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1. ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του παρόντος εντύπου είναι η ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με τις πρόνοιες 

για την καταβολή Έκτακτης Προσωρινής Στήριξης στους γεωργούς που επηρεάστηκαν 

κατεξοχήν από την κρίση της πανδημίας του COVID-19, για το έτος 2020 (Μέτρο 21).  Η 

στήριξη καταβάλλεται μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 

2014-2020), κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου στα πλαίσια λήψης 

μέτρων στήριξης του αγροτικού τομέα για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του 

κορωνοïού COVID-19,και σχετικής τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020. Το παρόν εγχειρίδιο 

καλύπτει τους κλάδους της φυτικής παραγωγής.  

2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/872 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 1305/2013. 

• Εκτελεστικός Κανονισμός. (ΕΕ) 2020/1009 της Επιτροπής για την τροποποίηση των 

εκτελεστικών κανονισμών. (ΕΕ) 808/2014 και (ΕΕ) 809/2014 

• Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Το Μέτρο 21 στοχεύει στην ενίσχυση των γεωργών που έχουν πληγεί περισσότερο από την 

πανδημία COVID-19, με έμφαση τους επαγγελματίες γεωργούς.  

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού ανά δεκάριο επιλέξιμης έκτασης, 

όπως αυτή εγκριθεί στο Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) του Κυπριακού 

Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) για το έτος 2020. Η οικονομική ενίσχυση θα 

καταβληθεί στους γεωργούς  που ασχολούνται με τους πιο κάτω επιλέξιμους κλάδους και 

πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που περιγράφονται στα σημεία 4 και 5. 

Η προκήρυξη και επιδότηση του Μέτρου 21 του ΠΑΑ 2014-2020, είναι υπό την αίρεση της 

τελικής έγκρισης  της 5ης τροποποίησης του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 

οποία μπορεί να επιφέρει αλλαγές στα ποσά επιδότησης ή / και στους όρους συμμετοχής . 

Σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού που έχει οριστεί για κάθε κατηγορία η 

ενίσχυση θα μειωθεί κατά ίση αναλογία προς όλους τους δικαιούχους της συγκεκριμένης 

κατηγορίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν εξοικονομήσεις σε κάποιες από τις κατηγορίες τα 

σχετικά ποσά μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες κατηγορίες. 
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4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 

1. Λαχανικά, αρωματικά φυτά και φράουλα (€650.000)* 

2. Καρπουζοκαλλιέργεια (€250.000)* 

3. Ελαιοκαλλιέργεια (στις περιοχές με υψόμετρο κάτω των 400 μέτρων) ** (€50.000)* 

4. Μόνιμες καλλιέργειες (στις περιοχές με υψόμετρο ίσο ή μεγαλύτερο των 400 

μέτρων)** (€2.2 εκατ.)* 

5. Αμπελουργία (οινοποιήσιμες, επιτραπέζιες και παραδοσιακές ποικιλίες) (€500.000)* 

* ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά κλάδο 

** Το υψομέτρο καθορίζεται με βάση το μέσο υψόμετρο της γεωργικής καλλιεργούμενης γης 

ανά κοινότητα. Διευκρινίζεται ότι η επιλεξιμότητα ισχύει στη βάση του υψομέτρου της 

Κοινότητας και όχι των τεμαχίων. Οι κοινότητες με υψόμετρο 400 μέτρων και άνω 

αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 

Αναλυτικά οι ομάδες καλλιεργειών που εμπίπτουν στον κάθε κλάδο, όπως αυτές δηλώνονται 

στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2020, αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 

5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ  – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  

5.1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δικαιούχος αιτητής για τους κλάδους 1-3 είναι αυτός που πληροί τα δύο (α και β) πιο 

κάτω: 

α.  Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση στο Καθεστώς Ενιαίας 

Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) του ΚΟΑΠ για το έτος 2020 και η αίτησή του χαρακτηρίζεται 

ως υποβληθείσα για σκοπούς του ΚΕΣΕ από τον ΚΟΑΠ και 

β.  Επαγγελματίας γεωργός που πρέπει να πληροί ένα από τα πιο κάτω: 

• Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών 

Εκμεταλλεύσεων (Νόμος 26(I)2016) στις κατηγορίες 2 (άρθρο 5(2α)), 4 (άρθρο 

5(2β)), 11(άρθρο 5(2στ)), 16 (άρθρο 5 (2θ1)) και 24 (άρθρο 5(2θ2)), κατά την 

17/11/2020. 

• Φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

αποκλειστικά ως γεωργός, με εγγραφή προγενέστερα από την 01/01/2019.  

• Νομικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως 

εργοδότης στον τομέα της γεωργίας, με εγγραφή προγενέστερα από την 01/01/2019. 

• Φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει θεσμοθετημένη σύνταξη και το οποίο τα τελευταία 5 

χρόνια πριν συνταξιοδοτηθεί ήταν εγγεγραμμένο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

αποκλειστικά ως γεωργός και εξακολουθεί σήμερα να ασκεί γεωργική δραστηριότητα. 

• Φυσικό πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει το 41ο έτος της ηλικίας του κατά την 

01/03/2020 και είναι εγγεγραμμένο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποκλειστικά 

ως γεωργός / κτηνοτρόφος, με εγγραφή πριν την 01/03/2020. 
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Δικαιούχος αιτητής για τους κλάδους 4 – 5 είναι: 

• Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση στο Καθεστώς Ενιαίας 

Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) του ΚΟΑΠ για το έτος 2020 και η αίτησή του 

χαρακτηρίζεται ως υποβληθείσα για σκοπούς του Καθεστώτος Ενιαίας Στρεμματικής 

Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) από τον ΚΟΑΠ. 

Σημειώνεται ότι πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν ή συμμετείχαν στο Μέτρο Πρόωρης 

Συνταξιοδότησης Γεωργών, δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι. 

5.2. ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής είναι 1 δεκάριο 
έκτασης. Ελάχιστη έκταση αγροτεμαχίου 100 m2. 

Τα αμπελοτεμάχια που εγκρίθηκαν για να λάβουν ενίσχυση από τα Μέτρα (α) ΕΠΣΑ 1γ 
"Πράσινος Τρύγος σε αμπελώνες οινοπαραγωγής ή/και (β)  ΕΠΣΑ 1.β1 "Αναδιάρθρωση και 
μετατροπή αμπελώνων" το έτος 2020, δεν είναι επιλέξιμα προς ενίσχυση από το Μέτρο 21. 

Οι αιτητές θα πρέπει να έχουν συμμετοχή στο Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης 
(ΚΕΣΕ) του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) το 2020 και έχουν 
υποβάλλει δήλωση ενδιαφέροντος μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων 
της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων. 

5.3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Το Μέτρο 21  εφαρμόζεται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος. 

6. ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η ενίσχυση παρέχεται ανά έκταση με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τις 7.000 ευρώ ανά δικαιούχο 

στο σύνολο του Μέτρου 21. 

Για τον κλάδο 4 (Μόνιμες Καλλιέργειες), όσοι πληρούν το κριτήριο του επαγγελματία 

γεωργού που αναφέρεται στο σημείο β για τους κλάδους 1-3, θα λαμβάνουν αυξημένη 

ενίσχυση. 

Σε περίπτωση που φυσικό/νομικό πρόσωπο έλαβε ενίσχυση από το «Σχέδιο Επιδότησης 

Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων» ή/και το 

«Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική 

Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον 

Τουρισμό ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που 

τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή» και του οποίου το ποσό ενίσχυσης που 

μπορεί να λάβει από το Μέτρο 21 υπερβαίνει το ποσό που ήδη έλαβε από τα 

προαναφερόμενα σχέδια, η ενίσχυση που θα καταβληθεί από το Μέτρο 21 θα μειωθεί όσο 

είναι το ύψος της ενίσχυσης των σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας. 

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα ποσά ενίσχυσης ανά κλάδο / καλλιέργεια: 
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ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΑΝΑ 
ΔΕΚΑΡΙΟ 

(€) 

Λαχανικά, αρωματικά φυτά και φράουλα   € 20.00 

Καρπουζοκαλλιέργεια   € 50.00 

Ελαιοκαλλιέργεια (στις περιοχές με υψόμετρο κάτω των 400 
μέτρων) 

  € 10.00 

Μόνιμες καλλιέργειες (στις περιοχές με υψόμετρο πέραν των 
400 μέτρων)* 

ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ - 
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 

€ 65.00 

ΕΛΙΕΣ € 39.00 

ΔΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ € 20.00 

ΠΕΡΒΟΛΙ € 33.00 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ € 65.00 

ΧΑΡΟΥΠΙΕΣ € 20.00 

ΚΑΡΥΔΙΕΣ € 52.00 

ΠΙΣΤΑΚΙΕΣ € 39.00 

ΠΑΠΟΥΤΣΟΣΥΚΑ € 20.00 

ΣΥΚΙΕΣ € 39.00 

ΜΟΝΙΜΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

€ 33.00 

Αμπελουργία (οινοποιήσιμες, επιτραπέζιες και 
παραδοσιακές ποικιλίες) 

  € 20.00 

* Όσοι πληρούν το κριτήριο του επαγγελματία γεωργού λαμβάνουν το 100% του ποσού ενίσχυσης 

ενώ οι υπόλοιποι το 70%. 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση στο Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης 

(ΚΕΣΕ) για το έτος 2020 και η αίτησή τους χαρακτηρίζεται ως υποβληθείσα για σκοπούς του 

Καθεστώτος Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) από τον ΚΟΑΠ, μπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο Μέτρο 21. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο 

ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σύστημα EAS), 

που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.eas.capo.gov.cy, με τη χρήση των προσωπικών τους 

κωδικών πρόσβασης.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι αιτητές μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του 

ΚΟΑΠ (www.capo.gov.cy) ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού. 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

04/11/2020 έως 17/11/2020 
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8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Ο ΚΟΑΠ έχει την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να διεξάγει κατά την κρίση του, 

οποιουσδήποτε ελέγχους κρίνει αναγκαίους, για να βεβαιωθεί για την ορθότητα των 

πληροφοριών που δηλώνονται στην αίτηση για σκοπούς εξασφάλισης της επιδότησης. 

Είναι επίσης στη διακριτική ευχέρεια του ΚΟΑΠ να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε 

πληροφορίες κρίνει σκόπιμες, για διασταύρωση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στην 

αίτηση. 

Νοείται ότι οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποχρεώνονται να αποδέχονται κάθε έλεγχο από τις 

αρμόδιες κρατικές ή Ευρωπαϊκές υπηρεσίες και να τηρούν το Εθνικό και Ενωσιακό θεσμικό 

πλαίσιο. Οι δικαιούχοι κατά τον έλεγχο θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε δικαιολογητικό που 

κατά την κρίση των αρμοδίων υπηρεσιών συμβάλλει στην εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων για την τήρηση των υποχρεώσεών τους. 

8.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται σε όλες τις αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από 

έναν δικαιούχο και καλύπτουν όλα τα στοιχεία που μπορούν και είναι ενδεδειγμένο να 

ελεγχθούν μέσω διοικητικών ελέγχων. 

Οι διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν: 

α) επαλήθευση της επιλεξιμότητας του δικαιούχου· 

β) επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας· 

γ) διαδικασίες για την αποφυγή της παράτυπης διπλής χρηματοδότησης από άλλα ενωσιακά 

ή εθνικά καθεστώτα.  

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΑΠ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΡ. ΦΑΞ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λευκωσίας, Ιφιγενείας 

34, Τ.Κ. 2007, Στρόβολος 
22 44 65 00 22 44 65 01 

ΛΕΜΕΣΟΥ 
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λεμεσού, Αγχίστου 4, 

Τ.Κ. 3048, Ζακάκι 
25 81 80 26 25 81 80 27 

ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λάρνακας, 

Ακροπόλεως 18, 7103 Αραδίππου ( 500m από 

τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς προς Λάρνακα ) 

24 82 43 20 24 82 43 21 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Αμμοχώστου, 

Σωτήρας 17, Τ.Κ. 5286, Παραλίμνι 
23 81 19 20 23 81 19 21 

ΠΑΦΟΥ 

Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Πάφου, 

Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Μ. Σάββα 28, 

Τ.Κ.8047, Πάφος 

26 82 26 51 26 82 26 50 
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8.2. ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Ο ΚΟΑΠ διενεργεί επιτόπιους ελέγχους με βάση κατάλληλο δείγμα. Οι έλεγχοι αυτοί 

διενεργούνται πριν από την καταβολή της πληρωμής. 

Με τους επιτόπιους ελέγχους: 

α) επαληθεύεται ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και άλλες υποχρεώσεις που 

συνδέονται με τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση στήριξης που μπορούν να ελεγχθούν κατά 

τον χρόνο διεξαγωγής τους.  

β) διασφαλίζεται δε ότι η ενέργεια είναι επιλέξιμη για χορήγηση στήριξης από το ΕΓΤΑΑ. 

γ) επαληθεύεται η ακρίβεια των δεδομένων που δηλώνονται από τον δικαιούχο σε σχέση με 

τα δικαιολογητικά έγγραφα. 

9. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η ενίσχυση θα καταβληθεί με τραπεζικό έμβασμα στο λογαριασμό του δικαιούχου. 

10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Αφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή και ενημερωθούν σχετικά οι δικαιούχοι με κατάσταση 

πληρωμής, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 21 ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία αποστολής της σχετικής κατάστασης.  

Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα Επαρχιακά Γραφεία ΚΟΑΠ. Μετά την πάροδο 

αυτής της προθεσμίας, τυχόν ενστάσεις θα παραλαμβάνονται, θα σφραγίζονται ως 

εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται.  

Όσον αφορά σε ενστάσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων για το 

Μέτρο 21, σε αυτές θα πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα οι λόγοι της ένστασης και το σημείο 

ή τα σημεία για τα οποία υποβάλλεται η ένσταση. 

Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία ορίζεται από τον Επίτροπο 

του ΚΟΑΠ. 

Σε περίπτωση ένστασης σχετικά με τις εκτάσεις, η ένσταση θα εμπίπτει στα πλαίσια της 

Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2020. 

11. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, το συμβάν θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον ΚΟΑΠ 

από το νόμιμο διαχειριστή της περιουσίας το συντομότερο, έτσι ώστε να τροχιοδρομηθεί η 

καταβολή της επιδότησης στο νόμιμο διαχειριστή της περιουσίας το συντομότερο δυνατό.  

Σε κάθε περίπτωση όμως η επιδότηση που θα έπρεπε να καταβληθεί στον αποθανόντα 

παγοποιείται μέχρις ότου προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα έτσι 

ώστε να τεκμηριωθεί ο νόμιμος διαχειριστής της περιουσίας του αποθανόντα. Θα πρέπει 

ακολούθως ο νόμιμος διαχειριστής να προσκομίσει από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα με το 
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οποίο συνεργάζεται, πρωτότυπο πιστοποιητικό στο όνομά του το οποίο να αναγράφει τον 

νέο αριθμό ΙΒΑΝ. 

12. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ  

Σε περίπτωση αχρεώστητης (εκ παραδρομής) πληρωμής, ο αιτητής επιστρέφει το σχετικό 

ποσό που καταβλήθηκε από τον ΚΟΑΠ στο λογαριασμό του, προσαυξημένο κατά τους 

τόκους που υπολογίζονται για το χρονικό διάστημα από την προθεσμία πληρωμής για το 

δικαιούχο που αναφέρεται στην εντολή ανάκτησης, η οποία καθορίστηκε σε 15 ημέρες από 

την ημέρα αποστολής της γραπτής ειδοποίησης για καταβολή του ποσού, έως την 

επιστροφή ή την αφαίρεση των οφειλόμενων ποσών.  

Το εφαρμοστέο επιτόκιο καθορίζεται με ετήσιο διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό 

Οικονομικών. 

12.1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά είναι άμεσα επιστρεπτέα και μη επιστροφή τους 

δυνατό να οδηγήσει τον ΚΟΑΠ σε λήψη νομικών μέτρων για είσπραξη των εν λόγω ποσών. 

Με την επιφύλαξη άλλων εκτελεστικών μέτρων που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο, τα 

κράτη μέλη συμψηφίζουν τις τυχόν εκκρεμείς οφειλές ενός αιτητή / δικαιούχου, με πληρωμές 

που πρόκειται να γίνουν προς τον ίδιο αιτητή / δικαιούχο από τον οργανισμό πληρωμών που 

είναι αρμόδιος για την ανάκτηση της οφειλής. 

13.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Για σκοπούς ενημέρωσης των αιτητών / δικαιούχων σχετικά με την ενίσχυση, ο ΚΟΑΠ 

δυνατόν να αποστέλλει σχετικά μηνύματα (SMS) στα κινητά τηλέφωνα ή και άλλης μορφής, 

έντυπη ή ηλεκτρονική, ενημέρωση στους αιτητές / δικαιούχους. 

14. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ 

Με την υποβολή της Αίτησης για το Μέτρο 21 ο αιτητής αποδέχεται την πιο κάτω δήλωση:  
 
Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών της νομοθεσίας αναφορικά με 
ψευδείς δηλώσεις ότι: 

• όσα έχω δηλώσει / αποδεχτεί με την υπεύθυνη δήλωση για την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών 

Επιδοτήσεων (η «Ενιαία Αίτηση») του 2020, εξακολουθούν να ισχύουν 

• η αίτησή μου  στο Μέτρο 21, αφορά τις επιλέξιμες εκτάσεις των επιδοτούμενων 

καλλιεργειών από το εν λόγω Μέτρο,  όπως αυτές προκύπτουν από την Ενιαία Αίτησή 

μου στο 2020 και τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Μέτρου 21 

• έχω διαβάσει και κατανοήσει τη νομοθεσία της Ε.Ε. που διέπει το Μέτρο 21, καθώς και το 

εγχειρίδιο εφαρμογής του Μέτρου 21  

• δεν συμμετέχω ή έχω συμμετάσχει στο Μέτρο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Γεωργών 

• γνωρίζω πως σε περίπτωση που έχω λάβει ενίσχυση από τα σχέδια του Υπουργείου 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σχέδιο Επιδότησης Πολύ Μικρών και 

Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων» ή/και «Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών 

Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών 
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Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών 

Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη 

Αναστολή (Απόφαση Αρ. 28, Κ.Δ.Π. 270/2020)», και αυτή υπερβαίνει την αιτούμενη 

ενίσχυση από το Μέτρο 21 θα λάβω την παρούσα ενίσχυση μειωμένη όσο και το ύψος 

της ενίσχυσης που έλαβα από τα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

• γνωρίζω ότι  τα τεμάχια που δηλώθηκαν στα πλαίσια της Ενιαίας Αίτησης 2020 και είναι 

αιτούμενα  με καλλιέργεια αμπέλια οινοποιήσιμα ή αμπέλια επιτραπέζια ή αμπέλια 

παραδοσιακά και έχουν εγκριθεί για λήψη ενίσχυσης, από τα Μέτρα (α) ΕΠΣΑ 1γ 

"Πράσινος Τρύγος σε αμπελώνες οινοπαραγωγής ή/και (β)  ΕΠΣΑ 1.β1 "Αναδιάρθρωση 

και μετατροπή αμπελώνων" το έτος 2020»,δεν είναι επιλέξιμα για λήψη ενίσχυσης μέσω 

του Μέτρου 21 

• με την υποβολή της αίτησης αυτής αποδέχομαι οποιουσδήποτε ελέγχους ήθελε ο 

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών («ΚΟΑΠ») να διεξάγει για την ακρίβεια 

των δηλωθέντων στοιχείων και εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ όπως εξασφαλίζει δεδομένα 

σχετικά με το αντικείμενο της αίτησής μου από άλλα αρχεία του Κράτους, Τμήματα ή / και 

Υπηρεσίες του Κράτους ή άλλες πηγές, για σκοπούς διασταυρωμένων ελέγχων της 

αίτησής μου, χωρίς κοινοποίηση σε εμένα 

• εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ όπως παρέχει στοιχεία σχετικά με την αίτησή μου σε άλλες 

Υπηρεσίες του Κράτους ή / και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), σε 

Υπηρεσίες / Τμήματα της Ε.Ε., είτε στην περίπτωση που η αίτησή μου συνδέεται με 

οποιονδήποτε τρόπο με άλλη αίτησή μου σε άλλη Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή / και στην 

περίπτωση που ζητούνται στοιχεία για σκοπούς έρευνας και μελέτης που αφορούν 

εκτάσεις γης 

• αποδέχομαι την αποστολή ταχυδρομικών επιστολών, καθώς και μηνυμάτων sms από τον 

ΚΟΑΠ στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχω καταχωρήσει στα στοιχεία της αίτησης 

μου, για σκοπούς ενημέρωσής μου 

• , ειδικά ως προς το περιεχόμενο της αίτησης, των οποιωνδήποτε δηλώσεων ή/ και 

στοιχείων, τα οποία υποβάλλονται προς υποστήριξη της αίτησης  γνωρίζω ότι το  άρθρο 

46(3) του Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 

καθώς και άλλων συναφών θεμάτων Νόμου (64(I)/2003) προνοεί ότι «Πρόσωπο που 

παρεμποδίζει τους υπαλλήλους του ΟΑΠ στην εκτέλεση των καθηκόντων τους όπως 

προνοείται στα εδάφια (1) και (2) ή παρέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες 

ή παρεμποδίζει, με οποιοδήποτε άλλον τρόπο το έργο τους, διαπράττει ποινικό αδίκημα, 

το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια ή με χρηματική ποινή μέχρι 

€8.543 ή και με τις δύο αυτές ποινές». Όπου ο Οργανισμός έχει εύλογη υποψία για 

διάπραξη του πιο πάνω ή οποιουδήποτε άλλου ποινικού αδικήματος, η υπόθεση θα 

παραπέμπεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές 

• γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση συνεπάγεται άμεση απόρριψη της αίτησής μου ή / και 

λήψη πρόσθετων μέτρων εναντίον μου. 

15. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Ο ΚΟΑΠ δεσμεύεται να διατηρεί όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα («ΔΠΧ») που 

υποβάλλουν οι αιτητές, πλήρως ασφαλή και προστατευμένα, όπως επιβάλλει ο Κανονισμός 
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(ΕΕ) 679/2016, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ, γνωστός ως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR (στο εξής «ο 

Κανονισμός») . Ο ΚΟΑΠ έχει θέσει σε εφαρμογή όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των ΔΠΧ.  Η διαφάνεια στη 

χρήση των ΔΠΧ που κατέχονται και η ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων είναι 

σημαντική για τον ΚΟΑΠ. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των ΔΠΧ που 

υποβάλλονται από αιτητές στον ΚΟΑΠ είναι ο ίδιος ο ΚΟΑΠ,  ως νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου. 

Υπεύθυνος για να παρακολουθεί την συμμόρφωση του ΚΟΑΠ με τις πρόνοιες του 

Κανονισμού είναι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να 

επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@capo.gov.cy ή ταχυδρομικώς στη 

διεύθυνση οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, (Εσπερίδων & Μιχαήλ Κουτσόφτα), 2000 Λευκωσία, 

Κύπρος. 

Ο ΚΟΑΠ ζητά ΔΠΧ στην έκταση που αυτά είναι απολύτως απαραίτητα με σκοπό την 

υποβολή και την επεξεργασία της αίτησης ενίσχυσης. Οποιαδήποτε ΔΠΧ δίδονται σε 

εθελοντική βάση. Η μη παροχή όλων των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τη 

διευκόλυνση της επεξεργασίας της αίτησής σας θα έχει ως αποτέλεσμα ο ΚΟΑΠ να μην 

μπορεί να επεξεργαστεί δεόντως την αίτησή σας ή/και να απορρίψει την αίτησή σας. 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τον ΚΟΑΠ κατά την υποβολή 

αίτησης για συμμετοχή σε μέτρα, σχέδια, καθεστώτα, επιδότησης περιλαμβάνουν: 

ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός δελτίου ταυτότητας , Διεθνής Αριθμός 

Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αιτητή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στοιχεία επικοινωνίας 

(αριθμός σταθερού τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου), τηλέφωνο του νόμιμου 

εκπροσώπου.. Ο ΚΟΑΠ συλλέγει και επεξεργάζεται ΔΠΧ, σε σχέση με τις αιτήσεις για 

συμμετοχή σε μέτρα, σχέδια και καθεστώτα στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της 

Ε.Ε., στην έκταση που αυτά είναι απολύτως απαραίτητα, για σκοπούς υποβολής και 

αξιολόγησης της αίτησης, διαχείρισης των πιστώσεων του Ταμείου Πληρωμών του ΚΟΑΠ, 

πρόληψης και πάταξης ατασθαλιών σε σχέση με πιστώσεις που εγκρίνονται από το Ταμείο 

Πληρωμών του ΚΟΑΠ και ανάκτησης ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις που 

αναφέρονται πιο πάνω, οι οποίες απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας. Ο ΚΟΑΠ 

ενδέχεται να επεξεργαστεί τα ΔΠΧ και για άλλους σκοπούς, συμβατούς με τους σκοπούς 

που αρχικά συλλέχθηκαν. 

Ο ΚΟΑΠ ενδέχεται να διαβιβάσει ΔΠΧ σε κρατική αρχή, υπηρεσία ή άλλο κρατικό φορέα εκεί 

που το απαιτεί οποιαδήποτε Νομοθεσία ή δικαστική απόφαση (Ελεγκτική Υπηρεσία της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, στο όργανο πιστοποίησης του ΚΟΑΠ, 

σε τοπικές αρχές, Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Υπηρεσία 

Φοιτητικής Μέριμνας), όπως επίσης και σε Υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 

Απάτης («OLAF»), σε όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σε συνεργάτες / 

αναδόχους που ο ΚΟΑΠ έχει αναθέσει την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας για λογαριασμό 

του και απαιτείται η επεξεργασία των ΔΠΧ (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
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Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Δασών, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Ταμείο Θήρας, 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού, παρόχους τεχνολογίας πληροφοριών, επαγγελματικούς 

συμβούλους περιλαμβανομένων και των εξωτερικών νομικών μας συμβούλων, αναλογιστές, 

ασφαλιστικές εταιρείες), αλλά μόνο όπου καλόπιστα πιστεύουμε ότι τέτοια διαβίβαση είναι 

απαραίτητη για (i) σκοπούς συμμόρφωσης με οποιαδήποτε νομοθεσία, οδηγία ή κανονισμό, 

νομική υποχρέωση, νομική διαδικασία (ii) για σκοπούς έρευνας, παρεμπόδισης, ανίχνευσης 

απάτης, ασφάλειας ή τεχνικών θεμάτων (iii) για την προστασία των δικαιωμάτων, της 

περιούσιας και των εργασιών του ΚΟΑΠ και των υπαλλήλων του (iv) για σκοπούς 

αξιολόγησης, έρευνας, ανάλυσης και στατιστικής (v) για σκοπούς ελέγχων πολλαπλής 

συμμόρφωσης. Ο ΚΟΑΠ είναι επί του παρόντος υποχρεωμένος από το νόμο να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τους αιτούντες, απαντώντας σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν από το 

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, και άλλους φορείς.     

Οι πληροφορίες που παρέχονται προς υποστήριξη μιας αίτησης στο πλαίσιο 

χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ, δεν διαβιβάζονται αυτή τη στιγμή εκτός της 

Ε.Ε.  

Τα ΔΠΧ που υποβάλλονται προς υποστήριξη της αίτησή σας θα διατηρηθούν από τον ΚΟΑΠ 

για τόση διάρκεια όση θεωρείται απαραίτητη, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας. Στο 

τέλος των προβλεπόμενων προθεσμιών διαγραφής, και ελλείψει άλλων νομοθετικών, 

ρυθμιστικών, κανονιστικών, συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων ή έννομου συμφέροντος, τα 

ΔΠΧ θα καταστρέφονται με ασφαλή και ενδεδειγμένο τρόπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο 

ΚΟΑΠ πιθανόν να προχωρήσει σε ψευδωνυμοποίηση ή/και ανωνυμοποίηση (χωρίς 

δυνατότητα επαναταυτοποίησης με εσάς) των ΔΠΧ σας για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το 

δημόσιο συμφέρον ή για επιστημονικούς ή ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, με 

δυνατότητα διατήρησης και χρήσης τους επ’ αόριστον, μόνον για τους πιο πάνω σκοπούς, 

χωρίς περαιτέρω ενημέρωση ή/και έγκριση από εσάς, και εφαρμόζοντας τα κατάλληλα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται. 

Με βάση τον Κανονισμό, ως Υποκείμενο των δεδομένων, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα 

τα οποία μπορείτε να ασκήσετε επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 

του ΚΟΑΠ: 

δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα στη λήθη, 

δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, δικαίωμα 

εναντίωσης, δικαίωμα κατά της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή δημιουργίας προφίλ 

καθώς και το  δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή (Γραφείο Επιτρόπου 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). 

16. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

O ΚΟΑΠ θέτει στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοιχεία για τις παρατυπίες και τις 

περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης που διαπιστώνονται, καθώς και πληροφορίες για τα μέτρα 

που λαμβάνονται σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1975 της Επιτροπής, 

δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/1971 της Επιτροπής.  
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Μεταξύ άλλων ορισμών που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, «υπόνοια απάτης» 

θεωρείται κάθε παρατυπία που οδηγεί στην κίνηση διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας σε 

εθνικό επίπεδο ώστε να καθοριστεί η ύπαρξη δόλου, και ιδίως απάτης, όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της σύμβασης η οποία έχει καταρτισθεί βάσει του άρθρου 

Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η έννοια της "παρατυπίας" είναι εκείνη που 

δίδεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, σύμφωνα 

με την οποία παρατυπία συνιστά κάθε παράβαση διάταξης του δικαίου της Ε.Ε. που 

προκύπτει από πράξη ή παράλειψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο 

αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός προϋπολογισμός της Ε.Ε. είτε με τη μείωση ή ματαίωση 

εσόδων που προέρχονται από ίδιους πόρους που εισπράττονται απευθείας για λογαριασμό 

της Ε.Ε., είτε με αδικαιολόγητη δαπάνη για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε..  

Μεταξύ όλων των άλλων στοιχείων, κοινοποιούνται επίσης προς την Επιτροπή τα ΔΠΧ των 

αιτητών. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα ΔΠΧ των αιτητών δύναται επίσης να κοινοποιηθούν 

στην OLAF σύμφωνα και με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 του Συμβουλίου της 22ης 

Ιουνίου 1995 σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έναντι ορισμένων δικαιούχων 

συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ. Η OLAF με τη σειρά της δύναται να 

κοινοποιήσει τα δεδομένα αυτά στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 και το άρθρο 7 των κανόνων εφαρμογής του. 

17. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΤΟΥ ΚΟΑΠ 

Σε εφαρμογή των άρθρων 111 και 112 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και του Κεφαλαίου VI του 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, ο ΚΟΑΠ υποχρεούται να 

δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένα στοιχεία των δικαιούχων κονδυλίων 

προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται εκ των 

υστέρων έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους για το προηγούμενο οικονομικό έτος και παραμένουν 

διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ επί δύο έτη από την ημερομηνία της αρχικής 

δημοσιοποίησής τους. 

Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει τηρουμένων των σχετικών προνοιών των πιο πάνω 

Κανονισμών: Το ονοματεπώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), την πλήρη εταιρική επωνυμία (για 

νομικά πρόσωπα), την επωνυμία της ένωσης (για ενώσεις χωρίς δική τους νομική 

προσωπικότητα), τον δήμο ή την κοινότητα ή το χωριό και τον ταχυδρομικό κώδικα, τα ποσά 

των ενισχύσεων ανά Μέτρο τα οποία έχει λάβει κάθε δικαιούχος κατά το υπό εξέταση 

οικονομικό έτος καθώς και το άθροισμα αυτών και τη φύση και περιγραφή των 

χρηματοδοτούμενων Μέτρων.  

Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που είναι αναγκαίοι 

για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλουν οι εν λόγω ενωσιακοί Κανονισμοί. Τα 

δεδομένα ή στοιχεία που δημοσιοποιούνται ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο 

επεξεργασίας από τις Αρμόδιες Αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ένωσης και των Κρατών 

Μελών για σκοπούς διαφύλαξης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 
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Για την ανάρτηση των πληροφοριών η οποία απαιτείται από τον Κανονισμό 1306/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 908/2014 της 

Επιτροπής, ο ΚΟΑΠ διασφαλίζει τη συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 

679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων). H Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΚΟΑΠ είναι 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.capo.gov.cy. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Κοινότητες με υψόμετρο από 400 μέτρα και άνω 

Κωδικός Ονομασία 

5342 Πρόδρομος 

5369 Κυπερούντα 

1307 Λιβάδια Λευκωσίας 

5368 Χανδριά 

1302 Άλωνα 

1304 Πολύστυπος 

5364 Δύμες 

5366 Αγρός 

5341 Παλαιόμυλος 

1306 Σαράντι 

5360 Άγιος Θεόδωρος Λεμεσού 

5367 Αγρίδια 

5351 Πάνω Πλάτρες 

1420 Πεδουλάς 

5345 Λεμίθου 

1305 Λαγουδερά 

1300 Παλαιχώρι Μόρφου 

5355 Αμίαντος 

1301 Ασκάς 

1400 Σπήλια 

1308 Αληθινού 

1201 Φαρμακάς 

1423 Οίκος 

1200 Καμπί 

5340 Άγιος Δημήτριος 

5361 Άγιος Ιωάννης Λεμεσού 

1303 Φτερικούδι 

4317 Οδού 

1422 Μουτουλλάς 

6230 Πάνω Παναγιά 

5365 Πελένδρι 

1421 Μυλικούρι 

5350 Κάτω Πλάτρες 

1402 Αγία Ειρήνη Λευκωσίας 

5330 Όμοδος 

1425 Γερακιές 

5328 Μανδριά Λεμεσού 

5331 Κοιλάνι 

5352 Φοινί 

1203 Λαζανιάς 

5325 Βάσα( Κοιλανίου) 

5362 Κάτω Μύλος 
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Κοινότητες με υψόμετρο από 400 μέτρα και άνω 

Κωδικός Ονομασία 

5322 Άρσος Λεμεσού 

5363 Ποταμίτισσα 

1426 Τσακκίστρα 

5344 Τρείς Ελιές 

5327 Πέρα Πεδι 

5143 Άγιος Κωνσταντίνος 

6218 Άγιος Νικόλαος Πάφου 

1403 Καννάβια 

1404 Κακοπετριά 

5147 Ζωοπηγή 

5144 Συκόπετρα 

5142 Άγιος Παύλος 

4318 Άγιοι Βαβατσινιάς 

5343 Καμινάρια 

6225 Κοιλίνεια 

1309 Πλατανιστάσα 

5326 Βουνί 

5145 Λουβαράς 

1202 Απλίκι Ορεινής 

5318 Μονιάτης 

6227 Στατός-Άγιος Φώτιος 

1310 Παλαιχώρι Ορεινής 

5329 Ποταμιού 

4319 Βαβατσινιά 

1406 Γαλάτα 

5146 Καλό Χωριό Λεμεσού 

5317 Κούκα 

5313 Σιλίκου 

1205 Φικάρδου 

1204 Γούρρη 

1427 Κάμπος 

5323 Κισσούσα 

5316 Άγιος Μάμας 

6226 Βρέτσια 

5324 Μαλια 

5312 Λάνεια 

1408 Καλιάνα 

5136 Κελλάκι 

6217 Αρμίνου 

6215 Πραιτώρι 

6306 Φύτη 

1424 Καλοπαναγιώτης 

5132 Σανίδα 

6219 Άγιος Ιωάννης Πάφου 

1206 Άγιος Επιφάνειος Ορεινής 
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Κοινότητες με υψόμετρο από 400 μέτρα και άνω 

Κωδικός Ονομασία 

6304 Μηλιά Πάφου 

6224 Γαλαταριά 

4316 Μελίνη 

6120 Τσάδα 

5315 Τριμήκληνη 

1407 Σινάορος 

6211 Σαλαμιού 

6202 Μουσερε 

6319 Μέλανδρα 

6216 Φιλούσα Κελοκεδάρων 

5307 Λόφου 

6214 Μέσανα 

5320 Δωρα 

5133 Πραστιό Κελλακίου 

5311 Δωρος 

5306 Άγιος Θεράπων 

5305 Άγιος Αμβρόσιος Λεμεσού 

6213 Κέδαρες 

6222 Πενταλιά 

6132 Κάθηκας 

5308 Πάχνα 

6351 Πανω Αρόδες 

6231 Ασπρογιά 

6228 Λαπηθιού 

6229 Μαμουντάλι 

6130 Ακουρσός 

6223 Φάλεια 

1207 Καλό Χωριό Ορεινής 

5304 Πάνω Κιβίδες 

6301 Άγιος Δημητριανός 

5110 Καπηλειό 

5109 Λιμνάτης  

6305 Κρίτου Μαρρόττου 

5138 Επταγώνεια 

6318 Μελάδεια 

6303 Θρινια 

5141 Αρακαπάς 

6317 Ζαχαριά 

5108 Κορφή 

5105 Γεράσα 

1223 Καμπιά 

4312 Κάτω Δρύς 

5310 Άγιος Γεώργιος Λεμεσού 

1409 Τεμβριά 

6208 Τραχυπέδουλα 
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Κοινότητες με υψόμετρο από 400 μέτρα και άνω 

Κωδικός Ονομασία 

6121 Κοίλη 

1209 Κλήρου 

6122 Στρουμπί 

1320 Ξυλιάτος 

5321 Γεροβάσα 

5134 Κλωνάρι 

5226 Ανώγυρα 

5314 Μονάγρι 

6330 Θελέτρα 

5300 Σούνι-Ζανακιά 

6332 Πάνω Ακουρδάλεια 

4313 Βάβλα 

6124 Καλλέπεια 

5107 Απεσιά 

5140 Διερώνα 

1220 Καπέδες 

5106 Αψιού 

6320 Λυσός 

4315 Ορά 

1405 Άγιος Θεόδωρος Σολέας 

4314 Λάγεια 

6123 Πολέμι 

1109 Λυθροδόντας 

6308 Δριμού 

1226 Πολιτικό 

6354 Φάσλι 

6307 Λάσα 

6336 Κρίτου Τέρα 

1324 Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου 

1321 Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου 

6115 Αξύλου 

5135 Βίκλα 

6300 Ψάθι 

6311 Αναδιού 

5303 Κάτω Κιβίδες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΦΡΑΟΥΛΑ 

Α/Α Ομάδες Καλλιεργειών - Αγροτεμάχιο 

1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ 

2 ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 

3 ΑΝΗΘΟΣ 

4 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 

5 ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ 

6 ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ 

7 ΓΛΥΣΤΡΙΔΑ 

8 ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

9 ΚΑΡΟΤΟ 

10 ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ 

11 ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ 

12 ΚΟΛΟΚΑΣΙ 

13 ΚΟΛΟΚΥΘΑ 

14 ΚΟΛΟΚΥΘΙ 

15 ΚΟΛΟΚΥΘΙΕΣ 

16 ΚΟΥΚΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ 

17 ΚΡΑΜΒΟΕΙΔΗ 

18 ΚΡΕΑΤΟΚΟΛΟΚΟ (ΖΑΜΠΟΥΡΑ) 

19 ΚΡΕΜΜΥΔΟΕΙΔΗ 

20 ΛΟΥΒΙΑ 

21 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 

22 ΜΑΡΑΘΟΣ 

23 ΜΑΡΟΥΛΙΑ 

24 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 

25 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

26 ΜΠΑΜΙΑ 

27 ΜΠΙΖΕΛΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ 

28 ΝΕΡΟΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 

29 ΠΕΠΟΝΙΑ 

30 ΠΙΠΕΡΙΑ 

31 ΡΑΔΙΚΙΑ 

32 ΡΑΠΑΝΑΚΙΑ 

33 ΡΟΚΑ 

34 ΣΕΛΙΝΟ 

35 ΣΠΑΝΑΧΙ 

36 ΤΕΥΤΛΑ 

37 ΤΟΜΑΤΕΣ 

38 ΦΑΣΟΛΙΑ 

39 ΦΡΑΟΥΛΕΣ 

40 ΧΑΜΟΜΗΛΙ 
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ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Α/Α Ομάδες Καλλιεργειών - Αγροτεμάχιο 

1 ΔΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 

2 ΕΛΙΕΣ 

3 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 

4 ΚΑΡΥΔΙΕΣ 

5 ΜΟΝΙΜΕΣ ΔΕΝΤΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

6 ΠΕΡΒΟΛΙ 

7 ΠΙΣΤΑΚΙΕΣ 

8 ΣΥΚΙΕΣ 

9 ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ - ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 

10 ΧΑΡΟΥΠΙΕΣ 

11 ΠΑΠΟΥΤΣΟΣΥΚΑ 

 


