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ΜΕΤΡΑ ΠΑΑ 2014 – 2020  
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ  
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Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών 

www.capo.gov.cy 

 

Τμήμα Γεωργίας 

http://www.moa.gov.cy/moa/da 
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ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 

 

 Μέτρο 1: «Δράσεις Μεταφοράς Γνώσεων και 

Ενημέρωσης»  

 

 Μέτρο 4.1: «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις 

συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των 

γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» 

 

 Μέτρο 6.1: «Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων 

Γεωργών» 
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ΜΕΤΡΟ 1 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»  

 Καθεστώτος 1.1 «Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και 

ανάπτυξης δεξιοτήτων». 

 

 Καθεστώτος 1.2 «Δράσεις ενημέρωσης και επίδειξης».  

 

 Τα Καθεστώτα θα παραμείνουν ανοικτά καθ όλη τη 

διάρκεια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-

2020 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις 

αιτήσεις τους στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία 

6 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUs7GWpLnNAhXKPRoKHTXgCZEQjRwIBw&url=http://www.moa.gov.cy/da&bvm=bv.124817099,d.d2s&psig=AFQjCNE45FlewJ5I7YBOxHEJ6dqQKkt_UQ&ust=1466604099640317


 Α` Προκήρυξη των Καθεστώτων 4.1 και 6.1 μέσα από το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. 

 

 Τα δύο αυτά μέτρα αποτελούν τους βασικούς πυλώνες 
χρηματοδότησης των γεωργών και κτηνοτρόφων στην 
χώρα μας για την 7ετία 2014 – 2020. Αυτή είναι η 
πρώτη προκήρυξη των δύο μέτρων για το χρονικό 
διάστημα 2014 – 2020.  

 

 Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό και θα δέχεται αιτήσεις 
μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2016.  

 

 Η επόμενη προκήρυξη προγραμματίζεται περίπου σε 2 – 
3 χρόνια. 
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ΜΈΤΡΟ 4.1: «ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΏΝΟΥΝ ΤΙΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΈΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΏΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΎΣΕΩΝ» 

 Έχει αντικαταστήσει το Μέτρο 1.5.1 του ΠΑΑ 2007 – 2013.  

 

 Χωρίζεται σε δυο κατηγορίες Α και Β. 

 

 Απευθύνεται σε υφιστάμενους γεωργούς / κτηνοτρόφους 

(φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αλλά και σε άτομα που 

προτίθενται να μπουν σε πρόγραμμα για Νέους Γεωργούς. 

 

 Συνολικό ποσό Α` Προκήρυξης: € 20 εκατομμύρια.  
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ΜΈΤΡΟ 4.1: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΏΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΎΣΕΩΝ» 

 Επενδύσεις για κατασκευή ή βελτίωση κτιρίων 

 Εργαστήρια, Αποθήκες,  

 Ψυκτικούς θαλάμους,  

 Φωτοβολταϊκά συστήματα,  

 Βελτιωμένα συστήματα άρδευσης, 

 Οχήματα, 

 συναφείς με επεξεργασία και διαχείριση κτηνοτροφικών 

αποβλήτων,  

 Γεωργικά μηχανήματα,  

 Περιφράξεις κτλ. 
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ΜΈΤΡΟ 4.1: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΏΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΎΣΕΩΝ» 

Κατηγορία Α: «Κλιματικά έξυπνη γεωργία» 

€5,000 - €80,000 

 Κατηγορία που αφορά κυρίως Περιβαλλοντικές Δράσεις 

 Εξοικονόμηση ύδατος 

 Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων (εξαίρεση στο 

ανώτατο ποσόν επένδυσης, μπορεί να ξεπερνά το €1 εκ) 

 Παραγωγή και Χρήση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

(ΑΠΕ). - Μόνο για την λειτουργία των γεωργικών μονάδων, ΌΧΙ για 

πώληση ηλεκτρικού ρεύματος στην ΑΗΚ.-  
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ΜΈΤΡΟ 4.1: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΏΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΎΣΕΩΝ» 

Κατηγορία Β: «Εκσυγχρονισμός 

γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» 
 

 Κατηγορία όπου ο αιτητής μπορεί να αιτηθεί δράσεις 

όπως κτήρια, περιφράξεις, μηχανήματα, κτλ.  

 

 Ελάχιστο ύψος επένδυσης € 30.000 εκτός από τις ορεινές 

περιοχές όπου η επένδυση αρχίζει από τις € 15.000.  

 

 Ως Ορεινές Περιοχές ορίζονται περιοχές με υψόμετρο 

άνω των 800 μέτρων. Υπάρχει ενδεικτικός κατάλογος.  
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ΜΈΤΡΟ 4.1: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΏΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΎΣΕΩΝ» 

Κατηγορία Β: «Εκσυγχρονισμός 

γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» 
 

 Μέγιστο ποσό ενίσχυσης € 400.000, ενώ για τους αιτητές 

που θα συμμετέχουν και στο Μέτρο 6.1, το μέγιστο ποσό 

επένδυσης είναι € 600.000.  

 

 Το ποσοστό ενίσχυσης για το Μέτρο 4.1. αρχίζει από 40% 

και μπορεί να φθάσει μέχρι το 70% ανάλογα εάν ο 

αιτητής μας θα συμμετέχει ταυτόχρονα και στο μέτρο 6.1, 

είτε βρίσκεται σε ορεινές περιοχές. 
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ΜΈΤΡΟ 4.1: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΏΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΎΣΕΩΝ» 

Κατηγορία Β: «Εκσυγχρονισμός 

γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» 
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Περιοχή Επένδυσης 

Ορεινές 

Περιοχές 

Λοιπές 

Περιοχές 

Νέος Γεωργός 

(άτομο κάτω των 40 

ετών) 

70 % 60 % 

Λοιποί Δικαιούχοι 50 % 40 %  
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ΜΈΤΡΟ 4.1: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΏΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΎΣΕΩΝ» 

Κατηγορία Β: «Εκσυγχρονισμός 

γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» 
 

 **Και την κατηγορία αυτή απαιτείται η εκπόνηση 

οικονομικής μελέτης από Διαπιστευμένο Φορέα και 

Διαπιστευμένο Γεωπόνο, με βάση τους κανονισμούς 

διαπίστευσης που ορίζει το Τμήμα Γεωργίας ως υπεύθυνη 

αρχή του προγράμματος. 

 

***Για να θεωρηθεί μια αίτηση επιλέξιμη θα πρέπει να 

συγκεντρώνει τουλάχιστον 250 μονάδες. 
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ΜΈΤΡΟ 6.1: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΩΤΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 

 Μέτρο στήριξης νέων μεταξύ 18 – 40 ετών κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους, που θέλουν να 
ενταχθούν ως Νέοι Γεωργοί / Κτηνοτρόφοι.  

 

 Συνολικό ποσό Α` Προκήρυξης: € 3,5 εκατομμύρια.  

 

 Αναμένεται να εγκριθούν μέσα από το μέτρο αυτό 175 
νέοι γεωργοί.  

 

 Υποχρεωτική είναι η υποβολή επιχειρησιακού σχεδίου 
δράσης. 
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ΜΈΤΡΟ 6.1: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΩΤΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 

 Δικαιούχοι μέτρου: 

- Φυσικά Πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 40 

έτος της ηλικίας τους. 

- Νομικά Πρόσωπα όπου το 95% της κυριότητας των 

μετοχών της εταιρίας βρίσκεται στην κατοχή ατόμου 

κάτω των 40, το οποίο θα θεωρείται ο νέος γεωργός.  

 

** € 20.000 ενίσχυση  

Δίνεται σε δύο δόσεις.  
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ΜΈΤΡΟ 6.1: «ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΠΡΩΤΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 

 Τα άτομο αυτό (φυσικό ή νομικό) υποχρεούται να όπως 

παραμείνει στο επάγγελμα για τουλάχιστον10 χρόνια.  

 Υποχρεωτική εγγραφή στο Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων ως Γεωργός / Κτηνοτρόφος/ Μελισσοκόμος. 

 Δεν μπορεί να ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητας 

ως αυτοτελής εργαζόμενος. 

 Έχει την δυνατότητα να εργάζεται ως μισθωτός με την 

προϋπόθεση ότι δεν αμείβεται περισσότερα από €261 της 

εβδομάδα. 

***Για να θεωρηθεί μια αίτηση επιλέξιμη θα πρέπει να 

συγκεντρώνει τουλάχιστον 150 μονάδες. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ 

 Οι αιτητές θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους 

τίτλους ιδιοκτησίας / ενοικιαστήρια / διαχειριστήρια 

έγγραφα για την γεωργική γη που πρόκειται να 

δηλώσουν. 

 Δεν θα γίνονται δεκτές υπενοικιάσεις κτημάτων από 

τρίτους. 

 Στις περιπτώσεις αιτήσεων για φωτοβολταϊκά δεν θα 

εγκρίνονται κτήρια που δεν έχουν άδειες οικοδομής.  

 Στα κτήματα όπου υπάρχουν γεωτρήσεις για ύδρευση 

απαραίτητο έντυπο προσκόμισης θεωρείτε η άδεια / 

νομιμότητα της γεώτρησης.  
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ 

 Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται η ένταξη στην Βιολογική 

Γεωργία, κάτι που μοριοδοτείται επιπλέον. 

 Για να γίνει χρήση των μονάδων της βιολογικής, ο 

αιτητής υποχρεούται να έχει συμβόλαιο συνεργασία / 

ελέγχου με μια από τις δύο εταιρίες πιστοποίησης που 

υπάρχουν στη χώρα μας. 

 Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στις περιπτώσεις 

όπου γίνεται αίτηση για ΑΠΕ.  

 Ενθαρρύνεται έντονα η επαγγελματική κατάρτιση, 

γνώση και εκπαίδευση στο αντικείμενο.  

 

21 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUs7GWpLnNAhXKPRoKHTXgCZEQjRwIBw&url=http://www.moa.gov.cy/da&bvm=bv.124817099,d.d2s&psig=AFQjCNE45FlewJ5I7YBOxHEJ6dqQKkt_UQ&ust=1466604099640317


Ευχαριστώ για την προσοχή σας !!! 
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