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Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) 
Ανάδοχος: Τμήμα Γεωργίας 
 

 
Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών 

 

 
Σχέδιο Χορήγησης Κοινοτικής Ενίσχυσης για τη διάθεση γάλακτος και ορισμένων 

γαλακτοκομικών προϊόντων στους μαθητές των σχολικών  
 

Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) 

Κανονισμός του Συμβουλίου1308/2013/ΕE (Άρθρο 26) & Κανονισμός της Επιτροπής 657/2008/ΕΚ. 

 

Στόχος του Σχεδίου 

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση της υγιεινής διατροφής και της κατανάλωσης γάλακτος και 

γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία και διασφαλίζει τη δυνατότητα διάθεσης και πώλησης τους σε 

χαμηλότερες τιμές προς τους μαθητές. 

 

Μαθητές που καλύπτει το Σχέδιο 

Δικαιούχοι κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων με βάση το Σχέδιο είναι παιδιά που φοιτούν σε 

βρεφονηπιακούς σταθμούς, ιδρύματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας ή σχολικά ιδρύματα της 

πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές δεν δικαιούνται την ενίσχυση κατά την διάρκεια 

της παραμονής τους σε κατασκηνώσεις διακοπών και καλοκαιρινή φοίτηση σε σχολεία (summer schools). 

 

Προϊόντα από αγελαδινό, πρόβειο και αιγινό γάλα που καλύπτει το Σχέδιο 

Τα προϊόντα που μπορούν να επιδοτηθούν από το Σχέδιο είναι: 

 Θερμικά επεξεργασμένο γάλα (Κατ. Ια – Παράρτημα I, Κανονισμός 657/2008/EK). 

 Γάλα το οποίο έχει υποστεί θερμική επεξεργασία, σοκολατούχο, με προσθήκη χυμού φρούτων ή 

αρωματισμένο, ελάχιστης περιεκτικότητας κατά βάρος 90% σε γάλα και μέγιστης περιεκτικότητας 

7% σε πρόσθετη ζάχαρη ή/και μέλι (Κατ. Ιβ). 

 Στραγγιστό γιαούρτι ή γιαούρτι με προσθήκη χυμού φρούτων ή όχι, αρωματισμένο ή μη, με 

τουλάχιστον 90% του βάρους του σε γάλα και μέγιστης περιεκτικότητας 7% σε πρόσθετη ζάχαρη 

ή/και μέλι ( Κατ. Ιγ). 

 Γιαούρτι με προσθήκη φρούτων, αρωματισμένο και μη, με τουλάχιστον 75% του βάρους του σε 

γάλα και μέγιστης περιεκτικότητας 7% σε πρόσθετη ζάχαρη ή/και μέλι (Κατ. ΙΙ). 

 Τυριά, μέγιστης περιεκτικότητας 10% σε μη γαλακτικές ουσίες (Κατ. V).  

 

Στα δημόσια σχολεία της δημοτικής, της μέσης γενικής και της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, επιτρέπονται μόνο τα προϊόντα που αναγράφονται στους τιμοκατάλογους που εκδίδει κάθε 

χρόνο η αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή το Χαλλούμι και το τυρί τύπου  Edam σε 

σάντουιτς ή σε πίτα. 

 

Τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν παραχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Η ενίσχυση δεν αφορά το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται  ως συστατικά για 

την παρασκευή γευμάτων (π.χ. ρυζόγαλο ή πίτσα). Ωστόσο, η ενίσχυση δύναται να καλύπτει το γάλα και τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται, χωρίς να υποστούν θερμική επεξεργασία, για την 

παρασκευή γευμάτων εντός των εγκαταστάσεων του σχολικού ιδρύματος (π.χ. γάλα για δημητριακά, ζεστό 

γάλα με σοκολάτα). 

 

Ανώτατο Δικαίωμα Ενίσχυσης 

Δίδεται επιδότηση για πραγματικές ποσότητες που έχουν διατεθεί οι οποίες δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 

250ml γάλακτος ή ισοδύναμό του σε επιλεγμένα γαλακτοκομικά προϊόντα ανά μαθητή ανά ημέρα. Το 

ανώτατο δικαίωμα για κάθε σχολείο καθορίζεται με βάση τον αριθμό των δικαιούχων μαθητών του 

σχολείου και εκφράζεται σε χιλιόλιτρα (στρογγυλεμένα σε 3 δεκαδικά ψηφία) ως εξής: αρ. δικαιούχων 

μαθητών Χ αρ. σχολικών ημερών Χ 0.00025. 

Η επιδότηση μπορεί να ανέλθει για κάθε σχολική ημέρα μέχρι €0,0467 ανά μαθητή, αν αγοράζει μέχρι 

250ml Γάλα ή/και Γάλα Σοκολατούχο ή Αρωματισμένο, ή το ισοδύναμό του σε προϊόντα όπως:  

 90,125γρ. Στραγγιστό Γιαούρτι (Κατ. Ι) ή  

 257,5γρ. Απλό Γιαούρτι με προσθήκη χυμού φρούτων ή αρωματισμένο (Κατ. Ι) ή  

 286,11γρ. Γιαούρτι με προσθήκη φρούτων, αρωματισμένο και μη (Κατ. ΙΙ) ή  

 33,66γρ. Αρωματισμένα και μη τυριά, μέγιστης περιεκτικότητας 10% σε μη γαλακτικές ουσίες 

(Kατ. V).  

 

Ποσά Επιδότησης 

Τα ποσά επιδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Καν. 657/2008/ΕΚ] που ισχύουν από την 01/08/2008 είναι:  

 186.94 Ευρώ ανά χιλιόλιτρο για γάλα (Κατηγορία Ι)  

 51.86 Ευρώ ανά 100kg στραγγιστό γιαούρτι (Κατηγορία Ι) 

 18.15 Ευρώ ανά 100kg γιαούρτι με προσθήκη χυμού φρούτων ή όχι, αρωματισμένο ή μη 

(Κατηγορία Ι) 

 16.34 Ευρώ ανά 100kg γιαούρτι με προσθήκη φρούτων, αρωματισμένο ή μη (Κατηγορία ΙΙ) 

 138.85 Ευρώ ανά 100kg για αρωματισμένα και μη τυριά, μέγιστης περιεκτικότητας 10% σε μη 

γαλακτικές ουσίες (Kατηγορία V). 

 

Ανάρτηση αφίσας στην κύρια είσοδο των Σχολείων: Η χρηματοδοτική υποστήριξη που παρέχει η ΕΕ 

θα πρέπει να επισημαίνεται σαφώς σε κάθε σχολείο που συμμετέχει στο Σχέδιο. Συνεπώς, τα σχολεία θα 

πρέπει να έχουν αναρτημένη στην κύρια είσοδό τους σχετική αφίσα, την οποία θα προμηθεύονται από το 

Τμήμα Γεωργίας. 

 

Παρακολούθηση Τιμών και Κανόνες Τιμών Πώλησης: Το Κράτος που εφαρμόζει το Σχέδιο 

παρακολουθεί ή/και καθορίζει κανόνες τιμής πώλησης για να διασφαλίσει ότι το όφελος της επιδότησης 

καταλήγει στους μαθητές των σχολικών ιδρυμάτων. Οι τιμές μπορούν να συμπεριλαμβάνουν κάποιο 

διοικητικό δικαίωμα για διοικητικά έξοδα, έξοδα πώλησης, ψυκτικά έξοδα κλπ. Το διοικητικό δικαίωμα δε 
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θεωρείται δεδομένο και δεν πρέπει να υπερβαίνει το κέρδος (+/-€0,02 για σκοπούς στρογγυλοποίησης) 

συγκριτικά με κάποιο παρόμοιο προϊόν (π.χ. χυμός φρούτων). Το διοικητικό δικαίωμα μπορεί να 

διαμοιραστεί κατόπιν συμφωνίας μεταξύ αιτητή και επισιτιστικής επιχείρησης (κυλικείου). 

  

Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τον τρόπο υπολογισμού της τιμής πώλησης και τα αρχεία που 

πρέπει να τηρούνται για το σοκολατούχο ή αρωματισμένο γάλα και το γιαούρτι. 

 Από τις τιμές πριν την επιδότηση αφαιρείται η επιδότηση μέχρι €0,0467, προστίθεται το διοικητικό 

δικαίωμα και 5% ΦΠΑ και ακολούθως η τιμή στρογγυλοποιείται στα πλησιέστερα πέντε σεντ του 

Ευρώ. 

 

 

Τιμή Πώλησης στους Μαθητές Αιτιολόγηση Τιμής Διοικητικό 
Δικαίωμα 
κυλικείου 

Για Δημόσια Σχολεία Γάλα 
Σοκολατούχο / Αρωματισμένο 

Τιμές προσφοράς των εταιρειών προς τα κυλικεία Το δικαίωμα από 
22/09/2010  είναι: 

Γάλα Τιμή Γάλα ΠΡΙΝ την 
επιδότηση 

Επιδοτημένο  
€0,22 για το γάλα  
200ml, 250ml,  
 
€0,27  για το γάλα 
330ml,   
 
€0,22 για το γιαούρτι 
100γρ.  
 
€0,27 για το γιαούρτι 
150γρ. 
 
για να το 
μοιραστούν  μεταξύ 
τους το κυλικείο του 
σχολείου και ο 
αιτητής 
(π.χ. ο 
προμηθευτής) όπου 
χρειάζεται ή όπως 
συμφωνείται. 

Λανίτη Kiddo 250 ml €0,65 Λανίτη Κiddo 250 ml  €0,44 €0,39 

Γάλα Χαραλαμπίδη   
250 ml  

€0,85 Χαραλαμπίδη  250 ml €0,63 €0,58 

Γάλα Χαραλαμπίδη   
330 ml    

€1,10 Χαραλαμπίδη  330 ml     €0,85 €0,80 

Γάλα Ζυμαρά Myday  
choco milk 200 ml    

€0,65 
 

Ζυμαρά 200 ml   €0,46 €0,41 

Γιαούρτι  Στραγγιστό: Γιαούρτι Στραγγιστό:   

Γιαούρτι Πήττα 100 
γρ.    

€0,80 
 

Πήττα 100 γρ.  
€0,60 

 
€0,55 

Γιαούρτι Ζήτα 100 γρ.   €0,80 Ζήτα 100 γρ.  €0,58 €0,53 

Γιαούρτι Άχναγαλ 195 
γρ. 

€0,70 Άχναγαλ 195 γρ. €0,45 €0,40 

Γιαούρτι  Απλό: Απλό Γιαούρτι :   

Γιαούρτι Άχναγαλ     
195 γρ.    

€0,70 Άχναγαλ 195 γρ.                                €0,44 €0,40 

 
 

Αν ο μαθητής πληρώνει 
περισσότερα από: 

Πρέπει να τηρείται Αρχείο για τον 
τρόπο υπολογισμού της τιμής: 
 
Τιμή αγοράς – Επιδότηση + 
Διοικητικό Δικαίωμα + ΦΠΑ 

Όπως πιο πάνω. Αν το δικαίωμα 
είναι μεγαλύτερο από €0,12 ο τρόπος 
καθορισμού του θα πρέπει να 
υποβάλλεται όταν ζητηθεί από το 
Τμήμα Γεωργίας. 

€ 0,54 για το γάλα Λανίτη Kiddo 250 
ml ή 

€ 0,74 Γάλα Χαραλαμπίδη   250 ml ή 

€ 0,97 Γάλα Χαραλαμπίδη   330 ml ή 

€ 0,56 για το γάλα Ζυμαρά Myday  
choco milk 200 ml  ή 

€ 0,70 για στραγ. γιαούρτι Πήττα 100 
γρ. ή 

€ 0,68 για στραγ. γιαούρτι Ζήτα 100 
γρ. ή 

€ 0,55 για στραγ. γιαούρτι Άχναγαλ 
195 γρ. ή 

€ 0,55 για γιαούρτι απλό Άχναγαλ 
195 γρ. 
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Αν ο μαθητής πληρώνει μέχρι: 

Δεν χρειάζεται αιτιολόγηση της τιμής 
αν δεν έχει προστεθεί κάποιο 
δικαίωμα στην τιμή πώλησης. 
 
π.χ. Σοκολατούχο γάλα 250ml : 
Λανίτη: €0,51+ΦΠΑ 
(0,44€ - 0,0467€= 0,39€+ 0,12€)+5%   
 
Ζυμαρά: €0,65+ΦΠΑ 
(0,58€ - 0,0467€= 0,53€+ 0,12€)+5%  
                             
Χαρα/δη: €0,70+ΦΠΑ 
(0,63€ - 0,0467€= 0,58€+ 0,12€)+5% 

Το δικαίωμα δεν είναι δεδομένο.  
Αν δεν υπερβαίνει τα €0,12 ο τρόπος 
καθορισμού του θα πρέπει να  
αιτιολογηθεί μόνο αν ζητηθεί από τον 
Τμήμα Γεωργίας.   

€ 0,54 για το γάλα Λανίτη Kiddo 250 
ml ή 

€ 0,74 Γάλα Χαραλαμπίδη   250 ml ή 

€ 0,97 Γάλα Χαραλαμπίδη   330 ml ή 

€ 0,56 για το γάλα Ζυμαρά Myday  
choco milk 200 ml  ή 

€ 0,70 για στραγ. γιαούρτι Πήττα 100 
γρ. ή 

€ 0,68 για στραγ. γιαούρτι Ζήτα 100 
γρ. ή 

€ 0,55 για στραγ. γιαούρτι Άχναγαλ 
195 γρ. ή 

€ 0,55 για γιαούρτι απλό Άχναγαλ 
195 γρ. 

 

Οι τιμές πρέπει να αναθεωρούνται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα 

ποσά επιδότησης τα οποία μπορείτε να πάρετε από το Τμήμα Γεωργίας αφού αποταθείτε  στους αριθμούς 

επικοινωνίας πιο κάτω. Επίσης, οι τιμές μπορεί να αναθεωρούνται μετά από αύξηση της τιμής του 

γάλακτος.  

 

Ολοήμερα Σχολεία και Κυλικεία:  

Όπου το γάλα/γιαούρτι/χαλλούμι/τυρί τύπου edam παρέχεται σαν μέρος γεύματος (π.χ. σε σάντουιτς ή σε 

πίτα ή σε μερίδα) και όπου το κόστος του συμπεριλαμβάνεται στα σχολικά δίδακτρα, πρέπει να υπάρχουν 

στοιχεία που να δείχνουν ότι η επιδότηση έχει χρησιμοποιηθεί για να μειωθεί η τιμή του γεύματος ή των 

σχολικών διδάκτρων. 

 

Απαίτηση Επιδότησης:  

Απαιτήσεις για επιδότηση μπορούν να γίνουν είτε από τους προμηθευτές/γαλακτοβιομηχανίες για τις 

παραδόσεις σε σχολικά κυλικεία, είτε από την  Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων (ΠΣΣΓ)  

που αιτείται επιδότησης εκ μέρους σχολικών ιδρυμάτων, είτε από τα σχολικά ιδρύματα που αιτούνται 

επιδότησης απευθείας στο Τμήμα Γεωργίας. Σε περίπτωση που τα σχολεία αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στην απαίτηση επιδότησης μέσω κάποιου αιτητή, θα πρέπει να απευθυνθούν στο Τμήμα Γεωργίας για 

περαιτέρω καθοδήγηση. Οι αιτητές πρέπει να εγκριθούν από το Τμήμα Γεωργίας, συμπληρώνοντας το 

Έντυπο ΕΣΧ/1 (η έγκριση αιτητή μπορεί να ανασταλεί ή να αφαιρεθεί αν παραβιαστούν οι Κανόνες του 

Σχεδίου, από το Τμήμα Γεωργίας). 

Οι απαιτήσεις για επιδότηση πρέπει να αποστέλλονται στο Τμήμα Γεωργίας, συμπληρώνοντας το Έντυπο 

ΕΣΧ/2. Οι απαιτήσεις για επιδότηση γίνονται μετά το τέλος κάθε σχολικής περιόδου στρογγυλεμένες σε 

ολόκληρους μήνες (Αύγουστος 2014 – Δεκέμβριος 2014, Ιανουάριος 2015 – Απρίλιος 2015, Μάιος 2015 – 

Ιούλιος 2015).                 

 

Οι εγκεκριμένοι αιτητές πρέπει να αποστέλλουν τις απαιτήσεις τους στον Τμήμα Γεωργίας, μέχρι το τέλος 

του 3ου μήνα που ακολουθεί την περίοδο κατά την οποία διανεμήθηκαν τα προϊόντα. Σε διαφορετική 

περίπτωση η επιδότηση θα μειωθεί:  

 Κατά 5% αν υπάρχει καθυστέρηση λιγότερη του ενός μήνα  

 Κατά 10% αν υπάρχει καθυστέρηση μεταξύ ενός και δύο μηνών  
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 Απαιτήσεις με καθυστέρηση πέραν των δύο μηνών δεν πληρώνονται.  

 

Αυτό θα πρέπει να προνοείται από όσους αιτούνται μέσω τρίτων (π.χ. κυλικεία ή σχολεία που αιτούνται 

μέσω των προμηθευτών/γαλακτοβιομηχανιών). Γι’ αυτό θα πρέπει να αποστέλλουν τα στοιχεία στον αιτητή 

(συμπληρώνοντας το Έντυπο ΕΣΧ/3) το συντομότερο δυνατό, με το τέλος κάθε περιόδου απαίτησης. 

 

Αρχεία, Έλεγχοι και Επιστροφή Επιδότησης:  

Η επιδότηση μπορεί να ανακτηθεί αν τα προϊόντα δε διατίθενται σε δικαιούχους μαθητές, αν έγινε 

υπέρβαση του ανώτατου δικαιώματος, αν οι τιμές υπερβαίνουν τις καθορισμένες τιμές του εγκεκριμένου 

τιμοκαταλόγου ή αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα για έλεγχο στοιχεία (που παρουσιάζουν τις τιμές για κάθε 

προϊόν, αποδείξεις πληρωμών που υποστηρίζουν τις ποσότητες για τις οποίες γίνεται απαίτηση 

επιδότησης) για περίοδο 3 ετών μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους το οποίο αφορούν. Το ίδιο μπορεί 

να ισχύσει σε περίπτωση που παραβιάζεται οποιαδήποτε πρόνοια του Κανονισμού του Σχεδίου.  


