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Λευκωσία, 30 Απριλίου 2015 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ: ΄Ολους τους ενδιαφερομένους 
 
ΘΕΜΑ:  ∆ιαπίστευση Φορέων για σκοπούς εκπόνησης μελετών  
   του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Για να μπορέσει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο να εκπονήσει μελέτες οι οποίες 
αποτελούν μέρος των αιτήσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20 
πρέπει αυτό να είναι διαπιστευμένο. 
 
Συνημμένα θα βρείτε όλη τη πληροφόρηση για τη διαδικασία διαπίστευσης και άλλες 
σχετικές πληροφορίες. 
 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 8η Μαϊου 2015. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Αναπλ. ∆ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
/ΜΚ. 
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Γιαπίζηεςζη Φοπέων για ζκοπούρ 

εκπόνηζηρ 

σεδίων Βεληίωζηρ ηων Καθεζηώηων 

4.1 «Δπενδύζειρ πος βεληιώνοςν ηιρ 

ζςνολικέρ επιδόζειρ και ηη βιωζιμόηηηα ηων 

γεωπγοκηηνοηποθικών εκμεηαλλεύζεων» και 

6.1 «Δνίζσςζη ππώηηρ εγκαηάζηαζηρ νέων 

γεωπγών» ηος Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ 

Ανάπηςξηρ 2014-2020 

 

Αίηηζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ 

 

 Φςζικού Πποζώπος 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΡΓΙΑ 

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

2014 - 2015 

 

 

Ολνκαηεπώλπκν ππαιιήινπ παξαιαβήο   _____________________ 

Υπνγξαθή ππαιιήινπ παξαιαβήο      ________________________ 

Έιεγρνο από ηνλ Δπαξρηαθό Γεσξγηθό Λεηηνπξγό ___________________________(όλνκα) 

Υπνγξαθή Δπαξρηαθνύ Γεσξγηθνύ Λεηηνπξγνύ  _____________________ 

Ηκεξνκελία Παξαιαβήο  _____________________ 

 



2 
Μονογραφή  _________ 

 
 

Αίηηζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ θςζικού πποζώπος 

 

Ονομαηεπώνςμο: _________________________________________________ 

Γιεύθςνζη: ______________________________________________________ 

Tασ. Κώδικαρ: ________________ Δπαπσία: __________________________ 

Απιθμόρ ηηλ: _____________________ Απιθμόρ θαξ: ___________________ 

Ηλεκηπονική Γιεύθςνζη: ___________________________________________ 

Πποζόνηα : 

Αθαδεκατθό ίδξπκα  Τίηινο Σπνπδώλ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Δγγπαθή ζηο Μηηπώο ηος ςμβοςλίος Γεωπόνων: 

Αξηζκόο Μεηξώνπ  

 

 

 

Δπγαζία: 

Θέζε εξγαζίαο  Δξγνδόηεο  

 

 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

1. Γειώλσ ππεύζπλα όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Αίηεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο είλαη πιήξεηο θαη αθξηβείο. 

2. Αλαιακβάλσ λα παξέρσ ηπρόλ δηθαηνινγεηηθά θαη βεβαηώζεηο πνπ ζα κνπ 

δεηεζνύλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο δηαπίζηεπζεο κνπ. 

3. Γλσξίδσ όηη θαλέλα ζηνηρείν ηνπ θαθέινπ κνπ δελ ζα κνπ επηζηξαθεί. 

4. Γειώλσ ππεύζπλα όηη ζα ηεξήζσ πηζηά ηνλ Κώδηθα Δπαγγεικαηηθήο 

Γενληνινγίαο θαη δελ ζα απνθαιύπησ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνύλ ηνλ πειάηε ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ. Νόκνο 



3 
Μονογραφή  _________ 

 
 

138 (Ι) ηνπ 2001 πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα 

(Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ). 

5. Γειώλσ ππεύζπλα όηη ζα παξέρσ ζηνλ πειάηε κνπ ππεξεζίεο πνπ λα 

δηέπνληαη πάληνηε από επαγγεικαηηζκό πςειήο πνηόηεηαο. 

6. Γειώλσ ππεύζπλα όηη ζα αθνινπζώ πάληνηε ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ Τκήκαηνο Γεσξγίαο. 

7. Γλσξίδσ όηη γηα ηε δηαπίζηεπζε κνπ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρσ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηόπηλ λα επηηύρσ ζηελ γξαπηή εμέηαζε Γηαπίζηεπζεο,  

πνπ ζα δηεμαρζεί από ην Τκήκα Γεσξγίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΚΟΑΠ. 

8. Απνδέρνκαη λα ζπκκεηέρσ ζε εθπαηδεύζεηο, ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα, 

εκεξίδεο θ.ά. πνπ ζα δηεμαρζνύλ από ην Τκήκα Γεσξγίαο πξνο 

επηκόξθσζε / ελεκέξσζε ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα. 

9. Γλσξίδσ όηη ε κε ζπκκόξθσζε ηνπ Φνξέα κνπ κε όια ηα πην πάλσ 

ζεκεία θαζώο θαη άιια πηζαλά θξηηήξηα πνπ ζα απνθαζηζζνύλ ζα 

ζεκαίλεη θαη ηελ απηόκαηε δηαγξαθή κνπ από ηνλ θαηάινγν ησλ 

Γηαπηζηεπκέλσλ Φπζηθώλ Πξνζώπσλ. 

10. Αλαιακβάλσ λα απνζηέιισ ζηελ Αξρή Γηαπίζηεπζεο θάζε ρξόλν λέα 

πηζηνπνηεηηθά (αλαλεσκέλε εηεζία άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

γεσπνλίαο) γηα επηθαηξνπνίεζε ηνπ θαθέινπ Γηαπίζηεπζεο. Τα 

πηζηνπνηεηηθά ζα πξνζθνκίδνληαη κέρξη ηηο 31 Ιαλνπαξίνπ θάζε ρξόλν 

κέρξη θαη ηηο 31 Ιαλνπαξίνπ 2020. Σεκεηώλεηαη όηη, νπνηαδήπνηε 

δηαθνξνπνίεζε πξνθύςεη ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία κνπ σο θπζηθνύ 

πξνζώπνπ, ε Αξρή Γηαπίζηεπζεο ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη γξαπηώο 

εληόο 10 εξγάζηκσλ εκεξώλ. 

11. Γλσξίζσ θαη απνδέρνκαη όηη ε Αξρή Γηαπίζηεπζεο ζα δηθαηνύηαη λα 

δηεμάγεη νπνηνπζδήπνηε δηαζηαπξνύκελνπο ειέγρνπο γηα επαιήζεπζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρσ πξνζθνκίζεη.  

12. Απνδέρνκαη όπσο ην πνζνζηό επηηπρίαο θαη απνηπρίαο ησλ ζρεδίσλ 

βειηίσζεο πνπ εηνηκάδσ, ζα δεκνζηνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τκήκαηνο Γεσξγίαο κεηά από θάζε πξνθήξπμε. 

___________________                                            _____________________ 

 Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ                                                        Γηα ην Τκήκα Γεσξγίαο 
                                                                                      (Λεηηνπξγόο παξαιαβήο) 

  
                                                                                   (ζθξαγίδα) 



4 
Μονογραφή  _________ 

 
 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

 

Δγώ ν/ε ………………………………………………….. κε αξηζκό δειηίνπ ηαπηόηεηαο 

……………… δειώλσ ππεύζπλα, όηη θαηά ηελ εηνηκαζία ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο ησλ 

αηηεηώλ ζηα θαζεζηώηα 4.1 «Δπελδύζεηο πνπ βειηηώλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδόζεηο θαη ηε 

βησζηκόηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ», ή/θαη 6.1 «Δλίζρπζε πξώηεο 

εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγώλ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 δελ 

ζα θσιύνκαη από νπνηαδήπνηε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ θαη νη κειέηεο πνπ ζα εθπνλώ 

δελ έρνπλ έθβαζε ζε άιια ζπκθέξνληα ή δξαζηεξηόηεηεο κνπ. Οη αηηεηέο ζα 

ελεκεξώλνληαη γηα όιεο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρνπλ γηα ηελ επηινγή ησλ επελδύζεσλ 

πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ ρσξίο ηελ νπνηαδήπνηε παξεκπόδηζε ηνπο γηα έξεπλα αγνξάο.  

Καηαλνώ όηη ε ηζρύο ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ ζα ηύρσ κε ηελ επηηπρία ζηελ γξαπηή 

εμέηαζε, ηεξκαηίδεηαη απηόκαηα κε ηελ ηπρόλ αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πην πάλσ 

Υπεύζπλεο Γήισζεο κνπ. 

 

 

 

 

Ηκεξνκελία: ……………….. 

Υπνγξαθή: 

……………………………………. 

Ολνκαηεπώλπκν: 

……………………………………. 
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Μονογραφή  _________ 

 
 

 

Πεπί Δπεξεπγαζίαρ Γεδομένων Πποζωπικού Υαπακηήπα Νόμορ 138(Ι) ηος 

2001 

Γειώλσ ππεύζπλα όηη, εγώ ν/ε ππνθαηλόκελνο/ε 

________________________________________________________________ 

κε αξηζκό ηαπηόηεηαο ______________________________, έρσ / δελ έρσ 

αληίξξεζε λα δνζνύλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κνπ ζηνπο Γηαπηζηεπκέλνπο 

Φνξείο γηα ην Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 κεηά ηελ επηηπρία 

κνπ ζηε ζρεηηθή γξαπηή εμέηαζε 

 

 

 

 

 

Ολνκαηεπώλπκν: ______________________ 

Δηδηθόηεηα: ___________________________ 

                                                        Υπνγξαθή:___________________________ 

                                                       Ηκεξνκελία: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηάλογορ Απαπαίηηηων Δγγπάθων και Σέλοςρ 



6 
Μονογραφή  _________ 

 
 

 

Έγγπαθα / Σέλη Έσοςν 

Πποζκομιζηεί 

( √ ) 

Για 

Δζωηεπική 

Υπήζη 

Αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθώλ  ζπνπδώλ   

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα   

Αληίγξαθν αλαλεσκέλεο εηήζηαο άδεηαο άζθεζεο 

ηνπ επαγγέικαηνο   

  

Αληίγξαθν εγγξαθήο ζην Μεηξών Γεσπόλσλ   

Βεβαίσζε Λεπθνύ Πνηληθνύ Μεηξώνπ από ηελ 

Αζηπλνκία 

  

Τέινο € 100 +ΦΠΑ 

 

 Απ. Απόδειξηρ  

 

 



 
 

              

Γιαπίζηεςζη Φοπέων για ζκοπούρ 

εκπόνηζηρ 

σεδίων Βεληίωζηρ ηων Καθεζηώηων 

4.1 «Δπενδύζειρ πος βεληιώνοςν ηιρ 

ζςνολικέρ επιδόζειρ και ηη βιωζιμόηηηα ηων 

γεωπγοκηηνοηποθικών εκμεηαλλεύζεων» και 

6.1 «Δνίζσςζη ππώηηρ εγκαηάζηαζηρ νέων 

γεωπγών» ηος Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ 

Ανάπηςξηρ 2014-2020 

 

Αίηηζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ 

Νομικού Πποζώπος 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΡΓΙΑ 

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

2014 - 2015 

 

 

 

 

Ολνκαηεπώλπκν ππαιιήινπ παξαιαβήο   _____________________ 

Υπνγξαθή ππαιιήινπ παξαιαβήο      ________________________ 

Έιεγρνο από ηνλ Δπαξρηαθό Γεσξγηθό Λεηηνπξγό ___________________________(όλνκα) 

Υπνγξαθή Δπαξρηαθνύ Γεσξγηθνύ Λεηηνπξγνύ  _____________________ 

Ηκεξνκελία Παξαιαβήο _____________________ 

 



2 
Μονογραφή  _________ 

 
 

 

 

Αίηηζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ νομικού πποζώπος 

 

Όνομα Νομικού Πποζώπος: _______________________________________ 

Όνομα Νόμιμος εκπποζώπος: _____________________________________ 

Απ. Δγγπαθήρ Δηαιπείαρ: __________________________________________ 

Γιεύθςνζη: ______________________________________________________ 

Tασ. Κώδικαρ: ________________ Δπαπσία: __________________________ 

Απιθμόρ ηηλ: _____________________ Απιθμόρ θαξ: ___________________ 

Ηλεκηπονική Γιεύθςνζη: ___________________________________________ 

 

*Απαζσολούμενο Δπιζηημονικό Πποζωπικό : 

Ολνκαηεπώλπκν   Τίηινο Σπνπδώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Δγγπαθή ηος επιζηημονικού πποζωπικού ζε οικείο επαγγελμαηικό 

Δπιμεληηήπιο: 

 

Ολνκαηεπώλπκν   Δπηκειεηήξην θαη αξηζκόο Μεηξώνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
Μονογραφή  _________ 

 
 

Δπαπσία/ερ Γπαζηηπιοποίηζηρ: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

*Σε πεξίπησζε πνπ ην λνκηθό πξόζσπν δελ δηαζέηεη ην πξναπαηηνύκελν 

αλζξώπηλν δπλακηθό γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηαπίζηεπζεο ηνπ, ηόηε ζα πξέπεη  εληόο 

15 εκεξώλ κεηά από ηε γξαπηή ελεκέξσζε ηνπ (κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ 

θαηαιόγνπ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκβνιαίνπ κε ηελ αξκόδηα αξρή) λα πξνζθνκίζεη ηηο απαξαίηεηεο βεβαηώζεηο 

γηα ηελ εξγνδόηεζε ελόο ηνπιάρηζηνλ θπζηθνύ πξνζώπνπ από ηνλ ελ ιόγσ 

θαηάινγν.  

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

1. Γειώλσ ππεύζπλα όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Αίηεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο είλαη πιήξεηο θαη αθξηβείο. 

2. Γλσξίδσ όηη κπνξώ λα εξγνδνηήζσ άηνκα γηα ηελ εηνηκαζία ησλ κειεηώλ 

ηνπ ΠΑΑ 2014-2020,  ηα νπνία έρνπλ πεξάζεη ηελ εμέηαζε δηαπίζηεπζεο 

ηνπ Τκήκαηνο Γεσξγίαο θαη γλσξίδσ όηη κε βάζε ηνλ Πεξί Δγγξαθήο 

Γεσπόλσλ Νόκν ηνπ 1987 (32/1987), ηα ζρέδηα βειηίσζεο ζα 

εηνηκάδνληαη θαη ππνγξάθνληαη κόλν από ην Γεσπόλν ηεο εηαηξείαο 

3. Αλαιακβάλσ λα παξέρσ ηπρόλ δηθαηνινγεηηθά θαη βεβαηώζεηο πνπ ζα κνπ 

δεηεζνύλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο δηαπίζηεπζεο κνπ. 

4. Γλσξίδσ όηη θαλέλα ζηνηρείν ηνπ θαθέινπ κνπ δελ ζα κνπ επηζηξαθεί. 

5. Γειώλσ ππεύζπλα όηη ζα ηεξήζσ πηζηά ηνλ Κώδηθα Δπαγγεικαηηθήο 

Γενληνινγίαο θαη δελ ζα απνθαιύπησ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνύλ ηνλ πειάηε ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ. Νόκνο 

138 (Ι) ηνπ 2001 πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα 

(Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ). 

6. Γειώλσ ππεύζπλα όηη ζα παξέρσ ζηνλ πειάηε κνπ ππεξεζίεο πνπ λα 

δηέπνληαη πάληνηε από επαγγεικαηηζκό πςειήο πνηόηεηαο. 

7. Γειώλσ ππεύζπλα όηη ζα αθνινπζώ πάληνηε ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ Τκήκαηνο Γεσξγίαο. 

8. Απνδέρνκαη λα ζπκκεηέρσ ζε εθπαηδεύζεηο, ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα, 

εκεξίδεο θ.ά. πνπ ζα δηεμαρζνύλ από ην Τκήκα Γεσξγίαο πξνο 

επηκόξθσζε / ελεκέξσζε ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα. 



4 
Μονογραφή  _________ 

 
 

9. Αλαιακβάλσ λα απνζηέιισ ζηελ Αξρή Γηαπίζηεπζεο θάζε ρξόλν λέα 

πηζηνπνηεηηθά (αλαλεσκέλε εηεζία άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

γεσπνλίαο) γηα επηθαηξνπνίεζε ηνπ θαθέινπ Γηαπίζηεπζεο. Τα 

πηζηνπνηεηηθά ζα πξνζθνκίδνληαη κέρξη ηηο 31 Ιαλνπαξίνπ θάζε ρξόλν 

κέρξη θαη ηηο 31 Ιαλνπαξίνπ 2020. Σεκεηώλεηαη όηη, νπνηαδήπνηε 

δηαθνξνπνίεζε πξνθύςεη ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ λνκηθνύ ή θπζηθνύ 

πξνζώπνπ, ε Αξρή Γηαπίζηεπζεο ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη γξαπηώο 

εληόο 10 εξγάζηκσλ εκεξώλ. 

10. Απνδέρνκαη όπσο ην πνζνζηό επηηπρίαο θαη απνηπρίαο ησλ ζρεδίσλ 

βειηίσζεο πνπ εηνηκάδσ ζα δεκνζηνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τκήκαηνο Γεσξγίαο κεηά από θάζε πξνθήξπμε. 

11.  Γλσξίζσ θαη απνδέρνκαη όηη ε Αξρή Γηαπίζηεπζεο ζα δηθαηνύηαη λα 

δηεμάγεη νπνηνπζδήπνηε δηαζηαπξνύκελνπο ειέγρνπο γηα επαιήζεπζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρσ πξνζθνκίζεη.  

12. Γλσξίδσ όηη ε κε ζπκκόξθσζε ηνπ Φνξέα πξνο όια ηα πην πάλσ ζεκεία 

θαζώο θαη άιια πηζαλά θξηηήξηα πνπ ζα απνθαζηζζνύλ ζα ζεκαίλεη θαη 

ηελ απηόκαηε δηαγξαθή ηνπ Φνξέα κνπ από ηνλ θαηάινγν ησλ 

Γηαπηζηεπκέλσλ Φνξέσλ. 

 

 

 

___________________                                             _____________________ 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ                                                        Γηα ην Τκήκα Γεσξγίαο 

Νόκηκνο Δθπξόζσπνο                                                 (Λεηηνπξγόο παξαιαβήο) 

                                                                                   (ζθξαγίδα) 
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Μονογραφή  _________ 

 
 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

 

Γειώλσ ππεύζπλα θαη ελ γλώζεη ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ Νόκνπ αλαθνξηθά κε 

ςεπδείο δειώζεηο, όηη, εγώ ν/ε ππνθαηλόκελνο/ε  

________________________________________________________________ 

κε αξηζκό ηαπηόηεηαο ___________________________,  λόκηκνο εθπξόζσπνο  

ηεο Δηαηξείαο/Σσκαηείνπ: _________________________  

κε Αξ.Δγγξαθήο_______________ πνπ έρεη σο έδξα ηνπ ηα γξαθεία ζηελ 

Γηεύζπλζε :  

Οδόο: ________________________ 

Τ.Κ.  ____                 Πόιε/Κνηλόηεηα: ____________ 

 

όηη ε εηνηκαζία ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο ησλ αηηεηώλ ζηα θαζεζηώηα 4.1 

«Δπελδύζεηο πνπ βειηηώλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδόζεηο θαη ηε βησζηκόηεηα ησλ 

γεσξγνθηελνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ», ή/θαη 6.1 «Δλίζρπζε πξώηεο 

εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγώλ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-

2020 δελ ζα θσιύεηαη από νπνηαδήπνηε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ εθ κέξνπο ηεο 

εηαηξείαο κνπ θαη νη κειέηεο πνπ ζα εθπνλνύληαη δελ ζα έρνπλ έθβαζε ζε άιια 

ζπκθέξνληα ή δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο. Οη αηηεηέο ζα ελεκεξώλνληαη γηα 

όιεο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρνπλ γηα ηελ επηινγή ησλ επελδύζεσλ πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ ρσξίο ηελ νπνηαδήπνηε παξεκπόδηζε ηνπο γηα έξεπλα αγνξάο. 

Καηαλνώ όηη ε ηζρύο ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ ζα ηύρεη ε εηαηξεία κνπ, ηεξκαηίδεηαη 

απηόκαηα κε ηελ ηπρόλ αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πην πάλσ Υπεύζπλεο 

Γήισζεο κνπ. 

 

 

 

Ηκεξνκελία: ……………….. 

Υπνγξαθή: 

……………………………………. 

Ολνκαηεπώλπκν: 

……………………………………. 

Σθξαγίδα Γηαπηζηεπκέλνπ Φνξέα: 
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Μονογραφή  _________ 

 
 

 

Καηάλογορ Απαπαίηηηων Δγγπάθων και Σέλοςρ 

 

Έγγπαθα / Σέλη Έσοςν 

Πποζκομιζηεί 

( √ ) 

Για 

Δζωηεπική 

Υπήζη 

Βεβαίσζε λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο   

Βεβαίσζε Λεπθνύ Πνηληθνύ Μεηξώνπ ηνπ 

λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο  από ηελ 

Αζηπλνκία  

  

Δγγξαθή ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ   

Δγγξαθή ζην Μεηξών ΦΠΑ   

Αληίγξαθν Ιδξπηηθνύ Δγγξάθνπ    

Αληίγξαθν Καηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο εηαηξείαο   

Βεβαίσζε θνηλσληθώλ αζθαιίζεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ * 

  

Τέινο € 150 + ΦΠΑ  Απ. Απόδειξηρ 

 

 

* Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηνπλ ην θαηάιιειν πξνζσπηθό θαη ζα πξνβνύλ ζηελ 

εξγνδόηεζε αηόκσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην δεκνζηεπκέλν θαηάινγν ησλ 

δηαπηζηεπκέλσλ θπζηθώλ πξνζώπσλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ην αξγόηεξν εληόο 15 

εκεξώλ κεηά από ηε γξαπηή ελεκέξσζε ηνπο, βεβαηώζεηο θνηλσληθώλ αζθαιίζεσλ θαη 

ζπκβάζεηο ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα εξγνδνηήζνπλ.  

 



 
 

 

 

Ενημεπωηικό Ένηςπο 

 

           

Γιαπίζηεςζη Φοπέων για ζκοπούρ 

εκπόνηζηρ 

σεδίων Βεληίωζηρ ηων Καθεζηώηων 

4.1 «Δπενδύζειρ πος βεληιώνοςν ηιρ 

ζςνολικέρ επιδόζειρ και ηη βιωζιμόηηηα ηων 

γεωπγοκηηνοηποθικών εκμεηαλλεύζεων» και 

6.1 «Δνίζσςζη ππώηηρ εγκαηάζηαζηρ νέων 

γεωπγών» ηος Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ 

Ανάπηςξηρ 2014-2020 

 
 

 

ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΡΓΙΑ 

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

2014 - 2015 
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Ειζαγωγή  
Τν παξφλ ελεκεξσηηθφ έληππν πεξηγξάθεη ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηε 

Γηαπίζηεπζε ησλ Φνξέσλ πνπ ζα εθπνλήζνπλ ηα Σρέδηα Βειηίσζεο ησλ Καζεζηψησλ 4.1 

«Δπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ 

γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ» θαη 6.1 «Δλίζρπζε πξψηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ 

γεσξγψλ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020. 

Όποι και πποϋποθέζειρ  
Οη Φνξείο (εηαηξείεο) πνπ ζα δηαπηζηεπηνχλ ζα πξέπεη λα εξγνδνηνχλ θπζηθά πξφζσπα ηα 

νπνία:  

 έρνπλ θαηαξηηζηεί ζπκκεηέρνληαο ζηελ εθπαίδεπζε, ε νπνία ζα δηνξγαλσζεί 

θαη δηεθπεξαησζεί απφ ην Τκήκα Γεσξγίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κππξηαθφ 

Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ) 

 έρνπλ πεηχρεη ζηε γξαπηή εμέηαζε κεηά απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο  

 έρνπλ δηαπηζηεπηεί απφ ηελ Αξρή Γηαπίζηεπζεο  ηνπ Τκήκαηνο Γεσξγίαο, 

ππνγξάθνληαο ζχκβαζε δηαπίζηεπζεο. 

 πιεξνχλ φια ηα άιια θξηηήξηα πνπ ππάξρνπλ ζην παξφλ εγρεηξίδην 

Οη Γηαπηζηεπκέλνη Φνξείο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ δχν ζπκβάζεηο δηαπίζηεπζεο. Η πξψηε 

ζα αθνξά ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ε δεχηεξε ζα αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα.  Ωο λνκηθφ 

πξφζσπν, ε δηαπηζηεπκέλε εηαηξεία ζα πξέπεη λα εξγνδνηεί έλα ηνπιάρηζην γεσπφλo, 

επίζεο δηαπηζηεπκέλν απφ ην Τκήκα Γεσξγίαο. Ωο εθ ηνχηνπ ζα ππάξρνπλ δχν ζπκβφιαηα 

ππνγεγξακκέλα ηφζν απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φζν θαη απφ ηα άηνκα 

ηα νπνία εξγνδνηεί. Η εηαηξεία κπνξεί λα εξγνδνηεί νηθνλνκνιφγνπο, ινγηζηέο θιπ, φκσο 

κε βάζε ηνλ Πεξί Δγγξαθήο Γεσπφλσλ Νφκν ηνπ 1987 (32/1987), ηα ζρέδηα βειηίσζεο ζα 

εηνηκάδνληαη θαη ππνγξάθνληαη κφλν απφ ην Γεσπφλν ηεο εηαηξείαο. 

Τα θπζηθά ή θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ ζα δηαπηζηεπηνχλ, ζα πξέπεη λα κελ θσιχνληαη 

απφ νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαη νη κειέηεο πνπ ζα εθπνλνχλ δελ ζα 

πξέπεη λα έρνπλ έθβαζε ζε άιια ζπκθέξνληα ή δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Οη αηηεηέο ζα 

πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ γηα ηελ επηινγή ησλ 

επελδχζεσλ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ ρσξίο ηελ νπνηαδήπνηε παξεκπφδηζε ηνπο γηα έξεπλα 

αγνξάο απφ κέξνπο ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηφζν ηα θπζηθά ή θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ζα δηαπηζηεπηνχλ ζα ππνγξάθνπλ ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ ηνπο θαη παξάιιεια ν θάζε αηηεηήο ζα 

πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα επηβεβαηψλεη φηη ηνπ παξαζρέζεθαλ 

αλεμάξηεηεο θαη αληηθεηκεληθέο ζπκβνπιέο. Παξάιιεια, ηα θπζηθά ή θαη λνκηθά πξφζσπα 

πνπ ζα δηαπηζηεπηνχλ ζα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε εληφο 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ λα 
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ελεκεξψλνπλ ηελ Αξρή Γηαπίζηεπζεο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή πξνέβεζαλ ζρεηηθά κε ηα 

θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θαζψο θαη κε ηελ 

ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε γηα ηε δηαπίζηεπζε ηνπο. 

Τα θπζηθά ή θαη λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη κεξηθψο ή εμ νινθιήξνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζα πξέπεη λα 

απνδεηθλχνπλ κε εηδηθφ ζπκβφιαην φηη ηα ζπκθέξνληα ηνπο δελ ζπγθξνχνληαη θαη δελ 

ππάξρεη δηπιή ρξεκαηνδφηεζε κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο δηαπίζηεπζεο ηνπο σο  

Φνξείο.  

Κπιηήπια επιλεξιμόηηηαρ  
 

Οη δηθαηνχρνη ωρ θςζικά ππόζωπα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα εμήο θξηηήξηα: 

I. Να θαηέρνπλ παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηιν ή ηζφηηκν πξνζφλ  ζε Κιάδν 

ηεο Γεσπνληθήο Δπηζηήκεο. 

II. Θα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη Γεσπφλνη ζην Μεηξψν Γεσπφλσλ, 

ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη λα έρνπλ αλαλεσκέλε ηελ εηήζηα άδεηα 

άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο. 

III. Να έρνπλ ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν. 

Οη δηθαηνχρνη ωρ νομικά ππόζωπα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα εμήο θξηηήξηα: 

I. Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο λα έρεη ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν. 

II. Σην ηδξπηηθφ έγγξαθν ηεο εηαηξείαο λα ππάξρεη πξφλνηα γηα ηελ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη εθπφλεζε κειεηψλ. 

III. Η εηαηξεία λα είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ έθνξν εηαηξεηψλ θαη ζην Μεηξψν 

ΦΠΑ. 

IV. Να απνδεηθλχεη ηελ εξγνδφηεζε δηαπηζηεπκέλσλ απφ ην Τκήκα Γεσξγίαο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ, κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο απφ ην Τακείν 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηζρχνπζαο γηα ηε ζρεηηθή πεξίνδν, θαζψο 

επίζεο θαη αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο εξγνδφηεζεο, θάζε ρξφλν κέρξη ηε 

ιήμε ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαζψο θαη ηεο ζχκβαζεο δηαπίζηεπζεο ηνπο. 

 

Αίηηζη/ Υποβολή αίηηζηρ 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξνο δηαπίζηεπζε ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζην Τκήκα Γεσξγίαο πνπ 

είλαη ε Αξρή Γηαπίζηεπζεο ην έληππν ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Δπηπιένλ 

καδί κε ην έληππν εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ην αλάινγν 

ηέινο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο θαη νη ελδηαθεξφκελνη  ζα πξέπεη επίζεο λα 

πξνζθνκίζνπλ ηα αθφινπζα έγγξαθα: 
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Α) Φυσικά πρόσωπα*:  

1. Αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ ζπνπδψλ 

2. Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα  

3. Αληίγξαθν ηεο αλαλεσκέλεο εηήζηαο άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηεο 

εγγξαθήο ζην Μεηξψν Γεσπφλσλ  

4. Βεβαίσζε Λεπθνχ Πνηληθνχ Μεηξψνπ απφ ηελ Αζηπλνκία 

5. Πνζφ €100+ΦΠΑ (ηέινο ππνβνιήο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε δηαπίζηεπζεο)  

* Αξγφηεξα ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί ζην θάθειν ην πηζηνπνηεηηθφ επηηπρίαο ηνπο ζηε 

γξαπηή εμέηαζε πνπ ζα δηεμαρζεί κεηά απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. 

** Τν ηέινο ππνβνιήο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε δηαπίζηεπζεο δελ επηζηξέθεηαη έζησ θαη αλ ν 

αηηεηήο δελ δηαπηζηεπηεί.   

Β) Νομικά πρόσωπα*: 

1. Βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο 

2. Βεβαίσζε Λεπθνχ Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απφ ηελ Αζηπλνκία 

3. Δγγξαθή ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ 

4. Δγγξαθή ζην Μεηξψν ΦΠΑ 

5. Αληίγξαθν Ιδξπηηθνχ Δγγξάθνπ θαη Καηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο εηαηξείαο 

6. Βεβαίσζε θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ κε ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

δηαπηζηεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ 

7. Πνζφ € 150 + ΦΠΑ (ηέινο ππνβνιήο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε δηαπίζηεπζεο)** 

 

 

* Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηνπλ ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη ζα πξνβνχλ ζηελ 

εξγνδφηεζε αηφκσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην δεκνζηεπκέλν θαηάινγν ησλ 

δηαπηζηεπκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ην αξγφηεξν εληφο 15 

εκεξψλ κεηά απφ ηε γξαπηή ελεκέξσζε ηνπο, βεβαηψζεηο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ θαη 

ζπκβάζεηο ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα εξγνδνηήζνπλ.  

 

** Τν ηέινο ππνβνιήο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε δηαπίζηεπζεο δελ επηζηξέθεηαη έζησ θαη αλ 

ην λνκηθφ πξφζσπν δελ δηαπηζηεπηεί.   

Εξέηαζη ηων αιηήζεων 
Η Αξρή Γηαπίζηεπζεο, ζα εμεηάζεη ηα αηηήκαηα ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο πξνο δηαπίζηεπζε. Οη αηηεηέο πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, ζα ελεκεξσζνχλ κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή.  Σηελ ελ ιφγσ επηζηνιή ζα αλαγξάθνληαη ε ηνπνζεζία θαη νη εκεξνκελίεο 
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δηεμαγσγήο ησλ εθπαηδεχζεσλ θαη ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ θαζψο θαη ν ηφπνο 

δεκνζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ.  

Εκπαιδεύζειρ  
Η παπακολούθηζη ηηρ εκπαίδεςζηρ και η επιηςσία ζηιρ γπαπηέρ εξεηάζειρ 

αποηελούν πποϋπόθεζη για ηη Γιαπίζηεςζη. 

Η εθπαίδεπζε ζα πινπνηεζεί απφ Λεηηνπξγνχο ηνπ Τκήκαηνο Γεσξγίαο θαη ηνπ Κππξηαθνχ 

Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ. Γηα ζθνπνχο δηαπίζηεπζεο, ζα θαηαξηηζηνχλ φια ηα 

ελδηαθεξφκελα θπζηθά πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαζψο θαη ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.  

Πξηλ απφ θάζε πξνθήξπμε ησλ επελδπηηθψλ Καζεζηψησλ ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, ησλ 

θαζεζηψησλ 6.1 «Δλίζρπζε πξψηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγψλ» θαη 4.1 «Δπελδχζεηο 

πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ», ζα γίλεηαη εθπαίδεπζε ηελ νπνία ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

παξαθνινπζήζνπλ φινη νη δηαπηζηεπκέλνη θνξείο. Οη εθπαηδεχζεηο ζα αθνξνχλ ζηελ 

θαηάξηηζε ζρεδίνπ βειηίσζεο, ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ πιεξσκήο θαη ζηε γλψζε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Καζεζηψησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

2014-2020. 

Οη εθπαηδεχζεηο, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν,  ζα είλαη ππνρξεσηηθέο θαη κεηά ηε δηαπίζηεπζε 

ησλ Φνξέσλ. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ παξαθνινπζήζεη ηελ εθπαίδεπζε 

ζπλεπάγεηαη φηη δελ ζα έρεη δηθαίσκα ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνθήξπμε. Σρεηηθέο είλαη νη παξάγξαθνη πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαζηνιή ή 

άξζε ηεο δηαπίζηεπζεο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ αθνινπζνχλ.  

 

Γπαπηή εξέηαζη/ Εξεηαζηέα ύλη  
Τα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζα επηιεγνχλ απφ ηξηκειή επηηξνπή εμεηάζεσλ, ηεο νπνίαο ζα 

πξνεδξεχεη ε Γηεπζχληξηα ηνπ Τκήκαηνο Γεσξγίαο.  

Η εμέηαζε ζα απνηειείηαη απφ ζεσξεηηθφ κέξνο θαη πξαθηηθφ κέξνο (θαηάξηηζε ζρεδίνπ 

βειηίσζεο). Η βαξχηεηα ησλ εμεηάζεσλ είλαη 40% γηα ην ζεσξεηηθφ κέξνο θαη 60% γηα ην 

πξαθηηθφ κέξνο. Ο βαζκφο επηηπρίαο ησλ εμεηάζεσλ ζα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ 50% ησλ 

ζπλνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εμέηαζεο. 

Θα ππάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο κεηέπεηηα εμεηάζεσλ  γηα δηαπίζηεπζε λέσλ 

θνξέσλ, ζε επφκελεο πξνθεξχμεηο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην απφ 

ηελ Αξρή Γηαπίζηεπζεο. 
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Υπογπαθή ζςμβολαίων 
Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβνιαίσλ δηαπίζηεπζεο ζα πξνεγεζεί ε εηνηκαζία 

θαθέινπ ηφζν ηνπ λνκηθνχ φζν θαη ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππνγξαθεί ππεχζπλε δήισζε  ηφζν 

απφ ην λνκηθφ φζν θαη απφ ην θπζηθφ πξφζσπν φηη δελ θσιχνληαη απφ νπνηαδήπνηε 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαη νη κειέηεο πνπ ζα εθπνλνχλ δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ έθβαζε 

ζε άιια ζπκθέξνληα ή δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Οη αηηεηέο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα 

φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ γηα ηελ επηινγή ησλ επελδχζεσλ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ 

ρσξίο ηελ νπνηαδήπνηε παξεκπφδηζε ηνπο γηα έξεπλα αγνξάο απφ κέξνπο ηνπο. Η 

ππεχζπλε δήισζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ ηνπο. Τα 

θπζηθά πξφζσπα ζα ππνγξάςνπλ επίζεο δήισζε φηη δελ θέξνπλ αληίξξεζε γηα λα 

δνζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζε πηζαλέο δηαπηζηεπκέλεο εηαηξείεο πξνο εξγνδφηεζε ηνπο.   

Με ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβνιαίσλ ην θάζε άηνκν φπσο θαη ε εηαηξεία ζα παξαιακβάλεη 

έλα θσδηθφ, ν νπνίνο ζα είλαη ν πξνζσπηθφο ηνπ αξηζκφο δηαπίζηεπζεο θαη ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ζρεηηθή πξνζσπηθή ζθξαγίδα πξηλ ηεο ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Η ζχκβαζε δηαπίζηεπζεο ζα δηαξθεί  κέρξη θαη ηε ιήμε ηνπ ΠΑΑ 2014-2020.  Τα θξηηήξηα 

δηαπίζηεπζεο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα  ηζρχνο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαη 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ θαθέισλ ησλ Φνξέσλ, κία θνξά ην ρξφλν (άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο, θνηλσληθέο αζθαιίζεηο, ζπκβφιαηα εξγνδφηεζεο θιπ). Η 

Δπηθαηξνπνίεζε ζα κπνξεί λα γίλεηαη θαη κέζσ δηαζηαπξνχκελσλ ειέγρσλ κε δηάθνξα 

κεηξψα (π.ρ. Κνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ , Σπκβνπιίνπ Δγγξαθήο Γεσπφλσλ) 

Χπημαηοδόηηζη  
Η ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρεδίσλ βειηίσζεο πεξηιακβάλεηαη σο γεληθή δξάζε πξνο 

επηδφηεζε ζην Μέηξν 4.1   (Άξζξν 17) ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 ε νπνία θαιχπηεη κέξνο ηεο 

ακνηβήο ησλ ζπκβνχισλ.  

 

Αναζηολή ή απόζςπζη ηηρ διαπίζηεςζηρ διαπιζηεςμένος 

θςζικού πποζώπος και διαπιζηεςμένος Φοπέα 
Α. Αναζηολή ή απόζςπζη ηηρ διαπίζηεςζηρ διαπιζηεςμένος αηόμος 

 Δάλ θιεζεί ζε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη δελ πξνζέιζεη ζε 

απηή, αλαζηέιιεηαη απηφκαηα ε δηαπίζηεπζε ηνπ θαη ζα εμεηαζζεί ν ιφγνο κε πξνζέιεπζεο 

απφ ηελ Αξρή Γηαπίζηεπζεο γηα ιήςε ηειηθήο απφθαζεο. Δάλ ν ιφγνο κε πξνζέιεπζεο 

νθείιεηαη ζε ζνβαξφ θψιπκα, ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη γξαπηψο ηελ αξκφδηα αξρή ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δηεμαγσγήο ηεο εθπαίδεπζεο φπνπ 
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είλαη δπλαηφ ππνβάιινληαο θαη πηζαλά δηθαηνινγεηηθά. Σε πεξίπησζε έθηαθηεο 

θαηάζηαζεο πνπ ζα πξνθχςεη απξφνπηα ρσξίο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθ ησλ 

πξνηέξσλ ελεκέξσζεο, ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί γξαπηψο  ε αξκφδηα αξρή γηα ηε κε 

πξνζέιεπζε ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε. Η γξαπηή ελεκέξσζε πξέπεη λα γίλεη ην αξγφηεξν 

κέρξη 7 εκέξεο κεηά ηελ εκέξα ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα ζπλνδεχεηαη  κε ηελ ππνβνιή 

πηζαλψλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

Μεηά απφ θάζε πξνθήξπμε ησλ Καζεζηψησλ, ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί ην 

θαηλφκελν ζπζηεκαηηθψλ  ιαζψλ απφ ηα δηαπηζηεπκέλα θπζηθά πξφζσπα κε αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηνπο αηηεηέο, ηφηε ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο σο εμήο:  

(i) Γηα αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ην Γηαπηζηεπκέλν Άηνκν πνπ απνξξίπηνληαη 

εμ ππαηηηφηεηαο ηνπ Γηαπηζηεπκέλνπ κειεηεηή ζε πνζνζηφ ≥20% ζα αίξεηαη ε δηαπίζηεπζε, 

ην Γηαπηζηεπκέλν Άηνκν ζα απνθιείεηαη απφ ηελ ακέζσο επφκελε πξνθήξπμε επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ κε δπλαηφηεηα επαλαθνξάο ηεο δηαπίζηεπζεο ηνπ ζε επφκελε πξνθήξπμε εθφζνλ 

πιεξσζνχλ φινη νη απαξαίηεηνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο.  

(ii) Γηα αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ην Γηαπηζηεπκέλν Άηνκν πνπ απνξξίπηνληαη 

εμ ππαηηηφηεηαο ηνπ Γηαπηζηεπκέλνπ κειεηεηή ζε πνζνζηφ ≥10% ζα αλαζηέιιεηαη ε 

δηαπίζηεπζε, κέρξη ην άηνκν λα παξαθνινπζήζεη ππνρξεσηηθά λέα εθπαίδεπζε πνπ ζα 

θαζνξηζηεί απφ ηελ Αξρή Γηαπίζηεπζεο, ζην ηέινο ηεο νπνίαο ζα γίλεη θαη εμέηαζε ζηελ 

νπνία πξέπεη λα επηηχρεη. 

(iii) Γηα αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ην Γηαπηζηεπκέλν Άηνκν πνπ απνξξίπηνληαη 

εμ ππαηηηφηεηαο ηνπ Γηαπηζηεπκέλνπ κειεηεηή ζε πνζνζηφ ≥10% θαη αθνξά δεχηεξε 

ζπλερφκελε πξνθήξπμε κε απηφ ην πνζνζηφ απφξξηςεο, ζα αίξεηαη ε δηαπίζηεπζε, ην 

Γηαπηζηεπκέλν Άηνκν ζα απνθιείεηαη απφ ηελ ακέζσο επφκελε πξνθήξπμε επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ κε δπλαηφηεηα επαλαθνξάο ηεο δηαπίζηεπζεο ηνπ ζε επφκελε πξνθήξπμε εθφζνλ 

πιεξσζνχλ φινη νη απαξαίηεηνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο.  

Τν πνζνζηφ απφξξηςεο πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ 

απφ ην Γηαπηζηεπκέλν Άηνκν ζε κηα πξνθήξπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ Καζεζηψηνο. Οη 

αηηήζεηο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε σο απνξξηκκέλεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ 

απφξξηςεο, είλαη φιεο νη αηηήζεηο πνπ ζα απνξξηθζνχλ γηαηί δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα 

ζπκκεηνρήο ηνπ Καζεζηψηνο. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο απνξξηκκέλεο, αηηήζεηο πνπ ζα 

απνζπξζνχλ ζηελ πνξεία απφ ηνλ ίδην ηνλ αηηεηή πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο απφ ηελ 

Αξκφδηα Αξρή. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο απνξξηκκέλεο, αηηήζεηο πνπ δελ ζα εγθξηζνχλ 

ιφγσ κε ηθαλνπνηεηηθψλ πφξσλ (απφξξηςε κεηά ηελ δηαδηθαζία κνξηνδφηεζεο). Τν 

πνζνζηφ απφξξηςεο αλά Γηαπηζηεπκέλν Άηνκν ζα ππνινγηζηεί κεηά θαη ηελ εμέηαζε 

πηζαλήο έλζηαζεο φπνπ πξνλνείηαη.  

Ποςοςτό Απόρριψησ =   
Απορριμμένεσ Αιτήςεισ Διαπ. Ατόμου 

* 100 Συνολικέσ Υποβληθείςεσ από Διαπ. Άτομο Αιτήςεισ ςτη 

ςυγκεκριμένη προκήρυξη του Καθεςτώτοσ 
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Όια ηα  Γηαπηζηεπκέλα Άηνκα κεηά απφ θάζε πξνθήξπμε, ζα ελεκεξψλνληαη γξαπηψο γηα 

ην πνζνζηφ απφξξηςεο πνπ είραλ ζε ζπγθεθξηκέλε πξνθήξπμε. Όζα απφ ηα 

Γηαπηζηεπκέλα Άηνκα εκπίπηνπλ ζηηο Καηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο, 

κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο γξαπηέο ηνπο ζέζεηο ην αξγφηεξν κέρξη 30 εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επηζηνιήο ελεκέξσζεο πξνο ηελ Αξρή Γηαπίζηεπζεο, ε 

νπνία ζα εμεηάζεη ηελ πεξίπησζε ηνπο θαη ζα επηβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Τα πνζνζηά επηηπρίαο θαη απνηπρίαο φισλ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ θπζηθψλ αηφκσλ, ζα 

δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο Γεσξγίαο κεηά απφ θάζε πξνθήξπμε. 

 

Β. Αναζηολή ή απόζςπζη ηηρ διαπίζηεςζηρ Γιαπιζηεςμένος Φοπέα (Νομικό 

Ππόζωπο) 

 Δάλ θιεζεί κεηά ηε δηαπίζηεπζε ηνπ ν Φνξέαο απφ ηελ Αξρή Γηαπίζηεπζεο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα βεβαηψζεηο θνηλσληθψλ 

αζθαιίζεσλ θαη ζπκβάζεηο ησλ ππαιιήισλ, νθείιεη λα ηα πξνζθνκίζεη ην αξγφηεξν εληφο 

15 εκεξψλ κεηά απφ ηε γξαπηή ελεκέξσζε ηνπ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ζα παξαπέκπεηαη 

ζηελ αξκφδηα αξρή γηα εμέηαζε νξηζηηθήο άξζεο ηεο δηαπίζηεπζεο.  

 Δάλ παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν επαλεηιεκκέλσλ ιαζψλ, ηα νπνία ζα θέξνπλ  

επηπηψζεηο ζηνπο αηηεηέο, ηφηε ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο σο εμήο:  

(i) Γηα αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηνλ Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα πνπ απνξξίπηνληαη 

εμ ππαηηηφηεηαο κειεηεηή ηνπ Φνξέα ζε πνζνζηφ ≥20%, ζα απνζχξεηαη ε δηαπίζηεπζε, ν 

Φνξέαο ζα απνθιείεηαη απφ ηελ ακέζσο επφκελε πξνθήξπμε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη δελ 

ζα επηηξαπεί ε δηαπίζηεπζε άιινπ Φνξέα, ν νπνίνο ζα έρεη ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ θνξέα γηα 

ηνλ νπνίν αίξεηαη ε δηαπίζηεπζε. Η ζρέζε κπνξεί λα είλαη άκεζε ζρέζε ηνπ ηδίνπ ηνπ 

αξρηθνχ Φνξέα ζηνλ λέν Φνξέα ή λα αθνξά ηελ θαηνρή ηνπ 75% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηνπ λένπ Φνξέα, απφ ηνπο κεηφρνπο ηνπ πξψηνπ Φνξέα. Η άξζε ηεο δηαπίζηεπζεο ζα 

αλαθνηλψλεηαη θαη ζα αθαηξείηαη ν Φνξέαο απφ ηνλ θαηάινγν ησλ δηαπηζηεπκέλσλ 

Φνξέσλ. Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα επαλαθνξάο ηεο δηαπίζηεπζεο ηνπ Φνξέα ζε επφκελε 

πξνθήξπμε εθφζνλ πιεξσζνχλ φινη νη απαξαίηεηνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο.  

(ii) Γηα αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηνλ Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα πνπ απνξξίπηνληαη 

εμ ππαηηηφηεηαο κειεηεηή ηνπ Φνξέα ζε πνζνζηφ ≥10%, ζα αλαζηέιιεηαη ε δηαπίζηεπζε 

κέρξη λα γίλεη κία εθ ησλ δχν αθφινπζσλ ελεξγεηψλ: (α) Ο Φνξέαο λα πξνρσξήζεη ζηελ 

πξφζιεςε λέσλ δηαπηζηεπκέλσλ αηφκσλ, απφ ηνλ θαηάινγν ησλ δηαπηζηεπκέλσλ ή/θαη (β) 

εάλ δελ ζα πξνζιάβεη λέα άηνκα απφ ηελ ιίζηα ησλ δηαπηζηεπκέλσλ αηφκσλ, 

ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη ηα άηνκα πνπ εξγνδνηεί  λα παξαθνινπζήζνπλ ππνρξεσηηθά λέα 

εθπαίδεπζε πνπ ζα απνθαζίζεη ε Αξρή Γηαπίζηεπζεο, ζην ηέινο ηεο νπνίαο ζα γίλεη θαη 

εμέηαζε ζηελ νπνία πξέπεη λα επηηχρνπλ. 

(iii) Γηα αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηνλ Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα πνπ απνξξίπηνληαη 

εμ ππαηηηφηεηαο κειεηεηή ηνπ Φνξέα ζε πνζνζηφ ≥10% θαη αθνξά δεχηεξε ζπλερφκελε 

πξνθήξπμε κε απηφ ην πνζνζηφ απφξξηςεο, ζα αίξεηαη ε δηαπίζηεπζε,  ν Φνξέαο ζα 
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απνθιείεηαη απφ ηελ ακέζσο επφκελε πξνθήξπμε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη δελ ζα 

επηηξαπεί ε δηαπίζηεπζε άιινπ Φνξέα, ν νπνίνο ζα έρεη ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ θνξέα γηα 

ηνλ νπνίν αίξεηαη ε δηαπίζηεπζε. Η ζρέζε κπνξεί λα είλαη άκεζε ζρέζε ηνπ ηδίνπ ηνπ 

αξρηθνχ Φνξέα ζηνλ λέν Φνξέα ή λα αθνξά ηελ θαηνρή ηνπ 75% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηνπ λένπ Φνξέα, απφ ηνπο κεηφρνπο ηνπ πξψηνπ Φνξέα. Η άξζε ηεο δηαπίζηεπζεο ζα 

αλαθνηλψλεηαη θαη ζα αθαηξείηαη ν Φνξέαο απφ ηνλ θαηάινγν ησλ δηαπηζηεπκέλσλ 

Φνξέσλ. Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα επαλαθνξάο ηεο δηαπίζηεπζεο ηνπ Φνξέα ζε επφκελε 

πξνθήξπμε εθφζνλ πιεξσζνχλ φινη νη απαξαίηεηνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο. 

Τν πνζνζηφ απφξξηςεο, πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ 

απφ ηνλ Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα ζε κηα πξνθήξπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ Καζεζηψηνο. Οη 

αηηήζεηο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε σο απνξξηκκέλεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ 

απφξξηςεο, είλαη φιεο νη αηηήζεηο πνπ ζα απνξξηθζνχλ γηαηί δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα 

ζπκκεηνρήο ηνπ Καζεζηψηνο. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο απνξξηκκέλεο, αηηήζεηο πνπ ζα 

απνζπξζνχλ ζηελ πνξεία απφ ηνλ ίδην ηνλ αηηεηή πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο απφ ηελ 

Αξκφδηα Αξρή. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο απνξξηκκέλεο, αηηήζεηο πνπ δελ ζα εγθξηζνχλ 

ιφγσ κε ηθαλνπνηεηηθψλ πφξσλ (απφξξηςε κεηά ηε δηαδηθαζία κνξηνδφηεζεο). Τν 

πνζνζηφ απφξξηςεο αλά Φνξέα, ζα ππνινγηζηεί κεηά θαη ηελ εμέηαζε πηζαλήο έλζηαζεο 

φπνπ πξνλνείηαη.  

Ποςοςτό Απόρριψησ =   
Απορριμμένεσ Αιτήςεισ Φορέα 

* 100 Συνολικέσ Υποβληθείςεσ από Φορέα Αιτήςεισ 

ςτη ςυγκεκριμένη προκήρυξη του Καθεςτώτοσ 

 

Όινη νη  Γηαπηζηεπκέλνη Φνξείο κεηά απφ θάζε πξνθήξπμε, ζα ελεκεξψλνληαη γξαπηψο γηα 

ην πνζνζηφ απφξξηςεο πνπ είραλ ζε ζπγθεθξηκέλε πξνθήξπμε. Όζνη Φνξείο εκπίπηνπλ 

ζηηο Καηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο 

γξαπηέο ηνπο ζέζεηο ην αξγφηεξν κέρξη 15 εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

επηζηνιήο ελεκέξσζεο πξνο ηελ Αξρή Γηαπίζηεπζεο, ε νπνία ζα εμεηάζεη ηελ πεξίπησζε 

ηνπο θαη ζα επηβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.   

Τα πνζνζηά επηηπρίαο θαη απνηπρίαο φισλ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ θνξέσλ, ζα 

δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο Γεσξγίαο κεηά απφ θάζε πξνθήξπμε. 

Δημοζιοποίηζη  
Η αλαθνίλσζε θαη ε αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε Γηαπίζηεπζε ησλ Φνξέσλ ζα 

αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Τκήκαηνο Γεσξγίαο, ΚΟΑΠ, ΔΑΓ, ηνπ Υπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ 

Τχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ. Θα γίλεη επίζεο αλαθνίλσζε θαη ζηε ξαδηνθσληθή εθπνκπή 

«Ώξα ηεο Υπαίζξνπ». 
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Γηα ζθνπνχο δηαθάλεηαο, ν θαηάινγνο ηνλ Φνξέσλ πνπ ζα δηαπηζηεπηνχλ θαζψο θαη ηα 

πνζνζηά επηηπρίαο θαη απνηπρίαο ησλ ζρεδίσλ βειηίσζεο ηνπ θάζε θνξέα ζα 

δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο Γεσξγίαο 

 Επαναπποκηπύξειρ  

Η Αξρή Γηαπίζηεπζεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξηλ ηελ επαλαπξνθήξπμε ησλ Καζεζηψησλ 

4.1 θαη 6.1 λα πξνβαίλεη ζε λέα πξνθήξπμε γηα Γηαπίζηεπζε θαη άιισλ θπζηθψλ ή θαη 

λνκηθψλ πξνζψπσλ φπνπ θξίλεη απαξαίηεην.  



   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Υποβολή αιηήζεων για ηη Διαπίζηεςζη Φςζικών και Νομικών Πποζώπων 
(Φοπέων) για ηην εηοιμαζία ζσεδίων βεληίωζηρ ηων πποκηπύξεων ηων 

Καθεζηώηων: 

4.1 «Επενδύζειρ πος βεληιώνοςν ηιρ ζςνολικέρ επιδόζειρ και ηη βιωζιμόηηηα 
ηων γεωπγοκηηνοηποθικών εκμεηαλλεύζεων», και 6.1 «Ενίζσςζη ππώηηρ 
εγκαηάζηαζηρ νέων γεωπγών» ηος Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 2014-
2020 

Σν Σκήκα Γεσξγίαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Πεξηβάιινληνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κππξηαθό Οξγαληζκό Αγξνηηθώλ Πιεξσκώλ, 
ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020, 
αλαθνηλώλεη όηη δέρεηαη αηηήζεηο γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θπζηθώλ θαη λνκηθώλ 
πξνζώπσλ κε ζθνπό ηε δηαπίζηεπζε ηνπο σο Φνξέσλ γηα ηελ εηνηκαζία ζρεδίσλ 
βειηίσζεο γηα ηα Καζεζηώηα 4.1 «Επελδύζεηο πνπ βειηηώλνπλ ηηο ζπλνιηθέο 
επηδόζεηο θαη ηε βησζηκόηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ», θαη 6.1 
«Ελίζρπζε πξώηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγώλ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο 2014-2020 . 

Γηα ηα έληππα εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαζώο θαη γηα άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, 
νη ελδηαθεξόκελνη Φνξείο κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ Κιάδν Γεσξγηθώλ 
Εθαξκνγώλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο, ζηα ηειέθσλα 22408667 / 22408652 / 
22408605 ή ζηα θαηά ηόπνπο Επαξρηαθά Γεσξγηθά Γξαθεία. Σα έληππα εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο θαη ην ζρεηηθό ελεκεξσηηθό θπιιάδην ππάξρνπλ αλαξηεκέλα θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (www.moa.gov.cy/da). Οη αηηήζεηο καδί κε ην 
πνζό ησλ €100+ΦΠΑ αλά αίηεζε γηα θπζηθό πξόζσπν θαη €150+ΦΠΑ αλά αίηεζε 
γηα λνκηθό πξόζσπν ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 8 Μαΐος 2015 
θαη ώξα 13:00  κόλν ζηα θαηά ηόπνπο Επαξρηαθά Γεσξγηθά Γξαθεία. 

Επαξρηαθά Γεσξγηθά 
Γξαθεία 

Απ. Τηλεθώνος e-mail 

Λεπθσζίαο/Κεξύλεηαο 22819704 dagrinicosia@da.moa.gov.cy 

Λεκεζνύ 25803900 dagrilimassol@da.moa.gov.cy 

Λάξλαθαο 24202840 dagrilarnaca@da.moa.gov.cy 

Ακκνρώζηνπ 23812130/5 dagrifamagusta@da.moa.gov.cy 

Πάθνπ 26804600/ 26804601 dagripafos@da.moa.gov.cy 

Πηηζηιηάο 25874031/77 dagripitsilia@da.moa.gov.cy 

 
εκεηώλεηαη όηη έληππα εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηα νπνία  ιεθζνύλ εθπξόζεζκα ή 
ζηα νπνία δελ επηζπλάπηνληαη όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δελ ζα 
παξαιακβάλνληαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ εθ παξαδξνκήο παξαιεθζνύλ δελ ζα 
ιακβάλνληαη ππόςε. 

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  

 

http://www.moa.gov.cy/da
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