Δλεκεξσηηθό Έληππν
ΥΔΓΙΟ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΔΝΙΥΤΗ ΣΟΤ ΜΔΛΙΟΚΟΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ
Πνηα είλαη ε λνκηθή βάζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρεδίνπ;
Ννκηθή βάζε απνηειεί ην Άξζξν 44 ηνπ Γεληθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ)
αξηζ. 651/2014, ην νπνίν νξίδεη σο ειάρηζηα επίπεδα θνξνινγίαο απηά ησλ
Άξζξσλ 7 (1) θαη 8 (2) ηεο Οδεγίαο 2003/96/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ν
Νφκνο κε αξηζκφ 89(Ι) ηνπ 2017 «Ο πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο (Σξνπνπνηεηηθφο)
Νφκνο ηνπ 2017».
Πνηνη νη ζηόρνη ηνπ ρεδίνπ;
Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ρεδίνπ είλαη ε ζηήξημε ησλ κειηζζνθφκσλ θαη ε ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, κέζσ ηεο κείσζεο
ηνπ θφζηνπο ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άζθεζε ηεο
λνκαδηθήο κειηζζνθνκίαο, ην νπνίν απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ θφζηνπο
παξαγσγήο. Δπεηδή νη πεξηβαιινληηθνί θφξνη ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ην
θνηλσληθφ θφζηνο ησλ εθπνκπψλ ζην πεξηβάιινλ (π.ρ. ξχπσλ, δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα), ελψ νη κεηψζεηο θφξσλ κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζε απηφλ
ηνλ ζηφρν, ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ρεδίνπ ζεσξείηαη ζθφπηκν λα πεξηνξηζηεί ζηελ
πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 651/2014.
Πνηνη είλαη δηθαηνύρνη γηα ζπκκεηνρή ζην ρέδην;
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην ρέδην έρεη ην θπζηθφ ή ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ
πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
(I)

Δίλαη εγγεγξακκέλν ζην Μεηξψν Μειηζζνθφκσλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο θαη
δηαηεξεί ίζν ή άλσ απφ 50 κειίζζηα (θπςέιεο), βάζεη ηεο πην πξφζθαηεο
αλαζεψξεζεο ηνπ Μεηξψνπ, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.

(II)

Να αζθεί ηε λνκαδηθή κειηζζνθνκία, βάζεη ηεο πην πξφζθαηεο αλαζεψξεζεο ηνπ
Μεηξψνπ, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.

(III) Δίλαη εγγεγξακκέλν ζην Μεηξψν Αγξνηψλ, βάζεη ηνπ πεξί Γεκηνπξγίαο Μεηξψνπ
Αγξνηψλ θαη Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ Νφκνπ ηνπ 2016 (Ν.26(Ι)/2016).
(IV) Δίλαη λφκηκνο θάηνρνο πεηξειαηνθίλεηνπ νρήκαηνο ηχπνπ κνλνθάκπηλνπ ή
θνξηεγνχ, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο φπσο θαίλνληαη ζην Παξάξηεκα Ι. Γελ
είλαη επηιέμηκα ηα νρήκαηα δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ (π.ρ. ζαινχλ ή δηπινθάκπηλα) ή
νρήκαηα πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζε άιιν πξφζσπν πέξαλ απφ ην φλνκα ηνπ
δηθαηνχρνπ ή ηεο/ηνπ ζπδχγνπ ηνπ/ηεο. Σα νρήκαηα ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ
αλαλεσκέλε άδεηα θπθινθνξίαο, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο
θαηά ηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη, γηα ηα επηιέμηκα νρήκαηα, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ
ε άδεηα νδηθήο ρξήζεο (ηχπνπ Β ή Γ), θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Ορήκαηα κε
επαγγεικαηηθή άδεηα νδηθήο ρξήζεο ηχπνπ Α, δελ είλαη επηιέμηκα.
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Πσο ζα γλσζηνπνηεζεί ε έλαξμε ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζην
ρέδην;
Η Αξκφδηα Αξρή ζα πξνθεξχζζεη ην ρέδην ζε εηήζηα βάζε, θαιψληαο ηνπο
δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο. Η αίηεζε ζπκκεηνρήο
ζα αθνξά ηελ θαηαλάισζε ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο ηνπ έηνπο αλαθνξάο. Ο
αηηεηήο ζα ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ ηαρπδξνκείνπ
πνπ δήισζε θαηά ηελ δεκηνπξγία πξνθίι ηνπ ζηελ «ΑΡΙΑΓΝΗ», γηα ηελ
πξνθαηαξθηηθή έγθξηζή ή ηελ απφξξηςή ηεο αίηεζεο ηνπ.
Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζην ρέδην;
Σα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνί ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ζπκκεηνρή
ζην ρέδην είλαη:
(α)

Δγγεγξακκέλν ζην Μεηξψν Μειηζζνθφκσλ θαη θαηνρή ίζνπ ή άλσ ησλ 50
κειηζζηψλ βάζεη ηεο πην πξφζθαηεο αλαζεψξεζεο ηνπ Μεηξψνπ θαηά ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Η αξκφδηα αξρή ζα ειέγρεη ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία απφ ην
Μεηξψν Μειηζζνθφκσλ πνπ δηαηεξεί ην Σκήκα Γεσξγίαο.

(β)

Άζθεζε λνκαδηθήο κειηζζνθνκίαο βάζεη ηεο πην πξφζθαηεο αλαζεψξεζεο ηνπ
Μεηξψνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Η αξκφδηα αξρή ζα ειέγρεη ηα ελ ιφγσ
ζηνηρεία απφ ην Μεηξψν Μειηζζνθφκσλ πνπ δηαηεξεί ην Σκήκα Γεσξγίαο.

(γ)

Δγγεγξακκέλν ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ: Η αξκφδηα
αξρή ζα επηβεβαηψλεη φηη ν αηηεηήο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη
Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ.

(δ)

Νφκηκνο θάηνρνο πεηξειαηνθίλεηνπ νρήκαηνο ηχπνπ κνλνθάκπηλνπ ή θνξηεγνχ
φπσο θαίλνληαη ζην Παξάξηεκα Ι.

Πσο εμαθξηβώλεηαη όηη πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζην ρέδην;
Η εμαθξίβσζε φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο αλά θαηεγνξία ζα γίλεηαη
απηφκαηα κε ηελ άληιεζε ηεο ζρεηηθήο πιεξνθφξεζεο, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο
πιαηθφξκαο «Αξηάδλε», απφ ηα αξκφδηα θπβεξλεηηθά ηκήκαηα. ηελ πεξίπησζε
πνπ δελ ζα πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ηνπ ρεδίνπ ή δελ ζα
ζπκπιεξσζνχλ ηα ππνρξεσηηθά πεδία ηεο αίηεζεο, ζα εκθαλίδνληαη ηα αλάινγα
ειεθηξνληθά κελχκαηα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ αηηεηή θαη ε αίηεζε δελ ζα
κπνξεί λα ππνβιεζεί.
Μπνξνύλ νη αηηεηέο λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ελίζρπζε ζε πεξηζζόηεξεο
από κία θαηεγνξία ηνπ παξόληνο ρεδίνπ ή ζην ρέδην παξνρήο ελίζρπζεο
ζηνπο κειηζζνθόκνπο γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο ην νπνίν ζα είλαη ελεξγό
ηαπηόρξνλα κε ην παξόλ ρέδην;

2

Οη δηθαηνχρνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην παξφλ ρέδην θξαηηθήο ελίζρπζεο, δελ
δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην ρέδην παξαρψξεζεο ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο
«ρξσκαηηζκέλνπ» γεσξγηθνχ πεηξειαίνπ γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηα νρήκαηα γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο, πνπ εθαξκφδεη ην Σκήκα
Γεσξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο.
Πσο ζα γίλεηαη ε ελεκέξσζε ησλ αηηεηώλ γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή έγθξηζε ή
ηελ απόξξηςε ηεο αίηεζεο ηνπο;
Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο νη έιεγρνη ησλ αηηήζεσλ ζα γίλνληαη ειεθηξνληθά
κέζσ ηεο πιαηθφξκαο «Αξηάδλε» κε δηαζηαπξνχκελνπο ειέγρνπο κε ηα αξκφδηα
θπβεξλεηηθά ηκήκαηα. Αθνχ νινθιεξσζνχλ νη δηαζηαπξνχκελνη έιεγρνη, ν αηηεηήο
ζα ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ
πξνθαηαξθηηθή έγθξηζε ή ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο ηνπ.
ηελ πεξίπησζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο έγθξηζεο, ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν
πνπ ζπκκεηέρεη ζην ρέδην, ζα ελεκεξσζεί ειεθηξνληθά φηη ε αίηεζε ηνπ έρεη
εγθξηζεί πξνθαηαξθηηθά θαη φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο αλαθνξάο, ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά έγγξαθα/ζηνηρεία ηα νπνία ζα εμαζθαιίζεη απφ ηα
πξαηήξηα θαπζίκσλ πνπ ζα εθνδηάδεη κε πεηξέιαην ηα επηιέμηκα νρήκαηα ηνπ, γηα
λα απνδείμεη ηελ αγνξά θαπζίκσλ αλά επηιέμηκν φρεκα. Σα απνδεηθηηθά
έγγξαθα/ζηνηρεία, ζπλνδεπφκελα κε ην αίηεκα πιεξσκήο (Παξάξηεκα ΙΙ) ην νπνίν
ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ αηηεηή ειεθηξνληθά κε ηε πξνθαηαξθηηθή ηνπ έγθξηζε, ζα
πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο ή ζηα
Κέληξα Δμππεξέηεζεο ηνπ Αγξφηε. Πξφζζεηα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί
βεβαίσζε από ην Σκήκα Γεσξγίαο (ζα εθδίδεηαη απφ ηα θαηά ηφπνπο Δπαξρηαθά
Γεσξγηθά Γξαθεία, αθνχ πξψηα δηαπηζησζεί ε πξαγκαηηθή άζθεζε λνκαδηθήο
κειηζζνθνκίαο), κέζσ ηεο νπνίαο ζα βεβαηψλεηαη φηη αζθήζεθε απφ ηνλ αηηεηή
λνκαδηθή κειηζζνθνκία θαηά ην έηνο αλαθνξάο.
ηελ πεξίπησζε απόξξηςεο, ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζα ελεκεξψλεηαη
ειεθηξνληθά γηα ηελ απφξηςε ηεο αίηεζεο ηνπ, θαζψο θαη γηα ην δηθαίσκα ηνπ γηα
ππνβνιή έλζηαζεο ζην έληππν ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ, εληφο (30) ηξηάληα
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απάληεζεο
απφξξηςεο. Οη ελζηάζεηο ζα πξέπεη επίζεο λα ππνβάιινληαη Δπαξρηαθά Γξαθεία
ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο θαη ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Αγξφηε.
Πνηα είλαη ε επηιέμηκε δαπάλε θαη πνηα ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε;
Δπηιέμηκε δαπάλε είλαη ην θφζηνο πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο γηα θίλεζε πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα νρήκαηα ησλ δηθαηνχρσλ ζηα πιαίζηα άζθεζεο ηεο
λνκαδηθήο κειηζζνθνκίαο. πγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεηαη ην πεηξέιαην θίλεζεο
πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ κειηζζηψλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ
λεζηνχ ζηηο νπνίεο αζθείηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία, θαζψο θαη γηα ηελ εθαξκνγή κειηζζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ ζηα
κεηαθηλνχκελα κειίζζηα, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ.
Οη δηθαηνχρνη ζα ιακβάλνπλ ελίζρπζε, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην έηνο. Σν πνζφ ηεο
ελίζρπζεο ζα πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ εηδηθνχ θφξνπ
θαηαλάισζεο (€0,45/L, έηνο 2017) θαη ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο (€0,021/L,
έηνο 2017), φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 8(2) ηεο Οδεγίαο 2003/96/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ή ησλ εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεσλ ή θαη αληηθαηάζηαζεο ηεο, επί ηελ
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πξαγκαηηθή θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θίλεζεο ηνπ έηνπο αλαθνξάο. Η εηήζηα
εθηηκψκελε πνζφηεηα θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θίλεζεο, εθηηκάηαη ζηα 5,98 ιίηξα
αλά θπςέιε εηεζίσο. Η κέζε εθηηκψκελε πνζφηεηα θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ αλά
θπςέιε εηεζίσο ππνινγίζηεθε κε βάζεη ζηνηρεία πνπ επεμεξγάζηεθε ην Σκήκα
Γεσξγίαο. εκεηψλεηαη φηη ε κέζε εθηηκψκελε πνζφηεηα θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ
αλά θπςέιε εηεζίσο, δπλαηφ λα επαλαθαζνξίδεηαη πξηλ ηελ πξνθήξπμε ηνπ
ρεδίνπ, εάλ θάπνηνο ζπληειεζηήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
ζα έρεη δηαθνξνπνηεζεί ζεκαληηθά. Ννείηαη φηη, νη ηηκέο ηνπ πξαγκαηηθνχ εηδηθνχ
θφξνπ θαηαλάισζεο θαη ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζα ππνινγίδνληαη κε
βάζε ηηο ηηκέο ηνπο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ην έηνο αλαθνξάο ηεο αίηεζεο θαη φηη ε
ελίζρπζε γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο δελ ζα μεπεξλά ηα 5,98 ιίηξα αλά θπςέιε,
εηεζίσο. Σν κέγηζην πνζφ επηδφηεζεο αλά δηθαηνχρν ζα αλέξρεηαη ζηηο €2.000,00
(ηζνχηαη κε 4662 ιίηξα πεηξειαίνπ θίλεζεο).
ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπλνιηθή επηιέμηκε δαπάλε ηνπ ρεδίνπ μεπεξλά ην
αλψηαην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ρεδίνπ, ηφηε ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα
πξνβαίλεη ζε αλαπξνζαξκνγή ηεο ελίζρπζεο γηα θάζε δηθαηνχρν,
ρξεζηκνπνηψληαο ζηαζεξφ ζπληειεζηή κείσζεο ηεο ελίζρπζεο γηα φινπο ηνπο
δηθαηνχρνπο.
Πνηνη έιεγρνη ζα δηελεξγνύληαη από ηελ Αξκόδηα Αξρή πξηλ ηελ θαηαβνιή
ηεο ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνύρνπο αηηεηέο;
Η Αξκφδηα Αξρή ζα δηελεξγεί ηνπο πην θάησ έιεγρνπο πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο
ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο αηηεηέο:
α) Λακβάλεη πιεξνθφξεζε απφ ην Σκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ γηα ηε λφκηκε
ηδηνθηεζία θαη ηνλ θπβηζκφ ησλ νρεκάησλ ηφζν ηνπ αηηεηή, φζν θαη ηνπ/ηεο
ζπδχγνπ, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη εάλ ε άδεηα θπθινθνξίαο θαη ε
άδεηα νδηθήο ρξήζεο ησλ νρεκάησλ (ηχπνπ Β ή Γ), βξηζθφηαλ ζε ηζρχ θαηά ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί, ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα ιακβάλεη
πιεξνθφξεζε θαη απφ ην Σκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ γηα ηα αθφινπζα:
(η) γηα ηε λφκηκε ηδηνθηεζία θαη ηνλ θπβηζκφ ησλ νρεκάησλ ηφζν ηνπ αηηεηή, φζν θαη
ηνπ/ηεο ζπδχγνπ, ζε ζρέζε κε ην έηνο αλαθνξάο,
(ηη) εάλ ε άδεηα θπθινθνξίαο θαη ε άδεηα νδηθήο ρξήζεο ησλ νρεκάησλ (ηχπνπ Β
ή Γ/φπoπ εθαξκφδεηαη), βξηζθφηαλ ζε ηζρχ θαηά ην έηνο αλαθνξάο.”

β) Δπηβεβαηψλεη κε επηηφπηνπο ειέγρνπο πξηλ ηελ πιεξσκή ησλ αηηεηψλ, φηη θαηά
ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηα νρήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο λνκαδηθήο
κειηζζνθνκίαο. Σν δείγκα ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ ζα εμάγεηαη κε ηπραία επηινγή θαη
κε αλάιπζε θηλδχλνπ ζηε βάζε θαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, ζε πνζνζηφ 1% ηνπ
ζπλφινπ ησλ εγθεθξηκέλσλ αηηεηψλ. Η Αξκφδηα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
απμήζεη ην πνζνζηφ ησλ αηηεηψλ γηα επηηφπην έιεγρν, εάλ δηαπηζησζεί απφ ηνπο
επηηφπηνπο ειέγρνπο φηη παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο αηηεηέο απμεηηθή ηάζε ζηε κε
ηήξεζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ ρεδίνπ. Οη ζρεηηθνί έιεγρνη ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ
θάζε ρξφλν ηνπιάρηζηνλ ην 1% ησλ δηθαηνχρσλ θάζε ρξνληάο. Σν πνζνζηφ απηφ
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ζα εμάγεηαη απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ κε ηπραία επηινγή (20 – 25%) θαη κε
αλάιπζε θηλδχλνπ (risk analysis 75 – 80%).
Πνηνο ν ζθνπόο δηελέξγεηαο ησλ επηηόπησλ ειέγρσλ;
Οη επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη γηα λα δηαπηζησζεί φηη:




Γελ έρεη γίλεη δηαθνπή ηεο κειηζζνθνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Σα επηιέμηκα νρήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λνκαδηθή κειηζζνθνκία
Σα επηιέμηκα νρήκαηα είλαη ζε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε

Σνλίδεηαη φηη, ε Αξκφδηα Αξρή Δθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά
ηνλ επηηφπην έιεγρν δηαπηζηψζεη φηη δελ ηεξνχληαη ηα πην πάλσ, ελδέρεηαη λα
απνηαζεί θαη ζε άιιεο Τπεξεζίεο ή Σκήκαηα γηα δηαζηαπξνχκελν έιεγρν.
Αθνινχζσο κε επηζηνιή ζα ελεκεξψλεη ηνλ αηηεηή γηα φια ηα επξήκαηα, θαζψο θαη
ηηο ζπλέπεηεο πνπ ηπρφλ λα επηθέξνπλ ζηελ αίηεζε ηνπ. ηελ επηζηνιή δίλεηαη
ζηνλ αηηεηή ρξνληθφ πεξηζψξην ην κέγηζην 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα λα ππνβάιεη
γξαπηψο ηηο ζέζεηο ηνπ θαη ηπρφλ ζρεηηθά απνδεηθηηθά πνπ λα ηηο δηθαηνινγνχλ. Με
βάζε ηελ απάληεζε ηνπ αηηεηή ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ κε ζρεηηθή επηζηνιή
επηπξφζζεηα ζηνηρεία θαη ην ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ππνβνιή ηνπο δελ πξέπεη λα
μεπεξλά επίζεο ηηο 15 εξγάζηκεο εκέξεο. Δάλ ν αηηεηήο εκπξφζεζκα ππνβάιεη ηε
δηαθσλία ηνπ ζηα επξήκαηα θαη ε δηαθσλία απηή ζηνηρεηνζεηείηαη, ηφηε εμεηάδεηαη
ζε πξψηε θάζε εάλ ζπληξέρεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε
ελεκεξψλεηαη ν αηηεηήο γηα ηελ ηειηθή απφθαζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν αηηεηήο
απνδέρεηαη ηα επξήκαηα αιιά ππνζηεξίδεη φηη ην πξφβιεκα είλαη πξνζσξηλφ θαη
ζα επηιπζεί άκεζα ην νπνίν θαη πάιη ην ηεθκεξηψλεη κε ζηνηρεία ή εθζέζεηο εηδηθψλ,
ηφηε κπνξεί λα δνζεί κηθξφ εχινγν ρξνληθφ πεξηζψξην αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε,
νχησο ψζηε ν αηηεηήο λα ζπκκνξθσζεί (π.ρ. πεξηπηψζεηο βιάβεο πνπ δελ
επηηξέπνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ επηιέμηκσλ νρεκάησλ). Δάλ ν αηηεηήο δελ
ζπκκνξθσζεί εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ, ηφηε απνξξίπηεηαη ην
ζπγθεθξηκέλν επηιέμηκν φρεκα ή ε αίηεζε ζην ζχλνιν ηεο.
Πσο ζα γίλεηαη ε θαηαβνιή ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνύρνπο αηηεηέο;
Αθνχ δηελεξγεζνχλ φινη νη έιεγρνη πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ θαη ειεγρζνχλ ηα
απνδεηθηηθά έγγξαθα/ζηνηρεηα ηα νπνία ζα ππνβάινπλ νη δηθαηνχρνη αηηεηέο κε ην
αίηεκα πιεξσκήο ηνπο, ζα θαηαξηίδεηαη νλνκαζηηθφο θαηάινγνο κε ηνπο
δηθαηνχρνπο ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξεηαη ην ηειηθφ πνζφ ελίζρπζεο αλά δηθαηνχρν
γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο ηνπο.
Σνλίδεηαη φηη ε θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο ζα εθηειείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο
ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο (FIMAS). Ωο εθ ηνχηνπ φινη νη
δηθαηνχρνη ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη θαηαρσξεκέλνη ζην FIMAS.
ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δηθαηνχρνο αηηεηήο δελ είλαη θαηαρσξεκέλνο ζην
FIMAS ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ην έληππν
«ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΔ ΑΠΟ ΣΟ FIMAS» πνπ θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα IV, θαη λα ην
ππνβάιεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη ζηελ πξνθαηαξθηηθή
έγθξηζε ηνπο, ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο θαη ζηα ΚΔΑ. Με
ηελ εμνπζηνδφηεζε ν δηθαηνχρνο αηηεηήο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηνηρεία ηνπ
Σξαπεδηθνχ ηνπ Λνγαξηαζκνχ πνπ ηεξείηαη ζε επξψ, θαζψο επίζεο θαη
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θσηναληίγξαθν
κέξνπο
ηεο
θαηάζηαζεο
ηνπ
ηξαπεδηθνχ
ηνπ
ινγαξηαζκνχ/βεβαίσζε απφ ηελ Σξάπεδα, φπνπ παξνπζηάδνληαη ην φλνκα ηεο
Σξάπεδαο, ν θάηνρνο/δηαθηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ν δηεζλήο αξηζκφο
ινγαξηαζκνχ ηνπ (IBAN-International Bank Account Number).
εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ινγαξηαζκνχ (ΙΒΑΝ) πξέπεη λα αλήθεη ζην φλνκα ηνπ
δηθαηνχρνπ πνπ ζα πιεξσζεί. Απνδεθηφο ινγαξηαζκφο γίλεηαη θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο, θαηέρεη θνηλφ ινγαξηαζκφ κε άιιν πξφζσπν,
λννπκέλνπ φηη, ζην θσηναληίγξαθν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ
ή ηεο βεβαίσζεο απφ ηελ ηξάπεδα πνπ ζα επηζπλαθζεί κε ηελ εμνπζηνδφηεζε, ζα
θαίλεηαη θαη ην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ ζα πιεξσζεί. ηελ πεξίπησζε πνπ ν
δηθαηνχρνο δελ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ηφηε απαξαίηεηα ν ινγαξηαζκφο ζα πξέπεη
λα αλήθεη ζην ίδην ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζα πιεξσζεί.
Πνηεο άιιεο επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη δηθαηνύρνη;
Οη δηθαηνχρνη αηηεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη:
α) ζε πεξίπησζε πνπ πξηλ απφ ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο ηνπο, δηαπηζησζεί
νθεηιή ηνπο πξνο ην Κξάηνο, ζα εθαξκνζηεί ην άξζξν 13 ησλ πεξί ηεο Λνγηζηηθήο
θαη Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη πεξί ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο
Γεκνθξαηίαο Νφκσλ ηνπ 2014 θαη 2015, πνπ αθνξά ζην ζπκςεθηζκφ εζφδσλ θαη
εμφδσλ.
β) ππνρξεψλνληαη λα απνδέρνληαη θάζε έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο
ππεξεζίεο θαη φηη θαηά ηνλ έιεγρν ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ θάζε δηθαηνινγεηηθφ
πνπ θαηά ηελ θξίζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ζπκβάιιεη ζηελ εμαγσγή αζθαιψλ
ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.
ε πνηεο πεξηπηώζεηο νη αηηεηέο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο;
Γηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο έρνπλ νη αηηεηέο ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο γηα
ζπκκεηνρή ζην ρέδην έρνπλ απνξξηθζεί ή ηνπο έρεη επηβιεζεί πνηλή θαηά ηελ
πιεξσκή. Η έλζηαζε ζα ππνβάιιεηαη γξαπηψο απφ ηνπο αηηεηέο εληφο ηξηάληα
(30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο,
ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο θαη ζηα ΚΔΑ, δεηψληαο
επαλεμέηαζε ηεο αίηεζήο ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη παξαζέηνληαο
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχνπλ φηη ε αίηεζή ηνπο
δελ έπξεπε λα απνξξηθζεί.
Πνηεο νη πξνβιεπόκελεο πνηλέο πνπ κπνξνύλ λα επηβιεζνύλ ζε θάπνην
δηθαηνύρν αηηεηή;
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ν δηθαηνχρνο δελ έρεη ηεξήζεη ηνπο φξνπο
ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο, νθείιεη λα επηζηξέςεη ηα πνζά πνπ ηνπ ρνξεγήζεθαλ
θαη παξάιιεια δηαθφπηεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ρέδην.
Δπηπξφζζεηα, ζα επηβάιινληαη κεηψζεηο ζηελ ηειηθή θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο ζηελ
πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηνπ δηεθδηθνχκελνπ πνζνχ ηνπ αηηήκαηνο
πιεξσκήο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ πνζνχ πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηνπο
ειέγρνπο (επηηφπηνπο θαη δηνηθεηηθνχο). Η επηηξεπφκελε απφθιηζε πνπ δελ
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επηζχξεη πνηλή είλαη κέρξη 10%. Μεγαιχηεξε απφθιηζε απφ απηή ζπλεπάγεηαη ηελ
αθαίξεζε απφ ηελ πιεξσκή πνζνχ ίζνπ κε ην κηζφ (½) ηνπ πνζνχ πνπ απνξξέεη
απφ ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ην αίηεκα πιεξσκήο ηνπ
δηθαηνχρνπ θαη ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηνλ δηθαηνχρν, αθνχ γίλνπλ
νη επηηφπηνη έιεγρνη θαη νη δηνηθεηηθνί έιεγρνη επί ησλ ηηκνινγίσλ/απνδείμεσλ πνπ
ππνβιήζεθαλ.
εκεηψλεηαη φηη ε Αξκφδηα Αξρή δχλαηαη λα απνξξίςεη ζπγθεθξηκέλν επηιέμηκν
φρεκα ή ηελ αίηεζε ζην ζχλνιν ηεο, εάλ απφ ηνλ επηηφπην έιεγρν δηαπηζησζεί φηη
δελ ηεξνχληαη ηα θξηηήξηα θαη νη πξφλνηεο ηνπ ρεδίνπ.
Παξαδείγκαηα:
Παξάδεηγκα 1:
Έηνο αλαθνξάο 2018
Αηηεηήο Καηεγνξίαο 2 (Μελιζζοκομία)
Φπζηθό πξόζσπν
1.
2.
3.
4.

Δγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ ζε θαηεγνξία πνπ αθνξά Γεσξγία.
Κάηνρνο νρήκαηνο κνλνθάκπηλνπ
Αζθεί ηε λνκαδηθή κειηζζνθνκία
Καηέρεη 60 θπςέιεο

Τπνινγηζκφο κέγηζηνπ πνζνχ ελίζρπζεο:
60 Υ 5,98 = 358,80L (Μέγηζηε επηιέμηκε πνζόηεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο)
358,8 Υ 0,429 = 153,92€ (Μέγηζην επηιέμηκν πνζό ελίζρπζεο)
πλνιηθφ Πνζφ Απνδείμεσλ γηα ην κνλνθάκπηλν φρεκα = 400 ιίηξα (πεξηζζφηεξε δειαδή
πνζφηεηα απφ ην 60 θπςέιεο Υ 5,98 ιίηξα= 358,8 ιίηξα
ΩΣH ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔΝH ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΙΝΗΗ ΣΟ ΑΙΣΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ = 358,8 Λίηξα, πνπ αληηζηνηρεί ζε ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ ΠΟΟ ΔΝΙΥΤΗ=

153,92€
Δπηιέμηκε πνζόηεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο, κεηά από ηνπο δηνηθεηηθνύο ειέγρνπο=
π.ρ. 300 ιίηξα (δειαδή απόξξηςε θάπνησλ ηηκνινγίσλ/απνδείμεσλ, ζπλνιηθήο
πνζόηεηαο 100 ιίηξσλ), πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζό ελίζρπζεο = 128,7€

Γηαθνξά επηιέμηκνπ πνζνχ κε δηεθδηθνχκελν πνζφ = 153,92– 128,7= 25,22€
Πνζνζηφ απφθιηζεο ((153,92– 128,7)/128,7)Υ100 = 19,6%>10%
Δπηβνιή πνηλήο:

128,7-(25,22 : 2)= 116,09

ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ ΠΟΟ ΔΝΙΥΤΗ

116,09€
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Παξάδεηγκα 2:
Έηνο αλαθνξάο 2018
Αηηεηήο Καηεγνξίαο 2 (Μελιζζοκομία)
Φπζηθό πξόζσπν
1.
2.
3.
4.

Δγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ ζε θαηεγνξία πνπ αθνξά Γεσξγία.
Κάηνρνο νρήκαηνο κνλνθάκπηλνπ
Αζθεί ηε λνκαδηθή κειηζζνθνκία
Καηέρεη 60 θπςέιεο

Τπνινγηζκφο κέγηζηνπ πνζνχ ελίζρπζεο:
60 Υ 5,98 = 358,80L (Μέγηζηε επηιέμηκε πνζόηεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο)
358,8 Υ 0,429 = 153,92€ (Μέγηζην επηιέμηκν πνζό ελίζρπζεο)
πλνιηθφ Πνζφ Απνδείμεσλ γηα ην κνλνθάκπηλν φρεκα = 400 ιίηξα (πεξηζζφηεξε δειαδή
πνζφηεηα απφ ην 60 θπςέιεο Υ 5,98 ιίηξα= 358,8 ιίηξα
ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔΝH ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΙΝΗΗ ΣΟ ΑΙΣΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗ =
400 Λίηξα, πνπ αληηζηνηρεί ζε ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ ΠΟΟ ΔΝΙΥΤΗ= 171,6€. ’ απηή ηελ
πεξίπησζε λαμβάνεηαι σπόψη, ως διεκδικούμενη ζσνολική ποζόηηηα ζηο αίηημα
πληρωμής, η μέγιζηη ζσνολική ποζόηηηα πεηρελαίοσ κίνηζης ποσ μπορεί να
επιδοηηθεί και αναγράθεηαι ζηην επιζηολή προκαηαρκηικής έγκριζης, δηλαδή
358,80L.
Δπηιέμηκε πνζόηεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο, κεηά από ηνπο δηνηθεηηθνύο ειέγρνπο=
π.ρ. 300 ιίηξα (δειαδή απόξξηςε θάπνησλ ηηκνινγίσλ/απνδείμεσλ, ζπλνιηθήο
πνζόηεηαο 100 ιίηξσλ), πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζό ελίζρπζεο = 128,7€

Γηαθνξά επηιέμηκνπ πνζνχ κε δηεθδηθνχκελν πνζφ = 153,92– 128,7= 25,22€
Πνζνζηφ απφθιηζεο ((153,92– 128,7)/128,7)Υ100 = 19,6%>10%
Δπηβνιή πνηλήο:

128,7-(25,22 : 2)= 116,09

ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ ΠΟΟ ΔΝΙΥΤΗ

116,09€
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Παξάδεηγκα 3:
Έηνο αλαθνξάο 2018
Αηηεηήο Καηεγνξίαο 2 (Μελιζζοκομία)
Φπζηθό πξόζσπν
1.
2.
3.
4.

Δγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ ζε θαηεγνξία πνπ αθνξά Γεσξγία.
Κάηνρνο νρήκαηνο κνλνθάκπηλνπ ρ θαη θνξηεγνχ ς
Αζθεί ηε λνκαδηθή κειηζζνθνκία
Καηέρεη 200 θπςέιεο

Τπνινγηζκφο κέγηζηνπ πνζνχ ελίζρπζεο:
200 Υ 5,98 = 1196L (Μέγηζηε επηιέμηκε πνζόηεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο)
1196 Υ 0,429 = 513,08€ (Μέγηζην επηιέμηκν πνζό ελίζρπζεο)
πλνιηθφ Πνζφ Απνδείμεσλ γηα ην κνλνθάκπηλν φρεκα ρ = 250,00€
πλνιηθφ Πνζφ Απνδείμεσλ γηα ην θνξηεγφ φρεκα
ς = 450,00€
700,00€ δειαδή πεξίπνπ 1632 ιίηξα πεηξειαίνπ θίλεζεο

ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔΝΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΣΟ ΑΙΣΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗ = π.ρ. € 400,00
δειαδή πεξίπνπ γηα 932 ιίηξα πεηξέιαην θίλεζεο.
Δπηιέμηκν πνζό, κεηά από ηνπο δηνηθεηηθνύο ειέγρνπο= € 400,00 (έζησ θαη εάλ από
ηα εγθεθξηκέλα ηηκνιόγηα/απνδείμεηο ζα κπνξνύζε λα πιεξσζεί κεγαιύηεξν πνζό)

ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ ΠΟΟ ΔΝΙΥΤΗ

400,00€
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Παξάδεηγκα 4:
Έηνο αλαθνξάο 2018
Αηηεηήο Καηεγνξίαο 2 (Μελιζζοκομία)
Φπζηθό πξόζσπν
1.
2.
3.
4.

Δγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ ζε θαηεγνξία πνπ αθνξά Γεσξγία.
Κάηνρνο νρήκαηνο κνλνθάκπηλνπ ρ θαη θνξηεγνχ ς
Αζθεί ηε λνκαδηθή κειηζζνθνκία
Καηέρεη 150 θπςέιεο

Τπνινγηζκφο κέγηζηνπ πνζνχ ελίζρπζεο:
150 Υ 5,98 = 897L (Μέγηζηε επηιέμηκε πνζόηεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο)
897 Υ 0,429 = 384,81€ (Μέγηζην επηιέμηκν πνζό ελίζρπζεο)
πλνιηθφ Πνζφ Απνδείμεσλ γηα ην κνλνθάκπηλν φρεκα ρ = 350 ιίηξα= 150,00€
πλνιηθφ Πνζφ Απνδείμεσλ γηα ην θνξηεγφ φρεκα
ς =350 ιίηξα = 150,00€
πλνιηθφ πνζφ= 300,00€
ΣΟ ΩΣΟ ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔΝΟ ΠΟΟ ΣΟ ΑΙΣΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΘΑ ΔΠΡΔΠΔ ΝΑ
ΗΣΑΝ = 300,00€ δειαδή 700 ιίηξα

ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ ΠΟΟ ΔΝΙΥΤΗ

300,00€

ΛΑΝΘΑΜΔΝΟ ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔΝΟ ΠΟΟ ΣΟ ΑΙΣΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗ = π.ρ. € 384,81

Γηαθνξά επηιέμηκνπ πνζνχ κε δηεθδηθνχκελν πνζφ = 384,81-300,00 = 84,81€
Πνζνζηφ απφθιηζεο (84,81 / 300,00)Υ100 = 28,27%>10%
Δπηβνιή πνηλήο:

300,00-(84,81 : 2)= 300,00 – 42,40= 257,60

ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ ΠΟΟ ΔΝΙΥΤΗ

257,60€

Σσμπεράζμαηα για ηα 4 παραδείγμαηα
Η διεκδικούμενη ποζόηηηα πεηρελαίοσ κίνηζης ανά ότημα, ζηο αίηημα πληρωμής είναι
βαζικός παράγονηας για ηον σπολογιζμό ηοσ ποζού ενίζτσζης. Πρέπει να δίνεηαι η
δέοσζα προζοτή από ηοσς αιηηηές, καηά ηη ζσμπλήρωζη ηοσ αιηήμαηος πληρωμής, για να
αποθεστθεί η ηστόν επιβολή ποινών. Σσγκεκριμένα, η διεκδικούμενη ζσνολική ποζόηηηα
πεηρελαίοσ κίνηζης ζηο αίηημα πληρωμής, πρέπει να είναι ίζη ή μικρόηερη από ηην
εγκεκριμένη ζηην επιζηολή προκαηαρκηικής έγκριζης μέγιζηη ζσνολική ποζόηηηα
πεηρελαίοσ κίνηζης ποσ μπορεί να επιδοηηθεί. Σηην περίπηωζη ποσ η διεκδικούμενη
ζσνολική ποζόηηηα πεηρελαίοσ κίνηζης είναι μεγαλύηερη από ηην εγκεκριμένη μέγιζηη
ζσνολική ποζόηηηα πεηρελαίοσ κίνηζης ζηην επιζηολή προκαηαρκηικής έγκριζης, ηόηε θα
λαμβάνεηαι σπόψη, ως διεκδικούμενη ζσνολική ποζόηηηα ζηο αίηημα πληρωμής, η
μέγιζηη ζσνολική ποζόηηηα πεηρελαίοσ κίνηζης ποσ μπορεί να επιδοηηθεί και
αναγράθεηαι ζηην επιζηολή προκαηαρκηικής έγκριζης.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΜΙΚΣΟ
ΑΔΕΙΑ
Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΔΙΚΗ
ΒΑΡΟ (Kg)
ΧΡΗΗ

ΣΤΠΟ ΑΜΑΞΩΜΑΣΟ
ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 22

≤ 3500

Δ.Ε.

21

PICK UP

2 22

≤ 3500

Δ.Ε.

129

PICK UP TIPPER

3 21

3501 - 10000

Δ.Ε.

19

LORRY DOUBLE CABIN

4 21

3501 - 10000

Δ.Ε.

22

LORRY

5 21

3501 - 10000

Δ.Ε.

23

LORRY TIPPER

6 21

3501 - 10000

Δ.Ε.

126

DOUBLE CABIN LORRY TIPPER
WITH CRANE

7 21

3501 - 10000

Δ.Ε.

137

LORRY TIPPER D/CABIN

8 21

3501 - 10000

Δ.Ε.

141

LORRY WITH CRANE

9 21

3501 - 10000

Δ.Ε.

144

LORRY CANVAS HOOD

10 21

3501 - 10000

Δ.Ε.

154

LORRY CURTAIN SIDED

11 21

10001 -

B-Γ

19

LORRY DOUBLE CABIN

12 21

10001 -

B-Γ

22

LORRY

13 21

10001 -

B-Γ

23

LORRY TIPPER

14 21

10001 -

B-Γ

126

DOUBLE CABIN LORRY TIPPER
WITH CRANE

15 21

10001 -

B-Γ

141

LORRY WITH CRANE

16 21

10001 -

B-Γ

144

LORRY CANVAS HOOD

17 21

10001 -

B-Γ

154

LORRY CURTAIN SIDED

18 21

10001 -

B-Γ

35

PLATFORM
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ

πλεκκέλν 1

ΑΙΣΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΔΝΙΥΤΗ
ΜΔΛΙΟΚΟΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΔΩΡΓΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΡΓΙΑ
1412 ΛΔΤΚΩΙΑ
Δπηζπκψ λα αλαθεξζψ ζηελ αίηεζε κνπ αξ. ………… ηελ νπνία έρεηε εγθξίλεη
πξνθαηαξθηηθά γηα ζπκκεηνρή ζην πην πάλσ ρέδην θαη παξαθαιψ φπσο πξνβείηε
ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ πιεξσκή ηεο ελίζρπζεο πνπ δηθαηνχκαη βάζε ηηο
πξφλνηεο ηνπ ρεδίνπ.
H ζπλνιηθή πνζφηεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα ηελ νπνία δηεθδηθψ ελίζρπζε
θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
Α/Α

ΔΠΙΛΔΞΙΜΟ
ΟΥΗΜΑ
(ΑΡ. ΓΓΡΑΦΗ)

ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔΝΗ ΠΟΟΗΣΑ
ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ (ΛΙΣΡΑ)
ΑΝΑ ΟΥΗΜΑ
(Πεξίνδνο από …/…. /…. - …../…./….

ΤΝΟΛΟ

Δπηζπλάπησ απνδεηθηηθά έγγξαθα (ηηκνιφγηα/απνδείμεηο αγνξάο) ησλ θαπζίκσλ. Σα
απνδεηθηηθά είλαη ηαμηλνκεκέλα θαηά επηιέμηκν φρεκα φπσο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ
επηζπλάπηεηαη (γηα θάζε επηιέμηκν φρεκα επηζπλάπηεηαη μερσξηζηφο πίλαθαο).
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

…………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ …………………………………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΣΗΗ …………………………………………………………………..
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………

12

ΤΠΟΓΡΑΦΗ …………………………..

ΔΣΗΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ/ΑΓΟΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΙΝΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ
.…/…/….. - …./…./…..
Αξ. εγγξαθήο επηιέμηκνπ νρήκαηνο:……………………………………..Αξ. Αίηεζεο:……………………..
Α/Α

Αξ.

Αξ.

Δπσλπκία

πλνιηθή πνζόηεηα

Σηκνινγίνπ

Απόδεημεο

αδεηνδνηεκέλνπ

πεηξειαίνπ πνπ

(όπνπ

πξαηεξίνπ

ρνξεγήζεθε ζην

εθαξκόδεηαη)

θαπζίκσλ

όρεκα (Μέρξη δύν
δεθαδηθά)

ΤΝΟΛΟ
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Ηκεξνκελία
ζπλαιιαγήο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ

ΣΜΗΜΑ
ΓΔΩΡΓΙΑ
1412 ΛΔΤΚΩΙΑ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ
ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ
ΓΔΩΡΓΙΑ, ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΥΔΓΙΟ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΔΝΙΥΤΗ ΣΟΤ ΜΔΛΙΟΚΟΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ
ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ
ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΗ
Δπαξρηαθφ Γεσξγηθφ Λεηηνπξγφ ……………………………..
(ππφςε Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο
Δλζηάζεσλ –Σκήκα Γεσξγίαο)
Έλζηαζε πνπ αθνξά ηελ αίηεζε κε αξ..…………………..ζηε θαηεγνξία ηεο
Μειηζζνθνκίαο γηα παξνρή ελίζρπζεο γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο.
Με βάζε ηελ επηζηνιή απφξξηςεο απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο πνπ έιαβα επηζπκψ λα
ππνβάισ έλζηαζε γηα ηα αθφινπζα ζεκεία:
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Παξαθαιψ φπσο επαλεμεηαζηεί ε αίηεζή κνπ θαη γίλνπλ νη απαηηνχκελεο
δηνξζψζεηο. Γλσξίδσ φηη ζε πεξίπησζε ςεπδνύο δήισζεο ζα ππνζηψ ηηο
ζπλέπεηεο ηνπ Νφκνπ.
Ολνκαηεπψλπκν: ………………………………..
Αξ. Σαπηφηεηαο : ………………………………..

Αξ. Σειεθψλνπ: ……………

Γηεχζπλζε Γηακνλήο: Οδφο ……………………

Αξηζκφο ……………

Υσξηφ ………………….

Σαρ. Κσδ. …………

Δπαξρία ………………..
Ηκεξνκελία: ……./…../…………….

Τπνγξαθή: ……………………
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV
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