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ΜΕΤΡΟ 11: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 11.1 2020
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Το παρόν έντυπο αφορά δεσμεύσεις οι οποίες δεν έχουν λήξει ακόμη και
συνεχίζουν το έτος 2021.
Α. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΗΤΗ:.........................................................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: .......................................
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΕ: ...............................................................
Η εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης προνοεί την επιβολή
ποινών, μειώσεων, αποκλεισμών και ανακτήσεων για περιπτώσεις που αφορούν
διαφορές μεταξύ της δηλωθείσας και της επιλέξιμης έκτασης, μη εκτέλεσης
υποχρεώσεων από τον αιτητή που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο
Καθεστώς και στις περιπτώσεις δόλου εκ μέρους του αιτητή.
Όροι και Υποχρεώσεις Μέτρου 11:
• Οι αιτητές πρέπει να πληρούν τις πρόνοιες του Ενεργού γεωργού, όπως αναφέρεται
στο σχετικό κεφάλαιο του εγχειριδίου της Ενιαίας Αίτησης.
• Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση: 3 δεκάρια στο σύνολο του Μέτρου 11 (11.1 και 11.2).
• Τήρηση των κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 και τη σχετική νομοθεσία της
Κυπριακής Δημοκρατίας (Νόμος 227(Ι)/2004) ή όπως αυτοί τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται.
• Οι αιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Βιοκαλλιεργητών του Τμήματος
Γεωργίας.
• Οι αιτητές να έχουν συνάψει συμβόλαιο με εγκεκριμένο από το Τμήμα Γεωργίας,
Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής. Κατά την
υποβολή της αίτησης προσκομίζεται αντίγραφο του συμβολαίου.
• Διάρκεια Δέσμευσης: Πενταετής.
• Για τις ετήσιες καλλιέργειες, η δέσμευση στο Υπομέτρο 11.1 θα είναι ανάλογα με το
πότε εντάχθηκε το τεμάχιο στο σύστημα βιολογικής παραγωγής, δηλαδή για 1 ή 2 έτη
και για επιπλέον 4 ή 3 έτη στο Υπομέτρο 11.2. Για τις πολυετείς καλλιέργειες η
δέσμευση θα είναι ανάλογα με το πότε εντάχθηκε το τεμάχιο στο σύστημα βιολογικής
παραγωγής, θα είναι για 1 ή 2 ή 3 έτη στο Υπομέτρο 11.1 και για επιπλέον 4 ή 3 ή 2
έτη στο Υπομέτρο 11.2.
• Προσκόμιση βεβαίωσης της Ανεξάρτητης Εταιρείας Ελέγχου και Πιστοποίησης με
συνημμένο πίνακα τεμαχίων (με όλα τα απαραίτητα στοιχεία) για τα οποία δίνεται η
βεβαίωση στο όνομα του αιτητή. Για τα λαχανικά θα προσκομίζεται και βεβαίωση (της
Ανεξάρτητης Εταιρείας Ελέγχου και Πιστοποίησης) τήρησης της αλληλουχίας του
σχεδίου αμειψισποράς.
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Υποβολή κατά την περίοδο παραλαβής της ενιαίας αίτησης και τήρηση εξαετούς
σχεδίου αμειψισποράς (τριετούς κύκλου) για τις ετήσιες καλλιέργειες (εξαιρούνται
σιτηρά, ψυχανθή και γενικά κτηνοτροφικά φυτά). Το 6ο έτος θα τηρηθεί σε περίπτωση
που επεκταθεί η δέσμευση.
Όσοι γεωργοί εντάσσονται για πρώτη φορά στη βιολογική γεωργία έχουν την
υποχρέωση να συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης και να προσκομίσουν εντός
δύο ετών από την υποβολή της αίτησης, βεβαίωση παρακολούθησης σχετικού
προγράμματος κατάρτισης για θέματα βιολογικής γεωργίας. Το πρόγραμμα θα
εντάσσεται στα πλαίσια του Μέτρου 01 ”Δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης”.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση όσοι, με κριτήρια που θέτει η Διαχειριστική Αρχή,
αποδεικνύουν γνώσεις βιολογικής γεωργίας που ισοδυναμούν ή ξεπερνούν το επίπεδο
κατάρτισης.
Επιλέξιμες ομάδες καλλιέργειας: Φυτική Παραγωγή: Εσπεριδοειδή, Φυλλοβόλα,
Ακρόδρυα, Ελιές, Χαρουπιές, Φοινικιές, Μεσπιλιές, Μπανάνες, τροπικά και υποτροπικά
φυτά, Αβοκάντο, Αμπέλια. Μούρα και άλλοι φυλλοβόλοι θάμνοι, Στέβια,
Παπουτσοσυκιές. Λαχανικά, Πατάτες, Όσπρια και αράπικα φιστίκια. Αρωματικά και
Φαρμακευτικά φυτά. Σιτηρά, ψυχανθή για κτηνοτροφική παραγωγή και πολυετή
κτηνοτροφικά φυτά (μόνο για τις προκηρύξεις 2015 και 2016).
Ζωική παραγωγή: Μόνιμοι βοσκότοποι για αιγοπρόβατα.
Όλα τα τεμάχια τα οποία θα ενταχθούν στο Μέτρο 11 θα πρέπει να δηλώνονται κάθε
έτος της δέσμευσης στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων με επιλέξιμη για το
Μέτρο καλλιέργεια.
Οι εκτάσεις των τεμαχίων κατά τη διάρκεια της δέσμευσης δεν πρέπει να μειώνονται.
Μειώσεις εκτάσεων που δεν δικαιολογούνται λόγω ανωτέρας βίας ή μεταβίβασης της
δέσμευσης σε άλλο αιτητή ή μεταβίβασης της διαχείρισης των εκτάσεων χωρίς την
συνέχιση της δέσμευσης θα επιφέρουν ανακτήσεις επιδοτήσεων από τα προηγούμενα
έτη. Εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή έγιναν μεταβιβάσεις εκτάσεων που είναι
δεσμευμένες θα πρέπει να προσκομιστούν στον ΚΟΑΠ όλα τα απαραίτητα έγγραφα,
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εντός των ημερομηνιών που καθορίζονται από τον ΚΟΑΠ.
Τήρηση της βάσης εκκίνησης του Μέτρου 11.
Τήρηση αρχείου γεωργού.
Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή κοινών εκτάσεων με το Μέτρο 10.
Αποδοχή όλων των ελέγχων από τους Λειτουργούς του ΚΟΑΠ παρέχοντας όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες και διευκολύνσεις.

Λήξη Δέσμευσης: 31η Δεκεμβρίου 2022

Δηλώνω υπεύθυνα ότι κατανοώ και αποδέχομαι όλους τους πιο πάνω όρους και
υποχρεώσεις και αναλαμβάνω τη δέσμευση για το Μέτρο 11.
Υπογραφή αιτητή

Υπογραφή Υπ. Παραλαβής

..................................

...........................................................

Ημερομηνία
Παραλαβής / Σφραγίδα
......./…......./...............
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Β. ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Το παρόν έντυπο αφορά δεσμεύσεις οι οποίες δεν έχουν λήξει ακόμη και
συνεχίζουν το έτος 2021.
Ο αιτητής που αναλαμβάνει τη δέσμευση τεμαχίων αναλαμβάνει ταυτόχρονα και
όλες τις υποχρεώσεις του Μέτρου 11 περιλαμβανομένων αποκλίσεων, ποινών,
μειώσεων και ανακτήσεων των προηγουμένων ετών όπως αυτές προκύπτουν από
τη δέσμευση και τους ελέγχους του ΚΟΑΠ

Στοιχεία αιτητή που μεταβιβάζει τη δέσμευση:
Αρ. Ταυτότητας / Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: ____________
Έτος ένταξης:_____

Αρ. ΣΕΕΕ: _______

Στοιχεία αιτητή που αναλαμβάνει τη δέσμευση:
Αρ. Ταυτότητας / Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: ____________ Αρ. ΣΕΕΕ: ____________
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ:
Α/Α Ταυτότητα Τεμαχίου

Καλλιέργεια

Έκταση που
Σχόλια
Μεταβιβάζεται

Υπογραφή Αιτητή (Μεταβιβάζων):

Υπογραφή Αιτητή (Λαμβάνων):

____________________________

____________________________

Όνομα:______________________

Όνομα:______________________
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