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1. ΑΞΟΝΑΣ 4 – LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013  

 

 

1.1 Εισαγωγή 

Μέσω του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 δίνεται η 

δυνατότητα στις αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν ευρύτερα την προσέγγιση LEADER 

εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του ΠΑΑ. 

 

Στο πλαίσιο της προσέγγισης LEADER εφαρμόζονται τοπικά προγράμματα με ολοκληρωμένο 

και πολυτομεακό χαρακτήρα σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές. Η εκπόνηση και 

εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων πραγματοποιείται μέσω της «εκ των κάτω προς τα 

άνω προσέγγισης» από τοπικά εταιρικά μη κερδοσκοπικά σχήματα δημόσιου – ιδιωτικού 

τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης – ΟΤΔ). 

 

Αναλυτικότερα, η προσέγγιση LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που προορίζονται για σαφώς προσδιορισμένες 

αγροτικές περιοχές, 

 Τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, καλούμενες «Ομάδες Τοπικής 

Δράσης», 

 Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω, με εξουσία λήψης αποφάσεων για τις Ομάδες 

Τοπικής Δράσης όσον αφορά την εκπόνηση και την εφαρμογή μιας στρατηγικής 

τοπικής ανάπτυξης, 

 Πολυτομεακό σχεδιασμό και υλοποίηση της στρατηγικής με βάση την αλληλεπίδραση 

μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας, 

 Εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων, 

 Εφαρμογή έργων συνεργασίας, 

 Δικτύωση των τοπικών εταιρικών σχέσεων. 

 

1.2 Στρατηγική και Στόχοι του ΠΑΑ 2007-2013 

Η Κυπριακή Δημοκρατία εφαρμόζει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 το οποίο 

βασίζεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Γενική Στρατηγική του 

Προγράμματος διαρθρώνεται γύρω από τους παρακάτω στρατηγικούς στόχους – Άξονες 

Προτεραιότητες: 
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 Διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στα προϊόντα που η Κύπρος έχει 

συγκριτικό πλεονέκτημα. 

 Βελτίωση του περιβάλλοντος και ενίσχυση της βιοποικιλότητας. 

 Ενθάρρυνση της διαφοροποίησης και βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 

περιοχές. 

 Προσέγγιση LEADER, που συνδυάζει τις κύριες προτεραιότητες, Ανταγωνιστικότητα – 

Περιβάλλον – Οικονομία – Διαφοροποίηση – Ποιότητα ζωής. 

 

1.3 Κανονιστικό Πλαίσιο 

 Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

 Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη 

θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1698/2005 του 

Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

 

1.4 Περιοχές Εφαρμογής  

Τα Τοπικά Προγράμματα προσέγγισης LEADER εφαρμόζονται σε όλες τις αγροτικές περιοχές 

της Κύπρου με έμφαση στις ορεινές και ημιορεινές. Ειδικότερα, η γεωγραφική περιοχή δράσης 

της κάθε ομάδας πρέπει να καθορίζεται επακριβώς. Η περιοχή της ΟΤΔ δεν απαιτείται να 

ορίζεται με βάση διοικητικά όρια. Κάθε περιοχή / κοινότητα θα πρέπει να ανήκει σε μια μόνο 

ΟΤΔ. Στην ΟΤΔ θα πρέπει να μετέχουν περισσότερες από 7 κοινότητες.  

 

Η περιοχή που καλύπτεται από την ΟΤΔ θα πρέπει να παρουσιάζει συνοχή και να διαθέτει 

επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη ανθρώπινου δυναμικού καθώς και χρηματοοικονομικών 

πόρων, προκειμένου να στηρίζει μια βιώσιμη αναπτυξιακή στρατηγική. Ο καθορισμός της 

περιοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει τον πληθυσμό της περιοχής καθώς επίσης και 

αιτιολόγηση για την ύπαρξη ικανοποιητικών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.  

 

Ο πληθυσμός των ΟΤΔ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 150.000 κατοίκους και θα πρέπει να 

είναι μεγαλύτερος από 5.000 κατοίκους. Ωστόσο σε συγκεκριμένες και πλήρως αιτιολογημένες 

περιπτώσεις δύναται να εγκριθούν κατ’ εξαίρεση ΟΤΔ που δεν πληρούν το κριτήριο αυτό.  
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1.5 Διαθέσιμες Πιστώσεις των Μέτρων του Άξονα 4 – LEADER στο πλαίσιο του ΠΑΑ 
2007-2013 

 
Χρηματοδοτικός Πίνακας (σε ΕΥΡΩ για την επταετία) 

 

Άξονας Προτεραιότητας 4, ΠΑΑ 2007-13 

ΜΕΤΡΟ 
Δημόσια 

Δαπάνη 

Ιδιωτική 

Δαπάνη 

Συνολικό 

Κόστος 

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 

Καθεστώς 4.1.1 Ανταγωνιστικότητα του τομέα της 

γεωργίας και της δασοκομίας 

2.450.000 2.450.000 4.900.000 

Καθεστώς 4.1.2 Περιβάλλον/ διαχείριση της γης 500.000 0 500.000 

Καθεστώς 4.1.3 Ποιότητα ζωής/ διαφοροποίηση 3.875.000 1.291.667 5.166.667 

Μέτρο 4.2 Διατοπική και διεθνική συνεργασία 326.180 0 326.180 

Μέτρο 4.3 Λειτουργία της ομάδας τοπικής 

δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και 

εμψύχωση 

1.475.000 0 1.475.000 

Σύνολο Άξονα 4 8.626.180 3.741.667 12.367.847 

 
 
1.6 Αρμόδιοι Φορείς 
Διαχειριστική Αρχή 

Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ορίζεται το Τμήμα 

Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η Διαχειριστική 

Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και εφαρμογή του προγράμματος με αποτελεσματικό 

και αποδοτικό τρόπο. Τα καθήκοντά της καθορίζονται με σαφήνεια στο Άρθρο 75 του 

Κανονισμού 1698/2005. Ορισμένες από τις αρμοδιότητές της έχουν εκχωρηθεί με γραπτή 

συμφωνία σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες.  

Διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών 

Ως οργανισμός πληρωμών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ορίζεται ο 

Κυπριακό Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Τα καθήκοντα και αρμοδιότητές του 

καθορίζονται στο Άρθρο 6 του Κανονισμού 1290/2005.   

Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης 

Η Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΤΕΑ) αποτελείται από διάφορα κυβερνητικά τμήματα (π.χ. 

Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Αλιείας, Υπουργείο Εσωτερικών, ΚΟΑΠ κ.α.) και είναι υπεύθυνη για 

τον έλεγχο και τη σωστή λειτουργία των Ομάδων Τοπικής Δράσης. 
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Φορέας Υλοποίησης  

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης για την υλοποίηση της στρατηγικής τους, προβαίνουν σε 

προκηρύξεις, παραλαμβάνουν τις προτάσεις, αξιολογούν και επιλέγουν τις δράσεις τους και εν 

συνεχεία χρησιμοποιούν τις δομές των Μονάδων Εφαρμογής των αντίστοιχων Μέτρων για 

θέματα ελέγχου και παρακολούθησης. Η ενημέρωση των δικαιούχων για την έγκριση ή 

απόρριψη των επενδυτικών τους προτάσεων γίνεται από τις ΟΤΔ. 
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2. ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 

 

2.1 Γενικά Στοιχεία  

 

 Η Επωνυμία Αναπτυξιακού Φορέα – της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) – είναι 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ. 

 

 Διακριτικός τίτλος ΟΤΔ: ΑΝ.ΕΤ.Ε.Λ 
 

 Λογότυπα Εταιρείας: 

 

1.  

2.  

 

 Νομική μορφή: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 

Διέπεται από τoν Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, και είναι εγγεγραμμένη στον Έφορο 

Εταιρειών με αρ. εγγραφής: ΗΕ 142855. Έτος σύστασης της Εταιρείας είναι το 2003. 

Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 

 
 Έδρα - γενικά στοιχεία του υποψήφιου Φορέα  

 Διεύθυνση: Αγίου Λαζάρου 2Β, 7040, Βορόκληνη, Λάρνακα 
 Αριθμός τηλεφώνου: 00357 24 815280 
 Αριθμός FAX: 00357 24 636817 
 Ε – mail : info@anetel.com, anetel@cytanet.com.cy 
 Ιστοσελίδα/Web-site: www.anetel.com 

 
2.2 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου  

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας είναι εννιαμελές. Δικαίωμα ψήφου κατά την 

εκλογική διαδικασία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν όλοι οι μέτοχοι της 
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Εταιρείας. Σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 63 του Καταστατικού της Εταιρείας «Τηρουμένων 

οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που είναι εκάστοτε προσαρτημένοι σε 

οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, σε ανάταση χεριών κάθε μέλος που παρευρίσκεται 

αυτοπροσώπως έχει μία ψήφο και, σε περίπτωση ψηφοφορίας, κάθε μέλος έχει μία ψήφο για 

κάθε μετοχή που κατέχει. Στην περίπτωση από κοινού κατόχων μετοχών, η ψήφος του 

αρχαιότερου από τους κατόχους που δίνει ψήφο, είτε είναι παρών είτε παρίσταται με 

αντιπρόσωπο, γίνεται δεκτή προς αποκλεισμό των ψήφων των άλλων από κοινού κατόχων και 

για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα κρίνεται από τη σειρά που τα ονόματα των κατόχων είναι 

καταχωρημένα στο μητρώο των μελών». 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λάρνακας αποτελούν οι: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ Φορέας που Εκπροσωπεί 

1 Σπύρος Ελενοδώρου Πρόεδρος Κ.Σ Βορόκληνης 

2 Αντρέας Μωυσέως Αντιπρόεδρος Δ. Λάρνακας 

3 Αντρέας Σεργίου Γραμματέας Κ.Σ Ξυλοτύμπου 

4 Αντρέας Λουρουτζιάτης Μέλος ΕΒΕΛ 

5 Δαμιανός Μιχαήλ Μέλος Κ.Σ Σκαρίνου 

6 Χριστόδουλος Παπαχρίστου Μέλος Κ.Σ Ψεματισμένου 

7 Λάζαρος Πιερή Μέλος Κ.Σ Αγ. Θεοδώρου 

8 Μάριος Αρμένης Μέλος Κ.Σ Λειβαδιών 

9 Λούης Κουμενίδης  Μέλος Κ.Σ Κάτω Λευκάρων  

 
 
2.3 Δραστηριότητες ΑΝΕΤΕΛ 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας με σταθερά βήματα αναπτύσσεται συνεχώς, με 

μόνιμο προσανατολισμό στη σωστά τεκμηριωμένη και ουσιαστική κοινωνικοοικονομική 

ανάπτυξη της περιοχής της Επαρχίας Λάρνακας, αλλά και ευρύτερα της Κύπρου. Η 

πληροφόρηση, οι σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, η ενεργοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού, η προώθηση στην απασχόληση, η οικονομική πρόοδος, το περιβάλλον, ο 

πολιτισμός, η κοινωνική αλληλεγγύη είναι το ολοκληρωμένο, σταθερό και συνεκτικό πλαίσιο 

καθημερινής ενασχόλησής της εταιρείας. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία ανέπτυξε 

δραστηριότητες κυρίως στους παρακάτω τομείς: 

1. Αγροτική ανάπτυξη (σύνταξη σχεδίων βελτίωσης, ενημέρωση – πληροφόρηση 

αγροτών, μελέτες ανάπτυξης της υπαίθρου κ.λ.π),  

2. Κοινωνικές παρεμβάσεις (εφαρμογή προγραμμάτων για ηλικιωμένους, παιδιά, 

γυναίκες, ΑΜΕΑ, κ.λ.π),  
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3. Ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών και δικτύωση της περιοχής με άλλες περιοχές της 

Ε.Ε. και τρίτων χωρών (Κ.Π LEADER+, INTERREG, MED, ARCHIMED, PROGRESS 

κ.λ.π), 

4. Φυσικό περιβάλλον (μελέτες βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος κ.λ.π), 

5. Πολιτισμός (η Εταιρεία είχε εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ως το 

Πολιτιστικό Σημείο Επαφής Κύπρου), 

6. Τεχνική στήριξη των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό τους ρόλο και 

σχεδιασμό, 

7. Ενημέρωση – πληροφόρηση τοπικού πληθυσμού, επιχειρήσεων, συλλογικών φορέων 

κ.λ.π για χρηματοδοτικά εργαλεία, 

8. Προβολή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της Περιοχής Παρέμβασης (συμμετοχή 

σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού, εισηγήσεις σε συνέδρια και ημερίδες, έκδοση 

διμηνιαίας εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ της Αναπτυξιακής Λάρνακας», οργάνωση 

ενημερωτικών ημερίδων – συνεδρίων, τήρηση ιστοσελίδας www.anetel.com,  η οποία 

ενημερώνεται συνεχώς κ.λ.π). 

 

2.4 Στελεχιακή Δομή 

Η ΑΝΕΤΕΛ, εκτός από το προσωπικό που εργοδοτεί με σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου, 

εργοδοτεί ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας. Η 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας στο πλαίσιο του συνόλου των δραστηριοτήτων της 

απασχολεί το παρακάτω προσωπικό: 

 

Α/Α Ειδικότητα Προσωπικού 
Σχέση Εργασίας με 

ΑΝΕΤΕΛ 
Απασχόληση 

(σε Μήνες) 

1 Διευθυντής/Οικονομολόγος Αορίστου Χρόνου 72 

2 Σύμβουλος Κατάρτισης Αορίστου Χρόνου 82 

3 Γεωπόνος Αορίστου Χρόνου 81 

4 Γραμματέας Αορίστου Χρόνου 52 

5 Κοινωνικός Λειτουργός  Αορίστου Χρόνου 42 

6 Λογιστής Αορίστου Χρόνου 40 

7 Κοινωνιολόγος Αορίστου Χρόνου 40 

8 Οικονομολόγος Αορίστου Χρόνου 26 

9 Βοηθός Λογιστή Αορίστου Χρόνου 24 
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10 Διδάκτωρ Αγροτικής Ανάπτυξης Αορίστου Χρόνου 24 

11 Γεωπόνος Αορίστου Χρόνου 24 

12 Πολιτικός Μηχανικός Αορίστου Χρόνου 24 

13 Πολιτικές Επιστήμες Αορίστου Χρόνου 22 

14 Πολιτικές Επιστήμες Αορίστου Χρόνου 18 

15 Δημοσιογράφος Αορίστου Χρόνου 17 

16 Ψυχολόγος Αορίστου Χρόνου 17 

17 Πολ. Επιστήμες / Διοίκηση Επιχειρ. Αορίστου Χρόνου 16 

18 Θαλάσσιος Επιστήμονας Αορίστου Χρόνου 1 

19 Διοίκηση Επιχειρ. / Ευρ. Σπουδές Αορίστου Χρόνου 1 

 
 

2.5 Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έγινε στις 20/06/09 ενέκρινε την απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 05/05/09, για τη 

σύσταση «Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER» με τη συμμετοχή σε 

αυτή τριών (3) μελών από τους φορείς – μετόχους της Εταιρείας, που εκπροσωπούν 

συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα και δυο (2) από τους φορείς – μετόχους της Εταιρείας που 

εκπροσωπούν συμφέροντα του δημόσιου τομέα.  

 

Αυτοί οι φορείς είναι: 

 Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης 

 Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής  

 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας 

 Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας 

 ΣΠΕ Αγροτικής Ανάπτυξης  

 

 

Αρμοδιότητες της Ε.Δ.Π. LEADER 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λάρνακας έχει μεταβιβάσει 

στην Επιτροπή τις παρακάτω αρμοδιότητες με σκοπό την αποτελεσματική, αυτόνομη και 

πολυσυμμετοχική υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER, το οποίο στη συνέχεια θα 

αναφέρεται ως «Πρόγραμμα»: 
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1. Τροποποίηση του Προγράμματος, εφόσον απαιτείται και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 

και αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,  καθ’ 

όλη τη διάρκεια υλοποίησής του. 

2. Έγκριση των ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού 

καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος. 

3. Έγκριση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή 

προτάσεων από τους δυνητικούς τελικούς αποδέκτες του Προγράμματος. 

4. Έγκριση του ενημερωτικού υλικού και των υποδειγμάτων των φακέλων υποψηφιότητας 

των δυνητικών τελικών αποδεκτών. 

5. Έγκριση των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων των 

υποψηφίων τελικών αποδεκτών.  

6. Ορισμός των Επιτροπών Αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων τελικών 

αποδεκτών και της Επιτροπής Ενστάσεων. 

7. Επιλογή των τελικών αποδεκτών που θα ενταχθούν για ενίσχυση στο Πρόγραμμα, με 

βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης των Επιτροπών Αξιολόγησης. 

8. Ενημέρωση των υποψήφιων τελικών αποδεκτών για την έγκριση ή απόρριψη της 

πρότασής τους. 

9. Δημοσιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. 

10. Ευθύνη σύνταξης και υπογραφής των συμβάσεων με τους τελικούς αποδέκτες του 

Προγράμματος. 

11. Απένταξη έργων μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του συντονιστή του προγράμματος. 

12. Ορισμός Επιτροπής/-ών Παρακολούθησης (τήρηση των υποχρεώσεων των τελικών 

αποδεκτών, πορείας υλοποίησης του φυσικού, τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου 

του κάθε έργου/υποέργου και του χρονοδιαγράμματός του) –  Ελέγχου και Παραλαβής 

των έργων/υποέργων του Προγράμματος  

13. Έγκριση των ετήσιων εκθέσεων για την πορεία του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του Προγράμματος. 

14. Εφαρμογή των διαδικασιών χρηματοδοτήσεων – χρηματορροών, όπως αυτές 

προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες, εγκυκλίους, κανονισμούς κλπ. 

15. Έγκριση των ενδιάμεσων εκθέσεων και της τελικής έκθεσης του Προγράμματος. 

 

Λειτουργία της Ε.Δ.Π. LEADER 

1. Πρόεδρος της «Ε.Δ.Π. LEADER» είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λάρνακας, εφόσον ο φορέας που εκπροσωπεί 

συμμετέχει στη σύνθεση της «Ε.Δ.Π. LEADER». Σε διαφορετική περίπτωση ο 
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πρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη της «Ε.Δ.Π. LEADER». Ο αναπληρωτής του 

Προέδρου εκλέγεται από την «Ε.Δ.Π. LEADER». 

2. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν 

απαιτηθεί ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον δύο από τα μέλη της, με έγγραφη 

πρόσκληση στην οποία αναγράφονται και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. 

3. Τα μέλη της Επιτροπής, πριν την επόμενη σύγκλισή της μπορούν να υποβάλουν 

γραπτώς θέματα προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Η οριστική 

κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της επιτροπής αποτελεί 

αρμοδιότητα του Προέδρου της. 

4. Η πρόσκληση καθώς και τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη συνεδρίαση της 

Επιτροπής διαβιβάζονται (ταχυδρομικά ή με fax) στα μέλη της τουλάχιστον πέντε (5) 

ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισής της.  

5. Σε περίπτωση που απαιτηθεί έκτακτη σύγκλιση της Επιτροπής, για εξαιρετικά 

επείγοντα θέματα, η πρόσκληση διαβιβάζεται στα μέλη της τουλάχιστον μία (1) ημέρα 

πριν από την ημερομηνία σύγκλισης και η Επιτροπή συνεδριάζει εφόσον δεν έχει 

αντίρρηση η πλειοψηφία των παρόντων μελών.  

6. Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα τρία από τα πέντε μέλη της 

Επιτροπής. 

7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται σε πνεύμα συναίνεσης και σε περίπτωση 

που απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί με την συναίνεση των μελών, λαμβάνεται μετά 

από ψηφοφορία με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η θέση του Προέδρου της Επιτροπής. 

8. Οι αποφάσεις και τα συμπεράσματα της Επιτροπής τηρούνται σε πρακτικά, τα οποία 

επικυρώνονται σε επόμενη συνεδρίασή της. Αντίγραφα υπογράφονται, μετά την 

επικύρωση, από τον Πρόεδρο της. 

9. Για την αποτελεσματική εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή δύναται να 

αναθέτει τη διατύπωση γραπτών ή προφορικών απόψεων ή γνωμοδοτήσεων επί 

ειδικών θεμάτων, τον σχεδιασμό ενημερωτικού υλικού, την οργάνωση εκδηλώσεων, 

την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης - δημοσιοποίησης, τη 

σύνταξη εκθέσεων κ.λπ, σε μέλη της, σε μέλη της Ομάδας Έργου του Προγράμματος, 

σε ειδικούς επιστήμονες ή γραφεία κ.λ.π, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας και των εγκυκλίων εφαρμογής του Προγράμματος. 

10. Στην Επιτροπή συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής 

Εταιρείας Επαρχίας Λάρνακας και ο Συντονιστής του Προγράμματος (νοουμένου ότι 

δεν είναι το ίδιο άτομο), οι οποίοι ενημερώνουν την Επιτροπή και εισηγούνται θέματα 

που αφορούν στην υλοποίηση του Προγράμματος. 
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11. Χρέη γραμματείας της Επιτροπής εκτελεί η Ομάδα Έργου του Προγράμματος με 

ευθύνη του Συντονιστή του Προγράμματος. 

12. Τυχόν αντικατάσταση μέλους ή μελών της Επιτροπής, θα τίθεται υπ’ όψη της Τεχνικής 

Επιτροπής Αξιολόγησης με πλήρη τεκμηρίωση, προκειμένου να δοθεί η σχετική 

έγκριση. 

13. Η θητεία της Επιτροπής θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Προγράμματος και πάντως όχι 

πέραν της αποπληρωμής του. 

14. Αμοιβές από τη συμμετοχή των μελών της Επιτροπής στις συνεδριάσεις της αλλά και 

κάθε ενέργειας που απαιτείται να γίνει είτε σε ομαδικό είτε σε ατομικό επίπεδο και 

αφορούν θέματα της αρμοδιότητας της Επιτροπής δεν προβλέπονται.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1/1.6 
 
 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕΛ.  13 

3. ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΤΠ) LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
 

 

3.1 Περιοχή Παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος 

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται οι 3 Δήμοι, οι 45 Κοινότητες και οι 3 περιοχές της 

Επαρχίας Λάρνακας που συναποτελούν την περιοχή παρέμβασης. Καταγράφεται ο 

πληθυσμός τους, με βάση την Απογραφή Πληθυσμού 2001, και η έκτασή τους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 Περιοχή Παρέμβασης  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΤΑ /  
ΔΗΜΟΣ / 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ / 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (2001) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ** 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ / 

ΔΗΜΟΥ 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΤΕΤΡ. 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

4103 ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ 59 71 130 ΕΜ, Μ  20,32 

4127 ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ 497 500 997 ΕΜ, Μ 15,76 

4211 ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 126 125 251 ΕΜ, Μ 12,91 

4318 ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ 86 91 177 ΕΜ, Μ 15,45 

4307 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 295 304 599 Μ 38,17 

4121 ΑΛΑΜΙΝΟΣ 145 135 280 Μ 9,77 

4125 ΑΛΕΘΡΙΚΟ 405 388 793 ΕΜ, Μ 18,17 

4309 ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ 41 44 85 ΕΜ, Μ 14,59 

4313 ΒΑΒΛΑ 17 31 48 ΕΜ, Μ 9,82 

4102 ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ 1.669 1.641 3.310 ΕΜ, Μ 15,21 

4216 ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ 5 3 8 ΕΜ, Μ 16,45 

4012 ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ 2.484 2.510 4.994 ΜΜ 16,65 

4300 ΖΥΓΙ 270 235 505 Μ 2,22 

4302 ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ 317 327 644 Μ 20,74 

4210 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 674 669 1.343 ΕΜ, Μ 27,35 

4312 ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ 53 61 114 ΕΜ, Μ 13,68 

4310 ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΑΡΑ 57 61 118 ΕΜ, Μ 11,59 

4100 ΚΕΛΛΙΑ 188 181 369 ΕΜ, Μ 12,76 

4124 ΚΙΒΙΣΙΛΙ 111 120 231 ΕΜ, Μ  13,23 

4110 ΚΙΤΙ 1.515 1.625 3.140 Μ 8,84 

4126 ΚΛΑΥΔΙΑ 223 225 448 ΕΜ, Μ 20,80 

4215 ΚΟΡΝΟΣ 959 904 1.863 ΕΜ, Μ 30,04 

4217 ΚΟΣΙΗ* - - - ΕΜ, Μ 13,50 
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4309 ΚΟΦΙΝΟΥ 666 645 1.311 ΕΜ, Μ 27,82 

4314 ΛΑΓΕΙΑ 9 16 25 ΕΜ, Μ 10,21 

4011 ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2.407 2.476 4.883 ΜΜ 7,78 

4120 ΜΑΖΩΤΟΣ 377 407 784 Μ 14,21 

4301 ΜΑΡΙ 93 84 177 Μ 10,97 

4306 ΜΑΡΩΝΙ 263 258 521 Μ 14,13 

4316 ΜΕΛΙΝΗ 27 30 57 ΕΜ, Μ 7,55 

4013 ΜΕΝΕΟΥ 586 610 1.196 ΜΜ 6,86 

4128 ΜΕΝΟΓΕΙΑ 25 25 50 ΕΜ, Μ 7,79 

4212 ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ 570 540 1.110 ΕΜ, Μ 13,79 

4105 ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 1.762 1.676 3.438 Μ 25,05 

4317 ΟΔΟΥ 80 76 156 ΕΜ, Μ 11,87 

4315 ΟΡΑ 95 85 180 ΕΜ, Μ 27,13 

4106 ΟΡΜΗΔΕΙΑ 1.962 1.998 3.960 Μ 21,25 

4111 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 901 900 1.801 Μ 8,53 

4201 ΠΕΤΡΟΦΑΝΙ* 1 1 2 ΕΜ, Μ 7,53 

4104 ΠΥΛΑ 688 691 1.379 ΕΜ, Μ 28,34 

4214 ΠΥΡΓΑ 295 277 572 ΕΜ, Μ 40,52 

4308 ΣΚΑΡΙΝΟΥ 123 115 238 ΕΜ, Μ 11,58 

4133 ΣΟΦΤΑΔΕΣ* 3 4 7 Μ 6,88 

4112 ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ 518 458 976 Μ 19,64 

4303 ΤΟΧΝΗ 106 162 322 Μ 17,29 

4304 ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ 264 244 508 ΕΜ, Μ 17,64 

4305 ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ 78 101 179 Μ 8,14 

4213 ΨΕΥΔΑΣ 521 504 1.025 ΕΜ, Μ 12,48 

4010 ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 5.779 5.669 11.448 ΜΜ 55,33 

4202 ΑΘΗΕΝΟΥ 2.133 2.128 4.261 ΕΜ, Μ 64,40 

4311 ΛΕΥΚΑΡΑ 470 451 921 ΕΜ, Μ 62,17 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 30.998 30.882 61.934  944,9 
Πηγή: Απογραφή 2001, Στατιστική Υπηρεσία 

* Δεν είναι ΑΤΑ 

** ΜΜ: Μη Μειονεκτικές Περιοχές, Μ: Μειονεκτικές Περιοχές, ΕΜ: Επιλέξιμες Μειονεκτικές Περιοχές. Όπως προκύπτει από τον ορισμό τους  

    στο ΠΑΑ 2007-13 
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3.2 Χάρτης Περιοχής Παρέμβασης  

Η περιοχή παρέμβασης ανήκει στην Επαρχία Λάρνακας και βρίσκεται στο ΝΑ τμήμα της 

Κύπρου, καταλαμβάνοντας το 25,66% της συνολικής έκτασης της χώρας. Δυτικά βρίσκεται η 

ορεινή και ημιορεινή ζώνη, στα ανατολικά οι πεδινές περιοχές, νότια η παραθαλάσσια περιοχή, 

ενώ στα βόρεια συνορεύει με την Επαρχία Λευκωσίας, ανατολικά με την Επαρχία Αμμοχώστου 

και δυτικά με την Επαρχία Λεμεσού.  

 

Περιοχή παρέμβασης αποτελεί το σύνολο της Επαρχίας Λάρνακας, εκτός των δημοτικών 

ορίων του Δήμου Λάρνακας, και των Κοινοτήτων Αναφωτία, Τρούλλοι και Ξυλοφάγου.  

 

 
 

 

3.3 Χρηματοδοτικά στοιχεία Τοπικού Προγράμματος  

Το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Επαρχίας Λάρνακας εκτιμάται ότι θα έχει συνολικό 

προϋπολογισμό 3.287.957 €, εκ των οποίων τα 2.283.957 € αποτελούν δημόσια δαπάνη (ΔΔ). 

Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφεται ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανά Μέτρο του 

Προγράμματος.  
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ΚΩΔ. Περιγραφή 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
(€) 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

Ποσοστό 
ΔΔ 

411 

Βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας σε 

γεωργία και δασοκομία 

1.480.000 592.000 25,9% 

412 
Βελτίωση περιβάλλοντος και 

της υπαίθρου 
90.000 90.000 4% 

413 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

στις αγροτικές περιοχές  και 

διαφοροποίηση της αγροτικής 

οικονομίας 

1.160.000 1.044.000 45,7% 

42 
Διατοπική και διεθνική 

συνεργασία 
140.000 140.000 6,1% 

43 

Λειτουργία της ΟΤΔ, 

απόκτηση δεξιοτήτων, 

εμψύχωση 

417.957 417.957 18,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 3.287.957 2.283.957 100% 

 
 

3.4 Κεντρικό Θέμα Συσπείρωσης και Στρατηγικοί Στόχοι 

Το Κεντρικό Θέμα Συσπείρωσης του Τοπικού Προγράμματος LEADER Επαρχίας Λάρνακας 

είναι: 

 

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και η ανάδειξη της  
περιοχής παρέμβασης ως ένας ελκυστικός τόπος διαβίωσης 

 

Οι στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος προωθούν ολοκληρωμένες αναπτυξιακές 

παρεμβάσεις στην τοπική οικονομία, οι οποίες διαχέονται σε όλη την περιοχή παρέμβασης και 

ολοκληρώνονται με άλλες παρεμβάσεις εντός και πλησίον της περιοχής παρέμβασης.  

 

1ος Στρατηγικός Στόχος             Η ισόρροπη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας 
2ος Στρατηγικός Στόχος             Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των  

                                                      τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών 
3ος Στρατηγικός Στόχος             Η Επίτευξη περιβαλλοντικής ισορροπίας 

4ος Στρατηγικός Στόχος             Η Επίτευξη κοινωνικής ισορροπίας και  

                                                     κοινωνικής συνοχής 
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3.5 Μέτρα και Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος  

Τα Μέτρα του Τοπικού Προγράμματος LEADER Επαρχίας Λάρνακας είναι τα ακόλουθα: 

 Μέτρο 4.1 – Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης  

 Καθεστώς 4.1.1 – Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα γεωργίας και 

δασοκομίας 

 Καθεστώς 4.1.2 – Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 

 Καθεστώς 4.1.3 – Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και 

διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας 

 Μέτρο 4.2 – Διατοπική και Διεθνική Συνεργασία 

 Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας 

 Σχέδιο Διεθνικής Συνεργασίας  

 Μέτρο 4.3 – Λειτουργία της ΟΤΔ, Απόκτηση Δεξιοτήτων, Εμψύχωση 

 

 

Το Καθεστώς 4.1.1 περιλαμβάνει την ακόλουθη δράση: 

 Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. 

 

Το Καθεστώς 4.1.2 περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: 

 Μη παραγωγικές επενδύσεις. Ανάδειξη στοιχείων της δασικής κληρονομιάς – 

ανάπλαση χώρων παραδοσιακών καμινιών συλλογής πίσσας, νερόμυλων, γεφυριών 

κ.λ.π.  

 

Το Καθεστώς 4.1.3 περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: 

Α. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

ειδικότερα: 

 Δημιουργία κέντρων πληροφόρησης.  

 Θεματικά ή Τοπικά Περιφερειακά Μουσεία (αγροτικής, λαογραφικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς). 

Β. Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού 

πλούτου και ειδικότερα: 

 Ανάπτυξη Κέντρων Κοινοτικών/Κοινωνικών Παροχών (πολιτιστικά κέντρα, πολυκέντρα 

νεότητας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, βιβλιοθήκες νέα τεχνολογίας).  

 Αναζωογόνηση και Ανάπτυξη της Υπαίθρου (ανάπλαση και επέκταση υποδομών στις 

Κοινότητες της περιοχής παρέμβασης, αποκατάσταση εξωτερικών όψεων ιδιωτικών 

κτιρίων).  
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3.6 Περιορισμοί που ισχύουν στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος 
LEADER Επαρχίας Λάρνακας  

 

Οι περιορισμοί που ισχύουν στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER 

Επαρχίας Λάρνακας αφορούν τα ποσοστά χρηματοδότησης, τον περιορισμό των επιλέξιμων 

επιχειρήσεων στη Δράση 4.1.1/1.6 και τα ανώτατα και κατώτατα (όπου εφαρμόζονται) ύψη 

χορηγίας. Οι περιορισμοί αυτοί καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.  

 

Ποσοστά χρηματοδότησης 

Μεταποίηση –  Επιχειρήσεις 

(Καθεστώς 4.1.1, Δράση 4.1.1/1.6) 
40% 

Μη παραγωγικών επενδύσεων (Καθεστώς 4.1.2) 100% 

Δημοσίων έργων (Καθεστώς 4.1.3) 85-100% 

Τεχνικής Στήριξης 100% 

Περιορισμός επιλέξιμων επιχειρήσεων 

Μεταποίηση – Επιχειρήσεις  

(Καθεστώς 4.1.1, Δράση 4.1.1/1.6) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 

της κατηγορίας των ΜΜΕ 

Ύψος Χορηγίας 

Μεταποίηση 

(Καθεστώς 4.1.1, 

Δράση 4.1.1/1.6) 

Ανώτατο 170.000€ 

Κατώτατο 4.000€ 

Ανώτατο για νέους γεωργούς 250.000€ 

Κέντρα Πληροφόρησης  

(Καθεστώς 4.1.3, Δράση 4.1.3/3.1) 

(Ανώτατο) 

280.000€ 

Θεματικά ή Τοπικά Περιφερειακά Μουσεία  

(Καθεστώς 4.1.3, Δράση 4.1.3/3.1) 

(Ανώτατο) 

250.000€ 

Ανάπτυξη Κέντρων Κοινοτικών / Κοινωνικών Παροχών 

(Καθεστώς 4.1.3, Δράση 4.1.3/3.2) 

 (Ανώτατο) 

250.000€ 

Αναζωογόνηση και Ανάπτυξη της Υπαίθρου  

(Καθεστώς 4.1.3, Δράση 4.1.3/3.2) 

(Ανώτατο) 

200.000€ 
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4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 4.1,  ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 4.1.1, ΔΡΑΣΗ 4.1.1/1.6 
 

 

4.1 Μέτρο 4.1 «Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης» 

 

Οι Γενικοί Στόχοι του Μέτρου 4.1 είναι: 

 Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας. 

 Η βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου. 

 Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και η διαφοροποίηση της 

αγροτικής οικονομίας.  

 

Οι γενικοί αυτοί στόχοι εξειδικεύονται στους επιμέρους στόχους που είναι:  

 Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, μέσα από:  

 τη δημιουργία νέων μεταποιητικών μονάδων γεωργικών προϊόντων,  

 τη δημιουργία κέντρων πληροφόρησης περιηγητών για πολιτιστικά θέματα,   

 τη δημιουργία θεματικών και περιφερειακών μουσείων και 

 την ανάπτυξη κέντρων κοινοτικών και κοινωνικών παροχών. 

 Η ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. 

 Η προώθηση της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, μέσα από την ανάδειξη αξιόλογων 

περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, τη βιώσιμη αξιοποίηση του 

φυσικού, ιστορικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, τη γνωριμία και εξοικείωση των 

περιηγητών με τα τοπικά προϊόντα της Επαρχίας και τα στάδια παραγωγής και 

μεταποίησής τους. 

 Η βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος των Κοινοτήτων της υπαίθρου, έτσι ώστε να 

διαμορφωθούν σε πιο ελκυστικά μέρη για διαβίωση και προσέλκυση οικονομικών 

δραστηριοτήτων. 

 Η υλοποίηση παρεμβάσεων για την περιβαλλοντική προστασία, διαχείριση και 

ανάδειξη παραδοσιακών στοιχείων του ανθρωπογενούς αγροτικού περιβάλλοντος, με 

στόχο τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου. 

 Η προστασία, συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η αναβάθμιση 

της κοινωνικής και πολιτιστικής υποδομής σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.  

 

Οι γενικοί στόχοι του Μέτρου είναι πλήρως εναρμονισμένοι με το κεντρικό θέμα συσπείρωσης 

του Τοπικού Προγράμματος. Ειδικότερα, υποστηρίζουν και προωθούν τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και την ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης ως 

ένα ελκυστικό τόπο διαβίωσης. Ταυτόχρονα, οι παραπάνω στόχοι του Μέτρου είναι απόλυτα 
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συναφείς με τους Στρατηγικούς Στόχους του Τοπικού Προγράμματος LEADER Επαρχίας 

Λάρνακας, καθώς προωθείτε η ισόρροπη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, η αύξηση των 

εισοδημάτων και της απασχόλησης και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 

περιοχής (1ος Στρατηγικός Στόχος), επιδιώκεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών (2ος Στρατηγικός Στόχος), προωθείται η προστασία και η 

ανάδειξη των περιβαλλοντικών – πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής παρέμβασης (3ος 

Στρατηγικός Στόχος) και επιδιώκεται η επίτευξη κοινωνικής ισορροπίας και η διατήρηση της 

κοινωνικής συνοχής στην Επαρχία Λάρνακας (4ος Στρατηγικός Στόχος). 

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Μέτρου 4.1 καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

ΜΕΤΡΟ 4.1  
ΠΟΣΟ 

(€) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σ.Κ (%) Δ.Δ (%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ) 2.730.000 83,0  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ) 1.726.000 52,5 75,6 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 863.000 26,25 37,8 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 863.000 26,25 37,8 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1.004.000 30,5  

 

Οι Δείκτες του Μέτρου 4.1, που έχουν διαμορφωθεί συναρτήσει των πιο πάνω 

χρηματοοικονομικών στοιχείων, αφορούν Δείκτες εισροής – απόδοσης, Δείκτες 

αποτελεσμάτων και Δείκτες επιπτώσεων. 

 

I. Δείκτες εκροών – απόδοσης  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2013 

Αριθμός έργων που χρηματοδοτούνται από την Ομάδα Τοπικής 
Δράσης 

10 

Αριθμός των δικαιούχων που ενισχύονται 10 

Αριθμός νέων επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων 

3 

Αριθμός υφιστάμενων επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων που εκσυγχρονισθήκαν  

1 

Συνολική έκταση (km²) που καλύπτεται από την Ομάδα Τοπικής 
Δράσης 

945 

Συνολικός πληθυσμός στις περιοχές που καλύπτεται από την 
Ομάδα Τοπικής Δράσης 

61.934 
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II. Δείκτες αποτελεσμάτων  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2013 

Θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης των έργων του μέτρου 
20 

 
 
III. Δείκτες επιπτώσεων 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2013 

Δημιουργία απασχόλησης 4 

Αύξηση επισκεψιμότητας  10% 

Αύξηση Εισοδήματος Επιχειρήσεων 5% 

 

 

4.2 Καθεστώς 4.1.1 «Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, με σκοπό τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας» 

 

Μέσα από το Καθεστώς 4.1.1 «Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με σκοπό τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας» μπορούν υλοποιηθούν δράσεις 

μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Από τα βασικότερα διαρθρωτικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος LEADER 

Επαρχίας Λάρνακας είναι η υψηλή εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από τον πρωτογενή 

τομέα, ο χαμηλός βαθμός καθετοποίησης, μεταποίησης και τυποποίησης της 

γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής 

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Καθεστώτος 4.1.1, που συμπίπτουν με αυτά της Δράσης 

4.1.1/1.6, καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 4.1.1  
– 

ΔΡΑΣΗ 4.1.1/1.6  

ΠΟΣΟ 
(€) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΣΤΗ Δ.Δ  

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σ.Κ (%) Δ.Δ (%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ) 1.480.000  45,1  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ) 592.000 34,3 18 20,8 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 296.000 17,15 9,0 10,4 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 296.000 17,15 9,0 10,4 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 888.000  27  
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4.3 Δράση 4.1.1/1.6 «Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά προϊόντα. Δημιουργία και 
εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων» 

 

Η παραγωγή τοπικών γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα ενίσχυσης της μεταποιητικής δραστηριότητας. Τα γεωργικά και κτηνοτροφικά 

προϊόντα στα οποία η Επαρχία Λάρνακας παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα και αφορούν 

την ποιότητά τους, δε χαρακτηρίζονται από σημαντικό βαθμό επεξεργασίας – μεταποίησης και 

ορθολογικής προώθησής τους στην αγορά – εμπορίας. Μέσα από τη Δράση 4.1.1/1.6 του 

Καθεστώτος 4.1.1 επιδιώκεται η προώθηση της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών και 

κτηνοτροφικών προϊόντων, με συγκριτικά πλεονεκτήματα για την περιοχή παρέμβασης. Τέτοια 

προϊόντα για την Επαρχία Λάρνακας είναι τα ελαιοκομικά προϊόντα, τα μελισσοκομικά 

προϊόντα, τα κτηνοτροφικά προϊόντα (γάλα και κρέας), τα οπωροκηπευτικά και τα σιτηρά. 

 

Το ενδεικτικό συνολικό κόστος της Δράσης που προκηρύσσεται ανέρχεται σε 1.480.000€ και 

της δημόσιας δαπάνης σε 592.000€. 

 

Κωδικός 
Δράσης 

Δράση 
Ενδεικτικό 

Συν. Κόστος 
(€) 

Ενδεικτικός Αριθμός 
Επενδύσεων 

Νέες Εκσυγχρονισμός 

4.1.1/1.6 

Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά 

προϊόντα. Δημιουργία και 

εκσυγχρονισμός μονάδων 

μεταποίησης και εμπορίας 

γεωργικών προϊόντων 

1.480.000 4 1 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Στα πλαίσια της παρούσας προκύρηξης μπορούν να υποβληθούν προτάσεις από:  

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) που ανήκουν στην κατηγορία των πολύ 

μικρών επιχειρήσεων της κατηγορίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)1 που 

αναλαμβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων στους επιλέξιμους κλάδους και 

δραστηριότητες που καλύπτει το Μέτρο, εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων της 

                                            
1 Στο Παράρτημα Ι επισυνάπτεται ο ορισμός των ΜΜΕ. 
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δασοκομίας και ευρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που 

ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.  

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος LEADER Επαρχίας Λάρνακας, όπως 

αυτή ορίζεται στις παραγράφους 3.1 και 3.2 του παρόντος Τεύχους Ενημέρωσης.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 
 

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Οι επιλέξιμοι κλάδοι και δραστηριότητες που καλύπτονται από τη Δράση 1.6, στο πλαίσιο 

εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος LEADER Επαρχίας Λάρνακας, είναι αυτοί που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

 

Επιλέξιμοι Κλάδοι και Δραστηριότητες 

 
Α/Α 

 
Επιλέξιμος Κλάδος 

 

 
Δραστηριότητα  

1. ΓΑΛΑ (Αγελαδινό ή 
και Αιγοπρόβειο) 

1.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Περιλαμβάνεται και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων παστερίωσης γάλακτος. 

  1.2 Δημιουργία κέντρων συγκέντρωσης και πρόψυξης 
γάλακτος. 

2. ΜΕΛΙ 2.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης 
μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων.  

3. ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

3.1 
3.2 
 
3.3 
 
3.4 
3.5 

Εκσυγχρονισμός ή / και συγχώνευση  ελαιοτριβείων. 

Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείων για 
παραγωγή ελαιόλαδου βιολογικής παραγωγής. 

Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
τυποποιητηρίων συσκευαστηρίων ελαιόλαδου. 

Ίδρυση νέων, ή εκσυγχρονισμός μονάδων 
επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείων. 

Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων αποπυρήνωσης, τυποποίησης και 
συσκευασίας νωπού ελαιόκαρπου (π.χ. παραγωγή 
παραγεμιστών ελιών). 

   4.  ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ  
4.1 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ 
Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
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Α/Α 

 
Επιλέξιμος Κλάδος 

 

 
Δραστηριότητα  

μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, 
συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης, μπανανών, 
οπωροκηπευτικών περιλαμβανομένης της πατάτας 
και προϊόντων βιολογικής παραγωγής. 

   
4.2 

 
4.3 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων αποξήρανσης φρούτων (δαμάσκηνα, 
χρυσόμηλα, σύκα κλπ). 

Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων μεταποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων 
προϊόντων (όπως εσπεριδοειδή, χαρούπια, ελιές, 
τριαντάφυλλο, ανθόνερο κλπ) περιλαμβανομένης και 
της πατάτας. 

   5. ΑΝΘΗ 5.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων εμπορίας ανθέων (ανθαγορές και 
κέντρα συσκευασίας και διανομής). 

   6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 

6.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών 
και φαρμακευτικών φυτών και παραγωγής αιθέριων 
ελαίων και αποσταγμάτων. 

   7.  ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 7.1 Εκσυγχρονισμός ή συγχώνευση υφιστάμενων 
μονάδων παραγωγής ζωοτροφών  

   8. ΑΥΓΑ  - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ  
Αυγά 

8.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων τυποποίησης, συσκευασίας και 
επεξεργασίας αυγών. 

 Πουλερικά 8.2 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων σφαγείων 
εξαιρουμένων των επενδύσεων που αφορούν 
βιολογικούς σταθμούς. 

  8.2.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος 
πουλερικών και παραγωγής 
κρεατοπαρασκευασμάτων. 

   9. ΚΡΕΑΣ 9.1 
 
 

 

 
9.2 

Ίδρυση νέων σφαγείων για βοοειδή ή/ και 
εκσυγχρονισμός/ επέκταση υφιστάμενων σύγχρονων 
περιφερειακών σφαγείων που πληρούν τις 
προδιαγραφές του Κοινοτικού Κεκτημένου, 
συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών 
επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικών σταθμών). 

 

Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός σφαγείων κουνελιών. 

  9.3 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και 
παραγωγής κρεατοπαρασκευασμάτων. 
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Α/Α 

 
Επιλέξιμος Κλάδος 

 

 
Δραστηριότητα  

 10. ΣΙΤΗΡΑ  10.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
αλευρόμυλων   

  

 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
«Φορέας Υλοποίησης» της Δράσης είναι η Ομάδα Τοπικής Δράσης «Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ» (ΟΤΔ) που έχει την ευθύνη της διαχείρισης και της υλοποίησης της.  

 

Ειδικότερα η ΟΤΔ αναλαμβάνει:  

 Την ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε όλα τα θέματα που 

σχετίζονται με τη Δράση. 

 Την εκτύπωση και διανομή του αναγκαίου υλικού. 

 Την οργάνωση της απαραίτητης υποδομής και την παραλαβή, ταξινόμηση και 

καταχώριση των προτάσεων, τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την παροχή κάθε μέσου που απαιτείται για την 

πλήρη διοικητική υποστήριξη της Δράσης. 

 Την  υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων στη Δράση. 

 Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων.  

 

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αποτελεί τη Μονάδα Εφαρμογής του 

Μέτρου 1.6 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Η Μονάδα προβαίνει στους 

απαραίτητους ελέγχους και ενημερώνει την ΟΤΔ για τους Δικαιούχους που τελικά εγκρίνονται. 

Η Μονάδα Εφαρμογής αναλαμβάνει την προώθηση της πληρωμής στον Κυπριακό Οργανισμό 

Αγροτικών Πληρωμών, ο οποίος διευθετεί την τελική πληρωμή προς τους Δικαιούχους. 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
1. Τα στάδια υλοποίησης της Δράσης είναι, 

 Η δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση του 

Τοπικού Προγράμματος LEADER Επαρχίας Λάρνακας. Η πρόσκληση γίνεται με 

απόφαση της ΟΤΔ, μετά από έγκριση της Τεχνικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΤΕΑ) του 

Άξονα 4 – LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, η οποία 

ανακοινώνεται δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

 Προώθηση, ενημέρωση και προβολή της Δράσης προς τους ενδιαφερόμενους. 

 Η εξέταση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποβαλλομένων προτάσεων σύμφωνα 

με τις διατάξεις της Δράσης. 
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 Η εξέταση από την ΤΕΑ της επιλεξιμότητας και της νομιμότητας των αποφάσεων της 

ΟΤΔ και η έκδοση, από την ΤΕΑ, Βεβαίωσης για την Επιλεξιμότητα των προτάσεων.  

 Η υποβολή αίτησης από την ΟΤΔ για ένταξη των υπαγώγιμων προτάσεων στο Μέτρο 

4.1 και τελική ένταξη με επικύρωση του Γενικού Διευθυντή της Μονάδας Εφαρμογής 

(Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) των προτάσεων που θα 

επιλεγούν στη Δράση 4.1.1/1.6, σύμφωνα και με το διαθέσιμο κονδύλι. 

 Ο έλεγχος υλοποίησης των επενδύσεων από την ΟΤΔ και τη Μονάδα Εφαρμογής και η 

υποβολή των υποθέσεων για πληρωμή των χορηγιών από την Μονάδα Εφαρμογής 

στον ΚΟΑΠ. 

2. Προτάσεις με βαθμολογία χαμηλότερη των 60 βαθμών δεν μπορούν να τύχουν 

επιχορήγησης. 

3. Τα παρεχόμενα με τη Δράση αυτή κίνητρα έχουν τη μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για 

την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων. Η χρηματοδότηση, εφόσον 

ολοκληρωθεί επιτυχώς το έργο, αφορά μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιμων δαπανών.  

 

 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν αυτοί που ορίζονται ως Δικαιούχοι στο παρόν 

Τεύχος και προτίθενται να επενδύσουν σε καινούργια μηχανήματα / εξοπλισμό, τεχνογνωσία 

και όπου αυτό εφαρμόζεται σε κτίρια και υποστατικά. 

2. Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ανά κύκλο 

εφαρμογής της Δράσης ορίζεται στις €10.000. 

3. Θα πρέπει να αποδεικνύεται η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής ή και της 

δυνατότητας δανεισμού στη χρηματοδότηση της επένδυσης. 

4. Προτάσεις που θα υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις των οποίων η επένδυση 

(επιλέξιμες δαπάνες) θα είναι υψηλότερη από €100.000 και προτάσεις από νέες επιχειρήσεις 

με προτεινόμενη επένδυση υψηλότερη των €50.000 θα πρέπει να συνοδεύονται με πλήρη 

τεχνοοικονομική μελέτη.  

5. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά / 

πιστοποιητικά / έγγραφα κ.λ.π., που καθορίζονται στο έντυπο αίτησης.  

6. Προτάσεις από επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση να είναι εγγεγραμμένες στο Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας και δεν τεκμηριώνουν την εγγραφή τους δεν θα γίνονται αποδεκτές.  

 

 ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
1. Όπου αυτό εφαρμόζεται θα υπάρχει συμμόρφωση με τις εθνικές και ατομικές ποσοστώσεις 

που έχουν παραχωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους συγκεκριμένους τομείς που 

καλύπτει το Μέτρο. 
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2. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμμορφώνονται προς την οδηγία 2000/60 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 

πολιτικής των υδάτων. 

3. Η επεξεργασία / διάθεση αποβλήτων, όπου απαιτείται, θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για 

παραχώρηση της δημόσιας ενίσχυσης. 

4. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους Νόμους: 

 τον Περί Ευημερίας των Ζώων Νόμο 46(1)94 

 τον Περί Υγιεινής του Κρέατος Νόμο 94/79, όπως τροποποιήθηκε με τελευταίο τον 

Τροποποιητικό (2), 135(1) του 2003 (3/10/2003). 

 τον Περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης και της Διάθεσης τους 

στην Αγορά, καθώς και άλλα συναφή θέματα Νόμο 150(1) του 2003 (3/10/2003) 

 τον «Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους» Νόμο 106(1) του 

2002. 

5. Σε περίπτωση που το συνολικό κόστος της υλοποιηθείσας επένδυσης υπερβαίνει τις 

€20.000 οι δικαιούχοι υποχρεούνται όπως τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο των 

εγκαταστάσεων τους, μεταλλική επεξηγηματική πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον  

150εκατοστά Χ 100εκατοστά, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ. Το κόστος της πινακίδας 

δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για χορηγία.  

 

 

 ΥΨΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ  
Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 40% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης, με 

ανώτατο ποσό χορηγίας τις €170.000, καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής της Δράσης (2008 – 

2013). Για τους νέους γεωργούς2 το ανώτατο ύψος χορηγίας μπορεί να φθάσει τις €250.000. 

 

                                            
2 Νέοι γεωργοί θεωρούνται μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία:   

α. έχουν στην κατοχή τους γη (ιδιοκτήτες / ενοικιαστές / διαχειριστές) που  εκμεταλλεύονται για 

γεωργικούς σκοπούς,  

β. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα είναι κάτω των 40 ετών,   

γ. τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την  ημερομηνία υποβολής  της αίτησης τους δεν συμμετείχαν με 

πάνω από 10% σε επιχείρηση με δραστηριότητες που καλύπτει το Μέτρο 1.6.  

Επίσης ο αιτητής πρέπει να συμμετέχει στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων και η έκταση που 

καλλιεργεί θα επιβεβαιώνεται μέσω της βάσης δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).   
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Νοείται ότι αν εξοικονομηθεί οποιοδήποτε ποσό από τον προϋπολογισμό της πρώτης 

προκήρυξης, αυτό θα μεταφερθεί για τις ανάγκες των επόμενων προκηρύξεων του Μέτρου 4.1 

μετά από έγκριση της ΤΕΑ. 

 

Στις περιπτώσεις ομίλων εταιρειών - συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες (επιχειρήσεις σύμφωνα 

με το άρθρο 3 της Σύστασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 

06/05/2003 και αριθμό 2003/361/ΕΚ) - η χορηγία θα συμψηφίζεται έτσι ώστε αυτή που θα 

δικαιούνται όλες οι εταιρείες του ομίλου να μην ξεπερνά τα πιο πάνω ανώτατα ποσά.   

 

Η ενίσχυση θα χορηγείται στον αιτητή  σε μία ή δύο δόσεις. Στην περίπτωση ενίσχυσης σε δύο 

δόσεις, η πρώτη δόση θα καλύπτει τουλάχιστον το 50% της εγκεκριμένης χορηγίας και θα 

παραχωρείται όταν υλοποιηθεί τουλάχιστον το 50% της αξίας της επιλέξιμης επένδυσης. Η 

δεύτερη δόση θα χορηγείται όταν ολοκληρωθεί η υλοποίηση της εγκεκριμένης για χορηγία 

επένδυσης.  

 

 

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Οι επιλέξιμες δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της χορηγίας είναι:  

 

(α) Κτίρια και επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών  

Στις επιλέξιμες για χορηγία δαπάνες περιλαμβάνονται αυτές που αφορούν ανέγερση, 

επέκταση ή/και γενική ανακατασκευή και διαχωρισμό κτιρίων και υποστατικών ή η αγορά τους 

από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά, οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις, τα έργα 

διαμόρφωσης χώρων και οι ειδικές εγκαταστάσεις για προστασία του περιβάλλοντος. Στην 

κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επίσης οι ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, 

πυρασφάλειας, κλιματισμού, εξαερισμού και συστημάτων ασφάλειας και υγιεινής.  

 

Νοείται ότι οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, μετατροπές και επεκτάσεις, γίνονται 

αποδεκτές για σκοπούς χορηγίας όταν εξασφαλίζεται για το σκοπό αυτό η σχετική άδεια 

οικοδομής ή άλλες άδειες από τις αρμόδιες αρχές, εφ’ όσον αυτές απαιτούνται.  

 

Συνήθεις οικοδομικές και άλλες εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης των  κτιρίων και 

υποστατικών και άλλες εξωτερικές εργασίες όπως δρόμοι, πλακόστρωτα, περιφράξεις και 

άλλες σχετικές εργασίες δεν  αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. 

 



                                        ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1/1.6 
 
 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕΛ.  29 

Στις περιπτώσεις αγοράς έτοιμων υποστατικών ή ανέγερσης νέων κτιρίων και επεκτάσεις 

υποστατικών θα λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό κόστος των κτιρίων (εξαιρουμένης της 

αξίας της γης) βάσει τεκμηριωμένων παραστατικών όπως τιμολόγια, αποδείξεις, βεβαιώσεις 

από τον αρχιτέκτονα του έργου κτλ. Στις περιπτώσεις ιδιοκατασκευών θα λαμβάνεται υπόψη 

μόνο το κόστος των υλικών κατασκευής.  

 

Για τους σκοπούς της Δράσης το επιλέξιμο κόστος θα υπολογίζεται πάνω στον  καλυμμένο 

χώρο των κτιρίων και υποστατικών που θα επιχορηγούνται και το ανώτατο ύψος της 

επιλέξιμης δαπάνης περιορίζεται στα €800 ανά τετρ. μέτρο.  

 

(β) Καινούργια μηχανήματα και εξοπλισμός 

Για τους σκοπούς της Δράσης ο πιο πάνω ορισμός σημαίνει τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό 

(περιλαμβανομένων εργαλείων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού) που 

χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες μεταφοράς / διανομής3, αποθήκευσης πρώτων υλών 

και τελικών προϊόντων, στο σχεδιασμό, παραγωγή, συσκευασία και έλεγχο ποιότητας των 

προϊόντων ως επίσης και στο σύστημα διοίκησης, οργάνωσης και ελέγχου της επιχείρησης. 

Περιλαμβάνονται επίσης ψυγεία και ψυκτικοί θάλαμοι για την αποθήκευση πρώτων υλών και 

των τελικών προϊόντων τους. Στις περιπτώσεις ιδιοκατασκευών λαμβάνεται υπόψη για 

σκοπούς χορηγίας μόνο το πραγματικό κόστος των υλικών κατασκευής.  

 

Ο ορισμός «καινούργια μηχανήματα και εξοπλισμός» δεν περιλαμβάνει: 

 Μεταχειρισμένα ή επισκευασμένα μηχανήματα και εξοπλισμό ή / και ανταλλακτικά για 

επιδιόρθωση υφιστάμενων μηχανημάτων. 

 Έπιπλα και εξοπλισμό γραφείου εξαιρουμένων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

Λογισμικού. 

 Ψυγεία, βιτρίνες και άλλα που αφορούν τη λιανική πώληση. 

 Αναλώσιμα εργαλεία και εξαρτήματα. 

 Αυτοτελές μηχάνημα ή εργαλείο ή άλλο εξοπλισμό του οποίου η αξία είναι χαμηλότερη 

των €300.  

 Μεγάλα περονοφόρα οχήματα (fork-lifts) που χρησιμοποιούνται εκτός του 

εργοστασιακού χώρου.  

 Ανυψωτικά Μηχανήματα.  

 
                                            
3 Το επιλέξιμο κόστος για την αγορά αυτοκινήτων μεταφοράς ή και διανομής πρώτων υλών και 

τελικών προϊόντων περιορίζεται στις €100.000 ανά αιτητή για όλη την περίοδο εφαρμογής της 

Δράσης (2008-2013). 
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(γ) Μεταφορά Τεχνογνωσίας 

Σημαίνει κάθε επένδυση για μεταφορά τεχνολογίας μέσω της απόκτησης δικαιωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, άδειας εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή τεχνικών γνώσεων που δεν είναι 

κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.  

 

Για τις πιο πάνω επενδύσεις, απαιτείται η υποβολή επίσημων εγγράφων συμφωνίας και 

αποδεικτικών στοιχείων για το πραγματικό κόστος αγοράς της τεχνογνωσίας.  

 

Δεν περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες:  

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών. 

 Επενδύσεις στο επίπεδο λιανικού εμπορίου. 

 Επενδύσεις που αφορούν την μεταποίηση και εμπορία προϊόντων απομίμησης 

(γενετικά τροποποιημένα ή μεταλλαγμένα) .  

 Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης  

(αίτησης) στη Μονάδα Εφαρμογής. 

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 Ο υποψήφιος επενδυτής δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών, είναι 

υποχρεωμένος να κοινοποιήσει στην ΟΤΔ την ημερομηνία που θα αρχίσει τις εργασίες, 

ώστε να υπάρχει το χρονικό περιθώριο ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης, με την 

συμπλήρωση εντύπου έκθεσης αυτοψίας. 

 Η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να γίνεται μετά την υποβολή 

της πρότασης (αίτησης) στη Μονάδα Εφαρμογής. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν 

την έκδοση της απόφασης, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δε 

δεσμεύει την τελική απόφαση της ΟΤΔ και της Μονάδας Εφαρμογής σχετικά με την 

έγκριση ή μη της αίτησης.   

 Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση στα πλαίσια της 

Δράσης πρέπει να είναι καινούργια.  

 Για όλες τις δαπάνες απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα εξοφλημένα τιμολόγια 

πώλησης. Στις περιπτώσεις μακροπρόθεσμης (πέραν του έτους) περιόδου 

αποπληρωμής των επενδύσεων, αντί απόδειξης εξόφλησης μπορεί να γίνεται 

αποδεκτή η διασφαλισμένη τραπεζική εγγύηση αποπληρωμής. 

 Το κόστος των μηχανημάτων και του εξοπλισμού πάνω στο οποίο θα υπολογίζεται η 

χορηγία, σημαίνει την τιμή CIF όταν αυτά εισάγονται από άλλη χώρα από την ίδια την 
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επιχείρηση ή την τιμή αγοράς (τιμολογίου) όταν αυτά αγοράζονται από την ντόπια 

αγορά.  

 Τιμολόγια που θα εκδίδονται από κυπριακές επιχειρήσεις – προμηθευτές μηχανημάτων 

/ εξοπλισμού που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Φ.Π.Α. δεν θα γίνονται αποδεκτά. 

 Τιμολόγια με αξία πάνω από €500 (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) δεν θα γίνονται 

αποδεκτά εάν η εξόφληση τους (απόδειξη πληρωμής) γίνεται τοις μετρητοίς. Οι 

πληρωμές θα πρέπει να γίνονται με επιταγές της επιχείρησης στο όνομα του 

προμηθευτή ή με πιστωτική κάρτα ή μέσω τραπέζης.    
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5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 

 

5.1 Υποβολή Προτάσεων  

Η ΟΤΔ έχει απευθύνει στον τοπικό πληθυσμό, της περιοχής παρέμβασής της, πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με τα Μέτρα, τα Καθεστώτα και τις Δράσεις που έχουν 

εγκριθεί και προκηρύσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Επαρχίας Λάρνακας, στην 

οποία δίδει τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα.  

 

Η πρόσκληση συνοδεύεται από το Φάκελο Υποψηφιότητας του ενδιαφερόμενου υποψήφιου 

δικαιούχου, με συγκεκριμένο περιεχόμενο, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να συνταχθεί και 

να υποβληθεί η πρότασή του.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο «Φάκελο Υποψηφιότητας», 

σύμφωνα με το υπόδειγμα. 

 

Προτάσεις, οι οποίες δεν ακολουθούν το υπόδειγμα του Φακέλου Υποψηφιότητας 

απορρίπτονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 

 

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ο οποίος περιέχει: 

 Τον πρωτότυπο Φάκελο Υποψηφιότητας με όλα τα δικαιολογητικά (και σε μαγνητική 

μορφή - cd) ΚΑΙ 

 Τρία (3) αντίγραφα του πρωτότυπου φακέλου. Το ένα από τα τρία αντίγραφα πρέπει 

επίσης να είναι σφραγισμένο. Τα τρία αντίγραφα θεωρούνται πιστά αντίγραφα του 

πρωτότυπου φακέλου. 

 

Εξωτερικά, ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος αναγράφει τα εξής: 

 

«Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας στα πλαίσια της προκήρυξης του Τοπικού 
Προγράμματος LEADER Επαρχίας Λάρνακας για τη ΔΡΑΣΗ: 4.1.1/1.6». 
Ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου: …………………….. 
Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………... 
Διεύθυνση: ……………………………………………………… 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: …………………………….. 

Τίτλος Προτεινόμενου Επενδυτικού Σχεδίου: ……………………….….. 
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Οι υποφάκελοι φέρουν επίσης την ένδειξη του κυρίως φακέλου, καθώς επίσης και την ένδειξη 

«Πρωτότυπος φάκελος» και «Αντίγραφο 1, Αντίγραφο 2 και Αντίγραφο 3» αντίστοιχα.  

 

Μετά την κατάθεση του Φακέλου Υποψηφιότητας του ενδιαφερόμενου υποψήφιου δικαιούχου, 

στην ΟΤΔ δεν επιτρέπεται η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή η τροποποίησή του 

περιεχομένου του. 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 7η Ιουνίου 2011, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. 

 

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της ΟΤΔ: Αγίου Λαζάρου 2Β, 7040, 
Βορόκληνη, Λάρνακα, ιδιοχείρως. 

 

Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την ΟΤΔ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε 

λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί στην ΟΤΔ μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής δεν γίνεται δεκτή και ως ουδέποτε υποβληθείσα, επιστρέφεται σε αυτούς που την 

υπέβαλαν.  

 

Σε κάθε υποβαλλόμενη επενδυτική πρόταση δίδεται απόδειξη παραλαβής από την ΟΤΔ. Οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κρατήσουν αντίγραφο των εντύπων που υποβάλλουν στην 

Πρότασή τους. 

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ΟΤΔ μπορεί να προβεί σε παράταση της προθεσμίας υποβολής 

επενδυτικών προτάσεων. Τυχόν παράταση μπορεί να δοθεί τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την ως 

άνω οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής και θα γίνει γνωστή εφαρμόζοντας τον ίδιο 

τρόπο δημοσίευσής της.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της 

παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΟΤΔ, στο τηλέφωνο 24 815280, 

υπεύθυνοι: Μάκης Παπαμιχαήλ και Κοσμάς Κοσμά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 09:00 – 

13:00. 

 

Συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος θα παρέχονται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή της 
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καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και εφόσον έχουν ζητηθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες 

πριν την ημερομηνία αυτή (καταληκτική ημερομηνία υποβολής).  

 

Προτάσεις, οι οποίες δεν ακολουθούν το υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας 

απορρίπτονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 

 

Τονίζεται ότι: 
1. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων που προκηρύσσονται με την παρούσα 

πρόσκληση, είναι ενδεικτικός και η ΟΤΔ διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσής του 

ανά δράση. 

2. Σε κάθε περίπτωση που η ΟΤΔ έχει διαθέσιμες πιστώσεις, για τις οποίες δεν έχει  

συγκεντρώσει αξιόλογες προτάσεις από δυνητικούς τελικούς αποδέκτες ή έχει παρέλθει 

διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από την τελευταία πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, θα απευθύνει εκ νέου προσκλήσεις στον τοπικό πληθυσμό. 

3. Η υποβολή επενδυτικού σχεδίου δεν αποτελεί δέσμευση ένταξης στο Τοπικό 

Πρόγραμμα LEADER Επαρχίας Λάρνακας. 

4. Μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας 

ΛΤΔ και τη Μονάδα Εφαρμογής, κανένα επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 

έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Επαρχίας Λάρνακας. 

5. Μετά την παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις 

του φακέλου υποψηφιότητας 

6. Η ΟΤΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία, για την 

επαλήθευση των στοιχείων που θα δηλώνονται στο φάκελο υποψηφιότητας, όπου 

κριθεί αναγκαίο. 

 

5.2 Δικαιολογητικά  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη  μορφή του 

υποψήφιου φορέα, είναι τα εξής: 

 

1. Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο (σε 

περιπτώσεις εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). 

2. Πιστοποιητικό από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στο οποίο 

να φαίνονται οι σημερινοί μέτοχοι της εταιρείας με το ποσοστό τους σε αυτήν. 

3. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γεννήσεως 

4. Βεβαίωση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το συνολικό 

αριθμό απασχολουμένων στην επιχείρηση κατά την περίοδο της αίτησης (1-2 μήνες 
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πριν την υποβολή της αίτησης) και ότι η επιχείρηση έχει τακτοποιημένες τις εισφορές 

που αφορούν το προσωπικό της στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για υφιστάμενες 

επιχειρήσεις). 

5. Βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Φόρος Εισοδήματος) ότι η 

επιχείρηση έχει υποβάλει την Φορολογική της Δήλωση για το έτος 2009 και ότι  έχει 

τακτοποιημένες τις φορολογικές της υποχρεώσεις. 

6. Βεβαίωση από την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ότι η επιχείρηση έχει 

υποβάλει τις δηλώσεις της τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.2010 και ότι έχει τακτοποιημένες 

όλες τις υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία αυτή, νοουμένου ότι έχει υποχρέωση να 

εγγραφεί.  

7. Hλεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς της επιχείρησης για τα έτη 2008 και 2009 (για 

υφιστάμενες επιχειρήσεις) οι οποίοι να είναι υπογραμμένοι τόσο από του ελεγκτές όσο 

και από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.  

8. Για επενδύσεις σε κτίρια υποβάλλονται: 

 Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις και όψεις).  

 Άδεια οικοδομής εφόσον υπάρχει (στις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα 

εξασφαλιστεί η Άδεια Οικοδομής θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται 

βεβαίωση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ότι έχει κατατεθεί αίτηση 

για Πολεοδομική Άδεια. Η Άδεια Οικοδομής θα πρέπει απαραίτητα να 

υποβάλλεται πριν την πληρωμή της χορηγίας). 

 Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία Μίσθωσης Οικοπέδου / γης (για 10ετία). 

 Αναλυτική εκτίμηση κόστους από τον αρχιτέκτονα του έργου. 

9. Προσφορές για μηχανήματα / εξοπλισμό και αυτοκίνητα που να συνοδεύονται και από 

τεχνική περιγραφή (φυλλάδια και άλλο ενημερωτικό υλικό στο οποίο να φαίνονται τα 

χαρακτηριστικά των μηχανημάτων όπου είναι δυνατό). Επενδύσεις για τις οποίες δεν 

θα υποβάλλονται προσφορές δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς χορηγίας. Για 

μηχανήματα αξίας πάνω από €20.000 να υποβάλλονται δύο προσφορές από 

διαφορετικούς προμηθευτές.   

10. Προσφορά για το κόστος αγοράς της τεχνογνωσίας (απόκτηση δικαιωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, εξασφάλιση άδειας εκμετάλλευσης κ.τ.λ.). 

11. Άδεια λειτουργίας, από την αρμόδια αρχή (π.χ. Δημοτικές Αρχές, Κοινοτικά Συμβούλια 

κ.α.) ανάλογα με τη δραστηριότητα. 

12. Άδεια απόρριψης υγρών αποβλήτων από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του        

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή βεβαίωση ότι δεν 

απαιτείται η σχετική άδεια.  

13. Πιστοποιητικά Εγγραφής με: 
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          α) Τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  (όπου εφαρμόζεται). 

          β) Το Υπουργείο Υγείας (όπου εφαρμόζεται). 

           γ) Το Τμήμα Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και  Κοινωνικών                   

Ασφαλίσεων (οι νέες επιχειρήσεις θα το υποβάλλουν μετά την ολοκλήρωση του 

επενδυτικού τους έργου). 

14. Πιστοποιητικά ποιότητας όπως ISO, HACCP ή άλλα (εάν υπάρχουν). 

15. Πιστοποιητικό έγκρισης και εγκατάστασης σύμφωνα με τον Περί Ζωοτροφών Νόμο

 του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

16. Οικονομοτεχνική μελέτη. Η μελέτη είναι απαραίτητη για προτάσεις που θα 

υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις των οποίων η επιλέξιμη επένδυση θα 

είναι υψηλότερη των €100.000 και από όλες τις προτάσεις που θα υποβάλλονται από 

νέες επιχειρήσεις με προτεινόμενη επένδυση υψηλότερη από €50.000. Στην 

οικονομοτεχνική μελέτη θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να παρουσιάζονται τουλάχιστον τα 

στοιχεία/πληροφορίες που φαίνονται στο Παράρτημα I του Φακέλου Υποψηφιότητας.  

17. Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του επενδυτή να καταβάλει 

την συμμετοχή του με ίδια κεφάλαια (π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καταθέσεις σε 

τράπεζες, κλπ.). 

18. Έγγραφο πρόθεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για παραχώρηση       δανείου στο 

οποίο να συμπεριλαμβάνονται και οι όροι χορήγησης αυτού (ύψος – διάρκεια – 

επιτόκιο – εξασφαλίσεις), όταν στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται η 

χρησιμοποίηση δανειακών κεφαλαίων. 

19. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείμενο επένδυσης ή η ίδια παραγωγική μονάδα δεν 

έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα 

ενισχύσεων.  

20. Υπεύθυνη δήλωση επενδυτή ότι: 

 Δεν είναι στέλεχος της ΟΤΔ. 

 Δεν είναι μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος, της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, της Επιτροπή Ενστάσεων και της Επιτροπής Παρακολούθησης, 

Ελέγχου και Παραλαβής Έργων του Προγράμματος.  

 Δεν έχει, ο/η ίδιος/α ή μέσω νομικών ή φυσικών προσώπων, οποιαδήποτε εξ 

αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού με μέλη των πιο 

πάνω επιτροπών.  

21. Βεβαίωση του οικείου δήμου ή κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου. 

22. Διεθνής Αριθμός Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) (Να ζητηθεί από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα). 
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ 
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

 

 

Μετά την κατάθεση, η ΟΤΔ θα προχωρήσει στην εφαρμογή όλων των διαδικασιών που 

προβλέπονται από τις σχετικές εγκυκλίους και διατάξεις για την αξιολόγηση και επιλογή των 

επενδυτικών σχεδίων, που θα ενταχθούν οριστικά στο Τοπικό Πρόγραμμα. Τα στάδια των 

διαδικασιών αυτών είναι: 

 

 

6.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  

 

Επιτροπές Αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων των ενδιαφερομένων τελικών αποδεκτών 

γίνεται από Επιτροπή, που συγκροτείται στα πλαίσια της ΟΤΔ με απόφαση της Επιτροπής 

Διαχείρισης του Προγράμματος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τρία τουλάχιστον 

άτομα. Στην ίδια απόφαση ορίζεται και ο επικεφαλής της Επιτροπής.  

 

Η Επιτροπή αυτή θα υποστηριχθεί από άτομα με κατάλληλες ειδικότητες για εξειδικευμένα 

θέματα, έτσι ώστε η Επιτροπή να μπορεί να διαμορφώσει πλήρη άποψη για το εξεταζόμενο 

σχέδιο (π.χ. γεωπόνος, πολιτικός μηχανικός κ.λ.π.). Η Επιτροπή θα αποτελείται από 

στελεχιακό δυναμικό της ΟΤΔ κατάλληλων ειδικοτήτων ή και από εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες.  

 

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τις υποβληθείσες προτάσεις προβαίνοντας στις παρακάτω 

ενέργειες:  

1. Ταξινόμηση των επενδυτικών σχεδίων κατά Μέτρο, Καθεστώς και Δράση, σύμφωνα με 

την προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος. 

2. Έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και κριτηρίων αποκλεισμού (όπως 

περιγράφονται στο Κεφ. 6.2). 

3. Μελέτη των φακέλων υποψηφιότητας και συζήτηση μεταξύ των αξιολογητών για τη 

διαμόρφωση πλήρους εικόνας για τον κάθε φάκελο υποψηφιότητας αλλά και για το 

σύνολο της κατηγορίας πράξης. 

4. Επισκέψεις στους χώρους των υποψήφιων επενδυτικών σχεδίων εφόσον εκτιμηθεί ότι 

απαιτείται. 
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5. Έλεγχος της επιλεξιμότητας των δαπανών και του κόστους των προτεινόμενων 

προϋπολογισμών. 

6. Βαθμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων από κάθε αξιολογητή και έκδοση 

συγκεντρωτικής βαθμολογίας που θα προκύπτει από το Μέσο Όρο της βαθμολογίας 

αυτών. Η βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης (όπως αυτά 

καθορίζονται στον παρόντα οδηγό Κεφ. 6.3). 

Σημείωση: 

Η βαθμολογία ανά αξιολογητή δεν θα κοινοποιείται ούτε θα παραχωρείται με οποιοδήποτε 

τρόπο στον υποψήφιο τελικό αποδέκτη ή σε τρίτο, παρά μόνο εφόσον ζητηθεί σε περιπτώσεις 

ελέγχου από δημόσια αρχή.  

 
Πίνακας Κατάταξης Επενδυτικών Σχεδίων – Έκθεση Αξιολόγησης 

Κατά το τελικό στάδιο κάθε επιτροπή αξιολόγησης με ευθύνη του Συντονιστή του 

Προγράμματος, προβαίνει στην κατάρτιση πινάκων κατά Μέτρο, Καθεστώς και Δράση ως 

εξής:  

 

1. Πίνακας κατάταξης υπαγώγιμων επενδυτικών προτάσεων. 

Στον πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις με φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με την  

τελική βαθμολογία τους, με τον αντίστοιχο προτεινόμενο προϋπολογισμό ένταξής τους. Η 

εισήγηση για την υπαγωγή επενδυτικών προτάσεων γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξής τους 

και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της δημόσιας επιχορήγησης κατά Μέτρο, 

Καθεστώς και Δράση, σύμφωνα με την προκήρυξη.  

 

2. Πίνακας κατάταξης μη υπαγώγιμων επενδυτικών προτάσεων. 

Στον πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις με φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με την 

τελική βαθμολογία τους, που πληρούν τους όρους συμμετοχής και χρηματοδότησης από το 

πρόγραμμα αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις για τη χρηματοδότησή τους. 

 

Σημείωση: 

Σε περίπτωση που προκύψουν διαθέσιμες πιστώσεις στο Τοπικό Πρόγραμμα σε διάστημα όχι 

μεγαλύτερο των δεκαοκτώ (18) μηνών από την τελευταία πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, η ΟΤΔ μπορεί να εντάξει τις προτάσεις αυτές, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής 

τους και μέχρι του ποσού των διαθέσιμων πιστώσεων, μετά από έγκριση της ΤΕΑ και της 

Μονάδας Εφαρμογής.  
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3. Πίνακας μη παραδεκτών προτάσεων.  

Στον πίνακα αυτό συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις που:   

 δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 4.3 

και κριτήρια αποκλεισμού, όπως περιγράφονται στην παρ. 6.2, 

 δεν συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 60% της Συνολικής Βαθμολογίας (δηλαδή 

τουλάχιστον 60 μονάδες). Στο παραπάνω ποσοστό δεν συνυπολογίζεται η πρόσθετη 

πριμοδότηση βαθμών.  

 

Με βάση τους παραπάνω πίνακες, κάθε επιτροπή αξιολόγησης, συντάσσει έκθεση 

αξιολόγησης και εισήγηση προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος.  

 
Επιλογή – Ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος LEADER Επαρχίας Λάρνακας (ΕΔΠ) 

λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης,  

 Την εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη των δράσεων του προγράμματος που 

προκηρύσσονται, 

 Τους στόχους σε σχέση με τους ποσοτικούς δείκτες του προγράμματος, 

προβαίνει στην οριστική κατάρτιση των παραπάνω πινάκων και λαμβάνει αιτιολογημένη 

απόφαση για τα σχέδια που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα με τον αντίστοιχο 

προϋπολογισμό του κάθε σχεδίου.  

 

Δημοσίευση – Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων  

Μετά την απόφαση της ΕΔΠ LEADER, η ΟΤΔ προβαίνει: 

 Στην κοινοποίηση της απόφασης προς όλους τους υποψηφίους με τηλεφωνική 

πρόσκληση για παραλαβή της απόφασης από τα γραφεία της ΟΤΔ, με απόδειξη 

παραλαβής κατά την παράδοση της απόφασης. Η απόφαση περιλαμβάνει τη 

βαθμολογία ανά κριτήριο, καθώς και πλήρη τεκμηρίωση στις περιπτώσεις απόρριψης 

και την προθεσμία υποβολής ενστάσεων.  

 Στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων στον τύπο, σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες 

ευρείας κυκλοφορίας. 

 Στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ. 

 Στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στην ΤΕΑ. 

 

Επισημαίνεται πως οι αποφάσεις της ΟΤΔ υπόκεινται στην έγκριση της ΤΕΑ και της Μονάδας 

Εφαρμογής, συνεπώς η τελική έγκριση για την υλοποίηση των Δράσεων θα δίνεται στους 
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Δικαιούχους αφού οι Αιτήσεις εγκριθούν τόσο από την ΤΕΑ όσο και από τη Μονάδα 

Εφαρμογής.  

 

Διαδικασία και Εξέταση Ενστάσεων  

Μετά την απόφαση της ΕΔΠ LEADER ακολουθεί έγγραφη ενημέρωση των επενδυτών για τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης (σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) και τους καλεί να 

υποβάλλουν ένσταση εφόσον το επιθυμούν εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών, από την 

ημερομηνία παραλαβής της απόφασης αυτής.  

 

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων ενστάσεων γίνεται από Επιτροπή, που συγκροτείται στα 

πλαίσια της ΟΤΔ με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος. Η 

Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τρία τουλάχιστον άτομα. Στην ίδια απόφαση ορίζεται 

και ο επικεφαλής της Επιτροπής.  

 

Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έχουν όλοι οι υποψήφιοι τελικοί αποδέκτες (επενδυτές). Η  

ένσταση πρέπει να αναφέρει τους λόγους, να είναι συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη. Σε 

περίπτωση που η ένσταση είναι γενικού και αόριστου περιεχομένου, δεν θα εξετάζεται. 

 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως στα γραφεία της ΟΤΔ, υπόψη της Επιτροπής 

Ενστάσεων. Στις υποβαλλόμενες ενστάσεις θα δίνεται απόδειξη παραλαβής. Εκπρόθεσμες 

υποβολές ενστάσεων, δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων της ΟΤΔ, θα εισηγηθεί στην ΕΔΠ 

LEADER, η οποία θα αποφασίσει και τα αιτιολογημένα αποτελέσματα, θα κοινοποιηθούν 

στους ενδιαφερόμενους και την ΤΕΑ. 

 

Απόφαση οριστικής έγκρισης – Ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα 

Μετά την οριστικοποίηση των προς ένταξη έργων η ΕΔΠ LEADER θα συντάξει και θα 

αποστείλει τις εγκεκριμένες αιτήσεις στην ΤΕΑ. Η ΤΕΑ αφού εξετάσει την επιλεξιμότητα και τη 

νομιμότητα των αποφάσεων της ΟΤΔ, θα εκδώσει για κάθε προτεινόμενη Δράση Βεβαίωση 

Επιλεξιμότητας της Δράσης. Αφού παραλάβει η Ομάδα τις σχετικές Βεβαιώσεις για την 

επιλεξιμότητα των έργων από την ΤΕΑ, η Ομάδα θα υποβάλει τις αιτήσεις των Δικαιούχων στη 

Μονάδα Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (Υπουργείο 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1. Οι αιτήσεις θα 

συνοδεύονται από τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας της Δράσης της ΤΕΑ. 
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Η Μονάδα Εφαρμογής αφού προβεί στους απαραίτητους ελέγχους θα ενημερώσει την Ομάδα 

για τους Δικαιούχους που εγκρίνονται. Σε περίπτωση που απαιτούνται τυχόν επιπρόσθετες 

πληροφορίες η Μονάδα Εφαρμογής θα απευθύνεται  σχετικά προς το Δικαιούχο με 

κοινοποίηση στην ΟΤΔ. Εάν ο Δικαιούχος δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες πληροφορίες 

μέσα στο χρονικό περιθώριο που έχει ορίσει η Μονάδα Εφαρμογής, τότε το έργο θα 

απορρίπτεται και θα ενημερώνεται σχετικά τόσο ο Δικαιούχος όσο και η ΟΤΔ. Η ΟΤΔ θα 

ενημερώσει τους αιτητές για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης τους. Οι αιτητές αφού 

εγκριθούν θα κληθούν για την υπογραφή Σύμβασης με την ΟΤΔ και τη Μονάδα Εφαρμογής.   

 

Σημείωση: 

Σε περίπτωση που κάποιος τελικός αποδέκτης δεν μπορεί να ανταποκριθεί, θα επιλεγεί ο 

επόμενος (πρώτος επιλαχόν), βάσει του πίνακα κατάταξης και μετά από τη σχετική έγκριση της 

ΤΕΑ. 

 

 

6.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

 

Η εκπλήρωση όλων των κριτηρίων αποκλεισμού είναι υποχρεωτική, προκειμένου να συνεχίσει 

η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου. Αποκλείονται οι επενδυτές ή/και επενδυτικά σχέδια 

που εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

Α. Κριτήρια που αφορούν στον Υποψήφιο Επενδυτή 

Α1. Η νομική μορφή του υποψήφιου επενδυτή (φυσικό πρόσωπο, εταιρεία κ.λ.π.) δεν είναι 

σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης. 

Α2. Ο υποψήφιος επενδυτής δεν έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή έχει υπερβεί το 65ο  

έτος της ηλικίας του, κατά την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου.  

Α3. Ο υποψήφιος επενδυτής δεν είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος. 

Α4. Για υπάρχουσες επιχειρήσεις δεν υπάρχουν στο φάκελο οι απαιτούμενες άδειες και 

πιστοποιητικά που εξασφαλίζουν την νόμιμη λειτουργία τους. 

          

Β. Κριτήρια που αφορούν στην Επενδυτική Πρόταση 

Β1. Η επενδυτική πρόταση δεν εντάσσεται στις δράσεις στις οποίες αναφέρεται η πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Β2. Η γεωγραφική θέση της επενδυτικής πρότασης είναι εκτός της περιοχής παρέμβασης του 

Τοπικού Προγράμματος LEADER Επαρχίας Λάρνακας. 

Β3. Η επενδυτική πρόταση δεν αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. 
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Β4. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης δεν βρίσκεται μέσα στα 

χρονικά όρια του προγράμματος. 

Β5. Η επενδυτική πρόταση έχει ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα. 

Β6. Η επενδυτική πρόταση δεν συνοδεύεται από αξιόπιστη τεχνοοικονομική μελέτη (όπου 

εφαρμόζεται). 

Β7. Στην περίπτωση όπου ο υποψήφιος επενδυτής έχει επιχορηγηθεί από άλλο πρόγραμμα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν τηρούνται οι περιορισμοί στη χρηματοδότηση που 

ισχύουν για την επένδυση αυτή. 

Β8. Δεν αποδεικνύεται η κατοχή ή η δυνατότητα κατοχής ή χρήσης του οικοπέδου, στο οποίο 

προβλέπεται η υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης.   

Β9. Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής της επενδυτικής 

πρότασης (δεν τεκμηριώνονται οι ίδιοι πόροι και στην περίπτωση δανείου δεν 

προσκομίζεται βεβαίωση της τράπεζας για το καταρχήν ενδιαφέρον για δανειοδότηση). 

Β10. Στην επενδυτική πρόταση δεν περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αρχιτεκτονικά σχέδια και 

αναλυτική εκτίμηση του κόστους από τον αρχιτέκτονα του έργου. 

 
Γ. Κριτήρια που αφορούν στη Διαδικασία Υποβολής του Φακέλου Υποψηφιότητας 

Γ1. Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβλήθηκε εκτός της προθεσμίας που καθορίζεται από την 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Γ2. Ο φάκελος υποψηφιότητας δεν περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δράσης. 

 

 

6.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης, εφόσον 

πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Κεφάλαιο 5 και στην Παράγραφο 6.2 του 

παρόντος Τεύχους Ενημέρωσης, αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται και 

αναλύονται παρακάτω. Η διαδικασία εξέτασης και έγκρισης της υπαγωγής των επενδυτικών 

σχεδίων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο 6.1 του παρόντος Τεύχους 

Ενημέρωσης.  

 

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης διαφοροποιούνται αναλόγως της επενδυτικής πρότασης. Η 

διαφοροποίηση αυτή αφορά τις νέες επιχειρήσεις και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Και στις 

δυο περιπτώσεις, στις επενδυτικές προτάσεις δίνεται πρόσθετη πριμοδότηση στη συνολική 

τους βαθμολογία, κάτω από συγκεκριμένες περιπτώσεις, που παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
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Τα κριτήρια αξιολόγησης συγκεντρώνουν 100 μονάδες το μέγιστο και η πρόσθετη 

πριμοδότηση 10 μονάδες το μέγιστο. 

 

Μια επενδυτική πρόταση είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί μόνον όταν συγκεντρώσει 

τουλάχιστον 60 μονάδες από τις 100 των κριτηρίων αξιολόγησης. Η πρόσθετη πριμοδότηση 

των 10 μονάδων εξυπηρετεί σκοπούς κατάταξης της επενδυτικής πρότασης στο πίνακα 

υπαγώγιμων επενδυτικών προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Επαρχίας Λάρνακας. 

 

Ακολούθως καταγράφονται: 

 Α. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης για νέες μονάδες – επιχειρήσεις  

 Β. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης για υφιστάμενες μονάδες – επιχειρήσεις και 

 Γ. Οι περιπτώσεις πρόσθετης πριμοδότησης. 
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Α. ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Κριτήρια Αξιολόγησης της νέας μονάδας – επιχείρησης 

100 μονάδες 

 

 
(i) Χρηματοδότηση της επένδυσης (10 μονάδες)                                 

Θα βαθμολογείται ο δείκτης «Ίδια κεφάλαια». Ο τρόπος βαθμολογίας του κριτηρίου έχει ως 

εξής: 

                                                           Ίδια κεφάλαια 

Δείκτης =  

                     Κόστος Επιλέξιμης Επένδυσης – Ύψος Αναμενόμενης Χορηγίας 

 

Η βαθμολογία προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του πιο πάνω δείκτη με το δέκα. 

 

Παράδειγμα: 

Για την υλοποίηση επένδυσης ύψους 100.000€ (κόστος επιλέξιμης επένδυσης), ο επενδυτής 

διαθέτει 20.000€ (ίδια συμμετοχή) και το ύψος αναμενόμενης χορηγίας ανέρχεται σε 40.000€. 

Ο δείκτης ισούται με 20.000/100.000-40.000 = 2/3 = 0,33 

Η  Βαθμολογία ισούται με 0,33*10 = 3,3 

 

(ii) Βιωσιμότητα της νέας μονάδας (25 μονάδες)                                  

Λαμβάνονται υπόψη: 

 Τα τεκμηριωμένα αποτελέσματα της τεχνοοικονομικής μελέτης4 που θα 

υποβάλλεται και περιλαμβάνει καταστάσεις ρευστότητας και κερδοζημιών για μια 

πενταετία (επικερδότητα, απόδοση κεφαλαίου, ρευστότητα, πωλήσεις, κ.τ.λ.) 

15 μονάδες 

      

 Τα προϊόντα που θα παράγονται και οι δυνατότητες προώθησης τους στην αγορά 

σε σχέση με την γενική κατάσταση της αγοράς (ποιότητα προϊόντων, ιδιαίτερα 

πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά τους, δυνατότητες προώθησης τους στην ντόπια 

                                            
4 Προτάσεις που θα υποβάλλονται από νέες επιχειρήσεις με προτεινόμενη επένδυση (επιλέξιμες 

δαπάνες) υψηλότερη των €50.000 θα πρέπει να συνοδεύονται με πλήρη τεχνοοικονομική 
μελέτη. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει ή να μην δεχθεί τα αποτελέσματα της 

τεχνοοικονομικής μελέτης και να αποφασίσει με την δική της κρίση και εμπειρία.. 
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αγορά και στο εξωτερικό, τιμές τους σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, κ.α.). Εάν 

έγινε και οποιαδήποτε έρευνα αγοράς να επισυνάπτεται αντίγραφο της. 

10 μονάδες 

 

(iii) Θέσεις Εργασίας (10 μονάδες) 

Θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν.                                        

 

Για κάθε μόνιμη θέση εργασίας που δημιουργείται 2,5 μονάδες και όταν αυτή αφορά 

επιστημονικό προσωπικό 0,5 μονάδες επιπρόσθετα.  

 

(iv) Προβλεπόμενη Οργανωτική Δομή της επιχείρησης (10 μονάδες) 

 Οι επενδυτές με προτεραιότητα τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων ή και τις 

Ομάδες Παραγωγών                 
2,5 μονάδες 

 

  Επίπεδο οργάνωσης της επιχείρησης (τμήματα που θα δημιουργηθούν – επάρκεια 

οργανογράμματος)                                                                     

     2,5 μονάδες 

 

 Επάρκεια ανθρώπινων πόρων ως προς τη μόρφωση και την εξειδίκευση σε σχέση 

με το είδος της επιχείρησης.                                                  

                              2,5 μονάδες 

 

 Η εμπειρία των μετόχων και των διευθυντών της νέας επιχείρησης από αντίστοιχα 

έργα  ή άσκηση άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας                             

 2,5 μονάδες 

 

(v) Η τεχνολογία της  επένδυσης (15 μονάδες)                                           

Λαμβάνονται υπόψη: 
 Το επίπεδο τεχνολογίας της νέας επένδυσης σε μηχανήματα / εξοπλισμό / κτίρια και 

τεχνογνωσία                                                                           

5 μονάδες     

                                                                       

 Η δυνατότητα χρησιμοποίησης νέας μεθόδου παραγωγής προϊόντων            

5 μονάδες  

                           



                                        ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1/1.6 
 
 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕΛ.  46 

 Η δυνατότητα χρησιμοποίησης της πληροφορικής στις λειτουργίες της επιχείρησης      

5 μονάδες  

 

(vi) Μέτρα Προστασίας του περιβάλλοντος και του προσωπικού της επιχείρησης (10 
μονάδες)                                                                               

 Για την αποφυγή ρύπανσης του εργοστασιακού χώρου                              2 μονάδες 

 Για την προστασία του περιβάλλοντος                                                        2 μονάδες 

 Για την εξοικονόμηση νερού                                                                        2 μονάδες 

 Για την εξοικονόμηση ενέργειας                                                                   2 μονάδες 

 Για την ασφάλεια και προστασία της υγείας των εργαζομένων                   2 μονάδες 

 

(vii) Τόπος εγκατάστασης της μονάδας (15 μονάδες)                                        

 Σε επιτρεπόμενη αγροτική περιοχή μακριά από τα αστικά κέντρα μέχρι και 15 

μονάδες, ανάλογα με την περιοχή. 

 Σε βιομηχανική περιοχή / ζώνη / βιοτεχνική περιοχή ή άλλη επιτρεπόμενη περιοχή 

που ευρίσκεται σε αστική η δημαρχούμενη περιοχή μέχρι και 8 μονάδες   

 

(viii) Προϊόντα που θα παράγονται με τη νέα επένδυση (5 μονάδες)  

Προτεραιότητα έχουν οι επενδύσεις που προορίζονται για την παραγωγή, επεξεργασία, 

συσκευασία και εμπορία: 

 Παραδοσιακών και Βιολογικών προϊόντων  

 Τροφίμων πιστοποιημένων με συστήματα διασφάλισης της ποιότητας, όπως ISO 

9001, ISO 14000, HACCP, κλπ. 

 Προϊόντων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) 

 Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) 
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Β. ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Κριτήρια Αξιολόγησης της υφιστάμενες μονάδας – επιχείρησης 

100 μονάδες 

 

 
Β.1 Κριτήρια αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης                    
Βαρύτητα: 35 μονάδες 

 

(i) Περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση (5 μονάδες) 

 Όλες τις μονάδες θα εξασφαλίζουν οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε 

νόμιμες περιοχές της υπαίθρου  και  όσο πιο μακριά από τα αστικά κέντρα . Η 

βαθμολογία θα μειώνεται ανάλογα όσο αυτές  γειτνιάζουν με τα αστικά κέντρα. 

 Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε νόμιμες περιοχές των αστικών κέντρων 

(βιομηχανικές περιοχές, ζώνες, βιοτεχνικές κ.α.) θα εξασφαλίζουν μια μονάδα.   

 

(ii) Οικονομικά στοιχεία τελευταίας διετίας βάσει δεικτών (10 μονάδες)                                       

 Επικερδότητα                                                                                     μέχρι 2 μονάδες 

 Απόδοση Κεφαλαίου                                                                          μέχρι 2 μονάδες 

 Ρευστότητα                                                                                         μέχρι 2 μονάδες 

 Μεταβολή πωλήσεων                                                                         μέχρι 2 μονάδες 

 Κεφαλαιουχική δομή                                                                           μέχρι 2 μονάδες               

 

(iii) Υποδομές της επιχείρησης (10 μονάδες)                                              

 

Πληρότητα παραγωγικών διαδικασιών              4 μονάδες  

 Επίπεδο οργάνωσης παραγωγικής διαδικασίας (ύπαρξη τυποποιημένης 

παραγωγικής διαδικασίας, ύπαρξη και επάρκεια ξεχωριστών χώρων παραγωγής 

και αποθήκευσης, κτλ.) 

 Τεχνολογικό επίπεδο εξοπλισμού 

 Επίπεδο οργάνωσης τμήματος ανάπτυξης & σχεδιασμού προϊόντων 

 

Πληρότητα διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου                                                           3 μονάδες 

 Ύπαρξη πιστοποιητικού ποιότητας (ΙSO) ή άλλου Προτύπου ποιότητας 

 Επίπεδο διατιθέμενου εξοπλισμού και μέσων για ποιοτικό έλεγχο  

 Επάρκεια διαδικασιών – στελέχωση ποιοτικού ελέγχου 
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Επίπεδο αξιοποίησης νέων τεχνολογιών                           3 μονάδες 

 Επίπεδο χρήσης πληροφορικής στις λειτουργίες της επιχείρησης 

 Επίπεδο εξοπλισμού Η/W  

 Αξιοποίηση διαδικτύου για τις λειτουργίες της επιχείρησης 

 

(iv) Οργάνωση και στελέχωση (10 μονάδες)                                         

 Οι επενδυτές με προτεραιότητα τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων ή και τις 

ομάδες παραγωγών                                                                                                 

2,5 μονάδες 

 Επίπεδο οργάνωσης της επιχείρησης (ύπαρξη επαρκών τμημάτων – επάρκεια 

οργανογράμματος)                                                   

2,5 μονάδες 

 Επάρκεια ανθρώπινων πόρων ως προς την μόρφωση και την εξειδίκευση σε σχέση 

με το είδος της επιχείρησης.                                                                               

2.5 μονάδες                                                                    

 Εμπειρία του προσωπικού της επιχείρησης από αντίστοιχα έργα.     

2,5 μονάδες      

   

 

Β.2 Κριτήρια  αξιολόγησης του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου   
Βαρύτητα: 65 μονάδες 

 

(i) Βιωσιμότητα της νέας επένδυσης (20 μονάδες)                                                 

Λαμβάνονται υπόψη: 
 Τα τεκμηριωμένα αποτελέσματα της τεχνοοικονομικής μελέτης5 που θα 

υποβάλλεται και περιλαμβάνει  καταστάσεις ρευστότητας και κερδοζημιών για μια 

πενταετία ή οι προβλέψεις που δηλώνονται στην αίτηση.                             

8 μονάδες 

 Τα προϊόντα που θα παράγονται και οι δυνατότητες προώθησης τους στην αγορά 

σε σχέση με την γενική κατάσταση της αγοράς      

               3 μονάδες  

                                            
5 Σημειώνεται ότι η υποβολή τεχνοοικονομικής μελέτης είναι απαραίτητη όταν η επένδυση όλων 

των επιλέξιμων δαπανών είναι ίση ή ψηλότερη από €100.000. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να 

αμφισβητήσει ή να μην δεχθεί τα αποτελέσματα της τεχνοοικονομικής μελέτης και να 

αποφασίσει με την δική της κρίση και εμπειρία. 
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 Το μέγεθος της επένδυσης σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας                                               

         3 μονάδες 

 Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στη νέα επένδυση (ίδια/δανειακά 

κεφάλαια)  

3 μονάδες  

 Η τάση των πωλήσεων της εταιρείας και οι προοπτικές τους.         

             3 μονάδες 

 

(ii) Τεχνολογία της νέας επένδυσης (15 μονάδες)                                                      

 

Λαμβάνονται υπόψη: 
 Η αναγκαιότητα της νέας επένδυσης και η συμβολή της στην ανάπτυξη της 

επιχείρησης             

5 μονάδες 

 Η συμβολή της νέας επένδυσης στη βελτίωση της μεθόδου παραγωγής και στην 

ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων της                                 

 5 μονάδες 

 Η  συμβολή της στην διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή και η  

ενίσχυση των  προοπτικών για την δημιουργία επίλεκτων θέσεων απασχόλησης 

5 μονάδες 

 

(iii) Βελτίωση της παραγωγικότητας εργασίας (10 μονάδες)                                                    

 

Θα λαμβάνονται υπόψη οι αιτιολογημένες προβλέψεις των  επιπτώσεων της νέας επένδυσης 

στην παραγωγικότητα εργασίας ή και ο συγκριτικός δείκτης της υφιστάμενης κατάστασης με 

τον προβλεπόμενο δείκτη μετά την υλοποίηση της επένδυσης. 

 

(iv) Η συμβολή της νέας επένδυσης στη προστασία του περιβάλλοντος και του 
προσωπικού της επιχείρησης (10 μονάδες) 
 

 στην μείωση της ρύπανσης εντός του εργοστασιακού χώρου               2 μονάδες 
 στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος                                 2 μονάδες 

 στην εξοικονόμηση νερού                                                                      2 μονάδες  

 στην εξοικονόμηση ενέργειας                                                                 2 μονάδες  

 στην ασφάλεια και προστασία της υγείας των εργαζομένων                 2 μονάδες 
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(v) Προϊόντα που θα παράγονται με τη νέα επένδυση (5 μονάδες)  

Προτεραιότητα έχουν οι επενδύσεις που προορίζονται για την παραγωγή, επεξεργασία, 

συσκευασία και εμπορία: 
 Παραδοσιακών και Βιολογικών προϊόντων  

 Τροφίμων πιστοποιημένων με συστήματα διασφάλισης της ποιότητας, όπως 

ISO 9001, ISO 14000, HACCP, κλπ. 

 Προϊόντων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) 

 Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) 

 

(vi) Μετεγκατάσταση της παραγωγικής μονάδας (5 μονάδες)  

Επιχειρήσεις που μετακινούν τις παραγωγικές τους μονάδες από  αστικές  ή ακατάλληλες για 

τις δραστηριότητες τους περιοχές σε εγκεκριμένες ή κατά προτίμηση σε αγροτικές περιοχές θα 

εξασφαλίζουν μέχρι και 5 μονάδες ανάλογα με την περιοχή μετεγκατάστασης. 

 
 
 
 

Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Αφορά τόσο τις νέες όσο και τις υφιστάμενες μονάδες – επιχειρήσεις 

10 μονάδες 
 

 

Τόσο στις νέες όσο και στις υφιστάμενες μονάδες – επιχειρήσεις θα δίνεται πρόσθετη 

πριμοδότηση 10 μονάδων, στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 

(i) Ο φορέας της επένδυσης είναι γυναίκα (2 μονάδες)   

Η πριμοδότηση χορηγείται στις περιπτώσεις που φορέας της επένδυσης είναι γυναίκα. Στις 

εταιρείες η πρόσθετη βαθμολογία θα δίνεται όταν το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο 

μετοχικό κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 75% και η διοίκηση/διαχείριση ασκείται από 

γυναίκα.  

 
(ii) Ο φορέας της επένδυσης δεν έχει επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε επενδυτικό σχέδιο 
στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων (2 μονάδες)   

Η πριμοδότηση χορηγείται στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος επενδυτής χρηματοδοτείται για 

πρώτη φορά στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων. Στις περιπτώσεις εταιρειών, όταν 

οι εταίροι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο ή ίσο του 51%, ασκούν 
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παρεμφερή δραστηριότητα και έχουν χρηματοδοτηθεί για τη δραστηριότητα αυτή στο 

παρελθόν, τότε δεν δίνεται η πριμοδότηση. 

 
(iii) H επένδυση θα πραγματοποιηθεί σε Επιλέξιμη Μειονεκτική Περιοχή (2 μονάδες)   

Η πριμοδότηση χορηγείται στις περιπτώσεις που η επένδυση θα πραγματοποιηθεί σε Δήμο ή 

Κοινότητα που αποτελεί Επιλέξιμη Μειονεκτική Περιοχή, όπως αυτές ορίζονται στην 

Παράγραφο 3.1 του παρόντος Τεύχους Ενημέρωσης. Ο ορισμός προκύπτει μέσα από το 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. 

 

(iv) H πλειοψηφία των υπαλλήλων μιας επιχείρησης παρουσιάζει στοιχεία 
εντοπιότητας (2 μονάδες)   

Η πριμοδότηση χορηγείται στις περιπτώσεις που η πλειοψηφία του υπαλληλικού προσωπικού 

μιας υφιστάμενης επιχείρησης παρουσιάζει στοιχεία εντοπιότητας. Για νέες επιχειρήσεις η 

πριμοδότηση δίνεται όταν ο επενδυτής δεσμεύεται να προσλάβει προσωπικό που στην 

πλειοψηφία του θα παρουσιάζει στοιχεία εντοπιότητας. Στοιχεία εντοπιότητας προκύπτουν 

όταν ο υπάλληλος διαμένει στο Δήμο ή Κοινότητα που πραγματοποιείται η επένδυση. 

 

(v) Η επένδυση εξυπηρετεί σκοπούς καθετοποίησης (2 μονάδες)   

Η πριμοδότηση χορηγείται στις περιπτώσεις που η επένδυση εξυπηρετεί σκοπούς 

καθετοποίησης μιας γεωργικοκτηνοτροφικής μονάδας.  
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7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

 

7.1 Διαδικασία Υπογραφής Σύμβασης 

Μετά την οριστικοποίηση των προς ένταξη δράσεων, η ΟΤΔ θα προσκαλέσει τους επενδυτές – 

τελικούς αποδέκτες για την υπογραφή της σύμβασης με την ΟΤΔ.  

 

Αναπόσπαστα μέρη της σύμβασης6 θα είναι: 

 Τεχνική περιγραφή του έργου. 

 Αναλυτικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου (προμετρήσεις, ποσότητες, τιμή 

μονάδας). 

 Χρονοδιάγραμμα φάσεων υλοποίησης του έργου. 

 Χρηματοδοτικό σχήμα του έργου (επιδότηση, ίδια συμμετοχή, δάνειο). 

 Έλεγχοι – Προβλεπόμενες κυρώσεις – Καταλογισμός ευθυνών. 

 Τελικές Διατάξεις. 

 Κ.τ.λ. 

 

7.2 Διαδικασία Υλοποίησης του Έργου 

 

7.2.1 Δήλωση έναρξης υλοποίησης Έργου 

Ο τελικός αποδέκτης, 10 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών, είναι υποχρεωμένος να 

κοινοποιήσει στην ΟΤΔ, την ημερομηνία που θα αρχίσει τις εργασίες, ώστε να υπάρχει το 

χρονικό περιθώριο ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης, με την συμπλήρωση εντύπου 

έκθεσης αυτοψίας. 

 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρούν με δική τους ευθύνη στην υλοποίηση των 

επενδύσεων αφού ενημερωθούν από τις ΟΤΔ ότι η Αίτηση έχει υποβληθεί στην Μονάδα 

Εφαρμογής (και σύμφωνα πάντα με το επενδυτικό πρόγραμμα που δηλώνουν) και να τις 

ολοκληρώνουν σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της υπογραφής της 

«Συμφωνίας Χρηματοδότησης».  
 

Επενδύσεις που δε θα ολοκληρώνονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία δεν θα λαμβάνονται 

υπόψη για σκοπούς χορηγίας. Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων είναι δυνατόν σε 

                                            
6 Στο Παράρτημα ΙΙΙ υποβάλλεται υπόδειγμα της σύμβασης 
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εξαιρετικές περιπτώσεις να παρατείνεται μέχρι και έξι μήνες και εφ’ όσον αυτό ζητηθεί 

γραπτώς εκθέτοντας τους λόγους της αιτούμενης παράτασης.  
 

Για τους σκοπούς της Δράσης η ημερομηνία υλοποίησης της επένδυσης θεωρείται: 

 Για τα μηχανήματα – εξοπλισμό που εισάγονται από το δικαιούχο από το εξωτερικό, η 

ημερομηνία εισαγωγής τους. 

 Για τα μηχανήματα – εξοπλισμό που προμηθεύεται ο δικαιούχος από την εγχώρια 

αγορά, η ημερομηνία του τιμολογίου του προμηθευτή. 

 Για τα κτίρια, επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών, οι ημερομηνίες των τιμολογίων που 

θα παρουσιάζονται.  
 

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι που μετά την κατάθεση της αίτησης τους αγοράζουν τα 

καινούρια μηχανήματα / εξοπλισμό που δηλώνουν έχουν υποχρέωση αμέσως μετά την 

παραλαβή τους από τους προμηθευτές να ειδοποιούν την ΟΤΔ τηλεφωνικώς, μέσα σε 

διάστημα μίας εβδομάδας το αργότερο, ώστε να γίνει επιτόπιος έλεγχος εφόσον αυτό κριθεί 

αναγκαίο.  

  

7.2.2. Τήρηση νομοθεσίας κατά την εκτέλεση του Έργου 

Τα έργα που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Επαρχίας Λάρνακας υλοποιούνται 

από τους επενδυτές σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τους όρους της σύμβασης με την 

ΟΤΔ, τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες και εγκρίσεις που χορηγούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, και 

γενικότερα τις σχετικές διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

 

7.2.3 Διαδικασία παρακολούθησης, ελέγχου και πιστοποίησης εργασιών 

Η ΟΤΔ θα ορίσει Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Παραλαβής των Έργων, η οποία 

συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΠ LEADER. Η Επιτροπή θα αποτελείται από στελέχη της 

υπηρεσιακής δομής της ΟΤΔ, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης και τουλάχιστον 

από Γεωπόνο, Οικονομολόγο και Μηχανικό. Προκειμένου για έργα, ο έλεγχος και η παραλαβή 

των οποίων απαιτεί και γνώσεις άλλων ειδικοτήτων, η σύνθεση της Επιτροπής μπορεί να 

διευρύνεται με τη συμμετοχή στελεχών με τις αντίστοιχες ειδικότητες ή εμπειρία (π.χ. 

μηχανολόγο κ.λ.π.). 

 

Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων θα γίνεται μέσω αναλυτικών εκθέσεων 

προόδου (ενδιάμεσης και τελικής πιστοποίησης – ολοκλήρωσης). Το σχετικό έντυπο – 

υπόδειγμα θα αποστείλει η ΟΤΔ σε όλες τις υπαγώγιμες επιχειρήσεις. 
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Σε περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας ο δικαιούχος θα 

πρέπει να υλοποιήσει τουλάχιστον το 50% του έργου και να προσκομίσει την ενδιάμεση 

έκθεση προόδου. Σε περίπτωση που μετά την παρέλευση των έξι μηνών δεν πραγματοποιηθεί 

η υλοποίηση του 50% του εγκεκριμένου επενδυτικού έργου, θα αποστέλλεται προειδοποιητική 

επιστολή προς το δικαιούχο με προθεσμία 30 ημερών να προσκομίσει την ενδιάμεση έκθεση 

προόδου. Σε περίπτωση που δεν την αποστείλει εντός των 30 ημερών, η ΟΤΔ εξετάζει 

αυτεπάγγελτα την πρόοδο του έργου και εάν διαπιστώσει ότι δεν πραγματοποιήθηκε 

ικανοποιητική πρόοδος στην υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού έργου, η έγκριση θα 

ακυρώνεται με απόφαση της ΕΔΠ LEADER και το έργο θα απεντάσσεται από το Μέτρο και θα 

αποδεσμεύονται οι σχετικοί πόροι. Επίσης αν ο βαθμός υλοποίησης του έργου μέχρι την λήξη 

της τελικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν είναι τέτοιος που να επιτρέπει στο 

δικαιούχο να λειτουργήσει νόμιμα την επιχείρηση του και παράξει τα προϊόντα της, τότε θα 

επιστρέψει ολόκληρο το ποσό της τυχόν καταβληθείσας χορηγίας προσαυξημένο με τόκο 

(σύμφωνα με την Κυπριακή / Κοινοτική νομοθεσία). 

 

Ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης των έργων θα πραγματοποιείται μέσω φυσικών και 

οικονομικών πιστοποιήσεων, που θα διενεργούνται από την Επιτροπή Παρακολούθησης, 

Ελέγχου και Παραλαβής των Έργων της ΟΤΔ και τη Μονάδα Εφαρμογής, η δε επιχείρηση 

υποχρεούται να προσκομίζει κάθε απαιτούμενη νόμιμη άδεια ή πιστοποιητικό που αφορά την 

επένδυση. 

 

Οι εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται από την επιχείρηση προς την ΟΤΔ και από την ΟΤΔ 

προς τη Μονάδα Εφαρμογής σε δυο φάσεις: 

 Α Φάση – Ενδιάμεση  Έκθεση Προόδου: Μετά την υλοποίηση τουλάχιστον του 50% 

του έργου. 

 Β Φάση – Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης: Μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου του έργου και την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης.  
 

Ο τελικός αποδέκτης υποχρεούται πριν από την πρώτη πιστοποίηση εργασιών και πριν την 

πρώτη πληρωμή, να έχει αναρτήσει σε εμφανές σημείο του εργοταξίου την πινακίδα 

δημοσιοποίησης του έργου. Τα χαρακτηριστικά της πινακίδας περιγράφονται στο Παράρτημα 

ΙΙ. 

 

7.2.4 Διαδικασία πληρωμής 

Για την καταβολή της ενίσχυσης, ο δικαιούχος υποβάλλει στην ΟΤΔ τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία (αποδείξεις - τιμολόγια). Στη συνέχεια η ΟΤΔ διαβιβάζει τα πρωτότυπα 
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δικαιολογητικά και τη Βεβαίωση Ελέγχου Προόδου Εργασιών (ΒΕΠΕ), στη Μονάδα 

Εφαρμογής προκειμένου να καταβληθεί στο δικαιούχο η αναλογούσα, στο υλοποιηθέν φυσικό 

αντικείμενο, ενίσχυση. Η Μονάδα Εφαρμογής προωθεί την πληρωμή στον ΚΟΑΠ. Ο ΚΟΑΠ θα 

διευθετεί την τελική πληρωμή προς τους δικαιούχους. Η ΟΤΔ στο αρχείο της θα κρατάει 

αντίγραφα των δικαιολογητικών αυτών. 

 

Η καταβολή της δημόσιας χορηγίας θα γίνεται σε δυο φάσεις ανάλογα με την πρόοδο 

υλοποίησης του έργου και εφόσον (α) πιστοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου και β) 

εγκριθούν οι δαπάνες (οικονομική πιστοποίηση), με βάση τις ανωτέρω προβλεπόμενες 

αναλυτικές εκθέσεις. Το ποσοστό χορηγίας ανά φάση παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

ΦΑΣΕΙΣ 
Υλοποίησης Έργου 

Πιστοποιηθέν Έργο 
Ποσοστό Καταβολής 
Δημόσιας Χορηγίας 

Α ΦΑΣΗ 
Πιστοποίηση τουλάχιστον του 50% 

του έργου 

40% επί του πιστοποιηθέντος 

επιλέξιμου κόστους. 

Β ΦΑΣΗ 

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου,  

των στόχων του έργου και της 

έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης 

40% επί του υπόλοιπου 

πιστοποιηθέντος επιλέξιμου 

κόστους 

 

 Για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου θα πρέπει να υπάρχουν εξοφλημένα 

παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις, κ.α.).  

 Η αποπληρωμή της χορηγίας του έργου (καταβολή του ποσού της Β΄ Φάσης) γίνεται και 

με την πιστοποίηση της επίτευξης των στόχων που είναι:  

 Για τις νέες επιχειρήσεις η εκκίνηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας που 

πιστοποιείται με την προσκόμιση τριών τιμολογίων πώλησης.   

 Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις η συμβολή των νέων επενδύσεων στις 

δραστηριότητες της επιχείρησης που πιστοποιείται με φυσικό έλεγχο.  

 Νοείται ότι, εάν μια επιχείρηση ολοκληρώσει από την πρώτη φάση το έργο, μπορεί 

αντίστοιχα να υποβάλει απευθείας την Τελική Έκθεση ολοκλήρωσης. Σε αυτή την 

περίπτωση θα ζητήσει απευθείας την καταβολή του 100% της χορηγίας. 

 Σε περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του έργου είναι τελικά μικρότερη της 

εγκριθείσας, η δημόσια χρηματοδότηση θα υπολογισθεί επί του πραγματοποιηθέντος και 

πιστοποιηθέντος κόστους του έργου. Σε περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του 
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έργου είναι τελικά ψηλότερη της εγκριθείσης, η δημόσια χρηματοδότηση υπολογίζεται επί 

της εγκριθείσης δαπάνης. 

 Σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου εντός των χρονοδιαγραμμάτων σε βαθμό που η 

επιχείρηση να μην μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα και να παράξει / διαθέσει το προϊόν της, 

τότε αυτή χάνει το σχετικό δικαίωμα και ακολουθούνται οι διαδικασίες απένταξης της από 

το Μέτρο και επιστροφής του ποσού τυχόν καταβληθείσας επιχορήγησης προσαυξημένο 

με τόκο, που θα υπολογίζεται βάσει του εκάστοτε επιτοκίου που θα ισχύει σύμφωνα με την 

Κυπριακή / Κοινοτική νομοθεσία, από την ημερομηνία παραχώρησης του .  

  

 

7.3 Υποχρεώσεις Δικαιούχου 
 

 Τα έργα που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Επαρχίας Λάρνακας 

υλοποιούνται από τους επενδυτές, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και 

χρονοδιάγραμμα, τους όρους της σύμβασης με την ΟΤΔ και τη Μονάδα Εφαρμογής, τις 

απαιτούμενες νόμιμες άδειες και εγκρίσεις που χορηγούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, και 

γενικότερα τις σχετικές διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

 Στην περίπτωση που κατά την υλοποίηση, υπάρξει η αναγκαιότητα τροποποίησης της 

μελέτης, θα πρέπει να εγκριθεί προηγουμένως από την ΟΤΔ και τη Μονάδα Εφαρμογής η 

σχετική τροποποίηση με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν επηρεάζει τους στόχους, το 

χαρακτήρα, την αποτελεσματικότητα του επενδυτικού σχεδίου, τα στοιχεία που ελήφθησαν 

υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 

 Τροποποιήσεις που οδηγούν σε αύξηση του αρχικά εγκεκριμένου επιλέξιμου 

προϋπολογισμού δεν γίνονται αποδεκτές.  

 Μείωση των προβλεπόμενων βασικών μεγεθών του επενδυτικού σχεδίου (εμβαδά, όγκοι, 

δυναμικότητες) επιφέρει αναλογική μείωση των ποσών ενίσχυσης. 

 Η εκτέλεση του επενδυτικού σχεδίου από τον τελικό αποδέκτη πραγματοποιείται με 

διαφάνεια και με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική με το 

είδος του επενδυτικού σχεδίου και τη φύση του τελικού αποδέκτη νομοθεσία.  

 Η μεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου που έχουν 

επιχορηγηθεί δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας από την 

ολοκλήρωση και παραλαβή του, εκτός εάν αυτά έχουν αντικατασταθεί από άλλα 

τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται ολική ή 

μερική επιστροφή της καταβληθείσας επιχορήγησης. Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα 

δεν δικαιολογείται η εκμίσθωση παγίων στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου. 
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 Ο τελικός αποδέκτης, κατά την έναρξη υλοποίησης των εργασιών και οπωσδήποτε πριν 

την επιβεβαίωση από την ΟΤΔ της Α Φάσης υλοποίησης, μεριμνά για την ανάρτηση 

πινακίδας σε εμφανές σημείο του επενδυτικού σχεδίου. Το κόστος της πινακίδας δεν 

αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, ενώ η μορφή της (διαστάσεις, αναφερόμενα στοιχεία κλπ.) θα 

είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις και οδηγίες της ΟΤΔ.   

 Ο τελικός αποδέκτης είναι υποχρεωμένος να δέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους 

από την ΟΤΔ, τη Μονάδα Εφαρμογής και τα εντεταλμένα εθνικά και κοινοτικά όργανα και 

να παρέχει σε αυτούς ακριβή φωτοαντίγραφα εγγράφων, δικαιολογητικών, λογιστικών 

καταχωρήσεων και λοιπά έγγραφα, εφόσον αυτά ζητηθούν. 

 Η παράβαση των υποχρεώσεων που ο τελικός αποδέκτης αναλαμβάνει με την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης, κάθε παράβαση κοινοτικής ή εθνικής διάταξης σε βάρος του 

εθνικού και του κοινοτικού προϋπολογισμού, κάθε απόκλιση που επηρεάζει τη φύση, τα 

χαρακτηριστικά, το σκοπό, τη λειτουργικότητα του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η 

ύπαρξη κεκρυμμένων ή μη ελαττωμάτων συνεπάγεται την καταγγελία της σύμβασης εκ 

μέρους της ΟΤΔ, τη διακοπή των επόμενων πληρωμών, εφόσον υπάρχουν και την έντοκη 

επιστροφή των καταβεβλημένων ποσών επιχορήγησης. Έλεγχος σε σχέση με τα 

παραπάνω μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις υπεύθυνες αρχές και τα εντεταλμένα 

όργανα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Σημείωση:  
Αναλυτικότερα οι υποχρεώσεις του τελικού αποδέκτη αναφέρονται στο υπόδειγμα σύμβασης 

του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος Τεύχους Ενημέρωσης.  

 

 

7.4 Κυρώσεις  

 

Εάν διαπιστωθεί η υποβολή ψευδούς δήλωσης ή στοιχείων και πληροφοριών πριν ή και μετά 

την παραχώρηση χορηγίας, η αίτηση της συγκεκριμένης επιχείρησης απορρίπτεται και 

απαιτείται η επιστροφή τυχόν καταβληθείσης χορηγίας προσαυξημένη με τόκο, που θα 

υπολογίζεται βάσει του εκάστοτε επιτοκίου που θα ισχύει σύμφωνα με την Κυπριακή / 

Κοινοτική νομοθεσία, από την ημερομηνία παραχώρησης της. Επίσης δυνατόν να λαμβάνονται 

πρόσθετα μέτρα εναντίον της επιχείρησης, όπως ο αποκλεισμός της από όλα τα Σχέδια 

Ενισχύσεων ή / και η λήψη νομικών μέτρων εναντίον της.  

 

Εάν διαπιστωθεί εγκατάλειψη του έργου:  

 Κατά το στάδιο υλοποίησης του, εφόσον έχει εκπνεύσει η προθεσμία ολοκλήρωσης 

που ορίζεται στην εγκριτική απόφαση, ή 
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 Κατά την περίοδο της πενταετίας που άρχεται από την ημερομηνία καταβολής του 

δεύτερου μέρους της χορηγίας, η επιχείρηση πωλήσει ή μεταβιβάσει ή μετακινήσει για 

οποιονδήποτε λόγο ή εκμισθώσει κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα ή εξοπλισμό 

που έχουν επιχορηγηθεί, ή 

 Κατά την περίοδο της πενταετίας που άρχεται από την ημερομηνία καταβολής του 

δεύτερου μέρους της χορηγίας διαπιστωθεί παύση για οποιονδήποτε λόγο της 

παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, χωρίς προηγούμενη έγκριση της 
Αρμόδιας Υπηρεσίας (τέτοια έγκριση θα δίδεται σε πολύ εξαιρετικές 
περιπτώσεις),  

η εγκριτική απόφαση θεωρείται αυτοδικαίως ως ουδέποτε εκδοθείσα και η καταβληθείσα 

χορηγία καθίσταται αμέσως απαιτητή στο σύνολό της προσαυξημένη με τόκο, που θα 

υπολογίζεται βάσει του εκάστοτε επιτοκίου που θα ισχύει σύμφωνα με την Κυπριακή / 

Κοινοτική νομοθεσία, από την ημερομηνία παραχώρησης της. 

 

Μειώσεις και αποκλεισμοί 

Η εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης προνοεί την επιβολή μειώσεων και 

αποκλεισμών για περιπτώσεις που αφορούν διαφορές στην αιτούμενη και μετρούμενη από την 

Αρμόδια Αρχή ποσότητα, την μη εκτέλεση υποχρεώσεων από τον αιτητή που απορρέουν από 

τη συμμετοχή του στο Μέτρο και στις περιπτώσεις δόλου εκ μέρους του αιτητή. Οι κυρώσεις 

μπορεί να είναι καθαρά οικονομικές και να αφορούν μείωση ή μηδενισμό της χορηγίας που 

δικαιούται ο αιτητής. Σε σοβαρότερες κατηγορίες όπως π.χ. δόλος, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να 

προχωρήσει και στην ποινική δίωξη των αιτητών. Οι κυρώσεις αυτές αναφέρονται αναλυτικά 

πιο κάτω. 

 

Περιπτώσεις επιβολής ποινών 

Η επιβολή ποινής σχετίζεται καθαρά και μόνο με τις πληροφορίες οι οποίες εμπεριέχονται στην 

αίτηση σε σχέση με τα ευρήματα των ελέγχων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμπλήρωση της 

αίτησης είναι ευθύνη του αιτητή. Σε περίπτωση επιβολής ποινών θα πρέπει να ενημερώνεται 

σχετικά ο αιτητής. 

 

Περιπτώσεις επιβολής ποινών όταν παρατηρηθούν διαφορές μεταξύ του αιτούμενου και του 

επιλέξιμου ποσού χορηγίας 

Οι υποβληθείσες αιτήσεις πληρωμής εξετάζονται και καθορίζονται τα ποσά τα οποία είναι 

επιλέξιμα για ενίσχυση. Καθορίζονται τα εξής: 

α) το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον δικαιούχο με βάση μόνον την αίτηση πληρωμής.  
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β) το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον δικαιούχο αφού εξεταστεί η επιλεξιμότητα της 

αίτησης πληρωμής.  

 

Στην περίπτωση που το ποσό που καθορίζεται βάσει του σημείου (α) υπερβαίνει το ποσό που 

καθορίζεται βάσει του σημείου (β) κατά ποσοστό άνω του 3%, εφαρμόζεται μείωση στο ποσό 

που καθορίζεται βάσει του σημείου (β). Το ποσό της μείωσης ισούται με τη διαφορά μεταξύ 

των δύο αυτών ποσών. Ωστόσο, δεν εφαρμόζεται μείωση αν ο δικαιούχος μπορεί να αποδείξει 

ότι δεν ευθύνεται για την προσθήκη του μη επιλέξιμου ποσού. Διευκρινίζεται ότι ως «αίτηση 

πληρωμής» νοείται η προσκόμιση των τιμολογίων από πλευράς του αιτητή, μέσω των 

αναλυτικών εκθέσεων προόδου, με τα οποία διεκδικεί την πληρωμή του ποσού που 

αναγράφεται σε αυτά. 

 

Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει ψευδή δήλωση εκ προθέσεως, η υπό εξέταση 

πράξη αποκλείεται από την ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ και τα τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί 

ανακτώνται. Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από την παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

ιδίου μέτρου για το αντίστοιχο και το επόμενο έτος του ΕΓΤΑΑ. Οι προαναφερθείσες 

προβλεπόμενες κυρώσεις δεν θίγουν τις συμπληρωματικές κυρώσεις που προβλέπονται από 

τους εθνικούς κανόνες.  

 

Περιπτώσεις μη επιβολής ποινών λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων 

Σε περιπτώσεις διαπίστωσης αποκλίσεων που οφείλονται σε ανωτέρα βία, η Αρμόδια Αρχή 

δεν επιβάλλει ποινές μείωσης ή αποκλεισμού του συγκεκριμένου αιτητή από τις χορηγίες. Για 

να θεωρηθεί ως ανωτέρα βία κάποια περίπτωση θα πρέπει αυτή να οφείλεται σε γεγονότα 

ξαφνικά, απρόβλεπτα και τα οποία ο αιτητής δεν μπορούσε να προβλέψει ή να αποφύγει. Με 

την επιφύλαξη των συγκεκριμένων περιστάσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις 

μεμονωμένες περιπτώσεις, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να αποδεχθεί ιδίως τις ακόλουθες 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας: 

(α) Θανάτου του κατόχου της επιχείρησης. 

(β) Ανικανότητας λόγω προβλημάτων υγείας του κατόχου της εκμετάλλευσης να ασκήσει το 

επάγγελμά του για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

(γ) Σοβαρής φυσικής καταστροφής που προκάλεσε σημαντική ζημιά στη γεωργική έκταση της 

εκμετάλλευσής του. 

 

Η γνωστοποίηση των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και οι σχετικές αποδείξεις πρέπει να 

υποβάλλονται γραπτώς στην Αρμόδια Αρχή με την ίδια διαδικασία με την οποία υποβάλλεται η 

αίτηση εντός 30 ημερών από το συμβάν.  



                                        ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1/1.6 
 
 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕΛ.  60 

Επιστροφή χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε λανθασμένα στον αιτητή ή για αθέτηση 

συμβατικής υποχρέωσης 

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι καταβλήθηκε σε αιτητή χορηγία που δεν εδικαιούτο, τότε 

ο αιτητής είναι υπόχρεος να επιστρέψει το σχετικό ποσό. Σε περίπτωση όπου το επιπρόσθετο 

ποσό που καταβλήθηκε οφείλεται σε λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες που 

δόθηκαν από τον αιτητή, το επιπλέον ποσό επιστρέφεται επιβαρυνόμενο με το ύψος του 

επιτοκίου που προνοείται από την Κυπριακή Νομοθεσία. Δεν επιβάλλεται τόκος σε περίπτωση 

που η επιπλέον πληρωμή οφείλεται σε λάθος της Αρμόδιας Αρχής. 

 

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή τυχόν νέος διαχειριστής αθετήσει τη συμβατική του 

υποχρέωση θα πρέπει ο δικαιούχος να επιστρέψει το σύνολο του ποσού της χορηγίας που του 

καταβλήθηκε επιβαρυνόμενο με το ύψος του επιτοκίου που προνοείται από την Κυπριακή 

Νομοθεσία. 

 

Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ψευδής δήλωση οφειλόμενη σε σοβαρή αμέλεια, ο σχετικός 

δικαιούχος αποκλείεται από όλα τα μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης που υπάγονται στο 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για το εν λόγω ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση 

ηθελημένης ψευδούς δήλωσης ο αποκλεισμός ισχύει και για το επόμενο έτος. Επιπρόσθετα 

και ανάλογα με τη σοβαρότητα της ψευδούς δήλωσης, θα αποφασίζεται και η επιβολή 

επιστροφής χρημάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 06.05.2003 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ 2003/361/ΕΚ 

 

ΤΙΤΛΟΣ I 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1 

Επιχείρηση 

Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί 

οικονομική δραστηριότητα, ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι μονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη 

δραστηριότητα, ατομικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που 

ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα. 

 

Άρθρο 2 
Αριθμός απασχολούμενων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες 

επιχειρήσεων 
1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται 

από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 

λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία 

απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 
Άρθρο 3 

Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού 
απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών 

1. «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως 

συνεργαζόμενη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση 

κατά την έννοια της παραγράφου 3. 
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2. «Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως 

συνδεδεμένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη 

σχέση: μια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από κοινού με μία ή περισσότερες 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25% ή περισσότερο του 

κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση). Ωστόσο, 

μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις, ακόμη και εάν το όριο του 25% καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το 

ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών, και υπό την προϋπόθεση 

ότι αυτοί δεν είναι, μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της παραγράφου 

3 με την οικεία επιχείρηση: 

α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή 

ομάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις 

επιχειρηματικού κινδύνου («business angels») και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες 

στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της επένδυσης σε μια ίδια επιχείρηση δεν 

υπερβαίνει 1.250.000 ευρώ 

β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού 

γ) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης 

δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ 

και λιγότερο από 5.000 κατοίκους. 

 

3. «Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις 

ακόλουθες σχέσεις: 

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των 

εταίρων άλλης επιχείρησης 

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του 

διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης 

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει 

σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας 

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει 

συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την 

πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. 

 

Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της 

εξεταζόμενης επιχείρησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που κατέχουν με την ιδιότητά 

τους ως μετόχων ή εταίρων. 
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Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή με τους 

επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 

 

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή 

ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή 

σε όμορες αγορές. 

Ως όμορη αγορά θεωρείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως 

ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς. 

 

4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια 

επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των 

δικαιωμάτων ψήφου της ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους 

οργανισμούς ή δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού. 

 

5. Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις σχετικά με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, 

συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν 

τα αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί 

ακόμη και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί ποιος το κατέχει εφόσον η 

επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 

25% ή περισσότερο, σε μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι 

συνδεδεμένες μεταξύ τους ή μέσω φυσικών προσώπων ή ομάδας φυσικών προσώπων. Οι 

δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που 

προβλέπονται από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές ρυθμίσεις. 

 
Άρθρο 4 

Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των 
χρηματοοικονομικών ποσών και περίοδος αναφοράς 

1. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και 

των χρηματοοικονομικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη 

διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την 

ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς 

το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έμμεσους δασμούς. 
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2. Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια 

επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων ή 

τα χρηματοοικονομικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως 

αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής 

επιχείρησης μόνον εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη. 

 

3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει 

ακόμη, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις 

που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

 
Άρθρο 5 

Ο αριθμός απασχολούμενων 

Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας 

(ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην 

εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. 

 

Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, 

ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα 

των ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολούμενων περιλαμβάνονται: 

α) οι μισθωτοί 

β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και 

εξομοιούνται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο 

γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες 

δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται 

οικονομικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση. 

 

Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο 

σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό 

απασχολούμενων. Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν 

συνυπολογίζεται. 

 
Άρθρο 6 

Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης 

1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισμός των στοιχείων, 

συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολούμενων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με 

βάση τους λογαριασμούς αυτής της επιχείρησης. 
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2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται με άλλες επιχειρήσεις, ο 

καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολούμενων, γίνεται με 

βάση τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή - εφόσον υπάρχουν - τους 

ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης, ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους 

οποίους περιλαμβάνεται και η εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης. 

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων 

που ενδεχομένως συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται 

ακριβώς ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ’ 

αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου (το υψηλότερο 

από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε περίπτωση διασταυρωμένης συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη 

το υψηλότερο των ποσοστών αυτών.  

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100% των 

στοιχείων των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την 

εξεταζόμενη επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει 

ενοποίησης. 

 

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 

την εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία, 

ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν, στα οποία προστίθεται το 100% των στοιχείων των 

επιχειρήσεων που συνδέονται με τις συνεργαζόμενες αυτές επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία 

τους περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης. 

 

Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την 

εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, 

ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των 

επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με τις συνδεδεμένες αυτές επιχειρήσεις, οι 

οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στους 

ενοποιημένους λογαριασμούς σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναμη με το ποσοστό που 

ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο. 

 

4. Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους 

ενοποιημένους λογαριασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ’ αναλογία τα στοιχεία τα 

σχετικά με τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας 

τα στοιχεία τα σχετικά με τις επιχειρήσεις που συνδέονται μαζί της. 
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ΤΙΤΛΟΣ II 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 7 

Στατιστικές 

Η Επιτροπή λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να παρουσιάζει τις στατιστικές που 

καταρτίζει σύμφωνα με τις παρακάτω τάξεις επιχειρήσεων: 

α) 0 έως 1 απασχολούμενο άτομο 

β) 2 έως 9 απασχολούμενα άτομα 

γ) 10 έως 49 απασχολούμενα άτομα 

δ) 50 έως 249 απασχολούμενα άτομα. 

 

Άρθρο 8 
Παραπομπές 

1. Κάθε κοινοτική κανονιστική ρύθμιση ή κάθε κοινοτικό πρόγραμμα που θα τροποποιείται ή 

θα καταρτίζεται στο μέλλον και θα αναφέρει τους όρους «ΜΜΕ», «πολύ μικρή επιχείρηση», 

«μικρή επιχείρηση» ή «μεσαία επιχείρηση» ή οποιονδήποτε άλλον παρόμοιο όρο, πρέπει να 

παραπέμπει στον ορισμό που περιέχεται στην παρούσα σύσταση. 

 

2. Κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, τα τρέχοντα κοινοτικά προγράμματα που 

χρησιμοποιούν τον ορισμό ΜΜΕ της σύστασης 96/280/ΕΚ θα εξακολουθήσουν να παράγουν 

τα αποτελέσματά τους και τα ευεργετήματα υπέρ των επιχειρήσεων, οι οποίες θεωρούντο ως 

ΜΜΕ κατά την κατάρτισή τους. 

Δεν θίγονται οι νομικές δεσμεύσεις που ανέλαβε η Επιτροπή βάσει αυτών των προγραμμάτων. 

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, οποιαδήποτε τροποποίηση, μέσα στα προγράμματα 

αυτά, του ορισμού των ΜΜΕ μπορεί να γίνει μόνον αν υιοθετηθεί ο ορισμός που περιέχεται 

στην παρούσα σύσταση σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

 

Άρθρο 9 
Αναθεώρηση 

Με βάση τον απολογισμό που θα πραγματοποιηθεί πριν από τις 31 Μαρτίου 2006 σχετικά με 

την εφαρμογή του ορισμού που περιέχεται στην παρούσα σύσταση και λαμβανομένων υπόψη 

ενδεχόμενων τροποποιήσεων του άρθρου 1 της έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ περί του 

ορισμού των συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας, η Επιτροπή 

προσαρμόζει στο αναγκαίο μέτρο τον ορισμό που περιέχεται στην παρούσα σύσταση, κυρίως 
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δε τα όρια για τον κύκλο εργασιών και το σύνολο του ισολογισμού, ώστε να συνεκτιμηθούν η 

υπάρχουσα πείρα και οι μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες στην Κοινότητα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

Σε περίπτωση που το συνολικό κόστος της υλοποιηθείσας επένδυσης, υπερβαίνει τις €20.000, 

οι δικαιούχοι υποχρεούνται όπως τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο των εγκαταστάσεων τους, 

έγχρωμη μεταλλική επεξηγηματική πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 150εκατοστά Χ 

100εκατοστά. Το κόστος της πινακίδας δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για χορηγία. 

 

Στην μεταλλική πινακίδα θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου. Ακολούθως θα γίνεται αναφορά 

στη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου από το Τοπικό Πρόγραμμα, καθώς και στη 

χρηματοδότηση του Τοπικού Προγράμματος από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Στην πινακίδα θα αναγράφονται το κόστος της επένδυσης, η δημόσια δαπάνη και 

η ιδιωτική συμμετοχή. Παράλληλα, θα προβάλλονται τα λογότυπα της ΟΤΔ, του LEADER και 

οι σημαίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Υπόδειγμα περιεχομένου έγχρωμης μεταλλικής επεξηγηματικής πινακίδας:       

 
«ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ» 

 
 
 

 
Το επενδυτικό έργο της Εταιρείας «….» για ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και αγορά 

μηχανημάτων/εξοπλισμού ύψους ….. €, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

Κυπριακή Δημοκρατία 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης:  

«Η Ευρώπη Επενδύει στις Αγροτικές 
Περιοχές» 

 

 

Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών  
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  

  

 

 

 

 

 
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ» 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013  
Άξονας 4 – LEADER  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

Υπόδειγμα Σύμβασης 

 

 
 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Αναφορικά με το Μέτρο 4.1, Καθεστώς 4.1.1, Δράση 4.1.1/1.6 του 

Τοπικού Προγράμματος LEADER Επαρχίας Λάρνακας 

«Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά προϊόντα. Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μονάδων 

μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων» 

 

 

Στη Βορόκληνη, σήμερα την  …./…./..…. οι εξής συμβαλλόμενοι: 

 

Α. η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ, με αρ. εγγραφής ΗΕ 142855, (στο εξής 

καλούμενη ως «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ»), που αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης 

(ΟΤΔ) που έχει αναλάβει τη διαχείριση και υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER 

Επαρχίας Λάρνακας, εδρεύει στη Βορόκληνη της Επαρχίας Λάρνακας και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον κ. Μιχάλη Ζάνο, με Αριθμό Ταυτότητας: 808783 και 

Β. ο/η ….(ονοματεπώνυμο)….  με Αριθμό Ταυτότητας: ……………., που είναι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος της ….(επωνυμία εταιρείας)…, (στο εξής καλούμενος ως «Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ»), 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη 

θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1698/2005 του 



                                        ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1/1.6 
 
 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕΛ.  70 

Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), 

3. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιηθεί,  

4. Τη Συμφωνία – Ειδικούς Όρους Σύμβασης μεταξύ του Τμήματος Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος και της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ», ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2009, για τη διαχείριση και 

υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER Επαρχίας Λάρνακας, στη συνέχεια 

καλούμενο ως Τοπικό Πρόγραμμα, 

5. Το Τεύχος Ενημέρωσης του υποψήφιου δικαιούχου σχετικά με τη συγκεκριμένη Δράση, 

που δημοσιοποίησε ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, 

6. Το Φάκελο Υποψηφιότητας που υπέβαλε ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ στον 

ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ, 

7. Την απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER που αφορά τον 

κατάλογο των υπαγώγιμων και μη προτάσεων, με ημερομηνία …../…../……, 

8. Τη Βεβαίωση για την Επιλεξιμότητα της πρότασης που έκδωσε η Τεχνική Επιτροπή 

Αξιολόγησης, με ημερομηνία …./…./……., 

9. Την έγκριση της Μονάδας Εφαρμογής για ένταξη της επενδυτικής πρότασης στο Τοπικό 

Πρόγραμμα, με ημερομηνία …./…/……, 

10. Τη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης που υπέγραψε ο Δεύτερος Συμβαλλόμενος με 

τη Μονάδα Εφαρμογής του Μέτρου 1.6 του ΠΑΑ 2007-2013, 

 

 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα που περιλαμβάνονται 

σε έξι (6) άρθρα, ως εξής: 

 Άρθρο 1. Αντικείμενο και διάρκεια της Σύμβασης 

 Άρθρο 2. Προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου – ύψος ενίσχυσης – ιδία 

συμμετοχή 

 Άρθρο 3. Φάσεις υλοποίησης και διαδικασία καταβολής ενίσχυσης στο ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ  

 Άρθρο 4. Υποχρεώσεις του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

 Άρθρο 5. Κυρώσεις, Μειώσεις και Αποκλεισμοί   

 Άρθρο 6. Τελικές Διατάξεις 

καθώς και τα Παραρτήματα αυτών. 
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Άρθρο 1 
Αντικείμενο και διάρκεια της Σύμβασης 

1. Στις 18 Νοεμβρίου 2009 υπογράφηκε Συμφωνία – Ειδικοί Όροι Σύμβασης μεταξύ του 

Τμήματος Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ», η οποία ανέλαβε τη διαχείριση και υλοποίηση του 

Τοπικού Προγράμματος LEADER Επαρχίας Λάρνακας. 

2. Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER Επαρχίας Λάρνακας ο ΠΡΩΤΟΣ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ αναθέτει και ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ αναλαμβάνει με την 

παρούσα την υλοποίηση της επενδυτικής του πρότασης με τίτλο: 

………….....................…………………………………… και Αριθμό Φακέλου 

Υποψηφιότητας: …………………, που εντάσσεται στο Μέτρο 4.1, Καθεστώς 4.1.1 και 

Δράση 4.1.1/1.6 του Τοπικού Προγράμματος, με τα ειδικότερα στοιχεία και χαρακτηριστικά 

που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

μαζί με το Φάκελο Υποψηφιότητας του. 

3. Το επενδυτικό σχέδιο θα ολοκληρωθεί μέχρι την …../…./….. και σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  

4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει, κατ’ ελάχιστον, πέντε (5) 

έτη μετά την ημερομηνία αποπληρωμής της χορηγίας. 

 
 

Άρθρο 2 
Προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου – ύψος ενίσχυσης – ιδία συμμετοχή 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επενδυτικής πρότασης ανέρχεται σε: 

        ……………………… ΕΥΡΩ. 

2. Ο επιλέξιμος για χορηγία προϋπολογισμός της επενδυτικής πρότασης ανέρχεται σε 

……………….. ΕΥΡΩ. 

3. Τηρουμένων των όρων και υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα 

Συμφωνία, η Μονάδα Εφαρμογής του Μέτρου 1.6 του ΠΑΑ 2007-2013 αναλαμβάνει να 

καταβάλει στο ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ υπό μορφή χορηγίας ποσό ύψους μέχρι και 

………..……… ΕΥΡΩ, για την αγορά καινούργιων μηχανημάτων ή/και εξοπλισμού ή/και 

την αγορά ή ανέγερση ή επέκταση κτιρίων ή υποστατικών ή/και μεταφορά τεχνογνωσίας 

σύμφωνα με τη Δράση, όπως αναλυτικά αναφέρεται πιο κάτω: 

 

 

 

 



                                        ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1/1.6 
 
 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕΛ.  72 

Α. Κτίρια ή/και Υποστατικά Χορηγία μέχρι (ΕΥΡΩ) 

Όπως περιγράφονται στον Πίνακα 1 

που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ, 

συνολικό κόστος επένδυσης μέχρι 

…………………….ΕΥΡΩ  

………………………….. 

Β. Μηχανήματα ή/και Εξοπλισμός  

Όπως περιγράφονται στον Πίνακα 2 

που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ, 

συνολικό κόστος επένδυσης μέχρι 

…………………….ΕΥΡΩ 

………………………….. 

Γ. Μεταφορά Τεχνογνωσίας  

Όπως περιγράφεται στον Πίνακα 3 

που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ, 

συνολικό κόστος επένδυσης μέχρι 

…………………….ΕΥΡΩ 

………………………….. 

 
4. Η ιδία συμμετοχή του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ανέρχεται στο ποσό των  

………………….. ΕΥΡΩ. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που κατάθεσε με το 

Φάκελο Υποψηφιότητας, αποδεικνύει ότι διαθέτει την ιδία συμμετοχή, καθώς και τη 

διαφορά μεταξύ του συνολικού προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης και του 

επιλέξιμου για χορηγία προϋπολογισμού αυτής, η οποία ανέρχεται σε ……….ΕΥΡΩ. 

Συγκεκριμένα, ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ καλύπτει την συνολική ιδία συμμετοχή 

της επενδυτικής του πρότασης ως εξής: 

α) ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

β) ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

γ) …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..    
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Άρθρο 3 
Φάσεις υλοποίησης και διαδικασία καταβολής ενίσχυσης στον 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

1. Η υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης διακρίνεται σε δυο φάσεις: 

       Α΄ Φάση: μετά την υλοποίηση τουλάχιστον του 50% του έργου  

Β΄ Φάση: μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και 

την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. 

Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων θα γίνεται μέσω αναλυτικών 

εκθέσεων προόδου (ενδιάμεσης και τελικής πιστοποίησης – ολοκλήρωσης). Το σχετικό 

έντυπο – υπόδειγμα θα αποστείλει ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ στο ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ. 

2. Σε περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ θα πρέπει να υλοποιήσει τουλάχιστον το 50% του έργου και να 

προσκομίσει την ενδιάμεση έκθεση προόδου στον ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ. Σε 

περίπτωση που μετά την παρέλευση των έξι μηνών δεν πραγματοποιηθεί η υλοποίηση 

του 50% του εγκεκριμένου επενδυτικού έργου, θα αποστέλλεται προειδοποιητική επιστολή 

προς το ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ με προθεσμία 30 ημερών για να προσκομίσει την 

ενδιάμεση έκθεση προόδου. Σε περίπτωση που δεν την αποστείλει εντός των 30 ημερών, 

ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, σε συνεργασία και συνεννόηση με την Μονάδα 

Εφαρμογής, εξετάζει αυτεπάγγελτα την πρόοδο του έργου και εάν διαπιστώσει ότι δεν 

πραγματοποιήθηκε ικανοποιητική πρόοδος στην υλοποίηση του εγκεκριμένου 

επενδυτικού έργου, η έγκριση θα ακυρώνεται με απόφαση της ΕΔΠ LEADER και την 

έγκριση της ΤΕΑ και το έργο θα απεντάσσεται από το Μέτρο και θα αποδεσμεύονται οι 

σχετικοί πόροι. Επίσης αν ο βαθμός υλοποίησης του έργου μέχρι την λήξη της τελικής 

προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν είναι τέτοιος που να επιτρέπει στο 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ να λειτουργήσει νόμιμα την επιχείρηση του και παράξει τα 

προϊόντα της, τότε θα επιστρέψει ολόκληρο το ποσό της τυχόν καταβληθείσας χορηγίας 

προσαυξημένο με τόκο (σύμφωνα με την Κυπριακή / Κοινοτική νομοθεσία). 

3. Ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης των έργων θα πραγματοποιείται μέσω φυσικών και 

οικονομικών πιστοποιήσεων, που θα διενεργούνται από την Επιτροπή Παρακολούθησης, 

Ελέγχου και Παραλαβής των Έργων του ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΟΥ, σε συνεργασία 

και συνεννόηση με τη Μονάδα Εφαρμογής, ο δε ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

υποχρεούται να προσκομίζει κάθε απαιτούμενη νόμιμη άδεια ή πιστοποιητικό που αφορά 

την επένδυση. 

4. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ μπορεί να προχωρεί με δική του ευθύνη στην 

υλοποίηση των επενδύσεων μετά την υποβολή της Αίτησης του από την ΟΤΔ στη Μονάδα 
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Εφαρμογής (αφού πρώτα ενημερωθεί για αυτό από την ΟΤΔ) και σύμφωνα πάντα με το 

επενδυτικό πρόγραμμα που δηλώνει, να τις ολοκληρώνει σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών 

από την ημερομηνία της υπογραφής της παρούσας συμφωνίας. Η διάρκεια ολοκλήρωσης 

των έργων είναι δυνατόν σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παρατείνεται μέχρι και έξι μήνες, 

εφ’ όσον αυτό ζητηθεί γραπτώς προς τον ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ, εκθέτοντας τους 

λόγους της αιτούμενης παράτασης και εφ’ όσον αυτό εγκριθεί από την Μονάδα 

Εφαρμογής. Για τους σκοπούς της Δράσης η ημερομηνία υλοποίησης της επένδυσης 

θεωρείται: 

 Για τα μηχανήματα – εξοπλισμό που εισάγονται από το δικαιούχο από το εξωτερικό, η 

ημερομηνία εισαγωγής τους. 

 Για τα μηχανήματα – εξοπλισμό που προμηθεύεται ο δικαιούχος από την εγχώρια 

αγορά, η ημερομηνία του τιμολογίου του προμηθευτή. 

 Για τα κτίρια, επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών, οι ημερομηνίες των τιμολογίων που 

θα παρουσιάζονται.  
5. Για την καταβολή της ενίσχυσης, ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ υποβάλλει στον 

ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (αποδείξεις - τιμολόγια). 

Στη συνέχεια ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ διαβιβάζει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά 

και τη Βεβαίωση Ελέγχου Προόδου Εργασιών (ΒΕΠΕ), στη Μονάδα Εφαρμογής 

προκειμένου να καταβληθεί στο δικαιούχο η αναλογούσα, στο υλοποιηθέν φυσικό 

αντικείμενο, ενίσχυση. Η Μονάδα Εφαρμογής προωθεί την πληρωμή στον ΚΟΑΠ. Ο 

ΚΟΑΠ θα διευθετεί την τελική πληρωμή προς το ΔΕΥΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ.  

6. Η καταβολή της δημόσιας χορηγίας γίνεται σε δυο φάσεις ανάλογα με την πρόοδο 

υλοποίησης του έργου και εφόσον (α) πιστοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου και 

(β) εγκριθούν οι δαπάνες (οικονομική πιστοποίηση): 

        Α΄ Φάση: Πιστοποίηση τουλάχιστον του 50% του έργου 

 Β΄ Φάση: Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, των 

στόχων του έργου και της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης. 

7. Η αποπληρωμή της χορηγίας του έργου (καταβολή του ποσού της Β΄ Φάσης) γίνεται και 

με την πιστοποίηση της επίτευξης των στόχων που είναι:  

 Για τις νέες επιχειρήσεις η εκκίνηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας που 

πιστοποιείται με την προσκόμιση τριών τιμολογίων πώλησης.   

 Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις η συμβολή των νέων επενδύσεων στις 

δραστηριότητες της επιχείρησης που πιστοποιείται με φυσικό έλεγχο.  

8. Εάν ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ολοκληρώσει από την πρώτη φάση το έργο, 

μπορεί να υποβάλει απευθείας την Τελική Έκθεση ολοκλήρωσης. Σε αυτή την περίπτωση 

θα ζητήσει απευθείας την καταβολή του 100% της χορηγίας. 
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9. Η εκτέλεση του επενδυτικού έργου από το ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

πραγματοποιείται με διαφάνεια και με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και διέπεται 

από τη σχετική με το είδος του επενδυτικού έργου και τη φύση του ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ νομοθεσία. Κάθε κατάτμηση του επενδυτικού έργου απαγορεύεται. 

 

 

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

1. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, 10 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών, είναι 

υποχρεωμένος να κοινοποιήσει στον ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ την ημερομηνία που θα 

αρχίσει τις εργασίες, ώστε να υπάρχει το χρονικό περιθώριο ελέγχου της υφιστάμενης 

κατάστασης, με την συμπλήρωση εντύπου έκθεσης αυτοψίας. 

2. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ υποχρεούται πριν από την πρώτη πιστοποίηση 

εργασιών και πριν την πρώτη πληρωμή, να έχει αναρτήσει σε εμφανές σημείο του 

εργοταξίου την πινακίδα δημοσιοποίησης του έργου. Τα χαρακτηριστικά της πινακίδας 

περιγράφονται στο Τεύχος Ενημέρωσης. 

3. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ υποχρεούται να τηρεί ξεχωριστό φάκελο στον οποίο 

θα καταχωρούνται όλα τα έγγραφα (τιμολόγια, αποδείξεις, συμφωνίες, κ.α.) που αφορούν 

την υλοποίηση της επενδυτικής του πρότασης και παράλληλα να τηρεί ξεχωριστό 

λογαριασμό στον οποίο θα χρεώνονται όλες οι λεπτομέρειες των δαπανών που αφορούν 

το επενδυτικό του έργο. 

4. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ μετά την κατάθεση της αίτησης του, όταν αγοράζει τα 

καινούρια μηχανήματα / εξοπλισμό που δηλώνει, έχει την υποχρέωση αμέσως μετά την 

παραλαβή τους από τους προμηθευτές να ειδοποιά τον ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

τηλεφωνικώς, μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας το αργότερο, ώστε να γίνει επιτόπιος 

έλεγχος εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.  

5. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται:  

α. Με τις εθνικές και ατομικές ποσοστώσεις που έχουν παραχωρηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για το συγκεκριμένο τομέα στο οποίο δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση του όπου βέβαια αυτό εφαρμόζεται, και   

β. Προς την οδηγία 2000/60 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, και 

γ. Με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα με τους ακόλουθους νόμους ή 

οποιονδήποτε άλλο νόμο τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά:  

 Τον Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο του 1994 Ν. 46(1)94 

 Τον Περί Υγιεινής του Κρέατος Νόμο του 1979 Ν. 94/79,  



                                        ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1/1.6 
 
 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕΛ.  76 

 Τον Περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης και της Διάθεσης 

τους στην Αγορά, καθώς και άλλα συναφή θέματα Νόμο του 2003 Ν. 150(Ι)/2003 

 Τον Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους Νόμο του 2002 

Ν.106(Ι)/2002, και  

δ. Με τις Εθνικές και Κοινοτικές νομοθεσίες και πολιτικές για την προστασία του 

περιβάλλοντος, τις κρατικές ενισχύσεις, τον ανταγωνισμό και την ισότητα ευκαιριών 

μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση. 

6. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ υποχρεούται να υποβάλει στον ΠΡΩΤΟ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν. Τα στοιχεία αφορούν την 

πορεία υλοποίησης του έργου, όπως εκθέσεις προόδου και όλες τις απαιτούμενες άδειες, 

μεταξύ άλλων Πιστοποιητικό Εγγραφής σύμφωνα με τον Περί Εργοστασίων Νόμο, άδεια 

απόρριψης αποβλήτων καθώς και όσες άλλες άδειες ή/και εγκρίσεις ή/και συγκαταθέσεις 

απαιτούνται για τη διεξαγωγή των υποχρεώσεων του.  

7. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ υποχρεούται να υποβάλει ικανοποιητικά αποδεικτικά 

στοιχεία σύμφωνα με τη διαδικασία και τις σχετικές πρόνοιες της Δράσης, που να 

δικαιολογούν το ακριβές κόστος της επένδυσης, η οποία αποτελεί και το αντικείμενο της 

εγκριθείσας χορηγίας. 

8. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ υποχρεούται να συνεχίσει να λειτουργεί την 

επιχείρηση και να χρησιμοποιεί τις επιχορηγηθείσες επενδύσεις για τουλάχιστον πέντε (5) 

χρόνια από την ημερομηνία καταβολής του τελευταίου μέρους της χορηγίας.  

9. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ υποχρεούται να επιτρέπει επιτόπιες επαληθεύσεις για 

τις υποβαλλόμενες δαπάνες, από τον ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ή/και από άλλες 

αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μηχανημάτων 

ή/και εξοπλισμού ή/και των κτιρίων και υποστατικών ή/και τη χρησιμοποίηση της 

τεχνογνωσίας ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο αυτά συνάδουν με τις σχετικές πρόνοιες 

της Δράσης. Υποχρεούται επίσης να επιτρέπει κατά τη διάρκεια της περιόδου που 

προνοείται στον όρο 8 σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή/και αρμόδιους 

λειτουργούς του ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ή/και άλλων αρμόδιων ελεγκτικών αρχών 

της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επισκέπτονται ελεύθερα τα υποστατικά του 

εργοστασίου/υποστατικού του προς επιθεώρηση των επιχορηγηθέντων επενδύσεων και 

υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις, στοιχεία και 

πληροφορίες. 
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Άρθρο 5 
Κυρώσεις, Μειώσεις και Αποκλεισμοί 

1. Εάν διαπιστωθεί η υποβολή ψευδούς δήλωσης ή στοιχείων και πληροφοριών πριν ή και 

μετά την παραχώρηση χορηγίας από το ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ, η αίτηση του 

απορρίπτεται και απαιτείται η επιστροφή τυχόν καταβληθείσης χορηγίας προσαυξημένη με 

τόκο, που θα υπολογίζεται βάσει του εκάστοτε επιτοκίου που θα ισχύει σύμφωνα με την 

Κυπριακή / Κοινοτική νομοθεσία, από την ημερομηνία παραχώρησης της. Επίσης δυνατόν 

να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα εναντίον της επιχείρησης, όπως ο αποκλεισμός της από 

όλα τα Σχέδια Ενισχύσεων ή / και η λήψη νομικών μέτρων εναντίον της.  

2. Εάν διαπιστωθεί εγκατάλειψη του έργου: 

 Κατά το στάδιο υλοποίησης του, εφόσον έχει εκπνεύσει η προθεσμία ολοκλήρωσης 

που ορίζεται στην παρούσα, ή 

 Κατά την περίοδο της πενταετίας που άρχεται από την ημερομηνία καταβολής του 

δεύτερου μέρους της χορηγίας, η επιχείρηση πωλήσει ή μεταβιβάσει ή μετακινήσει 

για οποιονδήποτε λόγο ή εκμισθώσει κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα ή 

εξοπλισμό που έχουν επιχορηγηθεί, ή 

 Κατά την περίοδο της πενταετίας που άρχεται από την ημερομηνία καταβολής του 

δεύτερου μέρους της χορηγίας διαπιστωθεί παύση για οποιονδήποτε λόγο της 

παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, χωρίς προηγούμενη έγκριση του 

ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ (τέτοια έγκριση θα δίδεται σε πολύ εξαιρετικές 

περιπτώσεις),  

η απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού έργου θεωρείται αυτοδικαίως ως ουδέποτε 

εκδοθείσα και η καταβληθείσα χορηγία καθίσταται αμέσως απαιτητή στο σύνολό της 

προσαυξημένη με τόκο, που θα υπολογίζεται βάσει του εκάστοτε επιτοκίου που θα ισχύει 

σύμφωνα με την Κυπριακή / Κοινοτική νομοθεσία, από την ημερομηνία παραχώρησης 

της. 

3. Στην περίπτωση που το ύψος της χορηγίας που ζητά ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

με βάση το έντυπο της αίτησης του, είναι υψηλότερο από το ποσό της χορηγίας που 

τελικά θα του καταβληθεί μετά από το τέλος όλων των ελέγχων κατά ποσοστό άνω του 

3%, εφαρμόζεται μείωση στο ποσό της χορηγίας. Η μείωση θα ισούται με την διαφορά 

μεταξύ των δύο αυτών ποσών. Ωστόσο, δεν εφαρμόζεται μείωση αν ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ μπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την προσθήκη του 

μη επιλέξιμου ποσού. 
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Άρθρο 6 
Τελικές Διατάξεις 

1. Η παράβαση των υποχρεώσεων που ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ αναλαμβάνει με 

την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, κάθε παράβαση κοινοτικής ή εθνικής διάταξης 

σε βάρος του εθνικού και του κοινοτικού προϋπολογισμού, κάθε απόκλιση που επηρεάζει 

τη φύση, τα χαρακτηριστικά, το σκοπό, τη λειτουργικότητα του επενδυτικού έργου, καθώς 

και η ύπαρξη κεκρυμμένων ή μη ελαττωμάτων συνεπάγεται την καταγγελία της σύμβασης 

εκ μέρους του ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, τη διακοπή των επόμενων πληρωμών, 

εφόσον υπάρχουν και την έντοκη επιστροφή των καταβεβλημένων ποσών επιχορήγησης. 

Έλεγχος σε σχέση με τα παραπάνω μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις υπεύθυνες αρχές 

και τα εντεταλμένα όργανα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

2. Όλοι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας είναι δεσμευτικοί τόσο για τον καθένα από τους 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ, ομού ή/και κεχωρισμένως, όσο και για αντιπροσώπους, 

πληρεξούσιους, εκδοχείς και διαχειριστές τους. 

3. Όλοι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας είναι βασικοί και ουσιώδεις και σε περίπτωση 

παράβασης της, πέραν από οποιαδήποτε άλλη θεραπεία δικαιούται το αναίτιο μέρος για 

τερματισμό της συμφωνίας ή άλλη θεραπεία, ο παραβάτης οποιουδήποτε όρου 

υποχρεούται στην πληρωμή αποζημιώσεων. 

4. Όλα τα έξοδα σχετικά με την ετοιμασία της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων 

και των αναγκαίων χαρτοσήμων, θα βαρύνουν το ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ. 

5. Το Παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας που επισυνάπτονται αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της συμφωνίας. 

6. Η παρούσα συμφωνία συντάχθηκε σε τέσσερα πρωτότυπα, αναγνώσθηκε και 

υπογράφηκε από τους ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ. Κάθε ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ μέρος πήρε από 

ένα πρωτότυπο, το τρίτο θα κοινοποιηθεί στη Μονάδα Εφαρμογής του Μέτρου 1.6 του 

ΠΑΑ 2007-2013, ενώ το τέταρτο θα κοινοποιηθεί στην Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

Υπογραφή: ………………………………………. (Σφραγίδα) 

Όνομα: Μιχάλης Ζάνος 

Νόμιμος Εκπρόσωπος ΟΤΔ 

Διευθυντής Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ 

ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

 

Υπογραφή: ………………………………………. (Σφραγίδα) 

Όνομα: …………………………………………… 

Όνομα Εταιρείας 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

 

 

1ος ΜΑΡΤΥΡΑΣ 

 

Υπογραφή: ……………………………………….. 

Όνομα: ……………………………………………. 

Αρ. Ταυτότητας: ………………………………….. 

 
2ος ΜΑΡΤΥΡΑΣ 

 

Υπογραφή: ……………………………………….. 

Όνομα: ……………………………………………. 

Αρ. Ταυτότητας: ………………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

(όπως προκύπτει από την Τεχνοοικονομική Μελέτη) 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

(όπως προκύπτει από την Τεχνοοικονομική Μελέτη) 
 

Πίνακας 1 – Χορηγία Κτιρίων ή και Υποστατικών 

 
Πίνακας 2 – Χορηγία για Μηχανήματα ή και Εξοπλισμό 

 

Πίνακας 3 – Χορηγία για Μεταφορά Τεχνογνωσίας 


