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Μέηξν 1.5 – Καζεζηώο 1.5.1: Επελδύζεηο ζηηο Γεωξγηθέο θαη  Κηελνηξνθηθέο 
Εθκεηαιιεύζεηο (Καηεγνξία B) 
 
Σύληνκεο νδεγίεο/δηεπθξηλήζεηο 

 
1. Σα ηηκνιόγηα / απνδείμεηο πιεξσκήο πνπ ππνβάιινληαη ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί κεηά 

ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνύζα επηζηνιή, εθηόο από ηηκνιόγηα / 
απνδείμεηο πιεξσκήο πνπ αθνξνύλ ηηο δξάζεηο 00Γ0001 - 00Γ0003.  
 

2. Σα ηηκνιόγηα / απνδείμεηο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλα θαη επαλάγλσζηα θαη 
ηδηαίηεξα νη εκεξνκελίεο ηνπο. ε ακθηζβεηνύκελεο πεξηπηώζεηο (π.ρ. κνπληδνπξσκέλε 
εκεξνκελία, δηνξζώζεηο κε δηαθνξεηηθό ρξώκα ή απόρξσζε κειαληνύ ζε ζρέζε κε ηα 
ππόινηπα) ζα γίλνληαη δηαζηαπξνύκελνη έιεγρνη ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο ππεξεζίεο 
γηα δηαπίζησζε ηπρόλ εθ ησλ πζηέξσλ επέκβαζεο. Δάλ δηαπηζησζεί παξαηππία ηόηε ζα 
επηβάιινληαη ζνβαξέο θπξώζεηο πνπ πξνλννύληαη από ηνπο ζρεηηθνύο Καλνληζκνύο θαη 
κπνξνύλ λα θηάζνπλ κέρξη θαη ζε απόξξηςε ηεο αίηεζεο θαη απόξξηςε άιισλ αηηήζεσλ 
ησλ παξαβαηώλ, πνπ αθνξνύλ ην Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007 - 2013. Οη 
θπξώζεηο απηέο επηβάιινληαη κε ηελ επηθύιαμε θαη πξόζζεησλ θπξώζεσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζε εζληθό επίπεδν. 

 
3. Γηα λα γίλεη ε θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο ζα πξέπεη ηα ηηκνιόγηα πνπ ππνβάιινληαη λα 

έρνπλ απαξαίηεηα εμνθιεζεί θαη νη ζρεηηθέο απνδείμεηο πιεξσκήο λα ππνβάιινληαη καδί  
κε ηα ηηκνιόγηα ηα νπνία εμνθινύλ. Γηα ηηο απαηηήζεηο ηωλ ηηκνινγίωλ θαη ηνπ 
ηξόπνπ εμόθιεζεο ηνπο είλαη ππνρξεωηηθέο νη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
ζειίδα 3 θαη 4 ηνπ ελεκεξωηηθνύ εληύπνπ ηνπ Καζεζηώηνο 1.5.1 (β’ πξνθήξπμε). 
Δλδεηθηηθά ζαο αλαθέξνπκε ηελ ππνρξέσζε όηη ηα παξαζηαηηθά πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί 
από αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείεο ή ηδηώηεο νη νπνίεο/νη είλαη απαξαίηεηα εγγεγξακκέλεο/νη 
ζην Μεηξών ΦΠΑ (αθνξά ηελ πεξίπησζε αγνξάο αγαζώλ ή ππεξεζηώλ από ηελ 
εγρώξηα αγνξά). Γηα ηελ απεπζείαο πξνκήζεηα αγαζώλ ή ππεξεζηώλ από ην εμσηεξηθό 
θαη πάιη ζα πξέπεη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά λα είλαη από αλαγλσξηζκέλα λνκηθά ή θπζηθά 
πξόζσπα θαη λα έρνπλ εθδνζεί κε βάζε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ θάζε θξάηνπο. 

 
4. αο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή θαη γηα ηελ ππνρξέσζε ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν πιεξσκήο 

θαη ηελ απαίηεζε γηα επηπξόζζεηα δηθαηνινγεηηθά πέξαλ ησλ ηηκνινγίσλ θαη απνδείμεσλ. 
Γειαδή, ηηκνιόγηα κε αμία πάλσ από €3000 (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) δελ 
ζα γίλνληαη απνδεθηά εάλ ε εμόθιεζε ηνπο γίλεηαη κε κεηξεηά. Οη πιεξσκέο ζα πξέπεη 
λα γίλνληαη κε επηηαγέο ηνπ δηθαηνύρνπ αηηεηή ζην όλνκα ηνπ πξνκεζεπηή ή κε πηζησηηθή 
θάξηα ή κέζσ ηξαπέδεο θαη πάιη κόλν ζην όλνκα ηνπ πξνκεζεπηή. Με ηελ ππνβνιή ησλ 
ηηκνινγίσλ / απνδείμεσλ πιεξσκήο (αίηεκα πιεξσκήο) πξέπεη λα ππνβάιινληαη 
αληίγξαθα ησλ επηηαγώλ πνπ εθδόζεθαλ ή /θαη ηξαπεδηθώλ εληνιώλ ή/θαη απνδείμεσλ 
ρξέσζεο πηζησηηθώλ θαξηώλ, θαζώο θαη νη αλάινγεο θαηαζηάζεηο ινγαξηαζκνύ ηνπ 
αηηεηή (bank statements) ζηηο νπνίεο ζα θαίλνληαη νη ρξεώζεηο πνπ έγηλαλ, κε βάζε ηηο 
πιεξσκέο πνπ έγηλαλ γηα ηα ηηκνιόγηα πνπ ππνβάιινληαη κε ην αίηεκα πιεξσκήο. 
εκεηώλεηαη όηη, ε ελέξγεηα ηεο θνζηνιόγεζεο κηαο δξάζεο από ηνλ ίδην πξνκεζεπηή κε 
δηάθνξα ηηκνιόγηα κε πνζό πιεξσκήο θάησ ησλ €3000 αλά ηηκνιόγην, γηα απνθπγή ηεο 
ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή θαη ζα ηζρύεη ε ππνρξέσζε γηα ηνλ 
ηξόπν πιεξσκήο πνπ αλαθέξεηαη ζρεηηθά κε ηα ηηκνιόγηα πνπ αθνξνύλ πνζό πέξαλ 
ησλ €3000. Δπηπξόζζεηα, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή ε θνζηνιόγεζε πεξηζζόηεξσλ 
δξάζεσλ, πνπ ε αμία ηνπο αλά δξάζε είλαη κηθξόηεξε από €3000 θαη αγνξάδνληαη από 
ηνλ ίδην πξνκεζεπηή ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ζε δηαθνξεηηθά ηηκνιόγηα ηα νπνία ζα 
εμνθινύληαη κε κεηξεηά. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ηζρύεη ν ηξόπνο πιεξσκήο πνπ ηζρύεη 
γηα ηηκνιόγηα αμίαο πάλσ από €3000. 
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Λόγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ πξνθύςεη ζην Σξαπεδηθό ύζηεκα θαη ζηα κέηξα 
πνπ ηζρύνπλ θαη πεξηνξίδνπλ ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ζα γίλεηαη απνδεθηή, σο ηξόπνο 
πιεξσκήο, θαη ε θαηάζεζε από ηνλ αηηεηή ηνπ πνζνύ ηνπ/ησλ ηηκνινγίνπ/σλ ζε 
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ πξνκεζεπηή. Θα πξέπεη απαξαίηεηα όκσο, λα αλαγξάθεηαη 
απηόο πνπ θαηαζέηεη ηα ρξήκαηα, πνπ πάληα ζα πξέπεη λα είλαη ν αηηεηήο, θαη ν 
δηθαηνύρνο ηεο θαηάζεζεο πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ν πξνκεζεπηήο θαη ζηηο παξαηεξήζεηο 
λα αλαθέξεη όηη ε θαηάζεζε αθνξά ην/ηα ζπγθεθξηκέλν/α ηηκνιόγην/α. εκεηώλεηαη όηη, ν 
δηθαηνύρνο ηεο θαηάζεζεο όπσο θαη ηεο επηηαγήο ή ηεο ζπλαιιαγήο κε πηζησηηθή θάξηα 
ζα πξέπεη λα είλαη ην ίδην αθξηβώο πξόζσπν πνπ εκθαλίδεηαη σο εθδόηεο ηνπ 
ηηκνινγίνπ.  

 
5. ηα ηηκνιόγηα πνπ ππνβάιινληαη γηα εμνπιηζκό / κεραλήκαηα ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη 

ν εμνπιηζκόο / κεράλεκα κε ηελ αλαγξαθή ηεο πιήξνπο νλνκαζίαο ηνπ θαη επηπξόζζεηα 
λα ζεκεηώλεηαη ηόζν ν θσδηθόο ηνπ κνληέινπ, όζν θαη ν ζεηξηαθόο ηνπ αξηζκόο (serial 
number). Γηθαηνινγεηηθά πνπ δελ ζα πεξηιακβάλνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο δελ ζα 
γίλνληαη απνδεθηά. 

 
6. Σηκνιόγηα πνπ αθνξνύλ ρσξνηαμηθέο δξάζεηο (ηζνπεδώζεηο, αλαβαζκίδεο, απνκάθξπλζε 

πεηξώλ, ηνίρνπο μεξνιηζηάο, δξόκνπο πξνζπέιαζεο, θ.α.)  ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηα 
ηεκάρηα πνπ έγηλε ε εξγαζία θαζώο θαη ηελ έθηαζε ηεο εξγαζίαο πνπ έγηλε. 
Γηθαηνινγεηηθά πνπ δελ ζα πεξηιακβάλνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο δελ ζα γίλνληαη 
απνδεθηά. 

 
7. Όιεο νη δξάζεηο πνπ ζεσξνύληαη επηιέμηκεο γηα ην Καζεζηώο 1.5.1 είλαη ζπλδεδεκέλεο κε 

ζπγθεθξηκέλν παξαγσγηθό θιάδν ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα εμππεξεηνύλ. Δθόζνλ θαηά 
ηνλ επηηόπην έιεγρν δηαπηζησζεί όηη ε εγθεθξηκέλε δξάζε δελ εμππεξεηεί ηνλ 
παξαγσγηθό θιάδν γηα ηνλ νπνίν έρεη δνζεί ε πξνθαηαξθηηθή έγθξηζε δελ ζα πιεξώλεηαη 
ελίζρπζε. Πνιύ ζεκαληηθό είλαη ηα εγγεηνβειηηωηηθά έξγα (ηζνπεδώζεηο, 
αλαβαζκίδεο, μππέηξηζκα, δξόκνη πξνζπέιαζεο, θιπ) λα εμππεξεηνύλ ηνλ 
παξαγωγηθό θιάδν γηα ηνλ νπνίν έρνπλ εγθξηζεί. Παξάδεηγκα, ζε έλα ηεκάρην πνπ 
δεηήζεθε λα γίλνπλ αλαβαζκίδεο θάησ από ηνλ θσδηθό 07Α0001 ζα πξέπεη ζε απηό λα 
εγθαηαζηαζεί λέα θπηεία κε δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο (07- Γελδξώδεηο). εκεηώλεηαη όηη 
απηό ζα δηαπηζηώλεηαη θαη επηβεβαηώλεηαη θαηά ηνλ επηηόπην έιεγρν.  

 
8. Η δξάζε πνπ αθνξά ηελ αγνξά ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή κπνξεί λα πιεξσζεί κόλν γηα 

ζηαζεξνύο Η/Τ (Desktop) πνπ βξίζθνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε πνπ ζπκκεηέρεη ζην 
Καζεζηώο 1.5.1. Φνξεηνί ππνινγηζηέο δελ επηδνηνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 
Καζεζηώηνο 1.5.1.  

 
9. Σηκνιόγηα πνπ αθνξνύλ ππνζηαηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην ππνζηαηηθό όπνπ έγηλε 

ε εξγαζία θαζώο επίζεο ην ηεκάρην ζην νπνίν βξίζθεηαη ην ππνζηαηηθό (Φύιιν/ρέδην, 
αξηζκόο ηεκαρίνπ, ρσξηό, ηνπνζεζία) θαη ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηειέζηεθαλ 
(αλάινγα κε ηελ εξγαζία π.ρ. ζε ηξερνύκελα κέηξα, ηεηξαγσληθά κέηξα, θπβηθά κέηξα 
θιπ κε βάζε πάληνηε ην πώο εγθξίλεηαη ε δξάζε ζηελ παξνύζα επηζηνιή). 

 
10. Σηκνιόγηα πνπ αθνξνύλ πξνκήζεηα πιηθώλ γηα ρξήζε ζε δηάθνξεο δξάζεηο ηεο αίηεζεο, 

π.ρ. ηζηκέληα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή απνζεθώλ, 
πεξίθξαμεο θαη ηνίρσλ αληηζηήξημεο θιπ, ή κέξε βειηησκέλνπ ζπζηήκαηνο ηα νπνία 
κπνξνύλ λα αθνξνύλ δηάθνξεο δξάζεηο ζε δηάθνξα ηεκάρηα, απηά ζα πξέπεη λα 
εθδίδνληαη ζε μερσξηζηά ηηκνιόγηα αλά δξάζε, όπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα κε ηηο 
εγθεθξηκέλεο δξάζεηο, ή λα ππάξρεη μεθάζαξνο δηαρσξηζκόο ηνπο γηα ην ηη αθνξά ηελ 
θάζε δξάζε θαη ην θόζηνο ηνπο αλά δξάζε. 
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11. Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ γηα ηελ πξνζθόκηζε ηηκνινγίσλ, ηδηαίηεξα ζηηο 

πεξηπηώζεηο κε κεγάιν αξηζκό ηηκνινγίσλ γηα δηαθνξεηηθέο δξάζεηο, λα θαηαγξάθνληαη 
όζν ην δπλαηό πην νξγαλσκέλα / νκαδνπνηεκέλα. Γειαδή, απηά ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη ζπλερόκελα όια ηα ηηκνιόγηα θαη απνδείμεηο γηα ηελ κία δξάζε θαη κεηά λα 
ζπλερίζνπλ ηα ηηκνιόγηα  γηα ηελ επόκελε δξάζε θιπ. Δπίζεο είλαη θαιύηεξα λα 
αλαγξάθεηαη ην ηηκνιόγην πξώηα θαη ζε ζπλέρεηα νη απνδείμεηο ή απόδεημε πνπ ην εμνθιά 
(πεξηπηώζεηο ελόο ηηκνινγίνπ θαη πνιιώλ απνδείμεσλ πιεξσκήο). Όηαλ ππάξρνπλ 
πνιιά ηηκνιόγηα θαη κηα απόδεημε πιεξσκήο είλαη θαιύηεξα λα αλαγξάθνληαη ηα 
ηηκνιόγηα ζε ζεηξά θαη κεηά ε απόδεημε πνπ ηα εμνθιά. 

 
12. Οη δξάζεηο γηα ηηο νπνίεο δηεθδηθείηαη πιεξσκή ζα πξέπεη απαξαίηεηα κε ηελ ππνβνιή 

ησλ ηηκνινγίσλ λα έρνπλ πινπνηεζεί πιήξσο θαη λα είλαη ζε ιεηηνπξγήζηκε θαηάζηαζε. 
Γηα παξάδεηγκα, ηα βειηησκέλα ζπζηήκαηα άξδεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα, 
έηνηκα γηα ρξήζε θαη ζε θακία πεξίπησζε λα κελ είλαη θπιαγκέλα ζε απνζήθεο σο ξνιό 
ιάζηηρν, ελώζεηο, εθηνμεπηήξεο, θιπ. Δπίζεο ηα κεραλήκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ 
παξαδνζεί ζηνπο δηθαηνύρνπο θαη λα κελ πξνζθνκίδνληαη ηηκνιόγηα πνπ έρνπλ εθδνζεί 
πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπο από ηνλ αληηπξόζσπν, γηαηί ζε πεξίπησζε πνπ ζα δηελεξγεζεί 
επηηόπηνο έιεγρνο θαη δελ ππάξρνπλ ζηελ κνλάδα, ηόηε ζα απνξξίπηνληαη θαη δελ ζα 
μαλαγίλεηαη έιεγρνο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. 

 
13. Η ειάρηζηε ελίζρπζε πνπ κπνξεί λα θαηαβιεζεί είλαη ηα 9001 επξώ. Αληίζηνηρα ε κέγηζηε 

ελίζρπζε πνπ κπνξεί λα θαηαβιεζεί είλαη 300.000 επξώ γηα κε λένπο γεσξγνύο θαη 
450.000 γηα λένπο γεσξγνύο. Παξόιν πνπ αηηήζεηο κπνξεί λα έρνπλ εγθξηζεί κε δξάζεηο 
πνπ μεπεξλνύλ ηελ κέγηζηε ελίζρπζε απηά είλαη ηα κέγηζηα πνζά πνπ κπνξνύλ λα 
θαηαβιεζνύλ κεηά από ηελ ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο.  

 
 

14. Σνλίδεηαη όηη, κε βάζε ην Δλεκεξσηηθό Έληππν ηνπ θαζεζηώηνο (ζει. 19) κηα αίηεζε γηα 
λα είλαη επηιέμηκε πξνο ελίζρπζε, ζα πξέπεη θαηά ηε κνξηνδόηεζε λα εμαζθαιίδεη 
ηνπιάρηζηνλ 100 κνλάδεο.  Η κνξηνδόηεζε έρεη δηελεξγεζεί κε βάζε ηα πθηζηάκελα 
δεδνκέλα ηεο αίηεζεο ζαο θαη πιεξεί ηε ζπγθεθξηκέλε πξνϋπόζεζε.  Δάλ ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην εμέηαζεο ηεο αίηεζεο (κέρξη θαη 5 ρξόληα κεηά ηε πιεξσκή), 
δηαπηζησζεί όηη επεξεάδεηαη νπνηνδήπνηε θξηηήξην κνξηνδόηεζεο θαη αλαηξέπεηαη ε 
ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο αίηεζεο (θάησ από 100 κνλάδεο), ηόηε ε αίηεζε ζαο ζα 
απνξξίπηεηαη. εκεηώλεηαη επίζεο όηη γηα ηελ Καηεγνξία Β ηεο 2εο πξνθήξπμεο ιόγσ κε 
επάξθεηαο πόξσλ ε επηινγή ησλ αηηήζεσλ πνπ εγθξίζεθαλ πξνθαηαξθηηθά έγηλε κεηά 
από ηελ δηαδηθαζία ηεο κνξηνδόηεζεο. Ωο εθ ηνύηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε θαηά 
ηελ πινπνίεζε ηεο αίηεζεο ε νπνία επεξεάδεη ηελ βαζκνινγία ηεο αξλεηηθά δελ κπνξεί 
λα γίλεη απνδεθηή θαη ε πξνθαηαξθηηθή έγθξηζε δελ ζα ηζρύεη (π.ρ. δελ κπνξεί λα κελ 
πινπνηεζνύλ νη πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο πνπ θαζόξηδαλ ηελ βαζκνινγία ζην θξηηήξην 4 
θιπ). Θα πξέπεη λα είζαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί θαηά ην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ησλ 
επελδύζεσλ θαη γηα νπνηαδήπνηε απόθαζε κε πινπνίεζεο δξάζεο ζα πξέπεη λα 
δεηείηαη ε έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Σνκέαο Δμνπζηνδόηεζεο Πιεξσκώλ) κε 
ζρεηηθή επηζηνιή ζε ρξνληθό ζεκείν πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο (π.ρ. 
δελ κπνξεί κα ππνβιεζεί ηέηνην αίηεκα ηελ εκέξα πνπ εθπλέεη ε πξνζεζκία πινπνίεζεο 
ή ειάρηζηεο κέξεο πξνεγνπκέλσο).   

 
15. Γηθαηνύρνη γηα ζπκκεηνρή ζην Καζεζηώο 1.5.1 είλαη κόλν γεσξγνί είηε απηνί είλαη θπζηθά 

πξόζσπα είηε λνκηθά πξόζσπα. Γεσξγόο ζεσξείηαη ν θάηνρνο ή δηαρεηξηζηήο γεσξγηθήο 
έθηαζεο θαη ν νπνίνο αζθεί γεσξγηθή / θηελνηξνθηθή δξαζηεξηόηεηα. Δθόζνλ θαηά ηνπο 
ειέγρνπο δηαπηζησζεί όηη ν αηηεηήο δελ αλήθεη ζηελ πην πάλσ θαηεγνξία δελ ζα 
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θαηαβάιιεηαη ελίζρπζε. Σνλίδεηαη όηη νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο εθκεηάιιεπζεο ζα πξέπεη λα 
γίλνληαη ζην όλνκα ηνπ. Δμππαθνύεηαη όηη εάλ αιιάμεη ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηεο 
εθκεηάιιεπζεο γηα ηελ πεξίνδν πνπ ππάξρνπλ αλεηιεκκέλεο δεζκεύζεηο ζα πξέπεη 
άκεζα λα ελεκεξώλεηαη ν Σνκέαο Δμνπζηνδόηεζεο Πιεξσκώλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο. 
Βαζηθή ππνρξέσζε είλαη ε δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε γηα ηνλ ζθνπό πνπ αλαθεξόηαλ 
ζηελ αίηεζε ησλ δξάζεσλ πνπ εληζρύνληαη γηα πεξίνδν κέρξη θαη 5 ρξόληα από ηελ 
εκεξνκελία πνπ θαηαβάιιεηαη ε ηειηθή πιεξσκή γηα ηελ αίηεζε. ε πεξίπησζε πνπ 
δηαπηζησζεί αιιαγή ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο, ζε εθ ησλ πζηέξσλ επηηόπην έιεγρν ή 
ιόγσ θαηαγγειίαο, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε ηνπ Σκήκαηνο 
Γεσξγίαο (Σνκέαο Δμνπζηνδόηεζεο Πιεξσκώλ) ηόηε ελδέρεηαη λα γίλεη αλάθηεζε ζην 
θαηαβιεζέλ πνζό αθνύ ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο απνηειεί παξαηππία. εκεηώλεηαη όηη,  
αιιαγή ζην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο είλαη θαη ε δεκηνπξγία εηαηξείαο κε κνλαδηθό κέηνρν 
ηνλ αξρηθό αηηεηή. 

 
16. ε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε από ηηο δξάζεηο γηα ηηο νπνίεο θαηαβιήζεθε ελίζρπζε 

γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ζα αληηθαηαζηαζεί ή έρεη θαηαζηξαθεί (απνιεζζεί) ζα πξέπεη 
άκεζα λα ελεκεξώλεηαη ν Σνκέαο Δμνπζηνδόηεζεο Πιεξσκώλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
αθνύ δηαπίζησζε κε ύπαξμεο ηεο ή κε αμηνπνίεζε ηεο γηα ηελ πεξίνδν ησλ 
αλεηιεκκέλσλ δεζκεύζεσλ ζπληζηά παξαηππία θαη επηζύξεη άκεζε αλάθηεζε ηνπ 
θαηαβιεζέληνο πνζνύ. Γηα λα δηθαηνινγεζεί ε αληηθαηάζηαζε δξάζεο ή θαηαζηξνθή ηεο 
ή απώιεηα ηεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο (π.ρ. έγγξαθν από 
ηελ Αζηπλνκία εθόζνλ θιάπεθε, από ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία εάλ θάεθε ή 
θαηαζηξάθεθε από ζενκελία, από ηελ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία εάλ παξνπζίαζε βιάβε θαη 
αληηθαηαζηάζεθε). Η απαιιαγή από ηηο ππνρξεώζεηο ζε ζρέζε κε ηα πην πάλσ δελ είλαη 
δεδνκέλε θαη πξνϋπνζέηεη όηη ζα ηθαλνπνηεζεί ην Σκήκα Γεσξγίαο πνπ ελδέρεηαη λα 
δεηήζεη επηπξόζζεηα ζηνηρεία ή/θαη λα πξνβεί ζε άιινπο δηνηθεηηθνύο ή επηηόπηνπο 
ειέγρνπο. 

 
17. Πξηλ πξνρσξήζεηε ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα μαλακειεηήζεηε 

ην ελεκεξσηηθό έληππν ηνπ Καζεζηώηνο 1.5.1 θαη ηδηαίηεξα ηηο ζειίδεο 2-4 όπνπ 
αλαθέξνληαη ζεκαληηθόηαηεο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα ηεξήζεηε θαη λα ιάβεηε ππόςε 
ηόζν θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ αιιά θαη θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ αηηήκαηνο 
πιεξσκήο ζαο. 

 
18. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα έρεηε ππόςε ζαο πξηλ πξνρσξήζεηε 

ζε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ αιιά θαη θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο 
είλαη νη 8 γεληθέο δηεπθξηλήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζειίδα 4 ηνπ εληύπνπ «Καηάινγνο 
Δπηιέμηκσλ Γξάζεσλ Καζεζηώηνο 1.5.1 Β ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ». Γηα ην ζεκείν 6 ησλ 
δηεπθξηλήζεσλ έρεη απνθαζηζηεί κηα ηξνπνπνίεζε πνπ αθνξά κόλν ηνπο Γεσξγηθνύο 
Διθπζηήξεο θαη είλαη όηη είλαη επηιέμηκνη γηα ζπκκεηνρή θαηλνύξγηνη (brand new) 
Γεσξγηθνί Διθπζηήξεο νη νπνίνη έρνπλ θαηαζθεπαζηεί από ην εξγνζηάζην ην κέγηζην 5 
ρξόληα πξηλ ηελ αγνξά αληί 3 ρξόληα πνπ ηζρύεη γηα όια ηα άιια 
κεραλήκαηα/εμνπιηζκνύο. 

 
19. Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο νη αηηεηέο νη νπνίνη είλαη απηνηειώο 

εξγαδόκελνη ή/θαη λνκηθά  πξόζωπα ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ηηο εμήο βεβαηώζεηο: 
 

 Απηνηειώο εξγαδόκελνη αηηεηέο: βεβαίσζε από ηελ Τπεξεζία Κνηλσληθώλ 
Αζθαιίζεσλ όηη έρνπλ εμνθιήζεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο κέρξη ην ηειεπηαίν 
ηξίκελν πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο (πάληνηε ζηα πιαίζηα ηεο 
παξάηαζεο ηεο πιεξσκήο πνπ δίλεηαη από ην Σκήκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. 
πγθεθξηκέλα γηα ηα ηξίκελα  Σ1 κέρξη 10/5, Σ2 κέρξη 10/8, Σ3 κέρξη 10/11 θαη Σ4 



5 

 

κέρξη 10/2 ηνπ επόκελνπ ρξόλνπ). Ννκηθά πξόζωπα: βεβαίσζε από ηελ Τπεξεζία 
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ όηη έρνπλ εμνθιήζεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο κε βάζε ην 
κέγηζην πεξηζώξην πιεξσκήο ρσξίο πξόζηηκν πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ Τπεξεζία 
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θαη αθνξά 1 επηπξόζζεην κήλα (π.ρ γηα αίηεκα πιεξσκήο 
πνπ ζα ππνβιεζεί ηνλ επηέκβξην ε βεβαίσζε ζα πξέπεη λα αθνξά κέρξη θαη ηνλ 
Ινύιην)   

 

 Βεβαίσζε πνπ αθνξά ην έληππν κε αξ. 105 από ηελ Τπεξεζία Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο 
Αμίαο, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη όηη έρνπλ εμνθιεζεί όιεο νη νθεηιέο ησλ αηηεηώλ ζηελ 
Τπεξεζία. Απηνηειώο εξγαδόκελνη αηηεηέο θαη λνκηθά πξόζσπα αηηεηέο πνπ δελ είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζηελ Τπεξεζία ΦΠΑ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ππνγεγξακκέλε 
ππεύζπλε δήισζε κέζσ ηεο νπνίαο ζα βεβαηώλνπλ όηη δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ 
Τπεξεζία ΦΠΑ. 

 

 Βεβαίσζε από ην Σκήκα Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ (έληππν ΔΠΡ93) ζηελ νπνία ζα 
θαίλεηαη όηη έρνπλ εμνθιεζεί όιεο νη νθεηιέο ησλ αηηεηώλ ζην Σκήκα. Σν 
ζπγθεθξηκέλν Σκήκα κπνξεί λα εθδίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε βεβαίσζε νπνηαδήπνηε 
ρξνληθή πεξίνδν, αιιά πάληνηε ζα αθνξά ην έηνο γηα ην νπνίν έρεη εμεηαζηεί θαη 
μεθαζαξίζεη ε θνξνινγηθή δήισζε ησλ αηηεηώλ. 
 

εκεηώλεηαη όηη νη αηηεηέο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηηο πην πάλσ βεβαηώζεηο εληόο ηνπ 
δηαζηήκαηνο ησλ 15 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο, 
ώζηε λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη αηηεηέο πνπ αζθνύλ νπνηνδήπνηε επάγγεικα σο κηζζωηνί 
ππάιιεινη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίζνπλ νπνηαδήπνηε από ηηο πην πάλσ βεβαηώζεηο. 

 
20. Γηα νπνηεζδήπνηε απνξίεο πηζαλόλ λα έρεηε ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε ζαο ζα πξέπεη λα 

επηθνηλσλείηε ηειεθσληθά ή πξνζσπηθά κε ηα Δπαξρηαθά Γεσξγηθά Γξαθεία θαη ηδηαίηεξα 
κε ην πξνζσπηθό ησλ Γξαθείσλ απηώλ ην νπνίν παξαιακβάλεη ηηο αηηήζεηο ζαο θαη είλαη 
αξκόδην γηα ην Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα ζαο 
δνζεί άκεζε απάληεζε κπνξείηε λα αθήζεηε ηα ζηνηρεία ζαο θαη νη αξκόδηνη ιεηηνπξγνί 
ηνπ Δπαξρηαθνύ Γεσξγηθνύ Γξαθείνπ ζα επηθνηλσλήζνπλ καδί ζαο. Η ζπγθεθξηκέλε 
δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ηεξείηαη γηα απνθπγή πξνβιεκάησλ. Σα Δπαξρηαθά Γξαθεία 
ρεηξίδνληαη ηα  πξώηα ζηάδηα ηεο αίηεζή ζαο γη’ απηό θαη ζα πξέπεη λα απνηείλεζηε ζε 
απηά κε όιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ αίηεζε ζαο γηα ηελ θαιύηεξε 
εμππεξέηεζε ζαο. Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ Δπαξρηαθώλ Γεσξγηθώλ Γξαθείσλ 
αλαγξάθνληαη ζηελ ζειίδα 9 ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Δληύπνπ ηνπ Καζεζηώηνο 1.5.1 αιιά θαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο www.moa.gov.cy/da. 

http://www.moa.gov.cy/da

