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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 2013 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ  
H Κεφαλική Επιδότηση Αιγοπροβάτων για το 2013 θα γίνει, όπως και πέρσι, με βάση 
τον αριθμό των ζώων που καταγράφεται στο έντυπο του Τμήματος Γεωργίας, που 
αφορά την Ετήσια Επισκόπηση του 2012. 

1.1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Η αίτηση υποβάλλεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
διαχειρίζεται τη δηλωμένη μονάδα ζώων. Μονάδες που ανήκουν σε ένα ή 
περισσότερα άτομα δηλώνονται στο όνομα του διαχειριστή. 

 Επιλέξιμα για επιδότηση ζώα θεωρούνται ΜΟΝΟ αίγες και προβατίνες 
αναπαραγωγής, οι οποίες στις 21η Ιανουαρίου 2013 είχαν ηλικία 7 (εφτά) 
μηνών και άνω και ήταν δηλωμένα στη βάση των αιγοπροβάτων, που 
διατηρεί το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας, κατά την 21η 
Ιανουαρίου 2013.  

 Δικαιούχοι είναι οι νόμιμοι κάτοχοι τουλάχιστον 5 επιλέξιμων ζώων (όπως 
αυτό καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο), οι οποίοι εκτρέφουν σε 
μόνιμη βάση τα ζώα αυτά για παραγωγή κρέατος και γάλακτος. 

 Οι αιγοπροβατοτρόφοι αιτητές θα πρέπει να καταμετρήσουν και να καταγράψουν 
στο έντυπο ετήσιας επισκόπησης 2012 του Τμήματος Γεωργίας όλες τις αίγες και 
προβατίνες ηλικίας εφτά μηνών και άνω, που θα διατηρούν στην εκμετάλλευσή 
τους κατά την 21η Ιανουαρίου 2013 εφόσον είναι δηλωμένα στη βάση των 
αιγοπροβάτων που διατηρεί το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της 
Δημοκρατίας.  

 Δικαιούχοι, επίσης, μπορεί να είναι κρεοπώλες ή ζωέμποροι, οι οποίοι κατέχουν 
ζώα νόμιμα και μόνιμα 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. Οι ζωεμπορικές 
εκμεταλλεύσεις δεν επιδοτούνται. Νοείται ότι οι ασχολούμενοι μόνο με 
ζωεμπόριο / κρεοπωλείο αποκλείονται από τη βοήθεια. 

 Οι αιτητές είναι υποχρεωμένοι να κρατήσουν τα δηλωθέντα ζώα στα υποστατικά 
τους από την 21η  Ιανουαρίου μέχρι και την 21η Απριλίου 2013. Οποιαδήποτε 
αγοραπωλησία ή / και μετακίνηση γίνει την πιο πάνω περίοδο θα 
συνεπάγεται με αποκλεισμό από την επιδότηση και επιβολή των 
προβλεπόμενων κυρώσεων του αριθμού ζώων που επηρεάζονται από την 
αγοραπωλησία ή / και μετακίνηση, εκτός αν κριθεί από τον ΚΟΑΠ ότι 
πρόκειται για περίπτωση ανωτέρας βίας.  

 Οι δικαιούχοι 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 (θάνατοι, σφαγές, 
μετακινήσεις κλπ). 

 

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
Όσοι αιγοπροβατοτρόφοι έχουν υποβάλει στον ΚΟΑΠ αίτηση επιδότησης κατά την 
περσινή χρονιά θα παραλάβουν ταχυδρομικώς προεκτυπωμένα τα έντυπα της 
αίτησης, το Ενημερωτικό Έντυπο καθώς και την Ετήσια Επισκόπηση . 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του 
Τμήματος Γεωργίας κατά την περίοδο: 
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Έναρξη παραλαβής αιτήσεων 21 Ιανουαρίου 2013 

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων χωρίς ποινή 8 Φεβρουαρίου 2013 

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων με ποινή 5 Μαρτίου 2013 

 

3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ 
ΑΙΤΗΣΗΣ  
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν στο Μέτρο Κεφαλικής Επιδότησης 
Αιγοπροβάτων 2013 πρέπει να συμπληρώσουν τα ειδικά έντυπα αίτησης και το 
έντυπο της Ετήσιας Επισκόπησης Αιγοπροβατοτροφίας έτους 2012, στα οποία 
καταχωρούν όλες τις ζητούμενες πληροφορίες. 
Τα έντυπα αιτήσεων καθώς και τα ενημερωτικά έντυπα θα διατίθενται στα Επαρχιακά 
Γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και στα 
Επαρχιακά και τα Περιφερειακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. 

3.1.  ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Εφόσον έχει σταλεί προεκτυπωμένη αίτηση, ο αιτητής παρακαλείται να μελετήσει τα 
στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση και να προβεί στις ανάλογες διορθώσεις, σε 
περίπτωση που υπάρχουν διαφορές.  
Αν υπάρχει αλλαγή στον Διεθνή Αριθμό Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), ο αιτητής υποχρεούται 
να διαγράψει τον αριθμό λογαριασμού που είναι προεκτυπωμένος στο έντυπο της 
αίτησης και να αναγράψει το ΙΒΑΝ στο πεδίο που αφορά τον Νέο Διεθνή Αριθμό 
Λογαριασμού (ΙΒΑΝ),  επισυνάπτοντας Έντυπο από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα 
στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το ονοματεπώνυμο του 
αιτητή καθώς και η ταυτότητα του αιτητή.  

 
Σημαντικό είναι ο αιτητής να ελέγξει ότι ο κωδικός εκμετάλλευσης που 
αναγράφεται στην αίτηση είναι σωστός. 

3.2.  ΝΕΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ 
Οι αιτητές οι οποίοι υποβάλλουν για πρώτη φορά φέτος αίτηση πρέπει να 
αναγράψουν τα προσωπικά τους στοιχεία καθώς και τον Διεθνή Αριθμό 
Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στο πεδίο που αφορά τον Νέο Διεθνή Αριθμό Λογαριασμού 
(ΙΒΑΝ). Υποχρεούνται επίσης να επισυνάψουν Έντυπο από το Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το 
ονοματεπώνυμο του αιτητή καθώς και η ταυτότητα του αιτητή. 
Οι αιτητές υποχρεούνται να αναγράψουν σωστά τον κωδικό εκμετάλλευσης που 
τους δίνεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

3.3.  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ 
Όλοι οι αιτητές πρέπει να αναγράψουν τους αριθμούς των ζώων που ζητούνται στο 
έντυπο Ετήσιας Επισκόπησης του Τμήματος Γεωργίας και τα οποία κατείχαν στη 
εκμετάλλευσή τους κατά την 21η Ιανουαρίου 2013.  

 
Σε περίπτωση που ένας αιτητής έχει περισσότερες από μια κτηνοτροφικές μονάδες με 
διαφορετικό κωδικό εκμετάλλευσης πρέπει να αναγράψει τα ζώα ξεχωριστά για κάθε 
εκμετάλλευση σε διαφορετικά φύλλα. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην Παγκύπρια Γραμμή  
Εξυπηρέτησης του Αγρότη 77771999 και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 
Αγροτικών Πληρωμών www.capo.gov.cy. 

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

