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ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2014 
 

 
 

 
Καθεστώς 2.3.7 « Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων » 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013» 
     ` 
Εγώ ο/η  .............................................................................................................................................. 

με αρ. ταυτότητας ...................................... υποβάλλω αίτηση για ένταξη στο Καθεστώς 2.3.7 
«Ανάπτυξη της Βιολογικής Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων», των  τεμαχίων που αναγράφονται 
στο ΦΥΛΛΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2014 και έχουν 
δηλωθεί για συμμετοχή στη Δράση ΒΙΟΛ, αναλαμβάνοντας την διαχείριση της εκμετάλλευσης της 
αίτησης……………... .  
 
Έχω μελετήσει το «Εγχειρίδιο Εφαρμογής Ενιαίας Εκταρικής Αίτησης 2014» και αναλαμβάνω τη 
δέσμευση να εφαρμόζω την ακόλουθη δράση. 
. 
 
Αποδέχομαι τους όρους του Καθεστώτος ως εξής: 
 

1. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι  3 δεκάρια (0,3 εκτάρια). 

 
2. Πιστή εφαρμογή των κατευθύνσεων, προδιαγραφών και τεχνικών της βιολογικής 

καλλιέργειας, όπως αυτές καθορίζονται από τους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 
και τη σχετική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας (Νόμος 227(I)/2004). 

 
3. Υποβολή εντύπου γνωστοποίησης στο Τμήμα Γεωργίας για εγγραφή στο Μητρώο 

Επιχειρηματιών Βιολογικής Γεωργίας. 
 

4. Υπογραφή συμβολαίου ελέγχου με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης 
προϊόντων βιολογικής παραγωγής. 

 
5. Τήρηση των Κριτηρίων Εκκίνησης του Καθεστώτος όπως περιγράφονται στο Εγχειρίδιο 

Εφαρμογής. 
 

6. Τήρηση των Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών όπως περιγράφονται στο 
Εγχειρίδιο Εφαρμογής. 

 
7. Τήρηση των Κανονιστικών Απαιτήσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης και των ελάχιστων 

απαιτήσεων όσον αφορά τα λιπάσματα και τις φυτοπροστατευτικές ουσίες όπως 
περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής.  

 
8. Οι βεβαιώσεις τήρησης των διατάξεων της νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία, θα πρέπει 

να προσκομίζονται από τις Ανεξάρτητες Εταιρείες Ελέγχου και Πιστοποίησης, στις 
ελεγκτικές υπηρεσίες του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών εντός του έτους 
ελέγχου  καθόλη την διάρκεια της δέσμευσης.  

 
9. Τήρηση αρχείου για τις κυριότερες καλλιεργητικές φροντίδες. Ενδεικτικά, μπορεί να 

περιλαμβάνονται φροντίδες όπως καλλιέργεια εδάφους, κλάδεμα, λίπανση, φυτοπροστασία 
ή και πότισμα. 

10. Προσκόμιση στον ΚΟΑΠ για τις ετήσιες καλλιέργειες έγκυρου σχεδίου αμειψισποράς, 
τριετούς τουλάχιστον κύκλου, στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η χλωρή 
λίπανση και να επιδοτείται (η αγρανάπαυση δεν επιδοτείται). 

Αρ. Αίτησης: 

Αρ. Ταυτότητας: 
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11. Προσκόμιση στον ΚΟΑΠ σε ετήσια βάση, τιμολογίων πώλησης των παραγόμενων 
προϊόντων σε περίπτωση διάθεσης των σιτηρών ή ψυχανθών για βιολογική κτηνοτροφία ή 
για ανθρώπινη κατανάλωση. 

 

12. Για τους νέους αιτητές που εντάχθηκαν στο Καθεστώς 2.3.7 με την προκήρυξη του 
έτους 2011 (5ετή δέσμευση) η τήρηση των υποχρεώσεων του Καθεστώτος για όλα τα 
τεμάχια καθόλη 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 περιλαμβάνονται 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. Στην 
περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία των τεμαχίων αυτά πρέπει να δηλώνονται.  

 
13. Για τους αιτητές της προκήρυξης του έτους 2008 και της προκήρυξης του έτους 2009 που 

επιθυμούν παράταση για το έτος 2014, η τήρηση των υποχρεώσεων του Καθεστώτος για 
όλα τα τεμάχια για τα οποία επιθυμείται παράταση της δέσμευσης είναι υποχρεωτική .  
 

14. Τονίζεται ότι ο αιτητής των εκταρικών και ο δεσμευόμενος προς την αγροπεριβαλλοντική 
υποχρέωση δεν πρέπει να είναι διαφορετικός. 
 

 
15. Αποδοχή όλων των ελέγχων από τους Λειτουργούς του ΚΟΑΠ παρέχοντας όλες τις 

αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και διευκολύνσεις. 
 

 
Υπογραφή αιτητή                                                                                    Ημερομηνία 
 
............................................                                                            …......./…......./2014 
                                                                                            
                                                                                                                  
  
 

                                                                          
 

 

Για Επίσημη Χρήση μόνον: 
 
Ημερομηνία Καταχώρησης:____/_____/2014 
 

Κωδικός Χρήστη Καταχώρησης:_________ 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 


