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Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  1  ΜΕΧΡΙ  20  ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Όλα τα προεκτυπωµένα δεδοµένα είναι πληροφοριακού χαρακτήρα ως αποτέλεσµα προηγούµενων 

ελέγχων του ΚΟΑΠ. Ο αιτητής φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο της ορθότητας των πληροφοριών της αίτησης. 

• ∆ιαβάστε τη συνηµµένη επιστολή µε τα τεµάχια τα οποία δεν έχουν προεκτυπωθεί (αν σας έχει αποσταλεί).

• Η ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΤΟΝ ΑΙΤΗΤΗ.

• Αναλυτικότερη περιγραφή των όρων και κριτηρίων συµµετοχής υπάρχει στο ενηµερωτικό έντυπο, το 

οποίο µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.capo.gov.cy ή να προµηθευτείτε από τα Επαρχιακά 

Γραφεία του Οργανισµού.

• Ετήσιες καλλιέργειες: να δηλώνονται µόνο εκτάσεις που έχουν σπαρεί ή φυτευτεί κανονικά 

τουλάχιστον µια φορά το χρόνο µε ικανοποιητική πυκνότητα φυτών και στις οποίες έχουν γίνει οι 

απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες.

• Αγρανάπαυση: να δηλώνονται µόνο εκτάσεις στις οποίες γίνεται µηχανική καλλιέργεια τουλάχιστον 

µια φορά το χρόνο.

• Βοσκότοποι: να δηλώνονται µόνο εκτάσεις που πληρούν τα κριτήρια του βοσκότοπου, που βρίσκονται 

εντός ακτίνας 5 χιλιοµέτρων από το υποστατικό της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης και µόνο αν ο αιτητής 

είναι κάτοχος της εκµετάλλευσης αυτής. Επίσης θα πρέπει να τηρείται η εξής αναλογία: τουλάχιστον ένα 

δηλωµένο  αιγοπρόβατο ανά δεκάριο ή µια δηλωµένη παραδοσιακή αγελάδα ανά έξι δεκάρια.

• ∆ενδρώδεις καλλιέργειες: να δηλώνονται µόνο εκτάσεις στις οποίες γίνεται καταπολέµηση των 

ζιζανίων και αφαίρεση των ξηρών κλάδων τουλάχιστον µια φορά το χρόνο. Για τον υπολογισµό της έκτασης 

η οποία θα δηλωθεί, οι δενδρώδεις καλλιέργειες χωρίζονται σε συµπαγείς φυτείες και διάσπαρτα δέντρα.

• Συµπαγείς φυτείες: Για να θεωρηθεί συµπαγής µια φυτεία θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 10 

δέντρα φυτεµένα σε αποστάσεις µικρότερες των 10 µέτρων. Στις συµπαγείς φυτείες επιλέξιµη είναι η 

έκταση που καταλαµβάνει η φυτεία. 

• ∆ιάσπαρτα ∆έντρα: Όσες δενδρώδεις καλλιέργειες ελιάς, αµυγδαλιάς, χαρουπιάς και πολεµιδιάς 

δεν αποτελούν συµπαγείς φυτείες θεωρούνται διάσπαρτα δέντρα και είναι δυνατό να επιδοτηθούν για 

έκταση µέχρι 100m2 για κάθε δέντρο, µε µέγιστο όριο τη ΜΕΕ του τεµαχίου, µε την προϋπόθεση ότι 

ευρίσκονται σε τεµάχιο που οργώνεται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο.


