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Ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνων
καθολικό, δίκαιο, αποτελεσματικό,
ποιοτικό και ανθρώπινο
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ΧΑΙΡΕτΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Οι αγρότες μας αγωνίζονται καθημερινά για
να κρατήσουν ζωντανή τη γεωργία και την
κτηνοτροφία του τόπου, αντιμετωπίζοντας συχνά
τεράστιες δυσκολίες και κινδύνους που προκαλούν στις καλλιέργειές τους οι θεομηνίες και οι
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες γίνονται
ολοένα εντονότερες εξαιτίας των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής. Η στήριξη του δύσκολου
αγώνα των αγροτών, μέσω της μεταρρύθμισης
του συστήματος διαχείρισης κινδύνων στη,
κρίθηκε αναγκαία και επιτακτική.
Με τη μεταρρύθμιση αυτή καταργείται ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) και δημιουργείται το νέο σύστημα διαχείρισης κινδύνων, το
οποίο αποτελεί μέρος μιας σειράς σημαντικών
μεταρρυθμίσεων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται για στήριξη των αγροτών μας και των
προϊόντων τους.
Με το νέο σύστημα διαχείρισης κινδύνων
επιτυγχάνεται ουσιαστική στήριξη του εισοδήματος
των αγροτών και των κτηνοτρόφων σε περιπτώσεις ζημιών και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Διασφαλίζεται
η σταθερότητα του γεωργικού εισοδήματος, το
οποίο, ομολογουμένως, τα τελευταία χρόνια
επηρεάζεται δυσμενώς από θεομηνίες, από
ακραία καιρικά φαινόμενα και γενικότερα από τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες
γίνονται ολοένα και πιο έντονες. Το νέο σύστημα
λαμβάνει υπόψη όλους τους κινδύνους στους
οποίους εκτίθενται οι καλλιέργειες. Είναι καθολικό,
αφού σε αυτό συμμετέχουν όλοι οι αγρότες, και

παράλληλα είναι πιο δίκαιο, καθώς η συνεισφορά
των αγροτών υπολογίζεται βάσει του κινδύνου
που διατρέχουν οι καλλιέργειές τους.
Η στήριξη προς τους αγρότες παρέχεται μέσα από
τη δημιουργία ειδικού Ταμείου Προστασίας και
Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής, μέσω του
οποίου καλύπτονται δράσεις για τη διαχείριση
κινδύνων από θεομηνίες και δυσμενείς συνθήκες.
Το Ταμείο χρηματοδοτείται με παράλληλη συνεισφορά του κράτους και των αγροτών, και στόχος
του είναι η άμεση καταβολή των προβλεπόμενων
αποζημιώσεων και ενισχύσεων.
Το νέο σύστημα εκτιμάται ότι θα είναι βιώσιμο και
συμβατό με το κοινοτικό κεκτημένο, θέτοντας μια
γερή βάση για την ανασυγκρότηση της αγροτικής
μας οικονομίας, με περιορισμό της γραφειοκρατίας και κατάργηση πεπαλαιωμένων πρακτικών.
Οι καινοτομίες που εισάγονται στη γεωργία με το
νέο σύστημα διαχείρισης κινδύνων, φέρνουν τον
αγροτικό τομέα της χώρας μας σε νέα εποχή.

Κώστας Καδής
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ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ

ΕΙΣΑΓωΓη
Το Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής δημιουργήθηκε μέσα από τη
μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία, με πρωταρχικό στόχο τη
διασφάλιση του γεωργικού εισοδήματος. Το νέο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων παρέχει στήριξη
προς τον αγροτικό κόσμο, ακριβώς μέσω του αυτού του Ταμείου, και θέτει τις βάσεις για
ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας, με περιορισμό της γραφειοκρατίας και κατάργηση
πεπαλαιωμένων πρακτικών.
Το παρόν ενημερωτικό έντυπο στόχο έχει την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με το Ταμείο και
τα επιλέξιμα σχέδιά του, και παρουσιάζει ολοκληρωμένα, αλλά με απλοποιημένο και συνοπτικό
τρόπο, τις πρόνοιες και τις διαδικασίες για συμμετοχή στην καταβολή ενισχύσεων.

Νόμος
Ο Νόμος που διέπει τη σύσταση και τη λειτουργία του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της
Γεωργικής Παραγωγής είναι ο περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή
Θέματα Νόμος του 2019 (Ν 103 (Ι) /2019), ο οποίος εγκρίθηκε στις 13 Ιουλίου 2019 και τέθηκε
σε ισχύ στις 7 Αυγούστου 2019. Με τον Νόμο Ν104 (Ι) 2019 καταργήθηκε ο Οργανισμός
Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) και όλες οι αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Γεωργίας.

Πόροι του Ταμείου
Οι οικονομικοί πόροι του Ταμείου προέρχονται από τα εξής:
1. Τα ποσά από την ετήσια εισφορά που κάθε παραγωγός ή/και κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης
οφείλει να καταβάλλει. Τα ποσά αυτά αποτελούν νομική υποχρέωση και ουδείς/ουδεμία
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τους. Ποικίλλουν αναλόγως καλλιέργειας, εποχής
φύτευσης/σποράς, γεωγραφικής περιοχής καθώς και άλλων παραγόντων οι οποίοι περιγράφονται διεξοδικά στη σχετική νομοθεσία.
2. Τις εκάστοτε εγκρινόμενες κρατικές χορηγίες. Η κρατική χορηγία για έκαστο έτος καθορίζεται
σε επίπεδο τουλάχιστον ανάλογο με το συνολικό ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί από την
ετήσια εισφορά. Πρόσθετα οι κρατικές χορηγίες περιλαμβάνουν και τα προϋπολογιζόμενα
ποσά για έκαστο άλλο σχέδιο αφορά τη διαχείριση κινδύνων στην πρωτογενή παραγωγή ή
και στα μέσα παραγωγής της.
3. Άλλα έσοδα π.χ. τόκοι, δωρεές, καταθέσεις, επενδύσεις κ.λπ.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΣω τΟυ τΑΜΕΙΟυ
α.

Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών στον τομέα της γεωργίας
2014-2020

Το Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο (ΑνΕΠ) δύναται να καλύψει ζημιές στη γεωργική παραγωγή ή στα
μέσα παραγωγής, περιλαμβανομένων των υποστατικών και των φυτειών (γεωργικές εκμεταλλεύσεις)
από θεομηνίες και έκτακτα γεγονότα, καθώς και από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που μπορούν να
εξομοιωθούν με θεομηνία.
Διευκρινίσεις
«θεομηνία»: Περιλαμβάνει τους σεισμούς, τις κατολισθήσεις, τις χιονοστιβάδες και τις πλημμύρες,
καθώς και άλλες θεομηνίες υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να δοθεί αρκούντως ακριβής περιγραφή
τους, όπως για παράδειγμα οι ανεμοστρόβιλοι.
«έκτακτα γεγονότα»: Περιλαμβάνει τον πόλεμο, τις εσωτερικές ταραχές ή τις απεργίες, και με
ορισμένες επιφυλάξεις και ανάλογα με την έκτασή τους, μείζονα πυρηνικά ή βιομηχανικά ατυχήματα
που έχουν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες απώλειες.
«δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία»: Περιλαμβάνει
δυσμενείς καιρικές συνθήκες που καταστρέφουν άνω του 30% της μέσης παραγωγής στην ευρύτερη
πληγείσα περιοχή.
«δυσμενή κλιματικά φαινόμενα»: Θεωρούνται τα πιο κάτω καιρικά φαινόμενα: Παγετός, καταιγίδα,
χαλάζι, σφοδρές βροχοπτώσεις, θάλασσα, υψηλές θερμοκρασίες, διακυμάνσεις θερμοκρασίας,
χιονοπτώσεις, έντονη ξηρασία (ανομβρία), ανεμοθύελλα, άκαιρες βροχοπτώσεις, ισχυρός ξηρός άνεμος,
θερμός ξηρός αέρας, υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία, σκόνη στην ατμόσφαιρα.
Επίσης, από το ΑνΕΠ καλύπτονται και οι πιο κάτω ειδικές περιπτώσεις:
1. Ασθένειες: Καλύπτονται περιπτώσεις όπου, αποδεδειγμένα, φυτικές ασθένειες προκαλούνται από
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν, με αποτέλεσμα την απώλεια
παραγωγής.
2. Ακαρπία: Καλύπτονται περιπτώσεις όπου, αποδεδειγμένα, προκαλείται ακαρπία στις δενδρώδεις
καλλιέργειες ως αποτέλεσμα δυσμενών κλιματικών φαινομένων κατά το στάδιο της άνθησης, σε
μια ευρύτερη περιοχή η οποία αποτελείται από σύμπλεγμα κοινοτήτων και χαρακτηρίζεται από
ομοιογένεια καλλιεργειών και μορφολογίας του εδάφους.
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Όρια ζημιών και συντελεστές αποζημίωσης του ΑνΕΠ
Παρατηρήσεις

30%

30%

30%

------

60%

60%

ένταση≥ 5.5 R

Κατολισθήσεις

30%

30%

30%

------

60%

60%

Πλημμύρα

30%

30%

30%

------

60%

60%

Χιονοστιβάδες

30%

30%

30%

------

60%

60%

Ανεμοστρόβιλος

30%

30%

30%

------

60%

60%

Πόλεμος

30%

30%

30%

------

60%

60%

Εσωτερικές
αναταραχές

30%

30%

30%

------

60%

60%

Απεργίες

30%

30%

30%

------

60%

60%

Πυρηνικά ατυχήματα

30%

30%

30%

------

60%

60%

Βιομηχανικά ατυχήματα

30%

30%

30%

------

60%

60%

Παγετός

30%

30%

30%

------

60%

60%

Καταιγίδα

30%

30%

30%

------

60%

60%

Χαλάζι - εσπεριδοειδή
φυλλοβόλα

30%

30%

------

------

70%

70%

Χαλάζι (υπόλοιπα)

30%

30%

30%

------

60%

60%

Σφοδρές
βροχοπτώσεις

30%

30%

30%

------

60%

60%

Θάλασσα
(σταγονίδια νερού)

30%

30%

30%

------

60%

60%

Υψηλές θερμοκρασίες

30%

30%

30%

------

60%

60%

Διακυμάνσεις
θερμοκρασίας

30%

30%

30%

------

60%

60%

Έντονη ξηρασία
(ανομβρία)

45%

45%

------

20%

60%

48%

σύμπλεγμα
κοινοτήτων

Ανεμοθύελλα

30%

30%

30%

------

60%

60%

ένταση ≥ 8 Bf

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Σεισμός

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ανοικτές
ΑιγοπροΚαλλιέργειες βατοτροφία

Συντελεστής Μέγιστη
αποζημίωσης αποζημίωση

ΕΚΤΑΚΤΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

χαρακτηρισμός
από τις
αρμόδιες
Αρχές

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΔΥΣΜΕΝΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Όριο σε ατομικό επίπεδο
(μεγαλύτερο από 30%)

Αφαιρετέο
ποσοστό
απώλειας
παραγωγής
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ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ

ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

Όριο στην
ευρύτερη
περιοχή/
σύμπλεγμα
κοινοτήτων

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ

Άκαιρες βροχοπτώσεις

Όριο στην
ευρύτερη
περιοχή/
σύμπλεγμα
κοινοτήτων

30%

Όριο σε ατομικό επίπεδο
(μεγαλύτερο από 30%)

Ανοικτές
ΑιγοπροΚαλλιέργειες βατοτροφία

Αφαιρετέο
ποσοστό
απώλειας
παραγωγής

Συντελεστής Μέγιστη
αποζημίωσης αποζημίωση

30%

30%

------

60%

60%

Παρατηρήσεις

Ισχυρός ξηρός άνεμος

30%

30%

30%

------

60%

60%

Θερμός ξηρός αέρας

30%

30%

30%

------

60%

60%

Υψηλή ατμοσφαιρική
υγρασία

30%

30%

30%

------

60%

60%

Σκόνη στην
ατμόσφαιρα

30%

30%

30%

------

60%

60%

Ασθένειες

50%

50%

------

25%

60%

45%

σύμπλεγμα
κοινοτήτων

Ακαρπία

60%

60%

------

30%

60%

42%

σύμπλεγμα
κοινοτήτων

30%

30%

------

15%

60%

51%

ένδειξη
>30˚Κελσίου,
υγρασία <50%

σύμπλεγμα
κοινοτήτων

ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ

β.

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μέσπιλα-μπανάνες
(όλες οι ζημιές πλην
των ασθενειών)

β.

Εθνικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για επαναδραστηριοποίηση πληγέντων αγροτών/πληγεισών αγροτισσών και για
αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές που κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιές για την περίοδο 2014-2020

Το Εθνικό Πλαίσιο για τις Πυρκαγιές συνιστά την εθνική πολιτική διαχείρισης των ζημιών στην
πρωτογενή γεωργική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής από τις πυρκαγιές. Καθορίζει τους όρους
χορήγησης ενισχύσεων από κρατικούς πόρους σε γεωργοκτηνοτρόφους με σκοπό την επανόρθωση
των ζημιών στα περιουσιακά στοιχεία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αποκατάσταση του
περιβάλλοντος στις περιοχές που κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιές.
Για να κηρυχθεί μία περιοχή ως πληγείσα από πυρκαγιά θα πρέπει να ικανοποιούνται σωρευτικά τα
ακόλουθα κριτήρια:
α) Η επηρεασθείσα περιοχή πρέπει να είναι συνεχής και να καλύπτει έκταση 50 εκταρίων τουλάχιστον,
στα όρια μίας ή περισσοτέρων κοινοτήτων.
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δ) Ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που επηρεάζονται πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.
Μία περιοχή είναι δυνατόν να κηρυχθεί ως πληγείσα από πυρκαγιά το αργότερο εντός δύο χρόνων
από την επέλευση του δυσμενούς συμβάντος.
Στο Πλαίσιο μπορούν να συμμετάσχουν κάτοχοι ή διαχειριστές/διαχειρίστριες γης που ασχολούνται
πλήρως ή μερικώς με τη γεωργία ή/και την κτηνοτροφία και επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν
για αποκατάσταση των ζημιών στις περιοχές που κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιά,
νοουμένου ότι πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου και του Νόμου 103 (Ι) 2019.

γ.

Σχέδια αγρινών

Πεδίο εφαρμογής είναι περιοχές όλων των κοινοτήτων της Κύπρου που γειτνιάζουν με τα Δάση
Πάφου και Τροόδους και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές στις γεωργικές τους καλλιέργειες
από αγρινά και περιλαμβάνονται στον κατάλογο που καταρτίζεται και επικαιροποιείται από την
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. Οι δικαιούχοι των σχεδίων πρέπει να πληρούν τις πρόνοιες του Νόμου
103 (Ι) 2019.

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

γ) Το κατώτατο ποσό της εκτιμηθείσας ζημιάς στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να είναι
€150.000.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

β) Το ποσοστό ζημιάς στις γεωργικές καλλιέργειες ή στο ζωικό κεφάλαιο ή στα περιουσιακά
στοιχεία των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που εμπίπτουν στην πληγείσα περιοχή
πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 30% στην κάθε επιμέρους περίπτωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ

(i) Σχέδιο αποζημιώσεων για ζημιές που προκαλούνται στις γεωργικές καλλιέργειες από τα
αγρινά
(ii) Σχέδιο κρατικών ενισχύσεων για περίφραξη με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών
από τις ζημιές που προκαλούνται από τα αγρινά

Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων δύναται να
χορηγηθούν σε περιπτώσεις όπου μια συγκεκριμένη ζημιά δεν μπορεί να καλυφθεί από κάποιο άλλο
σχέδιο διαχείρισης κινδύνου. Οι δικαιούχοι καθορίζονται από τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής αριθ. 1408/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013, και οι ενισχύσεις υπολογίζονται και
καταβάλλονται μετά από πολιτική απόφαση.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis)

Τα όρια για τις ενισχύσεις de minimis είναι οι €20.000 ανά εκμετάλλευση.

ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ

δ.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα σχέδια αυτά είναι:
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ΔΙΑΔΙκΑΣΙΕΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ

Ως Δήλωση Καλλιεργειών θεωρείται και η αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων που υποβάλλεται στον
ΚΟΑΠ. Στις δηλωμένες στον ΚΟΑΠ καλλιέργειες κάθε παραγωγού θα επιβάλλεται η αναλογούσα,
για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου, εισφορά προς το Ταμείο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Δήλωση Kαλλιεργειών - Είσπραξη εισφορών

Για Δηλώσεις Καλλιέργειας μετά την 1η Νοεμβρίου μέχρι τη λήξη του έτους, ο υπολογισμός
της εισφοράς θα συνυπολογίζεται με βάση τις εισφορές που πρέπει να καταβληθούν από
τον αιτούντα/την αιτούσα το επόμενο έτος. Για παράδειγμα για πατάτες ή λαχανικά που
φυτεύονται μετά την 1η Νοεμβρίου, θα υπολογίζεται η εισφορά τους την επόμενη χρονιά
συνυπολογίζοντας τυχόν δήλωσή τους στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΣΕΕ) του
ΚΟΑΠ της επόμενης χρονιάς. Σε περίπτωση που το τεμάχιο δεν δηλωθεί από τον αιτούντα/την
αιτούσα στο ΣΕΕ τους στον ΚΟΑΠ την επόμενη χρονιά και υποστεί ζημιά, θα αποζημιώνεται στις
περιπτώσεις που είχε προηγηθεί προπληρωμή στο Τμήμα Γεωργίας ή ο αιτών/η αιτούσα ανάλαβε
κατά την υποβολή της δήλωσης καλλιέργειάς του/της τη δέσμευση για αποκοπή της εισφοράς
από τον ΚΟΑΠ. Συγκεκριμένα, για σκοπούς εισφοράς η καλλιεργητική περίοδος των
λαχανικών, πατατών και άλλων ετήσιων καλλιεργειών σε σχέση πάντοτε με τη φύτευσή
τους θα αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους μέχρι τις 31 Οκτωβρίου
του τρέχοντος έτους.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(α) Καλλιέργειες πατατών όπου απαιτείται αυξημένο ποσοστό αποζημίωσης ύψους 60% για
την περίοδο φυτεύσεων καλλιεργειών από την 1η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους μέχρι
και τις 31 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους και καλλιέργειες πατατών από την 1η Νοεμβρίου
του προηγούμενου έτους μέχρι το τέλος Ιουλίου του επόμενου έτους (βασική και αυξημένη
κάλυψη). Ωστόσο, αν δεν υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας για φυτεύσεις μετά τις 31 Ιουλίου
του τρέχοντος έτους και όταν στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων η αιτούμενη καλλιέργεια στο
τεμάχιο είναι πατάτες, τότε θα υπάρχει επιβολή της βασικής εισφοράς ύψους €9/δεκάριο με
δικαίωμα αποζημίωσης ύψους 30%. Αντίστοιχες ρυθμίσεις θα ισχύουν και στην περίπτωση των
λαχανικών και ετήσιων καλλιεργειών.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

(α)

ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ

Περιπτώσεις υποχρεωτικής υποβολής Δήλωσης Καλλιέργειας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Οποιαδήποτε καλλιέργεια δεν αναφέρεται στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων δεν είναι επιλέξιμη
για κρατική ενίσχυση σε περίπτωση ζημιών, εκτός και αν υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ

(β)

(β) Δεύτερη καλλιέργεια: Στην περίπτωση όπου στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων αναγράφεται η
καλλιέργεια Α, και μετά το πέρας αυτής, αλλά εντός του ίδιου έτους, ο ίδιος/η ίδια παραγωγός
εγκαθιστά και την καλλιέργεια Β (ίδιου ή διαφορετικού είδους) στο ίδιο τεμάχιο. Στην περίπτωση που
η καλλιέργεια Β είναι του ίδιου είδους με την Α, με την ήδη καταβληθείσα βασική εισφορά είναι
καλυμμένη για αποζημίωση. Στην περίπτωση που η καλλιέργεια Β είναι διαφορετικού είδους
από την Α, αν ο/η παραγωγός επιθυμεί να την καλύψει για τυχόν ζημιές θα πρέπει εντός 21
ημερών από τη φύτευσή της να προσέλθει στο Τμήμα Γεωργίας για να υποβάλει Δήλωση
Καλλιέργειας και να προπληρώσει ή να εξουσιοδοτήσει την αποκοπή από τον ΚΟΑΠ του
ποσού που αντιστοιχεί στην καλλιέργεια Β.
Ως πρώτη καλλιέργεια τεμαχίου, στη γενική περίπτωση, θεωρούμε την καλλιέργεια η οποία
αναγράφεται στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων κατά το υπό αναφορά έτος. Η υπαγωγή της
πρώτης καλλιέργειας στο Ταμείο είναι υποχρεωτική.
Σε περίπτωση που ολόκληρη η μεγίστη επιλέξιμη έκταση ενός τεμαχίου καταλαμβάνεται από μόνιμη
καλλιέργεια (π.χ. ελιές, φυλλοβόλα κ.λπ.) τότε δεν μπορεί να γίνει δεκτή Δήλωση Καλλιέργειας για
δεύτερη καλλιέργεια εποχιακού χαρακτήρα. Δήλωση Kαλλιέργειας μπορεί να γίνει δεκτή όταν τόσο
η πρώτη καλλιέργεια όσο και η δεύτερη καλλιέργεια είναι μόνιμες καλλιέργειες π.χ. δέντρα, και στη
συγκεκριμένη περίπτωση η δήλωση καλλιέργειας γίνεται ανά αγροτεμάχιο με ξεχωριστές διαδοχικές
εγγραφές ανά είδος καλλιέργειας και ανά ποικιλία.

(γ)

(γ) Δεύτερος καλλιεργητής/δεύτερη καλλιεργήτρια: Πρόκειται για την περίπτωση όπου την αίτηση
εκταρικών επιδοτήσεων υποβάλλει ο/η παραγωγός Χ, αλλά κάποια άλλη καλλιέργεια ίδιου ή
διαφορετικού είδους στο συγκεκριμένο τεμάχιο διενεργείται και από τον/την παραγωγό Ψ που
επιθυμεί να καλύψει την καλλιέργεια για τυχόν ζημιές. Τότε ο/η παραγωγός Ψ θα πρέπει εντός
21 ημερών από τη φύτευση να προσέλθει στο Τμήμα Γεωργίας για να υποβάλει Δήλωση
Καλλιέργειας. Δήλωση καλλιέργειας ή/και δήλωση ζημιάς δεν θα μπορεί να γίνεται δεκτή από τον
δεύτερο καλλιεργητή/δεύτερη καλλιεργήτρια στην περίπτωση όπου μια μόνιμη καλλιέργεια
(δενδρώδεις, αμπέλια, μπανάνες κ.λπ.) περιλαμβάνεται στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων του/της
παραγωγού Χ, αλλά για λόγους που δεν είναι γνωστοί η καλλιέργεια διενεργείται από τον/την
παραγωγό Ψ. Ο/Η παραγωγός Χ επιβαρύνεται ούτως ή άλλως με την εισφορά και είναι ο
μοναδικός/η μοναδική που μπορεί να αιτηθεί κρατική ενίσχυση για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου
στο ίδιο τεμάχιο.
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Με την Υπεύθυνη Δήλωση θα επιβεβαιώνει, επίσης, ότι όλα τα τεμάχια που έχει συμπεριλάβει στη
Δήλωση Καλλιέργειας βρίσκονται νόμιμα στην κατοχή του και ότι τα τεμάχια που αναφέρονται στο
ενοικιαστήριο/διαχειριστήριο έγγραφο που επισυνάπτει δεν αφορούν κρατική, δασική ή
τουρκοκυπριακή γη. Στην περίπτωση αυτή έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στο Τμήμα
Γεωργίας άδεια χρήσης/μίσθωσης στο όνομά του/της. Τονίζεται ότι για τα χαλίτικα και τα
τουρκοκυπριακά τεμάχια για σκοπούς παραχώρησης/υπενοικίασης θα ισχύουν οι
πρόνοιες και οι κανονισμοί που έχουν καθορίσει οι αρμόδιες Υπηρεσίες που έχουν την
ευθύνη διαχείρισής τους.
Στις περιπτώσεις που οι καλλιέργειες αφορούν νομικό πρόσωπο θα προσκομίζεται υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου Εταιρείας με το ίδιο περιεχόμενο.

(ε)

(ε) Μεσπίλα, ακτινίδια, ρόδια, λωτοί, καρυδιές πεκάν και κτηνοτροφικά τεύτλα: Η Δήλωση
Καλλιέργειας είναι απαραίτητη προκειμένου να γνωστοποιηθεί στο Τμήμα Γεωργίας το ακριβές
είδος καλλιέργειας. Αυτό συμβαίνει διότι στον ΚΟΑΠ τα είδη αυτά περιλαμβάνονται σε ευρύτερα
αθροίσματα όπως Μόνιμες Δενδρώδεις Καλλιέργειες (Μέσπιλα), Φυλλοβόλα (Ακτινίδια, Λωτοί,
Ροδιές), Καρυδιές (Πεκάν), και η εισφορά που θα αποκοπεί για το άθροισμα καλλιεργειών είναι
ουσιαστικά διαφοροποιημένη από το συγκεκριμένο είδος. Για να γίνουν οι διαχωρισμοί αυτοί και
η επιβολή της σωστής εισφοράς θα πρέπει να γίνει από τους παραγωγούς Δήλωση Καλλιέργειας
με βάση συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Αν δεν υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας τότε οι
παραγωγοί είτε θα αποκλείονται από τυχόν ενίσχυση είτε θα καταβάλλουν μεγαλύτερα ποσά από
αυτά που πρέπει.
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ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Πέραν τούτου, για τις περιπτώσεις αυτές όπου ο/η παραγωγός δεν είναι ιδιοκτήτης/ιδιοκτήτρια
αλλά διαχειρίζεται/ενοικιάζει το τεμάχιο, θα πρέπει να προσκομίσει και υπογεγραμμένη
Υπεύθυνη Δήλωση Καλλιεργητή όπου θα δηλώνει υπεύθυνα ότι όλες οι πληροφορίες που
δίνονται στη Δήλωση Καλλιέργειας και στο ενοικιαστήριο/διαχειριστήριο έγγραφο που
επισυνάπτει είναι αληθείς, σωστές και πλήρεις. Πρόσθετα, όπου είναι εφικτό να προσκομίζεται
και τίτλος ιδιοκτησίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στις περιπτώσεις (α) και (δ) πιο πάνω, ο/η παραγωγός Ψ που ενδιαφέρεται να υποβάλει Δήλωση
Καλλιέργειας και δεν έχει αίτηση στο ΣΕΕ του ΚΟΑΠ κατά την τελευταία προκήρυξη, θα πρέπει
να είναι εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (σε
οποιαδήποτε κατηγορία) και να προσκομίσει το πιστοποιητικό εγγραφής του/της στο Μητρώο
Αγροτών.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(δ) Τεμάχιο που δεν περιλαμβάνεται σε αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων. Η περίπτωση αυτή
αφορά τόσο μόνιμες όσο και εποχιακές καλλιέργειες. Ο/Η παραγωγός Ψ που ενδιαφέρεται να
υποβάλει Δήλωση Kαλλιέργειας, θα πρέπει να προσκομίσει τον τίτλο ιδιοκτησίας, αν
ιδιοκτήτης/ιδιοκτήτρια είναι ο ίδιος/η ίδια ή Υπεύθυνη Δήλωση Καλλιεργητή, και όπου
είναι εφικτό και τίτλο ιδιοκτησίας, μαζί με Εξουσιοδότηση Διαχείρισης Αγροτεμαχίου αν
ιδιοκτήτης/ιδιοκτήτρια είναι άλλο πρόσωπο.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

(δ)

ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ
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Πρόσθετες πληροφορίες για τις Δηλώσεις Καλλιέργειας
Μόνιμες φυτείες
Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών η έκταση ανά αγροτεμάχιο που θα περιλαμβάνεται στη
Δήλωση Καλλιέργειας θα μπορεί να είναι ίση με την αιτούμενη έκταση για το σύνολο των
καλλιεργειών στο συγκεκριμένο τεμάχιο στο ΣΕΕ του ΚΟΑΠ (της τρέχουσας ή της
προηγούμενης περιόδου ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της Δήλωσης Καλλιέργειας) όταν
το τεμάχιο είναι δηλωμένο στον ΚΟΑΠ, ή να μην υπερβαίνει την κτηματολογική, στην
περίπτωση που δεν υποβάλλεται ενιαία αίτηση στον ΚΟΑΠ ή την έκταση που θα αναφέρεται
στο εκάστοτε διαχειριστήριο/ενοικιαστήριο. Συγκεκριμένα, στα δηλωμένα τεμάχια με μόνιμες
φυτείες στον ΚΟΑΠ, η έκταση ανά είδος καλλιέργειας στο τεμάχιο που θα περιλαμβάνεται στη Δήλωση
Καλλιέργειας, κατά κανόνα πρέπει να είναι ίση με την αιτούμενη έκταση ανά είδος στο ΣΕΕ του ΚΟΑΠ
της προηγούμενης χρονιάς ή της τρέχουσας χρονιάς (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της βάσης
δεδομένων του ΚΟΑΠ).
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ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(στ) Στις περιπτώσεις όπου παρέχονται επιλογές για μεγαλύτερη κάλυψη, όπως είναι η δυνατότητα για
+25% αυξημένης στρεμματικής παραγωγής στα φυλλοβόλα, αμπέλια και τα εσπεριδοειδή. Για
τις επιλογές αυτές προβλέπεται αυξημένη εισφορά (+25%) σε σχέση με τη συνηθισμένη. Στις
περιπτώσεις αυτές, και ανεξάρτητα από το αν η καλλιέργεια είναι δηλωμένη στον ΚΟΑΠ ως τέτοια,
θα πρέπει να υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας εντός του καθορισμένου για κάθε καλλιέργεια
χρονοδιαγράμματος. Στις περιπτώσεις αυτές οι καλλιεργητές/καλιιεργήτριες θα πρέπει επί του
πεδίου να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι όντως η καλλιέργειά τους δικαιολογεί διαφοροποίηση
για αυξημένη παραγωγή, ανάλογα με την περίπτωση. Αν κάποιος/α έχει υποβάλει Δήλωση
Καλλιέργειας για αυξημένες αποδόσεις και δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη διαφοροποίηση αυτή
(π.χ. μη ικανοποιητική παραγωγή της φυτείας φυλλοβόλων την τρέχουσα χρονιά) τότε η αυξημένη
επιβάρυνση θα παραμείνει, η τυχόν ενίσχυση, όμως, θα είναι μειωμένη.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(στ)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που στον ΚΟΑΠ δηλώνεται καλλιέργεια χαμηλότερης εισφοράς σε ένα τεμάχιο,
τότε πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλλεται Δήλωση Καλλιέργειας για όσες ομοειδείς
καλλιέργειες υπάρχουν στο ίδιο τεμάχιο και έχουν υψηλότερη εισφορά. Σε αντίθετη
περίπτωση όταν προκληθεί ζημιά και υποβληθεί δήλωση ζημιάς δεν θα αποζημιώνονται τα
συγκεκριμένα είδη.

ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ
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Υπόλοιπες καλλιέργειες
Στην περίπτωση των υπόλοιπων καλλιεργειών (πλην μόνιμων) η έκταση ανά τεμάχιο που θα
περιλαμβάνεται στη Δήλωση Καλλιέργειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη επιλέξιμη
έκταση του τεμαχίου στο ΣΕΕ του ΚΟΑΠ (της τρέχουσας ή της προηγούμενης περιόδου
ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της Δήλωσης Καλλιέργειας) όταν το τεμάχιο είναι δηλωμένο
στον ΚΟΑΠ ή την κτηματολογική, στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται ενιαία αίτηση στον
ΚΟΑΠ, ή την έκταση που θα αναφέρεται στο εκάστοτε διαχειριστήριο/ενοικιαστήριο.

Παραλαβή Δηλώσεων Καλλιέργειας
Οι Δηλώσεις Καλλιέργειας παραλαμβάνονται αποκλειστικά από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία (ΕΓΓ).
Όπου προνοείται Δήλωση Καλλιέργειας ισχύουν συγκεκριμένα ανά περίπτωση χρονοδιαγράμματα τα
οποία θα κοινοποιούνται προς τον αγροτικό κόσμο με σχετικές ανακοινώσεις από το Τμήμα Γεωργίας.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις
Όταν κάποιος/α παραγωγός προσέλθει εκπρόθεσμα για να υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας, αυτή
σφραγίζεται ως εκπρόθεσμη και χρεώνεται ανάλογα η εισφορά. Την ίδια στιγμή θα παραδίδεται
στον/στην παραγωγό επιστολή με την οποία θα ενημερώνεται ότι η Δήλωση Καλλιέργειας έχει
παραληφθεί ως εκπρόθεσμη και απορρίπτεται. Οι εν λόγω καλλιεργητές/καλλιεργήτριες έχουν
το δικαίωμα, εντός 15 ημερών, να υποβάλουν ένσταση με βάση πρότυπο έντυπο, προσκομίζοντας
επαρκή δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι η καθυστέρηση οφειλόταν σε λόγους ανωτέρας βίας.

Καλλιέργειες που δηλώνονται στον ΚΟΑΠ ως ευρύτερα αθροίσματα
Στην παρούσα φάση στην περίπτωση καλλιεργειών που δηλώνονται στον ΚΟΑΠ ως ευρύτερα
αθροίσματα και δεν ζητείται από τους παραγωγούς αυξημένη κάλυψη, δεν απαιτείται Δήλωση
Καλλιέργειας. Τέτοιες περιπτώσεις είναι τα Φυλλοβόλα, Εσπεριδοειδή κλπ. Οι παραγωγοί αυτοί/αυτές
μπορούν και κατά τη Δήλωση Ζημιάς να παρουσιάσουν τις καλλιέργειές τους χωρίς να υπάρχει
πρόβλημα. Ωστόσο, όποιος/όποια το επιθυμεί, μπορεί να υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας εντός του
χρονοδιαγράμματος.
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Καταβολή οφειλής
Για να είναι έγκυρη η Δήλωση Καλλιέργειας θα πρέπει να πληρείται ένας από τους πιο κάτω λόγους σε σχέση με την καταβολή της οφειλής που αντιστοιχεί στις καλλιέργειες, ανάλογα με την περίπτωση:
α) Αιτών/αιτούσα στον ΚΟΑΠ που υποβάλλει Δήλωση Καλλιέργειας για τεμάχια τα οποία είναι
δηλωμένα στο ΣΕΕ του ΚΟΑΠ στο όνομα του/της έχει την επιλογή είτε να του/της αποκοπεί το
συνολικό ποσό της εισφοράς μέσω του ΚΟΑΠ είτε, εάν το επιθυμεί, να το προπληρώσει. Η
συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει τόσο για την πρώτη καλλιέργεια όσο και για τυχόν δεύτερη
καλλιέργεια. Ισχύει, επίσης, και για την επιλογή της αυξημένης εισφοράς π.χ. φυλλοβόλα,
εσπεριδοειδή ή για επιλογή πλήρης κάλυψης κ.λπ.
β) Μη αιτών/αιτούσα στον ΚΟΑΠ που υποβάλλει Δήλωση Καλλιέργειας θα πρέπει να προπληρώνει
το συνολικό ποσό της εισφοράς και να προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
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ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

γ) Αιτών/αιτούσα στον ΚΟΑΠ που υποβάλλει Δήλωση Καλλιέργειας για τεμάχια τα οποία δεν είναι
δηλωμένα στο όνομα του/της στο ΣΕΕ του ΚΟΑΠ του προηγούμενου έτους, θα πρέπει να
προπληρώνει το ποσό της εισφοράς, εκτός εάν αναλάβει γραπτή δέσμευση για αποκοπή της
εισφοράς μέσω του ΚΟΑΠ από το ΣΕΕ του τρέχοντος έτους, οπόταν σε αυτή την περίπτωση το
ποσό εισφοράς θα του/της αποκόπτεται από τον ΚΟΑΠ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Στις περιπτώσεις μόνιμων καλλιεργειών που δεν δηλώνονται στον ΚΟΑΠ και ο αιτών/η
αιτούσα δεν υποβάλλει αίτηση στον ΚΟΑΠ, η Δήλωση Καλλιέργειας θα υποβληθεί μια φορά
και θα ισχύει για σειρά ετών και θα γίνεται προπληρωμή του συνόλου της εισφοράς.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Στην περίπτωση των μόνιμων καλλιεργειών, βοσκότοπων και των εκτάσεων με αγρανάπαυση που
δηλώνονται στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων του ΚΟΑΠ, η Δήλωση Καλλιέργειας θα
υποβάλλεται μια φορά και θα ισχύει για σειρά ετών μέχρι ο/η παραγωγός να ενημερώσει με
νέα Δήλωση Καλλιέργειας για τη διαφοροποίηση δεδομένων του τεμαχίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Μόνιμες καλλιέργειες, βοσκότοποι, εκτάσεις με αγρανάπαυση

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
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Αποκλεισμός από κρατική ενίσχυση σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνου
Στις πιο κάτω περιπτώσεις η υποχρέωση για καταβολή της οφειλής παραμένει αλλά ο καλλιεργητής/η καλλιεργήτρια αποκλείεται από οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε σχέση με τη διαχείριση
κινδύνου:
α) Εάν υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας ή και αίτηση στον ΚΟΑΠ, αλλά δεν γίνει η πληρωμή της
αντίστοιχης εισφοράς είτε μέσω του Τμήματος Γεωργίας είτε μέσω της σχετικής εξουσιοδότησης
στον ΚΟΑΠ.
β) Ο αιτών/η αιτούσα δεν υποβάλει ο ίδιος/η ίδια αίτηση στο ΣΕΕ του ΚΟΑΠ, δεν έχει υποβάλει ούτε
και διαφοροποιημένη Δήλωση Καλλιέργειας σε σχέση με την προηγούμενη του δήλωση
(προηγούμενο έτος), δεν έχει υποβληθεί αίτηση στο ΣΕΕ του ΚΟΑΠ για το τεμάχιο με τη
συγκεκριμένη καλλιέργεια από οποιονδήποτε άλλο καλλιεργητή/οποιαδήποτε άλλη καλλιεργήτρια,
και ο αιτών/ηαιτούσα έπειτα από σχετική ενημέρωση που θα του/της γίνει από το Τμήμα Γεωργίας
δεν προσέλθει για να καταβάλει την εισφορά του/της.
Πρόσθετα, ο καλλιεργητής/η καλλιεργήτρια αποκλείεται από οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε σχέση
με τη διαχείριση κινδύνου, εφόσον έχει οποιεσδήποτε οφειλές προς το ταμείο (εξαιρούνται οι
παλαιές οφειλές προς τον πρώην ΟΓΑ, οι οποίες θα συμψηφίζονται με τις εκάστοτε πληρωμές του
ταμείου). Το Τμήμα Γεωργίας θα ενημερώνει κατά διαστήματα τους/τις παραγωγούς για τυχόν οφειλές
τους και για το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής τους.

Καθορισμός εισφοράς
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εισφορά που θα πρέπει να καταβάλλεται προς το Ταμείο
ανά καλλιέργεια κατά δεκάριο:
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Πατάτες ανοιξιάτικες 1+2 (φύτευση Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

Φυλλοβόλα/Οπωροφόρα σε παράλιες περιοχές (κατάλογος κοινοτήτων 2) (πλην Ακτινιδίων,
Ροδιών, Λωτών), Περβόλι, Αγκινάρες, Μπανάνες, Πατάτες χειμερινές, Πατάτες ανοιξιάτικες 3,
Εσπεριδοειδή (κατάλογος κοινοτήτων 3)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ

Αγγουράκια, Διάφορα Λαχανικά, Κολοκύθι (Cucurbita pepo), Μελιτζάνες, Πιπέρια, Ντομάτες,
Φασόλια, Ρόδια, Ακτινίδια, Λωτοί, Καρυδιές κοινές, Φράουλες, Αθάνατα, Γαρίφαλα,
Γυψόφυλλο, Διάφορα άνθη, Ζέρπερα, Καλεντούλα, Χρυσάνθεμα, Λίλιουμ, Λυσίανθος,
Τριανταφυλλιά, Στρελίτσια, Εσπεριδοειδή (κατάλογος κοινοτήτων 4)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

Καρότο, Καρπούζια, Φυλλώδη λαχανικά (Κινέζικο λάχανο, Κόλιαντρος, Αντίδια, Ραδίκια,
Σταμναγκάθι, Ρόκα, Σέλινο, Σπανάκι, Φρέσκα κρεμμυδοειδή, Μαϊντανός, Μαρούλια)
Κολοκυθιές (Cucurbita moschata), Κραμβοειδή, Πεπόνια, Λοιπά τεύτλα (Λάχανο/ Σεσκουλο/
Beta vulgaris var cicla, Παντζάρια), Βολβώδη κρεμμυδοειδή, Λουβιά, Μπιζέλια, Ελιές
επιτραπέζιες, Πατάτες (υποχρεωτικό)

(€25,20)
(€19,80)

(€13,50)

(€9,00)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ Άνηθος, Βασιλικός, Γλυκοπατάτα, Γλυκόριζα, Γλιστρίδα, Κολοκάσι, Κολοκύθα (Cucurbita

(€6,75)

maxima), Κρεατοκόλοκο, Μάραθος, Μπάμια, Νεροκολοκυθιά, Ραπανάκια, Τριανταφυλλιά
Αγρού, Καρυδιές Πεκάν, Πιστακιές, Συκιές, Λοιπές Μόνιμες Δενδρώδεις Καλλιέργειες,
Αμπέλια Επιτραπέζια, Καπνός, Εσπεριδοειδή (κατάλογος κοινοτήτων 5)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ

Αμπέλια οινοποιήσιμα, Αμπέλια παραδοσιακά, Ελιές για λάδι, Αμυγδαλιές, Φουντουκιές,
Χαρουπιές, Δέντρα παραδοσιακά, Είδη Lathyrus, Λουβάνα, Ρεβύθια, Φακές, Κουκιά, Βαμβάκι,
Ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Κάνναβη βιομηχανική, Κεχρί (όλα τα είδη), Λιθόσπαστο, Λινάρι,
Λούπινο, Μόνιμες Θαμνώδεις Καλλιέργειες (εξαιρούνται Τριανταφυλλιά, Στρελίτσια),
Παπουτσόσυκα, Σισάμι, Σόγια, Σόργο, Στέβια, Φιστίκια, Φοινικιές, Χαμομήλι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η

(€2,25)

Είδη Vicia (πλην Κουκιών), Σκληρό σιτάρι, Τριτικάλε, Μηδική, Σίκαλη, Τριφύλλι, Λόλιο (όλα
τα είδη), Λαχανικά/Ετήσιες καλλιέργειες για τις οποίες η εισφορά ήταν εθελοντική
(υποχρεωτική μετά το δεύτερο έτος ισχύος της νομοθεσίας)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ

Αγρανάπαυση, Μόνιμοι Βοσκότοποι, Μόνιμοι Βοσκότοποι χωρίς ζώα

(€3,15)

(€1,80)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(€1,71)

Ι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ

Αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, Βίκος για χλωρή λίπανση, Κουκιά για χλωρή
λίπανση, Κριθάρι, Λουβάνα για χλωρή λίπανση, Λουβιά για χλωρή λίπανση, Μίγματα (όλοι
οι συνδυασμοί), Μπιζέλια κτηνοτροφικά, Μπιζέλια για χλωρή λίπανση, Ρεβύθια για χλωρή
λίπανση, Σιτάρι, Σιφωνάρι, Κτηνοτροφικά τεύτλα, Τριφύλλι για χλωρή λίπανση, Φαβέττα για
χλωρή λίπανση, Φακές για χλωρή λίπανση, Φασόλια για χλωρή λίπανση, Ψυχανθή/
Αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, Αραβόσιτος, Φακελωτή
Αιγοπρόβατα

(€0,36)
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Φυλλοβόλα/Οπωροφόρα, Περβόλι σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (κατάλογος
κοινοτήτων 1) (πλην Ακτινιδίων, Ροδιών, Λωτών), Μέσπιλα

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(€28,80)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Καλλιέργεια

ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ

Εισφορά

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ

Για την περίπτωση των φυλλοβόλων και των Περβολιών υπάρχει διαφοροποιημένη εισφορά
ανάλογα με την κοινότητα. Κοινότητες, τα διοικητικά όρια των οποίων εφάπτονται με τη θάλασσα πρέπει
να καταβάλλουν €19,80/ δεκάριο. Οι υπόλοιπες κοινότητες πρέπει να καταβάλλουν €28,80/ δεκάριο.
Οι δύο ζώνες είναι οι εξής:
ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ

Κατάλογος 1

ΕΙΣΦΟΡΑ: €28,80/ δεκάριο
Επαρχία

Κοινότητες

Αμμόχωστος

------------

Λάρνακα

Οδού, Μελίνη, Άγιοι Βαβατσινιάς, Βαβατσινιά, Ορά, Λάγεια, Βάβλα, Πάνω Λεύκαρα, Κάτω
Λεύκαρα, Κάτω Δρύς, Δελίκηπος, Κόρνος, Σκαρίνου, Χοιροκοιτία, Τόχνη, Καλαβασός, Μαρί

Λευκωσία

Σιά, Μαθιάτης, Λυθροδόντας, Καταλιόντας, Αναλιόντας, Καμπιά, Πέρα, Πολιτικό, Καπέδες, Κλήρου,
Καλό Χωριό, Άγιος Επιφάνειος, Γούρρι, Φικάρδου, Λαζανιάς, Φαρμακάς, Καμπί, Παλαιχώρι,
Απλίκι, Ασκάς, Φτερικούδι, Άλωνα, Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Λιβάδια, Αληθινού, Σαράντι,
Λαγουδερά, Αγροκηπιά, Μιτσερό, Κάτω Μονή, Αγία Μαρίνα, Ξυλιάτος, Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου,
Πάνω Κουτραφάς, Κάτω Κουτραφάς, Βυζακιά, Νικητάρι, Σκουριώτισσα, Κατύδατα, Λινού, Φλάσου,
Άγιος Επιφάνειος Σολέας, Κοράκου, Ευρύχου, Άγιος Θεόδωρος, Καλλιάνα, Τεμβριά, Σινά Όρος,
Γαλάτα, Κακοπετριά, Αγία Ειρήνη, Καννάβια, Σπήλια, Κούρδαλη, Οίκος, Καλοπαναγιώτης, Γερακιές,
Πεδουλάς, Μουτουλλάς, Κάμπος, Τσακκίστρα, Μυλικούρι

Λεμεσός

Συκόπετρα, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Παύλος, Καλό Χωριό, Λουβαράς, Διερώνα, Αρακαπάς,
Επταγώνεια, Κελλάκι, Πραστειό Κελλακίου, Κλωνάρι, Βίκλα, Ακαπνού, Σανίδα, Βάσα Κελλακίου,
Ασγάτα, Πεντάκωμο, Μοναγρούλλι, Μονή, Πύργος, Παρεκκλησιά, Φοινικάρια, Αρμενοχώρι,
Ακρούντα, Παλώδεια, Φασούλα, Μαθηκολώνη, Σπιτάλι, Παραμύθα, Αψιού, Γεράσα, Απεσιά,
Κορφή, Άλασσα, Λιμνάτης, Καπηλειό, Άγιος Μάμας, Ζωοπηγή, Κάτω Μύλος, Άγιος Ιωάννης, Άγιος
Θεόδωρος, Αγρός, Αγρίδια, Χανδριά, Κυπερούντα, Δύμες, Ποταμίτισσα, Αμίαντος, Πελέντρι,
Λεμύθου, Πρόδρομος, Παλιόμυλος, Τρείς Ελιές, Καμινάρια, Άγιος Δημήτριος, Φοινί, Κάτω
Πλάτρες, Πάνω Πλάτρες, Μανδριά, Μονιάτης, Πέρα Πεδί, Κουκά, Τριμίκλινη, Άρσος, Μαλιά,
Γεροβάσα, Όμοδος, Ποταμιού, Κοιλάνι, Βάσα Κοιλανίου, Κισσούσα, Βουνί, Συλίκου, Λάνεια,
Δωρός, Μονάγρι, Άγιος Γεώργιος, Λόφου, Άγιος Θεράπων, Δωρά, Πάχνα, Άγιος Αμβρόσιος,
Κάτω Κυβίδες, Πάνω Κυβίδες, Σούνι-Ζανακιά, Πραστειό Αυδήμου, Ανώγυρα, Άγιος Θωμάς,
Πλατανίσκεια

Πάφος

Άγιος Νικόλαος, Πραιτώρι, Κέδαρες, Κιδάσι, Πραστειό Κελοκ., Άγιος Γεώργιος Κελοκ., Μούσερε,
Μάρωνας, Πάνω Αρχιμανδρίτα, Φασούλα, Μαμώνια, Χολέτρια, Νατά, Σταυροκόνου, Κελοκέδαρα,
Τραχυπέδουλα, Σαλαμιού, Μέσανα, Αρμίνου, Φιλούσα, Άγιος Ιωάννης, Βρέτσια, Κοιλίνεια,
Γαλαταριά, Φάλεια, Στατός-Άγιος Φώτιος, Πενταλιά, Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων, Αμαργέτη,
Ελεδιώ, Αξύλου, Επισκοπή, Μαραθούντα, Άρμου, Κονιά, Μέσα Χωριό, Μεσόγη, Τρεμιθούσα,
Τσάδα, Καλλέπεια, Πιταρκού, Κούρδακα, Λεμόνα, Χούλου, Πάνω Παναγιά, Ασπρογιά, Μαμούνταλη,
Κανναβιού, Μελαμιού, Λαπηθιού, Άγιος Δημητριανός, Ψάθι, Πολέμι, Στρουμπί, Λετύμπου, Κοίλη,
Τάλα, Ακουρσός, Θελέτρα, Κάθηκας, Πάνω Αρόδες, Κάτω Αρόδες, Μηλιού, Πάνω Ακουρδάλεια,
Κάτω Ακουρδάλεια, Κρίτου Τέρα, Τέρα, Ίνεια, Δρούσεια, Φασλί, Ανδρολίκου, Γιόλου, Λουκρούνου,
Χόλη, Σκούλλη, Γουδί, Καραμουλλήδες, Χρυσοχού, Στενή, Άγιος Ισίδωρος, Πελαθούσα, Κινούσα,
Περιστερώνα, Λυσός, Μελάνδρα, Μελάδεια, Τριμιθούσα Χρ., Φιλούσα Χρ, Ζαχαριά, Κίος, Ευρέτου,
Σαραμά, Αναδιού, Σίμου, Δρύμου, Φύτη, Θρυνιά, Μηλιά, Λάσα, Κρίτου Μαρόττου

22 l ΕΝηΜΕΡωτΙκO EΝτυΠΟ

ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ

Κατάλογος 2

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ: €19,80/ δεκάριο

Λάρνακα

Όσες κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας δεν αναφέρονται στον Κατάλογο 1

Λευκωσία

Όσες κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας δεν αναφέρονται στον Κατάλογο 1

Λεμεσός

Όσες κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού δεν αναφέρονται στον Κατάλογο 1

Πάφος

Όσες κοινότητες της επαρχίας Πάφου δεν αναφέρονται στον Κατάλογο 1

Για την περίπτωση των Εσπεριδοειδών έγινε διαχωρισμός των κοινοτήτων σε τρείς ζώνες για
σκοπούς επιβολής εισφοράς. Διακρίνονται έτσι οι περιοχές:
(α) Μανταρινοχωρίων Λεμεσού- Λάρνακας με εισφορά €19,80/ δεκάριο,
(β) Λοιπές ημιορεινές και ορεινές περιοχές με εισφορά €13,50/ δεκάριο, και
(γ) Πεδινές περιοχές με εισφορά €6,75/ δεκάριο.
Οι τρείς ζώνες είναι οι εξής:
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Κατάλογος 3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Αμμόχωστος Όλες οι κοινότητες της επαρχίας Αμμοχώστου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Κοινότητες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Επαρχία

ΕΙΣΦΟΡΑ: €19,80/ δεκάριο
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κοινότητες
--------------------------------

Λάρνακα

Οδού, Μελίνη, Άγιοι Βαβατσινιάς, Βαβατσινιά, Ορά

Λευκωσία

--------------------------------

Λεμεσός

Συκόπετρα, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Παύλος, Καλό Χωριό, Λουβαράς, Διερώνα, Αρακαπάς,
Επταγώνεια, Κελλάκι, Πραστειό Κελλακίου, Κλωνάρι, Βίκλα, Ακαπνού, Σανίδα, Βάσα Κελλακίου

Πάφος

-------------------------------ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Αμμόχωστος
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ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ

Επαρχία

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Κατάλογος 4

ΕΙΣΦΟΡΑ: €13,50/ δεκάριο
Επαρχία

Κοινότητες

Αμμόχωστος

--------------------------------

Λάρνακα

Λάγεια, Βάβλα, Πάνω Λεύκαρα, Κάτω Λεύκαρα, Κάτω Δρύς, Δελίκηπος, Κόρνος, Σκαρίνου,
Χοιροκοιτία, Τόχνη, Καλαβασός, Μαρί

Λευκωσία

Σιά, Μαθιάτης, Λυθροδόντας, Καταλιόντας, Αναλιόντας, Καμπιά, Πέρα, Πολιτικό, Καπέδες,
Κλήρου, Καλό Χωριό, Άγιος Επιφάνειος, Γούρρι, Φικάρδου, Λαζανιάς, Φαρμακάς, Καμπί,
Παλαιχώρι, Απλίκι, Ασκάς, Φτερικούδι, Άλωνα, Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Λιβάδια,
Αληθινού, Σαράντι, Λαγουδερά, Αγροκηπιά, Μιτσερό, Κάτω Μονή, Αγία Μαρίνα, Ξυλιάτος,
Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου, Πάνω Κουτραφάς, Κάτω Κουτραφάς, Βυζακιά, Νικητάρι,
Σκουριώτισσα, Κατύδατα, Λινού, Φλάσου, Άγιος Επιφάνειος Σολέας, Κοράκου, Ευρύχου, Άγιος
Θεόδωρος, Καλλιάνα, Τεμβριά, Σινά Όρος, Γαλάτα, Κακοπετριά, Αγία Ειρήνη, Καννάβια, Σπήλια,
Κούρδαλη, Οίκος, Καλοπαναγιώτης, Γερακιές, Πεδουλάς, Μουτουλλάς, Κάμπος, Τσακκίστρα,
Μυλικούρι

Λεμεσός

Ασγάτα, Πεντάκωμο, Μοναγρούλλι, Μονή, Πύργος, Παρεκκλησιά, Φοινικάρια, Αρμενοχώρι,
Ακρούντα, Παλώδεια, Φασούλα, Μαθηκολώνη, Σπιτάλι, Παραμύθα, Αψιού, Γεράσα, Απεσιά,
Κορφή, Άλασσα, Λιμνάτης, Καπηλειό, Άγιος Μάμας, Ζωοπηγή, Κάτω Μύλος, Άγιος Ιωάννης,
Άγιος Θεόδωρος, Αγρός, Αγρίδια, Χανδριά, Κυπερούντα, Δύμες, Ποταμίτισσα, Αμίαντος,
Πελέντρι, Λεμύθου, Πρόδρομος, Παλιόμυλος, Τρείς Ελιές, Καμινάρια, Άγιος Δημήτριος, Φοινί,
Κάτω Πλάτρες, Πάνω Πλάτρες, Μανδριά, Μονιάτης, Πέρα Πεδί, Κουκά, Τριμίκλινη, Άρσος,
Μαλιά, Γεροβάσα, Όμοδος, Ποταμιού, Κοιλάνι, Βάσα Κοιλανίου, Κισσούσα, Βουνί, Συλίκου,
Λάνεια, Δωρός, Μονάγρι, Άγιος Γεώργιος, Λόφου, Άγιος Θεράπων, Δωρά, Πάχνα, Άγιος
Αμβρόσιος, Κάτω Κυβίδες, Πάνω Κυβίδες, Σούνι-Ζανακιά, Πραστειό Αυδήμου, Ανώγυρα,
Άγιος Θωμάς, Πλατανίσκεια

Πάφος

Άγιος Νικόλαος, Πραιτώρι, Κέδαρες, Κιδάσι, Πραστειό Κελοκ., Άγιος Γεώργιος Κελοκ.,
Μούσερε, Μάρωνας, Πάνω Αρχιμανδρίτα, Φασούλα, Μαμώνια, Χολέτρια, Νατά, Σταυροκόνου,
Κελοκέδαρα, Τραχυπέδουλα, Σαλαμιού, Μέσανα, Αρμίνου, Φιλούσα, Άγιος Ιωάννης, Βρέτσια,
Κοιλίνεια, Γαλαταριά, Φάλεια, Στατός-Άγιος Φώτιος, Πενταλιά, Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων,
Αμαργέτη, Ελεδιώ, Αξύλου, Επισκοπή, Μαραθούντα, Άρμου, Κονιά, Μέσα Χωριό, Μεσόγη,
Τρεμιθούσα, Τσάδα, Καλλέπεια, Πιταρκού, Κούρδακα, Λεμόνα, Χούλου, Πάνω Παναγιά,
Ασπρογιά, Μαμούνταλη, Κανναβιού, Μελαμιού, Λαπηθιού, Άγιος Δημητριανός, Ψάθι, Πολέμι,
Στρουμπί, Λετύμπου, Κοίλη, Τάλα, Ακουρσός, Θελέτρα, Κάθηκας, Πάνω Αρόδες, Κάτω Αρόδες,
Μηλιού, Πάνω Ακουρδάλεια, Κάτω Ακουρδάλεια, Κρίτου Τέρα, Τέρα, Ίνεια, Δρούσεια, Φασλί,
Ανδρολίκου, Γιόλου, Λουκρούνου, Χόλη, Σκούλλη, Γουδί, Καραμουλλήδες, Χρυσοχού, Στενή,
Άγιος Ισίδωρος, Πελαθούσα, Κινούσα, Περιστερώνα, Λυσός, Μελάνδρα, Μελάδεια,
Τριμιθούσα Χρ., Φιλούσα Χρ, Ζαχαριά, Κίος, Ευρέτου, Σαραμά, Αναδιού, Σίμου, Δρύμου, Φύτη,
Θρυνιά, Μηλιά, Λάσα, Κρίτου Μαρόττου

24 l ΕΝηΜΕΡωτΙκO EΝτυΠΟ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Κατάλογος 5

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ: €6,75/ δεκάριο

Όλες οι κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας που δεν περιλαμβάνονται στους Καταλόγους 3 και 4.

Λευκωσία

Όλες οι κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας που δεν περιλαμβάνονται στους Καταλόγους 3 και 4.

Λεμεσός

Όλες οι κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού που δεν περιλαμβάνονται στους Καταλόγους 3 και 4.

Πάφος

Όλες οι κοινότητες της επαρχίας Πάφου που δεν περιλαμβάνονται στους Καταλόγους 3 και 4.

Καταβολή εισφοράς
Κάθε χρόνο ο/η παραγωγός πρέπει να φροντίζει για την καταβολή της αναλογούσας εισφοράς είτε με
εκχώρηση αποκοπής από τον ΚΟΑΠ είτε με πληρωμή στο Τμήμα Γεωργίας στο ορισθέν χρονοδιάγραμμα.
Αν δεν το πράξει τίθεται εκτός δυνατότητας κρατικής ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη χρονιά,
αλλά παραμένει χρεώστης για το ποσό της εισφοράς. Εάν η Δήλωση Καλλιέργειας αφορά επιλογή
αυξημένης κάλυψης (περιλαμβάνεται και το +25% αυξημένης παραγωγής στα εσπεριδοειδή/
φυλλοβόλα/ αμπέλια), αυτή θα πρέπει να υποβάλλεται κάθε χρόνο, με προπληρωμή του συνολικού
ποσού εισφοράς ή με εξουσιοδότηση αποκοπής του συνόλου της εισφοράς από τον ΚΟΑΠ.

O υπολογισμός της εισφοράς γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

1

Μέσω της αίτησης εκταρικών επιδοτήσεων

Στη συνηθέστερη περίπτωση, η εισφορά υπολογίζεται με βάση την αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων
που υποβάλλουν οι παραγωγοί στον ΚΟΑΠ. Με την υποβολή της αίτησης, οι παραγωγοί με ειδικά
διαμορφωμένη προσημειωμένη επιλογή μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τον ΚΟΑΠ να αποκόψει
την οφειλόμενη εισφορά από την επόμενη πληρωμή εκταρικών επιδοτήσεων που θα λάβουν από
αυτόν.
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Υπολογισμός εισφοράς

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Λάρνακα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Αμμόχωστος Όλες οι κοινότητες της επαρχίας Αμμοχώστου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Κοινότητες

ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ

Επαρχία

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ

Αν ο/η παραγωγός άρει την εξουσιοδότησή του κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να προσέλθει
άμεσα στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και να καταβάλει την εισφορά που αντιστοιχεί στις
καλλιέργειές του/της. Σε αυτή την περίπτωση ο/η παραγωγός είναι χωρίς κάλυψη για σκοπούς
διαχείρισης κινδύνου και καθίσταται δικαιούχος τυχόν κρατικών ενισχύσεων μόνον αφού καταβάλει στο
Τμήμα Γεωργίας την εισφορά του/της και εφόσον δεν προηγηθεί η ζημιά. Αν μέχρι να πληρώσει
επισυμβεί κάποια ζημιά, αυτή βαρύνει τον/την παραγωγό.

2

Μέσω του Σχεδίου της Προαιρετικής Συνδεδεμένης Στήριξης Αιγοπροβάτων ή
και της Μεταβατικής Εθνικής Ενίσχυσης

Η εισφορά υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των παραγωγικών ζώων στην αίτηση των αιγοπροβατοτρόφων στο Σχέδιο Προαιρετικής Συνδεδεμένης Στήριξης Αιγοπροβάτων ή και της
Μεταβατικής Εθνικής Ενίσχυσης που υποβάλλουν στον ΚΟΑΠ. Με την υποβολή της αίτησης, οι
παραγωγοί, με ειδικά διαμορφωμένη μη προσημειωμένη επιλογή, μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τον
ΚΟΑΠ να αποκόψει την οφειλόμενη εισφορά από την επόμενη πληρωμή της συνδεδεμένης στήριξης
αιγοπροβάτων που θα λάβουν.
Αν ο/η κτηνοτρόφος δεν εξουσιοδοτήσει τον ΚΟΑΠ για αποκοπή της οφειλόμενης εισφοράς κατά την
υποβολή της αίτησης του/της, θα πρέπει να προσέλθει άμεσα στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά
Γραφεία και να καταβάλει την εισφορά που αντιστοιχεί στα παραγωγικά ζώα της μονάδας του/της. Από
τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ο/η κτηνοτρόφος είναι χωρίς κάλυψη για σκοπούς διαχείρισης
κινδύνου, και καθίσταται δικαιούχος τυχόν κρατικών ενισχύσεων μόνον αφού πληρώσει και εφόσον
δεν προηγηθεί ζημιά. Αν μέχρι να πληρώσει επισυμβεί κάποια ζημιά, αυτή βαρύνει τον/την κτηνοτρόφο.

3

Κατά την υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας

Οι αναλογούσες εισφορές που αφορούν τις περιπτώσεις που απαιτείται υποβολή Δήλωσης
Καλλιέργειας και περιγράφονται πιο πάνω προπληρώνονται κατά την υποβολή της Δήλωσης
Καλλιέργειας στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί δεν υποβάλουν αίτηση στον ΚΟΑΠ ή που δεν έχουν
εξουσιοδοτήσει τον ΚΟΑΠ για την αποκοπή των εισφορών.
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ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Όσοι/όσες παραγωγοί επιλέξουν να γίνει αποκοπή της εισφοράς τους μέσω του ΚΟΑΠ, δεν θα
τους επιβάλλεται ο δημόσιος τόκος υπερημερίας, έστω και αν τελικά δεν γίνει εφικτό να
αποκοπεί το σύνολο της εισφοράς τους (όχι λόγω υπαιτιότητάς τους). Νοείται ότι στους
συγκεκριμένους/στις συγκεκριμένες παραγωγούς θα αποστέλλεται επιστολή από τον
αρμόδιο Κλάδο Διαχείρισης Κινδύνων για την εξόφληση σε εύλογο χρονικό διάστημα των
συγκεκριμένων οφειλών τους. Σε αντίθετη περίπτωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας
καταβολής των οφειλών τους, όταν υποβάλουν οποιαδήποτε δήλωση ζημιάς δεν θα
δικαιούνται αποζημίωση και θα επιβάλλεται ο ανάλογος δημόσιος τόκος υπερημερίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης καταβολής α) του συνόλου ή μέρους της ετήσιας οφειλόμενης
εισφοράς από υπόχρεο διαχειριστή/υπόχρεα διαχειρίστρια γεωργικής εκμετάλλευσης ή β) των
οφειλόμενων ποσών προς τον πρώην ΟΓΑ, θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί «Ενιαίου
Δημόσιου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου (Ν.167(Ι)/2006)» στον οποίο προβλέπεται ο «δημόσιος
τόκος υπερημερίας», δηλαδή τόκος πληρωτέος ή καταβλητέος από ή προς το Δημόσιο συνεπεία
παράλειψης ή καθυστέρησης στην εξόφληση οποιασδήποτε ληξιπρόθεσμης οφειλής ή χρέους
οφειλόμενου από ή προς το Δημόσιο. Συγκεκριμένα, για τις καθυστερημένες οφειλές προς το Ταμείο
Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής θα επιβάλλεται τόκος υπερημερίας
υπολογιζόμενος στο εκάστοτε οφειλόμενο υπόλοιπο στο τέλος του έτους αναφοράς με ημερομηνία
έναρξης της επιβολής του τόκου την πρώτη ημέρα του έτους αναφοράς (για παράδειγμα από την
1/1/2020 μέχρι και την 31/12/2020).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Επιβολή τόκων στα οφειλόμενα ασφάλιστρα του πρώην ΟΓΑ και στις απλήρωτες
εισφορές προς το Tαμείο Διαχείρισης Κινδύνων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Σχετικά παραδείγματα υπολογισμού της εισφοράς υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του
Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da στη θεματική ενότητα «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων».

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣη ΖηΜΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
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Σύσταση
Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από δύο Λειτουργούς του οικείου Επαρχιακού
Γεωργικού Γραφείου και Πρόεδρο τον Προϊστάμενο/την Προϊσταμένη του οικείου Επαρχιακού
Γεωργικού Γραφείου ή εκπρόσωπό του/της.

Αγγελία Ζημιάς/ Αρχική αξιολόγηση
Το συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη της Αγγελίας Ζημιάς, η Επαρχιακή Επιτροπή περιοδεύει στην υπό
αναφορά περιοχή, και εφόσον διαπιστώσει ότι η τάξη ζημιάς στις ομοειδείς καλλιέργειες ή ζώα ή
εγκαταστάσεις υπερβαίνει το 30% κυρήσσει την περιοχή ώς πληγείσα. Εναλλακτικά, η Επαρχιακή
Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να αξιολογήσει από το γραφείο την αγγελία ζημιάς και,
λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμα δεδομένα, να αιτιολογήσει και να απορρίψει κάποιες αγγελίες
ζημιάς και να μην κυρήξει τις υπό αναφορά περιοχές και καλλιέργειες ως πληγείσες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Επαρχιακή Επιτροπή (Άρθρο 9 του ΑνΕΠ)

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Μέσα σε περίοδο επτά ημερών από τη ζημιά, το αρμόδιο όργανο στον δήμο/ κοινότητα (Άρθρο 7 του
ΑνΕΠ) ενημερώνει το οικείο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο («Αγγελία Ζημιάς») δίδοντας τα κύρια
στοιχεία όπως την επηρεαζόμενη κοινότητα, περιοχή, ημερομηνία ζημιάς, ζημιογόνο αίτιο,
πληγείσες καλλιέργειες και έκταση που επηρεάστηκε (Άρθρο 8 του ΑνΕΠ). Ώς αρμόδια όργανα
καθορίζονται σε κάθε κοινότητα οι πρόεδροι των κοινοτικών συμβουλίων και σε περίπτωση δήμων
οι δημοτικοί γραμματείς, έχοντας λάβει σχετική γραπτή εξουσιοδότηση από το Τμήμα Γεωργίας.
Ενημέρωση θα μπορεί να γίνεται και από τους ίδιους τους πληγέντες/τις ίδιες τις πληγείσες, προτιμότερο
όμως είναι να υπάρχει επίσημη διασταύρωση από το αρμόδιο όργανο στον δήμο/κοινότητα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ενημέρωση Υπηρεσίας για τη ζημιά

Κάθε παραγωγός υποβάλλει μια Δήλωση Ζημιάς για κάθε δήμο/ κοινότητα όπου βρίσκονται
οι πληγείσες από τη ζημιά γεωργικές του/της δραστηριότητες (Άρθρο 10 του ΑνΕΠ).
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ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ

Εκδίδεται ανακοίνωση από τον Επαρχιακό Γεωργικό/την Επαρχιακή Γεωργική Λειτουργό, που
αποστέλλεται προς δημοσιοποίηση στο αρμόδιο όργανο στον δήμο ή κοινότητα, μέσα από την οποία
γνωστοποιείται η ζημιά και οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν Δηλώσεις Ζημιάς εντός
15 ημερολογιακών ημερών το αργότερο, ανάλογα με το τι καθορίζεται στην ανακοίνωση (Άρθρο
10 του ΑνΕΠ). Όπου κρίνεται αναγκαίο, η σχετική ανακοίνωση θα αναρτάται από τον οικείο
περιφερειακό/την οικεία περιφεριακή Λειτουργό του Τμήματος σε κεντρικά σημεία των κοινοτήτων/
δήμων.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Δήλωση Ζημιάς

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ

Η υποβολή Δήλωσης Ζημιάς συνοδεύεται από:
(α) Αντίγραφο της αίτησης στο ΣΕΕ ή της αίτησης στο Σχέδιο Συνδεδεμένης Στήριξης Αιγοπροβάτων (ζημιά
σε αιγοπροβατοτροφικές μονάδες),
(β) Αποδεικτικό εμπρόθεσμης υποβολής Δήλωσης Καλλιέργειας και πληρωμής εισφοράς (εκεί όπου
εφαρμόζεται),
(γ) Άδεια οικοδομής για υποστατικό αιγοπροβάτων ή θερμοκήπιο. (Τα θερμοκήπια δεν καλύπτονται ως
κατασκευές. Ωστόσο, ο/η παραγωγός είναι δυνατόν να καταστεί δικαιούχος/α κρατικής ενίσχυσης για
τυχόν ζημιές που έχει υποστεί για την υπό κάλυψη καλλιέργεια).
Οι Δηλώσεις Ζημιάς παραλαμβάνονται, κυρίως, από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία. Όπου κριθεί αναγκαίο
Δηλώσεις Ζημιάς παραλαμβάνονται από εξουσιοδοτημένους/ες δήμους/κοινότητες.
Η Εκπρόθεσμη Δήλωση Ζημιάς παραλαμβάνεται και σφραγίζεται ως εκπρόθεσμη. Στον
καλλιεργητή/στην καλλιεργήτρια παραδίδεται επιστολή που τον/την ενημερώνει ότι έχει υποβάλει Δήλωση
Ζημιάς που απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη, δίδοντας σε αυτόν/αυτήν το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση
εντός 15 ημερών, σε πρότυπο έντυπο ένστασης, προσκομίζοντας επαρκή δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν ότι η καθυστέρηση οφειλόταν σε λόγους ανωτέρας βίας. Επί της ένστασης θα αποφασίζει
η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων κατά πόσον θα την κάνει δεκτή ή θα την απορρίψει.
Εάν η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας ήταν υποχρεωτική και ο/η παραγωγός δεν την υπέβαλε
στις καθορισμένες προθεσμίες, δεν θεωρείται δικαιούχος/α για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου
και δεν του/της επιτρέπεται να υποβάλει Δήλωση Ζημιάς. Αν, ωστόσο, επιμένει να υποβάλει Δήλωση
Ζημιάς, αυτή θα παραλαμβάνεται και θα σφραγίζεται ως Εκπρόθεσμη Δήλωση Καλλιέργειας. Ο/Η
παραγωγός θα επιβαρυνθεί με την αναλογούσα προς την καλλιέργειά του/της εισφορά, χωρίς και πάλι
να καθίσταται δικαιούχος/α κρατικής ενίσχυσης για τη ζημιά.
Οι μοναδικές περιπτώσεις όπου το Τμήμα Γεωργίας θα καλύψει/αποδεχθεί Δήλωση Ζημιάς με
τη βασική κάλυψη χωρίς προηγουμένως να υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας είναι οι εξής:
l
l
l
l

Όταν μια φυτεία δέχθηκε ζημιά πριν συμπληρωθούν οι 21 μέρες από τη φύτευσή της (πατάτες
ή λαχανικά, με τη βασική κάλυψη).
Για φυτεύσεις μετά τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, και όταν στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων
του τρέχοντος έτους η αιτούμενη καλλιέργεια στο τεμάχιο είναι πατάτες ή λαχανικά.
Πριν εκπνεύσει το χρονικό περιθώριο υποβολής Δήλωσης Καλλιέργειας (δενδρώδεις
καλλιέργειες, αμπέλια, σιτηρά, αγκινάρες, μπανάνες, κ.λπ.)
Όταν ο αιτών/η αιτούσα έχει εκχωρήσει εξουσιοδότηση για αποκοπή των εισφορών του/της
από τον ΚΟΑΠ (νοουμένου ότι η Δήλωση Ζημιάς αφορά την καλλιέργεια που δηλώθηκε για εκταρική
επιδότηση στον ΚΟΑΠ και δεν υπάρχει περίοδος υποχρεωτικής δήλωσης καλλιέργειας).
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Εκτίμηση

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
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(β) Στα φασόλια και αγκινάρες, από ένα τμήμα 10 τ.μ. στο κέντρο και στα τέσσερα άκρα του
τεμαχίου.
(γ) Στις πατάτες, δύο αυλακιές στο μέσον του τεμαχίου κατά ποικιλία και ημερομηνία φύτευσης.
(δ) Στα αμπέλια, ένα ασυγκόμιστο πρέμνο ανά 30 καλλιεργούμενα.
(ε) Στις δενδρώδεις καλλιέργειες, ένα ασυγκόμιστο δέντρο ανά 10 ή λιγότερα καλλιεργούμενα
δέντρα της ίδιας ποικιλίας.
Ο/Η παραγωγός εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παρίσταται κατά την εκτίμηση και να παρουσιάσει τις
απόψεις του/της. Είναι, επίσης, υποχρεωμένος/η να συνεργαστεί με τους εκτιμητές/τις εκτιμήτριες
υποδεικνύοντας τα στοιχεία που θα του/της ζητηθούν. Σε περίπτωση μη συνεργασίας του/της, οι
εκτιμητές/εκτιμήτριες έχουν το δικαίωμα να τον/την αποκλείσουν από την όποια ενίσχυση.
Ομοιογένεια ζημιών
Σε περίπτωση ομοιογένειας των ζημιών (Άρθρο 13. παρ.10 του ΑνΕΠ) και προκειμένου να υπάρξει
επιτάχυνση και απλούστευση της διαδικασίας, μπορεί να γίνει κατά περιοχή εκτίμηση ώστε να
καθοριστεί το ποσοστό ζημιάς κατά ποικιλία/είδος και γεωγραφική ζώνη.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

(α) Στα σιτηρά, ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά, αθέριστη/ ασυγκόμιστη λωρίδα πλάτους 1μ. στο
κέντρο του τεμαχίου και καθόλο το μήκος μιας διάστασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι μάρτυρες αυτοί είναι:

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Εάν επείγει η συγκομιδή του προϊόντος και η εκτίμηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα (Άρθρο
13 του ΑνΕΠ), ο/η παραγωγός σε συνεννόηση με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο πρέπει να αφήσει
τους νενομισμένους μάρτυρες, δηλαδή ασυγκόμιστες περιοχές της καλλιέργειας, ώστε να
διευκολυνθούν οι εκτιμητές/εκτιμήτριες στην αποτίμηση της ζημιάς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Η εκτίμηση (Άρθρο 12 του ΑνΕΠ) διενεργείται από αρμόδιους/ες εξουσιοδοτημένους/ες γεωπόνους
του Τμήματος Γεωργίας.
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ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ

Όταν ολοκληρωθεί η εκτίμηση, και αφού διενεργηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, το πόρισμα
εκτίμησης αποστέλλεται με προσωπική επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα στους ενδιαφερόμενους/στις
ενδιαφερόμενες παραγωγούς. Βασικές παράμετροι του πορίσματος είναι, μεταξύ άλλων, το ποσοστό
ζημιάς και η αναμενόμενη παραγωγή της φυτείας ή ο συντελεστής παραγωγικότητας. Η κοινοποίηση
του Πορίσματος ενημερώνει τον/την παραγωγό ότι έχει το δικαίωμα εντός 15 ημερών (ανάλογα με το
πώς θα ορίζεται στο Πόρισμα) να υποβάλει ένσταση, στην περίπτωση που διαφωνεί είτε με το πόρισμα
εκτίμησης είτε με τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου. Ανακοίνωση ενημερωτικού χαρακτήρα,
όταν πρόκειται για κατά περιοχή εκτίμηση ζημιών, μπορεί να αναρτάται και στην επηρεαζόμενη κοινότητα.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Πόρισμα εκτίμησης
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Ενστάσεις
Ο/Η παραγωγός έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση στην περίπτωση που διαφωνεί είτε με το
πόρισμα εκτίμησης είτε με τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου, εντός 15 ημερών (ανάλογα
με το πώς θα ορίζεται στο πόρισμα ή στην επιστολή κοινοποίησης των αποτελεσμάτων του
διοικητικού ελέγχου).
Μετά τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας για ένσταση, οι ενστάσεις που υποβάλλονται θα
σφραγίζονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται. Η αρμόδια Αρχή δύναται να ορίσει τέλη
εξέτασης των ενστάσεων σύμφωνα με τον «Περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης
και Περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας» Νόμο (Ν. 38(Ι)/2014).
Πρέπει να συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο ένστασης (Άρθρο 14 του ΑνΕΠ), με σαφή αναφορά
στους λόγους που αυτή υποβάλλεται. Δεν θα γίνονται δεκτές οποιεσδήποτε επιστολές των
παραγωγών σε σχέση με διαμαρτυρία για το πόρισμα εκτίμησης ή τον διοικητικό έλεγχο αν η ένσταση
δεν έχει υποβληθεί στο ειδικό έντυπο και δεν καταβληθεί το τέλος που απαιτείται (όπου ισχύει) για
το δικαίωμα ένστασης.
Ένσταση για το ποσοστό ζημιάς ή τον συντελεστή παραγωγικότητας ή την αναμενόμενη
μέση παραγωγή, όπου ο/η παραγωγός δεν θα αφήνει τον προβλεπόμενο από το Πλαίσιο
μάρτυρα, απορρίπτεται χωρίς να εξεταστεί περαιτέρω.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων. Μετά τη λήψη της απόφασης για την ένσταση,
ο αιτών/η αιτούσα ενημερώνεται για την απόφαση με συστημένη επιστολή. Οι αποφάσεις της
Επιτροπής Ενστάσεων είναι τελεσίδικες.
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ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Εάν το ζημιογόνο αίτιο είναι διαφορετικό, τότε η καθεμιά από τις ζημιές θα πρέπει από μόνη της
να υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται, π.χ. 30%. Για παράδειγμα, παγετός τον Απρίλιο με ποσοστό
ζημιάς 40% και χαλάζι τον Μάιο με ποσοστό ζημιάς 15%. Σε αυτή την περίπτωση καλύπτεται μόνον
ο παγετός χωρίς να προστίθεται σε αυτόν η ζημιά από χαλάζι διότι αυτή δεν υπερβαίνει το αναγκαίο
30%. Εάν τα δύο αίτια αθροιζόμενα έχουν καταστρέψει 90% ή και πλέον της παραγωγής, τότε από
τη συνολική ενίσχυση που προκύπτει από αυτά θα αφαιρεθεί εφάπαξ ποσό που αντιστοιχεί στα μη
πραγματοποιηθέντα έξοδα (π.χ. έξοδα συγκομίδης/καλλιεργητικών φροντίδων κ.λπ., που δεν
πραγματοποιήθηκαν).

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Για τις περιπτώσεις όπου κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς συμβούν αλλεπάλληλες ζημιές, σε πρώτη
φάση εξετάζεται αν το ζημιογόνο αίτιο είναι το ίδιο, π.χ. χαλάζι, και τότε οι ζημιές μπορούν να
αθροιστούν και ως ημερομηνία αναφοράς να εισαχθεί αυτή της σοβαρότερης χαλαζόπτωσης. Για
παράδειγμα, εάν το πρώτο χαλάζι έχει συμβεί τον Μάιο με ποσοστό ζημιάς 35% και το δεύτερο
συμβεί τον Ιούνιο με ποσοστό ζημιάς 15%, τότε το ποσοστό ζημιάς είναι, αθροιστικά, 50% με
ημερομηνία αναφοράς τον Μάιο. Από μόνο του το χαλάζι Ιουνίου δεν θα ήταν επιλέξιμο για ενίσχυση.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Αλλεπάλληλες ζημιές

ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ

ΔΙΑΔΙκΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣηΣ ΕΝΙΣΧυΣηΣ
Ομοειδείς καλλιέργειες
Βασικό στοιχείο για τον υπολογισμό της ενίσχυσης είναι η ομαδοποίηση των ομοειδών καλλιεργειών.
Με βάση την ομοειδή καλλιέργεια θα εξετάζεται κατά πόσον μια ζημιά υπερβαίνει το όριο επιλεξιμότητας
για ενίσχυση.
Παράδειγμα: Σε ένα τεμάχιο με μανταρινιές υπάρχει ίση έκταση κλημεντίνης και ντόπιας μανταρινιάς.
Εάν η κλημεντίνη έχει υποστεί ζημιά από χαλάζι ύψους 40% και η ντόπια μανταρινιά 10%, τότε η
ομοειδής καλλιέργεια «Μανταρίνια» έχει ζημιά 25% (μέσος όρος), και άρα δεν υπερβαίνει το όριο
επιλεξιμότητας του 30% (ποσοστό ζημιάς παραγωγής) και συνεπώς, αποκλείεται, παρόλο που η
κλεμεντίνη ως ποικιλία υπερβαίνει το 30%. Συγκεκριμένα, γίνεται στάθμιση της κάθε ποικιλίας με βάση
την έκτασή της και το ποσοστό ζημιάς.
Δενδρώδεις καλλιέργειες
Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες ο υπολογισμός της ομοειδούς έκτασης σχετίζεται με την έκταση που
καταλαμβάνει το κάθε καλλιεργούμενο είδος ξεχωριστά, συνυπολογίζοντας την κάθε ποικιλία του
συγκεκριμένου είδους. Ποικιλίες οποιουδήποτε είδους για τις οποίες έχει υποβληθεί Δήλωση Ζημιάς
(ή ακόμα και αν δεν υποβληθεί λόγω του ότι θα έχουν μηδαμινή ζημιά π.χ. συγκομισμένες κ.λπ.) θα
λαμβάνονται πάντοτε υπόψη στη στάθμιση ποσοστού ζημιάς ανά είδος.
Όσον αφορά την επιλεξιμότητα του τεμαχίου, οι ελάχιστοι αριθμοί δέντρων/φυτών κατά αυτοτελές
τεμάχιο/μονάδα είναι οι ακόλουθοι:
l

Ο αριθμός των δένδρων κατά δεκάριο είναι μικρότερος των δέκα και ανά είδος δέντρων είναι
μικρότερος των τριών (σε περιπτώσεις συγκαλλιέργειας).

l

Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι: 100 ομοειδή φυτά ανά αγροτεμάχιο.

l

Γλαστρικά φυτά: 100 ομοειδή φυτά κατά παραγωγική μονάδα.

l

Φυτώρια: 100 ομοειδή φυτά ανά αγροτεμάχιο.
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Για τις ανάγκες υπολογισμού ενίσχυσης μέσω του ΑνΕΠ απαιτούνται τα στοιχεία μέση απόδοση
καλλιέργειας, μέση τιμή πώλησης προϊόντος της καλλιέργειας και η τιμή πώλησης του προϊόντος
κατά το έτος ζημιάς.
Συγκεκριμένα, απαιτείται το εισόδημα καλλιέργειας για το έτος που έχουν επισυμβεί οι ζημιές, καθώς
και για την περίοδο αναφοράς που προηγήθηκε της ζημιάς. Η περίοδος αναφοράς πρέπει να ξεκινά
ακριβώς πριν τη χρονιά της ζημιάς και να εκτείνεται 3 ή 5 έτη αναδρομικά (ανάλογα με την καλλιέργεια). Η απώλεια του εισοδήματος θα κρίνεται πάντοτε με την πραγματική εικόνα του εκάστοτε τεμαχίου, λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή παραγωγικότητας και το ποσοστό ζημιάς της ομοειδούς
καλλιέργειας.
Συντελεστής παραγωγικότητας
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ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Κατά την εκτίμηση θα εφαρμοστεί ο συντελεστής παραγωγικότητας. Ο «συντελεστής παραγωγικότητας» αφορά ουσιαστικά την παραγωγικότητα της ομοειδούς καλλιέργειας ως ποσοστό (%) της
μέσης παραγωγικότητας ανά δεκάριο του αντίστοιχου είδους και θα εφαρμόζεται ανεξαιρέτως σε
όλα τα καλλιεργούμενα είδη (φυλλοβόλα, εσπεριδοειδή, αμπέλια, λαχανικά, πατάτες κ.λπ.) προς αποζημίωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα στατιστικά δεδομένα λαμβάνονται από επίσημες πηγές του κράτους που είναι το Τμήμα Στατιστικής
ή το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στατιστικά δεδομένα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Δεν καταβάλλονται κρατικές ενισχύσεις για ζημιές από θεομηνίες, έκτακτα γεγονότα ή δυσμενή
κλιματικά φαινόμενα στο φυτικό κεφάλαιο ή τη φυτική παραγωγή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
εφόσον η πληγείσα έκταση ανά ομοειδή καλλιέργεια είναι μικρότερη από 0,2 δεκάρια για
τις αρδευόμενες και 0,5 για τις ξηρικές καλλιέργειες.

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ

Ενδεικτικοί πίνακες που δίνουν τον μέσο αριθμό δέντρων ανά δεκάριο με βάση τις αποστάσεις
φύτευσης
Πίνακας 1
Είδος

Απόσταση φύτευσης (m X m)

Δέντρα ανά δεκάριο (αριθμός)

ΛΕΜΟΝΙΑ

7Χ7

21

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

5.5Χ5.5

33

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ

5Χ5

40

ΜΑΝΤΟΡΕΣ

6.5Χ6.5

25

ΝΟΒΑ

6.5Χ6.5

25

ΓΚΡΕΪΠΦΡΟΥΤ

7Χ7

21

ΠΟΜΕΛΑ

5Χ5

40

ΜΕΣΠΙΛΑ

6Χ6

28

ΧΡΥΣΟΜΗΛΑ

6.5Χ6.5

25

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ

5.5Χ5.5

33

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

5.5Χ5.5

33

ΑΧΛΑΔΙΑ

6Χ6

28

ΜΗΛΑ

5.5Χ5.5

33

ΚΕΡΑΣΙΑ

6.5Χ6.5

25

ΕΛΙΕΣ

7Χ7

21

ΧΑΡΟΥΠΙΕΣ

7Χ7

21

ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ

7Χ7

21

ΚΑΡΥΔΙΕΣ

7Χ7

21

ΣΥΚΙΕΣ

6.5Χ6.5

25

ΡΟΔΙΕΣ

5Χ5

40

ΛΩΤΟΙ

6Χ6

28

ΠΙΣΤΑΚΙΕΣ

6Χ6

28

ΠΕΚΑΝ

10Χ10

10

ΑΒΟΚΑΝΤΟ

6.5Χ6.5

25

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

5.5Χ5.5

33

ΑΧΛΑΔΟΜΗΛΑ

5Χ5

40
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Πίνακας 2

33

Ο Κλάδος Διαχείρισης 6Χ6
Κινδύνων ετοιμάζει κατάλογο δικαιούχων ενίσχυσης,28
κατά κανόνα για κάθε
6.5Χ6.5
25 Κατόπιν έγκρισης
καλλιέργεια ξεχωριστά,
ο οποίος επικυρώνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης.
του καταλόγου δικαιούχων
7Χ7 ενίσχυσης από την Επιτροπή Διαχείρισης, προωθείται
21 Πρόταση προς το
Υπουργικό Συμβούλιο. Με την έγκριση της Πρότασης από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο κατάλογος
8Χ8

16

10Χ10

10

1X1

1000

2X2

25

Οι αιτούντες/αιτούσες που προβαίνουν σε Δήλωση Καλλιέργειας μόνιμων φυτειών θα λαμβάνουν
υπόψη τους, τους δύο πιο πάνω πίνακες και με δική τους ευθύνη ανά είδος θα πρέπει να αναγράφουν
τον αριθμό των δέντρων και την καλλιεργούμενη έκταση του είδους. Η επιλογή αριθμού δέντρων
ανά δεκάριο και η δηλωθείσα έκταση ανά ομοειδή καλλιέργεια γίνεται με ευθύνη του/της
παραγωγού. Η συνολική δηλωθείσα έκταση ανά αγροτεμάχιο (μόνιμες φυτείες) θα πρέπει να είναι
ίση με τη συνολική έκταση του αγροτεμαχίου για την οποία υποβάλλεται αίτηση στο ΣΕΕ του ΚΟΑΠ
ή να μην υπερβαίνει την έκταση του κτηματολογικού τίτλου ή του διαχειριστηρίου/ενοικιαστηρίου
(τεμάχια εκτός ΣΕΕ του ΚΟΑΠ).

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Παραγωγοί που προβαίνουν σε αλλαγές στις μόνιμες φυτείες τους (π.χ. εκρίζωση και αγρανάπαυση)
θα πρέπει να προβαίνουν σε καθορισμένο χρονικό διάστημα σε διορθωτική Δήλωση Καλλιέργειας
στο Τμήμα Γεωργίας για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διπλών χρεώσεων των ετήσιων εισφορών
τους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

5.5Χ5.5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

5Χ5

Χορήγηση της ενίσχυσης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Αριθμός δέντρων ανά δεκάριο
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ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ

Απόσταση φύτευσης

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ
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Πρίν την πληρωμή θα γίνεται αποκοπή οφειλών των αιτούντων/αιτουσών με την εξής σειρά προτεραιότητας: (α) οφειλές προς τον πρώην ΟΓΑ, (β) οφειλές έναντι του Ταμείου και (γ) λοιπές οφειλές
προς το κράτος. Σε όλες τις περιπτώσεις ο/η παραγωγός θα λαμβάνει σχετική ενημέρωση για το
ποσό που θα του/της καταβληθεί και για τυχόν μηδενική πληρωμή λόγω αποκοπών.
Το ανώτατο ατομικό ποσό ενίσχυσης ανά έτος μπορεί να φτάσει τις €80.000 και ανά πενταετία τις €300.000, εκτός από τις περιπτώσεις ομαδικών καλλιεργειών.
Διαχείριση αριθμών λογαριασμού ΙΒΑΝ
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ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο/Η κάθε παραγωγός θα πρέπει να έχει δηλωμένο έναν τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ, για σκοπούς
καταβολής των αποζημιώσεων του/της. Ωστόσο, στην περίπτωση που επιθυμεί να αλλάξει τον
συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό, τότε θα πρέπει να υποβάλει γραπτώς το αίτημα του/της,
προσκομίζοντας και την αναγκαία βεβαίωση από το τραπεζικό ίδρυμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ο Κλάδος Διαχείρισης Κινδύνων ετοιμάζει κατάλογο δικαιούχων ενίσχυσης, κατά κανόνα για κάθε
καλλιέργεια ξεχωριστά, ο οποίος επικυρώνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης. Κατόπιν έγκρισης
του καταλόγου δικαιούχων ενίσχυσης από την Επιτροπή Διαχείρισης, προωθείται Πρόταση προς το
Υπουργικό Συμβούλιο. Με την έγκριση της Πρότασης από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο κατάλογος
αποστέλλεται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας στον Γενικό Διευθυντή του ΥΓΑΑΠ για έγκριση, υπογραφή και προώθησή του στο Λογιστήριο του Τμήματος Γεωργίας για τους απαραίτητους
ελέγχους πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Χορήγηση της ενίσχυσης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ τηΝ
κΑτΑΒΟΛη ΕΝΙΣΧυΣηΣ
ΔΕΝ καταβάλλονται ενισχύσεις στις πιο κάτω περιπτώσεις:
1.

Σε αιτούντες/αιτούσες που δεν έχουν εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις καταβολής όλων
των απαραίτητων εισφορών τους με βάση τον Περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική
Παραγωγή και συναφή θέματα Νόμο του 2019.

2.

Σε αιτούντες/αιτούσες των οποίων οι εκμεταλλεύσεις δεν αναγράφονται στα αντίστοιχα μητρώα
του ΚΟΑΠ για το έτος ζημιάς ή δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο Αγροτών, εξαιρουμένης
της περίπτωσης να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη Δήλωση Καλλιέργειας με όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών.

3.

Στις περιπτώσεις δεύτερης εποχιακής καλλιέργειας διαφορετικού είδους από την πρώτη ή
καλλιέργειες με υποχρεωτική χρονικά υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας, για τις οποίες δεν έχει
υποβληθεί εμπρόθεσμα Δήλωση Καλλιέργειας από τους/τις παραγωγούς σύμφωνα με τον Περί
Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και συναφή θέματα Νόμο του 2019.

4.

Στις περιπτώσεις όλων των καλλιεργειών που έχουν υψηλότερη εισφορά και στον ΚΟΑΠ
δηλώνονται ως καλλιέργειες με χαμηλότερη εισφορά, και εφόσον δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμη
Δήλωση Καλλιέργειας με όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

5.

Στις περιπτώσεις τεμαχίων τα οποία κατά το έτος της ζημιάς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των
καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών πρακτικών. Η εν λόγω πρόνοια θα βεβαιώνεται από τον
Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών με την προσκόμιση της έγκρισης της εκταρικής
επιδότησης ή μέσω τηλεπισκόπησης ή μέσω επιτόπιου ελέγχου.

6.

Για ζημιές από έκτακτα γεγονότα ή δυσμενή κλιματικά φαινόμενα σε μεμονωμένη γεωργική
εκμετάλλευση, εφόσον οι περιβάλλουσες αυτήν εκμεταλλεύσεις δεν έχουν πληγεί. Το ως άνω δεν
ισχύει σε περίπτωση απομονωμένων εκμεταλλεύσεων, οι οποίες δύναται να κριθούν δικαιούχες
προς αποζημίωση επί τη βάση των υπόλοιπων κριτηρίων. Εξαιρείται από τα πιο πάνω ο κίνδυνος
ανεμοστρόβιλου, που μπορεί να ενισχυθεί ατομικά.

7.

Για ζημιές από πλημμύρα ή κατολισθήσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που οι μόνιμες ή
προσωρινές εγκαταστάσεις τους καταλαμβάνουν εκτάσεις μέσα στην περίμετρο της ανώτατης
στάθμης των φυσικών ή τεχνητών ρευμάτων ή άλλων όγκων γλυκού νερού, οι οποίες
αποκαλύπτονται κατά τη διακύμανση της στάθμης του νερού.

8.

Για ζημιές από τη θάλασσα, σε καλλιέργειες που αναπτύχθηκαν σε απόσταση τόσο κοντινή προς
αυτήν που να θεωρείται ότι ο/η παραγωγός ενήργησε αμελώς.

9.

Για ζημιές από σεισμό σε πάγιο κεφάλαιο.
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10. Για ζημιές από θεομηνίες, έκτακτα γεγονότα ή δυσμενή κλιματικά φαινόμενα:

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ

ζ)

στους/στις δικαιούχους που είναι ήδη ενταγμένοι/ες σε άλλο πρόγραμμα ενίσχυσης για
τη ζημιωθείσα παραγωγή ή τα ζημιωθέντα στον βαθμό που επιδοτούνται για τους ίδιους
σκοπούς,

η) σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων ή παραπλανητικών στοιχείων που αφορούν
σημαντικά στοιχεία της εκμετάλλευσης, και ενδεικτικά, ιδιοκτησιακό καθεστώς, έκταση
καλλιέργειας, υπόδειξη άλλης εκμετάλλευσης κ.λπ.,
θ) σε εκμεταλλεύσεις που έχουν ενισχυθεί μέσα από καθεστώτα ενίσχυσης (σχέδια
βελτίωσης) και δεν έχει παραληφθεί το έργο ή δεν ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη ή ολοκληρώθηκαν, και η μονάδα δεν λειτούργησε,
ι)

σε καλλιέργειες όπου δεν υπάρχουν ή δεν εντοπίστηκαν μάρτυρες ή αλλοιώθηκε η εικόνα
της καλλιέργειας με επεμβάσεις εκ των υστέρων,

ια) σε όσες εκμεταλλεύσεις υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και δεν διαθέτουν ή δεν
παρέχουν στοιχεία παραγωγής και οικονομικά στοιχεία,
ιβ) σε όσους/όσες παραγωγούς παρεμπόδισαν το εκτιμητικό έργο του Τμήματος Γεωργίας,
δεν έδωσαν συγκατάθεση για είσοδο εκτιμητών/εκτιμητριών στην εκμετάλλευσή τους ή
παρέλειψαν να υποδείξουν στοιχεία της εκμετάλλευσης σε λειτουργούς ενώ τους
ζητήθηκε.
11.

Σε όλες τις κατασκευές θερμοκηπίων και δικτυοκηπίων. Εξαιρούνται οι υπό κάλυψη
καλλιέργειες νοουμένου ότι το ζημιογόνο αίτιο δεν σχετίζεται με ανεπάρκεια στην κατασκευή
του θερμοκηπίου/δικτυοκηπίου ή βλάβη του μηχανολογικού εξοπλισμού.

12. Σε όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις πλην της αιγοπροβατοτροφίας, τόσο για τις
εγκαταστάσεις όσο και τον πληθυσμό των ζώων.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

στ) σε εκμεταλλεύσεις που έχουν εγκαταλειφθεί ή δεν έχουν χαρακτήρα συστηματικής
εκμετάλλευσης,

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ε) σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αναπτύσσονται κατά παράβαση των νόμων και των
Υπουργικών Αποφάσεων,

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

δ) κατά το ποσοστό που προέκυψαν, διευρύνθηκαν ή επεκτάθηκαν επειδή οι πληγέντες/οι
πληγείσες δεν έλαβαν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό ή
την αποκατάσταση των ζημιών αυτών,

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

γ) σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους εκτός εποχής ή
όπου οι συνθήκες της περιοχής δεν είναι οι ενδεδειγμένες, π.χ. σε ακατάλληλες ζώνες
είτε λόγω κλίματος είτε λόγω φύσης του εδάφους κ.λπ.,

ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ

β) σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις εφόσον οι ζημιές οφείλονται σε αμέλεια, υπαιτιότητα ή
παράλειψη του αιτούντος/της αιτούσας ή τρίτου,

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

α) σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από την εθνική
ή κοινοτική νομοθεσία διατάξεις περί νόμιμης λειτουργίας τους,
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13. Στη μελισσοκομία.

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
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14. Στην αλιεία.

19. Για ζημιές από θεομηνίες, έκτακτα γεγονότα ή δυσμενή κλιματικά φαινόμενα σε αποθηκευμένα
νωπά προϊόντα ή σε προϊόντα που φυλάσσονται σε ειδικά ελεγχόμενο περιβάλλον (π.χ. ψυγεία)
ή σε προϊόντα που έχουν υποστεί μεταποίηση, τυποποίηση κ.λπ. (π.χ. κρασί, λάδι κ.ά.)
20. Σε αυτοφυείς καλλιέργειες.
21. Σε αρδευόμενες καλλιέργειες για ζημιές από ανομβρία.
22. Για ζημιές από ακαρπία σε δενδρώδεις καλλιέργειες που δεν οφείλονται σε επικράτηση
δυσμενών κλιματικών συνθηκών κατά την άνθηση ή οφείλονται σε παρενιαυτοφορία ή σε
ασθένειες ή σε ζημιές που συνέβησαν σε προηγούμενα έτη.
23.

Για ζημιές σε γεωργικά υποστατικά ή κτίσματα εφόσον δεν είναι χωροθετημένα εντός τεμαχίου
που κατέβαλε εισφορά στο Ταμείο και δεν κατέχει τις απαραίτητες άδειες εφόσον αυτές
προβλέπονται.

24. Για ζημιές σε αναλώσιμα υλικά (π.χ. σωληνώσεις από λάστιχο, υλικό κάλυψης χαμηλών
τουνελιών κ.ά.), εκτός και αν αποδεδειγμένα έχουν αγοραστεί κατά το έτος ζημιάς ή μέχρι ένα
έτος πριν την ημερομηνία που καταστράφηκαν.
25. Για ζημιές σε εποχικά υλικά (π.χ. απλά νάιλον, μπεκ άρδευσης κ.ά.).
26. Για ζημιές σε αιγοπρόβατα με ηλικία άνω των 6 ετών (ηλικία μεγαλύτερη της παραδεκτά
παραγωγικής ζωής).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

18. Για ζημιές σε αποθηκευμένα προϊόντα από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, εκτός αν έχει
καταστραφεί ο αποθηκευτικός τους χώρος από καλυπτόμενο από το Πλαίσιο αίτιο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

17. Για ζημιές που συμβαίνουν στη φυτική παραγωγή μετά τη λήξη της καλλιεργητικής περιόδου
(ασυγκόμιστη παραγωγή πέραν της συνηθισμένης εποχής συγκομιδής, κατά περιοχή), εκτός
αν αφορά προϊόντα που η καλλιεργητική τεχνική τους προβλέπει την παραμονή τους σε
ειδικούς χώρους και πέραν της περιόδου αυτής (σταφίδα, ξερά όσπρια, κ.λπ.)

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

16. Για τα ανθοκομικά φυτά και τα καλλωπιστικά δέντρα ή θάμνους που οι εκμεταλλεύσεις
προμηθεύτηκαν προς εμπορία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

15. Σε δασικά είδη.
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ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ

28. Εφόσον το ύψος της ζημιάς στα αιγοπρόβατα δεν υπερβαίνει τη μισή ζωική μονάδα, δηλαδή
ζημιά σε τουλάχιστον τέσσερα ζώα.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

27. Αν ο αριθμός των εκτρεφόμενων αιγοπροβάτων είναι μικρότερος των δύο ζωικών μονάδων,
δηλαδή 14 ζώα.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ

ΠΡΟΣΘΕτΕΣ ΔΙΕυκΡΙΝΙΣΕΙΣ
Περιβόλι
Με τον όρο «Περιβόλι» δηλώνονται στον ΚΟΑΠ αγροτεμάχια στα οποία καλλιεργείται αριθμός δέντρων
από διάφορα είδη, χωρίς συνήθως κάποιο από αυτά να είναι το κυρίαρχο. Η επιβάρυνση για όλες τις
περιπτώσεις με Περιβόλι είναι €19,80 ή €28,80/ δεκάριο ανάλογα με την περίπτωση και αποκόπτεται
είτε με εκχώρηση της αποκοπής από την επόμενη πληρωμή εκταρικής επιδότησης είτε με πληρωμή από
τον ίδιο τον/την γεωργό εντός του χρονοδιαγράμματος που θα καθοριστεί.
Στις περιπτώσεις που το τεμάχιο δεν είναι δηλωμένο στον ΚΟΑΠ ή ο καλλιεργητής/η καλλιεργήτρια
επιθυμεί να γνωστοποιήσει τα καλλιεργούμενα είδη που απαρτίζουν το περιβόλι για σκοπούς ορθότερου
υπολογισμού της εισφοράς, τότε μπορεί να γίνει Δήλωση Καλλιέργειας εντός της προθεσμίας που
ορίζεται, η οποία όμως θα αναφέρει τα καλλιεργούμενα είδη ξεχωριστά.

Θερμοκήπια
Η κατασκευή θερμοκηπίων και δικτυοκηπίων δεν καλύπτεται από το Σχέδιο. Το ίδιο ισχύει για τα υλικά
κάλυψης και για τον μηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
Το μοναδικό στοιχείο που εμπίπτει στην κάλυψη από το Σχέδιο είναι η υπό κάλυψη καλλιέργεια,
και αυτή με τα εισοδηματικά δεδομένα της αντίστοιχης υπαίθριας καλλιέργειας. Προϋπόθεση κάλυψης
είναι η αναγραφή της συγκεκριμένης καλλιέργειας στην αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων για την υπό
αναφορά χρονιά ή η έγκυρη υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας με καταβολή της αντίστοιχης εισφοράς ή
εκχώρηση της αποκοπής.
Εάν η ζημιά στην υπό κάλυψη καλλιέργεια οφείλεται σε πτώση της κατασκευής, για να υπάρξει ενίσχυση
στην καλλιέργεια θα πρέπει η κατασκευή να καλύπτεται από Άδεια Οικοδομής και το ζημιογόνο αίτιο να
δικαιολογεί την πτώση.
Αναφορικά με τη χρονολογική κάλυψη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, ισχύουν οι ημερομηνίες που
ισχύουν για τις υπαίθριες καλλιέργειες. Δεν λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα επέκτασης της καλλιέργειας
σε περιόδους ακατάλληλες για υπαίθρια καλλιέργεια.

Κτηνοτροφία
Από τους κλάδους της ζωικής παραγωγής ο μοναδικός κλάδος που μετέχει στο Σχέδιο είναι η
αιγοπροβατοτροφία. Η εισφορά αποκόπτεται από το Σχέδιο Προαιρετικής Συνδεδεμένης Στήριξης
Αιγοπροβάτων και ανέρχεται σε €0,36 ανά ενήλικο ζώο.
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Γεωργικά υποστατικά
Υποστηρικτικά προς τη γεωργική δραστηριότητα υπάρχουν διάφορα γεωργικά υποστατικά ή
κτίσματα. Τέτοια είναι: Γεωργικές αποθήκες, θάλαμοι ειδικών συνθηκών, δεξαμενές, τοίχοι
αντιστήριξης, δόμες ξηρολιθιάς κ.λπ.
Αυτά θα μπορούσαν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ενίσχυσης νοουμένου ότι για το τεμάχιο εντός του
οποίου είναι χωροθετημένα έχει καταβληθεί η αναλογούσα στο καλλιεργούμενο είδος εισφορά στο
Ταμείο. Επίσης, θα πρέπει απαραίτητα να κατέχουν τις απαιτούμενες άδειες εκεί και όπου χρειάζονται
π.χ. άδεια οικοδομής.
Ο υπολογισμός γίνεται με βάση το κόστος ανακατασκευής ή αντικατάστασης, όπως παρουσιάζεται
στο παράδειγμα με τα κτηνοτροφικά υποστατικά. Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση πάγιου κεφαλαίου
δεν καλύπτεται ο σεισμός, η δε ενίσχυση χορηγείται μόνο εφόσον έχει διαπιστωθεί η
αποκατάσταση της ζημιάς και η επαναδραστηριοποίηση.
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ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Σχετικό παράδειγμα υπολογισμού αποζημίωσης για υποστατικό αιγοπροβάτων βρίσκεται
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, στη θεματική ενότητα «Σχέδιο Διαχείρισης
Κινδύνων».

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Όσον αφορά τον ζωικό πληθυσμό, καλύπτεται εφόσον η ζημιά επηρέασε άνω του 30% αυτού, για
οποιοδήποτε από τα αίτια που περιλαμβάνονται στο ΑνΕΠ. Δεν καλύπτονται ασθένειες. Καλύπτονται,
όμως, όλα τα αιγοπρόβατα, ακόμα και τα μικρότερα σε ηλικία, παρόλο που επί αυτών δεν
υπολογίζεται η επιβάρυνση των €0,36/ ανά ζώο. Αφού γίνει εκτίμηση για τη ζημιά και το πόρισμα
κοινοποιηθεί στον/στην κτηνοτρόφο, υποβάλλεται από τον/την κτηνοτρόφο αίτηση-υπεύθυνη
δήλωση αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου με την οποία ζητείται από τη Διεύθυνση του Τμήματος
ο έλεγχος της πραγματοποιηθείσας αντικατάστασης του απολεσθέντος ζωικού κεφαλαίου,
προκειμένου να χορηγηθεί η ενίσχυση. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγκαία
τιμολόγια αγοράς ζώων, τα αναγκαία δικαιολογητικά για τον έλεγχο σήμανσης και βεβαίωση από
τον Επαρχιακό Κτηνιατρικό/την Επαρχιακή Κτηνιατρική Λειτουργό ότι το ζωικό κεφάλαιο που
αγοράστηκε είναι απαλλαγμένο από μεταδοτικές ασθένειες.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Καλύπτονται τα κτηνοτροφικά υποστατικά από όσα αίτια περιλαμβάνονται στο ΑνΕΠ, νοουμένου ότι
η ζημιά έχει υπερβεί το 30%, εφόσον κατέχουν άδεια οικοδομής. Κατασκευές απαξιωμένες, ιδίως
στην περίπτωση όπου η ζημιά προκλήθηκε εξαιτίας της προβληματικής κατάστασης της κατασκευής
ενώ γειτονικές επαρκέστερες δεν είχαν πρόβλημα, δεν καλύπτονται. Δεν καλύπτεται, επίσης, ο
σεισμός στην περίπτωση των κτηνοτροφικών υποστατικών (πάγιο κεφάλαιο και εξοπλισμός). Όσον
αφορά τη ζημιά από κεραυνό, αυτή μπορεί να καλυφθεί.

ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ τηΣ ΓΕωΡΓΙκηΣ ΠΑΡΑΓωΓηΣ
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Σε κάθε περίπτωση, τα εργαλεία/μηχανήματα θα πρέπει να βρίσκονται εντός του τεμαχίου για το
οποίο καταβλήθηκε εισφορά στο Ταμείο. Απαραίτητα πρέπει να προσκομίζονται αποδείξεις αγοράς,
ενώ στην περίπτωση μηχανολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να πιστοποιείται και η επαρκής
λειτουργική του κατάσταση.

Καταστροφή φυτικού κεφαλαίου
Σε περίπτωση ζημιάς σε φυτικό κεφάλαιο μόνιμης φυτείας, ο χειρισμός γίνεται κατά περίπτωση και
με βάση την έκθεση του εκτιμητή λαμβάνοντας υπόψη το κόστος επανεγκατάστασης της φυτείας.

Αμπέλια
Σε σχέση με τα αμπέλια, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Στην περίπτωση που ο αιτών/η αιτούσα επιθυμεί να προβεί σε δήλωση καλλιέργειας για αυξημένη
στρεμματική απόδοση, θα μπορεί υποβάλλοντας Δήλωση Καλλιέργειας «Αυξημένων Αποδόσεων»
μέχρι τις 15 Μαρτίου να καταστεί δικαιούχος/α ενίσχυσης επί αυξημένης στρεμματικής απόδοσης
σε περίπτωση ζημιών, αφού καταβάλει αντίστοιχα +25% επί της εισφοράς.
Στην περίπτωση που ένα αμπέλι αναφέρεται στον ΚΟΑΠ ως οινοποιήσιμο και ο/η παραγωγός το
αξιοποιεί για επιτραπέζια χρήση τότε θα πρέπει πάντοτε να δηλώνεται ως οινοποιήσιμο, και η τυχόν
αποζημίωση θα δίνεται για τις τυχόν ζημιές που συμβαίνουν στο οινοποιήσιμο αμπέλι. Εάν
διαπιστωθεί ότι δηλώθηκε από οποιονδήποτε/οποιαδήποτε παραγωγό επιτραπέζια ποικιλία
ως οινοποιήσιμη, τότε το αμπέλι δεν θα αποζημιώνεται για το συγκεκριμένο έτος. Ωστόσο, θα
του υπολογιστεί η επιπλέον χρέωση ανά δεκάριο, που είναι €6,75-€3,15= €3,60 για το
συγκεκριμένο έτος.
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ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Δεν καλύπτονται οι γεωργικοί ελκυστήρες και άλλα αυτοκίνητα οχήματα (π.χ. συλλεκτικές μηχανές)
για τα οποία η ασφαλιστική κάλυψη είναι υποχρεωτική με βάση τον νόμο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Γεωργικά εργαλεία σε λειτουργική κατάσταση θα μπορούν να ενταχθούν σε σχέδιο κρατικών
ενισχύσεων εφόσον βρίσκονται στο τεμάχιο ως προϋπόθεση για την παραγωγή. Το ίδιο ισχύει και
αν έχουν υποστεί ζημιά ως εκ της καταστροφής αποθηκευτικού χώρου στον οποίο φυλάσσονταν.
Δεν μπορούν, όμως, να τύχουν μιας τέτοιας διαχείρισης όταν ήταν άσκοπα εκτεθειμένα στις
συνθήκες, όπως η περίπτωση στην οποία δεν υπήρχαν καλλιέργειες.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Γεωργικά εργαλεία / μηχανολογικός εξοπλισμός

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Τέλος, να σημειωθεί ότι κατασκευές/κτίσματα που δεν αποτελούν προϋπόθεση για τη γεωργική
παραγωγή π.χ. τροχόσπιτο ή κατάλυμα διαμονής ή υποστατικά κατοικιδίων ζώων κ.λπ. δεν εμπίπτουν
στη δυνατότητα συμπερίληψης σε πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων.

ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ
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Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υπάρξει ζημιά από περονόσπορο αυτή θα πρέπει να
έχει επηρεάσει ένα σύμπλεγμα κοινοτήτων (όχι μεμονωμένη κοινότητα) σε μέσο ποσοστό
ζημιάς τουλάχιστον 50%.

Ελιές
Για τους σκοπούς του ΑνΕΠ όλες οι ελιές λογίζονται ως ελιές ελαιοποίησης και υπόκεινται σε ενιαία
εισφορά €3,15/ δεκάριο. Για επιτραπέζιες ελιές πρέπει να γίνει ξεχωριστή Δήλωση Καλλιέργειας στο
Τμήμα Γεωργίας.

Πατάτες
Στις πατάτες υπάρχει ημερολογιακός διαχωρισμός φύτευσης που επηρεάζει τόσο την εισφορά προς το
Ταμείο όσο και το εισόδημα επί του οποίου υπολογίζεται η ενίσχυση σε περίπτωση ζημιών.
Για τους σκοπούς υπολογισμών καθεμιά από τις εσοδείες εντός ενός τεμαχίου αποτελεί ξεχωριστή
ομοειδή καλλιέργεια. Θα πρέπει, δηλαδή, σε ένα τεμάχιο όλες οι καλλιεργούμενες ποικιλίες που ανήκουν
στην ίδια εσοδεία να δίνουν ποσοστό ζημιάς που θα ξεπερνά, κατά μέσο όρο, το 30%.

Φυλλοβόλα
Για να ενταχθεί μια ζημιά από ακαρπία σε πρόγραμμα ενίσχυσης θα πρέπει η ζημιά να υπερβαίνει
το 60% σε ένα σύμπλεγμα κοινοτήτων. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι αυτή
προκλήθηκε λόγω δυσμενών συνθηκών κατά το στάδιο της άνθησης.

Σιτηρά/ ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά
Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Στην περίπτωση βροχών σε σανούς, για να μπορεί να δοθεί ενίσχυση πρέπει οι σανοί να βρίσκονταν
απλωμένοι στο χωράφι πριν μπαλαριστούν. Νοείται ότι δεν πρέπει να παραμένουν απλωμένοι πέραν
ενός εύλογου διαστήματος, διότι επέρχεται και η φυσιολογική αλλοίωση. Ενδεικτικά ως εύλογο διάστημα
ορίζεται η μια εβδομάδα από την κοπή των σανών. Εντός της εβδομάδας, μια βροχή με καταστροφικές
συνέπειες μπορεί να αξιολογηθεί για ενίσχυση, πέραν αυτής όμως όχι.
Εάν υπάρχει ζημιά σε αχυρόμπαλες, αυτή μπορεί να τύχει ενίσχυσης είτε βρίσκονται στο χωράφι είτε
σε κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους του γεωργού, νοουμένου ότι δεν τις εξέθεσε εσκεμμένα ή
από αμέλεια σε επιπλέον κίνδυνο και εφόσον πληρούνται όλα τα υπόλοιπα κριτήρια επιλεξιμότητας
μέσω του ΑνΕΠ.
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Αναφορικά με τις κατασκευές, δεν καλύπτονται δόμες από μπετόν, εκτός και αν υπάρχει άδεια
οικοδομής. Το ίδιο ισχύει και για περιφράξεις αγροτεμαχίων. Δόμες από πέτρα μπορούν να
καλυφθούν μόνον εφόσον ο εκτιμητής/η εκτιμήτρια διαπιστώσει ότι η κατάστασή τους είναι επαρκής
και δεν θα υποχωρούσαν από μόνες τους. Οποιαδήποτε άλλα κτίσματα θα πρέπει να έχουν σχέση
με τη γεωργική δραστηριότητα και να κατέχουν άδεια οικοδομής.
Για να μπορέσει να καλυφθεί μια ζημιά από κατολισθήσεις, θα πρέπει να έχει επηρεάσει μια
ευρύτερη περιοχή σε ποσοστό που υπερβαίνει το 30%. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
αποκατάσταση της ζημιάς εκ μέρους του/της παραγωγού και η προσκόμιση όλων των νόμιμων
τιμολογίων για εργασίες που πραγματοποιήθηκαν. Μόνον τότε μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση που
αφορά αποκλειστικά την αποκατάσταση της ζημιάς και επαναδραστηριοποίηση. Εάν κάποιος
πληγείς/κάποια πληγείσα προτίθεται να εγκαταλείψει την εκμετάλλευσή του/της μετά από τη ζημιά,
δεν είναι δικαιούχος/α καμίας ενίσχυσης.

Μπανάνες και Μέσπιλα
Πρόκειται για καλλιέργειες με μεγάλη ευπάθεια διότι κρίσιμο μέρος της καλλιεργητικής περιόδου
λαμβάνει χώρα κατά τους χειμερινούς μήνες. Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι αρκετές
φυτείες είναι εγκατεστημένες σε θύλακες παγετού, και στην περίπτωση των μπανανών σε
προσήνεμες θέσεις. Ως εκ τούτου, για τις δύο αυτές καλλιέργειες αποφασίστηκε η αφαίρεση του
πρώτου 15% από κάθε ενίσχυση που έχουν να λαμβάνουν.

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Δεν μπορούν να τύχουν ενίσχυσης κατολισθήσεις που αφορούν όχθες ποταμών και ακριβώς
διπλανές εκτάσεις διότι με υπαιτιότητα των παραγωγών υπάρχει έκθεση στον κίνδυνο. Επίσης,
γεωργικές καλλιέργειες που εγκαθίστανται εντός της περιμέτρου ποταμών ή ρυακιών, επίσης
εξαιρούνται της οποιασδήποτε ενίσχυσης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Για να συμβούν κατολισθήσεις θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ έντονη βροχόπτωση, σε μικρό σχετικά
χρονικό διάστημα, τέτοια που να υπερβαίνει τη δυνατότητα απορρόφησης του νερού από το έδαφος.
Στη συνέχεια, υπάρχει κίνηση νερού προς διάφορες κατευθύνσεις που συχνά προκαλεί ζημιές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κατολισθήσεις

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
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ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Σχετικά παραδείγματα υπολογισμού αποζημίωσης για τις συγκεκριμένες καλλιέργειες βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας ( www.moa.gov.cy/da ), στη θεματική ενότητα
«Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων».
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Οι ημερομηνίες υποβολής των απαιτούμενων Δηλώσεων Καλλιέργειας ή Ζημιάς ή
οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αφορούν τα Σχέδια θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da. Πέραν τούτου, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να
αποτείνονται για την υποβολή τους και για περισσότερες πληροφορίες στα κατά τόπους
Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.
Διευκρινίζεται ότι όλες οι δηλώσεις/αιτήσεις/ενστάσεις/εξουσιοδοτήσεις πρέπει να
συμπληρώνονται στα ειδικά έντυπα και να υποβάλλονται στα αρμόδια ΕΓΓ ή όπου αλλού θα
καθορίζεται εκ των προτέρων. Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα
χωρίς κενά και παραλείψεις. Άμεσα υπεύθυνοι/ες για τη συμπλήρωση και την ορθότητα των
πληροφοριών είναι οι ίδιοι/ίδιες οι παραγωγοί. Για τυχόν ελλείψεις θα ενημερώνονται και έχουν
υποχρέωση να τα προσκομίζουν.
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ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡOΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟφΟΡIΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι παραγωγοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί/ές στο είδος καλλιέργειας που δηλώνουν στον
ΚΟΑΠ. Σε αρκετές περιπτώσεις δηλώνονται λάθος καλλιέργειες, είτε από παράλειψη είτε
συνειδητά, για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της διαφοροποίησης καλλιεργειών. Η καλλιέργεια
η οποία δηλώνεται στον ΚΟΑΠ θα θεωρείται ως καλλιέργεια αναφοράς για σκοπούς διαχείρισης
κινδύνου. Στις περιπτώσεις επιτόπιων ελέγχων, κυρίως σε κατά περιοχή εκτίμησης ζημιάς, όπου
θα διαπιστωθεί διαφορετική καλλιέργεια από την αιτούμενη στον ΚΟΑΠ, η καλλιέργεια θα
εξαιρεθεί από την ενίσχυση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 Παράγραφος 9 (α) του Νόμου 103 (1), το Τμήμα Γεωργίας ως αρμόδια
Αρχή σε όλα τα στάδια υλοποίησης των σχεδίων καθώς και κατά το στάδιο επιβολής και
είσπραξης της ετήσιας εισφοράς δύναται να επαληθεύει ή/και να αντλεί όλες τις πληροφορίες
και τα δεδομένα που είναι σχετικά με τα αιτήματα ενίσχυσης ή τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των
αιτούντων/αιτουσών από τις βάσεις δεδομένων που τηρεί η ίδια, καθώς και αυτές που τηρούνται
από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ή άλλη
Υπηρεσία ή Οργανισμό που η αρμόδια Αρχή κρίνει σκόπιμο να αποταθεί. Ως εκ τούτου, όσα
δηλώνονται στις Δηλώσεις και τα επισυναπτόμενα παραστατικά μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο ελέγχου από άλλες Υπηρεσίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡOΣΘΕτΕΣ ΠΛηΡΟφΟΡiΕΣ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
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Καινοτομίες του νέου συστήματος
διαχείρισης κινδύνων

4 Καλύπτεται το σύνολο της πρωτογενούς

γεωργικής παραγωγής και όλοι
οι κίνδυνοι, με μειωμένες εισφορές από
τους γεωργούς.

4 Παρέχεται άμεση και γρήγορη καταβολή
των αποζημιώσεων.

4 Εισάγεται η δυνατότητα επανεκτίμησης,
επιβεβαίωσης και ελέγχου των
εκτιμήσεων όπου κριθεί αναγκαίο.

4 Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υφιστάμενα
και μελλοντικά σχέδια/μέτρα που
αφορούν τη διαχείριση κινδύνων, τόσο
για αποζημιώσεις όσο και για μέτρα
ενεργητικής προστασίας.

4 Διασφαλίζεται η συμμετοχή των

εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου
στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου.

Πρωταρχικός στόχος η διασφάλιση
του γεωργικού εισοδήματος
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