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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σας ενημερώνει ότι εφαρμόζει και φέτος,

o το Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων

o το Καθεστώς Ενίσχυσης Μεταποίησης Εσπεριδοειδών

o τα Αγροπεριβαλλοντικά Καθεστώτα του Μέτρου 2.3 καθώς και

o το Μέτρο των Εξισωτικών Πληρωμών του ΠΑΑ (2007-2013).

Επιπρόσθετα για πρώτη φορά, προκηρύσσει

o το Μέτρο 2.2 – «Φύση 2000» του ΠΑΑ (2007-2013).

μέσω της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2011.

Όσον αφορά τα Αγροπεριβαλλοντικά Καθεστώτα του Μέτρου 2.3 ο ΚΟΑΠ σας ενημερώνει ότι φέτος

προκηρύσσεται ξανά και μόνο το Καθεστώς 2.3.7 «Ανάπτυξη της Βιολογικής Παραγωγής Γεωργικών

Προϊόντων» στο οποίο είναι δυνατή η ένταξη νέων αιτητών. Πέραν τούτου δεν είναι δυνατή η εισαγωγή

νέων αιτητών στα υπόλοιπα Καθεστώτα που προκηρύχτηκαν το 2009 ή το 2010 (εξαιρούνται

περιπτώσεις τεκμηριωμένων μεταβιβάσεων).

Επίσης δεν επιτρέπεται εισαγωγή τεμαχίων ή αύξηση εκτάσεων σε αιτητές των αγροπεριβαλλοντικών

Καθεστώτων οι οποίοι εντάχθηκαν στα Καθεστώτα αυτά κατά την προκήρυξή τους το 2009, εκτός από

τους αιτητές του Καθεστώτος 2.3.7 οι οποίοι εντάχθηκαν στο Καθεστώς αυτό το 2009 και δεν

προέβησαν σε αύξηση των εκτάσεών τους το 2010. Επίσης επιτρέπονται προσθήκες τεμαχίων ή/ και

αυξήσεις εκτάσεων για τους υφιστάμενους αιτητές που εισήχθησαν στο Καθεστώς 2.3.8 «παροχή

ενισχύσεων για τη διατήρηση των Φυσικών οικοτόπων και άγριας Πανίδας» κατά το 2010

2. ΜΕΤΡΑ, ΣΧΕΔΙΑ, ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

H «ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ» περιλαμβάνει τα εξής Σχέδια / Μέτρα:

 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ (ΣΕΕ)
o Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ)
o Εθνικό Σχέδιο Άμεσων Συμπληρωματικών Ενισχύσεων (ΕΣΑΣΕ)
o Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων (ΣΚΕ)

 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΚΕΜΕ)
 ΜΕΤΡΟ 2.1  του ΠΑΑ (2007 – 2013) - Παροχή εξισωτικών πληρωμών σε μειονεκτικές

περιοχές
 ΜΕΤΡΟ 2.3 του ΠΑΑ (2007 – 2013) - Αγροπεριβαλλοντικές Υποχρεώσεις

(Περιλαμβάνονται τα πιο κάτω Καθεστώτα)
 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.1 Ανάληψη    αγροπεριβαλλοντικών  υποχρεώσεων στα

οινοποιήσιμα/ επιτραπέζια αμπέλια /αμπέλια για παραγωγή
σταφίδας

 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.2 Ανάληψη    αγροπεριβαλλοντικών  υποχρεώσεων στις
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πατάτες

 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.3 Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών  υποχρεώσεων στα
εσπεριδοειδή

 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.4 Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις
αροτραίες καλλιέργειες

 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.5Β Διάσωση και συντήρηση παραδοσιακών ποικιλιών
οινοποιήσιμων αμπελιών

 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.6 Ανάληψη Αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων σε
παραδοσιακές φυτείες δέντρων και θάμνων, με έμφαση στις
μειονεκτικές περιοχές

 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.7 Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής γεωργικών  προϊόντων

 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.8 Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας

3. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έναρξη παραλαβής αιτήσεων 14 Μαρτίου 2011

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων 15 Απριλίου 2011

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων με ποινή 10 Μαΐου 2011

Τελευταία ημερομηνία αλλαγών στην αίτηση 31 Μαΐου 2011

4. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

 Στο Μέρος Α του ενημερωτικού εντύπου δίνονται γενικές πληροφορίες και περιγράφονται

διάφορες διαδικασίες που αφορούν την αίτηση, όπως είναι η υποβολή της αίτησης, οι κυρώσεις,

οι ενστάσεις κτλ.

 Στο Μέρος Β γίνεται λεπτομερής αναφορά στις πρόνοιες όλων των Σχεδίων /Μέτρων και

καθεστώτων που περιλαμβάνονται στην Ενιαία Αίτηση.

 Στο Μέρος Γ περιλαμβάνονται τα παραρτήματα τα οποία παρέχουν βοηθητικές πληροφορίες.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του
2001:
Ενημέρωση που δίδεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) για τη λειτουργία
Αρχείων σύμφωνα με το άρθρο 11 του πιο πάνω Νόμου.
Η τήρηση του αρχείου σκοπό έχει την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ΚΟΑΠ και των σκοπών που
υπηρετεί. Σκοποί του ΚΟΑΠ είναι (α) η διαχείριση των πιστώσεων του Ταμείου Πληρωμών, (β) η
πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση με τις πιστώσεις που αναφέρονται στο σημείο (α), (γ) η
ανάκτηση ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις που αναφέρονται στο σημείο (α), οι οποίες
απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας.
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Την ευθύνη για τη λειτουργία του αρχείου έχει: Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Μιχαήλ
Κουτσόφτα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα) 2000 Λευκωσία Τηλ: 00357 22557777 Φαξ: 00357
22557755.
Αποδέκτες του αρχείου ή μέρους αυτού και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχει,
είναι: Ανάδοχοι του ΚΟΑΠ, Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Όργανο Πιστοποίησης ΚΟΑΠ,
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), Όργανα και Επιτροπές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Υπουργείο Εσωτερικών και άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί, Τμήματα και Υπηρεσίες, στο πλαίσιο
των νόμιμων αρμοδιοτήτων τους.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αιτητών δύναται να κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 της
Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής και της
οργάνωσης συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό καθώς και την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 595/91 του Συμβουλίου, καθώς και με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 του Συμβουλίου
της 22ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έναντι ορισμένων δικαιούχων
συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) με τη σειρά της δύναται να κοινοποιήσει τα δεδομένα αυτά στις
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 και το άρθρο 7
των κανόνων εφαρμογής του.
Σε εφαρμογή του άρθρου 44α του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του
Κανονισμού (ΕΚ) 259/2008, ο ΚΟΑΠ υποχρεούται να δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα του
συγκεκριμένα στοιχεία των δικαιούχων κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), προς πλήρη
συμμόρφωση με τους υπό αναφορά Κανονισμούς. Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν τηρουμένων των
προνοιών του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 259/2008: Το ονοματεπώνυμο, την πλήρη εταιρική
επωνυμία, τον δήμο ή την κοινότητα ή το χωριό και τον ταχυδρομικό κώδικα και τα αντίστοιχα ποσά
των ενισχύσεων τα οποία έχει λάβει κάθε δικαιούχος κατά το υπό εξέταση οικονομικό έτος. Η
δημοσιοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που είναι αναγκαίοι για την
εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλουν οι εν λόγω κοινοτικοί Κανονισμοί. Τα δεδομένα ή στοιχεία
που δημοσιοποιούνται ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές
ελέγχου και διερεύνησης των Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών για σκοπούς εξασφάλισης των
οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων.
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, τα ατομικά δικαιώματα των αιτητών καθορίζονται και θα ασκούνται
σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου)
Νόμο του 2001, Ν. 138(Ι)/2001, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και των δυνάμει αυτού εκάστοτε
εκδοθέντων κανονισμών. Ανεξάρτητα από την γενικότητα της παρούσας παραγράφου τα δικαιώματα
αυτά αφορούν το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης και το δικαίωμα αντίρρησης. Το δικαίωμα
πρόσβασης και διόρθωσης και το δικαίωμα αντίρρησης δυνάμει του περί Επεξεργασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, Ν. 138(Ι)/2001, ασκούνται με την
υποβολή της σχετικής αίτησης στον ΚΟΑΠ και ταυτόχρονη καταβολή του εκάστοτε χρηματικού ποσού
όπου αυτό εφαρμόζεται και ως εκάστοτε καθορίζει ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων (Άδειες και Τέλη)
Κανονισμός του 2002, Κ.Δ.Π. 538/2002. Επίσης ο τρόπος καταβολής του εν λόγω ποσού και κάθε άλλο
συναφές ζήτημα ρυθμίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του Ν.138(Ι)/2001. Σε τέτοια
περίπτωση τα φυσικά πρόσωπα ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τα Επαρχιακά Γραφεία στα οποία
υπέβαλαν την αίτησή τους.
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6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ

Με την υπογραφή του επί της αίτησης ο γεωργός προβαίνει αυτόματα και στην πιο κάτω
υπεύθυνη δήλωση:
Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου αναφορικά με ψευδείς δηλώσεις ότι όλες οι
πληροφορίες που δίδονται στην αίτηση αυτή είναι αληθείς, ορθές και πλήρεις.
Επίσης δηλώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει το Ενημερωτικό Έντυπο και τις οδηγίες για
συμπλήρωση της αίτησης. Με την υποβολή της αίτησης αυτής αποδέχομαι οποιουσδήποτε ελέγχους
ήθελε ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) να διεξάγει για την ακρίβεια των
δηλωθέντων στοιχείων περιλαμβανομένων και διασταυρωμένων ελέγχων με άλλα αρχεία του κράτους.
Εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ να κοινοποιεί στοιχεία της αίτησης μου σε άλλους αιτητές σε περίπτωση κοινής
διεκδίκησης για σκοπούς επιδότησης, ή και άλλες υπηρεσίες για σκοπούς επίλυσης προβλημάτων της
αίτησης μου.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω κατανοήσει τους όρους λειτουργίας του Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων
(ΣΕΕ), του Καθεστώτος Ενίσχυσης της Μεταποίησης Εσπεριδοειδών (ΚΕΜΕ), καθώς και των Μέτρων
2.1, 2.2 και 2.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 -2013 και είναι εις γνώση μου ότι
όλες οι προεκτυπωμένες πληροφορίες είναι πληροφοριακού χαρακτήρα ως αποτέλεσμα
προηγούμενων ελέγχων του ΚΟΑΠ. Αναλαμβάνω την ευθύνη για το περιεχόμενο της αίτησης μου,
καθώς και για την ορθότητά του, όπως αυτό θα κατατεθεί στον ΚΟΑΠ.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση να εφαρμόσω τις Καλές Γεωργικές και
Περιβαλλοντικές Συνθήκες και τις Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.
Επιπλέον σε περίπτωση συμμετοχής μου στο Μέτρο 2.3 (Αγροπεριβαλλοντικό) του ΠΑΑ 2007 -2013
οφείλω να τηρώ τη “βάση εκκίνησης” καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα λιπάσματα.
Για σκοπούς ενημέρωσης μου αποδέχομαι την αποστολή μηνυμάτων SMS από τον ΚΟΑΠ.
Εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ να δημοσιοποιήσει τη παροχή ενίσχυσης για την αίτηση μου στον Τύπο και
στο Διαδίκτυο.
Εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ να δημοσιοποιήσει την παροχή ενίσχυσης για την αίτηση μου στον Τύπο και
στο Διαδίκτυο, καθώς επίσης και να πραγματοποιεί αποκοπή του οφειλόμενου μου ποσού προς τον
Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) λόγω ασφαλίστρου για την εν λόγω καλλιεργητική περίοδο την
οποία αφορά η παρούσα αίτηση από το ποσό της επιδότησης που δικαιούμαι.

7. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΤΗ

Πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας τους, υποχρεούνται όπως: με την
υποβολή της Ενιαίας αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων, προσκομίσουν Πιστοποιητικό Συγκατάθεσης
του Αρχιεπιθεωρητή Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με το
άρθρο 20 του περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμου αρ. 48(Ι)/2001, αναφορικά με
τη σχετική με την πιο πάνω αίτηση, απασχόληση τους.
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ΜΕΡΟΣ Α

8. ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

8.1 ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

8.1.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ

Δικαιούχος αιτητής θεωρείται οποιοδήποτε υπαρκτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο εάν,

o υπέβαλε κανονικά την αίτηση στο όνομά του, κατάλληλα συμπληρωμένη και στα χρονικά
πλαίσια που ορίζει το Σχέδιο/ Μέτρο/ Καθεστώς,

o καλλιεργεί τη δηλωμένη έκταση,
o η δηλωμένη έκταση είναι επιλέξιμη με βάση τις πρόνοιες και τους όρους του Σχεδίου/ Μέτρου/

Καθεστώτος στο οποίο δήλωσε συμμετοχή και
o η δηλωμένη έκταση ευρίσκεται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία

ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

Φυσικό πρόσωπο μπορεί να είναι είτε μόνο ένα άτομο, είτε μία ομάδα ατόμων (εφόσον αυτά δεν
συνιστούν νομικό πρόσωπο). Ως ομάδες ατόμων θεωρούνται οι σύζυγοι, τα αδέλφια, οι συγκληρονόμοι
κτλ. Στην προκειμένη περίπτωση ως φυσικό πρόσωπο θεωρείται ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής της
ομάδας. Ομάδες ατόμων που από κοινού διαχειρίζονται ένα τεμάχιο γης μπορούν να υποβάλλουν κοινή
δήλωση στο όνομα του εξουσιοδοτημένου διαχειριστή. Στην προκειμένη περίπτωση ως φυσικό
πρόσωπο για σκοπούς αίτησης θεωρείται ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής της ομάδας στο όνομα του
οποίου υποβάλλεται η αίτηση.

Νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι το κράτος, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, η εκκλησία, τα
μοναστήρια, οι εταιρείες, τα ιδρύματα (φορείς που διαχειρίζονται κεφάλαια για ορισμένους σκοπούς,
π.χ. κοινωνικούς ή φιλανθρωπικούς) κτλ.
Για τις ομάδες παραγωγών ως δικαιούχος ορίζεται η ομάδα η οποία εκπροσωπείται δια του
αντιπροσώπου που έχει ορίσει η Ομάδα Παραγωγών. Η αίτηση υποβάλλεται με τα στοιχεία της Ομάδας
Παραγωγών.

8.1.2 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι σαφώς καθορισμένη και δεν επιδέχεται τροποποιήσεων
εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι κατά την κρίση του ΚΟΑΠ. Ως πρώτη ημέρα υποβολής
αιτήσεων για την καλλιεργητική περίοδο 2010-2011 έχει καθοριστεί η Δευτέρα 14η Μαρτίου 2011. Ως
τελευταία ημέρα υποβολής εμπρόθεσμων αιτήσεων καθορίζεται η Παρασκευή 15η Απριλίου 2011.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 15η Απριλίου 2011 και μέχρι την 10η Μαΐου 2011 θα
χαρακτηρίζονται ως ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ με αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού που ο αιτητής είναι
δικαιούχος να λάβει κατά 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 10η Μαΐου 2011, παρά το γεγονός ότι θα παραλαμβάνονται, θα
θεωρούνται ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ και θ` απορρίπτονται για σκοπούς καταβολής επιδότησης.

Συνοπτικά οι πιο πάνω περίοδοι υποβολής αιτήσεων:

 14η Μαρτίου έως 15η Απριλίου 2011 - ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ (δύνανται να επιδοτηθούν)
 16η Απριλίου έως 10η Μαΐου 2011 - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ (δύνανται να επιδοτηθούν με ποινή)
 11η Μαΐου 2011 και έπειτα - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ (δεν δύνανται να επιδοτηθούν)
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Δικαιολογητικά προς αξιολόγηση περίπτωσης ανωτέρας βίας θα γίνονται αποδεκτά ΜΟΝΟ για
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ δηλαδή μόνο για αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί από 16η Απριλίου έως 10η

Μαΐου 2011.

Δικαιολογημένες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής αιτήσεων μπορεί να είναι μόνο περιπτώσεις που
υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται με αποδεικτικά στοιχεία. Τα
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να κοινοποιούνται με συγκεκριμένη διαδικασία στον ΚΟΑΠ
εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο κάτοχος της εκμετάλλευσης είναι σε θέση να
το πράξει για να μπορούν να γίνουν αποδεκτά (καν. 73/2009 άρθ. 31). Οι λόγοι ανωτέρας βίας
αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Δικαιολογητικά προς αξιολόγηση περίπτωσης ανωτέρας βίας δεν θα γίνονται αποδεκτά για
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ αιτήσεις δηλαδή για αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί από τις 11 Μαΐου 2011
και έπειτα.

8.1.3 ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται και δύνανται να υποβληθούν είτε στο Επαρχιακό Γραφείο του
ΚΟΑΠ της επαρχίας διαμονής του αιτητή ή στα κατά τόπους έκτακτα γραφεία παραλαβής που
φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα
Επαρχιακά γραφεία του ΚΟΑΠ. Για τις αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, ως ημέρα υποβολής
της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής της αίτησης η οποία αναγράφεται στο φάκελο
αποστολής (όπως φαίνεται στη σφραγίδα του Ταχυδρομείου). Ο ταχυδρομικός φάκελος καθώς επίσης
και αντίγραφο της απόδειξης του ταχυδρομείου καταχωρούνται στο φάκελο του αιτητή στο Επαρχιακό.
Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες χωρίς κενά και παραλείψεις και να είναι
ευανάγνωστες.

8.1.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (EAS)

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) συνεχίζοντας την παροχή περαιτέρω
διευκολύνσεων στον αγρότη, συνεχίζει να προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων
μέσω διαδικτυακού συστήματος. Στο σύστημα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι δικαιούχοι αιτητές,
αν το επιθυμούν, πληκτρολογώντας τη διεύθυνση http://www.eas.capo.gov.cy.

Με αυτό το σύστημα, δίνεται η δυνατότητα στους αιτητές να υποβάλλουν αλλά και να τροποποιούν τις
αιτήσεις τους, μέσω του διαδικτύου χωρίς να χρειάζεται η μετάβασή τους στο Επαρχιακό Γραφείο.

Για να υπάρχει πρόσβαση και να υποβληθεί η αίτηση θα πρέπει ο κάθε αιτητής - χρήστης να έχει
συγκεκριμένο Κωδικό πρόσβασης,.

Κωδικοί πρόσβασης έχουν αποσταλεί σε όλους τους αιτητές και θα ενεργοποιηθούν με την έναρξη της
υποβολής των αιτήσεων.

Σε όσους αιτητές είχαν υποβάλει την περσινή τους αίτηση ηλεκτρονικά δεν θ` αποσταλεί
προεκτυπωμένη αίτηση. Όλα τα προεκτυπωμένα στοιχεία θα μπορούν να τα δουν ηλεκτρονικά.

http://www.eas.capo.gov.cy
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Οι αιτητές προτρέπονται να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω του διαδικτύου γιατί έτσι θα
αποκτήσουν προτεραιότητα για την πληρωμή έναντι όσων θα υποβάλουν την αίτηση τους
συμβατικά.

Για σκοπούς υποστήριξης των αιτητών κατά τη διάρκεια της περιόδου παραλαβής των
αιτήσεων το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ) θα λειτουργεί με παρατεταμένο ωράριο
Δευτέρα - Παρασκευή από τις 8.00 πμ μέχρι τις 8.00 μμ στη παγκύπρια γραμμή εξυπηρέτησης
7777 1999.

8.1.5 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

8.1.5.1 ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτητές οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση κατά το 2010 και μετά από τους ενδεδειγμένους ελέγχους αυτή
θεωρήθηκε από τον ΚΟΑΠ ως κατάλληλη για προεκτύπωση, θα παραλάβουν προεκτυπωμένη αίτηση
ταχυδρομικώς, η οποία θα περιλαμβάνει μόνο τα τεμάχια τα οποία κρίθηκαν επιλέξιμα για
προεκτύπωση μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2011. Αλλαγές στις αιτήσεις οι οποίες επήλθαν μετά την
ημερομηνία αυτή δεν έχουν ληφθεί υπ` όψη. Παρακαλούνται οι αιτητές των οποίων τα δεδομένα
των αιτήσεων έχουν διαφοροποιηθεί μέσω ένστασης ή άλλως πως μετά την πιο πάνω
ημερομηνία να διαφοροποιήσουν ανάλογα και τις προεκτυπωμένες αιτήσεις τους.

Στην αίτηση του 2011 θα είναι προεκτυπωμένα:

 Ενιαίος Αριθμός Αιτητή (Μοναδικός δωδεκαψήφιος αριθμός που περιλαμβάνει την ταυτότητα
του φυσικού προσώπου ή τον αριθμό εγγραφής εταιρείας του νομικού προσώπου)

 Αριθμός Εκμετάλλευσης (πρώην αριθμός αίτησης ΣΕΕ)
 Προσωπικά στοιχεία Αιτητή (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλ, ΙΒΑΝ κτλ.)
 Ταυτότητες κτηματολογικών τεμαχίων (Επαρχία, Κοινότητα, Φύλλο, Σχέδιο, Μπλοκ, Αριθμός

τεμαχίου)
 Είδος καλλιέργειας η οποία διαπιστώθηκε κατά την προηγούμενη χρονιά
 Η έκταση η οποία διαπιστώθηκε κατά την προηγούμενη χρονιά
 Όπου ισχύει, προεκτυπώνεται ο αριθμός των διαπιστωθέντων δέντρων ή /και θάμνων. Σε

περίπτωση όπου ο αριθμός των δέντρων ή /και θάμνων είναι κενός (μόνο για δενδρώδεις ή
θαμνώδεις καλλιέργειες), πρέπει να συμπληρώνεται ο σημερινός αριθμός δέντρων ή /και
θάμνων που υπάρχουν στο τεμάχιο.

 Συμμετοχή στα Αγροπεριβαλλοντικά Καθεστώτα του Μέτρου 2.3 του ΠΑΑ (2007-2013) αν
υπήρχε κατά την προηγούμενη χρονιά συμμετοχή στο εν λόγω Μέτρο.

 Συμμετοχή στο Καθεστώς Ενίσχυσης Μεταποίησης Εσπεριδοειδών (ΚΕΜΕ) αν υπήρχε κατά την
προηγούμενη χρονιά συμμετοχή στο εν λόγω Καθεστώς.

Ο αιτητής είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και τη διόρθωση οποιασδήποτε πληροφορίας υπάρχει στην
προεκτυπωμένη αίτηση. Ο ΚΟΑΠ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος ή
παράληψη υπάρχει στην προεκτυπωμένη δήλωση και ούτε αποδέχεται την ευθύνη για τυχόν
ανωμαλίες που μπορεί να οδηγήσουν σε επιβολή ποινών.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονιστεί ότι η Μέγιστη Επιλέξιμη Έκταση (ΜΕΕ) η οποία
προεκτυπώνεται δεν είναι μια σταθερή μέτρηση, αλλά μια ένδειξη για τον αιτητή, της μέγιστης
γεωργικής έκτασης, ανά κτηματολογικό τεμάχιο, που δύναται να επιδοτηθεί στα πλαίσια του
Σχεδίου Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης (ΣΕΕΕ).

Αν ανά πάσα στιγμή διαπιστωθούν μετά από ελέγχους σε δορυφορικές εικόνες ή επιτόπιους έλεγχους,
εκτάσεις, οι οποίες κατέστησαν μη επιλέξιμες αυτές θα αφαιρούνται και η νέα επικαιροποιημένη ΜΕΕ
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του τεμαχίου θα χρησιμοποιείται άμεσα με τη διαπίστωση της, στην επεξεργασία των αιτήσεων που
επηρεάζονται, για υπολογισμό της πληρωμής.

Αιτητές που δεν θα παραλάβουν προεκτυπωμένη αίτηση και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση,
μπορούν να προμηθευτούν κενό έντυπο αίτησης, από τα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) ή μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους μέσω διαδικτύου.

8.1.5.2 ΝΕΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ

Νέοι αιτητές οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων, μπορούν να
προμηθευτούν κενά έντυπα αίτησης από τα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ.

8.1.5.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Το παρόν αναλυτικό ενημερωτικό έντυπο θα διατίθενται στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ.

8.1.6 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ -
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

8.1.6.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 Οι πληροφορίες που προεκτυπώνονται σκοπό έχουν να υποβοηθήσουν τον αιτητή στη
συμπλήρωση της αίτησης. Η ευθύνη της επιβεβαίωσης της ορθότητας των
προεκτυπωμένων πληροφοριών βαρύνει τους ίδιους τους αιτητές.

 Οι αιτητές καλούνται να ελέγξουν την ορθότητα όλων των προεκτυπωμένων πληροφοριών. Σε
περίπτωση αλλαγής στα προσωπικά στοιχεία ή στον αριθμό ΙΒΑΝ θα πρέπει να γίνονται οι
αναγκαίες αλλαγές και διορθώσεις από τον αιτητή πάνω στο έντυπο της αίτησης, διαγράφοντας
με μελάνι (πένα) ότι δεν ισχύει ή είναι λάθος και συμπληρώνοντας τα ορθά στοιχεία. Η διαγραφή
να γίνεται διαγράφοντας το λάθος με μια ευθεία γραμμή. Η χρήση διορθωτικού υγρού
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Αιτήσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε άσπρο διορθωτικό θα απορρίπτονται
για σκοπούς καταβολής επιδότησης.

 Σημειώνεται ότι κάθε αλλαγή που γίνεται στα προεκτυπωμένα στοιχεία της αίτησης πριν
παραδοθεί, πρέπει να μονογράφεται από τον αιτητή και να αναγράφεται η ημερομηνία
διόρθωσης.

 Σε περίπτωση απώλειας της προεκτυπωμένης αίτησης ο αιτητής μπορεί να προμηθευτεί νέα
αίτηση από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ. Φωτοτυπία της αίτησης δεν
παραλαμβάνεται.

 Σε περίπτωση που ένας αιτητής έχει ήδη παραδώσει μια αίτηση και επιχειρήσει να παραδώσει
και δεύτερη, η αίτηση δεν παραλαμβάνεται και ο αιτητής καλείται να μεταβεί στο Επαρχιακό που
είχε παραδώσει την πρώτη αίτηση και να κάνει τις αλλαγές που επιθυμεί.

 Συνιστάται προς αποφυγή ταλαιπωρίας των αιτητών και καλύτερων ελέγχων από τον ΚΟΑΠ, οι
αιτητές να υποβάλλουν πλήρως συμπληρωμένη την αίτησή τους με όλες τις απαραίτητες
διορθώσεις εξ΄αρχής και να αποφεύγουν τις διορθώσεις σε κατοπινό στάδιο.

 Οι δικαιούχοι αιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν στην αίτησή τους μία μόνο σελίδα
προσωπικών στοιχείων και να περιλαμβάνουν στην αίτησή τους όσα φύλλα δήλωσης
κτηματολογικών τεμαχίων χρειάζονται έτσι ώστε να δηλωθούν όλα τα τεμάχια στα οποία ο
αιτητής ασκεί γεωργική δραστηριότητα. Για κάθε τεμάχιο καταγράφονται ευκρινώς και με
ακρίβεια όλες οι ζητούμενες πληροφορίες έτσι ώστε το τεμάχιο να είναι αναγνωρίσιμο
γεωγραφικά κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης.
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 Αιτήσεις που υπογράφονται από άλλο άτομο εκτός του αιτητή και δεν συνοδεύονται από σχετικό
έγκυρο πληρεξούσιο προς τον υπογράφοντα από τον ίδιο τον αιτητή κατά τη στιγμή υποβολής
της αίτησης, θεωρούνται ως άκυρες και πιθανόν να διερευνηθεί και περίπτωση απάτης με
όλες τις συνέπειες του νόμου.

 Στον κάθε αιτητή δίνεται από τον ΚΟΑΠ, κατά την πρώτη φορά υποβολής αίτησης, ένας
αριθμός, ο οποίος ονομάζεται «αριθμός εκμετάλλευσης» και ένας άλλος ο οποίος ονομάζεται
«ενιαίος αριθμός αιτητή» οι οποίοι  αναγράφονται σε κάθε αίτηση. Ο «ενιαίος αριθμός
αιτητή» είναι ουσιαστικά ένας δωδεκαψήφιος αριθμός που περιλαμβάνει την ταυτότητα του
αιτητή ή τον αριθμό εγγραφής της εταιρείας και είναι μοναδικός για κάθε αιτητή. Με τον «ενιαίο
αριθμό αιτητή» γίνεται η αναγνώριση του κάθε αιτητή στη βάση δεδομένων του ΚΟΑΠ.

 Αλλαγή αιτητή πάνω σε χειρόγραφα συμπληρωμένη ή προεκτυπωμένη αίτηση, δηλαδή
μεταφορά μιας αίτησης από έναν αιτητή σε άλλον, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Τέτοιες αιτήσεις θα
απορρίπτονται για σκοπούς καταβολής επιδότησης.

 Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο υποβολής αιτήσεων, που ανήκουν σε αποθανόντες, από
συγγενικά τους πρόσωπα, ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών πληροφορεί το κοινό ότι αυτό
είναι παράνομο και παράτυπο. Ο νόμιμος διαχειριστής της εκμετάλλευσης του αποθανόντα ή
και νόμιμος κληρονόμος της περιουσίας καλείται να συμπληρώσει νέα αίτηση στο όνομα του
διαχειριστή της εκμετάλλευσης ή και νόμιμου κληρονόμου και να αγνοήσει τυχόν
προεκτυπωμένη αίτηση στο όνομα του αποθανόντα.

 Μη καθαρογραμμένες αιτήσεις κινδυνεύουν να απορριφθούν για σκοπούς καταβολής
επιδότησης. Καλούνται οι αιτητές να παραδίδουν αιτήσεις καθαρογραμμένες.

 Στοιχεία που θα συμπληρώνονται με μολύβι, δεν θα λαμβάνονται υπ` όψη για σκοπούς
καταβολής επιδότησης.

8.1.6.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 Καλούνται οι αιτητές να αναγράψουν την πλήρη διεύθυνση επικοινωνίας τους.
 Αιτήσεις στις οποίες η υπογραφή του αιτητή ή του νόμιμου εκπροσώπου  του νομικού

προσώπου διαφέρει έστω και σε ένα φύλλο, από τις υπόλοιπες στην αίτηση, δυνατό να
απορριφθούν για σκοπούς καταβολής επιδότησης.

 Το ονοματεπώνυμο πρέπει να είναι αυτό που αναγράφεται στην πολιτική ταυτότητα του αιτητή.
 Οι αιτητές καλούνται να αριθμήσουν σωστά τα φύλλα της αίτησης.
 Οι αιτητές καλούνται να συμπληρώνουν τον αριθμό ΙΒΑΝ (σε περίπτωση που δεν είναι

προεκτυπωμένος) ορθά, από το έντυπο του χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος που αναγράφει τον
αριθμό.

 Ο αιτητής θα πρέπει επίσης σε περίπτωση αλλαγής του διεθνούς αριθμού τραπεζικού
λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του, να υποβάλει μαζί με την αίτηση σφραγισμένο, πρωτότυπο
πιστοποιητικό στο όνομά του το οποίο να αναγράφει τον νέο αριθμό ΙΒΑΝ, από το
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται.

 Γενικά, καλούνται οι αιτητές να διαβάσουν προσεκτικά τα ενημερωτικά έντυπα γιατί
λανθασμένα συμπληρωμένες αιτήσεις δυνατό να απορριφθούν για σκοπούς καταβολής
επιδότησης.

8.1.6.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 Οι αιτητές καλούνται να καθαρογράφουν όλα τα στοιχεία που επιθυμούν να προσθέσουν ή να
διαφοροποιήσουν στην αίτηση τους γιατί σε αντίθετη περίπτωση τα εν λόγω στοιχεία δυνατό να
αγνοηθούν ή να απορριφθούν για σκοπούς καταβολής επιδότησης.

 Τεμάχια με ελλιπή κτηματολογικά στοιχεία, αιτούμενες εκτάσεις ή καλλιέργειες θα αγνοούνται για
σκοπούς καταβολής επιδότησης.

 Οι αιτητές εάν το επιθυμούν μπορούν να προσθέσουν νέα τεμάχια. Τα νέα τεμάχια θα πρέπει
απαραίτητα να συνοδεύονται από τίτλο ιδιοκτησίας ή τοπογραφικό σχέδιο και
σχεδιάγραμμα καλλιεργούμενης έκτασης.
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Ο ΚΟΑΠ καλεί όλους τους καλλιεργητές που ενοικιάζουν ή διαχειρίζονται τεμάχια να συνάπτουν
νόμιμα ενοικιαστήρια ή διαχειριστήρια έγγραφα συνοδευόμενα από σχετικό τίτλο ιδιοκτησίας, για
να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα πολλαπλής διεκδίκησης ή υπερδήλωσης και κατ’ επέκταση
απόρριψης τέτοιων τεμαχίων. Για τον ΚΟΑΠ αποδεκτά ως νόμιμα θεωρούνται τα ενοικιαστήρια
ή διαχειριστήρια έγγραφα των οποίων οι υπογραφές επί των εντύπων είναι δεόντως
πιστοποιημένες από πιστοποιών υπάλληλο ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο.

 Οι δηλώσεις των τεμαχίων γίνονται µε βάση το κτηματολογικό τεμάχιο. Για κάθε νέο τεμάχιο
πρέπει να χρησιμοποιείται ξεχωριστή γραμμή στην αίτηση και να καταγράφονται όλα τα στοιχεία
που αφορούν το τεμάχιο όπως αυτά ζητούνται στο σχετικό έντυπο δήλωσης. Σε περίπτωση που
σε ένα τεμάχιο καλλιεργούνται περισσότερες από μία επιλέξιμες καλλιέργειες, τότε κάθε
καλλιέργεια πρέπει να καταγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή επαναλαμβάνοντας όλα τα
κτηματολογικά στοιχεία του τεμαχίου και δηλώνοντας την ανάλογη αιτούμενη έκταση σε δεκάρια.
Η μετατροπή των Σκαλών σε Δεκάρια γίνεται με τη βοήθεια του πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.

 Η αιτούμενη έκταση θα πρέπει να αναγράφεται με 1 δεκαδικό ψηφίο (π.χ. 13,6). Δεκαδικά
πέραν αυτού θα αγνοούνται για σκοπούς καταβολής επιδότησης.

 Νοείται ότι μόνο σε περιπτώσεις δενδρωδών καλλιεργειών ο αιτητής χρειάζεται να δηλώνει
αριθμό δέντρων.

 Μεμονωμένα τεμάχια, που δε συνορεύουν δηλαδή με άλλα τεμάχια που δηλώνει ο ίδιος αιτητής
στην υποβληθείσα αίτηση, με συνολική έκταση κάτω από 0,1 δεκάριο δεν επιδοτούνται και δεν
πρέπει να δηλώνονται.

 Τεμάχια που συνορεύουν με άλλα τεμάχια που δηλώνει ο ίδιος αιτητής στην υποβληθείσα
αίτηση και όλα μαζί υπερβαίνουν το 0.1 δεκάριο επιδοτούνται και πρέπει να δηλώνονται.

 Τεμάχια που δεν ευρίσκονται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος δεν επιδοτούνται και δεν πρέπει να δηλώνονται.

 Καλούνται οι αιτητές να δηλώσουν μόνο τα τεμάχια στα οποία πραγματικά ασκούν γεωργική
δραστηριότητα. Ψευδής δήλωση ή /και υπερδήλωση τεμαχίων οδηγεί σε επιβολή ποινής ή /και
σε απόρριψή τους ή και πιθανή διερεύνηση περίπτωσης απάτης.

 Ο αριθμός των δέντρων ο οποίος ζητείται πάνω στην αίτηση αφορά μόνο τα επιλέξιμα για
επιδότηση είδη δέντρων. Πεύκα και άλλου είδους μη επιδοτούμενα είδη πρέπει να αφαιρούνται
από το συνολικό αριθμό των δέντρων όπως επίσης και η συνολική έκταση που καταλαμβάνουν
θα πρέπει να αφαιρείται από την αιτούμενη έκταση του τεμαχίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4).

 Ο αριθμός των θάμνων ο οποίος ζητείται πάνω στην αίτηση αφορά μόνο τα επιλέξιμα για
επιδότηση είδη θάμνων (από το Καθεστώς 2.3.6) και είναι μόνο επιλέξιμα για το Καθεστώς
2.3.6.  Άλλου είδους μη επιδοτούμενα είδη θάμνων (Πίνακας 1, ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)
πρέπει να αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό των θάμνων όπως επίσης και η συνολική
έκταση που καταλαμβάνουν θα πρέπει να αφαιρείται από την αιτούμενη έκταση του τεμαχίου.

8.1.6.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ

Ο ΚΟΑΠ έχει το δικαίωμα μετά το πέρας όλων των ελέγχων ν` απορρίψει αιτήσεις και να τις
χαρακτηρίσει ως μη υποβληθείσες εάν ισχύει μία εκ των πιο κάτω περιπτώσεων.

Ως μη Υποβληθείσες σε κάποιο ή περισσότερα Μέτρα /Σχέδια /Καθεστώτα θεωρούνται οι πιο
κάτω αιτήσεις:

 Ανυπόγραφες (θεωρούνται σε όλα τα Μέτρα /Σχέδια /Καθεστώτα)
 Απαράδεκτες (θεωρούνται σε όλα τα Μέτρα /Σχέδια /Καθεστώτα)
 Αιτήσεις που ανήκουν σε άτομα που δεν είναι εν ζωή κατά τη στιγμή της υποβολής τους
 Αιτήσεις που αποσύρονται (θεωρούνται σε όλα τα Μέτρα /Σχέδια /Καθεστώτα)
 Αιτήσεις που ανήκουν σε αιτητές που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Μέτρο της Πρόωρης

Συνταξιοδότησης Αγροτών πριν την ημερομηνία παραλαβής της Ενιαίας Αίτησης (θεωρούνται
σε όλα τα Μέτρα /Σχέδια /Καθεστώτα)

 Αιτήσεις που ανήκουν σε αιτητές που έχουν δηλώσει κατά τα προηγούμενα έτη Μόνιμη
Ανικανότητα (θεωρούνται σε όλα τα Μέτρα /Σχέδια /Καθεστώτα)
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 Αιτήσεις που ανήκουν σε άτομα που δεν έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την
υποβολή της αίτησης τους (δεν ισχύει εφόσον έχει προσκομιστεί Πιστοποιητικό Συγκατάθεσης
του Αρχιεπιθεωρητή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) (θεωρούνται σε όλα τα Μέτρα
/Σχέδια /Καθεστώτα)

 Αιτήσεις που δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη αιτούμενη έκταση σε συγκεκριμένο Μέτρο /Σχέδιο,
/Καθεστώς(θεωρούνται μόνο στο συγκεκριμένο Μέτρο /Σχέδιο /Καθεστώς)

8.1.6.5 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Μέτρο /Σχέδιο /Καθεστώς /Δράση Ελάχιστη αιτούμενη
έκταση

Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) → Σχέδιο Ενιαίας
Εκταρικής Επιδότησης (ΣΕΕΕ)

3 δεκάρια

Καθεστώς Ενίσχυσης Μεταποίησης Εσπεριδοειδών (ΚΕΜΕ) 1 δεκάριο
Μέτρο 2.1 (ΠΑΑ 2007-2013), Μειονεκτικές Περιοχές 3 δεκάρια
Μέτρο 2.2 (ΠΑΑ 2007-2013), Φύση 2000 3 δεκάρια
Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-2013), Καθεστώς 2.3.1, Αμπέλια, Δράση Γ 1 δεκάριο
Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-2013), Καθεστώς 2.3.2, Πατάτες, Δράση Α1 5 δεκάρια
Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-2013), Καθεστώς 2.3.2, Πατάτες, Δράση Α2 5 δεκάρια
Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-2013), Καθεστώς 2.3.3, Εσπεριδοειδή, Δράση Β1 5 δεκάρια
Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-2013), Καθεστώς 2.3.3, Εσπεριδοειδή, Δράση Β3 3 δεκάρια
Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-2013), Καθεστώς 2.3.4, Αροτραίες, Δράση Δ1 10 δεκάρια
Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-2013), Καθεστώς 2.3.4, Αροτραίες, Δράση Δ2 10 δεκάρια
Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-2013), Καθεστώς 2.3.5Β, Παραδοσιακές ποικιλίες
Οινοποιήσιμων αμπελιών

1 δεκάριο

Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-2013), Καθεστώς 2.3.6, Παραδοσιακές φυτείες
δέντρων και θάμνων, Δράση Ε

1 δεκάριο (με
εξαίρεση τις

Φουντουκιές για τις
οποίες η ελάχιστη
έκταση είναι 0,5

δεκάρια)
Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-2013), Καθεστώς 2.3.6, Παραδοσιακές φυτείες
δέντρων και θάμνων, Δράση Ζ

1 δεκάριο

Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-2013), Καθεστώς 2.3.7, Βιολογική γεωργία 3 δεκάρια
Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-2013), Καθεστώς 2.3.8, Διατήρηση φυσικών
οικοτόπων και άγριας πανίδας

3 δεκάρια

Δηλαδή μια αίτηση σε κάποιο Μέτρο /Σχέδιο /Καθεστώς /Δράση, θεωρείται υποβληθείσα, ΜΟΝΟ
εάν τηρεί το ελάχιστο όριο αιτούμενης έκτασης όπως αυτό φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα.

8.1.6.6 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα που ζητούνται από τους αιτητές, για να είναι έγκυρα και για
να μπορούν να ληφθούν υπ` όψη για σκοπούς καταβολής επιδότησης, θα πρέπει απαραίτητα,
να είναι πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα.

Αιτητές οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει έγκυρο πιστοποιητικό ΙΒΑΝ κατά το 2010 ή όσοι επιθυμούν να
αλλάξουν τον αριθμό ΙΒΑΝ στην αίτησή τους πρέπει να επισυνάψουν ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΒΑΝ από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα (π.χ. Τράπεζα, ΣΠΕ κτλ) στο οποίο να
αναγράφονται το όνομα του αιτητή και η ταυτότητά του όπως αυτά είναι γραμμένα πάνω στην αίτηση.
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Για όλα τα νέα τεμάχια οι αιτητές προτρέπονται να προσκομίσουν δικαιολογητικά έγγραφα ανάλογα με
την περίπτωση (πρόσφατος τίτλος ιδιοκτησίας – όχι πριν το 2007-νόμιμο ενοικιαστήριο έγγραφο (με
χαρτόσημο και υπογραμμένο από τους συμβαλλόμενους και δύο μάρτυρες), νόμιμο διαχειριστήριο
έγγραφο (με χαρτόσημο και υπογραμμένο από τους συμβαλλόμενους και δύο μάρτυρες), άδεια χρήσης
ή σύμβαση μίσθωσης χαλίτικης γης, πιστοποιητικό παραχώρησης τουρκοκυπριακής γης κλπ.)

Για όλα τα νέα ή προεκτυπωμένα τεμάχια που αφορούν χαλίτικη γη, δασική γη, μερρά ή
βοσκότοπο, οι αιτητές κατά την υποβολή της αίτησης ΠΡΕΠΕΙ να υποβάλουν σχεδιαγράμματα
υπόδειξης καλλιεργούμενης έκτασης εντός του κτηματολογικού τεμαχίου.

Ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών δύναται να ζητήσει από τους αιτητές να υποβάλουν
σχεδιαγράμματα υπόδειξης καλλιεργούμενης έκτασης εντός του κτηματολογικού τεμαχίου ανά
πάσα στιγμή, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

8.1.6.7 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ

Γνωστοποιείται στους αιτητές ότι οι υπάλληλοι του ΚΟΑΠ δεν μπορούν να συμπληρώνουν την
αίτηση εκ μέρους τους γιατί αυτό ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από τους κανονισμούς.

Σημειώνεται ότι οι αιτητές καλό θα ήταν να κρατούν αντίγραφο της αίτησής τους γιατί αυτό θα τους
διευκολύνει σε περίπτωση που θελήσουν να τροποποιήσουν τις πληροφορίες της αίτησής τους ή να
υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης.

Οι υπάλληλοι του ΚΟΑΠ δεν έχουν υποχρέωση να ετοιμάζουν φωτοαντίγραφα αιτήσεων των αιτητών
πριν τις  υποβάλουν.

Οι αιτητές προτρέπονται να φυλάσσουν την απόδειξη που θα τους δοθεί για την υποβολή της αίτησης
μέχρι την καταβολή της επιδότησης.

8.1.7 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

8.1.7.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕΕΕ (SAPS)

Γεωργική έκταση είναι το μέρος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης το οποίο ήταν σε καλή
γεωργική κατάσταση στις 30 Ιουνίου 2003, είτε παρήγαγε είτε όχι κατά την εν λόγω ημερομηνία.

Γεωργός είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως της
νομικής ιδιότητας που αποδίδει το εθνικό δίκαιο στην ομάδα και τα μέλη της, του οποίου η
εκμετάλλευση βρίσκεται σε έδαφος της Κοινότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 299 της συνθήκης και
το οποίο ασκεί γεωργική δραστηριότητα.

Γεωργική δραστηριότητα αφορά την παραγωγή, την εκτροφή ή την καλλιέργεια γεωργικών
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής και εκτροφής
ζώων για γεωργική εκμετάλλευση ή της διατήρησης της γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική
κατάσταση, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού 73/2009

Χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση νοείται η συνολική έκταση που καταλαμβάνεται από αροτραία
γη, μόνιμους βοσκοτόπους, μόνιμες καλλιέργειες και οπωροκηπευτικά. Μόνο εκτάσεις οι οποίες
θεωρούνται χρησιμοποιούμενες με βάση τον παρόντα ορισμό μπορούν να τύχουν επιδότησης
από τα Μέτρα /Σχέδια /Καθεστώτα με βάση την έκταση
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Τονίζεται ότι, όταν η γεωργική γη δεν χρησιμοποιείται πλέον για παραγωγικούς σκοπούς (π.χ. είναι σε
αγρανάπαυση), θα πρέπει να διατηρείται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση και να
καλλιεργείται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο για να θεωρείται σαν χρησιμοποιούμενη και να
δικαιούται επιδότηση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περίοδος αναφοράς του 2003 ισχύει μόνο για το ΣΕΕ (Σχέδιο Εκταρικών
Επιδοτήσεων).

Αφαιρέσεις από την τρέχουσα περίοδο. Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται εκτάσεις οι οποίες φαίνεται να
ήταν επιλέξιμες κατά την περίοδο αναφοράς όμως κατά την περίοδο του ελέγχου έχουν μετατραπεί σε
μόνιμα μη επιλέξιμες εκτάσεις, όπως π.χ. δρόμοι, κτίσματα ή οι οποίες φαίνεται να έχουν εγκαταλειφθεί.
Οι εκτάσεις αυτές δεν επιδοτούνται και δεν πρέπει να δηλώνονται από τους γεωργούς.

Επιλέξιμη έκταση
Επομένως, δύο σημαντικά στοιχεία που αφορούν την επιλεξιμότητα και πρέπει να συντρέχουν για να
καθίσταται μία έκταση επιλέξιμη είναι τα εξής:

 στις 30 Ιουνίου 2003 (έλεγχος περιόδου αναφοράς) η εν λόγω έκταση θα πρέπει να ήταν
σε καλή γεωργική κατάσταση δηλαδή να ήταν χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση και

 σήμερα (τρέχον έτος αίτησης και ελέγχου) να ασκείται γεωργική δραστηριότητα δηλαδή
να είναι χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Ακαλλιέργητες λωρίδες εντός της καλλιεργούμενης έκτασης
Όσον αφορά στη περιφέρεια τεμαχίων, όπου ορισμένα στοιχεία, όπως φράκτες, τάφροι και τοιχία,
εντάσσονται κατά παράδοση στις ορθές πρακτικές καλλιέργειας ή γεωργικής εκμετάλλευσης, η
αντίστοιχη επιφάνεια θεωρείται ότι αποτελεί τμήμα της πλήρως χρησιμοποιούμενης έκτασης, υπό τον
όρο ότι δεν υπερβαίνει τα 2 μέτρα. Σε περίπτωση όμως που η ακαλλιέργητη λωρίδα είναι
πλάτους πέραν των 2 μέτρων τότε αφαιρείται ολόκληρη και δεν πρέπει να υπολογίζεται στη
συνολική επιλέξιμη έκταση του τεμαχίου.

Εκτάσεις με δασικά δέντρα
Εκτάσεις με δασικά δέντρα επίσης αφαιρούνται, εκτός εάν πρόκειται για μεμονωμένα δέντρα (πέντε
δασικά δέντρα ανά δεκάριο είναι αποδεκτά). Επίσης, σύμφωνα με γενικές ελεγκτικές πρακτικές,
συνεχόμενες ακαλλιέργητες εκτάσεις, που δεν ξεπερνούν τα 100 τετραγωνικά μέτρα, θεωρούνται
ασήμαντες και δεν γίνεται αφαίρεσή τους από τη συνολική επιλέξιμη έκταση του τεμαχίου. Εντούτοις
μόνιμες κατασκευές (πχ κτίσματα, αποθήκες κλπ) ακόμα και αν δεν ξεπερνούν τα 100 τετραγωνικά
μέτρα θα πρέπει να αφαιρούνται. Εάν εντός επιλέξιμης έκτασης υπάρχουν πολλά, μικρής έκτασης,
ακαλλιέργητα στοιχεία που κρίνεται ότι αθροιστικά ξεπερνούν την έκταση που εξασφαλίζεται από την
ανοχή της επιλέξιμης έκτασης τότε αυτά αφαιρούνται. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν μη επιλέξιμοι
θάμνοι εντός της καλλιέργειας (πχ παλλούρες -Ziziphus lotus- εντός αροτραίας καλλιέργειας) τότε δεν
γίνεται αφαίρεση αλλά θεωρείται ότι υπάρχει μη συμμόρφωση με το πρότυπο των ΚΓΠΣ περί
διατήρησης της γεωργικής γης καθαρής από ανεπιθύμητη βλάστηση. Τονίζεται όμως πως η τήρηση
των ΚΓΠΣ αποτελεί μέρος της κατάστασης εκκίνησης για τα αγροπεριβαλλοντικά Καθεστώτα και
τεμάχιο που δεν τηρεί τις προϋποθέσεις εκκίνησης μηδενίζεται για το Καθεστώς για το έτος στο οποίο
παρατηρείται μη συμμόρφωση.(Η κατάσταση εκκίνησης για τα αγροπεριβαλλοντικά καθεστώτα
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7).

8.1.7.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Παρακάτω ακολουθούν ορισμοί για επιλέξιμες εκτάσεις συγκεκριμένων ομάδων καλλιεργειών για
αποφυγή παρερμηνειών.
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8.1.7.2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΟΣΙΜΗΣ ΓΗΣ

Ως αρόσιμη γη θεωρείται η έκταση η οποία καλύπτεται από μια ή περισσότερες εκ των καλλιεργειών
(1 μέχρι 41, 72, 74, 76 και 96 μέχρι 98) του Πίνακα 1. Επίσης στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται και
εκτάσεις που δεν καλύπτονται από κάποια από τις πιο πάνω καλλιέργειες αλλά οργώνονται
τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Οι εκτάσεις αυτές θεωρούνται ότι ευρίσκονται σε αγρανάπαυση.

Οι αιτητές θα πρέπει να διενεργούν τις πιο κάτω καλλιεργητικές φροντίδες έτσι ώστε οι εκτάσεις
τους να είναι επιλέξιμες για επιδότηση:

 Στην περίπτωση των ετήσιων καλλιεργειών, επιλέξιμες για επιδότηση είναι οι εκτάσεις που
έχουν σπαρεί ή φυτευτεί κανονικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο (σύμφωνα µε την ισχύουσα
πρακτική της περιοχής και την αγρονομική έννοια του όρου), υπάρχει ικανοποιητική πυκνότητα
φυτών και έχουν γίνει οι απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες. Όπου το πιο πάνω κριτήριο δεν
ικανοποιείται και η φυτεία φαίνεται ή είναι εγκαταλειμμένη, δεν θα καταβάλλεται καμία επιδότηση
για την εν λόγω έκταση.

 Στην περίπτωση εκτάσεων σε αγρανάπαυση, επιλέξιμες για επιδότηση είναι μόνο εκτάσεις στις
οποίες γίνεται μηχανική καλλιέργεια τουλάχιστον μια φορά το χρόνο

8.1.7.2.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Γενικά

Για σκοπούς επιδότησης σαν μόνιμες θεωρούνται μόνο οι καλλιέργειες 42 μέχρι 71, 73 και 77 μέχρι
95 του Πίνακα 1. Οι μόνιμες και πολυετείς καλλιέργειες περιλαμβάνονται στη χρησιμοποιούμενη για
γεωργικούς σκοπούς γη από το έτος φύτευσης, ακόμα και αν δεν έχουν αρχίσει, μέχρι τη στιγμή της
αίτησης, να παράγουν.

Σε εκτάσεις με μόνιμες καλλιέργειες θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί οι πιο κάτω καλλιεργητικές
φροντίδες για να είναι επιλέξιμες:

 Στην περίπτωση των αμπελιών (καλλιέργειες 69 έως 71 και 86 έως 94 του πίνακα 1) τα
πρέμνα θα πρέπει να έχουν μέγιστη απόσταση φύτευσης 3 μέτρα και να έχουν γίνει οι
απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες όπως κλάδεμα και ικανοποιητική καταπολέμηση ζιζανίων
µε μηχανικά ή χημικά μέσα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

 Στην περίπτωση των δενδρωδών καλλιεργειών (καλλιέργειες 42 έως 68 και 95 του πίνακα
1) θα πρέπει να γίνεται ικανοποιητική καταπολέμηση ζιζανίων και αφαίρεση των ξηρών κλάδων
από την κόμη των δέντρων τουλάχιστον μια φορά το χρόνο όπως επίσης και να εφαρμόζονται οι
απαιτούμενες καλλιεργητικές φροντίδες

 Στην περίπτωση των θάμνων (καλλιέργειες 78 έως 85 του πίνακα 1), όπως προαναφέρθηκε,
αυτοί είναι επιλέξιμοι μόνο για το Καθεστώς 2.3.6 (και εφόσον πληρούνται οι σχετικές πρόνοιες
του Καθεστώτος αυτού).

Εκτάσεις φυτωρίων ή /και θερμοκήπια που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια καλλωπιστικών ή /και
δασικών δέντρων ή /και θάμνων, δεν θεωρούνται επιλέξιμες εκτάσεις.
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Αμπέλια (καλλιέργειες 69 έως 71 και 86 έως 94 του πίνακα 1)

Ειδικά στην περίπτωση των οινοποιήσιμων αμπελιών για να είναι επιλέξιμες για επιδότηση
εκτάσεις με οινοποιήσιμα αμπέλια, είναι απαραίτητο, να έχουν άδεια φύτευσης από το
Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΣΑΠ). Εκτάσεις για τις οποίες δεν υπάρχει άδεια
φύτευσης είναι παράνομες. Δήλωση τέτοιων εκτάσεων θα επιφέρει και τα ανάλογα πρόστιμα σε
αυτούς που τις δηλώνουν.

Στις περιπτώσεις ανάμικτων φυτειών διαφόρων ποικιλιών αμπελιού και εφόσον υπάρχει ανάγκη
να υπολογιστεί ξεχωριστά η έκταση για κάθε ποικιλία, γίνεται μέτρηση της έκτασης που
καταλαμβάνει ολόκληρη η φυτεία (το αμπέλι) και ακολούθως η έκταση αυτή θα καταμερίζεται αναλογικά
σύμφωνα με τον καταμετρημένο αριθμό των πρέμνων ανά ποικιλία.

Δενδρώδεις καλλιέργειες (καλλιέργειες 42 έως 68, 77 και 95 του πίνακα 1)

Επίσης για σκοπούς επιδότησης, σαν δενδρώδεις καλλιέργειες θεωρούνται οι καλλιέργειες 42 μέχρι 68,
77 και 95 του πίνακα 1. Αποφασίστηκε επίσης ότι οι δενδρώδεις καλλιέργειες θα πρέπει απαραίτητα να
διαχωρίζονται σε συμπαγείς φυτείες και μεμονωμένα (διάσπαρτα) δέντρα προκειμένου να υπολογιστεί
η επιλέξιμή τους έκταση.

Σαν συμπαγής φυτεία θα θεωρείται οποιοδήποτε σύνολο όμοιων δέντρων το οποίο αποτελείται από 10
τουλάχιστον όμοια δέντρα, των οποίων η απόσταση μεταξύ των κορμών είναι μικρότερη ή ίση με 10
μέτρα. Σαν όμοια ορίζονται όλα τα δέντρα τα οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία πληρωμής όπως
αυτές ορίζονται στην αντίστοιχη στήλη στον Πίνακα 1. Σαν επιλέξιμη για επιδότηση έκταση για μια
συμπαγή φυτεία καθορίστηκε το εμβαδόν του πολυγώνου που σχηματίζεται γύρω από τον κορμό των
δέντρων επεκτεινόμενο κατά το ήμισυ της απόστασης φύτευσης των δέντρων και δεν ξεπερνάει τα 5
μέτρα.

Μεμονωμένα (διάσπαρτα) δέντρα

Ως μεμονωμένα (διάσπαρτα) δέντρα μπορούν να θεωρηθούν και να επιδοτηθούν μόνο δέντρα
Ελιάς, Χαρουπιάς, Αμυγδαλιάς, και Πολεμιδιάς τα οποία φύονται διάσπαρτα στην έκταση του
αγροτεμαχίου, και τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια έτσι ώστε να μπορούν να χαρακτηριστούν
σαν συμπαγής φυτεία.

Σαν επιλέξιμη για επιδότηση έκταση για μεμονωμένα (διάσπαρτα) δέντρα Ελιάς, Χαρουπιάς,
Αμυγδαλιάς, και Πολεμιδιάς θεωρείται το άθροισμα της έκτασης κάθε μεμονωμένου (διάσπαρτου)
δέντρου νοουμένου ότι η συνολική έκταση αυτή, δεν υπερβαίνει την Μέγιστη Επιλέξιμη Έκταση του
αγροτεμαχίου. Οι μέγιστες εκτάσεις που μπορούν να δοθούν για διάσπαρτα δέντρα Ελιάς, Χαρουπιάς,
Αμυγδαλιάς, και Πολεμιδιάς είναι 100m2 ανά δέντρο. Στις περιπτώσεις όπου με τον τρόπο αυτό
υπολογισμού της έκτασης των διάσπαρτων δέντρων υπάρχει υπέρβαση της ΜΕΕ του αγροτεμαχίου,
τότε θα πρέπει να γίνεται αναλογική μείωση της έκτασης έτσι ώστε η επιλέξιμη έκταση των δέντρων να
μην υπερβαίνει την ΜΕΕ του αγροτεμαχίου.

Νοείται ότι σε περιπτώσεις όπου μεμονωμένα (διάσπαρτα) δέντρα Ελιάς, Χαρουπιάς, Αμυγδαλιάς,
και Πολεμιδιάς ευρίσκονται σε τεμάχιο το οποίο δεν οργώνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο,
τότε αυτά δεν είναι επιλέξιμα για επιδότηση.
Εκτάσεις στις οποίες υπάρχουν μεμονωμένα (διάσπαρτα) δέντρα ενός ή περισσότερων ειδών, που δεν
ανήκουν στις καλλιέργειες δέντρων (44 μέχρι 64, 66 μέχρι 68 και 95 του σχετικού πίνακα), οι οποίες δεν
μπορούν να χαρακτηριστούν σαν «περιβόλια» (βλέπε ορισμό πιο κάτω), θα είναι επιλέξιμες για
επιδότηση μόνο από το ΣΕΕΕ (Σχέδιο Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης), νοουμένου ότι ευρίσκονται σε γη
η οποία οργώνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
Οι Πολεμιδιές (77 του σχετικού πίνακα) δεν επιδοτούνται από το Σχέδιο Ενιαίας Εκταρικής
Επιδότησης (ΣΕΕΕ) αλλά μόνο στα πλαίσια του Αγροπεριβαλλοντικού Καθεστώτος 2.3.6 του ΠΑΑ
(2007-2013).
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Μικτές φυτείες

Σε περίπτωση που σε ένα τεμάχιο υπάρχει ταυτόχρονα δενδρώδης καλλιέργεια και έκταση που
βρίσκεται σε αγρανάπαυση, θα πρέπει το τεμάχιο να χωριστεί πάνω στην αίτηση σε δύο εγγραφές. Σε
αντίθετη περίπτωση το τεμάχιο δεν μπορεί να λάβει επιδότηση για την κατηγορία που τα δέντρα είναι
επιλέξιμα από τα Υποσχέδια  ΕΣΑΣΕ και ΣΚΕ και για τα Μέτρο 2.1 του ΠΑΑ 2007-2013 εκτός από την
καλλιέργεια «Ελιές» η οποία σε τέτοια περίπτωση λαμβάνει αναλογικά για κάθε 15 δέντρα επιδότηση
για ένα δεκάριο από τα Υποσχέδια  ΕΣΑΣΕ και ΣΚΕ και για το Μέτρο 2.1 του ΠΑΑ 2007-2013. Για
παράδειγμα, εάν δηλωθούν 10 δεκάρια ελιές και 45 ελαιόδεντρα, τότε από το πρώτο υποσχέδιο (ΣΕΕΕ)
θα επιδοτηθούν τα 10 δεκάρια, ενώ από τα υπόλοιπα υποσχέδια (ΕΣΑΣΕ και ΣΚΕ) και το Μέτρο 2.1, θα
επιδοτηθούν μόνο  3 δεκάρια (45/15=3 δεκάρια).
Για τα Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα / Καθεστώτα ισχύουν οι αναλογίες του κάθε Μέτρου - Καθεστώτος
που αναγράφονται στο μέρος του παρόντος εντύπου που αναφέρεται στα Μέτρα / Καθεστώτα αυτά.

Θάμνοι

Οι θάμνοι (καλλιέργειες 78 έως 85 του πίνακα 1) δεν είναι επιλέξιμοι για το ΣΕΕΕ αλλά μόνο στα
πλαίσια του Αγροπεριβαλλοντικού Καθεστώτος 2.3.6. του ΠΑΑ (2007-2013) και νοουμένου πως
πληρούνται οι πρόνοιες του καθεστώτος αυτού.

Όλοι οι θάμνοι εκτός από την Αγριοτριανταφυλλιά (αρ. 78 του σχετικού πίνακα) θεωρούνται ως
μεμονωμένοι (διάσπαρτοι) και επιδοτούνται το μέγιστο για έκταση ίση με 50 m2 ανά θάμνο.

Αντίθετα στην περίπτωση της αγριοτριανταφυλλιάς η έκταση που επιδοτείται είναι ίση με το
εμβαδόν του πολυγώνου που καταλαμβάνει η φυτεία επεκτεινόμενου κατά το ήμισυ της
απόστασης φύτευσης των αγριοτριανταφυλλιών.

8.1.7.2.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ

Ως επιλέξιμοι μόνιμοι βοσκότοποι για σκοπούς επιδότησης σύμφωνα με το άρθρο 2 (γ) του καν.
1120/2009 θα θεωρούνται μόνο οι εκτάσεις (καλλιέργεια 75) του Πίνακα 1 που χρησιμοποιούνται
μόνιμα για βόσκηση μόνο από αιγοπρόβατα ή/ και παραδοσιακές αγελάδες και στις οποίες
πραγματοποιείται παραγωγή αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, μέσω
καλλιέργειας (με σπορά) ή με φυσικό τρόπο (αυτοφυή φυτά) και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά
για πενταετές ή μεγαλύτερο διάστημα, εξαιρουμένων των εκτάσεων υπό παύση καλλιέργειας. Στα
επιλέξιμα είδη περιλαμβάνονται επίσης και οι αροτραίες καλλιέργειες. Οι αιτητές θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε τη θετική επίδραση των μόνιμων βοσκότοπων στο
περιβάλλον. Για το λόγο αυτό θέσπισε μέτρα μέσω των κανονισμών για την ενθάρρυνση της
διατήρησης των υφιστάμενων μόνιμων βοσκοτόπων ώστε να αποφευχθεί η μαζική τους μετατροπή σε
αρόσιμες εκτάσεις. Με βάση τα πιο πάνω ο Οργανισμός δεν επιτρέπει τη μετατροπή εκτάσεων μόνιμων
βοσκοτόπων σε αρόσιμες εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος
από τον ΚΟΑΠ.

Επιπρόσθετα για να μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για επιδότηση, εκτάσεις βοσκοτόπων, θα
πρέπει να πληρούνται όλες οι πιο κάτω πρόνοιες:

 Οι αιτητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων ή /και
παραδοσιακών αγελάδων και η εκμετάλλευση /σεις να ήταν δηλωμένη /ες στο Τμήμα
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας κατά την 10η Ιανουαρίου 2011.

 Επιλέξιμα για σκοπούς επιδότησης βοσκοτόπων είναι μόνο ζώα τα οποία οι αιτητές
διατηρούσαν στην εκμετάλλευσή τους στις 10 Ιανουαρίου 2011.
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 Δικαιούχοι για σκοπούς επιδότησης βοσκοτόπων, όσον αφορά τις εκμεταλλεύσεις
αιγοπροβάτων, είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι ήταν νόμιμοι κάτοχοι τουλάχιστον πέντε (5)
θηλυκών ζώων αναπαραγωγής άνω των επτά (7) μηνών στις 10 Ιανουαρίου 2011, οι οποίοι
εκτρέφουν σε μόνιμη βάση τα ζώα αυτά για παραγωγή κρέατος και γάλακτος.

 Δικαιούχοι, επίσης, μπορεί να είναι κρεοπώλες ή ζωέμποροι, οι οποίοι ήταν νόμιμοι κάτοχοι
τουλάχιστον πέντε (5) θηλυκών ζώων αναπαραγωγής άνω των επτά (7) μηνών στις 10
Ιανουαρίου 2011 για παραγωγικούς σκοπούς και εφόσον τα ζώα αυτά διατηρούνται σε
ξεχωριστά υποστατικά και δεν αντικαθίστανται ή αναμιγνύονται με ζώα που προορίζονται για
σφαγή ή ζωεμπόριο.

 Κάτοχοι ζωεμπορικών εκμεταλλεύσεων δεν επιδοτούνται. Νοείται ότι οι ασχολούμενοι
μόνο με ζωεμπόριο / κρεοπωλείο επίσης δεν επιδοτούνται.

 Οι αιτητές υποχρεούνται να καταγράφουν στα μητρώα τους, να συμπληρώνουν τα σχετικά
έντυπα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και να ενημερώνουν τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έγκαιρα
για όλες τις αλλαγές που προκύπτουν στον πληθυσμό των ζώων τους από θανάτους, ακόμα και
μετά την υποβολή της αίτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν εντοπισθούν αποκλίσεις, θα
υπάρχουν επιπτώσεις στο ύψος της επιδότησης.

 Τα δηλωμένα τεμάχια θα πρέπει να ευρίσκονται εντός λογικής ακτίνας από τη μάντρα της
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης από την οποία προέρχονται τα ζώα, η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 5 χιλιόμετρα.

 Η μέγιστη έκταση βοσκότοπου που μπορεί να επιδοτηθεί είναι ένα (1) δεκάριο για κάθε
αιγοπρόβατο και έξι (6) δεκάρια για κάθε παραδοσιακή αγελάδα.

 Επιπλέον, γη που έχει χαρακτηριστεί σαν Μόνιμος Βοσκότοπος δε θα μπορεί ν` αλλάξει χρήση
δηλ. να μετατραπεί σε άλλη καλλιεργήσιμη γη (αρόσιμη γη ή μόνιμες καλλιέργειες) εκτός από
περιπτώσεις που κατά την κρίση του ΚΟΑΠ θα θεωρηθούν ως ειδικές, ενώ αρόσιμη γη ή
μόνιμες καλλιέργειες μπορούν να μετατραπούν σε μόνιμο βοσκότοπο.

 Σε περιπτώσεις που ένας αιτητής κατείχε στις 10 Ιανουαρίου 2011 πέραν της μιας
εκμετάλλευσης θα πρέπει να δηλώσει στον ΚΟΑΠ για το κάθε δηλωμένο σαν μόνιμο βοσκότοπο
τεμάχιο, από ποια κτηνοτροφική εκμετάλλευση προέρχονται τα ζώα τα οποία βόσκουν στο εν
λόγω τεμάχιο.

 Εκτάσεις που δεν χρησιμοποιούνται από ζώα θα πρέπει να αφαιρούνται.
 Εκτάσεις με μη επιλέξιμα στοιχεία άνω των 100m² επίσης θα πρέπει να αφαιρούνται.
 Οι εκτάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για εκτατική βόσκηση (δηλ. τα ζώα δεν πρέπει ν`

αφήνονται να βόσκουν μέχρι ν` αφανιστεί όλη η βλάστηση)
 Νοείται ότι εκτάσεις με δασικά δέντρα, λίμνες, χερσότοποι, βράχοι, δρόμοι και μάντρες ή άλλα

κτήρια (ακόμα και αν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της εκμετάλλευσης) δεν θεωρούνται
επιλέξιμη γεωργική γη.

 Για όλα τα νέα τεμάχια βοσκοτόπων θα πρέπει να προσκομίζεται είτε τίτλος ιδιοκτησίας είτε
έγκριση του ιδιοκτήτη τους για χρήση των τεμαχίων του, ως βοσκοτόπων για τουλάχιστον πέντε
(5) έτη.

 Τονίζεται ότι δεν επιδοτείται βοσκότοπος που αναλογεί σε ζώα που δεν ήταν
καταγραμμένα στη βάση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας, στις 10
Ιανουαρίου 2011 και ήταν θηλυκά άνω των επτά (7) μηνών.

Οι αιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ΚΟΑΠ για την καταβολή της επιδότησης των εκτάσεων
των βοσκοτόπων θα χρησιμοποιήσει όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα διεξαχθούν
στα πλαίσια του Μέτρου ΚΟΑΠ 2α (Κεφαλική Επιδότηση Αιγοπροβάτων 2011).

«Αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα ποώδη φυτά που παραδοσιακά
απαντούν στους φυσικούς βοσκότοπους ή συνήθως περιλαμβάνονται στα μείγματα σπόρων προς
σπορά βοσκοτόπων ή λιβαδιών στο κράτος μέλος (είτε χρησιμοποιούνται για τη βοσκή ζώων είτε όχι).

Αγρωστώδη

Agrostis canina
Agrostis gigantea
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Agrostis stolonifera
Agrostis capillaris
Arrhenatherum elatius
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca ovina
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra
Festulolium
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Lolium x boucheanum
Phleum Bertolinii
Phleum pratense
Poa nemoralis
Poa pratensis
Poa palustris και
Poa trivialis

8.1.8 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιλέξιμες καλλιέργειες. Το σύμβολο  καταδεικνύει τα
υποσχέδια από τα οποία επιδοτείται η κάθε καλλιέργεια για τις Εκταρικές Επιδοτήσεις καθώς και τα
Καθεστώτα στα οποία μπορεί να ενταχθεί. Το τελικό ύψος της Εκταρικής Επιδότησης προκύπτει από
την άθροιση των επιδοτήσεων που δίνεται από το κάθε υποσχέδιο. Τονίζεται ότι μόνο τα πιο κάτω είδη
καλλιέργειας είναι επιλέξιμα για επιδότηση και ότι μόνο αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη
συμπλήρωση της αίτησης. Επιπλέον όλες οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για παραγωγικούς
σκοπούς καθώς και εκείνες που ευρίσκονται υπό αγρανάπαυση πρέπει να τηρούν τις «Καλές
Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6), τις Απαιτήσεις της Πολλαπλής
Συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5) και τις Ελάχιστες Απαιτήσεις όσον αφορά τα λιπάσματα και τις
φυτοπροστατευτικές ουσίες (όταν η συγκεκριμένη πρόνοια για τα φυτοπροστατευτικά τεθεί σε ισχύ)
ανάλογα με τα Μέτρα / Σχέδια/ Καθεστώτα που συμμετέχουν.
Συγκεκριμένα για τις Εκτάσεις που συμμετέχουν σε Αγροπεριβαλλοντικά Καθεστώτα πρέπει να τηρείται
η Κατάσταση Εκκίνησης για κάθε Καθεστώς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΣΧΕΔΙΑ / ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

α/α Καλλιέργεια
Σχέδιο Εκταρικών

Επιδοτήσεων 2.1 2.2 2.3.1 2.3.2
(A1)

2.3.2
(A2) 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 Καθεστώς

Ενίσχυσης
Μεταποίησης

Εσπεριδοειδών
(ΚΕΣΕ)ΣΕΕΕ ΕΣΑΣΕ ΣΚΕ

ΠΑΑ (2007-2013)

1 Σκληρό σιτάρι         

2 Σιτάρι για σανό         

3 Κριθάρι         

4 Σιφωνάρι         

5 Αραβόσιτος         

6 Σόργο         

7 Άλλα σιτηρά         

8 Μπιζέλια κτηνοτροφικά          

9 Κουκιά         

10 Άλλα κτηνοτροφικά φυτά         

11 Βίκος για χόρτο          

12 Φαβέττα         

13 Λόλιο         

14 Περσίμι       

15 Μηδική       

16 Καπνός      

17 Λουβάνα        

18 Ρεβίθι        

19 Φακή        

20 Βίκος για σπόρο        

21 Ρόβι για σπόρο        

22 Φιστίκια       

23 Σισάμι       

24 Αρωματικά φυτά       

25 Ντομάτες       
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26 Αγγουράκια       

27 Κουνουπίδια       

28 Κραμπιά       

29 Μελιτζάνες       

30 Πιπέρια       

31 Καρπούζια       

32 Πεπόνια       

33 Κολοκυθάκια       

34 Αγκινάρες       

35 Φασόλια        

36 Λουβιά        

37 Φυλλώδη λαχανικά       

38 Κρεμμύδια       

39 Άλλα λαχανικά       

40 Πατάτες        

41 Φράουλες       

42 Ελιές         

43 Αμυγδαλιές        

44 Φουντουκιές        

45 Καρυδιές       

46 Πιστακιές       

47 Μηλιές        

48 Αχλαδιές        

49 Ακτινίδια        

50 Χρυσομηλιές-Καϊσιές        

51 Κερασιές        

52 Δαμασκηνιές        

53 Ροδακινιές        

54 Νεκταρινιές        

55 Συκιές       

56 Ροδιές       
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57 Κυδωνιές       

58 Λωτοί       

59 Κουάφα       

60 Μεσπηλιές       

61 Αβοκάντο       

62 Φοινικιές       

63 Σιερίμογια       

64 Παπουτσόσυκα       

65 Χαρουπιές        

66 Εσπεριδοειδή        

67 Μπανάνες         

68
Άλλες δεντρώδεις
καλλιέργειες    


 

69 Αμπέλια Οινοποιήσιμα         

70 Αμπέλια Επιτραπέζια         

71
Αμπέλια για παραγωγή
σταφίδας        

72 Άνθη    

73
Θερμοκηπιακές
καλλιέργειες    


 

74 Αγρανάπαυση        

75 Μόνιμοι Βοσκότοποι       

76 Μίγμα        

77 Πολεμιδιές


 

78 Αγριοτριανταφυλιά


   

79 Λατζιά


 

80 Σχινιά  

81 Τρεμιθιά  

82 Πικροδάφνη  

83 Δάφνη    
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84 Περνιά  

85 Μερσινιά  

86 Μαραθεύτικο        

87 Λευκάδα     


 

88 Προμάρα     


 

89 Σπούρτικο     


 

90 Μοροκανέλλα     


 

91 Γιαννούδι     


 

92 Φλούρικο     


 

93 Κανέλλα     


 

94 Όμοιο     


 

95
Εσπεριδοειδή -
Καθεστώς Μεταποίησης        

96 Βίκος για Χλωρή λίπανση          

97
Μπιζέλι για Χλωρή
λίπανση          

98
Κουκιά για Χλωρή
λίπανση          
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8.1.9 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Πολλαπλή Συμμόρφωση είναι οι ελάχιστες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν οι
γεωργοί για να λαμβάνουν γεωργικές επιδοτήσεις. Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις αφορούν τις
Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (ΚΑΔ) και τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
(ΚΓΠΣ) σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Επίσης για τα Καθεστώτα
του Μέτρου 2.3 - Αγροπεριβαλλοντικές Υποχρεώσεις, θα πρέπει να τηρούνται και οι ελάχιστες
απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων και προϊόντων φυτοπροστασίας (όταν η συγκεκριμένη
πρόνοια για τα φυτοπροστατευτικά τεθεί σε ισχύ).

Οι Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης είναι 18 κανονισμοί και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την αναγνώριση και καταγραφή των ζώων, τη δημόσια
υγεία και την υγεία των ζώων και των φυτών, την κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων και τις
συνθήκες διαβίωσης των ζώων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5).

Οι Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες αποτελούν ένα σύνολο πρακτικών που πρέπει οι
γεωργοί να χρησιμοποιούν κατά την αξιοποίηση του εδάφους με στόχο να αποφευχθεί η εγκατάλειψη ή
η υποβάθμιση της γεωργικής γης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6).

Η τήρηση των απαιτήσεων της  Πολλαπλής Συμμόρφωσης ελέγχεται από ένα σύστημα ελέγχου και στις
περιπτώσεις που παρατηρούνται παραβιάσεις των απαιτήσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης
επιβάλλονται μειώσεις στις ενισχύσεις, το ύψος των οποίων θα είναι ανάλογο με το μέγεθος της
παραβίασης καθώς και από το βαθμό επανάληψής της.

Αρμόδια αρχή για το συντονισμό των ελέγχων που αφορούν την εφαρμογή της Πολλαπλής
Συμμόρφωσης είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Οι έλεγχοι θα
διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν καθοριστεί, έτσι ώστε να καλύπτονται οι 18
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και να διασφαλίζεται η εφαρμογή των Καλών Γεωργικών και
Περιβαλλοντικών Συνθηκών. Νοείται ότι ο ΚΟΑΠ διενεργεί επιπρόσθετους ελέγχους σύμφωνα με τους
κοινοτικούς κανονισμούς.

Από την 1/1/2009, μαζί με την εφαρμογή των καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (ΚΓΠΣ)
έχει  αρχίσει και η σταδιακή εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης τόσο από τους
δικαιούχους των μέτρων που αφορούν Άμεσες Πληρωμές (Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων), όσο και
των Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Από την 1/1/2009 εφαρμόζονται οι κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν:
 Τη διατήρηση των άγριων πτηνών,
 Την προστασία των υπογείων νερών από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες

επικίνδυνες ουσίες,
 Την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της λάσπης

καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία,
 Την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης,
 Τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και
 Την αναγνώριση και καταγραφή των ζώων.

Από την 1/1/2011 έχουν ξεκινήσει και εφαρμόζονται οι Κανονιστικές Απαιτήσεις που αφορούν :

 Τη δημόσια υγεία και υγεία των ζώων και των φυτών,
 Την κοινοποίηση ασθενειών

Την 1η Ιανουαρίου 2013 θα ολοκληρωθεί η εφαρμογή της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, με την εφαρμογή
και των υπόλοιπων Κανονιστικών Απαιτήσεων Διαχείρισης που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης των
ζώων.
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Για την ενημέρωση του αγροτικού κόσμου σχετικά με την Πολλαπλή Συμμόρφωση έχει δημιουργηθεί
από το Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η Υπηρεσία Πολλαπλής
Συμμόρφωσης, μέσω της οποίας οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν και να
βοηθηθούν για την εφαρμογή των απαιτήσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Επίσης κυκλοφορούν
ενημερωτικά έντυπα μέσα στα οποία περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των γεωργών που
απορρέουν από την εφαρμογή της Πολλαπλής Συμμόρφωσης τα οποία είναι διαθέσιμα στα Επαρχιακά
Γραφεία του ΚΟΑΠ και του Τμήματος Γεωργίας. Επιπρόσθετα έχει δημιουργηθεί το σύστημα παροχής
συμβούλων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σχετικά με την Πολλαπλή Συμμόρφωση στα πλαίσια του
Μέτρου 1.4 ( Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές ) του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

8.1.10 ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

8.1.10.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΥ
ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Αιτήματα για αλλαγές σε στοιχεία της αίτησης που δυνατό να επηρεάσουν το ύψος της επιδότησης
μπορούν να γίνουν από τη στιγμή υποβολής της αίτησης μέχρι και την 31η Μαΐου 2011 το
αργότερο. Αιτήματα που θα υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου 2011 θα απορρίπτονται εκτός εάν
θεωρηθούν από τον ΚΟΑΠ ως προφανή λάθη του αιτητή. Όλες οι αλλαγές που αφορούν τα πιο πάνω
στοιχεία μπορούν να γίνουν μόνο από τον ίδιο τον αιτητή συμπληρώνοντας έντυπο αλλαγής
πληροφοριών.

8.1.10.2 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ

Προσθήκη τεμαχίων σε υφιστάμενη αίτηση μπορεί να γίνει από τη στιγμή υποβολής της αίτησης
μέχρι και την 31η Μαΐου 2011 το αργότερο. Προσθήκες που θα ζητηθούν μετά την 31η Μαΐου 2011 θ`
απορρίπτονται. Όλες οι προσθήκες μπορούν να γίνουν μόνο από τον ίδιο τον αιτητή πάνω στο
έντυπο αλλαγής πληροφοριών.

8.1.10.3 ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ Ή ΑΠΟΣΥΡΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Απόσυρση τεμαχίων από υφιστάμενη αίτηση ή απόσυρση ολόκληρης της αίτησης μπορεί να γίνει ανά
πάσα στιγμή εκτός εάν ο ΚΟΑΠ έχει ήδη ενημερώσει το γεωργό για παρατυπίες στην ενιαία
αίτηση ή εάν έχει ειδοποιήσει το γεωργό για την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει επιτόπιο
έλεγχο και ο εν λόγω επιτόπιος έλεγχος αποκαλύψει παρατυπίες για τα εν λόγω τεμάχια ή την
αίτηση.
Απόσυρση μπορεί να γίνει μόνο από τον ίδιο τον αιτητή πάνω στο έντυπο της αίτησης ή
συμπληρώνοντας το έντυπο αλλαγής πληροφοριών.

8.1.10.4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΤΗ

Σε περίπτωση θανάτου του αιτητή  το συμβάν θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον ΚΟΑΠ εντός δέκα
εργάσιμων ημερών, ώστε να δοθούν έγκαιρα οι οδηγίες στο νόμιμο κληρονόμο για το τι πρέπει να
πράξει ώστε να λάβει αυτός την επιδότηση ή για να συνεχίσει αυτός τη γεωργική δέσμευση που είχε
αναλάβει ο αποθανών τα προηγούμενα χρόνια.
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8.1.10.5 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ

Ο ΚΟΑΠ έχει την  αρμοδιότητα και την υποχρέωση να διεξάγει κατά την κρίση του οποιουσδήποτε
ελέγχους κρίνει αναγκαίους για να βεβαιωθεί για την ορθότητα των πληροφοριών που δηλώνονται στην
αίτηση για σκοπούς εξασφάλισης της επιδότησης. Είναι επίσης στη διακριτική ευχέρεια του ΚΟΑΠ να
χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει σκόπιμες για διασταύρωση των πληροφοριών που
εμπεριέχονται στην αίτηση.

Με την υποβολή της αίτησής τους οι αιτητές αποδέχονται τη διενέργεια των ελέγχων αυτών
από τον ΚΟΑΠ. Οι συνήθεις έλεγχοι που διεξάγονται αναφέρονται πιο κάτω.

8.1.10.5.1ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Διοικητικοί ή/ και οπτικοί έλεγχοι που  στοχεύουν στη διαπίστωση της πληρότητας, ορθότητας και
εγκυρότητας/ αυθεντικότητας των στοιχείων που υποβάλλει ο αιτητής συγκρίνοντάς τα με άλλα
στοιχεία.

Διοικητικοί  μηχανογραφικοί που γίνονται ηλεκτρονικά και στοχεύουν να διαπιστώσουν την
πληρότητα, ορθότητα και εγκυρότητα/ αυθεντικότητα των στοιχείων που παρουσιάζει ο αιτητής
συγκρίνοντάς τα με άλλα στοιχεία στην ίδια βάση δεδομένων ή σε άλλες βάσεις δεδομένων.

Σε όσες περιπτώσεις κριθεί σκόπιμο οι έλεγχοι είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν και επικοινωνία με τον
αιτητή τόσο προσωπική όσο και τηλεφωνική.
Μετά από τη διενέργεια των αναγκαίων διοικητικών ελέγχων στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, ο
ΚΟΑΠ προβαίνει στη λήψη των σχετικών αποφάσεων με βάση τα αποτελέσματα και τα ευρήματα των
ελέγχων.

Στην περίπτωση που από το διοικητικό έλεγχο εμφανίζονται λάθη ή παραλείψεις που εντάσσονται στην
κατηγορία των προφανών λαθών, γίνονται οι σχετικές διορθώσεις χωρίς να επιβληθούν κυρώσεις.

Μεγάλη σημασία στην επιτυχία του Σχεδίου και των Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013, έχει η διασφάλιση της
ακρίβειας των στοιχείων κάθε αίτησης τα οποία αποτελούν υποχρέωση του κάθε αιτητή να
συμπληρώνει με τη δέουσα προσοχή.

Οι διοικητικοί μηχανογραφικοί αυτοί έλεγχοι αποσκοπούν στον 100% έλεγχο των αιτήσεων
χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης, έτσι ώστε να ελεγχθεί ότι πληρούνται όλες
οι πρόνοιες του Σχεδίου και να διασταυρωθεί η ορθότητα των δεδομένων που δίνονται στις αιτήσεις
των παραγωγών.

8.1.10.5.2ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Οι επιτόπιοι έλεγχοι αποσκοπούν στη διερεύνηση και / ή επαλήθευση των πληροφοριών που έχουν
δηλωθεί από τον αιτητή.  Οι έλεγχοι διενεργούνται σε ποσοστό επί των αιτήσεων που καθορίζεται από
τον ΚΟΑΠ μετά από αξιολόγηση ανάλυσης κινδύνου ή  / και από τυχαίο δείγμα και αποσκοπούν  στον
πλήρη και ενδελεχή έλεγχο των επιλεγμένων αιτήσεων.

Κατά τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων μετρούνται οι εκτάσεις τουλάχιστον του 50% των
αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στην αίτηση. Η μέτρηση της έκτασης αφορά όλα τα Σχέδια / Μέτρα
που περιλαμβάνονται στην αίτηση και γίνεται με τη χρήση Οργάνου Καθορισμού Θέσης (GPS). Επίσης
στα πλαίσια του Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων και των Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 ελέγχεται η
Πολλαπλή Συμμόρφωση (συμπεριλαμβάνονται οι Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες)
(βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5 και 6). Επιπλέον στα Αγροπεριβαλλοντικά Καθεστώτα του ΠΑΑ 2007-2013
ελέγχεται η Κατάσταση Εκκίνησης για κάθε Καθεστώς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7), καθώς και η Δράση του
εκάστοτε Καθεστώτος.
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Οι αιτητές είναι δυνατόν να μην ενημερωθούν για τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου ή να
ενημερωθούν το μέγιστο 48 ώρες πριν τη διενέργεια αυτού. Αν ο αιτητής αρνηθεί ή παρεμποδίσει τη
διενέργεια ελέγχου από τον ελεγκτή, τότε η αίτησή του απορρίπτεται.  Με την υποβολή της
αίτησης ο αιτητής δηλώνει και προσυπογράφει την υποχρέωσή του για αποδοχή οποιουδήποτε
ελέγχου (επιτόπιου ή μη) ήθελε ο ΚΟΑΠ να διενεργήσει για επαλήθευση των δηλωθέντων
πληροφοριών.

Οι καλλιεργητές ετήσιων καλλιεργειών, θα πρέπει απαραίτητα να αφήνουν «μάρτυρες» στο
καλλιεργούμενο αγροτεμάχιο για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση για επιδότηση. Οι μάρτυρες θα
αποτελούνται από µία λωρίδα γης στην οποία να παραμείνει η καλλιεργούμενη φυτεία , κατά μήκος του
τεμαχίου, πλάτους ενός μέτρου που θα περνά περίπου από το κέντρο του τεμαχίου.

Σε περίπτωση που θα ακολουθήσει αρδεύσιμη καλλιέργεια και είναι δύσκολο να παραμείνει
«μάρτυρας» στο μέσο του τεμαχίου τότε ο αιτητής είναι υπόχρεος να αφήσει δύο μάρτυρες στις δύο
πλευρές του τεμαχίου. Σε περίπτωση που δεν αφεθούν «μάρτυρες» ο ΚΟΑΠ έχει το δικαίωμα να
μην καταβάλει επιδότηση για το αγροτεμάχιο, εκτός και εάν είχε επιθεωρηθεί προτού
καλλιεργηθεί, από τους ελεγκτές του ΚΟΑΠ.

Όλες οι παρατηρήσεις και μετρήσεις καταγράφονται σε ειδικό έντυπο το οποίο υπογράφουν τόσο ο
αρμόδιος Λειτουργός όσο και ο αιτητής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του. Τυχόν αίτημα
επανεξέτασης στα ευρήματα ή στις μετρήσεις δύναται να υποβληθεί από τον αιτητή μέσω της
διαδικασίας υποβολής αιτημάτων επανεξέτασης. Η χρονική στιγμή κατά την οποία ο αιτητής θα
δικαιούται να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης θα κοινοποιηθεί στον αιτητή με την αποστολή των
αποτελεσμάτων του ελέγχου.

8.1.10.5.3ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Για τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων θα χρησιμοποιηθεί και η μέθοδος της τηλεπισκόπησης. Ο έλεγχος
αυτός διεξάγεται με την αξιολόγηση δορυφορικών εικόνων οι οποίες λαμβάνονται για συγκεκριμένες
περιοχές που επιλέγονται μετά από ανάλυση κινδύνου και τυχαία. Οι εικόνες καλύπτουν όλη την
καλλιεργητική περίοδο και λαμβάνονται κατά διαστήματα έτσι ώστε ο ΚΟΑΠ να είναι σε θέση να
διενεργήσει ορθά τον έλεγχο.

Τυχόν αιτήματα επανεξέτασης στα ευρήματα ή στις μετρήσεις δύναται να υποβληθούν από τον αιτητή
μέσω της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων επανεξέτασης. Η χρονική στιγμή κατά την οποία ο αιτητής
θα δικαιούται να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης θα κοινοποιηθεί στον αιτητή με την αποστολή των
αποτελεσμάτων του ελέγχου.

8.1.10.6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Οι δηλώσεις των τεμαχίων γίνονται µε βάση το κτηματολογικό τεμάχιο. Για κάθε τεμάχιο πρέπει να
χρησιμοποιείται ξεχωριστή γραμμή στην αίτηση και να καταγράφονται όλα τα στοιχεία που αφορούν το
τεμάχιο όπως αυτά ζητούνται στο σχετικό έντυπο δήλωσης. Σε περίπτωση που σε ένα τεμάχιο
καλλιεργούνται περισσότερες από μία επιλέξιμες καλλιέργειες, τότε κάθε καλλιέργεια πρέπει να
καταγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή επαναλαμβάνοντας όλα τα κτηματολογικά στοιχεία του τεμαχίου και
δηλώνοντας την ανάλογη αιτούμενη έκταση σε δεκάρια με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Η
μετατροπή των Σκαλών σε Δεκάρια γίνεται με τη βοήθεια του πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.

Αφαιρέσεις μη επιλέξιμων εκτάσεων
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Ακαλλιέργητες λωρίδες κατά μήκος των συνόρων καθώς δόµες, φράκτες και άλλα παραδοσιακά
χωρίσματα, είτε στην περίμετρο είτε στο ενδιάμεσο του τεμαχίου, πλάτους μεγαλύτερου των δύο
μέτρων, αφαιρούνται. Επίσης δεν αφαιρείται έκταση που βρίσκεται κάτω από την κόμη των επιλέξιμων
δέντρων που βρίσκονται μέσα στην καλλιεργήσιμη έκταση.

Κατάσταση Εκκίνησης
Για να είναι επιλέξιμη μια έκταση για τα Αγροπεριβαλλοντικά Καθεστώτα του Μέτρου 2.3 θα πρέπει να
τηρείται η Κατάσταση Εκκίνησης για το κάθε Καθεστώς και να τηρείται η Δράση σε όλη την έκταση
του τεμαχίου.

Δύο καλλιέργειες στην ίδια καλλιεργητική περίοδο
Η ίδια έκταση μπορεί να επιδοτηθεί µόνο για μια καλλιέργεια για κάθε περίοδο. Τεμάχια στα οποία
πραγματοποιούνται δυο καλλιέργειες στην ίδια καλλιεργητική περίοδο είναι επιλέξιμα µόνο για μια
επιδότηση. Δήλωση του ίδιου τεμαχίου για συμμετοχή σε δυο επιδοτήσεις αποτελεί δόλο και θα
επιβάλλονται οι ανάλογες ποινές.

Άγονες και ηµιάγονες εκτάσεις
Το ΣΕΕ, τα Μέτρα του ΠΑΑ (2007 – 2013) καθώς και το ΚΕΜΕ (Καθεστώς Ενίσχυσης Μεταποίησης
Εσπεριδοειδών) δεν επιδοτούν άγονες και ηµιάγονες εκτάσεις που δεν χρησιμοποιούνται για
γεωργικούς σκοπούς.

Τουρκοκυπριακοί κλήροι ή κυβερνητικά τσιφλίκια
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πρόθεση δήλωσης Τουρκοκυπριακών κλήρων ή κυβερνητικών
τσιφλικιών αυτοί /ά θα πρέπει να δηλώνονται με βάση τα επίσημα κτηματολογικά τεμάχια από τα οποία
απαρτίζονται.

Χαλίτικη, δασική γη ή μερράς
Στις περιπτώσεις όπου το δηλωθέν τεμάχιο αποτελεί τμήμα χαλίτικης ή δασικής γης ή μερρά, οι αιτητές
θα πρέπει να επισυνάψουν επίσημο κτηματικό σχέδιο στο οποίο να υποδείξουν με ακρίβεια την έκταση
που καλλιεργούν.

8.1.11 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ

8.1.11.1 ΓΕΝΙΚΑ

Προνοείται επιβολή κυρώσεων από τον ΚΟΑΠ για περιπτώσεις που αφορούν διαφορές στην αιτούμενη
και διαπιστωθείσα έκταση του επιλέξιμου τεμαχίου, τη μη εκτέλεση υποχρεώσεων από τον αιτητή που
απορρέουν από τη συμμετοχή του στα Σχέδια / Μέτρα και στις περιπτώσεις δόλου εκ μέρους του
αιτητή.  Οι κυρώσεις μπορεί να είναι καθαρά οικονομικές και να αφορούν μείωση ή μηδενισμό της
επιδότησης που δικαιούται ο αιτητής. Σε σοβαρότερες κατηγορίες όπως π.χ. δόλος, ο KΟΑΠ δύναται να
προχωρήσει και στην ποινική δίωξη των αιτητών.

8.1.11.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Η επιβολή κυρώσεων σχετίζεται καθαρά και μόνο με τις πληροφορίες οι οποίες εμπεριέχονται στην
αίτηση σε σχέση με τα ευρήματα των ελέγχων.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμπλήρωση της αίτησης
είναι ευθύνη του αιτητή. Σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά ο
αιτητής.

8.1.11.3 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Καθυστερημένη υποβολή αιτήσεων μέχρι και 25 ημέρες (ημερολογιακές) μετά την τελευταία ημέρα της
περιόδου υποβολής των εμπρόθεσμων αιτήσεων οδηγεί σε μείωση του ποσού που ο αιτητής είναι
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δικαιούχος να λάβει σε ποσοστό 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης στην υποβολή της
αίτησης.

8.1.11.4 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ο αιτητής είναι υποχρεωμένος να δηλώνει σε κάθε εγγραφή ένα
κτηματολογικό τεμάχιο το οποίο καλλιεργεί με ένα είδος επιδοτούμενης καλλιέργειας. Για τη δήλωση
των τεμαχίων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα πιο πρόσφατα κτηματολογικά στοιχεία που υπάρχουν.
Για το κάθε κτηματολογικό τεμάχιο που δηλώνεται, ο αιτητής είναι υποχρεωμένος να καταγράφει τα
πλήρη στοιχεία εντοπισμού του τεμαχίου (Επαρχία, Κοινότητα, Φύλλο, Σχέδιο, Αριθμός Τεμαχίου κτλ).
Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με τα στοιχεία του Κτηματολογικού Σχεδίου που
βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και σε περίπτωση που ζητηθεί από τον αιτητή
να υποδείξει κάποιο τεμάχιο σε  Αρμόδιο Λειτουργό Διοικητικού ή Επιτόπιου Ελέγχου, αυτός θα πρέπει
να είναι σε θέση να το πράξει. Αιτούμενα τεμάχια των οποίων τα στοιχεία στηρίζονται σε παλιούς
χάρτες ή που βασίζονται σε παλιά έγγραφα τα οποία έχουν ήδη αλλάξει και τα οποία ο ΚΟΑΠ
αδυνατεί να εντοπίσει και να ελέγξει θα απορρίπτονται για σκοπούς καταβολής επιδότησης και
θα επιβάλλεται και η ανάλογη ποινή λόγω διαφοράς στη συνολική δηλωθείσα και επιλέξιμη έκταση.

8.1.11.5 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

Στις περιπτώσεις πολλαπλής διεκδίκησης τεμαχίου για το οποίο ο KΟΑΠ αποφάσισε την μη
καταβολή επιδότησης σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται, τότε η έκταση του τεμαχίου
αυτού αφαιρείται από τη δήλωση του αιτητή και επιβάλλονται οι συνεπαγόμενες ποινές λόγω
διαφοράς μεταξύ συνολικής δηλωθείσας και επιλέξιμης έκτασης.

8.1.11.6 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

Αιτούμενη έκταση θα πρέπει να είναι η επιφάνεια του τεμαχίου η οποία καλύπτεται από την
καλλιέργεια. Ως εκ τούτου εκείνο που έχει πραγματική σημασία στην ορθότητα της δήλωσης της
έκτασης είναι η πραγματικά καλλιεργούμενη έκταση και όχι η κτηματολογική έκταση του
τεμαχίου.

Εάν από τη διενέργεια των ελέγχων εντοπιστεί ότι σε ένα αγροτεμάχιο η αιτούμενη έκταση για μία
καλλιέργεια είναι μεγαλύτερη από την πραγματική, όπως αυτή μετρήθηκε από τον ΚΟΑΠ, τότε ως
επιδοτούμενη έκταση γι’ αυτό το αγροτεμάχιο λαμβάνεται η μετρηθείσα από τον ΚΟΑΠ έκταση με
την επιβολή των ανάλογων μειώσεων λόγω διαφοράς μεταξύ δηλωθείσας και διαπιστωθείσας
έκτασης.

Εάν από τη διενέργεια των ελέγχων εντοπιστεί ότι σε ένα αγροτεμάχιο η αιτούμενη έκταση για μία
καλλιέργεια είναι μικρότερη από την πραγματική, όπως αυτή μετρήθηκε από τον ΚΟΑΠ, τότε ως
επιλέξιμη έκταση γι’ αυτό το αγροτεμάχιο λαμβάνεται η μετρηθείσα (συμψηφισμός εντός της ίδιας
ομάδας καλλιέργειας) από τον ΚΟΑΠ έκταση.

Μετά το πέρας όλων των ελέγχων οι πραγματικές εκτάσεις όλων των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί
σε κάθε αίτηση και έχουν μετρηθεί συγκρίνονται με την αιτούμενη έκταση από τον αιτητή. Από τη
σύγκριση αυτή μπορεί να προκύψουν οι ακόλουθες περιπτώσεις με την επιβολή των ανάλογων ποινών
για το κάθε Υποσχέδιο και Μέτρο (περιγράφονται στο Μέρος Β):

 Αιτούμενη έκταση μικρότερη ή ίση της διαπιστωθείσας (πραγματικά καλλιεργούμενης)
έκτασης
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Στην περίπτωση αυτή η αίτηση χαρακτηρίζεται ως πλήρως επιλέξιμη για επιδότηση των
αιτούμενων εκτάσεων (νοουμένου ότι δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι απόρριψής της). Ως επιλέξιμη
έκταση για επιδότηση λαμβάνεται η αιτούμενη έκταση.

 Αιτούμενη έκταση μεγαλύτερη της διαπιστωθείσας (πραγματικά καλλιεργούμενης)
έκτασης.

Στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα πρέπει να αξιολογηθεί ανάλογα με την παρουσιαζόμενη
διαφορά με βάση την πραγματική έκταση και να επιβληθεί η ανάλογη ποινή.  Ο υπολογισμός του
ποσοστού παρουσιαζόμενης διαφοράς γίνεται με βάση την πραγματική έκταση, όπως αυτή έχει
μετρηθεί από τον ΚΟΑΠ. Ανάλογα λοιπόν με το ποσοστό της  παρουσιαζόμενης διαφοράς έχουμε
τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 Για διαφορές μέχρι 3% ή μέχρι 20 δεκάρια, πληρώνεται η πραγματική έκταση χωρίς την
επιβολή οποιασδήποτε περαιτέρω ποινής.

 Για διαφορές που συνολικά υπερβαίνουν το  3% ή τα 20 δεκάρια, αλλά δεν υπερβαίνουν
το 20% η έκταση που θα επιδοτηθεί μειώνεται κατά το διπλάσιο της παρατηρούμενης διαφοράς
(Εάν για παράδειγμα η πραγματική έκταση (διαπιστωθείσα) είναι 10,0 δεκάρια και η αιτούμενη
11,0 δεκάρια τότε η διαφορά  είναι 11-10=1, 1/10=0,10 δηλ.10%, τότε η έκταση που θα
επιδοτηθεί είναι 8 δεκάρια αφού το διπλάσιο της παρατηρούμενης διαφοράς είναι 2 δεκάρια).

 Εάν η παρατηρούμενη διαφορά συνολικά υπερβαίνει το 20%, τότε η αίτηση απορρίπτεται
για τη συγκεκριμένη κατηγορία πληρωμής (Υποσχέδιο ή Μέτρο / Καθεστώς) και δεν
καταβάλλεται καμία επιδότηση για την υπό αναφορά καλλιεργητική περίοδο (π.χ. εάν η
πραγματική συνολική έκταση είναι 100 δεκάρια και η δηλωθείσα έκταση 135 δεκάρια, τότε η
διαφορά είναι 35 δεκάρια ή 35/100=35%).

 Εάν η παρατηρούμενη διαφορά υπερβαίνει το 50% τότε ο γεωργός αποκλείεται από τη λήψη
ενισχύσεων μέχρι ποσού ίσου με εκείνο που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας
έκτασης και της προσδιορισθείσας. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με μελλοντικές πληρωμές που
πρόκειται να γίνουν προς τον ίδιο δικαιούχο από τον ΚΟΑΠ κατά τη διάρκεια των τριών
ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης.

 Σκόπιμη μη συμμόρφωση: Όταν η διαφορά που παρατηρείται στη δηλωθείσα και
διαπιστωθείσα έκταση ξεπερνά το 0.5% και βρεθεί ότι προέρχεται από ανωμαλίες που
δημιουργούνται σκόπιμα από τον αιτητή τότε η αίτηση απορρίπτεται για την υπό αναφορά
καλλιεργητική περίοδο. Όταν η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας και της ευρεθείσας έκτασης
υπερβαίνει το 20% για την προαναφερόμενη περίπτωση τότε επιπρόσθετα ο αιτητής εξαιρείται
της καταβολής επιδότησης για ποσό ίσο µε την διαφορά που προκύπτει από την δηλωθείσα και
την ευρεθείσα έκτασή του. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με μελλοντικές πληρωμές που πρόκειται
να γίνουν προς τον ίδιο δικαιούχο από τον ΚΟΑΠ κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών
ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης.

 Εκ προθέσεως δήλωση έκτασης μεγαλύτερης από την πραγματική: Εάν διαπιστωθεί ότι οι
διαφορές μεταξύ της δηλωθείσας και της προσδιορισθείσας έκτασης οφείλονται σε
εκπροθέσεως δηλώσεις έκτασης μεγαλύτερης της πραγματικής, δεν χορηγείται η ενίσχυση την
οποία θα δικαιούνταν ο γεωργός για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος για την εν λόγω
κατηγορία πληρωμής, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 0,5 % της προσδιορισθείσας έκτασης ή τα
δέκα (10) δεκάρια. Επιπλέον, εάν η εν λόγω διαφορά υπερβαίνει το 20 % της προσδιορισθείσας
έκτασης, ο γεωργός αποκλείεται και πάλι από τη λήψη ενισχύσεων μέχρι ποσού ίσου με εκείνο
που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας και της προσδιορισθείσας έκτασης. Το
ποσό αυτό συμψηφίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006. Εάν το
ποσό δεν μπορεί να συμψηφιστεί εξ ολοκλήρου σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο κατά τη διάρκεια
των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το
υπόλοιπο της οφειλής διαγράφεται.
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8.1.11.7 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ)

Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο δήλωσης των ιδίων κτηματολογικών τεμαχίων από περισσότερους από
έναν αιτητές και οι δηλώσεις να μην δικαιολογούνται με βάση τη μέγιστη επιλέξιμη έκταση του τεμαχίου,
ο ΚΟΑΠ έχει το δικαίωμα να απορρίψει την καταβολή επιδότησης για ολόκληρη ή για μέρος της
έκτασης του τεμαχίου αυτού εάν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα (τίτλος
ιδιοκτησίας, ενοικιαστήριο έγγραφο) που να υποδεικνύουν ποιος είναι ο καλλιεργητής, επιβάλλοντας
και την ανάλογη ποινή.

Επίσης ο ΚΟΑΠ έχει το δικαίωμα, να απορρίψει την καταβολή επιδότησης για τεμάχια που δηλώνονται
χωρίς πλήρη κτηματολογικά στοιχεία ή λανθασμένα έτσι ώστε να καθιστούν τον εντοπισμό τους
αδύνατο και να επιβάλλει την ανάλογη ποινή.

Ο ΚΟΑΠ έχει το δικαίωμα να μην καταβάλει επιδότηση για ένα τεμάχιο εάν διαπιστώσει ότι το τεμάχιο
αυτό δεν είναι καλλιεργημένο τη στιγμή διεξαγωγής του ελέγχου ή δεν ήταν καλλιεργημένο τα τελευταία
χρόνια ή κατά την περίοδο αναφοράς.

Ο ΚΟΑΠ έχει ακόμη το δικαίωμα να μην καταβάλει επιδότηση σε τεμάχια τα οποία δεν βρίσκονται κάτω
από τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

8.1.11.8 ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εφόσον παρατηρηθούν μη συμμορφώσεις σε πρότυπα της Πολλαπλής Συμμόρφωσης επιβάλλονται
ποινές στο συνολικό ποσό επιδότησης.

Η τήρηση των απαιτήσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης διασφαλίζεται από ένα σύστημα ελέγχου και
στις περιπτώσεις που παρατηρούνται παραβιάσεις των απαιτήσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης
επιβάλλονται αντίστοιχα μειώσεις στις ενισχύσεις.
Οι μειώσεις στις ενισχύσεις λόγω Πολλαπλής Συμμόρφωσης συνοψίζονται σε:
o περιπτώσεις εξ αμέλειας και
o περιπτώσεις εκ προθέσεως

Μη συμμόρφωση λόγω αμέλειας:

 Κατά κανόνα μείωση 3% επί του συνολικού ποσού που έχει χορηγηθεί ή πρόκειται να χορηγηθεί
κατά τη διάρκεια του έτους

 Επιλογή του κράτους μέλους για μειώσεις 1% ή 5 % ανάλογα με την σοβαρότητα της μη
συμμόρφωσης

 Η επιβολή μείωσης αθροίζεται για κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης με μέγιστη μείωση το 5%
 Η μείωση τριπλασιάζεται κάθε φορά που επαναλαμβάνεται η μη συμμόρφωση (μέγιστη μείωση

15%)
 Ενημέρωση του αιτητή ότι μετά την επιβολή της μέγιστης μείωσης, επανάληψη της μη

συμμόρφωσης αυτή θα θεωρείται εκ προθέσεως
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Μη συμμόρφωση εκ προθέσεως:

 Κατά κανόνα μείωση 20% επί του συνολικού ποσού που έχει χορηγηθεί ή πρόκειται να
χορηγηθεί κατά τη διάρκεια του έτους

 Επιλογή του κράτους μέλους για μειώσεις 15% ή μέχρι και 100 % ανάλογα με τη σοβαρότητα
της μη συμμόρφωσης (στην περίπτωση αποκλεισμού από το συγκεκριμένο καθεστώς αυτός
ισχύει για ένα ή δύο ημερολογιακά έτη).

Για τους κατόχους εκμεταλλεύσεων, στις οποίες παρατηρήθηκαν μη συμμορφώσεις, αφού υπολογιστεί
το τελικό ποσό επιδότησης, γίνεται αφαίρεση ποσού που υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το ποσοστό
μείωσης που καθορίστηκε για ποινή.

8.1.11.9 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ
ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ

Σε περιπτώσεις διαπίστωσης αποκλίσεων που οφείλονται σε ανωτέρα βία, η Αρμόδια Αρχή δεν
επιβάλλει ποινές μείωσης ή αποκλεισμού του συγκεκριμένου αιτητή από τις επιδοτήσεις. Επίσης αν ο
αιτητής συμμετέχει σε Μέτρο/α με πολυετή υποχρέωση και τα δικαιολογητικά ανωτέρας βίας εγκριθούν
τότε παύει να έχει υποχρεώσεις για το Μέτρο/α αναφορικά με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα
συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Για να θεωρηθεί ανωτέρα βία κάποια περίπτωση θα πρέπει να οφείλεται
σε γεγονότα ξαφνικά, απρόβλεπτα και τα οποία ο αιτητής δεν μπορούσε να προβλέψει ή να αποφύγει.
Με την επιφύλαξη των συγκεκριμένων περιστάσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις
μεμονωμένες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποδεχθούν για περιπτώσεις ανωτέρας βίας
αυτές που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Η γνωστοποίηση των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και οι σχετικές αποδείξεις πρέπει να
υποβάλλονται γραπτώς στην Αρμόδια Αρχή με την ίδια διαδικασία με την οποία υποβάλλεται η αίτηση,
στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο εντός 10 εργάσιμων ημερών από το συμβάν (10 εργάσιμες μέρες
μετά που ο αιτητής είναι ικανός να προσκομίσει τα έντυπα). Έντυπο για τη γνωστοποίηση των
περιπτώσεων αυτών υπάρχει στα Επαρχιακά Γραφεία.

8.1.11.10 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΑΙΤΗΤΗ

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι καταβλήθηκε σε αιτητή επιδότηση που δεν δικαιούται, τότε
ο αιτητής είναι υπόχρεος να επιστρέψει το σχετικό ποσό. Σε περίπτωση όπου το επιπρόσθετο
ποσό που καταβλήθηκε οφείλεται σε λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες που δόθηκαν από
τον αιτητή, το επιπλέον ποσό επιστρέφεται επιβαρυνόμενο με το εκάστοτε ύψος του επιτοκίου που
προνοείται από την Κυπριακή Νομοθεσία από την ημέρα αποστολής της γραπτής ειδοποίησης για
καταβολή του ποσού.

8.1.12 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Νοείται ότι σε περίπτωση που η διαχείριση της εκμετάλλευσης μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο, ο
νέος διαχειριστής θα πρέπει να τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε ο παλαιός διαχειριστής της
εκμετάλλευσης και ότι η Αρμόδια Αρχή θα πρέπει να ενημερωθεί επίσημα, έγκαιρα και γραπτώς για την
επιθυμία του νέου διαχειριστή να συνεχίσει τη συμμετοχή στο Μέτρο.

Συγκεκριμένα, ο νέος διαχειριστής θα πρέπει να υποβάλει, μαζί με την αίτηση του (Ενιαία Εκταρική
Αίτηση 2011), Έντυπο Μεταβίβασης Διαχείρισης, το οποίο μπορεί να προμηθευτεί από τα
Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ, στο οποίο θα δηλώνεται η δέσμευσή του να συνεχίσει την εφαρμογή
των υποχρεώσεων που ανέλαβε ο παλαιός διαχειριστής. Το έντυπο αυτό υπογράφεται τόσο από τον
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παλαιό όσο και από τον νέο διαχειριστή. Επίσης σε περιπτώσεις Αγροπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων,
θα πρέπει ο νέος διαχειριστής να υπογράψει και το αντίστοιχο έντυπο συμμετοχής ανάλογα με το
Καθεστώς/τα του οποίου/ων τη δέσμευση πρόκειται να αναλάβει, για να θεωρείται η συμμετοχή του
έγκυρη.

Ακόμη, σε περίπτωση θανάτου του παλιού αιτητή, ο νέος διαχειριστής θα πρέπει να υποβάλει
πιστοποιητικό θανάτου και βεβαίωση από τις Αρχές ότι είναι ο νόμιμος κληρονόμος και διαχειριστής της
εκμετάλλευσης του παλιού αιτητή (για τα αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα / Καθεστώτα οπωσδήποτε
απαιτείται διαχειριστήριο έγγραφο από το δικαστήριο ή τίτλος ιδιοκτησίας στο όνομα του διαχειριστή).

8.1.13 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

8.1.13.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων επανεξέτασης είναι η ίδια με την υποβολή αίτησης και θα
πρέπει οι αιτητές να χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό το έντυπο που αποστέλλεται από τον ΚΟΑΠ, με
τα αποτελέσματα των ελέγχων. Τα αιτήματα επανεξέτασης θα παραλαμβάνονται από τα Επαρχιακά
Γραφεία του ΚΟΑΠ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι υπογραμμένα από τον ίδιο τον αιτητή για να
ληφθούν υπόψη.

8.1.13.2 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Τα αιτήματα επανεξέτασης εξετάζονται σε επίπεδο Επαρχιακού Γραφείου. Σε περίπτωση που
χρειάζεται η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου αυτή γίνεται από ελεγκτή διαφορετικό από αυτόν που είχε
ελέγξει την αίτηση προηγουμένως.

8.1.13.3 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ο ΚΟΑΠ μετά την εξέταση του αιτήματος επανεξέτασης, ενημερώνει με επιστολή τον ενδιαφερόμενο για
την απόφασή του και για το δικαίωμά του να υποβάλει ένσταση σε περίπτωση που διαφωνεί με το
πόρισμα. Η ένσταση εξετάζεται σε ανώτερο επίπεδο και ο υποβάλλων την ένσταση ενημερώνεται και
πάλι για το πόρισμα που προκύπτει από την εξέτασή της.

8.1.14 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι αιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής παραπόνου για το επίπεδο υπηρεσιών σε οποιοδήποτε στάδιο
εφαρμογής των Σχεδίων / Μέτρων, προς τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών με επιστολή τους, είτε
μέσω του Επαρχιακού Γραφείου, είτε με απευθείας αποστολή προς τον Επίτροπο Αγροτικών
Πληρωμών, στη Διεύθυνση, «ΚΟΑΠ, Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, 2000, Λευκωσία» ή στην «Ταχυδρομική
Θυρίδα 16102, 2086, Λευκωσία». Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών αφού εξετάσει την υπόθεση
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες του Οργανισμού υποχρεούται εντός 30 ημερών από την
παραλαβή του παραπόνου να απαντήσει γραπτώς στον παραπονούμενο.

8.1.15 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και των απαιτούμενων ελέγχων, ο ΚΟΑΠ εκτελεί τις πληρωμές
με τραπεζικό έμβασμα στο λογαριασμό του αιτητή.



36

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2011

36

8.1.16 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Αφού παραλάβουν οι αιτητές τις ενημερωτικές καταστάσεις πληρωμής έχουν το δικαίωμα υποβολής
ένστασης. Μέσα σε 75 ημέρες μπορούν να υποβάλουν την ένσταση τους. Οι ενστάσεις πρέπει να είναι
συγκεκριμένες και να αναφέρονται σαφώς οι λόγοι της ένστασης και το σημείο ή τα σημεία για τα οποία
υποβάλλεται. Οι ενστάσεις θα παραλαμβάνονται από τα Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού
Αγροτικών Πληρωμών.

8.1.16.1 ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Το πόρισμα της ένστασης θεωρείται τελεσίδικο. Σε περίπτωση όπου ο αιτητής πιστεύει ότι αδικείται
μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ο ΚΟΑΠ, ενημερώνει με επιστολή τον ενδιαφερόμενο για την
απόφαση του και για το δικαίωμα του να προσφύγει στα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε
περίπτωση απόρριψης της ένστασης του.
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ΜΕΡΟΣ Β

9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ

9.1ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

9.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων έχει ως βασικό στόχο την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων που
προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και τον Κρατικό Προϋπολογισμό, στους δικαιούχους αιτητές.
Το Σχέδιο αυτό αποτελείται από τρία υποσχέδια επιδότησης:

Α)  Το πρώτο υποσχέδιο επιδότησης ονομάζεται Σχέδιο Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης (ΣΕΕΕ) και
χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). Σύμφωνα με το
υποσχέδιο αυτό, προβλέπεται  επιδότηση ολόκληρης της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης της
Κύπρου, ανεξαρτήτως καλλιέργειας, µε µία βασική επιδότηση. Το ύψος της επιδότησης αυτής
προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού κονδυλίου που παραχωρείται στην Κύπρο για άμεσες
επιδοτήσεις δια της συνολικής επιλέξιμης έκτασης.

Β) Το δεύτερο υποσχέδιο επιδότησης ονομάζεται Εθνικό Σχέδιο Αμέσων Συμπληρωματικών
Ενισχύσεων (ΕΣΑΣΕ) και αποσκοπεί στο να καλύψει τη διαφορά μεταξύ του ύψους των επιδοτήσεων
που δίνονται στους δικαιούχους στις “παλιές” χώρες µέλη, και του ύψους των επιδοτήσεων που
λαμβάνουν οι δικαιούχοι στις νέες χώρες µέλη της Ε.Ε. Το υποσχέδιο αυτό αφορά ορισμένες
καλλιέργειες μόνο (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).

Γ)  Το τρίτο υποσχέδιο επιδότησης ονομάζεται Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων (ΣΚΕ) και προβλέπει
και αυτό επιπρόσθετη επιδότηση για ορισμένες καλλιέργειες μόνο (ΠΙΝΑΚΑΣ 1). Με δεδομένο ότι
προενταξιακά στην Κύπρο το ύψος των επιδοτήσεων σε διάφορους τομείς ήταν μεγαλύτερο του ύψους
των επιδοτήσεων που ίσχυε στην Ε.Ε, η Κύπρος έχει εξασφαλίσει μεταβατική περίοδο μέχρι το 2010
κατά την οποία δικαιούται να επιδοτεί ορισμένα είδη καλλιεργειών µε κρατικές ενισχύσεις, σταδιακά
μειούμενες, έτσι ώστε να αποφευχθεί η απότομη μείωση του εισοδήματος ορισμένων κατηγοριών
παραγωγών.

Τόσο το δεύτερο όσο και το τρίτο υποσχέδιο επιδότησης χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από
κεφάλαια του Κρατικού Προϋπολογισμού της Κύπρου.

9.1.2 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Η επιλεξιμότητα των εκτάσεων καθορίζεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και είναι κοινή σε όλα τα
κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα να καθορίζουν επιπλέον κάποιες λεπτομέρειες που
αφορούν τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες και τις κοινές γεωργικές πρακτικές του
τόπου. Οι αποφάσεις κρατών μελών που έχουν ως αποτέλεσμα την αποδοχή εκτάσεων που δεν
καθορίζονται σαφώς στην ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η σχετική νομοθεσία με βάση την οποία καθορίζονται οι επιλέξιμες εκτάσεις του Σχεδίου Ενιαίας
Εκταρικής Επιδότησης είναι:

 Κανονισμός (ΕΚ) 73/2009
 Κανονισμός (ΕΚ) 1120/2009
 Κανονισμός (ΕΚ) 1121/2009
 Κανονισμός (ΕΚ) 1122/2009
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 Κανονισμός (ΕΚ) 1444/2002

10.ΜΕΤΡΟ 2.1 - ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013)

10.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Με το Μέτρο αυτό καθιερώνεται καθεστώς ενίσχυσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε μειονεκτικές
περιοχές αντισταθμίζοντας μέρος της απώλειας εισοδήματος που οφείλεται σε μόνιμα φυσικά
μειονεκτήματα (μεγάλα υψόμετρα, απότομες κλίσεις, αβαθή /άγονα εδάφη) ή αντίξοα φυσικά φαινόμενα
(χαμηλή βροχόπτωση, παγετός) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της χρήσης της γεωργικής γης.
Κύριοι στόχοι του Μέτρου είναι η συνέχιση της αξιοποίησης της γεωργικής γης στις μειονεκτικές
περιοχές, η διατήρηση μιας βιώσιμης αγροτικής κοινότητας, η διαφύλαξη του φυσικού χώρου και η
διαχείριση της γης με μεθόδους που συμβάλλουν στην αειφόρο γεωργική ανάπτυξη.

10.2 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Κανονισμός (ΕΕ) 1698/2005
Κανονισμός (ΕΕ) 1974/2006
Κανονισμός (ΕΕ) 65/2011
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

10.3 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Μέτρο προορίζεται να εφαρμοστεί στις Επιλέξιμες Μειονεκτικές Περιοχές όπου περιλαμβάνονται 313
κοινότητες από ένα σύνολο 379 κοινοτήτων που περιέχονται στον κατάλογο των Μειονεκτικών
Γεωργικών Περιοχών. Το Μέτρο καλύπτει την περίοδο 2007-2013.

10.4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το Μέτρο καλύπτει όλες τις εκτάσεις που αξιοποιούνται με μόνιμες, ημιμόνιμες ή εποχιακές καλλιέργειες
και αποδίδουν ένα αποδεκτό επίπεδο παραγωγής καθώς επίσης τις εκτάσεις υπό αγρανάπαυση.

10.5 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ

Το Μέτρο προνοεί την παροχή εξισωτικών πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στους γεωργούς που
ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε γεωργική γη που ευρίσκεται στις Επιλέξιμες Μειονεκτικές Περιοχές.

Δικαιούχοι για συμμετοχή στο Μέτρο είναι:

Α) Αιτητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)  που υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή στο Μέτρο το 2009 και
ήταν δικαιούχοι.

Β) Νέοι αιτητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Γ) Επίσης, δικαιούχοι είναι πρόσφυγες (κάτοχοι προσφυγικής ταυτότητας) οι οποίοι καλλιεργούν
τεμάχια που βρίσκονται σε επιλέξιμες μειονεκτικές περιοχές. Η διαμονή σε μειονεκτική περιοχή δεν είναι
προϋπόθεση συμμετοχής και επιλεξιμότητας για τους αιτητές αυτούς.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν κανονικά κάθε έτος την ΕΝΙΑΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ κατάλληλα συμπληρωμένη και στα χρονικά πλαίσια που
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ορίζει το Μέτρο. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ο έλεγχος της πενταετούς υποχρέωσης του αιτητή
για γεωργική δραστηριότητα στις Επιλέξιμες Μειονεκτικές Περιοχές.

Ο αιτητής μπορεί να είναι ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή διαχειριστής.

10.6 ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν μία μόνο αίτηση παγκύπρια και να πληρούν τα πιο κάτω ειδικά
κριτήρια:

Οι αιτητές θα πρέπει να:

 Καλλιεργούν τουλάχιστον τρία (3) δεκάρια γεωργικής γης είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη
γεωργικής οικογένειας. Το ελάχιστο αποδεκτό μέγεθος κάθε μεμονωμένου τεμαχίου ορίζεται στο
μισό (0,5) δεκάριο για τις μόνιμες και ημιμόνιμες καλλιέργειες και στο ένα (1,0) δεκάριο για τις
εποχιακές καλλιέργειες

 Είναι μόνιμοι κάτοικοι (φυσικά πρόσωπα) ή έχουν έδρα (νομικά πρόσωπα) σε κοινότητα που
ευρίσκεται εντός των ορίων των  Μειονεκτικών Περιοχών όπως αυτές καθορίζονται από το
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ή διαμένουν σήμερα σε περιοχές άλλες από τις
Μειονεκτικές Περιοχές εφόσον πρόκειται για άτομα που έχουν εκτοπιστεί κατά τη διάρκεια της
τουρκικής εισβολής του 1974 από τις ιδιόκτητες εκμεταλλεύσεις τους, που βρίσκονται στο μέρος
της Κύπρου που δεν ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία

 Αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συνεχίσουν τη γεωργική δραστηριότητά τους εντός των
Επιλέξιμων μειονεκτικών Περιοχών για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την πρώτη καταβολή της
εξισωτικής πληρωμής εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας

 Εφαρμόζουν τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6) και τις
κανονιστικές απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5)

 Προσκομίσουν πρωτότυπη βεβαίωση διεύθυνσης μόνιμης διαμονής από τον κοινοτάρχη της
μειονεκτικής περιοχής που διαμένουν. Σε περίπτωση εταιρείας (νομικό πρόσωπο) να
προσκομίσουν πρωτότυπη βεβαίωση έδρας νομικού προσώπου από τον έφορο εταιριών (η
βεβαίωση του εφόρου έχει ισχύ 3 έτη). Σε περιπτώσεις εκκλησιών να προσκομιστεί πρωτότυπη
βεβαίωση έδρας από τον κοινοτάρχη (προσκομίζεται μόνο μια φορά) και στις περιπτώσεις νέων
αιτητών που είναι πρόσφυγες πιστοποιημένο αντίγραφο προσφυγικής ταυτότητας. Οι
πρόσφυγες που είναι παλιοί δικαιούχοι του Μέτρου δε χρειάζεται να προσκομίσουν τίποτα από
τα λεγόμενα της παραγράφου αυτής

 Δέχονται ανεπιφύλακτα και διευκολύνουν τους ελέγχους από τον ΚΟΑΠ.

Τα αιτούμενα τεμάχια θα πρέπει να:

 Ευρίσκονται στις Επιλέξιμες Μειονεκτικές Περιοχές όπως καθορίζονται από το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. (Οι Επιλέξιμες Μειονεκτικές περιοχές χωρίζονται σε δύο
περιφέρειες και τα τεμάχια λαμβάνουν διαφορετική επιδότηση ανάλογα με το σε ποια περιφέρεια
ευρίσκονται).

10.7 ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ύψος της ενίσχυσης (συγχρηματοδότηση 50%) διαφοροποιείται σε δύο περιφέρειες στις Επιλέξιμες
Μειονεκτικές Περιοχές με βάση:

 Τη σοβαρότητα των μόνιμων φυσικών μειονεκτημάτων που επηρεάζουν τη γεωργική
δραστηριότητα.

 Την υφιστάμενη κατάσταση και οικονομική διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 Το είδος της καλλιέργειας ώστε να αποφευχθεί υπεραντιστάθμιση σε ορισμένες εκτατικές

ξηρικές καλλιέργειες και να μην προηγηθούν στρεβλώσεις.
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Στις δύο περιφέρειες καθορίζονται μονάδες εξισωτικής αποζημίωσης ως ακολούθως:

Πρώτη Περιφέρεια
(ορεινές: υψόμετρο ≥ 800 μέτρα και υψόμετρο ≥ 500 - ≤800 μέτρα + ≥ 15% κλίση εδάφους)

Αροτραίες καλλιέργειες Λοιπές καλλιέργειες
Εξισωτική αποζημίωση* Εξισωτική αποζημίωση**

150 Ευρώ/ha 120Ευρώ/ha

*150 Ευρώ / εκτάριο για γεωργική γη / εκμετάλλευση μέχρι και τα 10 ha και 100 Ευρώ / εκτάριο για
γεωργική γη / εκμετάλλευση πάνω από τα 10 ha.
**120 Ευρώ / εκτάριο για γεωργική γη / εκμετάλλευση μέχρι και τα 10 ha και 85 Ευρώ / εκτάριο για
γεωργική γη / εκμετάλλευση πάνω από τα 10 ha.

Δεύτερη Περιφέρεια
(φυσικά - κοινωνικοοικονομικά μειονεκτήματα και ειδικά μειονεκτήματα)

Αροτραίες καλλιέργειες Λοιπές καλλιέργειες
Εξισωτική αποζημίωση*** Εξισωτική αποζημίωση****

100 Ευρώ/ha 70Ευρώ/ha

***100 Ευρώ / εκτάριο για γεωργική γη / εκμετάλλευση μέχρι και τα 10 ha και 70 Ευρώ / εκτάριο για
γεωργική γη / εκμετάλλευση πάνω από τα 10 ha.
**** 70 Ευρώ / εκτάριo για γεωργική γη / εκμετάλλευση μέχρι και τα 10 ha και 50 Ευρώ / εκτάριο για
γεωργική γη / εκμετάλλευση πάνω από τα 10 ha.

Το συνολικό ύψος της εξισωτικής αποζημίωσης που μπορεί να χορηγηθεί ετήσια κατά περίπτωση
δικαιούχου εξαρτάται άμεσα από την έκταση της καλλιεργούμενης γης και της αρόσιμης έκτασης που
παραμένει υπό αγρανάπαυση κατά εκμετάλλευση.
Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των πιο πάνω ποσών της
ενίσχυσης σε περίπτωση που διαφανεί ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις είναι ανεπαρκείς.

Επίσης σε περίπτωση θανάτου του παλιού αιτητή, ο νέος διαχειριστής θα πρέπει να υποβάλει
πιστοποιητικό θανάτου και βεβαίωση από τις Αρχές ότι είναι ο νόμιμος κληρονόμος και διαχειριστής της
εκμετάλλευσης του παλιού αιτητή.

10.8 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι αιτητές του Μέτρου 2.1 θα πρέπει να δηλώνουν τη συνέχιση της συμμετοχής τους στο Μέτρο 2.1
κάθε χρόνο, υποβάλλοντας την Ενιαία Αίτηση Εκταρικής Επιδότησής τους και μέχρι να συμπληρωθούν
τουλάχιστον πέντε χρόνια συμμετοχής από την πρώτη χρονιά συμμετοχής τους στο Μέτρο. Σε αντίθετη
περίπτωση ο ΚΟΑΠ έχει το δικαίωμα να ανακτήσει τις επιδοτήσεις (με τόκο) που έχει δώσει για τα
προηγούμενα έτη στο Μέτρο αυτό.
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Ο ΚΟΑΠ έχει το δικαίωμα της ανάκτησης των χρημάτων που δόθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη,
στην περίπτωση που ο παλιός αιτητής του Μέτρου 2.1, ΔΕΝ έχει συμπληρώσει τουλάχιστον
πέντε χρόνια συμμετοχής από την πρώτη χρονιά συμμετοχής του στο Μέτρο και δεν έχει
υποβάλει την Ενιαία Αίτηση Εκταρικής Επιδότησης (εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας) ή στην
περίπτωση που υποβάλει την Ενιαία Αίτηση Εκταρικής Επιδότηση και δεν καλλιεργεί τεμάχια σε
Επιλέξιμες Μειονεκτικές Περιοχές.

11.ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

11.1 ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, νοούνται ως:
 «αιτητής», κάθε γεωργός, ο οποίος καλλιεργεί τις εκτάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 96 του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 με στόχο τη λήψη των ενισχύσεων που προβλέπονται στο εν
λόγω άρθρο

 «ενίσχυση», η μεταβατική ενίσχυση για τα οπωροκηπευτικά που προβλέπεται στο άρθρο 96
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ∙

 «πρώτος μεταποιητής», κάθε χρήστης γεωργικής πρώτης ύλης που αναφέρεται στο άρθρο
96 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ο οποίος αναλαμβάνει την πρώτη μεταποίησή της με
στόχο την παρασκευή ενός ή περισσοτέρων από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007∙

 «αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών», κάθε νομική οντότητα ή κάθε σαφώς οριζόμενο
τμήμα νομικής οντότητας που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 122, του άρθρου 125α
παράγραφος 1 και του άρθρου 125β παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 και είναι αναγνωρισμένη από το σχετικό κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 125β
του εν λόγω κανονισμού,

 «αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών», κάθε νομική οντότητα ή κάθε σαφώς οριζόμενο τμήμα
νομικής οντότητας που είναι αναγνωρισμένη σύμφωνα με το άρθρο 125ε και 103α του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

 «παραγωγικά δέντρα εσπεριδοειδών», τα δέντρα που, κατά την  υποβολής της αίτησης,
είναι 4 χρονών και άνω. Κατ` εξαίρεση της πιο πάνω πρόνοιας, σε περιπτώσεις
καρατόμησης, παραγωγικά θεωρούνται τα δέντρα μόνο όταν, έχουν περάσει 3 χρόνια από την
ημερομηνία καρατόμησης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

11.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ KAI ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Δικαιούχοι στο Καθεστώς Ενίσχυσης της Μεταποίησης είναι όλοι οι δικαιούχοι του ΣΕΕΕ (Σχέδιο
Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης) που είναι μέλη ή όχι σε αναγνωρισμένη / προαναγνωρισμένη Ομάδα ή
Οργάνωση Παραγωγών και  είναι νόμιμοι κάτοχοι συνολικής έκτασης τουλάχιστον ενός (1) δεκαρίου.

Οι εκτάσεις αυτές για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να είναι φυτεμένες  με παραγωγικά δέντρα
εσπεριδοειδών  και να συμμετείχαν έστω και μια (1) χρονιά στο προηγούμενο Καθεστώς Ενίσχυσης
της Μεταποίησης το οποίο ίσχυε από το 2004 μέχρι και το 2008.

Επιπρόσθετα, οι εκτάσεις αυτές για να είναι επιλέξιμες, θα πρέπει απαραίτητα να
περιλαμβάνονται σε σύμβαση, που θα πρέπει να συνάπτουν την τρέχουσα εμπορική περίοδο,

1) οι ίδιοι οι αιτητές παραγωγοί εσπεριδοειδών ή
2) αναγνωρισμένες / προαναγνωρισμένες Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών εκ μέρους

τους,
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με ένα ή περισσότερους εγκεκριμένους μεταποιητές.

Οι εγκεκριμένοι μεταποιητές για την τρέχουσα περίοδο (για Πορτοκάλια, Μανταρινοειδή, Γκρέιπφρουτ &
Λεμόνια) είναι:

1. ΝΕΑ ΣΕΒΕΓΕΠ, Δρόμος Τροόδους 46, Αστρομερίτης

2. ΚΕΑΝ ΛΤΔ, Προμαχών Ελευθερίας 35, 4103 Αγ. Αθανάσιος, Λεμεσός

3. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ, Τ.Θ. 50021, 3600 Ζακάκι, Λεμεσός

Παρακαλούνται οι αιτητές παραγωγοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση με κάποιο
μεταποιητή να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Γεωργίας προτού συνάψουν τη σύμβαση, για να
επιβεβαιώσουν ότι ο μεταποιητής με τον οποίο προτίθενται να συνάψουν τη σύμβαση είναι
αναγνωρισμένος για την τρέχουσα περίοδο εμπορίας.

Εκτάσεις με δέντρα εσπεριδοειδών που πρόκειται να καρατομηθούν ή να εκριζωθούν μετά τη
συγκομιδή είναι επιλέξιμες για επιδότηση στο συγκεκριμένο έτος, νοουμένου ότι οι αιτούντες,
ενημερώσουν εγγράφως τόσο το Τμήμα Γεωργίας όσο και τον ΚΟΑΠ, πριν την εκρίζωση ή
καρατόμηση για την πρόθεση τους να το πράξουν, καθώς και μετά την εκρίζωση ή καρατόμηση
ενημερώνοντας για το συμβάν, εντός 30 ημερών έτσι ώστε ο ΚΟΑΠ να είναι σε θέση να
πραγματοποιήσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους για διαπίστωση της ύπαρξης της φυτείας.

Σε περίπτωση που ο αιτητής (παραγωγός) παραλείψει να ενημερώσει εγγράφως είτε το Τμήμα
Γεωργίας είτε τον ΚΟΑΠ όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι εν λόγω εκτάσεις θ` απορρίπτονται για
σκοπούς καταβολής επιδότησης και θα εφαρμόζονται και οι ανάλογες ποινές στην αίτηση του, για
διαφορές μεταξύ αιτούμενης και διαπιστωθείσας έκτασης.

Τέλος εκτάσεις για τις οποίες έχει καταβληθεί κατά χάριν βοήθεια ή αποζημίωση για εκρίζωση, δεν
δικαιούται να συμμετέχουν στο Καθεστώς Μεταποίησης Εσπεριδοειδών από την περίοδο για την οποία
καταβλήθηκε η ενίσχυση και εντεύθεν.

11.3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οι αιτητές ή οι αναγνωρισμένες / προαναγνωρισμένες Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών που τους
εκπροσωπούν, θα πρέπει να συνάπτουν σύμβαση για μεταποίηση το αργότερο μέχρι την 1η

Νοεμβρίου του έτους το οποίο προηγείται του έτους υποβολής των αιτήσεων.

Ακολούθως για να ενεργοποιηθούν, θα πρέπει  να τις κοινοποιήσουν στο Τμήμα Γεωργίας (μέσω των
Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων) το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την
υπογραφή τους. Η κοινοποίηση πρέπει να γίνεται με δυο (2) πρωτότυπα και πέντε (5) αντίγραφα των
συμβάσεων.

Η παράδοση προϊόντων δεν μπορεί να γίνει, εάν προηγουμένως δεν έχουν περάσει πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης των συμβάσεων στο Τμήμα Γεωργίας.

Η σύμβαση για μεταποίηση συνάπτεται μεταξύ, αφενός, ενός εγκεκριμένου πρώτου μεταποιητή, και
αφετέρου, ενός αιτούντος ή μιας αναγνωρισμένης / προαναγνωρισμένης Ομάδας/ Οργάνωσης
παραγωγών που τον εκπροσωπεί.

Σε περίπτωση που η αναγνωρισμένη/ προαναγνωρισμένη Ομάδα/ Οργάνωση Παραγωγών ενεργεί και
ως εγκεκριμένος πρώτος μεταποιητής, η σύμβαση μπορεί να λάβει τη μορφή δέσμευσης προμήθειας.

Οι συμβάσεις ή οι δεσμεύσεις προμήθειας θα πρέπει απαραίτητα,
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i. σε περίπτωση που συνάπτονται μεταξύ της αναγνωρισμένης / προαναγνωρισμένης
Ομάδας/ Οργάνωσης Παραγωγών και ενός εγκεκριμένου Μεταποιητή, να υπογράφονται
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναγνωρισμένης
/ προαναγνωρισμένης Ομάδας/ Οργάνωσης Παραγωγών και τον νόμιμο εκπρόσωπο του
Μεταποιητή. Για να είναι έγκυρες όμως, για σκοπούς επιδότησης, οι εν λόγω συμβάσεις θα
πρέπει να συνοδεύονται από υπογεγραμμένες βεβαιώσεις από τους συμμετέχοντες
στη σύμβαση γεωργούς (αιτητές για επιδότηση από το Καθεστώς Μεταποίησης
Εσπεριδοειδών). Η εν λόγω υπογραμμένη βεβαίωση θα έχει σκοπό την επιβεβαίωση των
στοιχείων (κτηματολογική ταυτότητα τεμαχίου, συμβαλλόμενη έκταση, είδος, ταυτότητα
γεωργού κτλ.) που είναι καταγραμμένες στη σύμβαση από μέρους του γεωργού (αιτητή)

ii. σε περίπτωση που συνάπτονται μεταξύ του αιτούντος (γεωργού) και ενός εγκεκριμένου
Μεταποιητή, θα πρέπει να υπογράφονται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή από τον
αιτούντα (γεωργό) και τον νόμιμο εκπρόσωπο του Μεταποιητή.

Στη σύμβαση ή στη δέσμευση προμήθειας θα πρέπει ν` αναφέρονται τουλάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία, έτσι ώστε να μπορεί να είναι έγκυρη:
o όνομα και διεύθυνση των μερών της σύμβασης ή της δέσμευσης προμήθειας,
o τα είδη και η έκταση για κάθε είδος
o κατά περίπτωση, δέσμευση του αιτούντος να παραδώσει στον πρώτο μεταποιητή την

ελάχιστη ποσότητα των 325 κιλών ανά δεκάριο,
o υπογραφή αιτούντος (γεωργού), καθώς και όνομα και διεύθυνση διαμονής του,

Οι συμβάσεις θα παραλαμβάνονται από το Τμήμα Γεωργίας, θ` αριθμούνται, θα κωδικοποιούνται
και θ` αποστέλλονται εκ νέου στους αιτούντες σε περίπτωση που η σύμβαση είναι μεταξύ του αιτούντα
και ενός εγκεκριμένου Μεταποιητή ή στις αναγνωρισμένες / προαναγνωρισμένες Ομάδες/ Οργανώσεις
Παραγωγών, σε περίπτωση που η σύμβαση είναι μεταξύ μιας αναγνωρισμένης / προαναγνωρισμένης
Ομάδας/ Οργάνωσης Παραγωγών, μια (1) πρωτότυπη και ένα (1) αντίγραφο οι οποίοι  με τη σειρά τους
θα αποστέλλουν μια (1) στην Εταιρεία Μεταποίησης με την οποία έχουν συνάψει τη σύμβαση.

Οι συμβάσεις αυτές θα αποτελούν κριτήριο επιλεξιμότητας για καταβολή επιδότησης για τις
εκτάσεις που έχουν ενταχθεί στο Καθεστώς.

Οι συμβάσεις θα επιδέχονται τροποποιήσεων (όσον αφορά στον αριθμό ή στοιχεία των μελών)
μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των αιτήσεων ή μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα αν
η 1η Φεβρουαρίου είναι αργία. Η ημερομηνία αυτή δυνατό να μετατεθεί στην περίπτωση που ο ΚΟΑΠ
κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

Οι συμβάσεις θα επιδέχονται επιπλέον τροποποιήσεων (όσον αφορά στην ποσότητα προς
μεταποίηση και στοιχεία των τεμαχίων τους όπως κτηματολογικά στοιχεία και αιτούμενες
εκτάσεις) μέχρι την 31η Μαΐου του έτους υποβολής των αιτήσεων ή μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα
αν η 31η Μαΐου είναι αργία, ημερομηνία μέχρι την οποία οι τροποποιήσεις πρέπει να κοινοποιούνται και
στο Τμήμα Γεωργίας από τους ίδιους τους αιτητές.

Οι τροποποιητικές συμβάσεις θα παραλαμβάνονται από το Τμήμα Γεωργίας, όπως και οι αρχικές, και
θ` ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφηκε πιο πάνω.
Τόσο οι αρχικές συμβάσεις, όσο και οι τελικές μετά τις τροποποιήσεις, θα πρέπει να αποστέλλονται στο
Τμήμα Γεωργίας και σε ηλεκτρονική μορφή από τους αιτητές ή από τις αναγνωρισμένες /
προαναγνωρισμένες Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών ανάλογα με το ποιος τις έχει συνάψει. Οι
συμβάσεις στη συνέχεια, αποστέλλονται από το Τμήμα Γεωργίας στον ΚΟΑΠ μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα.
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11.4 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι κοινοποιήσεις παράδοσης θα πρέπει να γίνονται από όσους έχουν συνάψει σύμβαση μεταποίησης,
στο Τμήμα Γεωργίας το αργότερο μέχρι τις 18:00 της εργάσιμης ημέρας που προηγείται της
παράδοσης. Οι Κοινοποιήσεις θα πρέπει να γίνονται έτσι ώστε το Τμήμα Γεωργίας να γνωρίζει τις
ημερομηνίες παράδοσης των φορτίων με εσπεριδοειδή έτσι ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει
τους απαραίτητους έλεγχους.

11.5 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Όσοι έχουν συνάψει σύμβαση για μεταποίηση εσπεριδοειδών, υποχρεούνται να τηρούν αρχείο με τις
παραδοθείσες ποσότητες εσπεριδοειδών για μεταποίηση ανά αιτούντα, τον οποίο εκπροσωπούν μέσω
σύμβασης, καθώς και κατά ημερομηνία παράδοσης.
Υποχρεούνται επίσης ν` αποστέλλουν στο Τμήμα Γεωργίας κατάσταση, στην οποία θ` αναγράφουν τις
παραδοθείσες ποσότητες εσπεριδοειδών (σε κιλά) για κάθε γεωργό, που είχαν συμπεριλάβει στη
σχετική σύμβαση που είχαν συνάψει, την τρέχουσα εμπορική περίοδο, όχι αργότερα από την 1η
Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης ή μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα αν η 1η
Σεπτεμβρίου είναι αργία.
Όπου διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκε ο όρος αυτός, τότε ο αιτούντας, θα υπόκειται στις αντίστοιχες
ποινές που καθορίζονται στο σημείο 3.3.7.
Το Τμήμα Γεωργίας αποστέλλει στον ΚΟΑΠ, συγκεντρωτικό κατάλογο που να περιλαμβάνει όλες τις
παραδοθείσες ποσότητες ανά αιτούντα.

11.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΤΩΝ  ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ / ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ -
ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Το Τμήμα Γεωργίας θα πραγματοποιεί δειγματοληπτικά ελέγχους, για τη διαπίστωση της ποιότητας των
προϊόντων που παραδίδονται για μεταποίηση.
Οι παραδοθείσες ποσότητες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές όπως αυτές
καθορίζονται στο άρθρο 203 του Κανονισμού (ΕΚ)1234/2007. Ποσότητες που δεν θα πληρούν τις
ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές θ` απορρίπτονται και ο αιτούντας ή η Ομάδα /Οργάνωση
Παραγωγών (ανάλογα με το ποιος έχει συνάψει τη σύμβαση) θα έχει την ευθύνη να ενημερώσει το
Τμήμα Γεωργίας σε ποιους παραγωγούς ανήκουν οι ποσότητες αυτές και κατ΄ επέκταση πρέπει ν`
αφαιρεθούν και θα υπόκεινται στις προβλεπόμενες από τους κανονισμούς ποινές (σημείο 11.7). Το
Τμήμα Γεωργίας με τη σειρά του θα πρέπει να ενημερώσει τον ΚΟΑΠ για το συμβάν.
Οι αιτούντες υποχρεούνται να παραδίδουν για μεταποίηση τουλάχιστον 325 κιλά εσπεριδοειδών ανά
δεκάριο για το σύνολο της έκτασης που έχουν αιτηθεί για ενίσχυση από το καθεστώς της μεταποίησης
και περιλαμβάνεται σε σύμβαση για μεταποίηση.
Οι αιτούντες υποχρεούνται πέραν από την ελάχιστη ποσότητα ανά δεκάριο που πρέπει να παραδίδουν
για μεταποίηση, να συγκομίζουν και την υπόλοιπη  παραγωγή τους. Τους ελέγχους για την τήρηση του
όρου αυτού θα πραγματοποιεί το Τμήμα Γεωργίας (Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία) για όλες τις αιτήσεις
που θα επιλέγονται από τον ΚΟΑΠ για επιτόπιο έλεγχο στα πλαίσια του Καθεστώτος και θα ενημερώνει
τον ΚΟΑΠ μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

11.7 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ

Σημειώνεται ότι οι πρόνοιες και οι μειώσεις και αποκλεισμοί που διέπουν το ΣΕΕΕ (Σχέδιο Ενιαίας
Εκταρικής Επιδότησης) θα εφαρμόζονται και στο Καθεστώς της Μεταποίησης.
Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που αιτούμενες εκτάσεις δεν καλύπτονται από σύμβαση, τότε
απορρίπτονται για σκοπούς καταβολής επιδότησης. Στη συνέχεια εφαρμόζονται οι ίδιες μειώσεις και
αποκλεισμοί που διέπουν το ΣΕΕΕ για διαφορές μεταξύ της δηλωθείσας και της τελικής διαπιστωθείσας
έκτασης.
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Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι σε αίτηση δεν τηρήθηκε η ελάχιστη
ποσότητα των 325 κιλών/ δεκάριο που προνοεί το Καθεστώς, τότε ως τελική επιλέξιμη έκταση για το
Καθεστώς θα θεωρείται η μικρότερη έκταση μεταξύ της επιλέξιμης έκτασης που διαπιστώθηκε με βάση
όλους τους ελέγχους της έκτασης και του αριθμού που θα προκύψει από την ακόλουθη διαίρεση
«Παραδοτέα κιλά / 325». Στη συνέχεια εφαρμόζονται οι ίδιες μειώσεις και αποκλεισμοί που διέπουν το
ΣΕΕΕ για διαφορές μεταξύ της δηλωθείσας και της τελικής διαπιστωθείσας έκτασης.
Επιπρόσθετα, σε περίπτωση διαπίστωσης ότι σε κάποια έκταση προς επιδότηση δεν συγκομίστηκε
ολόκληρη η παραγωγή τότε η εν λόγω έκταση απορρίπτεται για σκοπούς καταβολής επιδότησης. Στη
συνέχεια εφαρμόζονται οι ίδιες μειώσεις και αποκλεισμοί που διέπουν το ΣΕΕΕ για διαφορές μεταξύ της
δηλωθείσας και της τελικής διαπιστωθείσας έκτασης.

11.8 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 15 Μαρτίου 2011 το Τμήμα Γεωργίας θα δημοσιοποιήσει στις εφημερίδες το
ενδεικτικό ποσό ενίσχυσης ανά δεκάριο.

12.ΜΕΤΡΟ 2.3 - ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

12.1 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Κανονισμός (ΕΕ) 1698/2005
Κανονισμός (ΕΕ) 1974/2006
Κανονισμός (ΕΕ) 65/2011
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

12.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Το Μέτρο αυτό αποτελείται από οκτώ Καθεστώτα με βάση τα οποία οι γεωργοί αναλαμβάνουν
συγκεκριμένες Αγροπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα.
Ειδικότερα για τα Καθεστώτα στα οποία προβλέπεται μηχανική καλλιέργεια αντί ζιζανιοκτονίας
εκμηδενίζονται οι εισροές φυτοφαρμάκων (ζιζανιοκτόνων). Για τα Καθεστώτα τα οποία προβλέπουν
εφαρμογή αμειψισποράς, οι εισροές σε λιπάσματα μειώνονται σε 33% (τριετής κύκλος) έως και 50%
(διετής κύκλος). Όσον αφορά την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής οι ποσότητες
σε εισροές λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και  νερού εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν
τις ελάχιστες δυνατές απαιτήσεις της εκάστοτε  καλλιέργειας, ρυθμίζονται με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα
και η πιστοποίηση γίνεται από ανεξάρτητους οργανισμούς.

Οι δεσμεύσεις αυτές αναλαμβάνονται κατά γενικό κανόνα για περίοδο πέντε ετών με εξαίρεση την
εφαρμογή της τριετούς αμειψισποράς, δράση για την οποία οι δεσμεύσεις έχουν εξαετή διάρκεια.

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίστηκε έχοντας υπόψη το επιπλέον κόστος που προκύπτει για το
γεωργό (πρόσθετα εργατικά, πρόσθετη μηχανική εργασία κτλ) από την εφαρμογή του μέτρου
αφαιρουμένων των δαπανών που δεν εφαρμόζονται (μη εφαρμογή ζιζανιοκτόνων κτλ). Κατά
περίπτωση έχει ληφθεί υπόψη η απώλεια εισοδήματος του γεωργού και η μεταβολή στο καθαρό
κέρδος που προκύπτει από την καλλιέργεια. Ειδικότερη αναφορά για τον υπολογισμό του ύψους
ενίσχυσης γίνεται κατά περίπτωση εντός των Καθεστώτων του Μέτρου αυτού.

Από το 2009 και πλέον εφαρμόζεται η πλήρης τήρηση της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, δηλαδή η
τήρηση των Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών και η τήρηση των Κανονιστικών
Απαιτήσεων Διαχείρισης (ΚΑΔ). Επιπλέον απαιτείται η τήρηση των ελαχίστων απαιτήσεων όσον
αφορά τα λιπάσματα και τις φυτοπροστατευτικές ουσίες (για τις φυτοπροστατευτικές ουσίες: όταν
η συγκεκριμένη πρόνοια τεθεί σε ισχύ). Τα πιο πάνω συνιστούν την «κατάσταση εκκίνησης» των
Καθεστώτων του Μέτρου 2.3 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7).
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Επίσης το αρχείο γεωργού με τις κυριότερες καλλιεργητικές φροντίδες, από το 2010 και πλέον
θα πρέπει να τηρείται για όλα τα Καθεστώτα του Μέτρου 2.3. (Δείγμα αρχείου γεωργού είναι
διαθέσιμο στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ).

Σε περίπτωση  τροποποίησης των υποχρεωτικών προτύπων ή απαιτήσεων που καθορίζονται από την
κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσαρμοστούν με βάση τα νέα δεδομένα.
Στην περίπτωση όπου ο δικαιούχος δεν αποδέχεται την προσαρμογή αυτή, η δέσμευση του δικαιούχου
μπορεί να τερματιστεί χωρίς να υποχρεούται να επιστρέψει τη στήριξη που δικαιούται για την περίοδο
κατά την οποία η δέσμευση ήταν σε ισχύ.

Τα Καθεστώτα του Μέτρου που περιλαμβάνονται στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2011
είναι τα εξής:

2.3.1 Ανάληψη Αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα οινοποιήσιμα /
Επιτραπέζια Αμπέλια

2.3.2 Ανάληψη Αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις πατάτες
2.3.3 Ανάληψη Αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα εσπεριδοειδή
2.3.4 Ανάληψη Αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις αροτραίες καλλιέργειες
2.3.5Β Διάσωση και συντήρηση παραδοσιακών ποικιλιών οινοποιήσιμων Αμπελιών
2.3.6 Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις σε παραδοσιακές φυτείες

δέντρων και θάμνων, με έμφαση στις μειονεκτικές περιοχές
2.3.7 Ανάπτυξη της Βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων
2.3.8 Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της Άγριας Πανίδας

Σημειώνεται πως πέρα από το Καθεστώς 2.3.7 που προκηρύσσεται και φέτος και για το οποίο
γίνονται δεκτοί νέοι αιτητές, στα υπόλοιπα Καθεστώτα δεν γίνονται αποδεκτοί νέοι αιτητές.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις νέων αιτητών που προκύπτουν από μεταβιβάσεις τεμαχίων που
είναι ενταγμένα σε υφιστάμενες δεσμεύσεις.

Για τους αιτητές που υπέβαλαν αίτημα ενίσχυσης στο Καθεστώς 2.3.8 το 2010 ή στο Καθεστώς
2.3.7 - Βιολογική Γεωργία το 2009 (και δεν προέβηκαν σε αυξήσεις εκτάσεων το 2010)
επιτρέπεται απεριόριστη αύξηση εκτάσεων σε υφιστάμενα τεμάχια καθώς και εισαγωγή νέων
τεμαχίων.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί πως σε περίπτωση ανεπάρκειας των διαθέσιμων κονδυλίων θα
γίνει μοριοδότηση των αιτήσεων με κύριο κριτήριο την έκταση καθώς και τα επιμέρους κριτήρια
του κάθε Καθεστώτος. Η λεπτομερής διαδικασία μοριοδότησης, εάν κριθεί απαραίτητο να
εφαρμοστεί θα ανακοινωθεί στους επηρεαζόμενους αιτητές σε μεταγενέστερο στάδιο.

12.3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.3

Δικαιούχοι του Μέτρου είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή άλλοι διαχειριστές γεωργικής γης οι
οποίοι κατέστησαν δικαιούχοι μετά την υποβολή αιτήματος ενίσχυσης στα χρονικά πλαίσια που όριζε η
Ενιαία Αίτηση 2009 (για όλα τα Καθεστώτα) ή 2010 (για το Καθεστώς 2.3.8) ή μετά την υποβολή
αιτήματος ενίσχυσης για το Καθεστώς 2.3.7 το έτος 2008.

Ο δικαιούχος μπορεί να είναι ιδιοκτήτης της γης ή να την εκμεταλλεύεται με μακροχρόνια μίσθωση ή να
τη διαχειρίζεται.

Οι δικαιούχοι του κάθε Καθεστώτος πρέπει να τηρούν τους όρους του κάθε Καθεστώτος στο οποίο
έχουν ενταχθεί ή θέλουν να ενταχθούν. Οι όροι για κάθε Καθεστώς περιγράφονται στις αντίστοιχες
αναλυτικές περιγραφές που ακολουθούν στις επόμενες σελίδες.

Φυσικό πρόσωπο μπορεί να είναι είτε ένα μόνο άτομο, είτε μια ομάδα ατόμων (εφόσον αυτά δεν
συνιστούν νομικό πρόσωπο). Ως ομάδες ατόμων θεωρούνται οι σύζυγοι, τα αδέλφια, οι συγκληρονόμοι
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κτλ. Στην προκειμένη περίπτωση, ως φυσικό πρόσωπο θεωρείται ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής της
ομάδας, στο όνομα του οποίου υποβάλλεται η αίτηση.

Νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι το κράτος, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, η εκκλησία, τα
μοναστήρια, οι εταιρείες, τα ιδρύματα φορείς που διαχειρίζονται κεφάλαια που έχουν προωθηθεί για
ορισμένους σκοπούς π.χ. κοινωνικούς ή φιλανθρωπικούς) κλπ.

12.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Κοινοτική
Συμμετοχή
(1)

Εθνική
Συμμετοχή
(2)

Δημόσια
Δαπάνη
(1+ 2)

Ιδιωτική
Συμμετοχή
(3)

Συνολικό Κόστος
(1+2+3)

€ 37.730.000 37.730.000 75.460.000 75.460.000
℅ 50 50 100 100

Στο Μέτρο υπάρχει Συμπληρωματική Εθνική Χρηματοδότηση (Κρατική Ενίσχυση) ύψους €29.000.000 η
οποία αφορά δεσμεύσεις που θα γίνουν τα έτη 2009 € 10.775.000, 2010 €10.150.000, 2011 €
8.075.000.

Η πιο πάνω κρατική ενίσχυση καλύπτει δικαιούχους είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς σε συνδυασμό με
συγχρηματοδότηση. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει καμία παρέκκλιση από τις προϋποθέσεις που
ορίζονται για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις

12.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ενίσχυση θα δίνεται για πρώτη φορά ένα χρόνο μετά την υποβολή της  αίτησης ένταξης στο Μέτρο
και νοουμένου ότι θα συμπληρωθούν επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι. Στη συνέχεια οι ενισχύσεις θα
δίνονται κάθε ένα χρόνο νοουμένου ότι θα συμπληρώνονται επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι.

12.6 ΠΟΙΝΕΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η τήρηση των υποχρεώσεων για κάθε Καθεστώς είναι υποχρεωτική για όλη τη διάρκεια της δέσμευσης,
πενταετής ή εξαετής ανάλογα με το Καθεστώς. Οποιεσδήποτε παρατυπίες εντοπιστούν κατά τους
ελέγχους που διενεργεί ο ΚΟΑΠ μπορεί να οδηγήσουν σε αποκοπές ποσών, επιστροφές ποσών από
πληρωμές προηγούμενων ετών ή δημιουργία πολυετών ποινών.

12.7 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

Απόκλιση σε αίτηση μπορεί να προκύψει από τους διοικητικούς ή τους επιτόπιους ελέγχους ή από το
συνδυασμό των δύο. Οι αποκλίσεις από τους ελέγχους ισχύουν στην τρέχουσα χρονιά που γίνεται ο
έλεγχος και σε κάποιες περιπτώσεις όπως εξηγείται πιο κάτω ισχύουν και στην επόμενη ή επόμενες
χρονιές (βλέπε σημείο 2.1.11.6 για τη μεθοδολογία επιβολής ποινών).

Σε όλες τις περιπτώσεις που διαπιστωθεί διαφορά στην επιλέξιμη έκταση των τεμαχίων η οποία με
βεβαιότητα μπορεί να θεωρηθεί ότι ίσχυε και στα προηγούμενα χρόνια της δέσμευσης εκτός από τις
αποκλίσεις που προκύπτουν κατά τη χρονιά του ελέγχου, ο αιτητής καλείται να επιστρέψει το ποσό
επιδότησης που έλαβε για την έκταση που δεν ήταν επιλέξιμη για όλα τα προηγούμενα έτη.

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από τον ΚΟΑΠ για τις Αγροπεριβαλλοντικές δράσεις διαχωρίζονται ως
εξής:

 Έλεγχοι επιλέξιμης καλλιέργειας και επιλέξιμης έκτασης
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 Έλεγχος κατάστασης εκκίνησης
 Έλεγχοι τήρησης δράσης ανάλογα με το καθεστώς

Στις περιπτώσεις όπου βρεθεί ότι δεν τηρείται η δράση, η έκταση για την οποία δεν τηρείται η δράση
δεν πληρώνεται κατά το έτος ελέγχου. Εάν αυτό συμβεί και στο επόμενο έτος οδηγεί σε αποκλεισμό της
έκτασης όπου δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις από το μέτρο και επιστροφή του συνόλου της επιδότησης
που δόθηκε για τη συγκεκριμένη έκταση για όλα τα έτη.

12.8 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

 Διαφορετικές καλλιέργειες πρέπει να δηλώνονται σε ξεχωριστές εγγραφές εφόσον
συμμετέχουν σε διαφορετικό Καθεστώς ή διαφορετική δράση.

 Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στο Μέτρο απαιτείται η προσκόμιση του απαραίτητου
εντύπου συμμετοχής (Ισχύει για νέους αιτητές και νέους αιτητές από μεταβίβαση). Τα
έντυπα αυτά είναι διαθέσιμα στα Επαρχιακά.

 Τονίζεται ότι πρέπει να υποβάλλεται Ενιαία Αίτηση κάθε χρόνο (θεωρείται ως αίτημα
πληρωμής για τα Καθεστώτα στα οποία συμμετέχει ο αιτητής) για όλη τη διάρκεια που ισχύει η
δέσμευση (πενταετία ή εξαετία) και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα τεμάχια της
δέσμευσης (ή όλη η έκταση συμμετοχής για τη Δράση Α2 στις πατάτες).

 Κατά τη διάρκεια της δέσμευσης, το άτομο που κάνει αίτηση στο Σχέδιο Εκταρικών
Επιδοτήσεων πρέπει να είναι το ίδιο με το άτομο που έχει ενταχθεί για ενίσχυση στα
Καθεστώτα του Μέτρου 2.3.

 Κατά τη διάρκεια της δέσμευσης, δικαιούχοι που δεν επιθυμούν να κάνουν αίτηση για Εκταρική
Επιδότηση οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως σε ετήσια βάση τον ΚΟΑΠ για την τήρηση των
Δράσεων των τεμαχίων της δέσμευσης. Τα τεμάχια με τις αντίστοιχες εκτάσεις δεν πρέπει να
είναι αιτούμενα από άλλο αιτητή ή να έχουν πληρωθεί σε άλλο αιτητή στο Σχέδιο Εκταρικών
Επιδοτήσεων.

 Για καλύτερη διαχείριση της αίτησης, οι αιτητές παροτρύνονται να ταυτίζουν τα δηλωμένα
τεμάχια και τις αντίστοιχες εκτάσεις της αίτησης σύμφωνα με τη δέσμευση του αντίστοιχου
Καθεστώτος του Μέτρου 2.3.

12.8.1 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.1-ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΜΠΕΛΙΑ

Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή νέων αιτητών ή η αύξηση εκτάσεων στο Καθεστώς το 2011.

Πρέπει να τηρείται το Αρχείο Γεωργού
για όλα τα Καθεστώτα του Μέτρου 2.3.

Επιλέξιμη Δράση Γ

Τα τεμάχια που ήδη συμμετέχουν στο καθεστώς 2.3.1 είναι σημειωμένα με √ στο κουτάκι κάτω από τη
στήλη του Καθεστώτος 2.3.1 (√ σε κάθε τεμάχιο). Για τους αιτητές από μεταβίβαση της δέσμευσης
τονίζεται ότι πρέπει να σημειωθεί √ σε όλα τα τεμάχια τα οποία αναλαμβάνουν και τα οποία είναι ήδη
ενταγμένα στο Καθεστώς από τον προηγούμενο αιτητή .Όλα τα τεμάχια με οινοποιήσιμα αμπέλια τα
οποία συμμετέχουν στο Καθεστώς πρέπει να είναι καταγραμμένα στο μητρώο του Συμβουλίου
Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΣΑΠ). Οι αιτητές δεν είναι απαραίτητο να προσκομίσουν Πιστοποιητικό
Καταγραφής Αμπελουργικού Μητρώου κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης. Ο ΚΟΑΠ διενεργεί
διασταυρωτικό έλεγχο με το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων για όλα τα τεμάχια είναι ενταγμένα
στο Καθεστώς. Αν διαπιστωθεί ασυμφωνία, θα ζητηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο η υποβολή του
Πιστοποιητικού για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων.
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12.8.1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Το καθεστώς εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος. Προτεραιότητα δίνεται στις περιοχές παραγωγής Οίνων
Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ Πιτσιλιά, Κρασοχώρια Λεμεσού, Βουνί Παναγιάς –
Αμπελίτης, Λαόνα Ακάμα και Κουμανδαρία) όπως καθορίζονται από το σχετικό Διάταγμα Κ.Δ.Π.
706/2004 που εφαρμόζει το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων.
Οι κυριότεροι στόχοι του Καθεστώτος είναι:

 Η επίτευξη σημαντικών αγροπεριβαλλοντικών βελτιώσεων λόγω της μείωσης στη χρήση
ζιζανιοκτόνων

 Μείωση της συνολικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλείται από την καλλιέργεια των
αμπελιών

 Αειφορική διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων
 Προστασία της δημόσιας υγείας
 Βελτίωση της υφής και γονιμότητας του εδάφους και αύξηση της διαθέσιμης υγρασίας του
 Περιορισμός της έκρηξης και επέκτασης των πυρκαγιών
 Συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο

12.8.1.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του Καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή άλλοι διαχειριστές της γης οι
οποίοι έχουν καταστεί Δικαιούχοι μετά από υποβολή αιτήματος ενίσχυσης το 2009 και την υποβολή
αιτήματος πληρωμής ανά έτος στα χρονικά πλαίσια που ορίζει το Καθεστώς.

Ο δικαιούχος μπορεί να είναι ιδιοκτήτης της γης ή να την εκμεταλλεύεται με μακροχρόνια μίσθωση ή να
τη διαχειρίζεται.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους:

 Ανάληψη δέσμευσης πενταετούς διάρκειας για τις αγροπεριβαλλοντικές δράσεις του
Καθεστώτος (με αρχή την ημερομηνία υποβολής αιτήματος ενίσχυσης του 2009 και τέλος την
31η Δεκεμβρίου 2013)

 Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι 1 δεκάριο (0,1 εκτάρια) οινοποιήσιμα ή/και επιτραπέζια
αμπέλια ή/και αμπέλια για παραγωγή σταφίδας

 Συμπερίληψη στο Καθεστώς όλων των οινοποιήσιμων, επιτραπέζιων αμπελιών και αμπελιών
για παραγωγή σταφίδας του αιτητή που αποτελούν μέρος της ίδιας συμπαγούς έκτασης. Αυτό
σημαίνει ότι συνορεύοντα τεμάχια με αμπέλια πρέπει να ενταχθούν όλα στο καθεστώς 2.3.1 και
όχι κάποια από αυτά

 Τήρηση της Κατάστασης Εκκίνησηςτου Καθεστώτος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7)
 Η τήρηση όλων των υποχρεώσεων του καθεστώτος για όλα τα τεμάχια καθ όλη τη διάρκεια της

δέσμευσης είναι υποχρεωτική. Αποσύρσεις, μειώσεις εκτάσεων ή μεταβιβάσεις τεμαχίων χωρίς
επιβολή ποινών επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αν αυτές τεκμηριώνονται
με νομική υποχρέωση

 Τα τεμάχια που θα βρίσκονται στη δέσμευση πρέπει να δηλώνονται κάθε χρόνο στην Ενιαία
αίτηση των Εκταρικών Επιδοτήσεων σε όλα τα έτη της διάρκειας της δέσμευσης με αιτηθείσα
καλλιέργεια την επιλέξιμη καλλιέργεια για τη δράση (Αμπέλια οινοποιήσιμα, Αμπέλια
Επιτραπέζια, Αμπέλια για παραγωγή σταφίδας). Στην περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στα
στοιχεία των τεμαχίων αυτές πρέπει να δηλώνονται. Τονίζεται ότι ο αιτητής των εκταρικών και ο
κάτοχος δέσμευσης Αγροπεριβαλλοντικών δεν πρέπει να είναι διαφορετικός.

 Αποδοχή όλων των ελέγχων από τους Λειτουργούς του ΚΟΑΠ παρέχοντας όλες τις αναγκαίες
για τον έλεγχο πληροφορίες και διευκολύνσεις
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12.8.1.3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΡΑΣΗ

Επιλέξιμη δράση είναι η μηχανική καλλιέργεια ή άλλος μηχανικός τρόπος καταστροφής των
αγριόχορτων (ζιζανίων).  Η δράση αυτή θα γίνεται κατά τη διάρκεια του βλαστητικού κύκλου
των αμπελιών.

12.8.1.4 ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Για την εφαρμογή μηχανικής καλλιέργειας ή άλλου μηχανικού τρόπου καταστροφής των αγριόχορτων,
αντί της χημικής ζιζανιοκτονίας, στα οινοποιήσιμα και επιτραπέζια αμπέλια θα παρέχεται ετήσια
ενίσχυση 60 Ευρώ/ δεκάριο για κάλυψη του πρόσθετου κόστους.

Για τους αμπελώνες που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με υψόμετρο άνω των 800
μέτρων ή με υψόμετρο άνω των 500 μέτρων και μέση κλίση εδάφους 15% και άνω, θα παρέχονται
ακόμη 20 Ευρώ ανά δεκάριο.

12.8.1.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ενίσχυση θα δίδεται για πρώτη φορά ένα χρόνο μετά την υποβολή της αίτησης και νοουμένου ότι θα
συμπληρωθούν επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι.  Στη συνέχεια οι ενισχύσεις θα δίνονται κάθε ένα χρόνο
νοουμένου ότι συμπληρώνονται επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι.

12.8.2 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.2- ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΤΑΤΕΣ

Επιλέξιμες Δράσεις:
 Α1: Τριετής Αμειψισπορά
 Α2: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής

Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή νέων αιτητών ή η αύξηση εκτάσεων στο Καθεστώς το 2011.

Πρέπει να τηρείται το Αρχείο Γεωργού για όλα τα Καθεστώτα του Μέτρου 2.3.

Το 2011 οι αιτητές της δράσης Α2 (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής) πρέπει να
προσκομίσουν έντυπο αναλύσεων εδάφους που να έχουν διενεργηθεί την τελευταία τριετία
(2009 ή 2010 ή 2011)

Τα τεμάχια που ήδη συμμετέχουν στο Καθεστώς 2.3.2 είναι σημειωμένα με √ στο κουτάκι κάτω από τη
στήλη του Καθεστώτος 2.3.2 (√ σε κάθε τεμάχιο για τη Δράση Α1). Τονίζεται ότι πρέπει να σημειωθεί √
σε όλα τα τεμάχια τα οποία επιθυμείται η ένταξή τους στο Καθεστώς για τη Δράση Α2 ). Για τους αιτητές
από μεταβίβαση της δέσμευσης τονίζεται ότι πρέπει να σημειωθεί √ σε όλα τα τεμάχια τα οποία
αναλαμβάνουν και τα οποία είναι ήδη ενταγμένα στο Καθεστώς από τον προηγούμενο αιτητή.Ο αιτητής
πρέπει να επιλέξει σε ποια από τις δυο δράσεις επιθυμεί να εντάξει το τεμάχιό του. Εάν ο αιτητής
επιθυμεί να εντάξει τεμάχιο και στις δύο δράσεις πρέπει να σημειωθεί το √ και στις δυο αντίστοιχες
στήλες.

12.8.2.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Ειδικότεροι στόχοι του Καθεστώτος είναι:
 Η μείωση της συνολικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλείται από την καλλιέργεια

πατατών,



51

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2011

51

 Η αειφορική διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων,
 Η μείωση της χρήσης γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων και η βελτίωση της ποιότητας και

ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων,
 Η προαγωγή της επαγγελματικής ασφάλειας και ευημερίας των παραγωγών και του εργατικού

προσωπικού,
 Η προστασία της δημόσιας υγείας,
 Η προσαρμογή της παραγωγής των κυπριακών πατατών κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις

αυξημένες απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού καταναλωτικού κοινού,
 Βελτίωση της υφής και γονιμότητας του εδάφους και αύξηση της διαθέσιμης υγρασίας του.

12.8.2.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στο Καθεστώς αυτό περιλαμβάνονται δυο επιλέξιμες δράσεις που σκοπό έχουν να προωθηθούν
καλλιεργητικές μέθοδοι και τεχνικές παραγωγής και διαχείρισης που σέβονται το περιβάλλον, ιδίως για
να προστατευθεί η ποιότητα των υδάτων, του εδάφους και του τοπίου και να διατηρηθεί ή/ και να
προαχθεί η βιοποικιλοµορφία.

12.8.2.2.1ΤΡΙΕΤΗΣ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ

Επιλέξιμη δράση είναι η εφαρμογή τριετούς συστήματος αμειψισποράς που περιλαμβάνει εναλλαγή με
ένα χρόνο πατάτες, ένα χρόνο άλλη ετήσια καλλιέργεια εκτός των σολανωδών (πχ ντομάτα, πιπεριά,
μελιτζάνα) και ένα χρόνο υποχρεωτική αγρανάπαυση με τουλάχιστον δύο καλλιέργειες του εδάφους
(φθινόπωρο - άνοιξη) και εφαρμογή χλωρής λίπανσης.

12.8.2.2.2ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής περιλαμβάνει βασικά τη διαχείριση της λίπανσης, την
ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, την ορθή χρήση του νερού, και την πιστοποίηση της Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Παραγωγής. Η διαχείριση της λίπανσης περιλαμβάνει βασικά αναλύσεις εδάφους και
φύλλων και καθορισμό προγράμματος λίπανσης. Η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία περιλαμβάνει
κυρίως προγράμματα φυτοπροστασίας που βασίζονται σε φερομονικές παγίδες, ωφέλημα έντομα
καθώς και ανάλυση των υπολειμμάτων. Η διαχείριση χρήσης του νερού περιλαμβάνει προγράμματα
άρδευσης και ωράρια άρδευσης. Επίσης αναγκαία θεωρείται η τήρησης αρχείου καθώς και η
πιστοποίηση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής.

Επιλέξιμη δράση είναι η ορθολογιστική χρήση του νερού και των λιπασμάτων καθώς και η
συνδυασμένη χρήση φυσικών και χημικών μεθόδων φυτοπροστασίας με στόχο τη διατήρηση των
διαφόρων εχθρών και ασθενειών των πατατών σε οικονομικά επίπεδα.

Οι γεωργοί που συμμετέχουν οφείλουν:

 Να ακολουθούν τις απαιτήσεις του προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Παραγωγής και να τηρούν σχετικά στοιχεία

 Να διενεργούν αναλύσεις εδάφους ανά τριετία
 Να τυγχάνουν πιστοποίησης από Ιδιωτικό Ανεξάρτητο Οργανισμό Πιστοποίησης

Το Καθεστώς εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος. Προτεραιότητα δίνεται στις περιοχές Κοκκινοχωριών, δυτικής
Λευκωσίας, πεδινής ανατολικής Πάφου, δυτικής Λάρνακας και δυτικής Λεμεσού.
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12.8.2.3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του Καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή άλλοι διαχειριστές της γης οι
οποίοι έχουν καταστεί Δικαιούχοι μετά από υποβολή αιτήματος ενίσχυσης το 2009 και την υποβολή
αιτήματος πληρωμής ανά έτος στα χρονικά πλαίσια που ορίζει το Καθεστώς.

Ο δικαιούχος μπορεί να είναι ιδιοκτήτης της γης ή να την εκμεταλλεύεται με μακροχρόνια μίσθωση ή να
τη διαχειρίζεται.

12.8.2.3.1ΤΡΙΕΤΗΣ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους:

 Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι  5 δεκάρια (0,5 εκτάρια),
 Συμπερίληψη στο καθεστώς όλων των πατατοφυτειών του αιτητή που αποτελούν μέρος της ίδιας

συμπαγούς έκτασης
 Τήρηση της Κατάστασης Εκκίνησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7) για το Καθεστώς. Για τις πατάτες που

φυτεύτηκαν το φθινόπωρο του 2010 (όπως και για όλες τις καλλιέργειες πατατών) για να είναι
επιλέξιμες στο συγκεκριμένο Καθεστώς πρέπει να δηλωθούν σαν καλλιέργεια πατάτες στην ενιαία
αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων του 2011.

 Ανάληψη δέσμευσης εξαετούς διάρκειας για τις αγροπεριβαλλοντικές δράσεις του Καθεστώτος
(με αρχή την ημερομηνία υποβολής αιτήματος ενίσχυσης του 2009 και τέλος την 31η Δεκεμβρίου
2014)

 Υποχρεωτική τήρηση αρχείου για τις κυριότερες καλλιεργητικές φροντίδες,
 Πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα τριετούς αμειψισποράς που να περιλαμβάνει εναλλαγή με ένα

χρόνο πατάτες, ένα χρόνο άλλη ετήσια καλλιέργεια εκτός των σολανωδών (πχ ντομάτα, πιπεριά,
μελιτζάνα) και ένα χρόνο υποχρεωτική αγρανάπαυση με τουλάχιστον δύο καλλιέργειες του
εδάφους (φθινόπωρο ή νωρίς το χειμώνα και μια την άνοιξη) και εφαρμογή χλωρής λίπανσης, με
ένα ψυχανθές, π.χ. βίκο (ενσωμάτωση στο έδαφος νωρίς την άνοιξη στο βλαστικό στάδιο του
«γαλακτώματος» του καρπού) ,

 Ο αιτητής πρέπει να υποβάλλει αναλυτικό σχέδιο τριετούς αμειψισποράς (δύο φορές στην
εξαετία)  για το κάθε αγροτεμάχιο που κατέχει / διαχειρίζεται και το οποίο να εφαρμόζει,

 Κάθε χρόνο και το αργότερο ένα μήνα μετά τη φύτευση των πατατοφυτειών (μόνο για τις χρονιές
που θα έχει πατάτες), θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλλει στον ΚΟΑΠ δήλωση καλλιέργειας
στην οποία να σημειώνονται το Φ / Σχ., ο αριθμός τεμαχίου, η έκταση και η ποικιλία. Για την
παρούσα χρονιά, για όλες τις πατατοφυτείες που έχουν φυτευτεί μέχρι την υποβολή της αίτησης η
δήλωση καλλιέργειας πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την αίτηση,

 Η τήρηση των υποχρεώσεων του Καθεστώτος για όλα τα τεμάχια καθ όλη τη διάρκεια της
δέσμευσης είναι υποχρεωτική. Αποσύρσεις, μειώσεις εκτάσεων ή μεταβιβάσεις τεμαχίων χωρίς
επιβολή ποινών επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αν αυτές τεκμηριώνονται με
νομική υποχρέωση,

 Τα τεμάχια που θα βρίσκονται στη δέσμευση πρέπει να δηλώνονται κάθε χρόνο στην αίτηση των
Εκταρικών Επιδοτήσεων σε όλα τα έτη της διάρκειας της δέσμευσης με αιτηθείσα καλλιέργεια την
επιλέξιμη καλλιέργεια για τη δράση η οποία να συμφωνά με το τριετές πρόγραμμα αμειψισποράς.
Στην περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία των τεμαχίων αυτές πρέπει να δηλώνονται.
Τονίζεται ότι ο αιτητής των εκταρικών και ο κάτοχος δέσμευσης Αγροπεριβαλλοντικών δεν πρέπει
να είναι διαφορετικός ,



53

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2011

53

12.8.2.3.2ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΤΑΤΩΝ

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους:

 Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι 5 δεκάρια (0,5 εκτάρια),
 Επιλέξιμη καλλιέργεια είναι μόνο η καλλιέργεια της πατάτας,
 Για τις πατάτες που φυτεύτηκαν το φθινόπωρο του 2010 (όπως και για όλες τις καλλιέργειες

πατατών) για να είναι επιλέξιμες στο συγκεκριμένο καθεστώς πρέπει να δηλωθούν σαν
καλλιέργεια πατάτες στην ενιαία αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων του 2011,

 Συμπερίληψη στο Καθεστώς όλων των πατατοφυτειών του αιτητή που αποτελούν μέρος της ίδιας
συμπαγούς έκτασης,

 Τήρηση της Κατάστασης Εκκίνησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7) για το Καθεστώς
 Ανάληψη δέσμευσης πενταετούς διάρκειας για τις αγροπεριβαλλοντικές δράσεις του Καθεστώτος

(με αρχή την ημερομηνία υποβολής αιτήματος ανίσχυσης του 2009 και τέλος την 31η Δεκεμβρίου
2013)

 Υποχρεωτική τήρηση αρχείων για τις κυριότερες καλλιεργητικές φροντίδες,
 Κάθε χρόνο και το αργότερο ένα μήνα μετά τη φύτευση των πατατοφυτειών, θα πρέπει ο

δικαιούχος να υποβάλλει στον ΚΟΑΠ δήλωση καλλιέργειας στην οποία να σημειώνονται το Φ /
Σχ., ο αριθμός τεμαχίου, η έκταση και η ποικιλία,

 Πιστοποιητικό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής θα προσκομίζεται στις ελεγκτικές
υπηρεσίες του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών από 1η μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε
έτους, καθ’  όλη τη διάρκεια της πενταετίας από τον Οργανισμό Πιστοποίησης. Στο πιστοποιητικό
πρέπει να επισυνάπτεται και πίνακας τεμαχίων .

 Η τήρηση των υποχρεώσεων του Καθεστώτος για όλη την έκταση της δέσμευσης καθ όλη τη
διάρκεια αυτής, είναι υποχρεωτική. Μείωση εκτάσεων  χωρίς επιβολή ποινών επιτρέπονται μόνο
σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αν αυτές τεκμηριώνονται με νομική υποχρέωση,

 Στην Ενιαία αίτηση των εκταρικών επιδοτήσεων πρέπει να δηλώνεται κάθε χρόνο και μέχρι τη
λήξη  της δέσμευσης έκταση καλλιέργειας πατατών τουλάχιστον ίση με την συνολική έκταση που
αναφέρεται στη δέσμευση. Η έκταση αυτή  πρέπει να πιστοποιείται κάθε χρόνο  από ιδιωτικό
ανεξάρτητο Οργανισμό / Εταιρεία,

12.8.2.4 ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

12.8.2.4.1ΤΡΙΕΤΗΣ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ

Για την εφαρμογή του συστήματος τριετούς αμειψισποράς και για ολόκληρη την έκταση με την οποία ο
κάθε δικαιούχος θα συμμετέχει στο σύστημα αμειψισποράς, όπως περιγράφεται πιο πάνω, θα
παρέχεται ενίσχυση ύψους μέχρι 52,5 Ευρώ / δεκάριο κάθε χρόνο.

12.8.2.4.2ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Για την εφαρμογή του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής πατατών (π.χ. για
EUREPGAP,κ.ά.) θα παρέχεται ενίσχυση ύψους 37,5 Ευρώ/ δεκάριο το χρόνο.  Η ενίσχυση θα
παρέχεται για την κάλυψη μέρους των αυξημένων δαπανών που θα προκύπτουν από τη
χρησιμοποίηση παρασκευασμάτων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, σε αντικατάσταση των
συμβατικών χημικών παρασκευασμάτων, για τη διενέργεια χημικών αναλύσεων εδάφους για
ορθολογιστική θρέψη των φυτών και για κάλυψη του κόστους πιστοποίησης.
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12.8.3 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.3-ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Επιλέξιμες Δράσεις:
 Β1: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Εσπεριδοειδών
 Β3: Μηχανική Καταπολέμηση ζιζανίων

Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή νέων αιτητών ή η αύξηση εκτάσεων στο Καθεστώς το 2011.

Πρέπει να τηρείται το Αρχείο Γεωργού για όλα τα Καθεστώτα του Μέτρου 2.3.

Το 2011 οι αιτητές της δράσης Β1 (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής) πρέπει να
προσκομίσουν έντυπο αναλύσεων εδάφους που να έχουν διενεργηθεί την τελευταία τριετία
(2009 ή 2010 ή 2011)

Τα τεμάχια που ήδη συμμετέχουν στο καθεστώς 2.3.3 είναι σημειωμένα με √ στις στήλες του
Καθεστώτος 2.3.3 (√ για κάθε τεμάχιο). Για τους αιτητές από μεταβίβαση της δέσμευσης τονίζεται ότι
πρέπει να σημειωθεί √ σε όλα τα τεμάχια τα οποία αναλαμβάνουν και τα οποία είναι ήδη ενταγμένα στο
Καθεστώς από τον προηγούμενο αιτητή. Το Καθεστώς 2.3.3 έχει δύο επιλέξιμες δράσεις (οι οποίες
περιγράφονται παρακάτω).

12.8.3.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Ανάμεσα στους στόχους του Καθεστώτος για την παροχή ενισχύσεων για την ανάληψη
αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα εσπεριδοειδή είναι:
 Η μείωση της χρήσης εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων και χημικών λιπασμάτων
 Η μείωση ή και αντικατάσταση της χρήσης ζιζανιοκτόνων
 Η ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων
 Η ασφάλεια των εργαζομένων
 Η παραγωγή εσπεριδοειδών ποιότητας
 Η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων
 Η προστασία της δημόσιας υγείας
 Η βελτίωση και προαγωγή της βιοποικιλότητας
 Η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση.

12.8.3.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στο Καθεστώς  αυτό περιλαμβάνονται δυο επιλέξιμες δράσεις που σκοπό έχουν την προστασία, τη
διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος σε περιοχές και εκμεταλλεύσεις εσπεριδοειδών.

12.8.3.2.1ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (Β1)

Η ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής περιλαμβάνει βασικά τη διαχείριση της λίπανσης, την
ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, την ορθή χρήση του νερού και την πιστοποίηση της ολοκληρωμένης
διαχείρισης παραγωγής. Η διαχείριση της λίπανσης περιλαμβάνει βασικά αναλύσεις εδάφους και
φύλλων και καθορισμό προγράμματος λίπανσης. Η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία περιλαμβάνει
κυρίως προγράμματα φυτοπροστασίας που βασίζονται σε φερομονικές παγίδες, ωφέλιμα έντομα
καθώς και ανάλυση των υπολειμμάτων. Η διαχείριση χρήσης του νερού περιλαμβάνει προγράμματα
άρδευσης και ωράρια άρδευσης. Επίσης αναγκαία θεωρείται η τήρηση αρχείου καθώς και η
πιστοποίηση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής.

Επιλέξιμη δράση είναι η ορθολογιστική χρήση του νερού και των λιπασμάτων καθώς και η
συνδυασμένη χρήση φυσικών, βιολογικών, μηχανικών και χημικών μεθόδων φυτοπροστασίας με στόχο
τη διατήρηση των διαφόρων εχθρών και ασθενειών των εσπεριδοειδών σε οικονομικά επίπεδα.
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Οι γεωργοί που συμμετέχουν οφείλουν:

 Να ακολουθούν τις απαιτήσεις του προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Παραγωγής και να τηρούν σχετικά στοιχεία

 Να διενεργούν αναλύσεις εδάφους ανά τριετία
 Να τυγχάνουν πιστοποίησης από Ιδιωτικό Ανεξάρτητο Οργανισμό Πιστοποίησης

12.8.3.2.2ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΑΝΤΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ (Β3)

Επιλέξιμη δράση είναι η μηχανική καταστροφή των ζιζανίων αντικαθιστώντας έτσι τις δυο
εφαρμογές ζιζανιοκτόνων ανά περίοδο που αποτελούν την συνήθη πρακτική. Μια αντιμετώπιση
θα γίνεται το φθινόπωρο για αντιμετώπιση των χειμερινών ζιζανίων και μια το καλοκαίρι για
αντιμετώπιση των καλοκαιρινών ζιζανίων. Ο παραγωγός μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε
μέθοδο μηχανικής αντιμετώπισης (κατεργασία εδάφους, χορτοκοπτικά μηχανήματα κλπ) των ζιζανίων
αρκεί η μέθοδος να εξασφαλίζει επαρκή καταπολέμηση των ζιζανίων στην εκμετάλλευση κατά τη
διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Οι παραγωγοί θα εξακολουθούν να εφαρμόζουν μια καλλιέργεια
του εδάφους κατά την περίοδο την άνοιξης όπως είναι η συνήθης καλλιεργητική πρακτική.

Οι παραγωγοί που θα συμμετέχουν στη δράση Β3 είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν
τουλάχιστον μια καλλιέργεια εδάφους την άνοιξη, μία αντιμετώπιση ζιζανίων το καλοκαίρι και
μία αντιμετώπιση ζιζανίων το φθινόπωρο. Με τον όρο αντιμετώπιση εννοείται οποιαδήποτε
μέθοδος μηχανικής αντιμετώπισης όπως π.χ. κατεργασία εδάφους ή χορτοκοπτικές μηχανές.

Το Καθεστώς θα εφαρμοστεί σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος σε φυτείες εσπεριδοειδών που εφαρμόζουν τις πιο πάνω
Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις.

12.8.3.3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του Καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή άλλοι διαχειριστές της γης οι
οποίοι έχουν καταστεί Δικαιούχοι μετά από υποβολή αιτήματος ενίσχυσης το 2009 και την υποβολή
αιτήματος πληρωμής ανά έτος στα χρονικά πλαίσια που ορίζει το Καθεστώς.

Ο δικαιούχος μπορεί να είναι ιδιοκτήτης της γης ή να την εκμεταλλεύεται με μακροχρόνια μίσθωση ή να
τη διαχειρίζεται.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους:

 Ανάληψη δέσμευσης πενταετούς διάρκειας για τις αγροπεριβαλλοντικές δράσεις του Καθεστώτος
(με αρχή την ημερομηνία υποβολής αιτήματος ενίσχυσης του 2009 και τέλος την 31η Δεκεμβρίου
2013)

 Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι 5 δεκάρια (0,5 εκτάρια) εσπεριδοειδή για την Ολοκληρωμένη
Διαχείριση Παραγωγής (Β1) και 3 δεκάρια εσπεριδοειδή (0,3 εκτάρια) για την μηχανική
αντιμετώπιση των ζιζανίων (Β3)

 Τήρηση της Κατάστασης Εκκίνησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7) για το Καθεστώς
 Η τήρηση των υποχρεώσεων του Καθεστώτος για όλα τα τεμάχια καθ όλη τη διάρκεια της

δέσμευσης είναι υποχρεωτική. Αποσύρσεις, μειώσεις εκτάσεων ή μεταβιβάσεις τεμαχίων χωρίς
επιβολή ποινών επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αν αυτές τεκμηριώνονται με
νομική υποχρέωση

 Τα τεμάχια που θα βρίσκονται στη δέσμευση πρέπει να δηλώνονται στην Ενιαία αίτηση των
Εκταρικών Επιδοτήσεων σε όλα τα έτη της διάρκειας της δέσμευσης με αιτηθείσα καλλιέργεια την
επιλέξιμη καλλιέργεια για τη δράση (Εσπεριδοειδή). Στην περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στα
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στοιχεία των τεμαχίων αυτές πρέπει να δηλώνονται. Τονίζεται ότι ο αιτητής των εκταρικών και ο
κάτοχος δέσμευσης Αγροπεριβαλλοντικών δεν πρέπει να είναι διαφορετικός

 Αποδοχή όλων των ελέγχων από τους Λειτουργούς του ΚΟΑΠ παρέχοντας όλες τις αναγκαίες για
τον έλεγχο πληροφορίες και διευκολύνσεις.

Οι δικαιούχοι που αιτούνται ενίσχυσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής
Εσπεριδοειδών (Β1) πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Παραγωγής (π.χ. GlobalGAP, EurepGap, Nature choice, Agro κ.τ.λ.) από Ιδιωτικό Ανεξάρτητο
Οργανισμό Πιστοποίησης. Πιστοποιητικό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής θα
προσκομίζεται στις ελεγκτικές υπηρεσίες του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών
από 1η μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, καθ’  όλη τη διάρκεια της πενταετίας από τον
Οργανισμό Πιστοποίησης. Στο πιστοποιητικό πρέπει να επισυνάπτεται και πίνακας τεμαχίων.

12.8.3.4 ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το Καθεστώς θα περιλαμβάνει τις αντίστοιχες ενισχύσεις ανά δράση ως ακολούθως:

12.8.3.4.1ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (Β1)

Η ενίσχυση θα παρέχεται για την κάλυψη μέρους των αυξημένων δαπανών που θα προκύπτουν από τη
χρησιμοποίηση παρασκευασμάτων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, σε αντικατάσταση των
συμβατικών χημικών παρασκευασμάτων, για τη διενέργεια χημικών αναλύσεων εδάφους για
ορθολογιστική θρέψη των φυτών και για κάλυψη του κόστους πιστοποίησης.  Το ύψος της ενίσχυσης
θα ανέρχεται στα 55 Ευρώ ανά δεκάριο.

12.8.3.4.2ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΑΝΤΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ (Β3)

Η ενίσχυση θα παρέχεται για την κάλυψη των αυξημένων δαπανών που προκύπτουν από την
αντικατάσταση της εφαρμογής και χρήσης ζιζανιοκτόνων (δύο φορές ανά καλλιεργητική περίοδο) με τη
χρήση μηχανικών μέσων αντιμετώπισης τους.

Το ύψος της ενίσχυσης θα ανέρχεται στα 30 Ευρώ ανά δεκάριο.

Το σύνολο των δαπανών των επιλέξιμων δράσεων ανέρχεται στα 85 Ευρώ το δεκάριο για όσους θα
επιλέξουν να συμμετέχουν και στις δύο δράσεις.

12.8.3.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η ενίσχυση θα δίνεται για πρώτη φορά ένα χρόνο μετά την υποβολή της αίτησης και νοουμένου ότι θα
συμπληρωθούν επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι.  Στη συνέχεια οι ενισχύσεις θα δίνονται κάθε ένα χρόνο
νοουμένου ότι συμπληρώνονται επιτυχώς οι έλεγχοι.

12.8.4 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.4-ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Επιλέξιμες Δράσεις:

 Δ1: Διετής αμειψισπορά
 Δ2: Τριετής αμειψισπορά

Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή νέων αιτητών ή η αύξηση εκτάσεων στο Καθεστώς το 2011.
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Πρέπει να τηρείται το Αρχείο Γεωργού για όλα τα Καθεστώτα του Μέτρου 2.3.

Πρέπει να τηρείται το σχέδιο αμειψισποράς

Τα τεμάχια που συμμετέχουν στο Καθεστώς 2.3.4 είναι σημειωμένα με √ στις στήλες του Καθεστώτος
2.3.4 (√ για κάθε τεμάχιο). Για τους αιτητές από μεταβίβαση της δέσμευσης τονίζεται ότι πρέπει να
σημειωθεί √ σε όλα τα τεμάχια τα οποία αναλαμβάνουν και τα οποία είναι ήδη ενταγμένα στο Καθεστώς
από τον προηγούμενο αιτητή .
Το Καθεστώς 2.3.4 έχει δύο επιλέξιμες δράσεις (οι οποίες περιγράφονται παρακάτω). Τεμάχιο δεν
μπορεί να ενταχθεί και στις δύο δράσεις. Και για τις δύο επιλέξιμες δράσεις είναι υποχρεωτική η
υποβολή του Σχεδίου Αμειψισποράς. Για την υποβολή του Σχεδίου Αμειψισποράς πρέπει να σημειωθεί
το √ στο κουτί που αφορά τα επισυναπτόμενα έντυπα όπως περιγράφεται στον οδηγό συμπλήρωσης
της αίτησης. Το Σχέδιο Αμειψισποράς πρέπει να υποβληθεί μαζί με την Ενιαία Αίτηση κατά την περίοδο
παραλαβής.

12.8.4.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Με την εφαρμογή του Καθεστώτος αναμένεται επίτευξη σημαντικών αγροπεριβαλλοντικών βελτιώσεων
λόγω της μείωσης της χρήσης αγροχημικών παρασκευασμάτων (γεωργικών φαρμάκων και
λιπασμάτων).  Στόχοι του Καθεστώτος είναι η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
(ικανοποίηση των σχετικών προτύπων), ο περιορισμός του πληθυσμού των δυσεξόντωτων ζιζανίων
στα σιτηρά αλλά και η βελτίωση της δομής και της γονιμότητας του εδάφους.

12.8.4.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του Καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή άλλοι διαχειριστές της γης οι
οποίοι έχουν καταστεί Δικαιούχοι μετά από υποβολή αιτήματος ενίσχυσης το 2009 και την υποβολή
αιτήματος πληρωμής ανά έτος στα χρονικά πλαίσια που ορίζει το Καθεστώς.

Ο δικαιούχος μπορεί να είναι ιδιοκτήτης της γης ή να την εκμεταλλεύεται με μακροχρόνια μίσθωση ή να
τη διαχειρίζεται.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους:

 Ανάληψη δέσμευσης εξαετούς διάρκειας για τις αγροπεριβαλλοντικές δράσεις του Καθεστώτος
(με αρχή την ημερομηνία υποβολής αιτήματος ενίσχυσης του 2009 και τέλος την 31η Δεκεμβρίου
2014).

 Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι 10 δεκάρια (1 εκτάριο)
 Τήρηση της Κατάστασης Εκκίνησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7) του Καθεστώτος.
 Υποβολή Σχεδίου Αμειψισποράς και αυστηρή τήρησή του κατά τη διάρκεια της εξαετίας της

δέσμευσης
 Υποχρεωτική τήρηση αρχείου με τις κυριότερες καλλιεργητικές φροντίδες. Οι αιτητές μπορούν να

προμηθευτούν πρότυπο του εντύπου για το αρχείο από τα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ
 Επιλέξιμα τεμάχια είναι αυτά που βρίσκονται εκτός επιλέξιμων μειονεκτικών περιοχών. Ο

διαχωρισμός των περιοχών γίνεται σε επίπεδο κοινότητας. Ο κατάλογος με τις κοινότητες όπου τα
τεμάχια εντός αυτών είναι επιλέξιμα για το καθεστώς 2.3.4 ακολουθεί (Πίνακας 2)

 Κατά την περίοδο της αγρανάπαυσης (όπου εφαρμόζεται) θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον δύο
καλλιέργειες μία αργά το Φθινόπωρο ή νωρίς το Χειμώνα και μία νωρίς την Άνοιξη. Για πλήρη
καταπολέμηση των ζιζανίων ίσως απαιτηθεί και τρίτη καλλιέργεια

 Η τήρηση των υποχρεώσεων του Καθεστώτος για όλα τα τεμάχια καθ όλη τη διάρκεια της
δέσμευσης είναι υποχρεωτική. Αποσύρσεις, μειώσεις εκτάσεων ή μεταβιβάσεις τεμαχίων χωρίς
επιβολή ποινών επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αν αυτές τεκμηριώνονται με
νομική υποχρέωση
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 Τα τεμάχια που θα βρίσκονται στη δέσμευση πρέπει να δηλώνονται στην Ενιαία αίτηση των
Εκταρικών Επιδοτήσεων σε όλα τα έτη της διάρκειας της δέσμευσης με αιτηθείσα καλλιέργεια την
επιλέξιμη καλλιέργεια για τη δράση. Στην περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία των
τεμαχίων αυτές πρέπει να δηλώνονται. Τονίζεται ότι ο αιτητής των εκταρικών και ο κάτοχος
δέσμευσης Αγροπεριβαλλοντικών δεν πρέπει να είναι διαφορετικός.

 Αποδοχή όλων των ελέγχων από τους Λειτουργούς του ΚΟΑΠ παρέχοντας όλες τις αναγκαίες για
τον έλεγχο πληροφορίες και διευκολύνσεις

12.8.4.3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Επιλέξιμες δράσεις:

Δ1: Διετές σύστημα αμειψισποράς, δηλ. ένα έτος σιτηρά και ένα έτος αγρανάπαυση ή ψυχανθές
Δ2: Τριετές σύστημα αμειψισποράς, δηλαδή ένα έτος αγρανάπαυση, την επόμενη χρονιά
σιτηρό ή ψυχανθές και την μεθεπόμενη το αντίστροφο της δεύτερης χρονιάς

Σε περίπτωση επιλογής της καλλιέργειας με ψυχανθή, επιλέξιμες καλλιέργειες είναι τα καρποδοτικά
ψυχανθή (βίκος για σπόρο και ρόβι για σπόρο) και τα όσπρια πλην των κουκιών (ρεβίθια, φακές, ξηρά
φασόλια, λουβιά, λουβάνα, μπιζέλια, εξαιρουμένων όσων συγκομίζονται πράσινα).

Πιο αναλυτικά οι επιλέξιμες καλλιέργειες για τα δύο σχέδια αμειψισποράς είναι οι πιο κάτω:
Αγρανάπαυση
Αγρανάπαυση

Σιτηρά:
Σκληρό Σιτάρι
Σιτάρι για σανό
Κριθάρι
Σιφωνάρι
Αραβόσιτος
Σόργο

Ψυχανθή (Όσπρια):

Μπιζέλια
Λουβάνα
Φασόλια
Λουβιά
Ρεβίθι
Φακή

Καρποδοτικά Ψυχανθή:
Βίκος για σπόρο
Βίκος για χόρτο
Ρόβι για σπόρο

12.8.4.4 ΣΧΕΔΙΟ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑΣ

Το σχέδιο αμειψισποράς πρέπει να υποβληθεί με την Ενιαία Αίτηση στο Καθεστώς 2.3.4.

Για τη δράση Δ1, διετής αμειψισπορά, το σχέδιο αμειψισποράς πρέπει να υποδεικνύει τις καλλιέργειες
που θα εφαρμοστούν τα δύο πρώτα χρόνια της εξαετούς υποχρέωσης (1). Με τη λήξη της διετίας οι
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αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν σχέδιο αμειψισποράς για τη δεύτερη διετία (2). Το ίδιο ισχύει και με τη
λήξη της δεύτερης διετίας, μέχρι και το τέλος της εξαετίας (3).

Για τη δράση Δ2,  τριετής αμειψισπορά, το σχέδιο αμειψισποράς πρέπει να υποδεικνύει τις καλλιέργειες
που θα εφαρμοστούν τα τρία πρώτα χρόνια της εξαετούς υποχρέωσης (1). Με τη λήξη της τριετίας οι
αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν σχέδιο αμειψισποράς για το υπόλοιπο της εξαετούς υποχρέωσης (2).

Παραδείγματα σχεδίου διετούς αμειψισποράς:
 (1) Σιτηρό Αγρανάπαυση (2) Σιτηρό Αγρανάπαυση (3) Σιτηρό Αγρανάπαυση
 (1) Αγρανάπαυση  Σιτηρό (2) Ψυχανθές Σιτηρό (3) Αγρανάπαυση Σιτηρό

Παραδείγματα σχεδίου τριετούς αμειψισποράς:
 (1) Αγρανάπαυση Σιτηρό Ψυχανθές (2) Αγρανάπαυση Ψυχανθές Σιτηρό
 (1) Σιτηρό Αγρανάπαυση Ψυχανθές (2) Σιτηρό Αγρανάπαυση Σιτηρό

Στο εξαετές σχέδιο αμειψισποράς (και για τις δύο δράσεις) δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
παρουσιάζονται τα εξής:
 Δύο συνεχόμενες χρονιές σιτηρά
 Δύο συνεχόμενες χρονιές ψυχανθή
 Δύο συνεχόμενες χρονιές αγρανάπαυση

12.8.4.5 ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσό της ενίσχυσης καλύπτει μέρος του διαφυγόντος εισοδήματος και των επιπρόσθετων δαπανών
που προέρχονται από τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος.

Για την εφαρμογή του τριετούς συστήματος αμειψισποράς όπως περιγράφεται στις επιλέξιμες δράσεις
πιο πάνω, θα παρέχεται ενίσχυση μέχρι 3,20 Ευρώ ανά δεκάριο το έτος ενώ για την εφαρμογή του
διετούς συστήματος αμειψισποράς θα παρέχεται ενίσχυση μέχρι 4,80 Ευρώ ανά δεκάριο το έτος. Το
ποσό αυτό θα αποτελεί ανώτατο όριο και εκπροσωπεί μέρος του διαφυγόντος εισοδήματος του
παραγωγού και των επιπρόσθετων δαπανών που προέρχονται  από τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο
δικαιούχος.

12.8.4.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η ενίσχυση θα δίνεται για πρώτη φορά ένα χρόνο μετά την υποβολή της αίτησης και νοουμένου ότι θα
συμπληρωθούν επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι.  Στη συνέχεια οι ενισχύσεις θα δίνονται κάθε ένα χρόνο
νοουμένου ότι συμπληρώνονται επιτυχώς οι έλεγχοι.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ1 ΚΑΙ Δ2

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΝΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΣΗΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑ
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ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΦΡΕΝΑΡΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΖΥΓΙ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΙΤΙ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΙΒΑΔΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΖΩΤΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΡΙ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΡΩΝΙ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΕΝΕΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΟΡΜΙΔΕΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΕΡΓΑΜΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΣΟΦΤΑΔΕΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΟΧΝΗ
ΛΑΡΝΑΚΑ ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΚΡΟΥΝΤΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΣΩΜΑΤΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΕΙΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΡΗΜΗ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΑΝΤΟΥ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΟΛΟΣΣΙ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΜΟΝΗ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΚΑΤΩ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΠΑΝΩ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΡΑΧΩΝΙ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΥΨΩΝΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΓΓΟΛΕΜΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΑΣ
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΛΕΜΑΝΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΥΚΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΜΜΑΔΙΕΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΥΛΩΝΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΒΑΡΙΣΕΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΕΡΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΤΩ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΝΩ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΖΩΔΕΙΑ ΠΑΝΩ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΚΑΤΩ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΠΑΝΩ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΟΥΡΟΥΚΙΝΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΕΟ ΛΙΒΑΔΙ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΞΕΡΟΒΟΥΝΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΕΤΡΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ  ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΑΦΟΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΑΦΟΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΠΑΦΟΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ
ΠΑΦΟΣ ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ
ΠΑΦΟΣ ΑΝΑΡΙΤΑ
ΠΑΦΟΣ ΑΡΓΑΚΑ
ΠΑΦΟΣ ΑΧΕΛΕΙΑ
ΠΑΦΟΣ ΓΙΑΛΙΑ
ΠΑΦΟΣ ΓΟΥΔΙ
ΠΑΦΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
ΠΑΦΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ
ΠΑΦΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΠΑΦΟΣ ΕΜΠΑ
ΠΑΦΟΣ ΕΥΡΕΤΟΥ
ΠΑΦΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΛΛΗΔΕΣ
ΠΑΦΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ
ΠΑΦΟΣ ΚΟΛΩΝΗ
ΠΑΦΟΣ ΚΟΝΙΑ
ΠΑΦΟΣ ΚΟΥΚΛΙΑ
ΠΑΦΟΣ ΛΕΜΠΑ
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ΠΑΦΟΣ ΜΑΚΟΥΝΤΑ
ΠΑΦΟΣ ΜΑΝΔΡΙΑ
ΠΑΦΟΣ ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ
ΠΑΦΟΣ ΜΕΣΟΓΗ
ΠΑΦΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ
ΠΑΦΟΣ ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ
ΠΑΦΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ
ΠΑΦΟΣ ΠΕΓΕΙΑ
ΠΑΦΟΣ ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ
ΠΑΦΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΠΑΦΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙ
ΠΑΦΟΣ ΠΩΜΟΣ
ΠΑΦΟΣ ΣΑΡΑΜΑ
ΠΑΦΟΣ ΣΚΟΥΛΛΗ
ΠΑΦΟΣ ΣΤΕΝΗ
ΠΑΦΟΣ ΤΑΛΑ
ΠΑΦΟΣ ΤΙΜΗ
ΠΑΦΟΣ ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ
ΠΑΦΟΣ ΤΡΙΜΙΘΟΥΣΑ
ΠΑΦΟΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΠΑΦΟΣ ΧΟΛΗ
ΠΑΦΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥ

12.8.5 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.5 Β-ΔΙΑΣΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

Επιλέξιμη Δράση: ΠΑ (Παραδοσιακά Αμπέλια)

Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή νέων αιτητών ή η αύξηση εκτάσεων στο Καθεστώς το 2011.

Πρέπει να τηρείται το Αρχείο Γεωργού για όλα τα Καθεστώτα του Μέτρου 2.3.

Τα τεμάχια που είναι ενταγμένα στο Καθεστώς 2.3.5 Β είναι σημειωμένα με √ στις στήλες του
Καθεστώτος 2.3.5 Β (√ για κάθε τεμάχιο). Για τους αιτητές από μεταβίβαση της δέσμευσης τονίζεται ότι
πρέπει να σημειωθεί √ σε όλα τα τεμάχια τα οποία αναλαμβάνουν και τα οποία είναι ήδη ενταγμένα στο
Καθεστώς από τον προηγούμενο αιτητή.

Στη συμπλήρωση της αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται η καλλιεργούμενη παραδοσιακή
ποικιλία π.χ. Λευκάδα, Προμάρα και όχι ο όρος «αμπέλι οινοποιήσιμο».

12.8.5.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Κύριοι στόχοι του Καθεστώτος είναι η παροχή ειδικής ενίσχυσης προς τους καλλιεργητές τέτοιων
ποικιλιών για την διατήρηση της φυσικής αξίας του γεωργικού περιβάλλοντος, και της διάσωσης
παραδοσιακών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπελιών υπό εξαφάνιση.  Επίσης η διάσωση των
παραδοσιακών οινοποιήσιμων ποικιλιών υπό εξαφάνιση προκειμένου να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα
και η γενετική ποικιλομορφία του φυτικού κεφαλαίου, και τέλος η διατήρηση σε καλή κατάσταση
παραδοσιακών ποικιλιών οινοποιήσιμων αμπελιών χαμηλής παραγωγικότητας.
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12.8.5.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

12.8.5.2.1ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Καθεστώς εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος. Η Δράση καλύπτει όλες τις αμπελουργικές περιοχές.

12.8.5.2.2ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Καθεστώς καλύπτει την περίοδο 2007-2013

12.8.5.3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Επιλέξιμη δράση είναι η μηχανική καλλιέργεια ή άλλος μηχανικός τρόπος καταστροφής των
αγριόχορτων.  Η δράση αυτή θα γίνεται κατά τη διάρκεια του βλαστητικού κύκλου των αμπελιών.

Η διατήρηση σε καλή κατάσταση των υπό εξαφάνιση παραδοσιακών ποικιλιών οινοποιήσιμων
αμπελιών χαμηλής παραγωγικότητας.

12.8.5.4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΜΠΕΛΙΩΝ

 Μαραθεύτικο (Βαμβακάδα)
 Λευκάδα
 Προμάρα
 Σπούρτικο
 Μοροκανέλλα
 Γιαννούδι
 Φλούρικο
 Κανέλλα
 Όμοιο

12.8.5.5 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του Καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή άλλοι διαχειριστές της γης οι
οποίοι έχουν καταστεί Δικαιούχοι μετά από υποβολή αιτήματος ενίσχυσης το 2009 και την υποβολή
αιτήματος πληρωμής ανά έτος στα χρονικά πλαίσια που ορίζει το Καθεστώς.

Ο δικαιούχος μπορεί να είναι ιδιοκτήτης της γης ή να την εκμεταλλεύεται με μακροχρόνια μίσθωση ή να
τη διαχειρίζεται

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους:

 Ανάληψη δέσμευσης πενταετούς διάρκειας για τις αγροπεριβαλλοντικές δράσεις του Καθεστώτος
(με αρχή την ημερομηνία υποβολής αιτήματος ενίσχυσης του 2009 και τέλος την 31η Δεκεμβρίου
2013).

 Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι 1 δεκάριο (0,1 εκτάρια) με αμπέλια των ποικιλιών που
αναγράφονται πιο πάνω

 Τήρηση της Κατάστασης Εκκίνησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7) για τo Καθεστώς Η τήρηση των
υποχρεώσεων του Καθεστώτος για όλα τα τεμάχια καθ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης είναι
υποχρεωτική. Αποσύρσεις, μειώσεις εκτάσεων ή μεταβιβάσεις τεμαχίων χωρίς επιβολή ποινών
επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αν αυτές τεκμηριώνονται με νομική
υποχρέωση
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 Τα τεμάχια που θα βρίσκονται στη δέσμευση πρέπει να δηλώνονται στην Ενιαία αίτηση των
Εκταρικών Επιδοτήσεων σε όλα τα έτη της διάρκειας της δέσμευσης με αιτηθείσα καλλιέργεια την
επιλέξιμη καλλιέργεια για τη δράση. Στην περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία των
τεμαχίων αυτές πρέπει να δηλώνονται. Τονίζεται ότι ο αιτητής των εκταρικών και ο κάτοχος
δέσμευσης Αγροπεριβαλλοντικών δεν πρέπει να είναι διαφορετικός

 Αποδοχή όλων των ελέγχων από τους Λειτουργούς του ΚΟΑΠ παρέχοντας όλες τις αναγκαίες για
τον έλεγχο πληροφορίες και διευκολύνσεις.

12.8.5.6 ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Για τη διατήρηση των παραδοσιακών ποικιλιών οινοποιήσιμων αμπελιών θα παρέχεται ενίσχυση 90
Ευρώ ανά δεκάριο.

12.8.6 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.6-ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΥΤΕΙΕΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ
ΣΤΙΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Επιλέξιμες Δράσεις

 Ε: Παραδοσιακά Δέντρα
 Ζ: Παραδοσιακοί Θάμνοι

Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή νέων αιτητών ή η αύξηση εκτάσεων στο Καθεστώς το 2011.

Πρέπει να τηρείται το Αρχείο Γεωργού για όλα τα Καθεστώτα του Μέτρου 2.3.

Τα ενταγμένα τεμάχια στο Καθεστώς 2.3.6 είναι σημειωμένα με √ στις στήλες του Καθεστώτος 2.3.6 (√
για κάθε τεμάχιο). Για τους αιτητές που προέρχονται από μεταβίβαση της δέσμευσης (ή μεταβίβαση
τεμαχίων) τονίζεται ότι πρέπει να σημειωθεί √ σε όλα τα τεμάχια για τα οποία αναλαμβάνουν να
συνεχίσουν την δέσμευση και τα οποία είναι ήδη ενταγμένα στο Καθεστώς από τον προηγούμενο
αιτητή .Το Καθεστώς 2.3.6 έχει δύο επιλέξιμες δράσεις (οι οποίες περιγράφονται παρακάτω).

12.8.6.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Οι κυριότεροι στόχοι του Καθεστώτος είναι:

 Ο περιορισμός της συνολικής περιβαλλοντικής ρύπανσης/ επιβάρυνσης από τη χρήση χημικών
ζιζανιοκτόνων

 Διατήρηση/ βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους
 Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου
 Η διατήρηση του παραδοσιακού αγροτικού περιβάλλοντος και της υψηλής φυσικής αξίας του

παραδοσιακού τοπίου
 Η  συγκράτηση του πληθυσμού στις μειονεκτικές περιοχές
 Η διατήρηση της φυσικής υποδομής ως προϋπόθεσης για ανάπτυξη πρόσθετων

δραστηριοτήτων.
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12.8.6.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

12.8.6.2.1ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Καθεστώς εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος. Προτεραιότητα θα δίνεται κυρίως στις μειονεκτικές περιοχές
όπως έχουν καθοριστεί στο έγγραφο των διαπραγματευτικών θέσεων της Κύπρου και στους νέους
γεωργούς.

12.8.6.2.2ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Καθεστώς καλύπτει την περίοδο 2007-2013

12.8.6.2.3ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Επιλέξιμα είδη δένδρων:
 Αμυγδαλιές
 Φουντουκιές
 Χαρουπιές
 Πολεμιδιές

Επιλέξιμα είδη θάμνων:
 Αγριοτριανταφυλλιά
 Λατζιά
 Σχινιά
 Τρεμιθιά
 Πικροδάφνη
 Δάφνη
 Περνιά
 Μερσινιά

12.8.6.2.4ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Σε επιλέξιμες ποικιλίες / είδη δένδρων

 Η εφαρμογή δύο μηχανικών καλλιεργειών το χρόνο έναντι χημικής καταπολέμησης, με σκοπό
την καταστροφή των αγριόχορτων (φθινόπωρο και άνοιξη).

 Σκάλισμα για καταστροφή αγριόχορτων (φθινόπωρο και άνοιξη) γύρω από τα δέντρα.

Σε επιλέξιμα είδη θάμνων

 Μηχανική καταστροφή της ενδιάμεσης άγριας βλάστησης (φθινοπωρινής και ανοιξιάτικης), δύο
φορές το χρόνο.

12.8.6.3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του Καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή άλλοι διαχειριστές της γης οι
οποίοι έχουν καταστεί Δικαιούχοι μετά από υποβολή αιτήματος ενίσχυσης το 2009 και την υποβολή
αιτήματος πληρωμής ανά έτος στα χρονικά πλαίσια που ορίζει το Καθεστώς.

Ο δικαιούχος μπορεί να είναι ιδιοκτήτης της γης ή να την εκμεταλλεύεται με μακροχρόνια μίσθωση ή να
τη διαχειρίζεται.
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Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους:

 Ανάληψη δέσμευσης πενταετούς διάρκειας για τις αγροπεριβαλλοντικές δράσεις του Καθεστώτος
(με αρχή την ημερομηνία υποβολής αιτήματος ενίσχυσης του 2009 και τέλος την 31η Δεκεμβρίου
2013)

 Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι 1 δεκάριο (0,1 εκτάρια). Για την περίπτωση των φουντουκιών
ισχύει ως ελάχιστη έκταση το μισό δεκάριο

 Τήρηση της Κατάστασης Εκκίνησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7) του Καθεστώτος
 Η τήρηση των υποχρεώσεων του Καθεστώτος για όλα τα τεμάχια καθ όλη τη διάρκεια της

δέσμευσης είναι υποχρεωτική. Αποσύρσεις, μειώσεις εκτάσεων ή μεταβιβάσεις τεμαχίων χωρίς
επιβολή ποινών επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αν αυτές τεκμηριώνονται με
νομική υποχρέωση

 Τα τεμάχια που θα βρίσκονται στη δέσμευση πρέπει να δηλώνονται στην Ενιαία αίτηση των
Εκταρικών Επιδοτήσεων σε όλα τα έτη της διάρκειας της δέσμευσης με αιτηθείσα καλλιέργεια την
επιλέξιμη καλλιέργεια για τη δράση. Στην περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία των
τεμαχίων αυτές πρέπει να δηλώνονται. Τονίζεται ότι ο αιτητής των εκταρικών και ο κάτοχος
δέσμευσης Αγροπεριβαλλοντικών δεν πρέπει να είναι διαφορετικός

 Τήρηση ημερολογίου με τις κυριότερες καλλιεργητικές φροντίδες.
 Αποδοχή όλων των ελέγχων από τους Λειτουργούς του ΚΟΑΠ παρέχοντας όλες τις αναγκαίες για

τον έλεγχο πληροφορίες και διευκολύνσεις.

12.8.6.4 ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Για την εφαρμογή των επιλέξιμων δράσεων στις παραδοσιακές δενδρώδεις φυτείες,  θα παρέχεται
ετήσια ενίσχυση μέχρι 60 Ευρώ ανά δεκάριο υπό την αίρεση ότι ο αριθμός των δένδρων υπερβαίνει τα
100 ανά εκτάριο.  Σε περίπτωση μικρότερου αριθμού δέντρων, θα γίνεται περικοπή κατ’  αναλογία
εκτός αν ο ενδιάμεσος χώρος καλύπτεται από άλλη επιλέξιμη βλάστηση, οπότε θα γίνεται και πάλι
υπολογισμός κατ’  αναλογία.

Για την εφαρμογή των επιλέξιμων δράσεων σε θάμνους που σχετίζονται με την παράδοση,  θα
παρέχεται ετήσια ενίσχυση μέχρι 40 Ευρώ ανά δεκάριο.

Ανεξάρτητα από το κατά περίπτωση καθορισμένο ύψος επιδότησης, όπως αναφέρεται πιο πάνω (τόσο
για δέντρα όσο και για θάμνους), η Κυπριακή Κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοστών
του ύψους ενίσχυσης σε περίπτωση που διαφανεί ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις έχουν αποδειχθεί
ανεπαρκείς.

12.8.7 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.3.7- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επιλέξιμη Δράση: ΒΙΟΛ

Πρέπει να τηρείται το Αρχείο Γεωργού για όλα τα Καθεστώτα του Μέτρου 2.3.

Το Καθεστώς προκηρύσσεται ξανά για εισαγωγή νέων αιτητών στο Καθεστώς το 2011.

Επιτρέπεται εισαγωγή νέων τεμαχίων από τους αιτητές που εντάχθηκαν στο Καθεστώς το 2009
ή αύξηση των εκτάσεων των υφιστάμενων τεμαχίων (των αιτητών αυτών)  που εντάχθηκαν στο
Καθεστώς το 2009 και νοουμένου και στις δύο περιπτώσεις ότι οι αιτητές αυτοί δεν
προχώρησαν αντίστοιχα σε αύξηση των εκτάσεών τους που συμμετείχαν στη δράση ή
εισαγωγή νέων τεμαχίων στη δράση, το 2010.

Η βιολογική γεωργία στην Κύπρο διέπεται από τους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008
καθώς και τον περί «Βιολογικής Παραγωγής Νόμο 227(I)/2004». Εντεταλμένη υπηρεσία για
την εφαρμογή της νομοθεσίας είναι το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος, το οποίο έχει την ευθύνη αναγνώρισης και ελέγχου των
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Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης.  Οι οργανισμοί αυτοί είναι επιφορτισμένοι με τον
έλεγχο και την πιστοποίηση των προϊόντων βιολογικής παραγωγής.

Για τους αιτητές από μεταβίβαση της δέσμευσης τονίζεται ότι πρέπει να σημειωθεί √ σε όλα τα τεμάχια
τα οποία αναλαμβάνουν και τα οποία είναι ήδη ενταγμένα στο Καθεστώς από τον προηγούμενο αιτητή .

Για ένταξη τεμαχίου στο Καθεστώς 2.3.7 πρέπει να σημειωθεί √ στο κουτάκι κάτω από τη στήλη του
Καθεστώτος 2.3.7 για κάθε τεμάχιο για  το οποίο επιθυμείται η ένταξή του στο Καθεστώς.

12.8.7.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Οι γενικοί στόχοι του Καθεστώτος είναι η εφαρμογή ενός σφαιρικού συστήματος γεωργικής παραγωγής
κατά το οποίο χρησιμοποιούνται πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον (καλλιεργητικές, βιολογικές και
μηχανικές) που στοχεύουν στην ανάπτυξη των οικοσυστημάτων, στην αειφόρο χρήση των φυσικών
πόρων, καθώς και στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων, χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων,
φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών φαρμάκων και σύμφωνα με τις διατάξεις των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και
889/2008 και όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.
Ειδικά οι στόχοι του Καθεστώτος είναι:

 η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία
 η αειφορική διαχείριση των εδαφικών πόρων
 η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας
 η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου
 η προστασία της δημόσιας υγείας

12.8.7.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του Καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή άλλοι διαχειριστές της γης οι
οποίοι έχουν καταστεί Δικαιούχοι μετά από υποβολή αιτήματος ενίσχυσης το 2008, 2009 ή 2011 και την
υποβολή αιτήματος πληρωμής ανά έτος στα χρονικά πλαίσια που ορίζει το Καθεστώς.

Ο δικαιούχος μπορεί να είναι ιδιοκτήτης της γης ή να την εκμεταλλεύεται με μακροχρόνια μίσθωση ή να
τη διαχειρίζεται.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους:

 Ανάληψη δέσμευσης πενταετούς διάρκειας για τις αγροπεριβαλλοντικές δράσεις του
Καθεστώτος (με αρχή την ημερομηνία υποβολής αιτήματος ενίσχυσης του 2008, 2009 ή 2011
και τέλος την 31η Δεκεμβρίου 2012, 2013 ή 2015 αντίστοιχα)

 Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι 3 δεκάρια (0.3 εκτάρια)
 Τήρηση της Κατάστασης Εκκίνησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7) του Καθεστώτος.
 Υποβολή Σχεδίου Αμειψισποράς για τις ετήσιες καλλιέργειες (τριετούς τουλάχιστον κύκλου) και

αυστηρή τήρησή του κατά τη διάρκεια της πενταετούς δέσμευσης, στο οποίο μπορεί να
συμπεριλαμβάνεται και η χλωρή λίπανση και να επιδοτείται, όχι όμως και η αγρανάπαυση.

 Η τήρηση των υποχρεώσεων του Καθεστώτος για όλα τα τεμάχια καθ όλη τη διάρκεια της
δέσμευσης είναι υποχρεωτική. Αποσύρσεις, μειώσεις εκτάσεων ή μεταβιβάσεις τεμαχίων χωρίς
επιβολή ποινών επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αν αυτές τεκμηριώνονται
με νομική υποχρέωση.

 Τα τεμάχια που θα βρίσκονται στη δέσμευση πρέπει να δηλώνονται στην Ενιαία αίτηση των
Εκταρικών Επιδοτήσεων σε όλα τα έτη της διάρκειας της δέσμευσης με αιτηθείσα καλλιέργεια
την επιλέξιμη καλλιέργεια για τη δράση. Στην περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία
των τεμαχίων αυτές πρέπει να δηλώνονται. Τονίζεται ότι ο αιτητής των εκταρικών και ο κάτοχος
δέσμευσης Αγροπεριβαλλοντικών δεν πρέπει να είναι διαφορετικός.

 Αποδοχή όλων των ελέγχων από τους Λειτουργούς του ΚΟΑΠ παρέχοντας όλες τις αναγκαίες
για τον έλεγχο πληροφορίες και διευκολύνσεις.
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 Να εφαρμόζουν πιστά τις κατευθύνσεις, προδιαγραφές και τεχνικές της βιοκαλλιέργειας και της
βιολογικής εκτροφής ζώων, όπως αυτές καθορίζονται από τους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 και
889/2008 και τη σχετική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας (Νόμος 227(Ι)/2004) ή όπως
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, συμπεριλαμβανομένης της συμπερίληψης τους στο
Μητρώο Επιχειρηματιών που διατηρεί το Τμήμα Γεωργίας.

 Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιχειρηματιών για την Βιολογική Γεωργία που τηρεί το
Τμήμα Γεωργίας.

 Να έχουν συνάψει συμβόλαιο με ένα εγκεκριμένο από το Τμήμα Γεωργίας, Οργανισμό Ελέγχου
και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής.

 Η καλλιέργεια των σιτηρών γενικά, αλλά και των ψυχανθών που προορίζονται για κτηνοτροφική
παραγωγή πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη βιολογική κτηνοτροφία.

 Ο αιτητής μπορεί είτε να είναι ο ίδιος κάτοχος  μονάδας βιολογικής κτηνοτροφίας, είτε να έχει
συμβληθεί με άλλη κτηνοτροφική μονάδα, ενταγμένη στη  βιολογική κτηνοτροφία, στην οποία να
παραχωρεί το σύνολο της παραγωγής του, από την χρονική περίοδο που αυτή μπορεί να φέρει
σήμανση ως προς τον βιολογικό τρόπο παραγωγής. Για κάθε ένα εκτάριο επιλέξιμης προς
επιδότηση έκτασης θα πρέπει να αναλογούν 6.67 αιγοπρόβατα ή ένα βοοειδές άνω των δύο
ετών ή 1.67 βοοειδή ηλικίας 6 μέχρι 24 μηνών.. Ο αιτητής υποχρεούται να προσκομίσει σχετικά
αποδεικτικά (πχ τιμολόγια) παράδοσης των παραγόμενων προϊόντων στην κτηνοτροφική
μονάδα με την οποία έχει συμβληθεί.

 Στην περίπτωση της βιολογικής κτηνοτροφίας θα πρέπει οι δικαιούχοι κάθε χρόνο και το
αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου να δηλώνουν στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών τον
αριθμό των ζώων που συμμετέχουν στο Καθεστώς για τη συγκεκριμένη χρονιά. Από την
υποχρέωση αυτή εξαιρείται ο πρώτος χρόνος συμμετοχής στη βιολογική κτηνοτροφία.

 Όταν η παραγωγή των σιτηρών διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση, η υποχρέωση για
σύνδεση της καλλιέργειας των σιτηρών με  τη βιολογική κτηνοτροφία όπως αναφέρεται πιο
πάνω δεν ισχύει. Στην περίπτωση όμως αυτή ο αιτητής υποχρεούται να προσκομίσει σχετικά
αποδεικτικά (πχ τιμολόγια) ότι το σύνολο των παραγόμενων προϊόντων διατέθηκαν ως
προϊόντα βιολογικής παραγωγής για ανθρώπινη κατανάλωση.

 Βεβαίωση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης ότι τηρήθηκαν τις διατάξεις της
νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία θα προσκομίζεται στις ελεγκτικές υπηρεσίες του
Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών από 1η μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, καθ’
όλη τη διάρκεια της πενταετίας από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης. Το συγκεκριμένο
πιστοποιητικό πρέπει να έχει στοιχεία των τεμαχίων.

12.8.7.3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

12.8.7.3.1ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Καθεστώς εφαρμόζεται  σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οποία ασκείται
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος και με προτεραιότητα στις μειονεκτικές περιοχές και τους
νέους γεωργούς.

12.8.7.3.2ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Καθεστώς καλύπτει τη περίοδο 2007-2013

12.8.7.3.3ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

Φυτική Παραγωγή:

 Εσπεριδοειδή
 Φυλλοβόλα
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 Ακρόδρυα
 Ελιές
 Χαρουπιές
 Φοινικιές
 Μεσπιλιές
 Μπανάνες και άλλα τροπικά ή υποτροπικά φυτά
 Αβοκάντο
 Αμπέλια
 Λαχανικά
 Πατάτες
 Όσπρια και αράπικα φιστίκια
 Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά
 Σιτηρά και άλλες ξηρικές καλλιέργειες
 Κτηνοτροφικά φυτά

Ζωϊκή παραγωγή:

 Αίγες
 Προβατίνες

12.8.7.3.4ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών ή ζωικών), εφαρμόζοντας βιολογικές μεθόδους
παραγωγής σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

12.8.7.4 ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

12.8.7.4.1ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
 Αμπέλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα), πολυετή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και

αρδευόμενες δενδρώδεις καλλιέργειες (με εξαίρεση τις χαρουπιές και τις φοινικιές) 100 Ευρώ/
δεκάριο (1000 Ευρώ/ εκτάριο)

 Ξηρικές δενδρώδεις καλλιέργειες, λαχανικά, πατάτες, αρδευόμενα όσπρια, αράπικα φιστίκια,
φοινικιές, ετήσια αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 75 Ευρώ/ δεκάριο (750 Ευρώ/ εκτάριο)

 Ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες (σιτηρά, κτηνοτροφικά φυτά, ψυχανθή για χλωρή λίπανση και
άλλες ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες) 38 Ευρώ/ δεκάριο (380 Ευρώ/ εκτάριο)

Διευκρινιστικά Σημεία

 Θα καταβάλλεται μόνο μία φορά οικονομική ενίσχυση κατά καλλιέργεια και αγροτεμάχιο το
χρόνο.

 Οι καλλιέργειες ψυχανθών για χλωρή λίπανση λαμβάνουν ενίσχυση ίσου ύψους με την
καλλιέργεια την οποία διαδέχονται.

 Όταν μία ετήσια φυτεία εγκατασταθεί την μία χρονιά και συμπληρώσει τον κύκλο της την
επόμενη, τότε για σκοπούς συμπερίληψης στο καλλιεργητικό πρόγραμμα (και επομένως και
επιδότησης) θα λαμβάνεται υπόψη σε ποιο έτος έχει διανύσει το μεγαλύτερο μέρος του
βιολογικού κύκλου της. Δηλαδή φυτεία σιτηρών που έχει σπαρεί το Νοέμβριο του 2010 και
συγκομίζεται το Μάιο-Ιούνιο του 2011 εντάσσεται στο καλλιεργητικό πρόγραμμα του 2011.

 Για τις ετήσιες καλλιέργειες, η μέση αναμενόμενη απόδοση ανά δεκάριο και καλλιέργεια θα
καθορίζεται κάθε χρόνο από το Τμήμα Γεωργίας και με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία θα
διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

 Η ενίσχυση χορηγείται τόσο σε αγροτεμάχια που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, όσο και σε
αγροτεμάχια που βρίσκονται σε πλήρως βιολογικό στάδιο, χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή στο
ύψος της ενίσχυσης.
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 Η αμειψισπορά είναι η εναλλαγή των καλλιεργειών, διαφορετικών οικογενειών (κύκλος
αμειψισποράς είναι τουλάχιστον τριετής) και αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του εδάφους και
στην αποφυγή εχθρών και ασθενειών.

 Ένα παράδειγμα τριετούς συστήματος αμειψισποράς είναι: βίκος (ψυχανθές) για χλωρή
λίπανση ΣιτηρόΧορτοδοτικό ή καρποδοτικό ψυχανθές (πχ κουκιά, μπιζέλι, βίκος κ.α.)

 Απαγορεύεται η ένταξη στον τριετή κύκλο αμειψισποράς φυτών της ίδιας οικογένειας πέραν της
μίας φοράς. Εξαίρεση αποτελεί η καλλιέργεια ψυχανθούς για χλωρή λίπανση και χορτοδοτικού ή
καρποδοτικού ψυχανθούς, όπως παρατίθεται στο παράδειγμα πιο πάνω.

 Με τον όρο Χλωρή λίπανση ή Χλωρολίπανση εννοούμε ενσωμάτωση στο έδαφος της
καλλιέργειας στο στάδιο βέλτιστης παραγωγής αζώτου (συνήθως στην άνθηση), για βελτίωση
της γονιμότητας.

 Αντί για βίκο ως χλωρή λίπανση μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο ψυχανθές είδος, όπως μπιζέλι,
κουκιά κ.α. (Δηλώνεται ως μπιζέλι για χλωρή λίπανση κ.ο.κ)

 Όταν καλλιεργείται ψυχανθές για χλωρή λίπανση ή ως χορτοδοτικό μπορεί μαζί με το ψυχανθές
να σπαρεί και ένα σιτηρό μέχρι το ποσοστό 15% (μίγμα)

 Σε περίπτωση που ένα τεμάχιο έχει τη δυνατότητα άρδευσης οι καλλιέργειες του χορτοδοτικού ή
καρποδοτικού ψυχανθούς ή και του σιτηρού μπορούν να αντικατασταθούν με αρδεύσιμη
καλλιέργεια, όπως για παράδειγμα πατάτες, καρπούζια κλπ.

 Για τις καλλιέργειες λαχανικών κάθε χρόνο και το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου, θα πρέπει ο
δικαιούχος να υποβάλλει στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών ετήσιο
καλλιεργητικό πρόγραμμα στο οποίο να αναφέρονται όλες οι καλλιέργειες της συγκεκριμένης
χρονιάς κατά αγροτεμάχιο και εποχή φύτευσης ή σποράς, οι οποίες να συνάδουν με το σχέδιο
αμειψισποράς, που έχει υποβληθεί στην αρχή της πενταετίας.

 Σε περίπτωση αρδεύσιμων ετήσιων καλλιεργειών εφαρμόζεται πάλι τριετές τουλάχιστον
σύστημα αμειψισποράς, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει είδη διαφορετικής οικογένειας
κάθε έτος.

Κύρια λαχανικά που καλλιεργούνται και οι οικογένειες στις οποίες ανήκουν:

 Οικογένεια Alliaceae: πχ πράσο, κρεμμύδι, σκόρδο
 Οικογένεια Apiaceae: πχ άνηθος, σέλινο, καρότο, μαϊντανός
 Οικογένεια Asteraceae: πχ αγκινάρα, μαρούλι
 Οικογένεια Brassicaceae: πχ κουνουπίδι, λάχανο, λαχανάκι Βρυξελλών, μπρόκολο, κινέζικο

λάχανο, ρεπάνι
 Οικογένεια Chenopodiaceae: πχ σπανάκι
 Οικογένεια Convolvulaceae: πχ γλυκοπατάτα
 Οικογένεια Cucurbitaceae: πχ καρπούζι, πεπόνι, αγγούρι, κολοκύθι,
 Οικογένεια Fabaceae: πχ φασόλι, μπιζέλι
 Οικογένεια Malvaceae: πχ μπάμια
 Οικογένεια Solanaceae: πχ πιπεριά, τομάτα, μελιτζάνα, πατάτα

12.8.7.4.2ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Το ύψος της ενίσχυσης στη ζωική παραγωγή καθορίζεται στα 45 Ευρώ / δεκάριο (450 Ευρώ / εκτάριο)
βοσκότοπου τόσο για τις αίγες όσο και για τα πρόβατα.

Διευκρινιστικά Σημεία

 Σε περίπτωση που ο  αριθμός των ζώων ανά εκτάριο βοσκότοπου είναι μικρότερος από 7.6
πρόβατα ή 7.0 αίγες, τότε η επιδότηση θα υπολογίζεται αναλογικά με μέτρο τα 59,04 Ευρώ ανά
πρόβατο και 64.28 Ευρώ ανά αίγα.

 Όταν μία καλλιεργήσιμη έκταση τυγχάνει επιδότησης στη φυτική παραγωγή (ετήσιες ξηρικές
καλλιέργειες-κτηνοτροφικά φυτά) και ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και ως βοσκότοπος (ζωική
παραγωγή) τότε δεν είναι επιλέξιμη για επιδότηση σαν βιολογικός βοσκότοπος και αντίστροφα.
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12.8.7.4.3ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ανεξάρτητα από το κατά περίπτωση καθορισμένο ύψος επιδότησης, όπως αναφέρεται πιο πάνω (τόσο
για την ζωική, όσο και για την φυτική παραγωγή), η Κυπριακή Κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα μείωσης
του ύψους ενίσχυσης σε περίπτωση που διαφανεί ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις έχουν αποδειχθεί
ανεπαρκείς.

12.8.8 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

Επιλέξιμη Δράση: Π

Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή νέων αιτητών

Επιτρέπεται η αύξηση εκτάσεων και η εισαγωγή νέων τεμαχίων το 2011 από τους αιτητές που
εντάχθηκαν στο Καθεστώς το 2010.

Πρέπει να τηρείται το Αρχείο Γεωργού για όλα τα Καθεστώτα του Μέτρου 2.3.

Τα τεμάχια που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς 2.3.8 είναι σημειωμένα με √ στο κουτάκι κάτω από τη
στήλη του Καθεστώτος 2.3.8 (√ για κάθε τεμάχιο).

Για τους αιτητές από μεταβίβαση της δέσμευσης τονίζεται ότι πρέπει να σημειωθεί √ σε όλα τα τεμάχια
τα οποία αναλαμβάνουν και τα οποία είναι ήδη ενταγμένα στο Καθεστώς από τον προηγούμενο αιτητή.
Επιπρόσθετα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μαζί με την Ενιαία Αίτηση και το Έντυπο
Συμμετοχής στο καθεστώς 2.3.8 που είναι διαθέσιμο στα Επαρχιακά γραφεία του ΚΟΑΠ. Το Έντυπο
Συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί μαζί με την Ενιαία Αίτηση και είναι απαραίτητο για να θεωρηθεί η
αίτηση στο Καθεστώς έγκυρη. Για την συμμετοχή στο καθεστώς 2.3.8 είναι υποχρεωτική η υποβολή
του εντύπου “Δήλωση Μίγματος Σιτηρών”. Για την υποβολή του, πρέπει να σημειωθεί το √ στο κουτί
που αφορά τα επισυναπτόμενα έντυπα όπως περιγράφεται στον οδηγό συμπλήρωσης της αίτησης. Η
Δήλωση Μίγματος Σιτηρών πρέπει να υποβληθεί μαζί με την Ενιαία Αίτηση κατά την περίοδο
παραλαβής.

Η δηλωμένη καλλιέργεια για τα τεμάχια τα οποία δηλώνονται για συμμετοχή στο καθεστώς είναι Μίγμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΜΙΓΜΑΤΑ

Α/Α Ψυχανθές Σιτηρό
Προτεινόμενη

ποσότητα σπόρου στο
μίγμα

(kg/δεκάριο)

1. Βίκος
(Vicia sativa)

Σιτάρι
(Triticum sp.)

10 + 3

2. Βίκος
(Vicia sativa)

Σιφωνάρι
(Avena sativa)

10 + 3

3. Λάνα
(Vicia villosa)

Σιτάρι
(Triticum sp.) 7 + 4

4. Λάνα
(Vicia villosa)

Λόλιο
(Lolium merredin) 7 + 2

5. Λάνα
(Vicia villosa)

Σιφωνάρι
(Avena sativa) 7 + 3

6. Κτηνοτροφικό μπιζέλι
(Pisum sativum)

Σιτάρι
(Triticum sp.) 12 + 4



72

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2011

72

7. Κτηνοτροφικό μπιζέλι
(Pisum sativum)

Σιφωνάρι
(Avena sativa) 12 + 3

8. Τριφύλλι βαρελωτό
(Medicago truncatula)

Λόλιο
(Lolium merredin) 3 + 2

9. Τριφύλλι μονοετές
(Trifolium alexandrinum)

Κριθάρι
(Hordeum vulgare) 5 + 6

10. Φαβέττα
(Lathyrus sativus)

Σιφωνάρι
(Avena sativa) 6 + 4

12.8.8.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Κύριος στόχος του καθεστώτος είναι η χρησιμοποίηση της γεωργικής γης με δράσεις που αποσκοπούν
στην προστασία των φυσικών οικοτόπων και της άγριας ζωής σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και
στη διατήρηση των ειδών άγριας πανίδας όπου περιλαμβάνονται είδη άγριας πτηνοπαγίδας (ενδημικά,
αποδημητικά και διαβατικά είδη) όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

Ειδικότεροι στόχοι του Καθεστώτος είναι:
 Η συστηματική ενσωμάτωση δράσεων μέσα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τη διατήρηση των

φυσικών οικοτόπων της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας και κατ΄ επέκταση τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας

 Η δημιουργία βοσκοτόπων σε γεωργική γη για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων που
χρησιμεύουν ως χώροι διατροφής, φωλεοποίησης και αναπαραγωγής για είδη άγριας πανίδας

 Η παραγωγή βιομάζας στους βιοτόπους από κατάλληλα φυτικά είδη για να προσελκύεται ο
μεγαλύτερος αριθμός πτηνών και θηλαστικών της άγριας πανίδας και να αποφεύγεται ο
επηρεασμός των γεωργικών καλλιεργειών

 Η προστασία και η διαχείριση της άγριας πανίδας στους φυσικούς οικοτόπους και
καλλιεργούμενων εκτάσεων και η διατήρηση των “διαδρόμων επικοινωνίας” των πληθυσμών της
άγριας πανίδας

 Η παροχή ενίσχυσης για γεωργική δραστηριότητα μέσα στην εκμετάλλευση που αξιοποιεί
καλλιεργήσιμη γη οριακής παραγωγικότητας με εκτατικές καλλιέργειες και συμβάλει στην αύξηση
του εισοδήματος και στην αναβάθμιση του γεωργικού οικοσυστήματος.

12.8.8.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του Καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή άλλοι διαχειριστές της γης οι
οποίοι υπέβαλαν κανονικά και κατάλληλα συμπληρωμένη την αίτησή τους και στα χρονικά πλαίσια που
ορίζει το Καθεστώς.

Ο δικαιούχος μπορεί να είναι ιδιοκτήτης της γης ή να την εκμεταλλεύεται με μακροχρόνια μίσθωση ή να
τη διαχειρίζεται.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους

 Ανάληψη δέσμευσης πενταετούς διάρκειας για τις αγροπεριβαλλοντικές δράσεις του Καθεστώτος
(με αρχή την ημερομηνία υποβολής αιτήματος ενίσχυσης του 2010 και τέλος την 31η Δεκεμβρίου
201)

 Υποβολή του εγγράφου “Δήλωση Μίγματος Σιτηρών” σε ετήσια βάση
 Καλλιέργεια τουλάχιστον 3 δεκαρίων (0,3 εκτάρια) επιλέξιμης γεωργικής γης είτε μεμονωμένα, είτε

ως μέλος γεωργικής οικογένειας
 Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση για το καθεστώς είναι 1 δεκάριο (0,1 εκτάρια) με επιλέξιμο μίγμα

σιτηρών από τον κατάλογο πιο πάνω
 Το ελάχιστο αποδεκτό μέγεθος κάθε αγροτεμαχίου ορίζεται στα 0,5 δεκάρια (0,05 εκτάρια) και το

μέγιστο αποδεκτό μέγεθος 5 δεκάρια (0.5 εκτάρια)



73

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2011

73

 Η συνολική αιτούμενη έκταση για το καθεστώς 2.3.8 να μην υπερβαίνει το 15% της έκτασης της
εκμετάλλευσης.

 Η συγκομιδή και η εμπορία της σποράς των τεμαχίων που δηλώνονται στο καθεστώς  δεν είναι
επιτρεπτή εντός της έκτασης αυτής

 Τήρηση της Κατάστασης Εκκίνησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7) του Καθεστώτος
 Η τήρηση των υποχρεώσεων του καθεστώτος για όλα τα τεμάχια καθ όλη τη διάρκεια της

δέσμευσης είναι υποχρεωτική. Αποσύρσεις, μειώσεις εκτάσεων ή μεταβιβάσεις τεμαχίων χωρίς
επιβολή ποινών επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αν αυτές τεκμηριώνονται με
νομική υποχρέωση

 Τα τεμάχια που θα βρίσκονται στη δέσμευση πρέπει να δηλώνονται κάθε χρόνο στην αίτηση των
Εκταρικών Επιδοτήσεων σε όλα τα έτη της διάρκειας της δέσμευσης με αιτηθείσα καλλιέργεια την
επιλέξιμη καλλιέργεια για τη δράση (Μίγμα). Στην περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στα
στοιχεία των τεμαχίων αυτές πρέπει να δηλώνονται. Τονίζεται ότι ο αιτητής των εκταρικών και ο
κάτοχος δέσμευσης Αγροπεριβαλλοντικών δεν πρέπει να είναι διαφορετικός.

 Αποδοχή όλων των ελέγχων από τους Λειτουργούς του ΚΟΑΠ παρέχοντας όλες τις αναγκαίες για
τον έλεγχο πληροφορίες και διευκολύνσεις

12.8.8.3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΡΑΣΗ

Σπορά κάθε χρόνο των δηλωμένων αγροτεμαχίων με επιλέξιμα μίγματα σιτηρών – ψυχανθών
συγκεκριμένων καλλιεργούμενων ή αυτοχθόνων ειδών που είναι κατάλληλα και
προσαρμοσμένα στους φυσικούς οικοτόπους των καλλιεργουμένων εκτάσεων της Κύπρου

12.8.8.4 ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ενίσχυση ορίζεται στα 26,5 Ευρώ ανά δεκάριο (265 Ευρώ ανά εκτάριο)

12.8.8.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ενίσχυση θα δίδεται για πρώτη φορά ένα χρόνο μετά την υποβολή της αίτησης και νοουμένου ότι θα
συμπληρωθούν επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι.  Στη συνέχεια οι ενισχύσεις θα δίνονται κάθε ένα χρόνο
νοουμένου ότι συμπληρώνονται επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι.

13.ΜΕΤΡΟ 2.2 (ΦΥΣΗ 2000)

Ενίσχυση της βιοποικιλότητας και παροχή εξισωτικών πληρωμών σε περιοχές Φύση
2000

Το Μέτρο προκυρήσσεται το 2011 για πρώτη φορά

Θα εφαρμοστεί στις εξής περιοχές ΦΥΣΗ 2000:
 Βουνί Παναγιάς
 Κοιλάδα Διαρίζου
 Ξερός Ποταμός

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Κανονισμός (ΕΕ) 1698/2005
Κανονισμός (ΕΕ) 1974/2006
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Κανονισμός (ΕΕ) 65/2011
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

13.1.1 ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μονάδα εφαρμογής του Μέτρου είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Η Κύπρος, παρά τη μικρή της έκταση, χαρακτηρίζεται από πολύ πλούσια βιοποικιλότητα κατέχοντας
σημαντική πανευρωπαϊκή θέση, η οποία βρίσκεται σε αυξανόμενο κίνδυνο απειλής και
υποβάθμισης και με αποτέλεσμα τον αυξανόμενο κίνδυνο απειλής της άγριας ζωής λόγω
ανθρωπογενών κυρίως δραστηριοτήτων και παραγόντων.
Σύμφωνα με την οδηγία (92/43/ΕΟΚ), έχουν εγκριθεί 38 περιοχές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τον Μάρτιο του 2008, εκ των οποίων κάποιες περιοχές είναι γεωργικές και εντάχθηκαν στο δίκτυο
Φύση 2000 (Natura 2000). Οι περιοχές αυτές χρήζουν προστασίας τόσο για την οδηγία των
Οικοτόπων όσο και για την οδηγία των Πουλιών. Στις περιοχές του δικτύου πρέπει να
εφαρμόζονται μέτρα έτσι ώστε η διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών
οικοτόπων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας, να διασφαλίζονται. Η επίτευξη των πιο πάνω στόχων,
επιτυγχάνεται με την εκπόνηση διαχειριστικών Σχεδίων (για τις περιοχές της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ)
τα οποία έχουν αρχίσει να οριστικοποιούνται σταδιακά. Επίσης, σύμφωνα με την Οδηγία
79/409/ΕΟΚ έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, 29 περιοχές για τη διατήρηση και προστασία
των άγριων πτηνών (Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)), για τις οποίες δεν απαιτείται η εκπόνηση
διαχειριστικών Σχεδίων.
Με το Μέτρο καθιερώνεται καθεστώς ενίσχυσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που εντάσσονται
στις ανωτέρω περιοχές σε αντιστάθμιση μέρους της απώλειας εισοδήματος λόγω εφαρμογής των
Σχεδίων, άλλων διατάξεων ή Κανονισμών, όπως απαιτείται και από την εφαρμογή των σχετικών
οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ.

Τα διαχειριστικά Σχέδια για τις 25 περιοχές της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που αφορούν γεωργικές Περιοχές,
εκπονήθηκαν σε τρεις φάσεις: 8 περιοχές μέσα από το Transition Facility 2004, 4 περιοχές
εκπονήθηκαν με την ολοκλήρωση του προγράμματος Life-Nature 2008 και 13 διαχειριστικά Σχέδια
ετοιμάστηκαν μέσα στα πλαίσια του Transition Facility 2006. Οι υπόλοιπες 13 περιοχές της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ δεν αφορούν γεωργικές περιοχές.

13.1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Οι κυριότεροι στόχοι του Μέτρου είναι:
 Η παροχή στήριξης για την άσκηση (συνέχιση) της γεωργικής δραστηριότητας.
 Η διατήρηση της βιωσιμότητας της αγροτικής οικογένειας.
 Η διαφύλαξη του φυσικού χώρου και περιβάλλοντος.
 Η διατήρηση και προαγωγή αειφορικών γεωργικών συστημάτων.
 Η προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.
 Η ενίσχυση της φωλεοποίησης και επιβίωσης των ειδών.

13.1.3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 Εφαρμογή των σχετικών διαχειριστικών Σχεδίων της κάθε περιοχής με σκοπό την
υιοθέτηση από τους γεωργούς μεθόδων για τη διατήρηση και προστασία των περιοχών αυτών
όπως ορίζει η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
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 Εφαρμογή των σχετικών Κανονισμών και άλλων διατάξεων που αφορούν τις περιοχές
ΖΕΠ με βάση την οδηγία 79/409/ΕΟΚ

 Συγκεκριμένα η δέσμευση για τις γεωργικές περιοχές ΦΥΣΗ 2000 που περιλαμβάνεται στα
διαχειριστικά σχέδια, τους σχετικούς κανονισμούς και διατάξεις αφορά την διατήρηση λωρίδων
φυσικής βλάστησης, κατά τους μήνες Φεβρουαρίου - Ιουνίου, πλάτους 3 μέτρων
τουλάχιστον και ύψους μέχρι 50 εκατοστών περίπου, σε ένα ή περισσότερα όρια του
αιτούμενου αγροτεμαχίου έτσι ώστε να καταλαμβάνεται τουλάχιστον το 15% της
συνολικής επιλέξιμης έκτασης του αιτούμενου τεμαχίου. Στην ενιαία αυτή λωρίδα δε θα
επιτρέπεται οποιαδήποτε χημική επέμβαση, όπως επίσης σε οποιαδήποτε άλλη φυσική
βλάστηση (δέντρα, θάμνους) βρίσκονται σε αυτή.

 Στις μόνιμες/ δενδρώδεις καλλιέργειες, θα πρέπει να γίνεται παράλληλα ελαφριά
κατεργασία εδάφους κάτω από την κόμη των δένδρων, εκεί όπου υπάρχει φυσική
βλάστηση. Τονίζεται ότι το μέρος της έκτασης που θα διατηρείται η φυσική βλάστηση θα
πρέπει να οργώνεται μία φορά το χρόνο. Με τον όρο ελαφριά καλλιέργεια εδάφους κάτω από
την κόμη των δένδρων εννοούμε την

 μηχανική ή χειρωνακτική κατεργασία – σκάλισμα του εδάφους, η οποία δεν υπερβαίνει τα 5
 εκατοστά σε βάθος και αφορά, το περίπου κυκλικό εμβαδόν στο έδαφος το οποίο

σχηματίζεται με
 κέντρο τον κορμό του κάθε δέντρου και ακτίνα την απόσταση στην οποία φτάνει το

φύλλωμα του
 κάθε δέντρου. Έτσι δεν έχουμε καταστροφή του επιφανειακού ριζικού συστήματος με δυσμενείς
 επιδράσεις για τα δέντρα.
 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση όπου η διατήρηση λωρίδων φυσικής βλάστησης

πλάτους 3 μέτρων δεν είναι δυνατή για διάφορους λόγους (π.χ. σχήμα αιτούμενου
τεμαχίου), τότε θα επιτρέπεται η διατήρηση λωρίδας μικρότερου πλάτους, νοουμένου ότι
και πάλι θα διασφαλίζεται η κάλυψη της φυσικής βλάστησης στο 15% της συνολικής
επιλέξιμης έκτασης,

 Επίσης θα πρέπει να τηρούνται και οι πρόνοιες της Πολλαπλής Συμμόρφωσης καθώς και των
 Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών.
 Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των θερμοκηπίων η δέσμευση θα εφαρμόζεται στην έκταση

που περιβάλλει τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και όχι εντός των θερμοκηπίων. Για τον λόγο
αυτό, για τον καθορισμό του ύψους ενίσχυσης στα τεμάχια όπου υπάρχουν θερμοκήπια έχει
υπολογιστεί μόνο το κόστος επιπρόσθετης εργασίας που προκύπτει από τις επεμβάσεις
διατήρησης της λωρίδας φυσικής βλάστησης.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Μέτρο προορίζεται να εφαρμοστεί στις γεωργικές περιοχές του δικτύου «Φύση 2000» (ΤΚΣ και
ΖΕΠ) και συγκεκριμένα στις περιοχές:.

 Βουνί Παναγιάς
 Κοιλάδα Διαρίζου
 Ξερός Ποταμός

13.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι συμμετοχής στο Μέτρο είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν ή
διαχειρίζονται γεωργική γη εντός ων περιοχών ΦΥΣΗ 2000 και υποβάλλουν κανονικά αίτηση.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν μία μόνο αίτηση παγκύπρια και να πληρούν τα πιο κάτω
κριτήρια:
 Αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συνεχίσουν τη γεωργική δραστηριότητα τους εντός των
περιοχών Φύση 2000 για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την πρώτη καταβολή της εξισωτικής
πληρωμής εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
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 Εφαρμόζουν τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες, και τις κανονιστικές απαιτήσεις
της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.
 Δέχονται ανεπιφύλακτα και διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν τα Εθνικά και
Κοινοτικά Όργανα.

13.1.5 ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ετήσιο ύψος ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την καλλιέργεια ως ακολούθως.
 Θερμοκήπια € 33,5 /δεκάριο
 Δενδρώδεις καλλιέργειες € 43,5 /δεκάριο
 Υπαίθρια λαχανικά € 59, 3* /δεκάριο
 Σιτηρά € 36,9 /δεκάριο.

*Σε ότι αφορά τα υπαίθρια λαχανικά γίνεται χρήση της πρόνοιας του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού 1698/2005
σύμφωνα με την οποία είναι δυνατή η παροχή ενίσχυσης μεγαλύτερης από αυτήν που αναφέρεται ως μέγιστη στο
Παράρτημα 1 έπειτα από αιτιολόγηση που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

13.1.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ενίσχυση θα δίδεται για πρώτη φορά ένα χρόνο μετά την υποβολή της αίτησης και νοουμένου ότι θα
συμπληρωθούν επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι.  Στη συνέχεια οι ενισχύσεις θα δίνονται κάθε ένα χρόνο
νοουμένου ότι συμπληρώνονται επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Μέτρο 2.2
Κοινοτική

Συμμετοχή (1)
Εθνική

Συμμετοχή (2)
Δημόσια

Δαπάνη (1+2)
Ιδιωτική

Συμμετοχή (3)
Συνολικό
Κόστος
(1+2+3)

€ 1.400.000 1.400.000 2.800.000 2.800.000
% 50 50 100 100



77

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2011

77

ΜΕΡΟΣ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

α) Θάνατος του κατόχου της εκμετάλλευσης

β) Μακροχρόνια ανικανότητα προς εργασία του κατόχου της εκμετάλλευσης

γ) Σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σημαντικά τη γεωργική έκταση της
εκμετάλλευσης

δ) Καταστροφή λόγω ατυχήματος, των κτηρίων της εκμετάλλευσης που
προορίζονταν για την εκτροφή των ζώων

ε) Επιζωοτία που προσβάλλει το σύνολο ή μέρος της αγέλης του κατόχου της εκμετάλλευσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Τα Γραφεία του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών στα οποία οι αιτητές μπορούν να
υποβάλουν την αίτησή τους ή να αποταθούν για πληροφορίες είναι:

Εκτάκτως για  την Επαρχία Λευκωσίας, για την περίοδο από τις 14 Μαρτίου 2011 - 15 Απριλίου 2011 θα
λειτουργήσει σημείο παραλαβής σε :

ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ
(Έκτακτο γραφείο παραλαβής για την

περίοδο 14/3/2011 – 15/4/2011)

Αίθουσα Κοινοτικού Συμβουλίου
Περιστερώνας 22 821066

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΑΠ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λευκωσίας, Ιφιγενείας 34,
Τ.Κ. 2007, Στρόβολος 22 44 65 00

ΛΕΜΕΣΟΥ Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λεμεσού, Στυγός 29, Τ.Κ.
3117, Αγία Φύλα 25 81 80 26

ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λάρνακας, Ακροπόλεως 18,
7103 Αραδίππου ( 500m από τον κυκλικό κόμβο
Ριζοελιάς προς Λάρνακα )

24 82 43 20

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Αμμοχώστου, Σωτήρας 17,
Τ.Κ. 5286, Παραλίμνι 23 81 19 20

ΠΑΦΟΥ Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Πάφου, Ανεξαρτησίας 17, Τ.Κ.
8028. Πάφος (δίπλα από Τεχνική Σχολή) 26 82 26 51

ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Πιτσιλιάς, Λεωφόρος Αγρού
80, Τ.Κ. 4860,  Αγρός 25 87 40 48



78

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ
Α. ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΠΟΔΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΤΕΤΡΑΓ. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ΠΟΔΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
0 - 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8
10 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
20 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
30 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6
40 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
50 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
60 5.6 5.7 5.8 5.9 5.9 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4
70 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.2 7.3
80 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3
90 8.4 8.5 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2

Β. ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΠΟΔΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΤΕΤΡΑΓ. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
ΠΟΔΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
0 - 9.3 18.6 27.9 37.2 46.5 55.7 65.0 74.3 83.6
1000 92.9 102.2 111.5 120.8 130.1 139.4 148.6 157.9 167.2 176.5
2000 185.8 195.1 204.4 213.7 223.0 232.3 241.5 250.8 260.1 269.4
3000 278.7 288.0 297.3 306.6 315.9 325.2 334.5 - - -

Γ.  ΑΠΟ ΣΚΑΛΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΘΙΑ ΣΕ ΔΕΚΑΡΙΑ
ΠΡΟΣΤ. 0 1 2 3 ΠΡΟΣΤ. 0 1 2 3
ΣΚΑΛΕΣ ΔΕΚΑΡΙΑ ΣΚΑΛΕΣ ΔΕΚΑΡΙΑ
0 - 0.33 0.67 1.00 26 34.78 35.12 35.45 35.79
1 1.34 1.67 2.01 2.34 27 36.12 36.46 36.79 37.12
2 2.68 3.01 3.34 3.68 28 37.46 37.79 38.13 38.46
3 4.01 4.35 4.68 5.02 29 38.80 39.13 39.47 39.80
4 5.35 5.69 6.02 6.35 30 40.13 40.49 40.80 41.14
5 6.69 7.02 7.36 7.69 31 41.47 41.81 42.14 42.48
6 8.03 8.36 8.70 9.03 32 42.81 43.14 43.48 43.81
7 9.36 9.70 10.03 10.37 33 44.15 44.48 44.82 45.15
8 10.70 11.04 11.37 11.71 34 45.49 45.82 46.15 46.49
9 12.04 12.37 12.71 13.04 35 46.82 47.16 47.49 47.83
10 13.38 13.71 14.05 14.38 36 48.16 48.50 48.83 49.16
11 14.72 15.05 15.38 15.72 37 49.50 49.83 50.17 50.50
12 16.05 16.39 16.72 17.06 38 50.84 51.17 51.51 51.84
13 17.39 17.73 18.06 18.39 39 52.17 52.51 52.84 53.18
14 18.73 19.06 19.40 19.73 40 53.51 53.85 54.18 54.52
15 20.07 20.40 20.74 21.07 41 54.85 55.18 55.52 55.85
16 21.40 21.74 22.07 22.41 42 56.19 56.52 56.86 57.19
17 22.74 23.08 23.41 23.75 43 57.53 57.86 58.19 58.53
18 24.08 24.41 24.75 25.08 44 58.86 59.20 59.53 59.87
19 25.42 25.75 26.08 26.42 45 60.20 60.54 60.87 61.20
20 26.76 27.09 27.43 27.76 46 61.54 61.87 62.21 62.54
21 28.09 28.43 28.76 29.10 47 62.88 63.21 63.55 63.88
22 29.43 29.77 30.10 30.44 48 64.21 64.55 64.88 65.22
23 30.77 31.10 31.44 31.77 49 65.55 65.88 66.22 66.56
24 32.11 32.44 32.78 33.11 50 66.89 67.22 67.56 67.89
25 33.45 33.78 34.11 34.45

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1 δεκ. = 1000 τ. μ. 1 εκτάριο=- 10 000 τμ.
1 σκάλα - 1337.8 τμ. - 1.3378 δεκάρια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΔΕΝΤΡΟ

Διάμετρος κόμης του δέντρου Αφαιρούμενη επιφάνεια
σε τετραγωνικά μέτρα

2,5 5
3 7

3,5 10
4 13

4,5 16
5 20

5,5 24
6 28

6,5 33
7 38

7,5 44
8 50

8,5 57
9 64

9,5 71
10 79

10,5 87
11 95

11,5 104
12 113

12,5 123
13 133

13,5 143
14 154

14,5 165
15 177

Σημείωση: Η αφαίρεση της έκτασης για δέντρα που βρίσκονται εντός της καλλιεργούμενης έκτασης γίνεται όταν η
διάμετρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ(79/409/ΕΟΚ έχει τροποποιηθεί) του Συμβουλίου περί της Διατηρήσεων των Αγρίων

Πτηνών (Άρθρα 3, 4 (§1, 2, 4), 5, 7 & 8).

Εφαρμογή το 2009
2. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21/5/1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και

της άγριας πανίδας και χλωρίδας (Άρθρα 6, 13, 15 & 22 § β).

Εφαρμογή το 2009
3. Οδηγία 80/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17/12/1979 περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη

ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (Άρθρα 4 & 5).
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Εφαρμογή το 2009
4. Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12/6/1986 σχετικά με την   προστασία του περιβάλλοντος και

ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίησης της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία. (Άρθρο 3).

Εφαρμογή το 2009
5. Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12/12/1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση

γεωργικής προέλευσης (Άρθρα 4 & 5).

Εφαρμογή το 2009

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΩΩΝ
6. Οδηγία 2008/71ΕΚ για την αναγνώριση και την καταγραφή των χοίρων(Άρθρα 3, 4 & 5).

Εφαρμογή το 2009

7. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17/7/2000 για

τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου

κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας και την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου

(ΕΚ) αριθ. 820/97 (Άρθρα 4 & 7).

Εφαρμογή το 2009
8. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου της 17/12/2003 για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης

και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και

των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (Άρθρα 3, 4 & 5).

Εφαρμογή το 2009

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ,ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
9. Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15/7/1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Άρθρο 3).

Εφαρμογή το 2011
10. Οδηγία 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29/4/1996 για την απαγόρευση της χρησιμοποίησης ορισμένων

ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για

κερδοσκοπικούς λόγους και την κατάργηση των οδηγιών 81/602/ΕΟΚ , 88/146/ΕΟΚ και 88/299/ΕΟΚ

(Άρθρα 3, 4, 5 & 7).

Εφαρμογή το 2011
11. Καν. (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28/1/2002 για τον

καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της

Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας

των τροφίμων (Άρθρα 14, 15, 17 (§ 1) 18, 19 & 20).

Εφαρμογή το 2011
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12. Καν. (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22/5/2001 για τη

θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών

εγκεφαλοπαθειών (Άρθρα 7, 11, 12, 13 & 15).

Εφαρμογή το 2011

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
13. Οδηγία 85/511/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18/11/1985 για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την

καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού (Άρθρο 3).

Εφαρμογή το 2011
14. Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17/12/1992 για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων

καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των

χοίρων (Άρθρο 3).

Εφαρμογή το 2011
15. Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου της 20/11/2000 για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών με μέτρα

καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (Άρθρο 3).

Εφαρμογή το 2011

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
16. Οδηγία 91/629/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19/11/1991 για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την

προστασία των μόσχων (Άρθρα 3 και 4).

Εφαρμογή το 2013
17. Οδηγία 91/630/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19/11/1991 για τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των

χοίρων (Άρθρα 3 και 4 § 1).

Εφαρμογή το 2013
18. Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου της 20/7/1998 σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία

(Άρθρο 4).

Εφαρμογή το 2013
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΚΑΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Α. Διάβρωση του
εδάφους
Προστασία του
εδάφους μέσω
κατάλληλων
μέτρων

Α1.Ελάχιστη
εδαφοκάλυψη

Πρέπει να υπάρχει φυσική / φυτική βλάστηση για κάλυψη σε
εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 10% κατά την περίοδο των
βροχοπτώσεων.

Α2. Ελάχιστη
διαχείριση γαιών
αντικατοπτρίζουσα
ειδικές για το χώρο
συνθήκες

Σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 10%, η άροση θα πρέπει να
γίνεται κατά τις ισοϋψείς.
Πρέπει να αποφεύγεται η καλλιέργεια του εδάφους σε
περιόδους έντονων βροχοπτώσεων ιδιαίτερα στα αργιλώδη και
γενικότερα βαριάς σύστασης εδάφη.

Α3. Αναβαθμίδες Οι αναβαθμίδες/ξερολιθιές και τα φυσικά πρανή στα όρια των
αγροτεμαχίων θα πρέπει να διατηρούνται σε κατάσταση που
να αποτρέπεται η διάβρωση.

Β. Οργανική ύλη
του εδάφους
Διατήρηση των
επιπέδων της
οργανικής ύλης
του εδάφους μέσω
κατάλληλων
μεθόδων

Β1. Πρότυπα για
αμειψισπορές, όπου
συντρέχει περίπτωση

Εφαρμόζεται εναλλαγή καλλιεργειών ή αγρανάπαυση
τουλάχιστον κάθε τρία και πέντε χρόνια, για τις πατάτες και
σιτηρά αντίστοιχα.

Β2. Διαχείριση
υπολειμμάτων
καλλιεργειών

Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, οι παραγωγοί πρέπει να
ακολουθούν μια ή περισσότερες από τις παρά κάτω πρακτικές
αναφορικά με τα φυτικά υπολείμματα:
α)   αξιοποίηση τους για σκοπούς βόσκησης.
β) για τις ετήσιες φυτείες κοπή για κάλυψη ή ενσωμάτωση στο
έδαφος των φυτικών υπολειμμάτων.

Επιτρέπεται το κάψιμο δένδρων ή κλαδευμάτων, κατά την
περίοδο του κλαδεύματος, μόνο στις περιπτώσεις προσβολών
από μολυσματικές ασθένειες.
Νοείται ότι το κάψιμο της ποκαλάμης απαγορεύεται.

Γ. Δομή του
εδάφους
Διατήρηση της
δομής του
εδάφους μέσω
κατάλληλων
μέτρων

Γ1. Κατάλληλη χρήση
γεωργικών
μηχανημάτων

Η καλλιέργεια του εδάφους θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν το
έδαφος είναι στο ρώγο του και όταν απαιτείται.

Να αποφεύγεται η δημιουργία μεγάλων σβώλων και το
ψιλοχωμάτισμα του εδάφους.

Να αποφεύγεται η χρήση βαριών μηχανημάτων, που δυνατό
να προκαλέσουν συμπίεση του εδάφους, ιδιαίτερα σε
αργιλώδη και γενικότερα βαριάς σύστασης εδάφη.
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Δ. Ελάχιστο
επίπεδο
συντήρησης
Εξασφάλιση
ελάχιστου
επιπέδου
συντήρησης και
αποφυγής της
υποβάθμισης των
οικοσυστημάτων

(Δ)

Δ1. Ελάχιστοι ρυθμοί
ανανέωσης ζωικού
πληθυσμού ή/και
κατάλληλα
καθεστώτα.

ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ

Δ2. Αποφυγή της
επέκτασης
ανεπιθύμητης
βλάστησης σε
γεωργική γη

Κατά την περίοδο της αγρανάπαυσης η μηχανική καλλιέργεια
θα πρέπει να γίνεται δυο φορές το χρόνο για την
καταπολέμηση των ζιζανίων και την αποθήκευση υγρασίας στο
έδαφος. Η παρουσία ανεπιθύμητης βλάστησης, στο στάδιο
ανάπτυξης αναπαραγωγικών οργάνων (ανθοφορία/
σποροποίηση), σε ουσιαστικό βαθμό, αποτελεί ένδειξη μη
τήρησης του συναφούς κριτηρίου.

Η γεωργική γη διατηρείται καθαρή από υλικά ξένα προς αυτή.
Σε γεωργική γη που δεν αξιοποιείται πλέον παραγωγικά, η
ανεπιθύμητη βλάστηση απομακρύνεται ή με βόσκηση, ή/και
μηχανικό κόψιμο, ή/και χημικά μέσα, όταν αυτό απαιτείται.

Στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές, λόγω των επικρατουσών
ιδιαζουσών συνθηκών, η συνήθης πρακτική για απομάκρυνση
της ανεπιθύμητης βλάστησης στις μόνιμες παραδοσιακές
φυτείες (π.χ. αμπέλια, φυλλοβόλα) είναι η εφαρμογή δύο
επεμβάσεων με τη χρήση χημικών ζιζανιοκτόνων και μιας
μηχανικής καλλιέργειας.
Στις φυτείες εσπεριδοειδών και υποτροπικών, η συνήθης
πρακτική απομάκρυνσης της ανεπιθύμητης βλάστησης είναι η
εφαρμογή τουλάχιστον δύο επεμβάσεων με χημική
ζιζανιοκτονία. Εφαρμόζεται επίσης και μία μηχανική
καλλιέργεια.

Δ3. Διατήρηση των
χαρακτηριστικών του
τοπίου

Επιβάλλεται η διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου,
δένδρων, θάμνων, λιθοδομών, φρακτών, μονοπατιών σε καλή
κατάσταση και τα αγροτεμάχια να είναι απαλλαγμένα από
υλικά ξένα προς αυτά.

Δ4. Προστασία των
μόνιμων βοσκοτόπων

Σε νέους βοσκότοπους που έχουν εγκατασταθεί με τη χρήση
βελτιωμένων μεθόδων (μετακίνηση επιφανειακών βράχων,
συμπληρωματική σπορά χορτοδοτικών φυτών, επιφανειακή
λίπανση), στα αρχικά στάδια θα λαμβάνονται μέτρα για
περιορισμό της φυσικής βλάστησης μέχρι να επιτευχθεί
ικανοποιητική ετήσια βλάστηση  για παραγωγή χορτομάζας
λαμβανομένων υπόψη των εδαφοκλιματικών συνθηκών της
περιοχής.
Εκεί όπου ενδείκνυται θα πρέπει να γίνεται  συμπληρωματική
σπορά.

Για την προστασία των βοσκοτόπων θα πρέπει να
αποφεύγεται η υποβόσκηση ή υπερβόσκηση.
Η επιφάνεια του εδάφους μετά τη βόσκηση πρέπει να είναι
μόνο ελαφρά διαταραγμένη και μεγάλο ποσοστό της ετήσιας
παραγωγής των φυτών πρέπει να παραμένει στο βοσκότοπο.

Να αποφεύγεται η βόσκηση κατά το στάδιο της άνθισης και
καρποφορίας των φυτών.
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Δ5. Απαγόρευση της

εκρίζωσης των
ελαιοδένδρων

Απαγορεύεται η εκρίζωση ελαιοδένδρων, ηλικίας πέραν των
100 ετών, εκτός εάν έχει εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η
σχετική άδεια έγκρισης από το αρμόδιο Τμήμα (Τμήμα Δασών)

Ε. Προστασία και
διαχείριση των
υδάτων.

Ε1. Δημιουργία
ζωνών ανάσχεσης
κατά μήκος των
υδατορευμάτων

Γενικά απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων σε
απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από ρυάκια, των 50
μέτρων από λίμνες και ποταμούς και των 300 μέτρων από
πηγές ή γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για
υδατοπρομήθεια, εκτός αν ορίζονται για τη συγκεκριμένη
γεώτρηση ζώνες προστασίας με βάση το περί Ελέγχου της
Ρύπανσης των Νερών (Μέτρα Προστασίας των Υπογείων
Νερών) Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 45/1996).

Ε2. Τήρηση των
διαδικασιών έγκρισης
για την χρήση των
υδάτων για άρδευση,
εφόσον προβλέπεται.

Ο γεωργός οφείλει να τηρεί τις διαδικασίες έγκρισης
για τη χρήση του νερού και να κατέχει τις σχετικές άδειες που
προβλέπονται σύμφωνα με τις ισχύουσες Εθνικές Νομοθεσίες
(ανάλογα με την πηγή άρδευσης που διαθέτει).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 : Πίνακας Αντιστοιχίας των Υποχρεώσεων για τα Αγροπεριβαλλοντικά Καθεστώτα του Μέτρου 2.3 – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Καθεστώς 2.3.1 – «Ανάληψη
αγροπεριβαλλοντικών
υποχρεώσεων στα οινοποιήσιμα /
επιτραπέζια αμπέλια»

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα
- Αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων.
- Μέθοδοι λιπάνσεων και κατάσταση του συστήματος

λίπανσης
- Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής τους
- Απόσταση εφαρμογής από επιφανειακά νερά και

πηγές
- Απόρριψη άδειων συσκευασιών

Για τις ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση περιοχές είναι
υποχρεωτική η εφαρμογή των προνοιών του
Προγράμματος Δράσης (Κ.Δ.Π. 185/2008) και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (263/2007)

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
- Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του

εδάφους μέσω κατάλληλων μεθόδων
- Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και

αποφυγής της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
- Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Οδηγίες Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ισχύουν
- Διατήρηση των άγριων πτηνών
- Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

άγριας πανίδας και χλωρίδας
- Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες
- Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση

γεωργικής προέλευσης
- Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του

εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος

Μηχανική καλλιέργεια ή άλλος μηχανικός
τρόπος καταστροφής των αγριόχορτων

Τήρηση αρχείου με τις κυριότερες
καλλιεργητικές φροντίδες



86

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2011

86

καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία.
- Διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Καθεστώς 2.3.2 - «Ανάληψη
αγροπεριβαλλοντικών
υποχρεώσεων στις πατάτες»
1. Τριετής Αμειψισπορά

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα
- Αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων.
- Μέθοδοι λιπάνσεων και κατάσταση του συστήματος

λίπανσης
- Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής τους
- Απόσταση εφαρμογής από επιφανειακά νερά και

πηγές
- Απόρριψη άδειων συσκευασιών

Για τις ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση περιοχές είναι
υποχρεωτική η εφαρμογή των προνοιών του
Προγράμματος Δράσης (Κ.Δ.Π. 185/2008) και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (263/2007)

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
- Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του

εδάφους μέσω κατάλληλων μεθόδων
- Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και

αποφυγής της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
- Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Οδηγίες Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ισχύουν
- Διατήρηση των άγριων πτηνών
- Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

άγριας πανίδας και χλωρίδας
- Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.
- Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του

εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος
καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία.

Υποχρεωτική  εφαρμογή συγκεκριμένου
προγράμματος αμειψισποράς τριετούς κύκλου
που περιλαμβάνει
εναλλαγή με ένα χρόνο πατάτες, ένα χρόνο
άλλη ετήσια καλλιέργεια εκτός των
σολανωδών και ένα χρόνο υποχρεωτική
αγρανάπαυση με τουλάχιστον δύο
καλλιέργειες του εδάφους (φθινόπωρο -
άνοιξη) και εφαρμογή χλωρής λίπανσης.

Τήρηση αρχείου με τις κυριότερες
καλλιεργητικές φροντίδες
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- Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης

- Διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Καθεστώς 2.3.2 –
«Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών
υποχρεώσεων στις πατάτες»
2. Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Παραγωγής

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα
- Αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων.
- Μέθοδοι λιπάνσεων και κατάσταση του συστήματος

λίπανσης
- Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής τους
- Απόσταση εφαρμογής από επιφανειακά νερά και

πηγές
- Απόρριψη άδειων συσκευασιών

Για τις ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση περιοχές είναι
υποχρεωτική η εφαρμογή των προνοιών του
Προγράμματος Δράσης (Κ.Δ.Π. 185/2008) και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (263/2007)

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
- Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του

εδάφους μέσω κατάλληλων μεθόδων
- Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και

αποφυγής της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
- Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Οδηγίες Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ισχύουν
- Διατήρηση των άγριων πτηνών
- Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

άγριας πανίδας και χλωρίδας
- Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.
- Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του

εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος
καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία.

Επιλέξιμη δράση είναι η ορθολογιστική χρήση
του
νερού και των λιπασμάτων καθώς και η
συνδυασμένη χρήση φυσικών και χημικών
μεθόδων φυτοπροστασίας με στόχο τη
διατήρηση
των διαφόρων εχθρών και ασθενειών των
πατατών
σε οικονομικά επίπεδα.  Οι γεωργοί που
θα συμμετέχουν οφείλουν:
• να ακολουθούν τις απαιτήσεις του
προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Παραγωγής
και να τηρούν σχετικά στοιχεία,
• να διενεργούν αναλύσεις εδάφους ανά
τριετία,
• να τυγχάνουν πιστοποίησης από Ιδιωτικό
Ανεξάρτητο Οργανισμό Πιστοποίησης.

Τήρηση αρχείου με τις κυριότερες
καλλιεργητικές φροντίδες
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- Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης

- Διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Καθεστώς 2.3.3 - «Ανάληψη
αγροπεριβαλλοντικών
υποχρεώσεων στα εσπεριδοειδή»
1. Ολοκληρωμένη Διαχείριση

Παραγωγής Εσπεριδοειδών

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα
- Αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων.
- Μέθοδοι λιπάνσεων και κατάσταση του συστήματος

λίπανσης
- Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής τους
- Απόσταση εφαρμογής από επιφανειακά νερά και

πηγές
- Απόρριψη άδειων συσκευασιών

Για τις ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση περιοχές είναι
υποχρεωτική η εφαρμογή των προνοιών του
Προγράμματος Δράσης (Κ.Δ.Π. 185/2008) και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (263/2007)

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
- Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του

εδάφους μέσω κατάλληλων μεθόδων
- Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και

αποφυγής της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
- Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Οδηγίες Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ισχύουν
- Διατήρηση των άγριων πτηνών
- Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

άγριας πανίδας και χλωρίδας
- Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.
- Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του

εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος
καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία.

Επιλέξιμη δράση είναι η ορθολογιστική χρήση
του νερού και των λιπασμάτων καθώς και η
συνδυασμένη χρήση φυσικών και χημικών
μεθόδων φυτοπροστασίας με στόχο τη
διατήρηση των διαφόρων εχθρών και
ασθενειών των εσπεριδοειδών σε οικονομικά
επίπεδα. Οι
γεωργοί που θα συμμετέχουν οφείλουν:

- Να ακολουθούν τις απαιτήσεις του
προγράμματος Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Παραγωγής και να τηρούν
σχετικά στοιχεία,

- Να τυγχάνουν πιστοποίησης από
Ιδιωτικό
Ανεξάρτητο Οργανισμό Πιστοποίησης

Τήρηση αρχείου με τις κυριότερες
καλλιεργητικές φροντίδες
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- Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης

- Διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Καθεστώς 2.3.3 - «Ανάληψη
αγροπεριβαλλοντικών
υποχρεώσεων στα εσπεριδοειδή»
2. Μηχανική αντιμετώπιση

ζιζανίων έναντι χρήσης
ζιζανιοκτόνων

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα
- Αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων.
- Μέθοδοι λιπάνσεων και κατάσταση του συστήματος

λίπανσης
- Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής τους
- Απόσταση εφαρμογής από επιφανειακά νερά και

πηγές
- Απόρριψη άδειων συσκευασιών

Για τις ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση περιοχές είναι
υποχρεωτική η εφαρμογή των προνοιών του
Προγράμματος Δράσης (Κ.Δ.Π. 185/2008) και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (263/2007)

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
- Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του

εδάφους μέσω κατάλληλων μεθόδων
- Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και

αποφυγής της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
- Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Οδηγίες Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ισχύουν
- Διατήρηση των άγριων πτηνών
- Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

άγριας πανίδας και χλωρίδας
- Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες
- Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του

εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος
καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία

- Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση

Επιλέξιμη δράση είναι η μηχανική ή με άλλο
μηχανικό τρόπο καταστροφή των ζιζανίων
αντικαθιστώντας τις δυο
εφαρμογές ζιζανιοκτόνων ανά περίοδο που
αποτελούν τη συνήθη πρακτική. Μια
αντιμετώπιση γίνεται το φθινόπωρο
για αντιμετώπιση των χειμερινών ζιζανίων και
μια το
καλοκαίρι για αντιμετώπιση των
καλοκαιρινών ζιζανίων.
Οι παραγωγοί εξακολουθούν να εφαρμόζουν
μια καλλιέργεια του εδάφους την άνοιξη
όπως είναι η συνήθης καλλιεργητική
πρακτική.

Τήρηση αρχείου με τις κυριότερες
καλλιεργητικές φροντίδες
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γεωργικής προέλευσης

- Διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Καθεστώς 2.3.4 –
«Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών
υποχρεώσεων στις αροτραίες
καλλιέργειες»

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα
- Αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων.
- Μέθοδοι λιπάνσεων και κατάσταση του συστήματος

λίπανσης
- Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής τους
- Απόσταση εφαρμογής από επιφανειακά νερά και

πηγές
- Απόρριψη άδειων συσκευασιών

Για τις ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση περιοχές είναι
υποχρεωτική η εφαρμογή των προνοιών του
Προγράμματος Δράσης (Κ.Δ.Π. 185/2008) και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (263/2007)

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
- Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του

εδάφους μέσω κατάλληλων μεθόδων
- Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και

αποφυγής της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
- Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Οδηγίες Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ισχύουν
- Διατήρηση των άγριων πτηνών
- Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

άγριας πανίδας και χλωρίδας
- Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες
- Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του

εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος
καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία

α) Διετές σύστημα αμειψισποράς (δηλ. μια
χρονιά σιτηρά και μια χρονιά αγρανάπαυση ή
ψυχανθές

ή

β) τριετές σύστημα αμειψισποράς (δηλ. μια
χρονιά αγρανάπαυση και στις δύο άλλες
χρονιές σιτηρά ή ψυχανθή

Τήρηση αρχείου με τις κυριότερες
καλλιεργητικές φροντίδες
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- Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης

- Διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
- Ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών

Καθεστώς 2.3.5.Α - «Διάσωση
και συντήρηση παραδοσιακών
φυλών ζώων»

1. Κανονισμός αριθ.21/2004 του Συμβουλίου της
17/12/2003, άρθρα 3,4&5 (αναγνώριση και καταγραφή των
αιγοπροβάτων)
2. Κανονισμός αριθ.1760/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17/7/2000, άρθρα
4&7 (αναγνώριση και καταγραφή των βοοειδών και
επισήμανση του βόειου κρέατος και των προϊόντων με βάση
το βόειο κρέας)
3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.999/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 22/5/2001(πρόληψη,
καταπολέμηση και εξάλειψη ορισμένων μεταδοτικών
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών)
4. Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου της 18/11/1985 για
τη θέσπιση κοινοτικών, άρθρο 3 (μέτρα καταπολέμησης και
εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου)
***5. Οδηγία 91/629/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19/11/1991,
άρθρο 3 και 4§ 1( Προστασία των μόσχων)
***6. Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου της 20/7/1998
άρθρο 4 (προστασία των ζώων στα εκτροφεία)
7. Οδηγία 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου της 29/4/1996
(απαγόρευση της χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών στη
ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους)
8. Οδηγία 85/511/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18/11/1985
(μέτρα για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού)
9. Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17/12/1992
( μέτρα καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων )

Επιλέξιμη δράση είναι η εκτροφή / διατήρηση
ζώων των ντόπιων φυλών προβάτων και
αγελάδων για 5 (πέντε) ημερολογιακά έτη και η
διαχείρισή τους σύμφωνα με τον Περί
Ευημερίας των Ζώων Νόμο και τους σχετικούς
Κοινοτικούς Κανονισμούς της

Καθεστώς 2.3.5Β - «Διάσωση
παραδοσιακών οινοποιήσιμων
ποικιλιών
της αμπέλου που κινδυνεύουν με
εξαφάνιση»

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα
- Αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων.
- Μέθοδοι λιπάνσεων και κατάσταση του συστήματος

λίπανσης
- Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής τους
- Απόσταση εφαρμογής από επιφανειακά νερά και

Μηχανική καλλιέργεια ή άλλος μηχανικός
τρόπος καταστροφής των αγριόχορτων
Η διατήρηση σε καλή κατάσταση των υπό

εξαφάνιση παραδοσιακών ποικιλιών
οινοποιήσιμων αμπελιών χαμηλής
παραγωγικότητας
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πηγές
- Απόρριψη άδειων συσκευασιών

Για τις ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση περιοχές είναι
υποχρεωτική η εφαρμογή των προνοιών του
Προγράμματος Δράσης (Κ.Δ.Π. 185/2008) και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (263/2007)

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
- Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του

εδάφους μέσω κατάλληλων μεθόδων
- Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και

αποφυγής της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
- Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Οδηγίες Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ισχύουν
- Διατήρηση των άγριων πτηνών
- Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

άγριας πανίδας και χλωρίδας
- Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες
- Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση

γεωργικής προέλευσης
- Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του

εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος
καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία.

- Διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Τήρηση αρχείου με τις κυριότερες
καλλιεργητικές φροντίδες

Καθεστώς 2.3.6 –
«Αγροπεριβαλλοντικές
υποχρεώσεις σε παραδοσιακές
φυτείες δέντρων και θάμνων, με
έμφαση στις
μειονεκτικές περιοχές»

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα
- Αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων.
- Μέθοδοι λιπάνσεων και κατάσταση του συστήματος

λίπανσης
- Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής τους
- Απόσταση εφαρμογής από επιφανειακά νερά και

πηγές

Εφαρμογή δύο μηχανικών καλλιεργειών ή το
χρόνο έναντι χημικής καταπολέμησης, με
σκοπό την καταστροφή των αγριόχορτων
(φθινόπωρο και άνοιξη) και  σκάλισμα για
καταστροφή αγριόχορτων (φθινόπωρο και
άνοιξη) γύρω από τα δέντρα.
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- Απόρριψη άδειων συσκευασιών

Για τις ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση περιοχές είναι
υποχρεωτική η εφαρμογή των προνοιών του
Προγράμματος Δράσης (Κ.Δ.Π. 185/2008) και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (263/2007)

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
- Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του

εδάφους μέσω κατάλληλων μεθόδων
- Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και

αποφυγής της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
- Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Οδηγίες Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ισχύουν
- Διατήρηση των άγριων πτηνών
- Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

άγριας πανίδας και χλωρίδας
- Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες
- Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του

εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος
καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία

- Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης

- Διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

─ Σε ανθοφόρους και άλλους θάμνους καθώς
και φαρμακευτικά / αρωματικά φυτά που
σχετίζονται με την παράδοση,  μηχανική
καταστροφή της ενδιάμεσης άγριας βλάστησης
(φθινοπωρινής και ανοιξιάτικης) δύο φορές το
χρόνο.

Τήρηση αρχείου με τις κυριότερες
καλλιεργητικές φροντίδες

Καθεστώς 2.3.7 – «Ανάπτυξη της
βιολογικής παραγωγής
γεωργικών προϊόντων»

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα που
επιτρέπονται

- Αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων.
- Μέθοδοι λιπάνσεων και κατάσταση του συστήματος

λίπανσης
- Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής τους

Να τηρεί τις πρόνοιες του Κανονισμού
834/2007 του Συμβουλίου και του Νόμου
227(Ι)/2004 της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη
βιολογική γεωργία (απαιτείται η προσκόμιση
σχετικής βεβαίωσης συμμόρφωσης προς τις
πρόνοιες της νομοθεσίας από Οργανισμό
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- Απόσταση εφαρμογής από επιφανειακά νερά και
πηγές

- Απόρριψη άδειων συσκευασιών

Για τις ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση περιοχές είναι
υποχρεωτική η εφαρμογή των προνοιών του
Προγράμματος Δράσης (Κ.Δ.Π. 185/2008) και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (263/2007)

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
- Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του

εδάφους μέσω κατάλληλων μεθόδων
- Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και

αποφυγής της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
- Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Οδηγίες Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ισχύουν
- Διατήρηση των άγριων πτηνών
- Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

άγριας πανίδας και χλωρίδας
- Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες
- Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση

γεωργικής προέλευσης
- Κανονισμός αριθ.21/2004 του Συμβουλίου της

17/12/2003, άρθρα 3,4&5 (αναγνώριση και
καταγραφή των αιγοπροβάτων)

- Διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
- Απαγόρευση της χρησιμοποίησης ορισμένων

ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς
λόγους

Ελέγχου και Πιστοποίησης).

Τήρηση αρχείου με τις κυριότερες
καλλιεργητικές φροντίδες
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- Ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών
- Πρόληψη, καταπολέμηση και εξάλειψη ορισμένων

μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών
- Μέτρα για την καταπολέμηση του αφθώδους

πυρετού
- Μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του

καταρροϊκού πυρετού του προβάτου
- Μέτρα καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των

ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλλώδη
νόσο των χοίρων

- *** Προστασία των ζώων στα εκτροφεία
Καθεστώς 2.3.8 – «Παροχή
ενισχύσεων  για τη διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων και της
άγριας πανίδας»

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα
- Αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων
- Μέθοδοι λιπάνσεων και κατάσταση του συστήματος

λίπανσης
- Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής τους
- Απόσταση εφαρμογής από επιφανειακά νερά και

πηγές
- Απόρριψη άδειων συσκευασιών

Για τις ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση περιοχές είναι
υποχρεωτική η εφαρμογή των προνοιών του
Προγράμματος Δράσης (Κ.Δ.Π. 185/2008) και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (263/2007)

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
- Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του

εδάφους μέσω κατάλληλων μεθόδων
- Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και

αποφυγής της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
- Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Κάθε χρονική σπορά αγροτεμαχίων με
επιλέξιμα μίγματα ψυχανθών - σιτηρών
συγκεκριμένων καλλιεργούμενων  ή
αυτοχθόνων ειδών που είναι κατάλληλα και
προσαρμοσμένα στους φυσικούς οικότοπους
των καλλιεργούμενων εκτάσεων της Κύπρου

Τήρηση αρχείου με τις κυριότερες
καλλιεργητικές φροντίδες
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1. Αριθμός οδηγιών Πολλαπλής Συμμόρφωσης δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι στιγμής, γεγονός που θα γίνει σε
μεταγενέστερα του 2010 έτη. Οι εν λόγω οδηγίες πολλαπλής συμμόρφωσης σημειώνονται στο συνημμένο παράρτημα στη
δεύτερη στήλη με ***. Νοείται ότι από το έτος που θα τίθενται σε εφαρμογή, αντίστοιχα θα ισχύουν και για την Κατάσταση
Εκκίνησης. Συμβουλευτείτε το Παράρτημα 5.

Οδηγίες Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ισχύουν
- Διατήρηση των άγριων πτηνών
- Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

άγριας πανίδας και χλωρίδας
- Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες
- Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του

εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος
καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία

- Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης

- Διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
- Ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών


