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Σελίδα 2

1. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του παρόντος εντύπου είναι η ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με τις πρόνοιες για
την καταβολή Στήριξης γεωργών που αρδεύουν τεμάχια σε περιοχές εκτός Κυβερνητικών
Υδατικών Έργων λόγω των επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν λόγω
της πανδημίας Covid-19 (Μέτρο 5). Με την απόφαση 89.358 του Υπουργικού Συμβουλίου
ημερομηνίας 07/05/2020 έχει αποφασιστεί η καταβολή της εν λόγω στήριξης και η Β’
προκήρυξη με την απόφαση 91.352 ημερομηνίας 09/06/2021.

2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Υπουργικές αποφάσεις:
•

Αρ. απόφασης 89.358 ημερομηνίας 07/05/2020

•

Αρ. Απόφασης 89.774 ημερομηνίας 15/07/2020

•

Αρ. Απόφασης 91.352 ημερομηνίας 09/06/2021

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης της ασθένειας Covid-19, λήφθηκαν
δραστικά περιοριστικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και η αναστολή λειτουργίας εστιατορίων και
τουριστικών καταλυμάτων, η αναστολή των πτήσεων και το κλείσιμο των Λαϊκών Αγορών. Τα
μέτρα αυτά, σε συνδυασμό με τις απαγορεύσεις που στοχεύουν στην κοινωνική
αποστασιοποίηση, μεταξύ άλλων επηρεάζουν και τον αγροτικό τομέα αφού μειώνεται
δραστικά η κατανάλωση και η ζήτηση των αγροτικών προϊόντων.
Με σκοπό την απάμβλυνση των συνεπειών από τα περιοριστικά μέτρα για αντιμετώπιση της
εξάπλωσης του κορωνοιού, για τον αγροτικό τομέα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την
καταβολή ενίσχυσης €0,034/κυβικό μέτρο νερού άρδευσης στους δικαιούχους αγρότες που
αντλούν νερό σε περιοχές που δεν υπάρχουν Κυβερνητικά Υδατικά Έργα (ΚΥΕ). Το Μέτρο θα
αφορά σε ποσότητες που χρειάζονταν οι αγρότες για την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020.
Στα πλαίσια της απλοποίησης των διαδικασιών η ενίσχυση θα καταβάλλεται με βάση την ενιαία
αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων του έτους 2020 και ως εκ τούτου το Τμήμα Γεωργίας έχει
καθορίσει ποιες καλλιέργειες θεωρούνται αρδευόμενες καθώς και το ύψος ενίσχυσης,
λαμβάνοντας υπόψη τις υδατικές τους ανάγκες για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Μέτρου είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών
Πληρωμών (Κ.Ο.Α.Π.).
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4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

4.1.

Δικαιούχος αιτητής για το Μέτρο 5 είναι αυτός που πληροί τα δύο (α και β) πιο κάτω:
α) Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση στο Καθεστώς της Ενιαίας Εκταρικής
Επιδότησης του ΚΟΑΠ για το έτος 2020 και η αίτηση του χαρακτηρίζεται ως υποβληθείσα για
σκοπούς του Καθεστώτος Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης (ΚΕΣΕ) από τον ΚΟΑΠ
και
β) επαγγελματίας γεωργός που πληροί ένα από τα πιο κάτω:
o

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων (Νόμος 26(Ι)2016) στις κατηγορίες 2 (άρθρο 5(2α)), 4 (άρθρο 5(2β)),
11 (άρθρο 5(2στ)), 16 (άρθρο 5 (2θ1)) και 24 (άρθρο 5(2θ2)) κατά την 31/12/2020.

o

Φυσικό πρόσωπο το οποίο ήταν εγγεγραμμένο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ως γεωργός κατά την περίοδο 01/01/2019 - 31/12/2020.

o

Φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει θεσμοθετημένη σύνταξη, το οποίο κατά την
συνταξιοδότηση του ήταν εγγεγραμένο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως
γεωργός.

o

Φυσικό πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει το 41ο έτος της ηλικίας του κατά την 1η
Μαρτίου 2020 και είναι εγγεγραμένο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως γεωργός
πριν από την 1η Μαρτίου 2020.

o

Νομικό πρόσωπο που κατέβαλλε στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εισφορές ως
εργοδότης στον τομέα της γεωργίας, κατά την περίοδο 01/01/2019 - 31/12/2020.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι:
o

Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα εναντίον των οποίων εκκρεμεί απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για ανάκτηση μη συμβατής κρατικής ενίσχυσης.

o

Οι προβληματικές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του γενικού Κανονισμού απαλλαγής
κατά κατηγορία – Άρθρο 2 σημείο 18).

4.2.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα τεμάχια τα οποία αρδεύονται από γεώτρηση η οποία κατέχει
Άδεια υδροληψίας εκδιδόμενη από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) μετά τις 15/11/2010
και τα οποία είναι εγγεγραμμένα στην αντίστοιχη Άδεια Υδροληψίας.
Δεν είναι επιλέξιμα τεμάχια για τα οποία ο αιτητής έχει εξασφαλίσει ενίσχυση κατά την πρώτη
προκήρυξη του Μέτρου.
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4.3.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Σχέδιο εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος και αφορά περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από
τον Νότιο Αγωγό ή άλλα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα για παροχή νερού για γεωργικούς
σκοπούς όπως αυτές θα καθορισθούν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού ανά δεκάριο επιλέξιμης έκτασης,
όπως αυτή εγκρίθηκε στο Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) του Κυπριακού
Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) για το έτος 2020.
Στο Παράρτημα 1 φαίνονται τα ποσά ενίσχυσης ανά δεκάριο για κάθε ομάδα καλλιέργειας που
έχει εγκριθεί στο ΚΕΣΕ 2020.
Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει ένας αιτητής για το συγκεκριμένο σχέδιο
είναι €20.000.
Σημειώνεται ότι οι αιτητές που συμμετείχαν στην πρώτη προκήρυξη του Μέτρου 5 δεν
μπορούν να λάβουν διπλή ενίσχυση για τα τεμάχια που ήδη έχουν πληρωθεί.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αρ. 89.774 ημερομηνίας 15/07/2020, σε περίπτωση
που φυσικό/νομικό πρόσωπο έλαβε ενίσχυση από το «Σχέδιο Επιδότησης Πολύ Μικρών
και Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων» ή/και το «Ειδικό Σχέδιο
Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή
Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή
Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό
Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή» και του οποίου το ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει
από το Μέτρο 5 υπερβαίνει το ποσό που ήδη έλαβε από τα προαναφερόμενα σχέδια, η
ενίσχυση που θα καταβληθεί από το Μέτρο 5 θα μειωθεί όσο είναι το ύψος της ενίσχυσης των
σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας. Νοείται ότι, δεν θα πραγματοποιείται αφαίρεση των πιο
πάνω ενισχύσεων από τους δικαιούχους, στις περιπτώσεις που οι ενισχύσεις έχουν ήδη
συμψηφιστεί με άλλα Σχέδια του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος στα πλαίσια λήψης μέτρων στήριξης του αγροτικού τομέα για αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Επίσης θα γίνει συμψηφισμός με ενδεχόμενες οφειλές δικαιούχων προς το κράτος, σύμφωνα
με τον περί Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης Νόμο Ν.38 (Ι) 2014.
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6. ΣΩΡΕΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται ταυτόχρονα βάσει πολλών καθεστώτων ή να σωρεύονται
με ειδικές ενισχύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της κρατικής ενίσχυσης δεν
υπερβαίνει τα €100.000 ανά δικαιούχο. Επίσης απαγορεύεται η σώρευση με άλλα σχετικά
μέτρα καθώς και με ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας De Minimis εφόσον αυτή θα έχει ως
αποτέλεσμα το ποσό της ενίσχυσης να υπερβεί τις €100.000.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση στο Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ)
για το έτος 2020 και η αίτησή τους χαρακτηρίζεται ως υποβληθείσα για σκοπούς του
Καθεστώτος Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) από τον ΚΟΑΠ, μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο Μέτρο 5. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο
ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σύστημα EAS), στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy, κατά την περίοδο 22/10/2021 - 29/10/2021,
με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι αιτητές μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του
ΚΟΑΠ (www.capo.gov.cy) ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού
ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΑΠ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΑΡ. ΦΑΞ

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λευκωσίας, Ιφιγενείας
34, Τ.Κ. 2007, Στρόβολος

22 44 65 00

22 44 65 01

ΛΕΜΕΣΟΥ

Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λεμεσού, Αγχίστου 4,
Τ.Κ. 3048, Ζακάκι

25 81 80 26

25 81 80 27

ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Επαρχιακό
Γραφείο
ΚΟΑΠ
Λάρνακας,
Ακροπόλεως 18, Τ.Κ. 7103, Αραδίππου ( 500m
από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς προς Λάρνακα )

24 82 43 20

24 82 43 21

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Επαρχιακό
Γραφείο
ΚΟΑΠ
Αμμοχώστου,
Λεωφόρος 1ης Απριλίου 248, Τ.Κ. 5280, Παραλίμνι

23 81 19 20

23 81 19 21

ΠΑΦΟΥ

Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Πάφου,
Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Μ. Σάββα 28,
Τ.Κ.8047, Πάφος

26 82 26 51

26 82 26 50
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8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ο ΚΟΑΠ έχει την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να διεξάγει κατά την κρίση του,
οποιουσδήποτε ελέγχους κρίνει αναγκαίους, για να βεβαιωθεί για την ορθότητα των
πληροφοριών που δηλώνονται στην αίτηση για σκοπούς εξασφάλισης της επιδότησης.
Είναι επίσης στη διακριτική ευχέρεια του ΚΟΑΠ να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε
πληροφορίες κρίνει σκόπιμες, για διασταύρωση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στην
αίτηση.
Διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται σε όλες τις αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από έναν
δικαιούχο και καλύπτουν όλα τα στοιχεία που μπορούν και είναι ενδεδειγμένο να ελεγχθούν
μέσω διοικητικών ελέγχων.
Οι διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν:
α) επαλήθευση της επιλεξιμότητας του δικαιούχου·
β) επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας·
γ) διαδικασίες για την αποφυγή της παράτυπης διπλής χρηματοδότησης από άλλα ενωσιακά
ή εθνικά καθεστώτα.

9. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ενίσχυση θα καταβληθεί με τραπεζικό έμβασμα στο λογαριασμό του δικαιούχου.

10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Αφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή και ενημερωθούν σχετικά οι δικαιούχοι με κατάσταση
πληρωμής, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 21 ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία αποστολής της σχετικής κατάστασης.
Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα Επαρχιακά Γραφεία ΚΟΑΠ. Μετά την πάροδο
αυτής της προθεσμίας, τυχόν ενστάσεις θα παραλαμβάνονται, θα σφραγίζονται ως
εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται.
Όσον αφορά σε ενστάσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων για το Μέτρο
5, σε αυτές θα πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα οι λόγοι της ένστασης και το σημείο ή τα
σημεία για τα οποία υποβάλλεται η ένσταση.
Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία ορίζεται από τον Επίτροπο
του ΚΟΑΠ.
ΜΕΤΡΟ 5_Έκδοση 1.0

Σελίδα 7

Σε περίπτωση ένστασης σχετικά με τις εκτάσεις, η ένσταση θα εμπίπτει στα πλαίσια της
Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2020.

11. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, το συμβάν θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον ΚΟΑΠ από
το νόμιμο διαχειριστή της περιουσίας το συντομότερο, έτσι ώστε να τροχιοδρομηθεί η
καταβολή της επιδότησης στο νόμιμο διαχειριστή της περιουσίας το συντομότερο δυνατό.
Σε κάθε περίπτωση όμως η επιδότηση που θα έπρεπε να καταβληθεί στον αποθανόντα
παγοποιείται μέχρις ότου προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα έτσι
ώστε να τεκμηριωθεί ο νόμιμος διαχειριστής της περιουσίας του αποθανόντα.

12. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ
Σε περίπτωση αχρεώστητης (εκ παραδρομής) πληρωμής, ο αιτητής επιστρέφει το σχετικό
ποσό που καταβλήθηκε από τον ΚΟΑΠ στο λογαριασμό του, προσαυξημένο κατά τους τόκους
που υπολογίζονται για το χρονικό διάστημα από την προθεσμία πληρωμής για το δικαιούχο
που αναφέρεται στην εντολή ανάκτησης, η οποία καθορίστηκε σε 15 ημέρες από την ημέρα
αποστολής της γραπτής ειδοποίησης για καταβολή του ποσού, έως την επιστροφή ή την
αφαίρεση των οφειλόμενων ποσών.
Το εφαρμοστέο επιτόκιο καθορίζεται με ετήσιο διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό
Οικονομικών.
12.1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά είναι άμεσα επιστρεπτέα και μη επιστροφή τους δυνατό
να οδηγήσει τον ΚΟΑΠ σε λήψη νομικών μέτρων για είσπραξη των εν λόγω ποσών.
Με την επιφύλαξη άλλων εκτελεστικών μέτρων που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη
μέλη συμψηφίζουν τις τυχόν εκκρεμείς οφειλές ενός αιτητή / δικαιούχου, με πληρωμές που
πρόκειται να γίνουν προς τον ίδιο αιτητή / δικαιούχο από τον οργανισμό πληρωμών που είναι
αρμόδιος για την ανάκτηση της οφειλής.

13. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Για σκοπούς ενημέρωσης των αιτητών / δικαιούχων σχετικά με την ενίσχυση, ο ΚΟΑΠ δυνατόν
να αποστέλλει σχετικά μηνύματα (SMS) στα κινητά τηλέφωνα ή και άλλης μορφής, έντυπη ή
ηλεκτρονική, ενημέρωση στους αιτητές / δικαιούχους.
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14. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ
Με την υποβολή της Αίτησης για το Μέτρο 5 ο αιτητής αποδέχεται την πιο κάτω δήλωση:
Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών της νομοθεσίας αναφορικά με ψευδείς
δηλώσεις ότι:
•

όσα έχω δηλώσει / αποδεχτεί με την υπεύθυνη δήλωση για την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών
Επιδοτήσεων (η «Ενιαία Αίτηση») του 2020, εξακολουθούν να ισχύουν

•

η αίτησή μου στο Μέτρο 5, αφορά τις επιλέξιμες εκτάσεις των επιδοτούμενων καλλιεργειών
από το εν λόγω Μέτρο, όπως αυτές προκύπτουν από την Ενιαία Αίτησή μου στο 2020 και
τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Μέτρου 5

•

έχω διαβάσει και κατανοήσει το εγχειρίδιο εφαρμογής - ενημέρωσης αιτητή του Μέτρου 5

•

δεν συμμετέχω ή έχω συμμετάσχει στο Μέτρο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Γεωργών

•

γνωρίζω πως σε περίπτωση που έχω λάβει ενίσχυση από τα σχέδια του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σχέδιο Επιδότησης Πολύ Μικρών και
Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων» ή/και «Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών
Δραστηριοτήτων

συνδεόμενων

με

την

Τουριστική

Βιομηχανία

ή

Οικονομικών

Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών
Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη
Αναστολή και αυτή υπερβαίνει την αιτούμενη ενίσχυση από το Μέτρο 5 θα λάβω την
παρούσα ενίσχυση μειωμένη όσο και το ύψος της ενίσχυσης που έλαβα από τα εν λόγω
σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για όποια ποσά
δεν έχει γίνει πρότερος συμψηφισμός από τυχόν προηγούμενη συμμετοχή μου σε άλλα
σχετικά σχέδια)
•

με την υποβολή της αίτησης αυτής αποδέχομαι οποιουσδήποτε ελέγχους ήθελε ο
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών («ΚΟΑΠ») να διεξάγει για την ακρίβεια των
δηλωθέντων στοιχείων και εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ όπως εξασφαλίζει δεδομένα σχετικά
με το αντικείμενο της αίτησής μου από άλλα αρχεία του Κράτους, Τμήματα ή / και
Υπηρεσίες του Κράτους ή άλλες πηγές, για σκοπούς διασταυρωμένων ελέγχων της
αίτησής μου, χωρίς κοινοποίηση σε εμένα

•

εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ όπως παρέχει στοιχεία σχετικά με την αίτησή μου σε άλλες
Υπηρεσίες του Κράτους ή / και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), σε Υπηρεσίες
/ Τμήματα της Ε.Ε., είτε στην περίπτωση που η αίτησή μου συνδέεται με οποιονδήποτε
τρόπο με άλλη αίτησή μου σε άλλη Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή / και στην περίπτωση που
ζητούνται στοιχεία για σκοπούς έρευνας και μελέτης που αφορούν εκτάσεις γης
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•

αποδέχομαι την αποστολή ταχυδρομικών επιστολών, καθώς και μηνυμάτων sms από τον
ΚΟΑΠ στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχω καταχωρήσει στα στοιχεία της αίτησης
μου, για σκοπούς ενημέρωσής μου

•

γνωρίζω ότι, ειδικά ως προς το περιεχόμενο της παρούσας αίτησης, των οποιωνδήποτε
δηλώσεων και στοιχείων τα οποία υποβάλλονται προς υποστήριξή της, το άρθρο 52(6) του
Περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου του 2020 (Ν.214(Ι)/2020)
προνοεί ότι: «Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παρεμποδίζει υπάλληλο στην εκτέλεση
των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή το οποίο παρέχει
ανακριβή ή ψευδή στοιχειά και πληροφορίες ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο το
έργο του διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.»

•

γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση συνεπάγεται, ανάμεσα σε άλλα, σε άμεση απόρριψη
της αίτησής μου ή / και λήψη πρόσθετων μέτρων εναντίον μου ή/και επιβολή ποινών ή/και
αποκλεισμών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή/και τη νομοθεσία της Ε.Ε. ή/και το
Εγχειρίδιο εφαρμογής του Μέτρου 5.

Δηλώνω επίσης ότι έχω λάβει γνώση για τα πιο κάτω:
Α. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ο ΚΟΑΠ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας βάσει των προνοιών του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και του Νόμου 125(Ι)/2018, και εφαρμόζοντας την
Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα («ΔΠΧ») που υποβάλλουν οι αιτητές στον ΚΟΑΠ στα πλαίσια αίτησης συμμετοχής
τους σε μέτρα, σχέδια και καθεστώτα επιδότησης.
Ο ΚΟΑΠ δεσμεύεται να διατηρεί όλα τα ΔΠΧ που επεξεργάζεται πλήρως ασφαλή και
προστατευμένα. Η διαφάνεια στη χρήση των ΔΠΧ και η ενημέρωση των υποκειμένων των
δεδομένων είναι σημαντική για τον ΚΟΑΠ.
Μπορείτε να

επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του ΚΟΑΠ στην

ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@capo.gov.cy ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση οδός Μιχαήλ
Κουτσόφτα 20, (Εσπερίδων & Μιχαήλ Κουτσόφτα), 2000 Λευκωσία, Κύπρος.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την Πολιτική Ιδιωτικότητας του ΚΟΑΠ
στην ιστοσελίδα www.capo.gov.cy.
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Β. Κοινοποίηση Παρατυπιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ο ΚΟΑΠ έχει μηδενική ανοχή σε φαινόμενα απάτης. ‘Όλες οι περιπτώσεις υπόνοιας απάτης
παραπέμπονται στο Γενικό Εισαγγελέα / Αστυνομία για διερεύνηση. O ΚΟΑΠ θέτει επίσης στη
διάθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στοιχεία για τις
παρατυπίες και τις περιπτώσεις υπόνοιας απάτης που διαπιστώνονται, καθώς και
πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται.
«Παρατυπία» συνιστά κάθε παράβαση διάταξης του δικαίου της Ε.Ε. που προκύπτει από
πράξη ή παράληψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να
ζημιωθεί ο γενικός προϋπολογισμός της Ε.Ε.
«Υπόνοια απάτης» θεωρείται κάθε παρατυπία που οδηγεί στην κίνηση διοικητικής ή δικαστικής
διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο ώστε να καθοριστεί η ύπαρξη δόλου, και ιδίως απάτης.
«Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ» συνιστά, μεταξύ άλλων, κάθε εκ
προθέσεως πράξη ή παράλειψη, σχετικά με:
•

τη χρήση ή την υποβολή ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων, με
αποτέλεσμα την υπεξαίρεση ή την εσφαλμένη παρακράτηση πόρων ή στοιχείων που
προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. ή από προϋπολογισμούς των οποίων η
διαχείριση ασκείται από την Ε.Ε. ή για λογαριασμό της,

•

την αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης, με τα ίδια ως
ανωτέρω αποτελέσματα,

•

την κατάχρηση αυτών των πόρων ή στοιχείων ενεργητικού, για σκοπούς άλλους από
αυτούς για τους οποίους χορηγήθηκαν αρχικώς.

Γ. Δημοσιοποίηση των δικαιούχων στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ (www.capo.gov.cy)
Σε εφαρμογή των άρθρων 111 και 112 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και του Κεφαλαίου VI του Εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, ο ΚΟΑΠ υποχρεούται να δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα
του συγκεκριμένα στοιχεία των δικαιούχων κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται εκ των υστέρων έως τις 31 Μαΐου κάθε
έτους για το προηγούμενο οικονομικό έτος και παραμένουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του
ΚΟΑΠ επί δύο έτη από την ημερομηνία της αρχικής δημοσιοποίησής τους.
Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει τηρουμένων των σχετικών προνοιών των πιο πάνω
Κανονισμών: το ονοματεπώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), την πλήρη εταιρική επωνυμία (για
νομικά πρόσωπα), την επωνυμία της ένωσης (για ενώσεις χωρίς δική τους νομική
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προσωπικότητα), τον δήμο ή την κοινότητα ή το χωριό και τον ταχυδρομικό κώδικα, τα ποσά
των ενισχύσεων ανά Μέτρο τα οποία έχει λάβει κάθε δικαιούχος κατά το υπό εξέταση
οικονομικό έτος καθώς και το άθροισμα αυτών και τη φύση και περιγραφή των
χρηματοδοτούμενων Μέτρων.
Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που είναι αναγκαίοι
για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλουν οι εν λόγω ενωσιακοί Κανονισμοί. Τα
δεδομένα ή στοιχεία που δημοσιοποιούνται ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο
επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, OLAF, όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
όπως επίσης και από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και διερεύνησης των Κρατών Μελών για
σκοπούς διαφύλαξης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
Για την ανάρτηση των πληροφοριών η οποία απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Εκτελεστικό Κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, ο ΚΟΑΠ διασφαλίζει τη συμμόρφωση του με τις
απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
H Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΚΟΑΠ είναι αναρτημένη στην
ιστοσελίδα www.capo.gov.cy.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ
ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ
ΑΜΠΕΛΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΑΝΙΘΟΣ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΑ
ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ
ΓΥΨΟΦΙΛΟ
ΔΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΘΗ
ΕΛΙΕΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
ΖΕΡΠΕΡΑ
ΗΛΙΑΝΘΟΣ
ΚΑΝΝΑΒΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΡΟΤΟ
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ
ΚΑΡΥΔΙΕΣ
ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ
ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΑΣΙ
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΚΟΛΟΚΥΘΙ
ΚΟΛΟΚΥΘΙΕΣ
ΚΡΑΜΒΟΕΙΔΗ
ΚΡΕΜΜΥΔΟΕΙΔΗ
ΛΟΛΙΟ
ΛΟΥΠΙΝΟ
ΛΥΣΙΑΝΘΟΣ
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ
ΜΑΡΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΜΗΔΙΚΗ
ΜΟΝΙΜΕΣ ΔΕΝΤΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΜΠΑΜΙΑ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΟΣΥΚΑ
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΠΕΠΟΝΙΑ
ΠΙΠΕΡΙΑ
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ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€/δεκάριο)
€11.00
€5.00
€3.00
€3.00
€8.00
€3.00
€12.00
€10.00
€12.00
€8.00
€10.00
€12.00
€6.00
€11.00
€12.00
€12.00
€12.00
€11.00
€9.00
€11.00
€10.00
€10.00
€14.00
€7.00
€7.00
€7.00
€10.00
€12.00
€7.00
€12.00
€12.00
€10.00
€10.00
€8.00
€16.00
€7.00
€4.00
€9.00
€14.00
€3.00
€10.00
€8.00
€8.00
Σελίδα 13

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΙΣΤΑΚΙΕΣ
ΡΑΠΑΝΑΚΙΑ
ΡΟΚΑ
ΣΕΛΙΝΟ
ΣΟΡΓΟ
ΣΠΑΝΑΧΙ
ΣΤΕΒΙΑ
ΣΥΚΙΕΣ
ΤΟΜΑΤΕΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΑΓΡΟΥ
ΤΡΙΦΥΛΛΙ
ΦΑΣΟΛΙΑ
ΦΙΣΤΙΚΙΑ
ΦΡΑΟΥΛΕΣ
ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ - ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ

ΜΕΤΡΟ 5_Έκδοση 1.0

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€/δεκάριο)
€3.00
€10.00
€10.00
€10.00
€9.00
€10.00
€3.00
€6.00
€13.00
€12.00
€16.00
€13.00
€6.00
€16.00
€9.00
€12.00

Σελίδα 14

