
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
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ΜΕΤΡΟ ΠΣΣΑ

➢ ΜΕΤΡΟ 1 – Συνδεδεμένη κατά κεφαλή στήριξη αιγοπροβάτων σε

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό την

παραγωγή γάλακτος:

➢ που έχουν παραδώσει σε εγκεκριμένες γαλακτοβιομηχανίες ή σε

Ομάδες Παραγωγών ή σε άλλες εγκαταστάσεις/οντότητες

εγκεκριμένες από την Αρμόδια Αρχή, ποσότητα γάλακτος μεγαλύτερη

από δέκα τόνους (10300lt) ανά εκμετάλλευση, κατά την περίοδο

01/01/2021 μέχρι 31/12/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

- Η αίτηση στο Μέτρο υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του

Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σύστημα EAS), στην

ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy.

- Στην αίτηση προεκτυπώνεται κατάσταση του δυνητικά επιλέξιμου ζωικού

πληθυσμού (θηλυκά άνω των 7 μηνών κατά την ημερομηνία κατοχής),

σύμφωνα με τα δεδομένα της εκμετάλλευσης κατά την ημερομηνία

κατοχής 31/01/2022, που υπήρχαν στην ηλεκτρονική βάση IRSC των

Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

http://www.eas.capo.gov.cy/


ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Περίοδος Υποβολής Εμπρόθεσμης

Αίτησης ΠΣΣΑ (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ – δύναται 

να επιδοτηθούν)

06/04/2022- 29/04/2022

Περίοδος υποβολής Εκπρόθεσμης Αίτησης 

ΠΣΣΑ (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ - δύναται να 

επιδοτηθούν με ποινή)

30/04/2022 - 24/05/2022

Απαράδεκτη Αίτηση ΠΣΣΑ (ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ 

- δεν επιδοτούνται)

25/05/2022 και έπειτα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΖΩΙΚΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

31/01/2022

Περίοδος Διενέργειας Απογραφής από 

τους Κτηνοτρόφους

31/01/2022 έως 

08/03/2022

Περίοδος παράδοσης γάλακτος σε 

εγκεκριμένες γαλακτοβιομηχανίες ή σε 

Ομάδες Παραγωγών ή σε άλλες 

εγκαταστάσεις/οντότητες εγκεκριμένες από 

την Αρμόδια Αρχή

01/01/2021 - 31/12/2021



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

• Κατά την υποβολή της αίτησης, να είναι κάτοχος / διαχειριστής

κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που ήταν εγγεγραμμένη στις ΚΥ κατά την

ημερομηνία κατοχής και η οποία να λειτουργεί νόμιμα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ:

• Να είχαν παραδώσει σε εγκεκριμένη γαλακτοβιομηχανία ή σε Ομάδα

Παραγωγών ή σε άλλην εγκατάσταση/οντότητα εγκεκριμένη από την

Αρμόδια Αρχή, ποσότητα γάλακτος μεγαλύτερη από δέκα τόνους (10300Lt)

αιγοπρόβειου νωπού γάλακτος κατά το έτος 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021)

Η πιστοποίηση της παράδοσης των τιμολογίων, διενεργείται με την

προσκόμιση των νόμιμων τιμολογίων από ή προς εγκεκριμένη

γαλακτοβιομηχανία ή από ή προς Ομάδα Παραγωγών ή από ή προς άλλην

εγκατάσταση/οντότητα εγκεκριμένη από την Αρμόδια Αρχή

• Να έχουν διενεργήσει απογραφή (αυτοέλεγχο) την περίοδο από 31/01/2022

μέχρι τις 08/03/2022

• Σε περίπτωση εκμετάλλευσης με ζωικό πληθυσμό 100 ή περισσότερα ζώα να

έχουν διενεργήσει απογραφή με την χρήση Σαρωτή

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΣΣΑ



ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΖΩΑ: 

• Επιλέξιμα ζώα είναι τα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής, επτά (7) μηνών και άνω,

που είναι καταγεγραμμένα στην κεντρική βάση δεδομένων IRSC των ΚΥ της

Δημοκρατίας κατά την 31η Ιανουαρίου 2022 και τα οποία κατέχουν

ηλεκτρονική σήμανση και ατομικό κωδικό αναγνώρισης. Τα αιγοπρόβατα

που σημαίνονται με μαζικό κωδικό αναγνώρισης (batch number) δεν είναι

επιλέξιμα για συμμετοχή

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΣΣΑ



Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μεριμνούν ούτως ώστε:

• Η κεντρική βάση δεδομένων IRSC των ΚΥ να είναι ορθά

επικαιροποιημένη από τον κτηνοτρόφο, έτσι ώστε ο ζωικός πληθυσμός

που είναι καταγεγραμμένος σε αυτήν να είναι ανά πάσα στιγμή

σύμφωνος με αυτόν που υπάρχει στην εκμετάλλευση των αιτητών

• Σε περιπτώσεις πώλησης ή μεταφοράς ζώων σε εκμετάλλευση

συλλογής ζώων για σφαγή ή σε περιπτώσεις μετακίνησης ζώων από μια

εκμετάλλευση αναπαραγωγής / εκτροφής σε άλλη ή σε περιπτώσεις

θανάτων ζώων, να συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο και να γίνεται

κοινοποίηση του στις ΚΥ, εντός 7 ημερολογιακών ημερών

• Όλα τα πιο πάνω έντυπα των διακινήσεων ζώων θα πρέπει να

φυλάσσονται από τους κτηνοτρόφους για περίοδο 3 ετών τουλάχιστον

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


