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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 πενταετές 
Καθεστώς 2.3.7 «Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων», των  τεµαχίων 
που αναγράφονται στο ΦΥΛΛΟ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών 
Επιδοτήσεων 2010 και έχουν δηλωθεί για συµµετοχή στη ∆ράση ΒΙΟΛ αναλαµβάνοντας την 
διαχείριση µέρους ή όλης της εκµετάλλευσης της αίτησης ........................... (Αιτητής που ξεκίνησε 
τις υποχρεώσεις το 2008 ή 2009) και συνεχίζοντας το σχέδιο αµειψισποράς που υποβλήθηκε το 
2008 ή 2009  
 
Έχω µελετήσει το σχετικό ενηµερωτικό έντυπο και αναλαµβάνω τη δέσµευση να εφαρµόζω την 
ακόλουθη δράση/ τις ακόλουθες δράσεις: 
 
Αποδέχοµαι τους όρους του Καθεστώτος που είναι: 
 

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 ∆ηµοκρατίας (Νόµος 227(I)/2004). 

3. Τήρηση των Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών. Οι αιτητές θα πρέπει να 
τηρούν επίσης τις κανονιστικές απαιτήσεις της Πολλαπλής Συµµόρφωσης και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τα λιπάσµατα και τις φυτοπροστατευτικές ουσίες. 

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

5. Υπογραφή συµβολαίου για ανάληψη των συγκεκριµένων αγροπεριβαλλοντικών 
υποχρεώσεων µε τον Επίτροπο του Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών. 

6. Προσκόµιση στον ΚΟΑΠ, από 1η µέχρι 30η Νοεµβρίου κάθε έτους, καθ΄όλη τη διάρκεια της 
πενταετίας, βεβαίωση του Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης για την τήρηση των 
διατάξεων των Κανονισµών (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008. 

7. Για τις ετήσιες καλλιέργειες θα πρέπει να προσκοµίζεται στον ΚΟΑΠ κατάλληλο σχέδιο 
αµειψισποράς, τριετούς τουλάχιστον κύκλου, στο οποίο µπορεί να συµπεριλαµβάνεται και η 
χλωρή λίπανση και να επιδοτείται, όχι όµως και η αγρανάπαυση. 

8. Τήρηση φακέλου του αγροπεριβαλλοντικού προγράµµατος όπως περιγράφεται στο σχετικό 
Ενηµερωτικό Έντυπο. 

9. Σε περίπτωση διάθεσης των σιτηρών ή ψυχανθών για ανθρώπινη κατανάλωση θα 
προσκοµίζονται στον ΚΟΑΠ τιµολόγια πώλησης των προϊόντων αυτών. 

10. Έχω υποβάλει έντυπο γνωστοποιήσης στο Τµήµα Γεωργίας για εγγραφή µου στο Μητρώο 
Επιχειρηµατιών Βιολογικής Γεωργίας. 

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

12. Τα τεµάχια που θα βρίσκονται στο υπογραµµένο συµβόλαιο πρέπει να δηλώνονται κάθε 
χρόνο στην αίτηση των Εκταρικών Επιδοτήσεων σε όλα τα έτη της διάρκειας του 
συµβολαίου µε αιτηθείσα καλλιέργεια την επιλέξιµη καλλιέργεια για τη δράση. Στην 
περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία των τεµαχίων αυτά πρέπει να δηλώνονται. 
Τονίζεται ότι ο αιτητής των εκταρικών και ο κάτοχος συµβολαίου Αγροπεριβαλλοντικών δεν 
πρέπει να είναι διαφορετικός. 

Αρ. Αίτησης: 

Αρ. Ταυτότητας: 
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13. Τα τεµάχια που επιθυµείται η ένταξή τους στο Καθεστώς πρέπει να βρίσκονταν σε καλή 

γεωργική κατάσταση το έτος 2003 (περίοδος αναφοράς). 

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

αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και διευκολύνσεις . 
 
 

15.  Για τη Ζωική Παραγωγή κάθε χρόνο, µε εξαίρεση το έτος υποβολής της αίτησης, και το 
αργότερο µέχρι 31 Μαρτίου να δηλώνεται στο ΚΟΑΠ ο αριθµός των ζώων που θα 
συµµετάσχουν στο σχέδιο για τη συγκεκριµένη χρονιά. Για την φετινή χρονιά 
συµπληρώνεται ο πιο κάτω πίνακας: 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

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

Είδος Ζώων Αίγες Προβατίνες 

Αριθµός 
Ζώων 

  


