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ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Το Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμε-
ταλλεύσεων είναι το Μητρώο στο οποίο τη-
ρούνται τα στοιχεία των αγροτών και
γεωργικών εκμεταλλεύσεων με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 12 του Νόμου
Ν.26(Ι)/2016.

Απώτερος σκοπός είναι η καταγραφή στο
Μητρώο όλων των επαγγελματιών ή μη
αγροτών και των γεωργικών τους εκμεταλ-
λεύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις
για εγγραφή στο Μητρώο προκειμένου το
Μητρώο να αποτελέσει βασικό εργαλείο
για την άσκηση αγροτικής πολιτικής.

Στο παρόν ενημερωτικό έντυπο θα
βρείτε απαντήσεις σε ερωτήματα που
μπορεί να έχετε σχετικά με το Μητρώο
καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για
την εγγραφή σας σε αυτό.
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u ΜητρΩο Β

Εδώ τηρούνται τα στοιχεία:

l των αγροτών οι οποίοι δεν δραστηριοποι-
ούνται αποκλειστικά στους κλάδους της
φυτικής ή και ζωικής παραγωγής που
αποσκοπούν στην παραγωγή γεωργικών ή
και κτηνοτροφικών προϊόντων, αλλά που
αποδεδειγμένα έχουν τη μόνιμη διαμονή
τους στην ύπαιθρο, και

l προσώπων τα οποία ασχολούνται με 
υπηρεσίες αγροτουρισμού, αλιείας,
υδατοκαλλιέργειας και παραδοσιακών
προϊόντων.
**Με βάση την κατάταξη των περιοχών που
υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που στη-
ρίζεται στον αναθεωρημένο ορισμό του
ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης) και έχει ως βάση πληθυσμιακά
κριτήρια, η Κύπρος στο σύνολό της θεωρεί-
ται ενδιάμεση αγροτική περιοχή (Ύπαι-
θρος). Ως εκ τούτου, όλες οι περιοχές της
Κύπρου χαρακτηρίζονται ως «Ύπαιθρος».

ΣΚΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΕΓΓΡΑφΗΣ
ΣΕ ΑΥΤΟ
Το Μητρώο δημιουργήθηκε με σκοπό την άσκηση
αγροτικής πολιτικής μέσω διαταγμάτων τα
οποία δύναται να εκδίδονται από τον Υπουργό Γε-
ωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
και που μπορεί να καθορίζουν τα εξής:

l Εξαιρέσεις από τη μη παροχή νερού σε φυσικά
ή νομικά πρόσωπα μη εγγεγραμμένα στο Μη-
τρώο, για σκοπούς άσκησης υδατικής πολιτικής
σε σχέση με γεωργική δραστηριότητα.

l Την κατανομή ενδεχόμενων ωφελημάτων, χρη-
ματικών ή μη, στους αγρότες που είναι εγγε-
γραμμένοι στο Μητρώο, αναλόγως του Πίνακα
στον οποίο έχουν καταχωρηθεί.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Νομική βάση για τη δημιουργία του Μητρώου απο-
τελεί ο νόμος Ν. 26(Ι)/2016 που προνοεί τη δη-
μιουργία Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥθΥΝΕΤΑΙ
Στο Μητρώο μπορούν να εγγραφούν πρό-
σωπα που ασκούν γεωργική δραστηριότητα
με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Εξαιρούνται όσοι συμμετείχαν ή συμμετέχουν
στο Μέτρο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Γεωρ-
γών ή στο Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης
Αλιέων.

Το Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύ-
σεων χωρίζεται ως εξής:

l Μητρώο Α - Γεωργών και Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων

l Μητρώο Β - Μερικής Γεωργικής Απασχό-
λησης και Παραδοσιακών Επαγγελμάτων.

u ΜητρΩο Α

Εδώ τηρούνται τα στοιχεία:

l των αγροτών που η αποκλειστική επαγ-
γελματική δραστηριότητά τους είναι η
παραγωγή γεωργικών ή/και κτηνοτροφι-
κών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας ή υδα-
τοκαλλιέργειας, και

l όσων έχουν αποδεδειγμένα τη μόνιμη δια-
μονή τους στην ύπαιθρο, σε περιοχές με
υψόμετρο από 390 μέτρα και άνω και
ασχολούνται μερικώς με την παραγωγή
γεωργικών ή/και κτηνοτροφικών προϊόν-
των ή προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέρ-
γειας.
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l Επιπρόσθετες κατηγορίες πρωτογενών
προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής.

l Την κατανομή ενδεχόμενων ωφελημάτων ή
κινήτρων σε αγρότες που ασκούν γεωργική
δραστηριότητα σε μειονεκτικές περιοχές,
όπως αυτές καθορίζονται από την αρμόδια
Aρχή.

l Την κατανομή ενδεχόμενων ωφελημάτων ή
κινήτρων σε πρόσωπα που ασκούν γεωρ-
γική δραστηριότητα σε μη ελεγχόμενη από
τη Δημοκρατία περιοχή.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΡξΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΕΓΓΡΑφΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
με βάση τον Τροποποιημένο Νόμο
26(Ι)2016 «Περί Δημιουργίας Μητρώου
Αγροτών και Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων»

Η έναρξη της υποβολής αιτήσεων θα ανακοι-
νωθεί στον εγχώριο Τύπο και στην ιστοσελίδα
του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da
και, όπου αυτό είναι δυνατό, θα γνωστοποιηθεί
μέσω τηλεφωνικών μηνυμάτων ή και άλλων
τρόπων επικοινωνίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Υπάρχουν 25 κατηγορίες (πίνακες) υποβολής αί-
τησης στο Μητρώο οι οποίες παρουσιάζονται διε-
ξοδικά πιο κάτω.

Oι αγρότες που πληρούν τις προϋποθέσεις
μίας τουλάχιστον από τις κατηγορίες 1, 2,
3, 4, 7, 8, 9, 14, 16 και 24 εγγράφονται στο
Μητρώο Α (Γεωργών και Γεωργικών Εκ-
μεταλλεύσεων).

Οι αγρότες που πληρούν τις προϋποθέσεις
μίας τουλάχιστον από τις υπόλοιπες κατη-
γορίες 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22 , 23 και 25 εγγράφονται στο
Μητρώο Β – Μερικής Γεωργικής Απασχό-
λησης και Παραδοσιακών Επαγγελμάτων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΓΓΡΑφΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες αιτούντες/αιτούσες, στην
περίπτωση που πληρούν τα κριτήρια, μπορούν να
υποβάλουν αίτηση σε περισσότερες από μία
κατηγορίες, με την πιο κάτω εξαίρεση:

Δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ταυ-
τόχρονη εγγραφή στις κατηγορίες:

-   1 ή 2 και 7, ή
-   3 ή 4 και 5 ή 6.

Δηλαδή, αν ο αιτών/αιτούσα υποβάλλει αίτηση για
εγγραφή στην κατηγορία 1 ή 2, δεν μπορεί να
υποβάλει αίτηση και στην κατηγορία 7, έστω και
αν πληροί τις προϋποθέσεις και των δύο κατηγο-
ριών. Το ίδιο ισχύει και στη δεύτερη περίπτωση:

file:///HYPERLINK
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υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που
έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι τουλάχι-
στον το 70% του συνόλου των εισοδημάτων
τους.

u ΚΑτηγορIΑ 2

φυσικά πρόσωπα τα οποία απασχολούνται ως
αυτοτελώς εργαζόμενοι γεωργοί

1) Κατέβαλλαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων αποκλειστικά ως αυτοτελώς εργα-
ζόμενοι γεωργοί τουλάχιστον κατά τους τελευ-
ταίους τρείς μήνες πριν από την ημερομηνία
υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο.

2) Κατά το προηγούμενο έτος λάμβαναν ενισχύ-
σεις από τον ΚΟΑΠ ή βεβαίωση από το
Τμήμα Γεωργίας ότι δραστηριοποιούνται σε
έναν τουλάχιστον από τους τομείς των υπό κά-
λυψη σε θερμοκήπια ή διχτυοκήπια λαχανοκο-
μικών, ανθοκομικών και αρωματικών φυτών.

3) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο
Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών, και ο μέσος
όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση
της γεωργικής τους δραστηριότητας για τα τε-
λευταία δύο έτη πριν την ημερομηνία υποβο-
λής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, που θα
υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που
έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι τουλάχι-
στον το 70% του συνόλου των εισοδημάτων
τους.

u ΚΑτηγορIΑ 3

φυσικά πρόσωπα τα οποία καταβάλλουν ει-
σφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ως αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές ή/και για οποι-
οδήποτε άλλο επάγγελμα

1) Έχουν δηλωμένη δραστηριότητα τη γεωργική.

2) Κατέχουν κατά το τρέχον έτος επαγγελματική
άδεια αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας.

Αν υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στην κατηγορία
3 ή 4, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση και στην
κατηγορία 5 ή 6, έστω και αν πληροί τις προϋπο-
θέσεις και των δύο κατηγοριών.

ΕξΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΤΙ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑφΗΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Η εξακρίβωση ότι πληρούνται τα κριτήρια ανά κα-
τηγορία θα γίνεται αυτόματα με την άντληση της
σχετικής πληροφόρησης, μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας «Αριάδνη», από τα αρμόδια κυβερ-
νητικά τμήματα.

Ως εκ τούτου, πριν την υποβολή της αίτησης ή
των αιτήσεών τους, οι αιτούντες/αιτούσες κα-
λούνται να μελετήσουν σε ποια ή ποιες κατη-
γορίες μπορούν να ενταχθούν, σύμφωνα με τα
κριτήρια συμμετοχής της κάθε κατηγορίας.

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΠΟΥ ΤΙΣ ΚΑθΟΡΙζΟΥΝ

u ΚΑτηγορIΑ 1

φυσικά πρόσωπα τα οποία απασχολούνται ως
αυτοτελώς εργαζόμενοι αλιείς ή υδατοκαλ-
λιεργητές

1) Κατέβαλλαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων αποκλειστικά ως αυτοτελώς εργα-
ζόμενοι αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές τουλάχιστον
κατά τους τελευταίους τρείς μήνες πριν από την
ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο
Μητρώο.

2) Κατέχουν κατά το τρέχον έτος επαγγελματική
άδεια αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας.

3) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο
Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών, και ο μέσος
όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση
της γεωργικής τους δραστηριότητας για τα τε-
λευταία δύο έτη πριν την ημερομηνία υποβο-
λής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, που θα
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u ΚΑτηγορIΑ 5

φυσικά πρόσωπα τα οποία καταβάλλουν ει-
σφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ως αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές ή/και για οποι-
οδήποτε άλλο επάγγελμα

1) Έχουν δηλωμένη δραστηριότητα τη γεωργική.

2) Κατέχουν κατά το τρέχον έτος επαγγελματική
άδεια αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας.

3) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο
Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών, και ο μέσος
όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση
της γεωργικής τους δραστηριότητας για τα τε-
λευταία δύο έτη πριν την ημερομηνία υποβο-
λής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, που θα
υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που
έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι τουλάχι-
στον το 30% του συνόλου των εισοδημάτων
τους.

u ΚΑτηγορIΑ 6

φυσικά πρόσωπα τα οποία καταβάλλουν 
εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων ως γεωργοί ή/και για οποιοδήποτε άλλο
επάγγελμα

1) Έχουν δηλωμένη δραστηριότητα τη γεωργική.

2) Κατά το προηγούμενο έτος λάμβαναν ενισχύ-
σεις από τον ΚΟΑΠ ή βεβαίωση από το
Τμήμα Γεωργίας ότι δραστηριοποιούνται σε
έναν τουλάχιστον από τους τομείς των υπό κά-
λυψη σε θερμοκήπια ή διχτυοκήπια λαχανοκο-
μικών, ανθοκομικών και αρωματικών φυτών.

3) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο
Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών, και ο μέσος
όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση
της γεωργικής τους δραστηριότητας για τα τε-
λευταία δύο έτη πριν την ημερομηνία υποβο-
λής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, που θα
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3) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο
Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών, και ο μέσος
όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση
της γεωργικής τους δραστηριότητας για τα τε-
λευταία δύο έτη πριν την ημερομηνία υποβο-
λής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, που θα
υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που
έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι τουλάχι-
στον το 50% του συνόλου των εισοδημάτων
τους.

u ΚΑτηγορIΑ 4

φυσικά πρόσωπα τα οποία καταβάλλουν ει-
σφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ως γεωργοί ή/και για οποιοδήποτε άλλο επάγ-
γελμα

1) Έχουν δηλωμένη δραστηριότητα τη γεωργική.

2) Κατά το προηγούμενο έτος λάμβαναν ενισχύ-
σεις από τον ΚΟΑΠ ή βεβαίωση από το
Τμήμα Γεωργίας ότι δραστηριοποιούνται σε
έναν τουλάχιστον από τους τομείς των υπό κά-
λυψη σε θερμοκήπια ή διχτυοκήπια λαχανοκο-
μικών, ανθοκομικών και αρωματικών φυτών.

3) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο
Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών, και ο μέσος
όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση
της γεωργικής τους δραστηριότητας για τα τε-
λευταία δύο έτη πριν την ημερομηνία υποβο-
λής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, που θα
υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που
έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι τουλάχι-
στον το 50% του συνόλου των εισοδημάτων
τους.
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u ΚΑτηγορIΑ 8

φυσικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στο
Μέτρο Ενίσχυσης Πρώτης Εγκατάστασης
Νέων Γεωργών

1) Εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στο Μέτρο Ενίσχυσης Πρώτης Εγ-
κατάστασης Νέων Γεωργών.

2) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α ή στο Ει-
δικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών.

u ΚΑτηγορIΑ 9

φυσικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στο
Σχέδιο Στήριξης Νέων Αλιέων για Αγορά
Επαγγελματικού Σκάφους

1) Εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στο Σχέδιο Στήριξης Νέων Αλιέων
για Αγορά Επαγγελματικού Σκάφους.

2) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α ή στο Ει-
δικό Καθεστώς Φ.Π.Α Αγροτών.

u ΚΑτηγορIΑ 10

φυσικά πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν θεσμο-
θετημένη σύνταξη γήρατος από το Ταμείο Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, από τις 3 Οκτωβρίου
2001 και μετά, ενώ εξακολουθούν να ασκούν
γεωργική δραστηριότητα (αλιείς ή υδατοκαλ-
λιεργητές)

1) Κατέβαλλαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενοι αλιείς
ή υδατοκαλλιεργητές, τουλάχιστον για τα τελευ-
ταία επτά έτη πριν από τη συνταξιοδότησή τους.

2) Κατείχαν επαγγελματική άδεια αλιείας που εκδί-
δεται από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων
Ερευνών.

3) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α ή στο Ει-
δικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών.

υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που
έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι τουλάχι-
στον το 30% του συνόλου των εισοδημάτων
τους.

u ΚΑτηγορIΑ 7

φυσικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν σε κοι-
νότητες με υψόμετρο πέραν των 390 μ.

1) Βεβαίωση από τον πρόεδρο και δύο μέλη της
κοινότητας στην οποία διαμένουν ότι έχουν τη
μόνιμη κατοικία τους στην κοινότητα.

2) Λάμβαναν ενισχύσεις από τον ΚΟΑΠ τουλά-
χιστον κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή
στο Μητρώο ή βεβαίωση από το Τμήμα Γεωρ-
γίας ότι δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχι-
στον από τους τομείς των υπό κάλυψη σε
θερμοκήπια ή διχτυοκήπια λαχανοκομικών, αν-
θοκομικών και αρωματικών φυτών.

3) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο
Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών, και ο μέσος
όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση
της γεωργικής τους δραστηριότητας για τα τε-
λευταία δύο έτη πριν την ημερομηνία υποβο-
λής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, που θα
υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που
έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι τουλάχι-
στον το 30% του συνόλου των εισοδημάτων
τους.

4) Έχουν ως δηλωμένη δραστηριότητα τη γεωρ-
γική.

Ως μόνιμη κατοικία ορίζεται η κατοικία που χρησι-
μοποιείται για τη διαμονή του αγρότη πέραν των έξι
μηνών ανά έτος.
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u ΚΑτηγορIΑ 13

φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν θεσμοθετη-
μένη σύνταξη γήρατος από το Ταμείο Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων πριν από την 3η Οκτωβρίου
2001 και εξακολουθούν να ασκούν γεωργική
δραστηριότητα (Γεωργοί)

1) Βεβαίωση από τον πρόεδρο και δύο μέλη της
τοπικής Αρχής της περιοχής όπου ασκούν γεωρ-
γική δραστηριότητα για την παραγωγή γεωργο-
κτηνοτροφικών προϊόντων ότι τα εν λόγω
φυσικά πρόσωπα ασκούν τέτοια δραστηριότητα
τουλάχιστον κατά τα τελευταία δέκα έτη πριν
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για
εγγραφή στο Μητρώο.

2) Το ύψος της μηνιαίας σύνταξης που λαμβάνουν
δεν υπερβαίνει το ποσό των €1000.

u ΚΑτηγορIΑ 14

Εγκλωβισμένα πρόσωπα που ασκούν γεωρ-
γική δραστηριότητα με πλήρη απασχόληση σε
μη ελεγχόμενη από τη Δημοκρατία περιοχή

1) Θα διενεργείται έλεγχος μέσω της Υπηρεσίας
Ανθρωπιστικών θεμάτων ότι πρόκειται περί
εγκλωβισμένου προσώπου.

2) Βεβαίωση από τον πρόεδρο και δύο μέλη του
κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητάς τους ότι
διαμένουν στη συγκεκριμένη κοινότητα και ότι
ασκούν γεωργική δραστηριότητα με πλήρη
απασχόληση σε μη ελεγχόμενη από τη Δημο-
κρατία περιοχή.

u ΚΑτηγορIΑ 15

Εγκλωβισμένα πρόσωπα που ασκούν γεωρ-
γική δραστηριότητα με μερική απασχόληση σε
μη ελεγχόμενη από τη Δημοκρατία περιοχή

1) Θα διενεργείται έλεγχος μέσω της Υπηρεσίας
Ανθρωπιστικών θεμάτων ότι πρόκειται περί
εγκλωβισμένου προσώπου.

u ΚΑτηγορIΑ 11

φυσικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν θεσμο-
θετημένη σύνταξη γήρατος από το Ταμείο Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, από τις 3 Οκτωβρίου
2001 και μετά, ενώ εξακολουθούν να ασκούν
γεωργική δραστηριότητα (Γεωργοί)

1) Κατέβαλλαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενοι γεωρ-
γοί τουλάχιστον για τα τελευταία επτά έτη πριν
από τη συνταξιοδότησή τους.

2) Λάμβαναν ενισχύσεις από τον ΚΟΑΠ τουλά-
χιστον κατά τα τελευταία επτά έτη ή βεβαίωση
από το Τμήμα Γεωργίας ότι δραστηριοποιούν-
ται σε έναν τουλάχιστον από τους τομείς των
υπό κάλυψη σε θερμοκήπια ή διχτυοκήπια λαχα-
νοκομικών, ανθοκομικών και αρωματικών
φυτών πριν από την ημερομηνία υποβολής αί-
τησης για εγγραφή στο Μητρώο. 

3) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α ή στο Ει-
δικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών.

u ΚΑτηγορIΑ 12

φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν θεσμοθετη-
μένη σύνταξη γήρατος από το Ταμείο Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων πριν από την 3η Οκτωβρίου
2001 και εξακολουθούν να ασκούν γεωργική
δραστηριότητα (αλιεία και υδατοκαλλιέργεια)

1) Ασκούν γεωργική δραστηριότητα για την παρα-
γωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
τουλάχιστον κατά τα τελευταία δέκα έτη πριν
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για
εγγραφή στο Μητρώο.

2) Το ύψος της μηνιαίας σύνταξης που λαμβάνουν
δεν υπερβαίνει το ποσό των €1000.
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2) Βεβαίωση από τον πρόεδρο και δύο μέλη του
κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητάς τους ότι
διαμένουν στη συγκεκριμένη κοινότητα και ότι
ασκούν γεωργική δραστηριότητα με μερική
απασχόληση σε μη ελεγχόμενη από τη Δημο-
κρατία περιοχή.

Νοείται ότι το Τμήμα Γεωργίας δύναται να ζητήσει
οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία κρίνει αναγκαία
για σκοπούς επαλήθευσης της γεωργικής δραστηριό-
τητας των εγκλωβισμένων προσώπων.

u ΚΑτηγορIΑ 16

Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των
οποίων το 85% του μετοχικού κεφαλαίου ή
του κεφαλαίου αντίστοιχα, κατέχεται από φυ-
σικά πρόσωπα τα οποία καταβάλλουν εισφο-
ρές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
αποκλειστικά ως μισθωτοί του εν λόγω νομι-
κού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 

1) Ήταν εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοδοτών
των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με
δηλωμένη δραστηριότητα αποκλειστικά τη γε-
ωργική, τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 12
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, και τουλάχι-
στον το 85% του μετοχικού κεφαλαίου ή
κεφαλαίου τους (έλεγχος μέσω του Τμήματος
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη),
ανάλογα με την περίπτωση, κατέχεται από φυ-
σικά πρόσωπα τα οποία καταβάλλουν εισφορές
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποκλει-
στικά ως μισθωτοί του εν λόγω νομικού προ-
σώπου ιδιωτικού δικαίου ή/και από φυσικά
πρόσωπα τα οποία είναι αποκλειστικά μι-
σθωτοί του εν λόγω νομικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου και δεν έχουν υποχρέ-
ωση πληρωμής εισφορών στο Ταμείο Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων λόγω ορίου ηλικίας.

2) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α.

u ΚΑτηγορIΑ 17

Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας 16
(Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για εγγραφή στην κα-
τηγορία 17 εφόσον δεν υποβληθεί αίτηση για εγ-
γραφή στην κατηγορία 16).

1) Ήταν εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοδοτών
των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με
δηλωμένη δραστηριότητα τη γεωργική, τουλά-
χιστον κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγ-
γραφή στο Μητρώο.

2) Έχουν υποβάλει την απαιτούμενη από τη νομο-
θεσία δήλωση εισοδήματος και είναι εγγε-
γραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α.

u ΚΑτηγορIΑ 18

Επισκοπή, μονή, ναός ή άλλος εκκλησιαστικός
ή θρησκευτικός οργανισμός ή ίδρυμα

1) Λάμβαναν ενισχύσεις από τον ΚΟΑΠ τουλά-
χιστον κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγ-
γραφή στο Μητρώο ή βεβαίωση από το Τμήμα
Γεωργίας ότι δραστηριοποιούνται σε έναν του-
λάχιστον από τους τομείς των υπό κάλυψη σε
θερμοκήπια ή διχτυοκήπια λαχανοκομικών, αν-
θοκομικών και αρωματικών φυτών.

u ΚΑτηγορIΑ 19

φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
ή συνεταιρισμοί που παρέχουν υπηρεσίες
αγροτουρισμού (Γεωργοί)

1) Βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας ότι δρα-
στηριοποιούνται επιχειρηματικά στην ύπαιθρο
με δραστηριότητες που αφορούν την ενημέ-
ρωση ή/και την προβολή αποκλειστικά των
προϊόντων που παράγει η γεωργική εκμε-
τάλλευση.
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3) Νοείται, περαιτέρω, ότι σε ό,τι αφορά νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται
στον φορέα υλοποίησης και οποιαδήποτε άλλα
δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι το ει-
σόδημά τους από την άσκηση της γεωργικής
τους δραστηριότητας τα τελευταία δύο έτη
πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
για εγγραφή στο Μητρώο είναι τουλάχιστον το
50% των εισοδημάτων τους.

Ως «υπηρεσίες αγροτουρισμού» ορίζονται η τουρι-
στική δραστηριότητα που έχει ως αντικείμενο δρα-
στηριότητες που αφορούν την ενημέρωση ή/και την
προβολή στην ύπαιθρο αποκλειστικά των προϊόν-
των που παράγει η γεωργική εκμετάλλευση, εξαι-
ρουμένης της τουριστικής δραστηριότητας που έχει
σχέση με ακτοπλοϊκά επιβατικά σκάφη, καταλύματα
διαμονής και επιχειρήσεις σίτισης που δεν είναι
άμεσα συνδεδεμένες με τη γεωργική δραστηριό-
τητα της εκμετάλλευσης.

u ΚΑτηγορIΑ 21

φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις των κατηγοριών 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 και 13 και ασκούν μη επαγ-
γελματική γεωργική δραστηριότητα (Μπορεί να
υποβληθεί αίτηση στην κατηγορία 21 εφόσον δεν
υποβληθεί αίτηση σε μια από τις κατηγορίες 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13).

1) Βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας ότι έχουν
εισοδήματα που προκύπτουν από την παραγωγή
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων

u ΚΑτηγορIΑ 22

φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις των κατηγοριών 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 και 13 και ασκούν επαγγελ-
ματική γεωργική δραστηριότητα στην παρα-
γωγή προϊόντων αλιείας (Μπορεί να υποβληθεί
αίτηση στην κατηγορία 22, εφόσον δεν υποβληθεί
αίτηση σε μια από τις κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 και 13).

2) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο Ει-
δικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών, και ο μέσος
όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση της
γεωργικής τους δραστηριότητας για τα τελευταία
δύο έτη πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης
για εγγραφή στο Μητρώο, που θα υπολογίζεται
από την τελευταία διετή περίοδο υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί
ηλεκτρονικά, είναι τουλάχιστον το 50% του
συνόλου των εισοδημάτων τους.

3) Νοείται, περαιτέρω, ότι σε ό,τι αφορά νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται
στον φορέα υλοποίησης και οποιαδήποτε άλλα
δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι το ει-
σόδημά τους από την άσκηση της γεωργικής
τους δραστηριότητας τα τελευταία δύο έτη πριν
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για
εγγραφή στο Μητρώο είναι τουλάχιστον το
50% των εισοδημάτων τους.

u ΚΑτηγορIΑ 20

φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή
συνεταιρισμοί που παρέχουν υπηρεσίες αγρο-
τουρισμού (Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια)

1) Δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην ύπαι-
θρο με δραστηριότητες που αφορούν την ενη-
μέρωση ή/και την προβολή αποκλειστικά
των προϊόντων που παράγει η γεωργική εκ-
μετάλλευση.

2) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο 
Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών, και ο μέσος
όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση της
γεωργικής τους δραστηριότητας για τα τελευ-
ταία δύο έτη πριν την ημερομηνία υποβολής αί-
τησης για εγγραφή στο Μητρώο, που θα
υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που
έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι τουλάχι-
στον το 50% του συνόλου των εισοδημάτων
τους.
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1) Βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας ότι παρά-
γουν παραδοσιακά προϊόντα.

u ΚΑτηγορIΑ 24

Συνεταιρισμοί οι οποίοι απαρτίζονται από φυ-
σικά πρόσωπα που καταβάλλουν εισφορές
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποκλει-
στικά ως αυτοτελώς εργαζόμενοι γεωργοί,
αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές.

1) Τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον συνε-
ταιρισμό κατέβαλλαν εισφορές στο Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποκλειστικά ως
αυτοτελώς εργαζόμενοι γεωργοί ή αλιείς ή 
υδατοκαλλιεργητές τουλάχιστον κατά τους
τελευταίους τρείς μήνες πριν από την ημερο-
μηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μη-
τρώο.

2) Βεβαίωση από το Τμήμα φορολογίας ότι ο
συνεταιρισμός είναι εγγεγραμμένος στο Μη-
τρώο Φ.Π.Α.

u ΚΑτηγορIΑ 25

Συνεταιρισμοί οι οποίοι δεν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις της κατηγορίας 24.

1) Τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον συνε-
ταιρισμό έχουν δηλωμένη δραστηριότητα τη γε-
ωργική.

2) Βεβαίωση από το Τμήμα φορολογίας ότι ο
συνεταιρισμός είναι εγγεγραμμένος στο Μη-
τρώο Φ.Π.Α.

1) Κατέχουν κατά το τρέχον έτος επαγγελματική
άδεια αλιείας.

Ως «προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»
ορίζονται τα πρωτογενή προϊόντα που αλιεύονται στη
θάλασσα και στα εσωτερικά ύδατα και τα προϊόντα
υδατοκαλλιέργειας που καθορίζονται στο Παράρτημα
Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013.

u ΚΑτηγορIΑ 23

φυσικά πρόσωπα που ασκούν παραδοσιακά
επαγγέλματα όπως αυτά φαίνονται πιο κάτω

Παραδοσιακά επαγγέλματα
1.    Υφάντρα
2.    Κεντήτρια
3.    Τεχνίτρια μεταξουργίας
4.    Μεταξάς
5.    Καρεκλάς
6.    Καλαθοπλέκτης/Κατασκευαστής ψαθών
7.    Σιδεράς (κωμοδρόμος) που ασχολείται με

την κατασκευή γεωργικών εργαλείων και
εξαρτημάτων

8.    Χαλκουργός
9.    Καλλικάς
10.  Σαμαράς
11.  Βαρελάς
12.  Παπλωματάς
13.  Τενεκετζής που ασχολείται με την 

κατασκευή γεωργικών χρειωδών
14. Αγγειοπλάστης/ Κεραμίστας
15.  Κηροπλάστης
16.  Κατασκευαστής ξύλινων ή σιδερένιων 

γεωργικών εργαλείων και άλλων 
οικιακών χρειωδών

17. Ξυλογλύπτης
18.  Δερματοτέχνης
19.  Γενικός χειροτέχνης
20.  Άλλα παραδοσιακά επαγγέλματα που 

αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων 
διατροφής παραγόμενων οικοτεχνικά και 
όχι σε επίπεδο βιοτεχνίας
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Για τον σκοπό αυτό έχει προκηρυχθεί από το Τμήμα
Γεωργίας η Α΄ φάση του Μητρώου κατά την
οποία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλ-
λουν αίτηση για εξασφάλιση σχετικής βεβαίωσης
από το Τμήμα Γεωργίας. Εφόσον η αίτησή τους εγ-
κριθεί και εξασφαλίσουν τη βεβαίωση, στη συνέ-
χεια μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη σε
μια από τις τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες του Μη-
τρώου που τους ενδιαφέρει (κατηγορία 19, 21 και
23). Τονίζεται ότι η αίτηση για εγγραφή στο
Μητρώο δεν μπορεί να υποβληθεί εάν δεν
εξασφαλιστεί προηγουμένως η απαιτούμενη
βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας.

ΥΠΟχΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
Α’ φΑΣΗ
√ Πολιτική ταυτότητα

Προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που οι
αιτούντες/αιτούσες δηλώνουν στην αίτηση, θα
χρειαστεί να προσκομίσουν την πολιτική τους ταυ-
τότητα στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο όπου θα
υποβάλουν την αίτηση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί διά αντιπροσώ-
που μέσω εξουσιοδότησης. Ο/Η αντιπρόσω-
πος θα εξουσιοδοτηθεί να προσκομίσει την
ταυτότητα του αιτούντος/αιτούσας για επιβεβαί-
ωση των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση.
Πρότυπο έντυπο εξουσιοδότησης βρίσκεται
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Γεωργίας www.moa.gov.cy/da.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕξΑΣφΑΛΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Διευκρινίζεται ότι για εξασφάλιση σχετικής βε-
βαίωσης από το Τμήμα Γεωργίας, για τις κατη-
γορίες 19, 21 και 23, θα πρέπει να υποβληθεί
αίτηση στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του
Τμήματος Γεωργίας, με τη συμπλήρωση ειδικού
εντύπου ανά κατηγορία (πριν από την υποβολή της
αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο):

u Κατηγορία 19 - Αίτηση 
(τύπος γεωργίας 651)

Παρέχω υπηρεσίες αγροτουρισμού και δραστηριο-
ποιούμαι επιχειρηματικά στην ύπαιθρο στον τομέα
της ενημέρωσης ή/και της προβολής αποκλειστικά
των προϊόντων που παράγει η γεωργική μου εκμε-
τάλλευση.

u Κατηγορία 21 - Αίτηση 
(τύπος γεωργίας 649)

Ασκώ μη επαγγελματική γεωργική δραστηριότητα
και έχω εισοδήματα που προκύπτουν από την πα-
ραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων.

u Κατηγορία 23 - Αίτηση 
(τύπος γεωργίας 654)

Ασκώ παραδοσιακό επάγγελμα όπως καθορίζεται
στο Παράρτημα του περί Δημιουργίας Μητρώου
Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
Νόμου του 2016 και παράγω παραδοσιακά προ-
ϊόντα.

Τα έντυπα διατίθενται στα Επαρχιακά Γεωργικά
Γραφεία και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωρ-
γίας www.moa.gov.cy/da στη θεματική ενότητα
Μητρώο Αγροτών.
http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/792
E5B3866B027B6C225809D003DCCB0
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Οι βεβαιώσεις οι οποίες πρέπει να υποβλη-
θούν μαζί με την αίτηση για εγγραφή στο Μη-
τρώο ως επισυναπτόμενα στην αίτηση αφορούν τις
πιο κάτω κατηγορίες, και είναι οι ακόλουθες ανά κα-
τηγορία:

Κατηγορία 7 - φυσικά πρόσωπα τα οποία δια-
μένουν σε κοινότητες με υψόμετρο πέραν των
τριακοσίων ενενήντα μέτρων (390 μ.)

Βεβαίωση από τον πρόεδρο και δύο μέλη της
κοινότητας στην οποία διαμένουν οι αιτούν-
τες/αιτούσες ότι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους
στην κοινότητα.

Κατηγορία 13 - φυσικά πρόσωπα που συντα-
ξιοδοτήθηκαν πριν από την 3η Οκτωβρίου
2001 και εξακολουθούν να ασκούν γεωργική
δραστηριότητα (γεωργοί)

Βεβαίωση από τον πρόεδρο και δύο μέλη της
τοπικής Αρχής της περιοχής όπου ασκούν γε-
ωργική δραστηριότητα για την παραγωγή γεωρ-
γοκτηνοτροφικών προϊόντων ότι τα εν λόγω
φυσικά πρόσωπα ασκούν τέτοια δραστηριότητα
τουλάχιστον κατά τα τελευταία δέκα έτη πριν
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για
εγγραφή στο Μητρώο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑφΗ 
ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (Β’ φΑΣΗ)
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά.
Η ηλεκτρονική υπηρεσία «Εγγραφή στο Μητρώο
Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» είναι
διαθέσιμη σε πολίτες, νομικά πρόσωπα, εξειδικευ-
μένα σύνολα και οργανισμούς μέσω της Κυβερ-
νητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφάλειας
«Αριάδνη».

Για λεπτομερέστερες οδηγίες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας
www.moa.gov.cy/da στη θεματική ενότητα «Μη-
τρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
– Διαδικασία εγγραφής στην Αριάδνη».

Για συγκεκριμένες οδηγίες αναφορικά με τη 
διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος 
Γεωργίας www.moa.gov.cy/da στη θεματική
ενότητα «Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκ-
μεταλλεύσεων - Εγχειρίδιο υποβολής αίτησης
στο Μητρώο Αγροτών».

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑφΑ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Μετά την υποβολή αίτησης για εγγραφή σε οποι-
αδήποτε από τις κατηγορίες του Μητρώου Αγρο-
τών, θα διενεργείται αυτόματος έλεγχος ότι
πληρούνται τα κριτήρια συμμετοχής στην κατηγορία
για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση. Ως εκ τού-
του, δεν χρειάζεται να υποβληθεί οποιαδήποτε
βεβαίωση που θα έχει εκδοθεί από τα εμπλε-
κόμενα Τμήματα/Υπηρεσίες του δημοσίου,
αφού οι πληροφορίες θα λαμβάνονται ηλεκτρονικά
με διασύνδεση (web services), με βάσεις δεδομέ-
νων που διαθέτουν τα εμπλεκόμενα Τμήματα/Υπη-
ρεσίες.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ
/ΑΙΤΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
Ή ΑΠΟΡΡΙψΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Οι αιτούντες/αιτούσες θα ενημερωθούν για την έγ-
κριση ή την απόρριψη της αίτησής τους μέσω μη-
νύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την
οποία δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησης.

Έγκριση: Αν η αίτησή τους εγκριθεί θα εγγραφούν
στο Μητρώο και θα λάβουν το σχετικό πιστοποι-
ητικό εγγραφής (όπου θα αναγράφεται ο Πίνακας
στον οποίο καταχωρήθηκαν και ο προσωπικός
αριθμός εγγραφής) ως συνημμένο έγγραφο στο
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα
τους αποσταλεί.

Απόρριψη: Αν η αίτησή τους απορριφθεί έχουν το
δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 15 εργά-
σιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής
της απορριπτικής απάντησης. Η αίτηση επανεξετά-
ζεται από ειδική πενταμελή επιτροπή, μετά από την
υποβολή της ένστασης και η απόφαση της Επιτρο-
πής τους κοινοποιείται.

Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν, επίσης, όσοι
αγρότες αποφασιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο να
διαγραφούν από οποιαδήποτε κατηγορία του Μη-
τρώου ή να μεταφερθούν από μια κατηγορία του
Μητρώου σε άλλη, εντός 15 εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης.

Κατηγορίες 14 και 15 - Εγκλωβισμένα πρό-
σωπα

Βεβαίωση από τον πρόεδρο και δύο μέλη του
κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητάς τους ότι
έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στη συγκεκρι-
μένη κοινότητα και ότι ασκούν γεωργική δρα-
στηριότητα με πλήρη (για την κατηγορία 14) ή
μερική (για την κατηγορία 15) απασχόληση σε
μη ελεγχόμενη από τη Δημοκρατία περιοχή.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓχΟΥ ΓΙΑ 
ΕΠΑΛΗθΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙχΕΙΩΝ 
ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ
Με την υποβολή της αίτησής τους οι αιτούντες/αι-
τούσες συγκατατίθενται στη διενέργεια ελέγχου
από το Τμήμα Γεωργίας για επαλήθευση και άντ-
ληση όλων των πληροφοριών και των δεδομένων
σχετικά με τα στοιχεία τους ή τις γεωργικές τους εκ-
μεταλλεύσεις τόσο κατά το στάδιο εξέτασης των αι-
τήσεων όσο και μετά την εγγραφή τους στο
Μητρώο.

Η επαλήθευση των στοιχείων θα γίνεται μέσω των
βάσεων δεδομένων του Τμήματος Γεωργίας, του
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, των
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήμα-
τος Φορολογίας, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών
και Επίσημου Παραλήπτη, του ΚΟΑΠ, των Κτηνια-
τρικών Υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Κυπριακής 
Χειροτεχνίας, της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικών 
Θεμάτων και οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας ή 
Οργανισμού κρίνει σκόπιμο το Τμήμα Γεωργίας.
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την οποία έληξε η υποχρέωση για καταβολή της 
τελευταίας εισφοράς του στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων.

Ο αγρότης παύει να πληροί τις προϋποθέσεις
εγγραφής

Σε περίπτωση που εγγεγραμμένος στο Μητρώο
αγρότης για οποιοδήποτε λόγο παύσει να πληροί
τις προϋποθέσεις εγγραφής με βάση τις οποίες
καταχωρήθηκε στο Μητρώο, ενημερώνει σχετικά
το Τμήμα Γεωργίας το αργότερο εντός δύο μηνών
από την ημερομηνία κατά την οποία έπαψε να πλη-
ροί τις προϋποθέσεις.

Ο αγρότης διαγράφεται/μεταφέρεται σε άλλη
κατηγορία αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Γεωρ-
γίας

Το Τμήμα Γεωργίας έχει το δικαίωμα:

(α) της αυτεπάγγελτης διαγραφής αγροτών εγ-
γεγραμμένων στο Μητρώο εφόσον διαπιστωθεί ότι
οι εν λόγω αγρότες δεν ικανοποιούν τις προϋποθέ-
σεις εγγραφής τους και

(β) της αυτεπάγγελτης μεταφοράς εγγεγραμμέ-
νων στο Μητρώο αγροτών από έναν Πίνακα σε
άλλο, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα προσωπικά ή
άλλα δεδομένα για οποιοδήποτε λόγο έχουν μετα-
βληθεί.

Το Τμήμα Γεωργίας προτού προχωρήσει στη δια-
γραφή από το Μητρώο ή στη μεταφορά του εγγε-
γραμμένου αγρότη από έναν Πίνακα σε άλλο, τον
ενημερώνει σχετικά, στην τελευταία γνωστή διεύ-
θυνση επικοινωνίας του, για τους λόγους της προ-
τιθέμενης διαγραφής του ή της προτιθέμενης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
Η ΑΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σε περίπτωση μεταβολής των προσωπικών ή
άλλων δεδομένων που καταχωρούνται στην αί-
τηση για εγγραφή στο Μητρώο, οι αιτούντες/αιτού-
σες υποχρεούνται να ενημερώσουν γραπτώς το
Τμήμα Γεωργίας εντός δύο μηνών από την ημε-
ρομηνία μεταβολής των εν λόγω δεδομένων.

ΔΙΑΓΡΑφΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Η
ΜΕΤΑφΟΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΣΕ ΑΛΛΟ
Ο αγρότης επιθυμεί να διαγραφεί

Σε περίπτωση που εγγεγραμμένος στο Μητρώο
αγρότης επιθυμεί τη διαγραφή του από το
Μητρώο, υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Τμήμα Γε-
ωργίας επιστρέφοντας ταυτόχρονα το πιστοποι-
ητικό εγγραφής.

Ο αγρότης παύει να ασκεί γεωργική δραστη-
ριότητα

Σε περίπτωση που εγγεγραμμένος στο Μητρώο
αγρότης παύσει να ασκεί γεωργική δραστηριό-
τητα ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Γεωργίας το αρ-
γότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά
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ΛΟΓΟΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑφΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΗΣ Ο
ΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
θΑ ΔΙΑΓΡΑφΟΤΑΝ
Σε περίπτωση που συντρέχει κάποιος από τους πιο
κάτω λόγους ανωτέρας βίας, αγρότης, ο οποίος σε
άλλη περίπτωση θα διαγραφόταν, παραμένει εγγε-
γραμμένος στο Μητρώο:

Σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σημαν-
τικά τη γεωργική εκμετάλλευση

Καταστροφή, λόγω ατυχήματος, των υποστατι-
κών της εκμετάλλευσης που προορίζονταν για την
εκτροφή των ζώων

Επιζωοτία που προσβάλλει το σύνολο ή μέρος του
ζωικού κεφαλαίου του κατόχου γεωργικής εκμετάλ-
λευσης

φυτικές ασθένειες που προκαλούνται από δυσμε-
νείς καιρικές συνθήκες που δεν μπορούν να αντι-
μετωπιστούν

Σοβαρή φυσική καταστροφή ή ατύχημα που
έπληξε σημαντικά αλιευτικό σκάφος, αλιευτικό
εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας

μεταφοράς του από έναν Πίνακα του Μητρώου σε
άλλο. Ο αγρότης εντός 15 εργάσιμων ημερών από
τη λήψη της επιστολής μπορεί να προβάλει λόγους
για τη μη διαγραφή του από το Μητρώο ή για τη μη
μεταφορά του από έναν Πίνακα σε άλλο.

ΣΥΜΜΕΤΟχΗ ΣΕ ΣχΈΔΙΟ 
ΣΥΝΤΑξΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΕΓΓΡΑφΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Αν μετά την εγγραφή αγρότη στο Μητρώο αυτός
αποφασίσει να συμμετάσχει στο Μέτρο Πρόωρης
Συνταξιοδότησης Γεωργών ή στο Σχέδιο Πρόωρης
Συνταξιοδότησης Αλιέων, τότε παραμένει εγγε-
γραμμένος στο Μητρώο ως ανενεργός αγρότης.

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Το Μητρώο τηρείται από το Τμήμα Γεωργίας το
οποίο, δυνάμει των διατάξεων του περί Επεξεργα-
σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προ-
στασία του Ατόμου) Νόμου, μεριμνά για τη
δημοσίευση ανά τακτά διαστήματα του επικαιροποι-
ημένου Μητρώου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
ή/και του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΙΝΗ
Αγρότης που παραβαίνει οποιεσδήποτε από τις δια-
τάξεις του Νόμου περί της Δημιουργίας του Μη-
τρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδί-
κης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις €5.000.
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ΣΤΟΙχΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

u Κεντρική Μονάδα Τμήματος Γεωργίας:
22464038, 22464083

u Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο 
Λευκωσίας: 
22819893, 22819714

u Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας:
24202841, 24202851

u Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο 
Αμμοχώστου: 
23812136, 23812137

u Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού:
25803924, 25803926

u Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς:
25874031, 25874058

u Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου:
26804564, 26804565, 26321531

Όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα
που αφορούν τις διαδικασίες για την 
εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Γεωργίας www.moa.gov.cy/da, στη θεματική
ενότητα «Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων».
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