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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

 

Τα Καθεστώτα εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 12 των περί Συμβουλίου 

Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμων του 2004 – 2014 και του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 

των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 922/72, 

(ΕΟΚ) 234/79, (ΕΚ) 1037/2001 και (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου. Το Μέτρο θα 

εφαρμοστεί με κοινοτική χρηματοδότηση ύψους € 2.500.000 περίπου.  

Οι ενισχύσεις κατά Μέτρο, δυνατό να αναπροσαρμοστούν στα πλαίσια υποβολής 

αναθεωρημένου οικονομικού προγραμματισμού στην Ε.Ε. βάσει του άρθρου 3 του 

κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) 555/08 και ανάλογα με το ενδιαφέρον συμμετοχής των 

παραγωγών στα συγκεκριμένα Καθεστώτα καθώς και σε άλλα Μέτρα του Εθνικού 

Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα (ΕΠΣΑ), 2014 – 2018. 

 

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 

2.1. Στόχος των Καθεστώτων είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω: 

          (α) της αναδιάρθρωσης και ποικιλιακής μετατροπής αμπελώνων με 

σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές, με ποικιλίες που παρέχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες 

αξιοποίησης και δυνατότητες παραγωγής.  

         (β) της βελτίωσης των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων.  

          (γ) της αναφύτευσης αμπελώνων, όπου απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής 

εκρίζωσης για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους (στα πλαίσια καταστολής 

πιθανής προσβολής από Φυλλοξήρα) καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής. 

2.2. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των Καθεστώτων 1β.1 και 1β.2 και να 

εξασφαλιστεί κατά το μέγιστο η δυνατότητα διάθεσης της ετήσιας παραγωγής των 

αναδιαρθρωμένων εκτάσεων αμπελώνων και των νέων ποικιλιακών επιλογών, 

συστήνεται σε όλους τους δικαιούχους του Μέτρου να συμβάλλονται με 

οινοποιούς. 
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3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

3.1 Διαχειριστική Αρχή του Μέτρου είναι το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.   

3.2 Αρμόδια Αρχή Εφαρμογής του Μέτρου είναι το Τμήμα Γεωργίας, το οποίο έχει την 

ευθύνη της υλοποίησης του από την προκήρυξη των Καθεστώτων, μέχρι την αποστολή 

των αιτημάτων πληρωμής στον ΚΟΑΠ και στη συνέχεια τη διαπίστωση της τήρησης των 

υποχρεώσεων των δικαιούχων. 

3.3 Ο ΚΟΑΠ έχει την ευθύνη της τελικής έγκρισης και καταβολής της εγκριθείσας 

ενίσχυσης.  

3.4 Συγκεκριμένα το Τμήμα Γεωργίας αναλαμβάνει:  

(i) Την ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε όλα τα θέματα που 

σχετίζονται με τα Καθεστώτα σε συνεργασία με τον ΚΟΑΠ.  

(ii) Τη διανομή του αναγκαίου υλικού.   

(iii) Την οργάνωση της απαραίτητης υποδομής για την παραλαβή, ταξινόμηση και 

καταχώριση των αιτήσεων, τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και των 

απαιτούμενων παραστατικών. 

(iv) Την αξιολόγηση και ένταξη των αιτήσεων στα Καθεστώτα. 

(v) Τη διενέργεια επιτόπιων (φυσικών) ελέγχων όταν και όπου απαιτείται.  

(vi) Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης των δράσεων και 

τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης της πληρωμής των δικαιούχων. 

(vii) Τον έλεγχο των νέων φυτειών για μια πενταετία μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 

αναδιάρθρωσης και κατά πόσο η φυτεία πληροί τα κριτήρια του κανονικού αμπελώνα. 

 

4. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 

Τα στάδια υλοποίησης των Καθεστώτων είναι: 

(i) Η δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Καθεστώτα 

η οποία ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
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(ii)  Η παραλαβή, εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της 

προκήρυξης των Καθεστώτων. 

(iii) Η ένταξη των αιτήσεων που θα επιλεγούν στα Καθεστώτα. 

(iv) O έλεγχος υλοποίησης των δράσεων και η υποβολή των αιτημάτων πληρωμής 

στο Τμήμα Γεωργίας. 

(v) Αποστολή των εγκριμένων αιτήσεων στον ΚΟΑΠ για τελική έγκριση και καταβολή 

της ενίσχυσης. 

 

5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 5.1 Δικαίωμα ένταξης στα Καθεστώτα έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,    

ιδιοκτήτης, νόμιμος ενοικιαστής και διαχειριστής τεμαχίου γης καλλιεργημένου με αμπέλι 

ή κάτοχος δικαιώματος φύτευσης που προκύπτει από μεταβίβαση ή είναι αμπελώνας 

υπό αναδιάρθρωση.  

5.2 Ιδιοκτήτης είναι το πρόσωπο που κατέχει τίτλο ιδιοκτησίας ή σε περίπτωση 

θανάτου του ιδιοκτήτη, κατέχει παραχωρητήριο επικύρωσης διαθήκης ή άλλο έγγραφο 

χορηγούμενο από Δικαστήριο της Δημοκρατίας. Επίσης, δικαιούχοι αυτής της 

κατηγορίας θεωρούνται και όσοι έχουν δικαίωμα επικαρπίας δηλούμενο στον τίτλο 

ιδιοκτησίας. Τόσο στην περίπτωση του ιδιοκτήτη, όσο και στην περίπτωση του 

προσώπου με δικαίωμα επικαρπίας, προϋπόθεση αποδοχής της αίτησης είναι η 

ενυπόγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του δικαιούχου επικαρπίας αντίστοιχα, 

κυρωμένη από πιστοποιών υπάλληλο ή Κοινοτάρχη.  

Σε περίπτωση που τεμάχιο ανήκει σε πρόσωπο το οποίο διόρισε αντιπρόσωπο με 

έγγραφο κυρωμένο από πιστοποιών υπάλληλο ή Κοινοτάρχη, η αίτηση θα πρέπει να 

συμπληρώνεται με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και να υπογράφεται από τον αντιπρόσωπο 

«δια του πληρεξουσίου αντιπροσώπου του/της» ο οποίος και θα πρέπει να υποδεικνύει 

την ταυτότητα του στους Λειτουργούς Παραλαβής. 

5.3 Νόμιμος ενοικιαστής τεμαχίου γης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 

κατέχει συμβόλαιο ενοικίασης κατάλληλα χαρτοσημασμένο και κυρωμένο από 

πιστοποιών υπάλληλο με ημερομηνία  εκπνοής που έπεται της ελάχιστης υποχρεωτικής 

περιόδου τήρησης της νέας φυτείας (παρ. 7.4.2.(η)). Για όλα τα Καθεστώτα 

επιβάλλεται ενυπόγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για συμμετοχή.  
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5.4 Διαχειριστής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει πληρεξούσιο 

έγγραφο δεόντως πιστοποιημένο ή άλλο νόμιμο έγγραφο με το οποίο του ανατέθηκε η 

διαχείριση του τεμαχίου από τον ιδιοκτήτη και με ημερομηνία εκπνοής που έπεται της 

ελάχιστης υποχρεωτικής περιόδου τήρησης της νέας φυτείας (παρ. 7.4.2 (η)) και στο 

οποίο του επιτρέπεται η συμμετοχή του στο συγκεκριμένο καθεστώς. Στις περιπτώσεις 

όπου οι αιτητές είναι διαχειριστές τουρκοκυπριακών περιουσιών, προϋπόθεση 

αποδοχής της αίτησης είναι να υπάρχει σύμβαση μίσθωσης σε ισχύ και ενυπόγραφη 

συγκατάθεση του κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών για συμμετοχή στο 

συγκεκριμένο καθεστώς.  

5.5 Κάτοχος δικαιώματος φύτευσης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 

κατέχει έγγραφο πιστοποιημένο από πιστοποιών υπάλληλο ή Κοινοτάρχη, σύμφωνα με 

το οποίο ο ιδιοκτήτης αμπελώνα, του μεταβιβάζει το συγκεκριμένο δικαίωμα φύτευσης. 

Ο ιδιοκτήτης του αμπελώνα δεσμεύεται να προβεί σε εκρίζωση του και παράλληλα 

αποδέχεται όπως ο συγκεκριμένος αμπελώνας περιληφθεί στην αίτηση του νέου 

κατόχου για συμμετοχή στο Καθεστώς αναδιάρθρωσης και να επωφεληθεί των όποιων 

επιδοτήσεων. 

5.6 Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε 

συνιδιοκτήτης για το μερίδιο της έκτασης του αμπελώνα που του αναλογεί με βάση τον 

τίτλο ιδιοκτησίας, νοουμένου ότι έχει εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των 

υπολοίπων συνιδιοκτητών κυρωμένη από πιστοποιών υπάλληλο ή Κοινοτάρχη. Σε 

περίπτωση που ο συνιδιοκτήτης θα υποβάλει αίτηση για ολόκληρο το τεμάχιο τότε 

απαιτείται πληρεξούσιο έγγραφο δεόντως πιστοποιημένο ή άλλο νόμιμο έγγραφο με το 

οποίο του ανατέθηκε η διαχείριση του τεμαχίου από τον συνιδιοκτήτη. 

5.7 Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη ή νόμιμου ενοικιαστή αμπελώνα μετά την 

έγκριση μιας αίτησης, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του/της αιτητή μεταβιβάζονται 

υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί συγκατάθεση των επηρεαζόμενων και έγκριση 

του Τμήματος Γεωργίας.  

5.8 Αιτητές που έχουν συνταξιοδοτηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης δεν θα εγκρίνονται για συμμετοχή στα Μέτρα. 
 

5.9 Δικαίωμα στο Καθεστώς 1β.4, «Δράση Αναφύτευσης αμπελώνων για 

υγειονομικούς και φυτοϋγειονομικούς λόγους»- έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

ιδιοκτήτης, νόμιμος ενοικιαστής και διαχειριστής τεμαχίου γης καλλιεργημένου με αμπέλι, 

το οποίο έχει προσβληθεί από φυλλοξήρα ή βρίσκεται εντός της ζώνης ασφαλείας, 

περιμετρικά της αρχικής μόλυνσης, εφόσον έχει υποβληθεί σε υποχρεωτική εκρίζωση 
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από την Αρμόδια Αρχή και κατέχει πιστοποιητικό με δικαίωμα επαναφύτευσης σύμφωνα 

με το Μέτρο Δράσης Αντιμετώπισης της Φυλλοξήρας 

5.10 Αιτητές (φυσικά πρόσωπα) που συμμετείχαν σε προηγούμενα μέτρα 

αναδιάρθρωσης και δεν τήρησαν την πρόνοια υποχρέωσης τήρησης του αμπελώνα για 

πέντε χρόνια, θα απορρίπτονται για συμμετοχή στα Καθεστώτα. Εξαιρούνται οι 

περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκε αποτυχία βλάστησης και οι αιτητές προέβηκαν σε 

διορθωτικές ενέργειες. 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   

 Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν κατά προτεραιότητα με βάση τα πιο 

κάτω κριτήρια. Η σειρά των κριτηρίων δηλώνει και τη σημαντικότητα τους. 

(α) Αιτήσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και διαχειριστές 

αμπελώνων κατά την έννοια των παρ. 5.3, 5.4 και 5.5, οι οποίοι επισυνάπτουν με την 

αίτηση, επίσημο και έγκυρο έγγραφο, με το οποίο βεβαιώνεται η εγγραφή τους στο 

Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αποκλειστική επαγγελματική ιδιότητα του γεωργού 

κατά τους τελευταίους δώδεκα τουλάχιστο μήνες και βεβαίωση καταβολής των 

απαραίτητων εισφορών μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2014. 

(β) Αιτήσεις από νέα οινοποιεία ή οινοποιεία που έχουν υποβάλει δηλώσεις 

παραγωγής και αποθεμάτων τα τελευταία δύο χρόνια και τα οποία διατηρούν 

ιδιόκτητους αμπελώνες ή είναι ενοικιαστές αμπελώνων, διαχειριστές ή κάτοχοι 

δικαιωμάτων φύτευσης κατά την έννοια των παρ. 5.4, 5.5, 5.6.  

(γ) Νέοι κάτω των 40 ετών που έχουν επαρκή επαγγελματική κατάρτιση και 

εγκαθίστανται για πρώτη φορά αρχηγοί της εκμετάλλευσης, με τη προϋπόθεση ότι 

προσκομίζονται τα απαραίτητα παραστατικά. 

(δ) Προσκόμιση συμβολαίου για παραλαβή της παραχθείσας ποσότητας με 

οποιοδήποτε οινοποιείο. 

(ε) Η μεγαλύτερη συμπαγής έκταση αναφύτευσης (αφορά το Καθεστώς 1β.1 και 

1β.2) 

(στ) Νεαρότεροι σε ηλικία αμπελώνες (αφορά το Καθεστώς 1β.3) 

(ζ) Αιτητές οι οποίοι εγκρίθηκαν σε προηγούμενα μέτρα αναδιάρθρωσης και 

μετατροπής αμπελώνων τα τελευταία 2 χρόνια, θα εγκρίνονται στο Καθεστώς 1β.1 

2014-15, νοουμένου ότι παραμένουν διαθέσιμες εκτάσεις. Της ίδιας μεταχείρισης θα 
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τυγχάνουν άτομα που διορίζονται ως δικαιούχοι με πληρεξούσιο έγγραφο ή με 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από τους προαναφερθέντες αιτητές.  

(η) Αιτητές που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 55 ετών κατά την 6ην Δεκεμβρίου 

2014 και δεν περιλαμβάνονται πιο πάνω στην α και β κατηγορία θα εγκρίνονται για 

συμμετοχή στα Καθεστώτα νοουμένου ότι θα παραμείνουν διαθέσιμες εκτάσεις. 

 

 

 

7. ΚΑΘΕΣΤΩΣ 1β.1: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 

       

7.1 ΠΕΔΙΟ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

7.1.1 Έκταση 1300 δεκαρίων για αναδιάρθρωση και ποικιλιακή μετατροπή       

κατανέμεται στις πιο κάτω περιοχές ως ακολούθως και ανάλογα με το ενδιαφέρον 

συμμετοχής θα γίνεται ανακατανομή με τρόπο που να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή 

αξιοποίηση της εγκριθείσας συνολικής έκτασης. 

Περιοχή                Έκταση σε δεκάρια 

1. Εντός περιοχής Προστατευόμενης Ονομασίας  

Προέλευσης (ΠΟΠ) (Βουνί Παναγιάς - Αμπελίτης,                  1000 

Κουμανδαρία, Κρασοχώρια Λεμεσού, Λαόνα 

Ακάμα, Πιτσιλιά)                               

2.      Εκτός ΠΟΠ                 300 

 

7.1.2 Απαγορεύεται η μεταφορά δικαιώματος αναφύτευσης από περιοχή εντός    

ΠΟΠ σε περιοχή εκτός ΠΟΠ. 

 

7.2 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η εφαρμογή του Καθεστώτος 1β.1 αρχίζει με την υποβολή αιτήσεων, για συμμετοχή 

αμέσως μετά τη προκήρυξη του και θα ολοκληρωθεί με τη φυτευτική περίοδο του έτους 

2017. 

7.3  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
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7.3.1 Το Καθεστώς της αναδιάρθρωσης και ποικιλιακής μετατροπής αποτελείται 

από τις ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις:  

Δράση 1: Αποτελεσματική εκρίζωση του αμπελιού, βαθιά καλλιέργεια και ετοιμασία του 

εδάφους  

Δράση 2: Καλλιέργεια του εδάφους, λίπανση και αναφύτευση. 

Επιλέξιμος είναι επίσης και ο εμβολιασμός για σκοπούς ποικιλιακής μετατροπής 

όπως αναφέρονται στην παράγραφο 7.3.5 

7.3.2 Η ευθύνη της επιλογής της ποικιλίας, της εξεύρεσης φυτών ή εμβολίων και 

της διαχείρισης της ετήσιας εσοδείας των σταφυλιών ανήκει αποκλειστικά στους 

συμμετέχοντες στο Καθεστώς. Συνιστάται σε κάθε δικαιούχο να συμβάλλεται με 

οινοποιό για επιλογή της ποικιλίας, μελλοντική συνεργασία και διασφάλιση της διάθεσης 

της ετήσιας παραγωγής του.  

7.3.3  Δράση 1 (εκρίζωση και ετοιμασία εδάφους) 

Οι δράσεις που αφορούν την εκρίζωση αμπελιού και την ετοιμασία του εδάφους για 

αναφύτευση πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 15/6/2015, αφού προηγηθεί γραπτή 

έγκριση του Τμήματος Γεωργίας.  

Κατά την εκρίζωση πρέπει να αφαιρεθεί αποτελεσματικά το ριζικό σύστημα των 

φυτών αμπέλου. Η εκριζωμένη έκταση πρέπει να είναι ίση με αυτήν που έχει εγκριθεί. 

Κατ εξαίρεση θα επιτρέπεται η νέκρωση των φυτών με την εφαρμογή ζιζανιοκτόνων με 

στόχο να καταστραφεί ολοκληρωτικά το πρέμνο πριν τη φυσική εκρίζωση του. 

Νοείται ότι η έγκριση ενός αμπελώνα για αναδιάρθρωση δεν αποτελεί άδεια για 

λατόμευση ή αφαίρεση επιφανειακών όγκων πέτρας κατά τη δράση της εκρίζωσης. Σε 

περίπτωση που απαιτείται η αφαίρεση πέτρας για την αποτελεσματική εκρίζωση των 

πρεμνών, θα πρέπει να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων η έγκριση της Πολεοδομικής 

Αρχής. 

7.3.4   Δράση 2 (Καλλιέργεια του εδάφους, λίπανση και αναφύτευση) 

Η δράση της καλλιέργειας του εδάφους, της λίπανσης και αναφύτευσης 

πραγματοποιείται μετά την υλοποίηση της δράσης της εκρίζωσης και ετοιμασίας του 

εδάφους και σε έκταση ίση με αυτή που εκριζώθηκε. Στην περίπτωση που η δράση της 

αναφύτευσης πραγματοποιηθεί στο ίδιο τεμάχιο, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το 
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αργότερο μέχρι τις 12/6/2017 αφότου παρέλθει διάστημα υποχρεωτικής αγρανάπαυσης 

δύο αμπελουργικών περιόδων.  

Σε περίπτωση επιλογής χέρσου τεμαχίου, η δράση της αναφύτευσης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την εκρίζωση ή κατά τις φυτευτικές περιόδους του 

2016 ή 2017 και μέχρι την ως άνω ημερομηνία το αργότερο. Διευκρινίζεται ότι στην 

περίπτωση όπου στο χέρσο τεμάχιο υπήρχε αμπελώνας, θα πρέπει να έχει παρέλθει 

διάστημα υποχρεωτικής αγρανάπαυσης δύο αμπελουργικών περιόδων. Σε όλες τις 

περιπτώσεις θα καταβάλλεται το ποσό ενίσχυσης που προτείνεται για φυτεία σε χέρσο 

τεμάχιο.  

         

7.3.5  (Εμβολιασμός) 

Ο εμβολιασμός για σκοπούς ποικιλιακής μετατροπής, γίνεται αποκλειστικά σε 

αμπελώνες σε καλή κατάσταση με πρέμνα που έχουν φυτευτεί στοιχισμένα σε  σειρές, 

όπως καθορίζεται στην παρ. 7.4.2. (γ) και προέρχεται από αμπελώνες που έχουν 

φυτευτεί μέχρι το 2005 συμπεριλαμβανομένου. 

Στη περίπτωση εμβολιασμού αντί των πιο πάνω δράσεων, θα πρέπει οι δικαιούχοι να 

ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό των συμμετεχόντων αμπελώνων στο Καθεστώς μέχρι 

την 27η Απριλίου 2015 και να ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Γεωργίας για διενέργεια 

ελέγχου. 

7.3.6 Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις, ο αιτητής οφείλει να τηρεί της       

πρόνοιες της πολλαπλής συμμόρφωσης, δηλαδή εφαρμόζει: 

α) τις Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης 

 (ΕΚ) 73/2009 (Παράρτημα ΙΙ) 

 

β) τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες 

 (ΕΚ) 73/2009 (Παράρτημα ΙΙΙ). 

 

 

7.4  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

7.4.1  Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Καθεστώς 1β.1 διέπεται από τους 

πιο κάτω όρους:  
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(α) Ο αιτητής πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις νομοθετικές του/της υποχρεώσεις 

έγκαιρα και σε καμία περίπτωση όχι αργότερα από την υποβολή της αίτησης για 

συμμετοχή στο Καθεστώς. Ο αιτητής πρέπει να υποβάλει δήλωση συγκομιδής 

ταυτόχρονα με την αίτηση συμμετοχής του/της στο Καθεστώς.  

(β) Κάθε αιτητής θα υποβάλλει μία μόνο αίτηση για το σύνολο των τεμαχίων που 

προτίθεται να εντάξει στο Καθεστώς. 

(γ) Τα αμπέλια, να είναι φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες δυνάμει του 

Διατάγματος (Κ.Δ.Π.) 213/2005 (Γενικές Διατάξεις για την Ταξινόμηση Ποικιλιών 

Αμπελιού) όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και να είναι 

εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο.  

(δ) Οι προς εκρίζωση αμπελώνες να ικανοποιούν τα κριτήρια του κανονικού 

αμπελώνα. 

(ε) Η μέγιστη συνολική έκταση αναφύτευσης ανά αίτηση καθορίζεται στα 20 δεκάρια. 

Θα εξετάζεται η δυνατότητα έγκρισης έκτασης μεγαλύτερης των 20 δεκαρίων (μέχρι 30 

δεκαρία) μόνο σε περίπτωση που παραμείνει αδιάθετη έκταση για αναδιάρθρωση μετά 

την αρχική επιλογή των αιτήσεων.  

(στ) Η αιτούμενη προς εκρίζωση και επαναφύτευση έκταση να προέρχεται από 

αμπελώνες που έχουν φυτευτεί/ εμβολιαστεί μέχρι το 1995. Η αιτούμενη προς 

εμβολιασμό έκταση να προέρχεται από αμπελώνες που έχουν φυτευτεί/ εμβολιαστεί 

μέχρι το 2005 συμπεριλαμβανομένου. Δικαίωμα συμμετοχής επίσης θα έχουν 

αμπελώνες οι οποίοι έχουν φυτευτεί από το 1995 μέχρι και το 2005 και 

παρουσιάζουν μειωμένη παραγωγή λόγω μη ικανοποιητικής προσαρμογής στις 

εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Η μειωμένη παραγωγή θα 

πιστοποιείται από τις δηλώσεις συγκομιδής/παραγωγής και θα επιβεβαιώνεται 

από τους Αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας με την προσκόμιση 

του σχετικού πιστοποιητικού. 

(ζ) Τεμάχια που συμμετέχουν στο Μέτρο 10, Καθεστώς 10.2 Δράση 10.2.1 

(Διατήρηση Παραδοσιακών Ποικιλιών Αμπέλου χαμηλής παραγωγικότητας που 

κινδυνεύουν με εξαφάνιση) του ΠΑΑ 2014-2020 δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

στο καθεστώς 1β.1  

 

(η) Η αίτηση αποτελεί δέσμευση για τον αιτητή, ότι εφόσον εγκριθεί, θα υλοποιήσει 

τις δράσεις του Καθεστώτος βάσει των όρων συμμετοχής και εντός των καθορισμένων 

χρονοδιαγραμμάτων. 
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7.4.2 Οι δράσεις της αναφύτευσης/ εμβολιασμού είναι υποχρεωτικές και 

διενεργούνται υπό τους ακόλουθους όρους: 

(α) Στις περιοχές ΠΟΠ πλην της περιοχής «Πιτσιλιά», η ελάχιστη συμπαγής έκταση 

φύτευσης καθορίζεται στα δύο (2) δεκάρια, στην Πιτσιλιά στο ένα (1) δεκάριο, ενώ για τις 

περιοχές εκτός ΠΟΠ, στα δύο (2) δεκάρια.  

(β)  Η φύτευση πραγματοποιείται: 

(ι) σε ίση έκταση στο ίδιο τεμάχιο που εκριζώθηκε, 
(ιι)    σε ίση έκταση σε άλλο τεμάχιο (χέρσο). 

(γ)  Ο ελάχιστος αριθμός φυτών ανά δεκάριο καθορίζεται:  

(ι)  στην Κουμανδαρία, στα 200 φυτά ανά δεκάριο (Κ.Δ.Π. 214/2005, όπως 
αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται), 

(ιι)  στις υπόλοιπες περιοχές ΠΟΠ, στα 220 φυτά ανά δεκάριο (Κ.Δ.Π. 
706/2004 όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται), 

(ιιι) στις περιοχές εκτός ΠΟΠ, στα 168 φυτά ανά δεκάριο (Κ.Δ.Π. 119/2006 
όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται) . 

 
(δ) Ως ποικιλίες φύτευσης στην περιοχή «Κουμανδαρία»  καθορίζονται το Ντόπιο 

Μαύρο ή το Ξυνιστέρι.  

(ε) Για τις υπόλοιπες περιοχές ΠΟΠ και τις εκτός ΠΟΠ περιοχές, μπορούν να 

φυτευτούν μόνο οι συνιστώμενες και επιτρεπόμενες ποικιλίες που καθορίζονται στο περί 

Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Γενικές Διατάξεις Ταξινόμησης Ποικιλιών 

Αμπελιού) Διάταγμα του 2005 όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Οι 

ποικιλίες Όφθαλμο, Σουλτανίνα, Alicante Bouchet, Carignan Noir, Cabernet 

Sauvignon/Franc, Riesling, Ugni Blanc και Palomino μπορούν να φυτεύονται μόνο 

αφού προσκομιστεί σχετικό δεκαπενταετές συμβόλαιο με ενδιαφερόμενο 

οινοποιό για την παραλαβή της παραχθείσας ποσότητας. 

(στ) Οι ντόπιες οινοποιήσιμες ποικιλίες: Μαύρο και Ξυνιστέρι μπορούν να φυτευτούν 

μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είναι ταξινομημένες στην εν λόγω διοικητική περιφέρεια 

και υποβάλλεται αντίγραφο έγκυρης συμφωνίας του καλλιεργητή με οινοποιό για 

απορρόφηση της παραγωγής.  
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(ζ) Δεν καλύπτεται η κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φθάνουν το τέλος της 

φυσικής τους ζωής, δηλαδή η αναφύτευση του ίδιου τεμαχίου με την ίδια ποικιλία και με 

τις ίδιες καλλιεργητικές πρακτικές.  

(η) Η νέα  φυτεία θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του κανονικού αμπελώνα για 

χρονική περίοδο τουλάχιστο πέντε ετών μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 

αναδιάρθρωσης.  

(θ)      Δεν επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια αμπελώνα με άλλα δέντρα τα οποία εμποδίζουν 

την ανάπτυξη των φυτών αμπέλου. 

7.5  ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

7.5.1 Το ύψος της ενίσχυσης ανά δεκάριο για τη δράση της αναφύτευσης   
ανέρχεται στο €1.655 στις περιπτώσεις εκρίζωσης και αναφύτευσης στο ίδιο τεμάχιο και 
στο €1.205 όταν η αναφύτευση πραγματοποιείται σε χέρσο τεμάχιο. Η αναδιάρθρωση 
υποδιαιρείται σε δύο δράσεις και η ενίσχυση που αφορά το κόστος της αναδιάρθρωσης 
κατανέμεται ανά δράση ως εξής: 

 Δράση 1: Εκρίζωση και ετοιμασία εδάφους - €230/ δεκάριο 

 Δράση 2: Καλλιέργεια, λίπανση και αναφύτευση - €300/ δεκάριο 

Η ενίσχυση  για  την  απώλεια  εισοδήματος υπολογίζεται   στα  €225Χ (3 έτη + διάρκεια 

αγρανάπαυσης 2 ετών) και καταβάλλεται μετά τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης της 

πρώτης δράσης. 

7.5.2  Όταν πρόκειται για ποικιλιακή μετατροπή μέσω εμβολιασμού των 

πρεμνών, η ενίσχυση ανέρχεται στα €900 και περιλαμβάνει το κόστος του εμβολιασμού 

και ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος 2 ετών. 

7.5.3 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι αιτήσεις δεν 

μπορούν να τύχουν  οποιασδήποτε προσθήκης, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

όπου δικαιολογημένα οι αιτητές αιτούνται γραπτώς την αλλαγή του τεμαχίου που αφορά 

τη δράση της αναφύτευσης για την ίδια έκταση που έχει αρχικώς δηλωθεί ή εγκριθεί για 

σκοπούς εκρίζωσης. 

7.5.4 Το έντυπο με αριθμό 50 «Γνωστοποίηση προς το Τμήμα Γεωργίας 

για την ολοκλήρωση του εμβολιασμού των πρέμνων για πληρωμή δικαιούχου» 

αποστέλλεται συμπληρωμένο αφότου πραγματοποιηθεί ο εμβολιασμός μέχρι και την 

27/4/2015.  

7.5.5. Το έντυπο με αριθμό 51α «Γνωστοποίηση προς το Τμήμα Γεωργίας για 

την ολοκλήρωση της δράσης της εκρίζωσης» αποστέλλεται συμπληρωμένο αφότου 
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πραγματοποιηθεί η εκρίζωση μέχρι και τις 15/6/2015. Οι αιτητές δικαιούνται της 

ενίσχυσης νοουμένου ότι έχει διαπιστωθεί η πιστή τήρηση των όρων και 

χρονοδιαγραμμάτων για την εφαρμογή της δράσης.   

7.5.6 Οι αιτητές οι οποίοι θα προβούν σε εκρίζωση με σκοπό την αναφύτευση σε 

χέρσο τεμάχιο, αποστέλλουν, μέχρι τις 15/6/2015, το έντυπο 51β «Γνωστοποίηση 

προς το Τμήμα Γεωργίας για την ολοκλήρωση των δράσεων της εκρίζωσης και 

της αναφύτευσης σε χέρσο τεμάχιο».  

7.5.7 Το έντυπο με αριθμό 52 «Γνωστοποίηση προς το Τμήμα Γεωργίας για 

την ολοκλήρωση της δράσης αναφύτευσης (στο ίδιο τεμάχιο)» αποστέλλεται όταν η 

δράση της αναφύτευσης έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή μέχρι και τις 12/6/2017. Η πληρωμή 

θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης δράσης και εφόσον έχει διαπιστωθεί μετά 

από έλεγχο η πιστή τήρηση των υποχρεώσεων του αιτητή. 

7.5.8 Η ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος θα καταβληθεί στους δικαιούχους 

μαζί με τη δράση της εκρίζωσης το 2015. 

7.5.9  Σε περίπτωση που η βλάστηση μιας φυτείας ή μέρος αυτής έχει αποτύχει, 

ο αιτητής έχει υποχρέωση να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες την αμέσως επόμενη 

φυτευτική περίοδο και να ενημερώσει το Τμήμα Γεωργίας για τη διενέργεια νέου 

επιτόπιου ελέγχου. Η ίδια διαδικασία θα επαναλαμβάνεται μέχρι ικανοποίησης των 

κριτηρίων του κανονικού αμπελώνα, και της πρόνοιας της παρ. 7.4.2(η). 

 

8. ΚΑΘΕΣΤΩΣ 1β.2: ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ  

 

8.1  ΠΕΔΙΟ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το Καθεστώς της υποστύλωσης αμπελώνων θα εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές εκτός 

της περιοχής Κουμανδαρίας με κοινοτική χρηματοδότηση ύψους €400.000.  

8.2 ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η εφαρμογή του Καθεστώτος 1β.2 αρχίζει με την υποβολή αιτήσεων για  συμμετοχή 

αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της έναρξής του και θα ολοκληρωθεί το έτος 2015. 

8.3  ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

   8.3.1 Το Καθεστώς της υποστύλωσης αμπελώνων εντάσσεται στα μέτρα 

βελτίωσης ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων και 
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εφαρμόζεται σε αμπελώνες που βρίσκονται σε καλή κατάσταση, με πρέμνα που έχουν 

φυτευτεί στοιχισμένα σε σειρές όπως καθορίζεται στην παρ. 7.4.2 (γ). 

8.3.2  Οι δράσεις αφορούν: 

       (α) υποστύλωση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπελιού σε γραμμικό σύστημα 

διαμόρφωσης τύπου «κορδόνι» με χρήση μεταλλικών πασσάλων  

       (β) υποστύλωση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπελιού σε γραμμικό σύστημα 

διαμόρφωσης τύπου «κορδόνι» με χρήση ξύλινων πασσάλων 

8.4  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

8.4.1  Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Καθεστώς 1β.2 διέπεται από τους 

πιο κάτω όρους:  

(α) Ο αιτητής πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις νομοθετικές του υποχρεώσεις έγκαιρα 

και σε καμία περίπτωση όχι αργότερα από την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στο 

Μέτρο. Ο αιτητής πρέπει να υποβάλει δήλωση συγκομιδής ταυτόχρονα με την 

αίτηση συμμετοχής του στο Καθεστώς.  

(β) Κάθε αιτητής θα υποβάλλει μόνο μία αίτηση για το σύνολο των τεμαχίων που 

προτίθεται να εντάξει στο Καθεστώς. 

(γ) Τα τεμάχια, να είναι φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες δυνάμει του Διατάγματος 

(Κ.Δ.Π.) 213/2005 (Γενικές Διατάξεις για την Ταξινόμηση Ποικιλιών Αμπελιού) όπως 

αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και να είναι εγγεγραμμένα στο 

Αμπελουργικό Μητρώο.  

(δ) Δικαίωμα ένταξης στη δράση υποστύλωσης έχουν οι αμπελώνες που έχουν 

φυτευτεί/εμβολιασθεί από το 2011 μέχρι το 2014 συμπεριλαμβανομένου και νοουμένου 

ότι πληρούν τα κριτήρια του κανονικού αμπελώνα. Δικαίωμα επίσης έχουν αιτητές οι 

οποίοι έχουν δικαίωμα φύτευσης για το 2015. 

(ε) Δικαίωμα ένταξης στο Καθεστώς θα έχουν και αμπελώνες διαμορφωμένοι σε 

κύπελλα, φυτεμένοι πριν από το 2011, εφόσον παραμένει διαθέσιμο ποσό μετά την 

αξιολόγηση των αιτήσεων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.4.1 (δ). 

(στ) Η μέγιστη συνολική εγκριθείσα έκταση ανά αίτηση καθορίζεται στα 20 δεκάρια. Θα 

εξετάζεται η δυνατότητα έγκρισης έκτασης μεγαλύτερης των 20 δεκαρίων μόνο σε 

περίπτωση που παραμείνει αδιάθετο ποσό μετά την αρχική επιλογή των αιτήσεων.  
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(ζ) Με την υποβολή της αίτησης στο Καθεστώς 1β.2, θα πρέπει να προσκομίζεται  

εκτίμηση κόστους της υποστύλωσης. Αιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Φ.Π.Α. 

θα πρέπει να προσκομίζουν τον αριθμό εγγραφής Φ.Π.Α. με την υποβολή της 

αίτησης.  

(η) Η αίτηση αποτελεί δέσμευση για τον αιτητή, και εφόσον εγκριθεί, θα υλοποιήσει την 

Δράση του Καθεστώτος βάσει των όρων συμμετοχής και εντός των καθορισμένων 

χρονοδιαγραμμάτων. 

(θ) Νοείται ότι αιτητές που συμμετείχαν σε προηγούμενα μέτρα αναδιάρθρωσης και δεν 

έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στο 

Καθεστώς. 

8.4.2 Η δράση της υποστύλωσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπελιού 

διενεργείται υπό τους ακόλουθους όρους: 

           (α) Η δράση αφορά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο στην οποία γίνεται η 

υποβολή της αίτησης.  

(β) Στις περιοχές ΠΟΠ πλην της περιοχής «Πιτσιλιά», η ελάχιστη συμπαγής φυτεμένη 

έκταση καθορίζεται στα δύο (2) δεκάρια, στην Πιτσιλιά στο ένα (1) δεκάριο, ενώ για τις 

περιοχές εκτός ΠΟΠ, στα δύο (2) δεκάρια. Από τη δράση εξαιρείται η περιοχή 

«Κουμανδαρίας» 

(γ) Ο ελάχιστος αριθμός φυτών ανά δεκάριο καθορίζεται:  

(ι) στις περιοχές ΠΟΠ, ελάχιστος αριθμός τα 220 φυτά ανά δεκάριο  (Κ.Δ.Π. 

706/2004, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται).  

(ιι) στις περιοχές εκτός ΠΟΠ, στα 168 φυτά ανά δεκάριο (Κ.Δ.Π.                                                                                                               

119/2006, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται). 

 

8.5  ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

8.5.1 Το ύψος ενίσχυσης για τη δράση υποστύλωσης σε αμπελώνα με   

οινοποιήσιμες ποικιλίες υπολογίζεται με βάση την έκταση σε δεκάρια. 
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8.5.2 Το έντυπο με αριθμό 53 «Γνωστοποίηση προς το Τμήμα Γεωργίας 

για την ολοκλήρωση της δράσης της υποστύλωσης» αποστέλλεται όταν η δράση 

ολοκληρωθεί, δηλαδή μέχρι και τις 15/6/2015.  

 

8.5.3 Σημειώνεται ότι, μαζί με το έντυπο με αριθμό 53, θα πρέπει να 

προσκομιστούν και επίσημες αποδείξεις (με ΦΠΑ). Το ποσό της ενίσχυσης για το 

συγκεκριμένο Καθεστώς, καθορίζεται στο 50% του ποσού των εν λόγω αποδείξεων και 

δεν θα υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή επιδότησης που έχει καθοριστεί ανά δεκάριο. Στην 

περίπτωση που η εγκατάσταση της υποστύλωσης διενεργείται με ιδία εργασία και είναι 

αδύνατη η προσκόμιση αποδείξεων για τα εργατικά, η ενίσχυση που θα καταβάλλεται, 

για αυτά, θα αποτελεί το 50% της ενίσχυσης για το κόστος των υλικών.  

 

 

 

 

 

 

9. ΚΑΘΕΣΤΩΣ  1β.3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΞΕΡΟΛΙΘΙΑΣ 

 

9.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κατά προτεραιότητα θα εγκρίνονται αιτήσεις για αμπελοτεμάχια των ορεινών 

περιοχών με υψόμετρο ≥800 μέτρων και ακολούθως αμπελοτεμάχια των 

ημιορεινών περιοχών με υψόμετρο ≥600 μέτρων. 

 

9.2 ΠΕΔΙΟ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το Καθεστώς θα εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές με κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 

€400.000.  

9.3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

       Η εφαρμογή του Καθεστώτος 1β.3 αρχίζει με την υποβολή αιτήσεων και θα 

ολοκληρωθεί το έτος 2015. 

9.4 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Δράση Μονάδα 

Μέγιστη Τιμή 

Επιδότησης/ 

Δεκάριο 

Υποστύλωση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπελιού σε 

γραμμικό σύστημα διαμόρφωσης τύπου «κορδόνι» με 

χρήση μεταλλικών/ ξύλινων πασσάλων 

Δεκάριο €800 
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  9.4.1 Η κατασκευή/ανακατασκευή ξερολιθιών σε αμπελώνες εντάσσεται στα 

μέτρα βελτίωσης ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων και 

εφαρμόζεται σε αμπελώνες που βρίσκονται σε καλή κατάσταση με ελάχιστο αριθμό 

πρεμνών, όπως καθορίζεται στην παρ. 7.4.2 (γ). 

Κατα προταιρεότητα η δράση αφορά την κατασκευή/ανακατασκευή δομών ξερολιθιάς 

στις 

ορεινές και ημιορεινές περιοχές.  

9.4.2  Για το συγκεκριμένο Καθεστώς, ο όρος «ξερολιθιά» αναφέρεται σε 

κατασκευή των δομών ξερολιθιάς, οι οποίες κτίζονται με την παραδοσιακή τεχνική, 

μόνο με πέτρες και χώμα της περιοχής, χωρίς τη χρήση μπετόν και σιδήρου ή πετρών 

λατομείου ή ογκόλιθων διαστάσεων πέραν των 50*50 (μήκος *πλάτος) , εκατοστών 

και θα χρησιμοποιείται για τη στήριξη καλλιεργήσιμων εδαφών (αμπελώνες). 

Διευκρινίζεται ότι για τη κατασκευή ξερολιθιάς περιμετρικά του τεμαχίου 

(επιφανειακή περίφραξη) δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε ενίσχυση. 

9.5 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

9.5.1 Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Καθεστώς 1β.3 διέπεται από τους 

πιο κάτω όρους:  

(α) Ο αιτητής πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις νομοθετικές του υποχρεώσεις προς 

το Τμήμα Γεωργίας έγκαιρα και σε καμία περίπτωση όχι αργότερα από την υποβολή της 

αίτησης για συμμετοχή στο Καθεστώς. Ο αιτητής πρέπει να υποβάλει δήλωση 

συγκομιδής ταυτόχρονα με την αίτηση συμμετοχής του στο Καθεστώς.  

(β) Κάθε αιτητής θα υποβάλλει μόνο μία αίτηση για το σύνολο των τεμαχίων που 

προτίθεται να εντάξει στο Καθεστώς 

 

(γ) Τα αμπέλια, να είναι φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες δυνάμει του 

Διατάγματος (Κ.Δ.Π.) 213/2005 (Γενικές Διατάξεις για την Ταξινόμηση Ποικιλιών 

Αμπελιού) όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, να είναι εγγεγραμμένα 

στο Αμπελουργικό Μητρώο και να πληρούν τα κριτήρια του κανονικού αμπελώνα.  

Δράση Μονάδα 
Μέγιστη Τιμή 

Επιδότησης / Μονάδα 

Δόμες Ξερολιθιάς στις ορεινές  

και ημιορεινές περιοχές  

Τετραγωνικό 

μέτρο 
€50,00 
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(δ) Η μέγιστη συνολική εγκριθείσα έκταση ανά αίτηση καθορίζεται στα 10 δεκάρια. 

Θα εξετάζεται η δυνατότητα έγκρισης έκτασης μεγαλύτερης των 10 δεκαρίων μόνο σε 

περίπτωση που παραμείνει αδιάθετο ποσό μετά την αρχική επιλογή των αιτήσεων.  

(ε) Η αίτηση αποτελεί δέσμευση για τον αιτητή και εφόσον εγκριθεί, θα υλοποιήσει τη 

Δράση του Καθεστώτος βάσει των όρων συμμετοχής και εντός των καθορισμένων 

χρονοδιαγραμμάτων. 

(στ) Νοείται ότι αιτητές που συμμετείχαν σε προηγούμενα μέτρα αναδιάρθρωσης και 

δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στο 

Καθεστώς 1β.3. 

 9.5.2 Η δράση της κατασκευής/ ανακατασκευής ξερολιθιάς σε αμπελώνα     

με οινοποιήσιμες ποικιλίες διενεργείται υπό τους ακόλουθους όρους: 

α) Η δράση αφορά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο στην οποία γίνεται η 

υποβολή της αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι στο τεμάχιο υπάρχει αμπέλι 

φυτεμένο μέχρι και το 2014 και πληροί τα κριτήρια του κανονικού αμπελώνα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Καθεστώς έχουν αιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα φύτευσης 

για το 2015. Αιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα φύτευσης για το 2016, μπορούν να 

συμμετέχουν στο Καθεστώς υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν εγγύηση ύψους 

110% του ποσού που αναλογεί στη δράση της κατασκευής/ ανακατασκευής ξερολιθιάς, 

έγκυρου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε όφελος του Κυπριακού Οργανισμού 

Αγροτικών Πληρωμών (προκαταβολή). 

β) Η δράση αναφέρεται σε κατασκευή των παραδοσιακών δομών ξερολιθιάς όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 9.3.3. Το ελάχιστο ύψος τους θα πρέπει να είναι 0.80 

μέτρα και το μέγιστο μέχρι 1.20 μέτρα. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο 

Καθεστώς, είναι η εξασφάλιση και η προσκόμιση σχετικής άδειας όπου απαιτείται, από 

την Αρμόδια Αρχή το αργότερο μέχρι τις 30/1/2015, για τις περιπτώσεις που 

περιλαμβάνονται στο σχετικό Διάταγμα ή για δόμες ύψους πέραν των 1,20 μέτρων. 

(βλέπε Διάταγμα ΚΔΠ 196/2014) 

γ) Στην περίπτωση της δράσης «ανακατασκευή ξερολιθιάς» θα παραλαμβάνονται 

αιτήσεις που αφορούν ξερολιθιές στις οποίες έχει καταστραφεί τουλάχιστον το 1/3 του 

συνόλου του υφιστάμενου τοίχου.  

9.6 ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

  9.6.1 Το ύψος της ενίσχυσης για τη δράση κατασκευής/ανακατασκευής 

ξερολιθιών σε αμπελώνα με οινοποιήσιμες ποικιλίες υπολογίζεται με βάση το 
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τετραγωνικό μέτρο τοίχου που κατασκευάστηκε/ ανακατασκευάστηκε. Το μέγιστο 

εμβαδό για τις ορεινές περιοχές ≥800 μέτρων ανέρχεται στα 40 τετραγωνικά μέτρα 

ανά δεκάριο και στις υπόλοιπες περιοχές ανέρχεται στα 30 τετραγωνικά μέτρα 

ανά δεκάριο.  

  9.6.2 Το έντυπο με αριθμό 54 «Γνωστοποίηση προς το Τμήμα Γεωργίας για 

την ολοκλήρωση της δράσης της κατασκευής / ανακατασκευής ξερολιθιών» 

αποστέλλεται όταν η δράση ολοκληρωθεί, δηλαδή μέχρι και τις 15/6/2015. 

 

 

10. ΚΑΘΕΣΤΩΣ 1β.4: ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 

ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  

 

10.1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (€10.000) 

        

10.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ       

Το καθεστώς θα είναι ανενεργό εφόσον η κυπριακή αμπελουργία δεν έχει προσβληθεί 

απο το έντομο της Φυλλοξήρας. Το καθεστώς θα ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση, 

όπου εμφανιστεί το συγκεκριμένο έντομο, ταυτοποιηθεί και υπάρξει απόφαση της 

Αρμόδιας Αρχής (Τμήμα Γεωργίας) για υποχρεωτική εκρίζωση αμπελώνων. 

 

10.3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η εφαρμογή του Καθεστώτος 1β.4 αρχίζει με την υποβολή αιτήσεων, για συμμετοχή 

αμέσως μετά την εκρίζωση των προσβεβλημένων αμπελώνων. 

10.4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

10.4.1 Το Καθεστώς 1β.4 θα περιλαμβάνει την ακόλουθη Δράση: 

            Δράση 1: Καλλιέργεια του εδάφους, λίπανση και αναφύτευση. 

Η δράση της καλλιέργειας του εδάφους, της λίπανσης και αναφύτευσης 

πραγματοποιείται μετά την υλοποίηση της δράσης της εκρίζωσης και περιόδου 

αγρανάπαυσης 2 ετών και σε έκταση ίση με αυτή που εκριζώθηκε. Σε περίπτωση 

επιλογής χέρσου τεμαχίου, η δράση της αναφύτευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί 

ταυτόχρονα με την εκρίζωση.  

10.5 ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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 Δικαίωμα συμμετοχής στο Καθεστώς 1β.4 θα έχουν οι αιτητές οι οποίοι θα 

παρουσιάσουν με την υποβολή της αίτησης τους πιστοποιητικό  υποχρεωτικής 

εκρίζωσης μολυσμένου αμπελώνα από το έντομο της Φυλλοξήρας, από την Αρμόδια 

Αρχή του Τμήματος Γεωργίας. 

 Ισχύουν οι Όροι και προϋποθέσεις της Δράσης 2 (Καλλιέργεια του εδάφους, 

λίπανση και αναφύτευση) του Καθεστώτος 1β.1 

10.6 ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

10.6.1 Το ύψος της ενίσχυσης ανά δεκάριο για τη δράση της αναφύτευσης   

ανέρχεται στο €975 και κατανέμεται δράση ως εξής: 

Δράση : Καλλιέργεια, λίπανση και αναφύτευση - €300 

Η ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος υπολογίζεται στα €225Χ (3 έτη) και 

καταβάλλεται μετά τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης της πρώτης δράσης. 

 

11. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η δημοσιοποίηση γίνεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο Κυπριακός Οργανισμός 

Αγροτικών Πληρωμών σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας εκδίδουν ανακοίνωση 

προς το κοινό για την περίοδο υποβολής αιτήσεων. Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται 

ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της αίτησης. 

 

12. ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 Η αίτηση συμμετοχής παραδίδεται ιδιοχείρως ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς με 

συστημένη επιστολή στον Κλάδο Αμπελουργίας/ Οινολογίας του Τμήματος 

Γεωργίας από τις 1/12/2014 μέχρι τις 12/12/2014. 

Κλάδος Αμπελουργίας/ Οινολογίας, 

Λεμεσός  

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο 

Πάφου 

Petra Business Center 

Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 86,     

3011 Λεμεσός 

Νέα Κυβερνητικά Κτήρια Πάφου       

2ος Όροφος,                                    

8100 Πάφος                                          

Τ.Θ. 71011, 3840 Λεμεσός Τ.Θ. 60004, 8100 Πάφος 

Τηλ: 25877010, 25892892 Τηλ: 26804587 
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Ενημερωτικά έντυπα και έντυπα αιτήσεων για συμμετοχή στο Μέτρο θα διατίθενται από 

τα Επαρχιακά Γεωργικά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας και τα γραφεία του Κλάδου 

Αμπελουργίας/Οινολογίας στη Λεμεσό.  

 

13. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ   

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

           Η αίτηση υποβάλλεται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα 

γραφεία του Κλάδου Αμπελουργίας/Οινολογίας στο Τμήμα Γεωργίας. 

 Η  συμπλήρωση της αίτησης είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτητή. Παρέχεται 

όμως η δυνατότητα αυτοματοποιημένης διαδικασίας συμπλήρωσης μιας αίτησης 

με τη χρήση συστήματος αυτόματης προ-εκτύπωσης. Λειτουργοί του Τμήματος 

Γεωργίας θα είναι στη διάθεση των αιτητών για το σκοπό αυτό και θα προβαίνουν 

στην προ-εκτύπωση των αιτήσεων, κατόπιν υπόδειξης των τεμαχίων που 

προτίθενται να συμπεριλάβουν στις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι.   

 Αιτήσεις που συμπληρώνονται χειρόγραφα, σφραγίζονται με την ένδειξη 

«ελήφθη» και ακολούθως δίδεται απόδειξη παραλαβής. Σε περίπτωση που 

αποστέλλονται ταχυδρομικώς, ως ημέρα υποβολής τους θεωρείται η ημερομηνία 

αποστολής.  

 Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες, με μελάνι 

ή δακτυλογραφημένες, χωρίς κενά και παραλείψεις και να είναι ευανάγνωστες. Η χρήση 

άσπρου ή άλλου διορθωτικού απαγορεύεται.  Σε περίπτωση διόρθωσης θα πρέπει να 

γίνεται διαγραφή του λάθους, καταχώρηση του ορθού, να μονογράφεται τυχόν αλλαγή 

και να αναγράφεται η ημερομηνία.  

 Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, θα 

σφραγίζονται με την ένδειξη «Εκπρόθεσμη» και δεν θα αξιολογούνται.  Με την ίδια 

ένδειξη, θα σφραγίζεται και η απόδειξη παραλαβής. 

 Για κάθε κτηματολογικό τεμάχιο που δηλώνεται, θα πρέπει να επισυνάπτεται 

τίτλος ιδιοκτησίας με ακέραιο αριθμό αναφοράς, πρωτότυπος ή πιστοποιημένο 

αντίγραφο και να συνοδεύεται με χωρομετρικό (ως μέρος του τίτλου ή ως ξεχωριστό 

έγγραφο). Τίτλοι ιδιοκτησίας με κλασματικούς αριθμούς οι οποίοι δε φέρουν τη σχετική 

διόρθωση και μετατροπή σε ακέραιους από την ίδια την Αρχή έκδοσής τους δεν θα 
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γίνονται δεκτοί εκτός αν  προσκομίζονται τεκμήρια (π.χ. δύο ίδια χωρομετρικά με 

διαφορετικούς αριθμούς τεμαχίου) που να επιτρέπουν την ταυτοποίηση των τεμαχίων.  

 Οι αιτητές θα πρέπει να προσκομίζουν «ταυτότητα» (πολιτική ταυτότητα ή 

διαβατήριο ή άδεια οδήγησης) κατά την υποβολή της αίτησης, η οποία θα φωτοτυπείται 

και θα καταχωρείται στο φάκελο του αιτητή ως πιστό αντίγραφο. Για αιτήσεις που 

στέλλονται ταχυδρομικώς θα πρέπει να επισυνάπτεται πιστό αντίγραφο της 

«ταυτότητας» του αιτητή. 

 Ως αποδεικτικό της ιδιότητας του αιτητή, θα πρέπει να προσκομίζονται τα 

απαραίτητα έγγραφα, πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα, που αναφέρονται στην 

παράγραφο 5 (Δικαιούχοι συμμετοχής).    

 Σε περίπτωση που αίτηση δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη ή έχει υποβληθεί 

χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν θα αξιολογείται και θα ενημερώνεται προς 

τούτο ο αιτητής. 

 Η υποβολή της αίτησης συνιστά υπεύθυνη δήλωση του αιτητή για την εγκυρότητα 

και ισχύ των εγγράφων τη χρονική στιγμή που υποβάλλονται και ότι, εν γνώσει των 

συνεπειών του Νόμου αναφορικά με ψευδείς δηλώσεις, όλες οι πληροφορίες και 

στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή, ορθά και πλήρη. 

 

14. ΕΛΕΓΧΟΙ 

 Με την υποβολή της αίτησης ο αιτητής δηλώνει και προσυπογράφει την 

υποχρέωση του για αποδοχή οποιουδήποτε ελέγχου ήθελε η Αρμόδια Αρχή να 

διενεργήσει για επαλήθευση των δηλωθέντων πληροφοριών.   

 Κάθε αίτηση ελέγχεται ως προς την πληρότητα της και κατά πόσο έχουν 

επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα παραστατικά σε πρωτότυπα ή πιστοποιημένα 

αντίγραφα.  

 Όπου παρατηρούνται ελλιπείς πληροφορίες ή δεν προσκομίζονται τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, οι αιτήσεις δεν θα προωθούνται για αξιολόγηση και 

ακολούθως θα απορρίπτονται. 

 Οι αιτητές, μετά το πέρας των απαραίτητων ελέγχων,  ενημερώνονται γραπτώς 

για την έγκριση ή την απόρριψη των αιτήσεων τους.  
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 Για σκοπούς διερεύνησης / επαλήθευσης των στοιχείων μιας αίτησης, η 

Αρμόδια Αρχή θα προβαίνει σε ελέγχους. Έλεγχοι θα διενεργούνται επίσης, για όσα 

χρόνια απαιτείται, για διαπίστωση της συμμόρφωσης των δικαιούχων προς τις 

συμβατικές τους υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις των Καθεστώτων 1β.2 και 1β.3, θα 

διενεργούνται επιτόπιοι (φυσικοί) έλεγχοι σε ποσοστό 100% των αιτήσεων, πριν από την 

έγκριση της αίτησης και μετά από τη δράση. Για το Καθεστώς 1β.1 θα διενεργούνται 

100% επιτόπιοι έλεγχοι πριν από την έγκριση της αίτησης και μετά από τη διενέργεια 

των δράσεων.  

 

15.  ΠΟΙΝΕΣ  

15.1 ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Οι αιτητές έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την αίτηση τους, εντός 30 ημερών από την 

ημερομηνία της επιστολής έγκρισης τους. 

Σε περίπτωση απόσυρσης αίτησης μετά την πιο πάνω προθεσμία, θα επιβάλλεται 

πρόστιμο ύψους μέχρι €50.  

15.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Αν ο αιτητής αρνηθεί ή παρεμποδίσει τη διενέργεια ελέγχου από Αρμόδια Αρχή, τότε η 

αίτηση του θα απορρίπτεται.  

 15.3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αιτητής δεν έχει τηρήσει τις πρόνοιες του της 

δράσης εκρίζωσης έχει το δικαίωμα να προβεί άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες για 

διενέργεια νέου επιτόπιου (φυσικού) ελέγχου και καταβάλλοντας το ποσό των €50 ως 

έξοδα επιθεώρησης. 

Σε αντίθετη περίπτωση η Αρμόδια Αρχή έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση χωρίς 

οποιανδήποτε καταβολή αποζημίωσης.  

15.4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗΣ / 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δράση της αναφύτευσης ή εμβολιασμού δεν έχει 

εκτελεσθεί εξολοκλήρου στην έκταση για την οποία έχει εγκριθεί, δεν επιβάλλεται 

οποιαδήποτε ποινή νοουμένου ότι ο αιτητής προσκομίσει εγγυητική που αναλογεί στο 
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110% του ποσοστού μη εκτέλεσης της δράσης (αναφύτευσης ή εμβολιασμού), έγκυρου 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε όφελος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών 

Πληρωμών και προβεί σε διορθωτικές ενέργειες την αμέσως επόμενη φυτευτική περίοδο 

ενημερώνοντας το Τμήμα Γεωργίας για τη διενέργεια νέου επιτόπιου ελέγχου.  

Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν προσκομίσει εγγυητική εντός της καθορισμένης 

προθεσμίας έτσι ώστε να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες την επόμενη φυτευτική 

περίοδο, και νοουμένου ότι θα έχει εκτελεσθεί η δράση της αναφύτευσης σε ποσοστό 

80% και άνω, θα αποκόπτεται ποσό ίσο με το διπλάσιο της ενίσχυσης που θα είχε 

χορηγηθεί για την έκταση που υπολείπεται.  

Όταν η εκτέλεση της δράσης της αναφύτευσης σε ποσοστό μικρότερο του 80%, το 

Τμήμα Γεωργίας έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει μέχρι και την επιστροφή του συνόλου 

της ενίσχυσης που του καταβλήθηκε για το Καθεστώς 1β.1. 

15.5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 

Σε περίπτωση που η δράση της αναφύτευσης προϋποθέτει την ανάπλαση του εδάφους 

ή τη δημιουργία αναβαθμίδων οι οποίες δυνατό να συντελέσουν στη μείωση της 

φυτεμένης έκτασης και νοουμένου ότι  αποτελούν αναγκαία γεωργική πρακτική, δεν θα 

επιβάλλεται ποινή. Ο αιτητής διατηρεί επίσης το δικαίωμα να συμπεριλάβει άλλο τεμάχιο 

χέρσο για συμπλήρωση της έκτασης στο έντυπο με αριθμό 52. Στην προκειμένη 

περίπτωση, θα πρέπει να επισυνάψει τα απαραίτητα προς εξακρίβωση έγγραφα, όπως 

τίτλο ιδιοκτησίας, χωρομετρικό και τα απαραίτητα τεκμήρια που τον καθιστούν νόμιμο 

ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του χέρσου τεμαχίου.  

15.6 ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ / ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η βλάστηση / εμβολιασμός μιας φυτείας ή μέρος 

αυτής έχει αποτύχει, δεν επιβάλλεται οποιαδήποτε ποινή νοουμένου ότι ο αιτητής 

προσκομίσει εγγυητική έγκυρου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε όφελος του 

Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών που υπολογίζεται σύμφωνα με τον 

τρόπο που αναφέρεται πιο κάτω και προβεί σε διορθωτικές ενέργειες την αμέσως 

επόμενη φυτευτική περίοδο και ενημερώνοντας το Τμήμα Γεωργίας για τη διενέργεια 

νέου επιτόπιου ελέγχου.  

(α) για τις περιπτώσεις αποτυχίας μέχρι και 20%, καμία εγγυητική. 

(β) για τις περιπτώσεις αποτυχίας πέραν του 70%, καταβολή εγγυητικής για το σύνολο 

της προβλεπόμενης ενίσχυσης επί 110%. 
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(γ) για τις περιπτώσεις αποτυχίας μεγαλύτερης του 20% μέχρι και 70%, καταβολή 

εγγυητικής για το γινόμενο του ποσοστού αποτυχίας επί του συνόλου της 

προβλεπόμενης ενίσχυσης επί 110%. 

Ο τρόπος υπολογισμού της εγγυητικής ισχύει και για τα τρία Καθεστώτα. 

Σε αντίθετη περίπτωση, που ο αιτητής δεν προσκομίσει εγγυητική έτσι ώστε να προβεί 

σε διορθωτικές ενέργειες την επόμενη φυτευτική περίοδο, το τμήμα Γεωργίας έχει το 

δικαίωμα να διεκδικήσει μέχρι και την επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης που του 

καταβλήθηκε. 

15.7 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με την παρ. 7.4.2 (η) η νέα φυτεία θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του 

κανονικού αμπελώνα για χρονική περίοδο τουλάχιστο πέντε ετών μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης.  

Σε περίπτωση, που το ποσοστό του αμπελώνα για το οποίο δεν τηρείται η πιο πάνω 

πρόνοια είναι πέραν του 20%, το Τμήμα Γεωργίας έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει μέχρι 

και την επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης που καταβλήθηκε. Για ποσοστό μέχρι και  

20% δεν θα επιβάλλεται οποιαδήποτε ποινή. 

15.8 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ 

ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ (ΔΟΛΟΥ) 

 Όταν η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας και της πραγματικής έκτασης προέρχεται από 

σκόπιμες ενέργειες (υπόνοια απάτης), τότε δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το 

σύνολο των εκτάσεων που έχουν δηλωθεί και δύναται ο ΚΟΑΠ να προχωρήσει και στην 

ποινική δίωξη του αιτητή. 

15.9 ΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ Ή 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ 

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

Αρχή δεν επιβάλλει ποινές μείωσης ή αποκλεισμού του αιτητή από τις επιδοτήσεις. Για 

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

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία ο αιτητής δεν μπορούσε να αποφύγει. Με την 

επιφύλαξη των συγκεκριμένων περιστάσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις 

μεμονωμένες περιπτώσεις, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να αποδεχθεί τις ακόλουθες 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας: 
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(α) Θανάτου του κατόχου ή νόμιμου διαχειριστή της εκμετάλλευσης. 

(β) 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 στο Τμήμα Γεωργίας με την ίδια διαδικασία με την οποία 

υποβάλλεται η αίτηση εντός 15 ημερών από το συμβάν.  

15.10 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΗΓΗ  

Οι ποινές που αναφέρονται πιο πάνω δεν θα εφαρμόζονται, εάν ο αιτητής μπορεί να 

αποδείξει ότι η δήλωση της καλλιέργειας που σχετίζεται με την έκταση, βασίστηκε σε 

επίσημη πηγή πληροφοριών αναγνωρισμένη από την Αρμόδια Αρχή. Επίσης δεν 

επιβάλλεται ποινή αν ο αιτητής μπορεί να αποδείξει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ότι 

δεν έγινε ψευδής δήλωση.  

15.11 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ  

 Το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ΚΟΑΠ. 

 Στη περίπτωση που το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό προκύπτει από 

παρατυπία με υπόνοια απάτης, ο αιτητής θα αποκλείεται για τις επόμενες προκηρύξεις 

των Μέτρων του ΕΠΣΑ 2014 - 2018. 

 

15.12 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 1β.2 ΚΑΙ 1β.3  

 

Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν προβεί στην εκτέλεση της δράσης της υποστύλωσης 

αμπελώνων ή/και της δράσης κατασκευής ή ανακατασκευής ξερολιθιών ή μέρους 

αυτών, ή δεν έχει τηρήσει με ακρίβεια τις πρόνοιες του Μέτρου, θα μπορεί να 

προσκομίσει εγγυητική ύψους 110% επί του ποσού που υπολείπεται για την 

ολοκλήρωση των δράσεων και θα υποχρεούται να υλοποιήση τη δράση την επόμενη 

αμπελουργική περίοδο.  

Σε αντίθετη περίπτωση, στην έκταση που δεν πραγματοποιήθηκε η δράση, δεν θα 

καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό ενίσχυσης.  

 

 



 
M/AG/VPB1b/v11.1 
 

28 

16. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Επισύρεται η προσοχή των αιτητών, ειδικά ως προς το περιεχόμενο των αιτήσεων τους, 

καθώς και των οποιωνδήποτε δηλώσεων και στοιχείων τα οποία υποβάλλονται προς 

υποστήριξη τους, ότι στις πρόνοιες του Άρθρου 46(3) του Περί της Ιδρύσεως και 

Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και άλλων συναφών 

θεμάτων Νόμου: «Πρόσωπο που παρεμποδίζει τους υπαλλήλους του ΟΑΠ στην 

εκτέλεση των καθηκόντων τους όπως προνοείται στα εδάφια (1) και (2) ή παρέχει 

ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο το έργο τους, διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή 

φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια ή με χρηματική ποινή μέχρι €8543 ή και με τις δύο αυτές 

ποινές». Όπου ο Οργανισμός έχει εύλογη υποψία για διάπραξη του πιο πάνω ή 

οποιουδήποτε άλλου ποινικού αδικήματος, η υπόθεση θα παραπέμπεται στις αρμόδιες 

διωκτικές αρχές. 

 

17. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

17.1  Οι ενστάσεις που πιθανό να υποβάλουν οι αιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο 

Τμήμα Γεωργίας σε ειδικό έντυπο ένστασης για εξέταση.  

17.2  Οι ενστάσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και οι λόγοι για τους οποίους      

υποβάλλεται η ένσταση να διατυπώνονται με σαφήνεια. Ο αιτητής καλείται να καταβάλει 

το ποσό των €35, το οποίο θα του επιστραφεί όταν οι λόγοι της ένστασης αποδειχθούν 

βάσιμοι. 

17.3 Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

ενημέρωσης του αιτητή για το αποτέλεσμα εξέτασης της αίτησης του. 

 

 

18. ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ 

18.1 Κοινοποίηση Παρατυπιών στην Επιτροπή  

O ΚΟΑΠ κοινοποιεί στην Επιτροπή όλες τις παρατυπίες εκ μέρους των αιτητών που 

διαπιστώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 της Επιτροπής, της 

14ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 

πολιτικής και της οργάνωσης συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό καθώς και 
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την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 595/91 του Συμβουλίου. Η έννοια της 

"παρατυπίας" είναι εκείνη που δίδεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, 

Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, σύμφωνα με την οποία παρατυπία συνιστά κάθε παράβαση 

διάταξης του κοινοτικού δικαίου που προκύπτει από πράξη ή παράληψη ενός 

οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός 

προϋπολογισμός των Κοινοτήτων είτε με τη μείωση ή ματαίωση εσόδων που 

προέρχονται από ίδιους πόρους που εισπράττονται απευθείας για λογαριασμό της 

Κοινότητας, είτε με αδικαιολόγητη δαπάνη για τον κοινοτικό προϋπολογισμό.  

 

Με απλά λόγια σύμφωνα με τα πιο πάνω "παρατυπία" είναι οποιαδήποτε πράξη ή 

παράληψη εκ μέρους του/της αιτητή/αιτήτριας η οποία παραβιάζει τον νόμο (κοινοτικό 

και/ή εθνικό) και έχει ή θα μπορούσε να είχε ως αποτέλεσμα την είσπραξη ενίσχυσης 

από τον/την αιτητή/αιτήτριας την οποία δεν δικαιούται βάσει του νόμου. Δεν αποτελεί 

προϋπόθεση η ύπαρξη πρόθεσης εκ μέρους του/της αιτητή/αιτήτριας για τη διαπίστωση 

μιας παρατυπίας. Παρατυπίες δύναται να διαπιστωθούν τόσο μετά την πληρωμή της 

ενίσχυσης όσο και πριν.  

 

  Για κάθε παρατυπία, ο ΚΟΑΠ παρέχει προς την Επιτροπή (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)) λεπτομερή στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

Κανονισμού (EK) αριθ.1848/2006. Μεταξύ όλων των άλλων στοιχείων που 

προβλέπονται από τον προαναφερόμενο Κανονισμό, κοινοποιούνται επίσης προς την 

Επιτροπή τα προσωπικά δεδομένα των αιτητών. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα 

προσωπικά δεδομένα των αιτητών δύναται επίσης να κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σύμφωνα και με τον Κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1469/95 του Συμβουλίου της 22ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τα μέτρα που πρέπει 

να ληφθούν έναντι ορισμένων δικαιούχων συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το 

ΕΓΤΕ. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) με τη σειρά της 

δύναται να κοινοποιήσει τα δεδομένα αυτά στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, 

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

του. 

 

18.2  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Στον ΚΟΑΠ τηρούνται αρχεία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 11 του 

Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) 

Νόμου του 2001. 

 

Η τήρηση του αρχείου, έχει σκοπό την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ΚΟΑΠ και των 

σκοπών που υπηρετεί. Σκοποί του ΚΟΑΠ είναι (α) η διαχείριση των πιστώσεων του 
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Ταμείου Πληρωμών, (β) η πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση με τις πιστώσεις 

που αναφέρονται στο σημείο (α), (γ) η ανάκτηση ποσών που προέρχονται από τις 

πιστώσεις που αναφέρονται στο σημείο (α), οι οποίες απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας ή 

αμέλειας. Την ευθύνη για τη λειτουργία του αρχείου έχει ο Οργανισμός Αγροτικών 

Πληρωμών, Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (γωνία Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα) 2000 

Λευκωσία Τηλ: 000357 22557777 Φαξ: 00357 22557755. 

 

  Αποδέκτες του αρχείου ή μέρους αυτού και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που περιέχει, είναι: Ανάδοχοι του ΚΟΑΠ, Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Όργανο 

Πιστοποίησης ΚΟΑΠ, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), 

Όργανα και Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Yπουργείο Εσωτερικών και άλλοι 

Δημόσιοι Οργανισμοί, Τμήματα και Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των νόμιμων αρμοδιοτήτων 

τους. 

 

  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αιτητών δύναται να κοινοποιηθούν στην 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σύμφωνα με τον Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1848/2006 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 

παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια 

της χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής και της οργάνωσης συστήματος 

πληροφόρησης στον τομέα αυτό, καθώς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 595/91 του Συμβουλίου, καθώς και με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 του 

Συμβουλίου της 22ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έναντι 

ορισμένων δικαιούχων συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ. Η Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) με τη σειρά της δύναται να κοινοποιήσει 

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

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

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ 

ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ 

 

 

 

1. Συγκέντρωση και επεξεργασία πέτρας 

 

1.1. Οι πέτρες για την κατασκευή των ξερολιθικών δόμων θα προέρχονται από το  

καθάρισμα της γης (ξιόρτισμα και ξιπέτρισμα) ή από μικρής έκτασης 

επιφανειακή λατόμηση βράχων στα βουνά της γύρω περιοχής χωρίς μηχανική 

επεξεργασία.  

 

1.2. Οι πέτρες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ξερολιθικών 

κατασκευών δεν επιδέχονται ιδιαίτερης επεξεργασίας, αλλά ως επί το 

πλείστον χρησιμοποιούνται στη φυσική τους μορφή. Για τη διαλογή της 

πέτρας σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το σχήμα της, το μέγεθος της και η 

σύσταση της. Οι μεγαλύτερες και ακανόνιστες πέτρες χρησιμοποιούνται για το 

γέμισμα των θεμελίων, ενώ  οι πιο τετραγωνισμένες χρησιμοποιούνται για το 

κτίσιμο  των τοίχων. Οι πιο μικρές πέτρες χρησιμοποιούνται ανάμεσα στις 

μεγαλύτερες ως συνδετικοί κρίκοι για να προσφέρουν καλύτερη εφαρμογή και 

στερεότητα στην κατασκευή. Οι πέτρες ακανόνιστου σχήματος 

χρησιμοποιούνται επίσης για το γέμισμα του πίσω μέρους της δόμης.  

 

 

2. Προεργασία και κατασκευή θεμελίων 

 

2.1. Το πρώτο βήμα για την κατασκευή νέου τοίχου αντιστήριξης είναι η 

αξιολόγηση της τοπογραφίας και η επιλογή της θέσης, του σχήματος και του 

ύψους της δόμης. Για την κατασκευή των θεμελίων, σχηματίζεται  με το ράμμα 

μια γραμμή η οποία θα ακολουθηθεί για το κτίσιμο του τοίχου της δόμης. Η 

κατασκευή των δόμων μπορεί να ακολουθεί τη φυσική κλίση του εδάφους με 

τη θεμελίωση του τοίχου στο φυσικό βράχο, αλλά συνήθως απαιτείται 

εκσκαφή για την κατασκευή των θεμελίων. Στη συνέχεια κατασκευάζονται τα 

θεμέλια. Ετοιμάζεται μια εκσκαφή βάθους 30-50 εκατοστών ανάλογα με τον 

τύπο του εδάφους, το μέγεθος του τοίχου ή μέχρι τον εντοπισμό του φυσικού 

βράχου. Για την εκσκαφή χρησιμοποιείται ο κούσπος (κασμάς), η τσάπα και 

το φτυάρι. Στη συνέχεια η εκσκαφή γεμίζει με πέτρες, συνήθως μεγάλων 

διαστάσεων και ακανόνιστου σχήματος.  
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3. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης με ένα πρόσωπο (δόμη) 

 

Οι πιο μεγάλες πέτρες τοποθετούνται στις πρώτες σειρές της δόμης και στην εξωτερική 

της παρειά. Οι πέτρες τοποθετούνται με τα χέρια η μια πάνω στην άλλη, ενώ για 

καλύτερη εφαρμογή και σταθερότητα, μικρότερες πέτρες και χαλίκια τοποθετούνται 

ανάμεσά τους. Οι πέτρες πρέπει να σταυρώνουν μεταξύ τους τόσο κάθετα όσο και 

οριζόντια, έτσι, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία στηλών οι οποίες αδυνατίζουν τον 

τοίχο. Ο τοίχος κτίζεται κατά μήκος ακολουθώντας τα θεμέλια ενώ κατά ύψος κλίνει προς 

το εσωτερικό για να είναι πιο σταθερός. Η απόκλιση από τα θεμέλια δεν πρέπει να 

ξεπερνά το 5%. Για την κατασκευή του τοίχου, χρησιμοποιείται ράμμα το οποίο 

ακολουθείται για να ελέγχεται η σωστή κλίση. Στο πάνω μέρος (απόληξη) του τοίχου 

τοποθετούνται μεγαλύτερες πέτρες ώστε να μην παρασύρονται από τα ζώα. Όταν το 

κτίσιμο ολοκληρωθεί, ακολουθεί το γέμισμα του πίσω μέρους του τοίχου, έτσι ώστε να 

ενωθεί καλά με το έδαφος και να είναι στερεό. Το τμήμα αυτό γεμίζει με τις πιο 

ακανόνιστες, μικρές και σπασμένες πέτρες οι οποίες είναι ακατάλληλες για να 

τοποθετηθούν στον τοίχο. Επιπλέον, το γέμισμα αυτό επιτρέπει την αποστράγγιση του 

νερού που μαζεύεται στην αναβαθμίδα και απομακρύνεται μέσω του χαλικώματος της 

δόμης. 

 

3.1. Στις γωνιές, πολλές φορές, χρησιμοποιούνται λαξευμένοι λίθοι έτσι ώστε να 

βελτιωθεί και ενισχυθεί η διαμόρφωση της γωνιάς. Αυτή η τεχνική παρουσιάζει 

δυσκολία στην εκτέλεση καθώς προϋποθέτει την επεξεργασία των εμφανών 

πλευρών των λίθων. 

 

3.2. Σε αρκετές περιοχές συνηθίζεται η κατασκευή μικρών ανοιγμάτων – οπών – 

στην τοιχοποιία για την εκροή του νερού της βροχής. Το άνοιγμα 

διαμορφώνεται με μακρύτερες πέτρες οι οποίες λειτουργούν ως ανώφλια.    

 

3.3. Τοίχοι αντιστήριξης μπορούν να κατασκευαστούν  με καμπύλη μορφή για 

συγκράτηση του χώματος της ρίζας οπωροφόρου δέντρου εκεί όπου η 

τοπογραφία του εδάφους δεν επιτρέπει την κατασκευή σχετικά ευθύγραμμου 

τοίχου αντιστήριξης. 
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ΣΚΙΤΣΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΞΕΡΟΛΙΘΙΑΣ 
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