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ΠΡΟΣΟΧΗ
***** ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ *****
•

•
•

Πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε το Έντυπο Αίτησης διαβάστε το
προσεκτικά μέχρι το τέλος καθώς επίσης και το Εγχειρίδιο Εφαρμογής –
Ενημέρωσης Αιτητών του Μέτρου.
Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης είναι απαραίτητη.
Άμεσα υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση της αίτησης και την ορθότητα
των παρεχόμενων πληροφοριών είναι οι ίδιοι οι αιτητές.
Σημειώνεται ότι για την πληρωμή σας θα χρησιμοποιηθεί το ΙΒΑΝ που είναι
δηλωμένο στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ.

Σημείωση: Παρακαλείστε να μονογράψετε όλες τις σελίδες της
αίτησης στο κάτω δεξιά μέρος και προτρέπεστε όπως
φωτοτυπήσετε την παρούσα αίτηση για δική σας χρήση και
αναφορά.

Ημερομηνίες εφαρμογής του Μέτρου 14:
•
•

Διάρκεια δέσμευσης στο Μέτρο:
➢ 1/6/2022 – 31/12/2022
Περίοδος υποχρεωτικής κατοχής δεσμευμένων ζώων:
➢ 1/6/2022 – 31/12/2022
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ΜΕΡΟΣ I.α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (Φυσικό Πρόσωπο)

Επίθετο :

Υπηκοότητα :

Όνομα :

Ημερομηνία Γέννησης :

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Φύλο (κυκλώστε ανάλογα): ΑΡΡΕΝ

/

/
ΘΗΛΥ

Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
Ονοματεπώνυμο Συζύγου:
Αριθμός Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΕΑΕΕ):
Αριθμός αίτησης Προαιρετικής Συνδεδεμένης Στήριξης Αιγοπροβάτων:
Κύρια Απασχόληση :

Διεύθυνση Επικοινωνίας

Οδός:

Αριθμός:

Πόλη / Χωριό:

Ταχ. Κώδικας:

Επαρχία:

Ταχ. Θυρίδα:
Ταχ. Κώδικας Θυρίδας:

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Σταθερό:

Κινητό:

Φαξ:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
Διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου (website), που διατηρώ για επαγγελματική
χρήση:…………………………………………………………………………………………………………………..
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ΜΕΡΟΣ I.β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (Νομικό Πρόσωπο)
Όνομα εταιρείας :
Αριθμός εγγραφής εταιρείας :
Αριθμός μητρώου εργοδότη στις Κοιν. Ασφαλίσεις :
Αριθμός ΦΠΑ:
Κωδικός εταιρείας (Βάλτε σε
κύκλο τον κατάλληλο
κωδικό):

50

Εμπορική
επωνυμία

51

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

52

Συνεταιρισμός

53

Υπεράκτια Εταιρεία

54

Παλιός
συνεταιρισμός

31

Μοναστήρια

Αριθμός Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΕΑΕΕ) :
Αριθμός αίτησης Προαιρετικής Συνδεδεμένης Στήριξης Αιγοπροβάτων:
Κύρια απασχόληση:

Διεύθυνση Επικοινωνίας

Οδός:

Αριθμός:

Πόλη / Χωριό:

Ταχ. Κώδικας:
Ταχ. Θυρίδα:

Επαρχία:
Ταχ. Κώδικας Θυρίδας:
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Σταθερό:

Κινητό:

Φαξ:

Διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου (website), που διατηρεί η εταιρεία:

…………………………………………………………………………………………………………………
Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο:…………………………………………………………………………………………..
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου:

…………………………………………………………………………………………………………………
.
Αριθμός δελτίου ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου:

…………………………………………………………
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ

A. Συμπληρώστε τα πιο κάτω:
Δηλώστε τους κωδικούς των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σας που επιθυμείτε να εντάξετε για
συμμετοχή στο Μέτρο 14, καθώς επίσης δηλώστε συμμετοχή σημειώνοντας √ στις Δράσεις στις οποίες
επιθυμείτε να εντάξετε τις αιτηθείσες εκμεταλλεύσεις σας. Τονίζεται ότι βασική προϋπόθεση για
ένταξη στο Μέτρο 14, είναι όπως αναλάβετε τουλάχιστον 3 από τις 4 πιο κάτω Δράσεις για
κάθε εκμετάλλευση.
Κωδικός
Εκμετάλλευσης
Κτηνιατρείου

Αριθμός
αιτηθέντων
ζώων

(καταγράψτε τους
κωδικούς των
εκμεταλλεύσεων
σας που
επιθυμείτε να
εντάξετε στο
Μέτρο 14)

ΔΡΑΣΗ Α

ΔΡΑΣΗ Β

ΔΡΑΣΗ Γ

ΔΡΑΣΗ Δ

Εφαρμογή
Βιοασφάλειας

Διατήρηση
σωματικής
κατάστασης
και εξάλειψη
των
ευνουχισμών

Πρόληψη
παραγόντων
που
προκαλούν
χωλότητα

Έλεγχος για
ακάρεα,
τσιμπούρια,
ψύλλους και
ψείρες

Ταυτότητα
τεμαχίου
στο οποίο
βρίσκεται η
κτηνοτροφική
εκμετάλλευση
(Κοινότητα,
φύλλο /
σχέδιο,
αριθμός
τεμαχίου)

CYS
CYS
CYS
CYS

Για την/τις πιο πάνω κτηνοτροφικής/ές εκμετάλλευση/εις, αιτούμαι τα θηλυκά και
αρσενικά ζώα 7 μηνών και άνω που υποδεικνύω στη συνημμένη κατάσταση ζωικού
πληθυσμού της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και τα οποία έχω στην κατοχή μου κατά την
ημερομηνία αναφοράς 15/4/2022.

Β. Συμπληρώστε ότι ισχύει :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΑΕΕ
2022

ΝΑΙ

Γεωργική Έκταση*
(Δηλώστε δεκάρια με ένα
δεκαδικό ψηφίο)
«Που καταλαμβάνουν οι κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις της αίτησης»

Γεωργική έκταση*
(Δηλώστε δεκάρια με
ένα δεκαδικό ψηφίο)
«Λοιπών χρήσεων»

/ ΟΧΙ

* Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ΔΕΝ συμμετέχετε στην ΕΑΕΕ
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Σχέδιο Καλής Διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων για την κτηνοτροφική εκμετάλλευση με κωδικό CYS…………….
ΜΕΡΟΣ IΙΙ
Π.Α.Α. 2014-2020: Μέτρο 14 «Καλή διαβίωση των ζώων - Αιγοπροβάτων»
Σχέδιο Καλής Διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων για το έτος 2022
Υφιστάμενη Κατάσταση - Συνοπτική περιγραφή των προβλημάτων που θα πρέπει να επιλυθούν για τη βελτίωση της ευημερίας των
ζώων
Σημειώστε √ ανάλογα με τις προτεινόμενες 4 δράσεις που αναφέρονται στην αίτηση και τον αριθμό των δράσεων που θα συμμετέχει ο αιτητής
ΔΡΑΣΗ:

√

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δεν υπάρχει σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης υποδημάτων (εμβάπτιση υποδημάτων σε ειδική λεκάνη με απολυμαντικό
υγρό) και οχημάτων (π.χ. ψεκασμός των τροχών των οχημάτων) στις εισόδους / εξόδους της εκμετάλλευσης
Υπάρχει σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης υποδημάτων και οχημάτων, αλλά δεν είναι πάντοτε σε εφαρμογή

Α

ΔΡΑΣΗ:

Β

Υπάρχουν ανεξέλεγκτα σημεία εισόδου / εξόδου στην εκμετάλλευση
Δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα εμβολιασμού στη μονάδα
Εφαρμόζεται πρόγραμμα εμβολιασμού στη μονάδα, αλλά δεν τηρείται μητρώο εμβολιασμών
Δεν τηρείται μητρώο επισκεπτών στη μονάδα
Δεν γίνεται καταπολέμηση τρωκτικών, μυγών και άλλων αρθρόποδων
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΩΝ
Δεν γίνεται στη μονάδα κατηγοριοποίηση των ζώων ανάλογα με τη σωματική τους κατάσταση (body condition score)
Τηρούνται οι παραδοσιακοί τρόποι σίτισης /διατροφής
Δεν γίνεται χρήση διαφορετικών σιτηρεσίων σε διάφορες ομάδες ζώων ή γίνεται κατά το ελάχιστο
Δεν ζητούνται εισηγήσεις/συμβουλές από Eιδικό στη διατροφή για την επίτευξη της διατήρησης της σωματικής κατάστασης (body
condition) τουλάχιστον στο 95% των θηλυκών ζώων άνω των 7 μηνών μεταξύ 1.5 και 4.0 στα στάδια του βιολογικού κύκλου των
αιγοπροβάτων, αναπαραγωγή και τοκετό
Γίνεται κατηγοριοποίηση των θηλυκών ζώων άνω των 7 μηνών ανάλογα με τη σωματική τους κατάσταση (body condition score),
αλλά δεν γίνεται βαθμολόγηση όλων των θηλυκών ζώων αναπαραγωγής στα ακόλουθα στάδια του βιολογικού τους κύκλου:
•

6 - 8 εβδομάδες πριν την αναπαραγωγική περίοδο (οχεία/βατιά)
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Σχέδιο Καλής Διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων για την κτηνοτροφική εκμετάλλευση με κωδικό CYS…………….
•

6 – 8 εβδομάδες πριν από τον τοκετό (γέννα)

Γίνεται κατηγοριοποίηση των θηλυκών ζώων άνω των 7 μηνών ανάλογα με τη σωματική τους κατάσταση, αλλά δεν διατηρείται
τουλάχιστον το 60% των ζώων μεταξύ των συνιστώμενων ορίων στα στάδια που περιγράφονται στο πιο κάτω πίνακα:
Στάδιο βιολογικού κύκλου αιγοπροβάτων
Συνιστώμενα όρια (βαθμολογία)

ΔΡΑΣΗ:

Γ

ΔΡΑΣΗ:

Δ

Αναπαραγωγή

2.5-3.5

Τοκετός

2.0-3.0

Γίνονται ευνουχισμοί αρσενικών ζώων στη μονάδα, χωρίς τεκμηρίωση και δικαιολόγηση από τον ιδιώτη Κτηνίατρο της μονάδας
Γίνονται ευνουχισμοί αρσενικών ζώων στη μονάδα μετά από τη συμβουλή του Κτηνιάτρου της μονάδας, αλλά χωρίς σχετική
τεκμηρίωση και δικαιολόγηση από τον Κτηνίατρο
Δεν τηρείται μητρώο ευνουχισμών αρσενικών ζώων
ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΧΩΛΟΤΗΤΑ
Δεν γίνεται εμβάπτιση και περιποίηση των ποδιών όλων των ενήλικων ζώων με φαρμακευτικά ή/και άλλα σκευάσματα
Γίνεται εμβάπτιση και περιποίηση των ποδιών μεμονωμένων ενήλικων ζώων με φαρμακευτικά ή/και άλλα σκευάσματα
Γίνεται εμβάπτιση και περιποίηση των ποδιών όλων των ενήλικων ζώων με φαρμακευτικά ή/και άλλα σκευάσματα, αλλά όχι σε τακτά
χρονικά διαστήματα
Δεν γίνεται καθαρισμός όλων των χώρων του υποστατικού, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων, έτσι ώστε να διατηρούνται καθαροί
σε μόνιμη βάση
Γίνεται καθαρισμός όλων των χώρων του υποστατικού, όχι όμως των διαφόρων διαδρόμων
Δεν γίνεται καθαρισμός της στρωμνής σε τακτά χρονικά διαστήματα
Δεν διατηρούνται οι είσοδοι και η περιοχή γύρω από τις ταΐστρες καθαρές σε μόνιμη βάση
Ουδέποτε γίνεται περιποίηση των νυχιών των ζώων
Δεν πραγματοποιείται φυσικός έλεγχος των ποδιών του συνόλου των ενηλίκων ζώων σε τακτά χρονικά διαστήματα
Πραγματοποιείται φυσικός έλεγχος των ποδιών μεμονωμένων ενηλίκων ζώων
Δεν γίνεται αξιολόγηση των διαφόρων περιστατικών χωλότητας και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση τους
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΡΕΑ, ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΑ, ΨΥΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΨΕΙΡΕΣ
Δεν γίνεται πρόληψη με ψεκασμούς ή/και λούσιμο των αιγοπροβάτων για αντιμετώπιση των εκτοπαράσιτων
Δεν γίνονται ενέργειες στη μονάδα για παροχή οποιασδήποτε θεραπείας στην περίπτωση που εντοπίζονται εκτοπαράσιτα
Στην περίπτωση που εντοπίζονται εκτοπαράσιτα προσφέρεται θεραπεία, αλλά δεν είναι συστηματική και επαναλαμβανόμενη και
το πρόβλημα παραμένει
Δεν γίνεται φυσικός έλεγχος των ζώων και των εγκαταστάσεων για εκτοπαράσιτα
Γίνεται φυσικός έλεγχος των ζώων και των εγκαταστάσεων για εκτοπαράσιτα αλλά όχι σε τακτά χρονικά διαστήματα
Δεν τηρούνται μητρώα για ψεκασμούς / λουσίματα των ζώων και φυσικού ελέγχου των ζώων και εγκαταστάσεων
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Σχέδιο Καλής Διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων για την κτηνοτροφική εκμετάλλευση με κωδικό CYS…………….

Μελλοντική Κατάσταση - Συνοπτική περιγραφή των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν εντός της περιόδου συμμετοχής στο Μέτρο,
σε σχέση με την ευημερία των ζώων, για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, ανάλογα με τις δράσεις που συμμετέχει ο αιτητής
Σημειώστε √ ανάλογα με τις προτεινόμενες 4 δράσεις που αναφέρονται στην αίτηση
ΔΡΑΣΗ:

√

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εγκατάσταση συστήματος καθαρισμού και απολύμανσης υποδημάτων (εμβάπτιση υποδημάτων σε ειδική λεκάνη με απολυμαντικό
υγρό) και οχημάτων (π.χ. ψεκασμός των τροχών των οχημάτων) στις εισόδους /εξόδους της μονάδας
Το σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης υποδημάτων και οχημάτων, θα είναι πάντοτε σε εφαρμογή και θα διασφαλίζεται η ορθή
λειτουργία του. Για το σκοπό αυτό θα τηρείται συγκεκριμένο μητρώο
Δεν θα υπάρχουν ανεξέλεγκτα σημεία εισόδου / εξόδου στην κτηνοτροφική μονάδα
Θα εφαρμόζεται πρόγραμμα εμβολιασμού που έχει καταρτίσει ο ιδιώτης Κτηνίατρος της μονάδας και θα καλύπτει όλα τα ζώα της
μονάδας (το πρόγραμμα αναλύεται πιο κάτω στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Δράσης Α (ανάλυση του χρονοδιαγράμματος
ξεχωριστά για κάθε υποδράση της Δράσης Α / κατάρτιση προγράμματος εμβολιασμού), όπως για χλαμύδια (ενζωοτική αποβολή),
παραφυματίωση, εντεροτοξιναιμία (clostridium), E.coli, πνευμονία και άλλα, καθώς επίσης θα τηρείται μητρώο εμβολιασμών σε
συνεργασία με το Κτηνίατρο της μονάδας
Θα τηρείται μητρώο επισκεπτών στη μονάδα και θα συμπληρώνονται ανελλιπώς όλα τα πεδία του μητρώου επισκεπτών

Α

Θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα καταπολέμηση τρωκτικών, μυγών και άλλων αρθροπόδων και θα τηρείται συγκεκριμένο
μητρώο. Η καταπολέμηση των τρωκτικών/μυγών θα βεβαιώνεται με την τοποθέτηση παγίδων

Κατάρτιση Προγράμματος εμβολιασμού

(όπως για Χλαμύδια (ενζωοτική αποβολή), παραφυματίωση,
εντεροτοξιναιμία (clostridium), E.coli, πνευμονία και άλλα):
Χλαμύδια (ενζωοτική αποβολή):

Παραφυματίωση:
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Σχέδιο Καλής Διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων για την κτηνοτροφική εκμετάλλευση με κωδικό CYS…………….
Εντεροτοξιναιμία (clostridium):

E.coli.:

Πνευμονία:

Άλλα εμβόλια (να καθοριστούν):

Το πρόγραμμα εμβολιασμού έχει καταρτιστεί από τον πιο κάτω ιδιώτη εγγεγραμμένο Κτηνίατρο (διευκρινίζεται ότι
πρέπει να είναι ο ίδιος Κτηνίατρος που υπογράφει στο τέλος του Σχεδίου):
Ονοματεπώνυμο Κτηνιάτρου: …………………………..………………
Τίτλος/ Ειδικότητα: …………….……………………….…………………

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ

Αρ. εγγραφής στο Κτηνιατρικό Μητρώο: ………………………
Υπογραφή:…………………………………. Ημερ.:……….………..
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Σχέδιο Καλής Διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων για την κτηνοτροφική εκμετάλλευση με κωδικό CYS…………….
ΔΡΑΣΗ:

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΩΝ
Θα γίνεται στη μονάδα βαθμολόγηση και κατηγοριοποίηση των θηλυκών ζώων άνω των 7 μηνών ανάλογα με τη σωματική τους
κατάσταση (body condition score), καθώς επίσης θα τηρείται μητρώο σωματικής βαθμολόγησης και ομαδοποίησης των ζώων στα
ακόλουθα στάδια του παραγωγικού κύκλου των ζώων:
• 6 - 8 εβδομάδες πριν την αναπαραγωγική περίοδο (οχεία/βατιά)
•

Β

6 – 8 εβδομάδες πριν από τον τοκετό (γέννα)

Θα παρέχονται εισηγήσεις /συμβουλές από Eιδικό στη διατροφή ζώων για τη διατροφή των θηλυκών ζώων άνω των 7 μηνών,
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο κατά τις περιόδους 6-8 εβδομάδες πριν την αναπαραγωγική περίοδο και 6-8 εβδομάδες πριν από
τον τοκετό, για την επίτευξη της διατήρησης της σωματικής κατάστασης τους (body condition) εντός των ποσοστών και ορίων που
αναφέρονται πιο κάτω:
• Κατά την αναπαραγωγική περίοδο, το 60% των ζώων να έχει βαθμολογία μεταξύ 2.5 και 3.5, καθώς επίσης το 95% των ζώων
μεταξύ 1.5 και 4.0
• Κατά τον τοκετό, το 60% των ζώων να έχει βαθμολογία μεταξύ 2.0 και 3.0, καθώς επίσης το 95% των ζώων μεταξύ 1.5 και
4.0
•

Θα τηρείται μητρώο συμβουλών στο οποίο θα καταχωρείται η σχετική πληροφόρηση από Eιδικό στη διατροφή των ζώων

Θα γίνεται χρήση διαφόρων σιτηρεσίων προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε ομάδας
Θα εξαλειφθούν οι ευνουχισμοί στη μονάδα. Στην περίπτωση που παραστεί η ανάγκη να πραγματοποιηθούν ευνουχισμοί, αυτοί θα
γίνονται μετά από συμβουλή Κτηνιάτρου, με σχετική τεκμηρίωση και δικαιολόγηση από τον Κτηνίατρο. Για το σκοπό αυτό θα τηρείται
μητρώο ευνουχισμών αρσενικών ζώων
ΔΡΑΣΗ:

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΧΩΛΟΤΗΤΑ
Θα γίνεται προληπτικά εμβάπτιση και περιποίηση των ποδιών όλων των ενήλικων ζώων της μονάδας με φαρμακευτικά ή/και άλλα
σκευάσματα, τουλάχιστον κάθε τρίμηνο και για το σκοπό αυτό θα τηρείται συγκεκριμένο μητρώο
Θα γίνεται καθαρισμός όλων των χώρων του υποστατικού όπου υπάρχουν ή έχουν πρόσβαση τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων και των
διάφορων διαδρόμων, των εισόδων και των περιοχών γύρω από τις ταΐστρες και ποτίστρες, έτσι ώστε να διατηρούνται καθαροί και
στεγνοί σε μόνιμη βάση. Για το σκοπό αυτό θα τηρείται μητρώο καταγραφής καθαριότητας

Γ

Θα γίνεται καθαρισμός των υποστατικών με στρωμνή τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως.
Θα πραγματοποιείται φυσικός έλεγχος των ποδιών του συνόλου των ενηλίκων ζώων, δύο (2) φορές κατά τη διάρκεια της γαλακτικής
περιόδου και για το σκοπό αυτό θα τηρείται μητρώο φυσικού ελέγχου
Θα γίνεται αξιολόγηση των διαφόρων περιστατικών χωλότητας και θα εφαρμόζεται ολοκληρωμένη αντιμετώπιση τους με τη χρήση
φαρμακευτικών ή/και άλλων σκευασμάτων, καθώς επίσης θα γίνεται περιποίηση των νυχιών των ζώων όπου είναι αναγκαίο. Για το
σκοπό αυτό θα τηρείται συγκεκριμένο μητρώο
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Σχέδιο Καλής Διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων για την κτηνοτροφική εκμετάλλευση με κωδικό CYS…………….
ΔΡΑΣΗ:

Δ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΡΕΑ, ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΑ, ΨΥΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΨΕΙΡΕΣ
Θα εφαρμόζονται προληπτικά ψεκασμοί ή/και λούσιμο των αιγοπροβάτων για αντιμετώπιση των εκτοπαράσιτων με τη χρήση
φαρμακευτικών ή/και άλλων σκευασμάτων, τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως και για το σκοπό αυτό θα τηρείται συγκεκριμένο
μητρώο
Θα γίνεται φυσικός και οπτικός έλεγχος των ζώων και των εγκαταστάσεων για επιβεβαίωση της απουσίας κλινικών συμπτωμάτων από
εκτοπαράσιτα, τέσσερις (4) φορές ετησίως και για το σκοπό αυτό θα τηρείται μητρώο φυσικού ελέγχου
Θα γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες σε όλα τα ζώα της μονάδα για παροχή της αναγκαίας θεραπείας στην περίπτωση που εντοπίζονται
εκτοπαράσιτα. Η θεραπεία θα είναι λούσιμο του ζώου ή έγχυση ειδικού σκευάσματος για την αντιμετώπιση του εκτοπαράσιτου ή
άλλη φαρμακευτική αγωγή που θα υποδειχθεί από τον Κτηνίατρο της μονάδας, καθώς επίσης ψεκασμός των εγκαταστάσεων με
βιοκτόνα. Για το σκοπό αυτό θα τηρείται μητρώο αντιμετώπισης των εκτοπαράσιτων
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΤΩΝ

Ε

Ζ

Η

O αιτητής θα υποχρεούται να έχει στην κατοχή του για όλο το χρονικό διάστημα συμμετοχής του στο Μέτρο, μέχρι και την τελική
πληρωμή, όλα τα τιμολόγια/αποδείξεις πληρωμής που αφορούν την αγορά των εγκεκριμένων και ενδεικνυόμενων από τις Αρμόδιες
Αρχές απαιτούμενων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΦΠ), καθώς και των αναλώσιμων προϊόντων (όπως αγορά
απολυμαντικών υγρών, εμβολίων, ποντικοφάρμακων, εντομοκτόνων, βιοκτόνων και παγίδων για μύγες ή/και αρθρόποδα) που
απαιτούνται για την εφαρμογή των δράσεων που έχει αναλάβει να εφαρμόσει. Επίσης ο αιτητής υποχρεούται να καταγράφει στα
μητρώα όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που αφορούν τα τιμολόγια/αποδείξεις πληρωμής για την αγορά των πιο πάνω προϊόντων
ΚΦΠ
Στα πλαίσια των δεσμεύσεων που προκύπτουν από την ανάληψη του Σχεδίου Καλής Διαχείρισης, πριν την καταβολή της ενίσχυσης,
θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση της ετήσιας ανασκόπησης της ευημερίας των αιγοπροβάτων, η οποία θα ετοιμάζεται από
εγγεγραμμένο ιδιώτη κτηνίατρο και στην οποία ο κτηνίατρος θα βεβαιώνει την εφαρμογή και τήρηση των προνοιών των αιτούμενων
δράσεων και τους προληπτικούς ελέγχους που έχουν διενεργηθεί από τον αιτητή
Ο αιτητής αναλαμβάνει την ευθύνη να εφαρμόσει στη μονάδα του όλη την πληροφόρηση και τη γνώση που θα αποκτήσει από την
εκπαίδευση που θα του παρασχεθεί στα πλαίσια της επαγγελματικής κατάρτισης, από το Τμήμα Γεωργίας
Άλλες ενέργειες που θα γίνουν στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση για την ευημερία των ζώων. Να διευκρινιστούν:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ι

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Σχέδιο Καλής Διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων για την κτηνοτροφική εκμετάλλευση με κωδικό CYS…………….
Το παρόν Σχέδιο Καλής Διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων, έχει ετοιμαστεί σε συνεννόηση με τον αιτητή, από τον πιο
κάτω), ιδιώτη Κτηνίατρο, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Κτηνιατρικό Μητρώο, καθώς επίσης για τη Δράση Β, με τον πιο κάτω
Ειδικό στη διατροφή των ζώων, εγγεγραμμένο Κτηνίατρο στο Κτηνιατρικό Μητρώο ή εγγεγραμμένο Γεωπόνο στο Συμβούλιο Γεωπόνων
με σχετική αρμοδιότητα και κατάρτιση στη διατροφή των ζώων, σύμφωνα με τον περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής
Κτηνιάτρων Νόμο 169/1990 καθώς και τον Περί εγγραφής Γεωπόνων Νόμο 32/1987:
Ονοματεπώνυμο Κτηνιάτρου:…………………..……….……………….
.................................................................................................

Σε περίπτωση συμμετοχής του αιτητή στη Δράση Β «Διατήρηση
σωματικής κατάστασης και εξάλειψη ευνουχισμών», να
συμπληρωθεί:

Ονοματεπώνυμο Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Τίτλος/ Ειδικότητα:……………………………….………
Αρ. εγγραφής στο Κτηνιατρικό Μητρώο:………..
Υπογραφή:…………………………………. Ημερ.:………………..........

………….........................….……………............................
Τίτλος/ Ειδικότητα:……………………………….………
Αρ. εγγραφής στο Κτηνιατρικό Μητρώο / Συμβούλιο Γεωπόνων:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ

…..…..
Υπογραφή:…………………………………. Ημερ.:……………….....

Ονοματεπώνυμο Αιτητή/Νόμιμου εκπροσώπου:
........................................................................

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Υπογραφή:…………………………………………………………..
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, σφραγίδα εταιρείας:

ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 14, Έκδοση 1 - ΜΑΪΟΣ 2022

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ .................

11

ΜΕΡΟΣ ΙV
Επισυναπτόμενα Έγγραφα
Σημειώστε √ εφόσον επισυνάπτεται
Α. Κατάσταση Ζωικού Πληθυσμού με τον αιτούμενο ζωικό πληθυσμό της κάθε
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που αιτείστε να ενταχθεί στο Μέτρο, με ημερομηνία
αναφοράς τις 15/4/2022, η οποία επιβεβαιώνει τον αριθμό που δηλώσατε στο Μέρος
ΙΙ της παρούσας αίτησης
Β. Βεβαίωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την κατοχή ιδιόκτητου ζωικού
κεφαλαίου για κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση, μέσω της οποίας να αποδεικνύεται
το ιδιοκτησιακό καθεστώς της κάθε κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
Γ. Σχέδιο καλής διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων για το έτος 2022
ξεχωριστά για κάθε αιτηθείσα κτηνοτροφική εκμετάλλευση (Μέρος ΙΙΙ της αίτησης)
Δ. Σε περίπτωση αιτηθείσας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης η οποία ανήκει σε δυο
ή/και περισσότερα άτομα, να προσκομιστεί εξουσιοδότηση από τους συνιδιοκτήτες με
την οποία να εξουσιοδοτείται ένας εκ των συνιδιοκτητών (αιτητής), όπως υποβάλει την
παρούσα αίτηση και λάβει την ενίσχυση από το Μέτρο 14
Ε. Για σκοπούς Μοριοδότησης
1. Πιστοποιητικό γέννησης του αιτητή ή του βασικού μετόχου (σε περίπτωση που ο
αιτητής είναι νομικό πρόσωπο)
2. Πιστοποιητικό Μετόχων σε περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο
Επιβεβαιώνω ότι η/οι κτηνοτροφική/ες εκμετάλλευση/εις που δηλώθηκαν στην
παρούσα αίτησή μου, συμμετέχουν σε σύστημα ελέγχου για τη βιολογική γεωργία ή
σε σύστημα ελέγχου ονομασιών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με βάση τα
ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ (κυκλώστε ότι ισχύει):
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

/

ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Σε περίπτωση που δηλωθεί πιο πάνω ότι συμμετέχουν, πρέπει απαραίτητα να
προσκομιστεί:
3. Βεβαίωση από Φορέα Ελέγχου για τήρηση βιολογικής γεωργίας ή βεβαίωση
συμμετοχής σε σύστημα ελέγχου Ονομασιών Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
με βάση τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, (στο όνομα του
αιτητή)
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ΜΕΡΟΣ V: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ
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

•

Είμαι γεωργός όπως καθορίζεται από το άρθρο 4(1)(α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και ασκώ γεωργική
δραστηριότητα.

•

Έχω συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας μου (ισχύει για φυσικά πρόσωπα).

•

Δεν υπόκειμαι σε οποιαδήποτε διαδικασία εκκαθάρισης (ισχύει για νομικά πρόσωπα).

•

Έχω διαβάσει και κατανοήσει την εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) που διέπει το Μέτρο 14 «Καλή διαβίωση των ζώων-Αιγοπροβάτων» («το Μέτρο
14») καθώς και το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών της Ε’ Προκήρυξης του
Μέτρου 14 («Εγχειρίδιο Εφαρμογής-Ενημέρωσης Αιτητών»).

•

Συμφωνώ να συμμορφώνομαι πλήρως με τους όρους και τις υποχρεώσεις του Μέτρου 14,
όπως αυτοί περιγράφονται στο σχετικό Εγχειρίδιο Εφαρμογής-Ενημέρωσης Αιτητών
ή/και στην παρούσα αίτηση καθώς και με οποιαδήποτε σχετική εθνική ή/και νομοθεσία
της Ε.Ε. (πχ νομοθεσία Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, κ.τλ.) και αναλαμβάνω την υποχρέωση
να εφαρμόζω όλες τις πιο πάνω πρόνοιες, όρους και υποχρεώσεις από την 01/06/2022 –
31/12/2022.

•

Για κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση που έχω δηλώσει στην παρούσα αίτηση
αναλαμβάνω, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες υποχρεώσεις για το διάστημα της δέσμευσής
μου, η οποία ξεκινά από την 01/06/2022 και λήγει την 31/12/2022:
➢ να διατηρώ ανά πάσα στιγμή στη κτηνοτροφική εκμετάλλευση, κατά τη
διάρκεια της δέσμευσής μου, τουλάχιστον 34 θηλυκά ζώα 7 μηνών και άνω
➢ να διατηρώ ανά πάσα στιγμή στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση, κατά τη
διάρκεια της υποχρεωτικής κατοχής των δεσμευμένων ζώων το συνολικό
αριθμό των ενήλικων ζώων (θηλυκών και αρσενικών 7 μηνών και άνω) που
έχω δηλώσει στην αίτησή μου λαμβανομένων υπόψη τυχόν αντικαταστάσεων
τους, όπως προνοείται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών,
➢ να υλοποιήσω όλες τις δράσεις του αντίστοιχου Σχεδίου Καλής διαχείρισης
για την ευημερία των αιγοπροβάτων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για
το έτος 2022 και σε όλα τα ζώα που διατηρώ ανά πάσα στιγμή στη
συγκεκριμένη κτηνοτροφική εκμετάλλευση, τόσο σε αυτά που έχουν
δεσμευτεί για συμμετοχή στο Μέτρο (αιτούμενα και τυχόν αντικαταστάσεων
τους), όσο και σε αυτά που δεν έχουν δεσμευτεί
➢ να υποβάλλω, ξεχωριστό Σχέδιο Καλής Διαχείρισης για το έτος 2022 για την
ευημερία των αιγοπροβάτων και ξεχωριστή Ετήσια ανασκόπηση της
ευημερίας των αιγοπροβάτων για κάθε αιτηθείσα για συμμετοχή στο Μέτρο
κτηνοτροφική εκμετάλλευση
➢ για κάθε αιτηθείσα για συμμετοχή στο Μέτρο κτηνοτροφική εκμετάλλευση,
να τηρώ ξεχωριστά Μητρώα/Αρχεία για τις δράσεις που έχω δηλώσει να
υλοποιήσω στο Σχέδιο Καλής Διαχείρισης για το έτος 2022, όπως αυτά
προνοούνται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών και να τα
διατηρώ στην εκμετάλλευσή μου μέχρι και την τελική πληρωμή.
➢ να διατηρώ αρχείο με τα τιμολόγια/αποδείξεις πληρωμής που αφορούν την
αγορά εγκεκριμένων και ενδεικνυόμενων από τις Αρμόδιες Αρχές
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απαιτούμενων φαρμακευτικών ή/και άλλων σκευασμάτων για την εφαρμογή
της κάθε δράσης που έχω δηλώσει να υλοποιήσω στο Σχέδιο Καλής
Διαχείρισης για το έτος 2022 και να τα διατηρώ στην εκμετάλλευσή μου μέχρι
και την τελική πληρωμή.
➢ να παρακολουθήσω οποιεσδήποτε σειρές μαθημάτων αποφασίσει ότι
απαιτούνται, το Τμήμα Γεωργίας ως αρμόδιος φορέας κατάρτισης, για τη
συμπλήρωση της επαγγελματικής κατάρτισής μου, σύμφωνα με τις πρόνοιες
του συγκεκριμένου Μέτρου και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020
➢ να τηρήσω το Σχέδιο Καλής Διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων
για το έτος 2022 το οποίο περιλαμβάνει ετήσια ανασκόπηση της ευημερίας
των αιγοπροβάτων, παρακολούθηση και τήρηση στοιχείων της ευημερίας των
αιγοπροβάτων και ετήσιο σχέδιο προληπτικών ελέγχων
➢ εντός του πρώτου μήνα που έπεται της περιόδου υποχρεωτικής κατοχής
δεσμευμένων ζώων ή σε τυχόν άλλη περίοδο που θα καθοριστεί από την
Αρμόδια Αρχή και πριν την καταβολή της ενίσχυσης, θα προσκομίσω
βεβαίωση της ετήσιας ανασκόπησης της ευημερίας των αιγοπροβάτων, η
οποία θα ετοιμάζεται από τον εγγεγραμμένο Κτηνίατρο και τον Ειδικό στη
διατροφή των ζώων για τη Δράση Β, που έχουν ετοιμάσει το υποβληθέν με
την αίτησή μου Σχέδιο Καλής Διαχείρισης για την ευημερία των
αιγοπροβάτων για το έτος 2022 και στην οποία θα βεβαιώνουν την εφαρμογή
και τήρηση των προνοιών των αιτούμενων δράσεων και των προληπτικών
ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από εμένα.
➢ Γνωρίζω ότι η εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης προνοεί
την επιβολή ποινών, μειώσεων, αποκλεισμών και ανακτήσεων για
περιπτώσεις που αφορούν διαφορές μεταξύ των δηλωθέντων και των
επιλέξιμων ζώων, μη εκτέλεσης υποχρεώσεών μου που απορρέουν από τη
συμμετοχή μου στο Μέτρο και στις περιπτώσεις δόλου εκ μέρους μου.
•

Είναι εις γνώση μου ότι όλες οι προεκτυπωμένες πληροφορίες είναι πληροφοριακού και
υποστηρικτικού χαρακτήρα τις οποίες και μπορώ να τροποποιήσω προτού υποβάλω την
αίτησή μου στον ΚΟΑΠ.

•

Αναλαμβάνω την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της αίτησής μου,
καθώς και για την ορθότητά της, όπως αυτή θα υποβληθεί στον ΚΟΑΠ.

•

Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η παρούσα αίτησή μου για το Μέτρο 14, γίνεται με βάση τον
ζωικό πληθυσμό που ήταν καταγεγραμμένος στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων IRSC των
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την ημερομηνία αναφοράς
ζωικού πληθυσμού για το έτος το οποίο αφορά η αίτησή μου και όπως αυτή ορίζεται στο
σχετικό Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών.

•

Με την υποβολή της αίτησης αυτής αποδέχομαι οποιουσδήποτε ελέγχους ήθελε ο ΚΟΑΠ
να διεξάγει για την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ να
εξασφαλίζει δεδομένα σχετικά με το αντικείμενο της αίτησής μου από άλλα αρχεία του
Κράτους, Τμήματα ή/και Υπηρεσίες του Κράτους ή άλλες πηγές, για σκοπούς
διασταυρωμένων ελέγχων της αίτησής μου, χωρίς κοινοποίηση σε εμένα.

•

Εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ όπως προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την αίτησή μου σε άλλες
Υπηρεσίες του Κράτους ή/και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) είτε στην
περίπτωση που η αίτησή μου συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλη αίτησή μου σε
άλλη Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή/και στην περίπτωση που ζητούνται στοιχεία για σκοπούς
έρευνας και μελέτης που αφορούν αιγοπρόβατα.
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•

Εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ να κοινοποιεί στοιχεία της αίτησής μου σε άλλους αιτητές σε
περίπτωση κοινής διεκδίκησης για σκοπούς επιδότησης, ή/και άλλες υπηρεσίες για
σκοπούς επίλυσης προβλημάτων της αίτησής μου.

•

Αναλαμβάνω την υποχρέωση να εφαρμόσω τις απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης
και επιπλέον, οφείλω να τηρώ τη «Βάση εκκίνησης» του Μέτρου 14 όπως αυτή
περιγράφεται στο Εγχειρίδιου Εφαρμογής – Ενημέρωσης του Μέτρου.

•

Αποδέχομαι την αποστολή ταχυδρομικών επιστολών, καθώς και μηνυμάτων sms από τον
ΚΟΑΠ στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχω καταχωρήσει στα στοιχεία της αίτησης
μου, για σκοπούς ενημέρωσης μου. Επίσης αποδέχομαι να συμπληρώσω οποιαδήποτε
ερωτηματολόγια μου δοθούν.

•

Γνωρίζω ότι, ειδικά ως προς το περιεχόμενο της παρούσας αίτησης, των οποιωνδήποτε
δηλώσεων και στοιχείων τα οποία υποβάλλονται προς υποστήριξή της , το άρθρο 52(6) του
Περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου του 2020 (Ν.214(Ι)/2020)
προνοεί ότι: «Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παρεμποδίζει υπάλληλο στην εκτέλεση
των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή το οποίο παρέχει
ανακριβή ή ψευδή στοιχειά και πληροφορίες ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο το
έργο του διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.»

Σε περίπτωση που ο ΚΟΑΠ έχει εύλογη υποψία για διάπραξη του πιο πάνω ή
οποιουδήποτε άλλου ποινικού αδικήματος, η υπόθεση θα παραπέμπεται στις αρμόδιες
διωκτικές αρχές.
•

Γνωρίζω ότι, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, και επιπρόσθετα με οποιεσδήποτε άλλες
συνέπειες προκύπτουν βάσει της εθνικής νομοθεσίας και /ή της νομοθεσίας της Ε.Ε. ή
/και του σχετικού Εγχειριδίου Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών, τα πλεονεκτήματα που
προβλέπονται δυνάμει της τομεακής γεωργικής νομοθεσίας δεν παρέχονται σε φυσικά ή
νομικά πρόσωπα για τα οποία διαπιστώνεται ότι δημιούργησαν τεχνητά τις προϋποθέσεις
για την απόκτηση των πλεονεκτημάτων αυτών, αντίθετα με τους σκοπούς της νομοθεσίας
αυτής (Άρθρο 60 του Κανονισμού (EE) αριθ. 1306/2013).

•

Γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, στην άμεση απόρριψη
της αίτησής μου. Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να στερηθώ του δικαιώματος
υποβολής άλλης αίτησης στο Μέτρο 14, σε επόμενες προκηρύξεις ή / και να ληφθούν και
πρόσθετα μέτρα εναντίον μου.

•

Γνωρίζω ότι πιθανόν να μου επιβληθούν κυρώσεις ή/ και αποκλεισμοί σε περίπτωση που
κατά την ημερομηνία υποβολής της παρούσας αίτησης δεν είμαι ο νόμιμος
κάτοχος/διαχειριστής της αιτούμενης εκμετάλλευσης, η οποία πρέπει να είναι
εγγεγραμμένη ως ενεργή κτηνοτροφική εκμετάλλευση αιγοπροβάτων στις Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την ημερομηνία αναφοράς και να λειτουργεί
νόμιμα.

•

Γνωρίζω ότι πιθανόν να μου επιβληθούν κυρώσεις ή/ και αποκλεισμοί σε περίπτωση που
αιτηθώ επιδότηση για ζώα που, κατά την ημερομηνία αναφοράς:

•

•

δεν ήταν θηλυκά ζώα αναπαραγωγής επτά (7) μηνών και άνω

•

δεν ήταν καταγεγραμμένα στην κεντρική βάση δεδομένων IRSC των Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών στη συγκεκριμένη εκμετάλλευση.

Γνωρίζω ότι, ως κάτοχος ζώων, δύναμαι να λαμβάνω από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
πληροφορίες για τα δεδομένα που αφορούν εμένα τον ίδιο και τα ζώα μου, ως
περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων IRSC των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών,
τόσο για έλεγχο της ορθότητας και τυχόν διόρθωση της πληροφόρησης στην αίτησή μου,
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όσο και για τον έλεγχο της πληροφόρησης που περιέχεται στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
•

Γνωρίζω ότι τα δυνητικά επιλέξιμα ζώα, για τα οποία διαπιστώνεται εσφαλμένη
ταυτοποίηση ή καταγραφή στο σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής ζώων, θεωρούνται
ζώα για τα οποία έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες κατά το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1306/2013 και γνωρίζω ότι είμαι πάντοτε υπεύθυνος για την ορθότητα και την
πληρότητα των στοιχείων που διαβιβάζονται.

•

Γνωρίζω ότι, με την επιφύλαξη άλλων εκτελεστικών μέτρων που προβλέπονται στο εθνικό
δίκαιο, ο ΚΟΑΠ δύναται να συμψηφίζει τυχόν εκκρεμείς οφειλές ενός αιτητή / δικαιούχου
προς τον ΚΟΑΠ, με πληρωμές που πρόκειται να γίνουν προς τον ίδιο αιτητή / δικαιούχο
από τον ΚΟΑΠ, ως αρμόδιος για την ανάκτηση της οφειλής.

Δηλώνω επίσης ότι έχω λάβει γνώση για τα πιο κάτω:
Α. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ο ΚΟΑΠ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας βάσει των προνοιών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και του Νόμου 125(Ι)/2018, και εφαρμόζοντας την Κοινή Γεωργική
Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα («ΔΠΧ»)
που υποβάλλουν οι αιτητές στον ΚΟΑΠ στα πλαίσια αίτησης συμμετοχής τους σε μέτρα, σχέδια
και καθεστώτα επιδότησης.
Ο ΚΟΑΠ δεσμεύεται να διατηρεί όλα τα ΔΠΧ που επεξεργάζεται πλήρως ασφαλή και
προστατευμένα. Η διαφάνεια στη χρήση των ΔΠΧ και η ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων
είναι σημαντική για τον ΚΟΑΠ.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του ΚΟΑΠ στην ηλεκτρονική
διεύθυνση dpo@capo.gov.cy ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20,
(Εσπερίδων & Μιχαήλ Κουτσόφτα), 2000 Λευκωσία, Κύπρος. Για περισσότερες πληροφορίες
συμβουλευτείτε την Πολιτική Ιδιωτικότητας του ΚΟΑΠ στην ιστοσελίδα www.capo.gov.cy.
Β. Παρατυπίες και Υπόνοια Απάτης
Ο ΚΟΑΠ έχει μηδενική ανοχή σε φαινόμενα απάτης. ‘Όλες οι περιπτώσεις υπόνοιας απάτης
παραπέμπονται στο Γενικό Εισαγγελέα / Αστυνομία για διερεύνηση. O ΚΟΑΠ θέτει επίσης στη
διάθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στοιχεία για τις
παρατυπίες και τις περιπτώσεις υπόνοιας απάτης που διαπιστώνονται, καθώς και πληροφορίες για
τα μέτρα που λαμβάνονται.
«Παρατυπία» συνιστά κάθε παράβαση διάταξης του δικαίου της Ε.Ε. που προκύπτει από πράξη ή
παράληψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο
γενικός προϋπολογισμός της Ε.Ε.
«Υπόνοια απάτης» θεωρείται κάθε παρατυπία που οδηγεί στην κίνηση διοικητικής ή δικαστικής
διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο ώστε να καθοριστεί η ύπαρξη δόλου, και ιδίως απάτης.
«Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ» συνιστά, μεταξύ άλλων, κάθε εκ
προθέσεως πράξη ή παράλειψη, σχετικά με:
• τη χρήση ή την υποβολή ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων, με
αποτέλεσμα την υπεξαίρεση ή την εσφαλμένη παρακράτηση πόρων ή στοιχείων που
προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. ή από προϋπολογισμούς των οποίων η
διαχείριση ασκείται από την Ε.Ε. ή για λογαριασμό της,
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• την αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης, με τα ίδια ως ανωτέρω
αποτελέσματα,
• την κατάχρηση αυτών των πόρων ή στοιχείων ενεργητικού, για σκοπούς άλλους από αυτούς
για τους οποίους χορηγήθηκαν αρχικώς.
Γ. Δημοσιοποίηση
(www.capo.gov.cy)

των

στοιχείων

των

δικαιούχων

στην

ιστοσελίδα

του

ΚΟΑΠ

Σε εφαρμογή των άρθρων 111 και 112 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και του Κεφαλαίου VI του Εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, 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). Τα
στοιχεία δημοσιοποιούνται εκ των υστέρων έως την 31η Μαΐου κάθε έτους για το προηγούμενο
οικονομικό έτος και παραμένουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ επί δύο έτη από την
ημερομηνία της αρχικής δημοσιοποίησής τους.
Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει, τηρουμένων των σχετικών προνοιών των πιο πάνω ενωσιακών
Κανονισμών: το ονοματεπώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), την πλήρη εταιρική επωνυμία (για νομικά
πρόσωπα), την επωνυμία της ένωσης (για ενώσεις χωρίς δική τους νομική προσωπικότητα), τον
δήμο ή την κοινότητα ή το χωριό και τον ταχυδρομικό κώδικα, τα ποσά των ενισχύσεων ανά Μέτρο
τα οποία έχει λάβει κάθε δικαιούχος κατά το υπό εξέταση οικονομικό έτος καθώς και το άθροισμα
αυτών και τη φύση και περιγραφή των χρηματοδοτούμενων Μέτρων. Η δημοσιοποίηση
πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση
υποχρέωσης που επιβάλλουν οι υπό αναφορά ενωσιακοί Κανονισμοί. Τα δεδομένα ή στοιχεία που
δημοσιοποιούνται ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, OLAF, όργανα
και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως επίσης και από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και
διερεύνησης των Κρατών Μελών για σκοπούς διαφύλαξης των οικονομικών συμφερόντων της
Ένωσης.
Για την ανάρτηση των πληροφοριών η οποία απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
908/2014 της Επιτροπής, ο ΚΟΑΠ διασφαλίζει τη συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). H Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα του ΚΟΑΠ είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.capo.gov.cy.
Υπογραφή αιτητή/νόμιμου εκπροσώπου:
Ημερομηνία:

/

/

..................................................................
(Σε περίπτωση νομικού προσώπου,
σφραγίδα εταιρείας)
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