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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
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ΚΑΙ ΕΚΤΑΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 07 – 13)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σας ενημερώνει ότι εφαρμόζει και φέτος,

μέσω της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2011,

o το Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων

o το Καθεστώς Ενίσχυσης Μεταποίησης Εσπεριδοειδών

o τα Αγροπεριβαλλοντικά Καθεστώτα του Μέτρου 2.3 (ΠΑΑ 2007 – 2013)

o το Μέτρο 2.1 των Εξισωτικών Πληρωμών (ΠΑΑ 2007-2013).

Επιπρόσθετα για πρώτη φορά, προκηρύσσει

o το Μέτρο 2.2 – «Φύση 2000» (ΠΑΑ 2007-2013).

Στη συνέχεια περιγράφονται περιληπτικά τα πιο πάνω Μέτρα / Σχέδια / Καθεστώτα.

Δικαιούχος αιτητής θεωρείται οποιοδήποτε υπαρκτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο εάν,

o υποβάλλει κανονικά την αίτηση στο όνομά του, κατάλληλα συμπληρωμένη και στα χρονικά
πλαίσια που ορίζει το Σχέδιο/ Μέτρο/ Καθεστώς

o καλλιεργεί τη δηλωμένη έκταση
o η δηλωμένη έκταση είναι επιλέξιμη με βάση τις πρόνοιες και τους όρους του Σχεδίου/ Μέτρου/

Καθεστώτος στο οποίο δήλωσε συμμετοχή
o η δηλωμένη έκταση ευρίσκεται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία

ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος.

1.1. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έναρξη παραλαβής αιτήσεων 14 Μαρτίου 2011

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων 15 Απριλίου 2011

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων με ποινή 10 Μαΐου 2011

Τελευταία ημερομηνία αλλαγών στην αίτηση 31 Μαΐου 2011

1.2. ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται και δύνανται να υποβληθούν είτε  στο Επαρχιακό Γραφείο του
ΚΟΑΠ της επαρχίας διαμονής του αιτητή, είτε στα κατά τόπους έκτακτα γραφεία παραλαβής που
φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία
του ΚΟΑΠ. Για τις αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης
θεωρείται η ημερομηνία αποστολής της αίτησης η οποία αναγράφεται στο φάκελο αποστολής (όπως
φαίνεται στη σφραγίδα του Ταχυδρομείου).
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1.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (EAS)

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) συνεχίζοντας την παροχή περαιτέρω
διευκολύνσεων στον αγρότη, συνεχίζει να προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων
μέσω διαδικτυακού συστήματος. Στο σύστημα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι δικαιούχοι αιτητές,
αν το επιθυμούν, πληκτρολογώντας τη διεύθυνση http://www.eas.capo.gov.cy.
Με αυτό το σύστημα, δίνεται η δυνατότητα στους αιτητές να υποβάλλουν αλλά και να τροποποιούν τις
αιτήσεις τους, μέσω του διαδικτύου χωρίς να χρειάζεται η μετάβασή τους στο Επαρχιακό Γραφείο.

Για να υπάρχει πρόσβαση και να υποβληθεί η αίτηση θα πρέπει ο κάθε αιτητής - χρήστης να έχει
συγκεκριμένο Κωδικό πρόσβασης, ο οποίος αποστέλλεται με την προεκτυπωμένη αίτηση.

Σε όσους αιτητές είχαν υποβάλει την περσινή τους αίτηση ηλεκτρονικά δεν θ` αποσταλεί
προεκτυπωμένη αίτηση. Όλα τα προεκτυπωμένα στοιχεία θα μπορούν να τα δουν ηλεκτρονικά.

Οι αιτητές (φυσικά πρόσωπα) που υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους και επιθυμούν συμμετοχή
στο Μέτρο 2.1 δε χρειάζεται να προσκομίσουν Βεβαίωση Μόνιμης Διαμονής.

1.4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

1.4.1. ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτητές οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση κατά το 2010 και μετά από τους ενδεδειγμένους ελέγχους
θεωρήθηκε από τον ΚΟΑΠ ως κατάλληλη για προεκτύπωση, θα παραλάβουν προεκτυπωμένη αίτηση
ταχυδρομικώς, η οποία θα περιλαμβάνει μόνο τα τεμάχια τα οποία κρίθηκαν επιλέξιμα για
προεκτύπωση μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2011. Αλλαγές στις αιτήσεις οι οποίες επήλθαν μετά την
ημερομηνία αυτή δεν έχουν ληφθεί υπ` όψη.

Παρακαλούνται οι αιτητές των οποίων τα δεδομένα των αιτήσεων έχουν διαφοροποιηθεί, μέσω
ένστασης ή άλλως πως, μετά την πιο πάνω ημερομηνία, να διαφοροποιήσουν ανάλογα και τις
προεκτυπωμένες αιτήσεις τους.

Ο αιτητής είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και τη διόρθωση οποιασδήποτε πληροφορίας υπάρχει στην
προεκτυπωμένη αίτηση. Ο ΚΟΑΠ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος ή
παράληψη υπάρχει στην προεκτυπωμένη δήλωση και ούτε αποδέχεται την ευθύνη για τυχόν
ανωμαλίες που μπορεί να οδηγήσουν σε επιβολή ποινών.

1.4.2. ΝΕΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ

Νέοι αιτητές οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων, μπορούν να
προμηθευτούν κενά έντυπα αίτησης από τα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ.

1.4.3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Το αναλυτικό ενημερωτικό έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει με λεπτομέρεια τους κανόνες, τα κριτήρια, τις
υποχρεώσεις, τους ελέγχους, τις κυρώσεις, αριθμητικά δεδομένα και τους διάφορους ορισμούς
διατίθεται στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ. Μπορείτε επίσης να το βρείτε στην ιστοσελίδα του
ΚΟΑΠ, http://www.capo.gov.cy.

1.4.4. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Το περιληπτικό ενημερωτικό έντυπο (παρόν έγγραφο) αναφέρεται σε γενικές πληροφορίες όσον αφορά
την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων και σκοπό έχει να ενημερώσει τους αιτητές για το τι
περιλαμβάνει η Ενιαία Αίτηση. Επίσης στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται:

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


4

ΙΜ/AG2/CAPO11/v1.0

• Έντυπο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα για τη συμπλήρωση της αίτησης
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – Οδηγός συμπλήρωσης)

• Βεβαιώσεις Μόνιμης Διαμονής και Έδρας Εκκλησιών και Μοναστηριών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 και
4) οι οποίες θα προσκομίζονται σε περίπτωση δήλωσης συμμετοχής στο Μέτρο 2.1.
Εξαιρούνται οι εκκλησίες και μοναστήρια που προσκόμισαν τη Βεβαίωση Έδρας κατά το 2010

• Έντυπο επεξήγησης των κωδικών προεκτύπωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5) το οποίο επεξηγεί τους
κωδικούς τεμαχίων που δύναται να αναγράφονται πάνω στην Ενιαία Αίτηση, καθώς και
ενέργειες που τυχόν να χρειαστούν σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης.

1.5. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ

Ο ΚΟΑΠ έχει το δικαίωμα μετά το πέρας όλων των ελέγχων ν` απορρίψει αιτήσεις και να τις
χαρακτηρίσει ως μη υποβληθείσες εάν ισχύει μία εκ των πιο κάτω περιπτώσεων:

Ως μη Υποβληθείσες σε κάποιο ή περισσότερα Μέτρα /Σχέδια /Καθεστώτα θεωρούνται οι πιο
κάτω αιτήσεις:

• Ανυπόγραφες (θεωρούνται σε όλα τα Μέτρα /Σχέδια /Καθεστώτα)
• Απαράδεκτες (θεωρούνται σε όλα τα Μέτρα /Σχέδια /Καθεστώτα)
• Αιτήσεις που ανήκουν σε άτομα που δεν είναι εν ζωή κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης
• Αιτήσεις που αποσύρονται (θεωρούνται σε όλα τα Μέτρα /Σχέδια /Καθεστώτα)
• Αιτήσεις που ανήκουν σε αιτητές που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Μέτρο της Πρόωρης

Συνταξιοδότησης Αγροτών (θεωρούνται σε όλα τα Μέτρα /Σχέδια /Καθεστώτα)
• Αιτήσεις που ανήκουν σε αιτητές που έχουν δηλώσει κατά τα προηγούμενα έτη Μόνιμη

Ανικανότητα (θεωρούνται σε όλα τα Μέτρα /Σχέδια /Καθεστώτα)
• Αιτήσεις που ανήκουν σε άτομα που δεν έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την

υποβολή της αίτησης τους (δεν ισχύει εφόσον έχει προσκομιστεί Πιστοποιητικό Συγκατάθεσης
του Αρχιεπιθεωρητή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) (θεωρούνται σε όλα τα Μέτρα
/Σχέδια /Καθεστώτα)

• Αιτήσεις που δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη αιτούμενη έκταση σε συγκεκριμένο Μέτρο /Σχέδιο,
/Καθεστώς. (θεωρούνται μόνο στο συγκεκριμένο Μέτρο /Σχέδιο /Καθεστώς)

1.6. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, μια αίτηση σε κάποιο Μέτρο /Σχέδιο /Καθεστώς /Δράση,
θεωρείται υποβληθείσα, ΜΟΝΟ εάν τηρεί το ελάχιστο όριο αιτούμενης έκτασης όπως αυτό
φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.

Μέτρο /Σχέδιο /Καθεστώς /Δράση Ελάχιστη αιτούμενη
έκταση

Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) → Σχέδιο
Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης (ΣΕΕΕ)

3 δεκάρια

Καθεστώς Ενίσχυσης Μεταποίησης Εσπεριδοειδών (ΚΕΜΕ) 1 δεκάριο
Μέτρο 2.1 (ΠΑΑ 2007-13), Μειονεκτικές Περιοχές 3 δεκάρια
Μέτρο 2.2 (ΠΑΑ 2007-13), Φύση 2000 3 δεκάρια
Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-13), Καθεστώς 2.3.1, Αμπέλια, Δράση Γ 1 δεκάριο
Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-13), Καθεστώς 2.3.2, Πατάτες, Δράση Α1 5 δεκάρια
Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-13), Καθεστώς 2.3.2, Πατάτες, Δράση Α2 5 δεκάρια
Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-13), Καθεστώς 2.3.3, Εσπεριδοειδή, Δράση
Β1

5 δεκάρια

Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-13), Καθεστώς 2.3.3, Εσπεριδοειδή, Δράση
Β3

5 δεκάρια
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Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-13), Καθεστώς 2.3.4, Αροτραίες, Δράση Δ1 10 δεκάρια
Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-2013), Καθεστώς 2.3.4, Αροτραίες, Δράση
Δ2

10 δεκάρια

Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-2013), Καθεστώς 2.3.5Β, Παραδοσιακές
ποικιλίες Οινοποιήσιμων αμπελιών

1 δεκάριο

Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-2013), Καθεστώς 2.3.6, Παραδοσιακές
φυτείες δέντρων και θάμνων, Δράση Ε

1 δεκάριο (με
εξαίρεση τις

Φουντουκιές για τις
οποίες η ελάχιστη

έκταση είναι 0,5 δεκ.)

Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-2013), Καθεστώς 2.3.6, Παραδοσιακές
φυτείες δέντρων και θάμνων, Δράση Ζ

1 δεκάριο

Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-2013), Καθεστώς 2.3.7, Βιολογική γεωργία 3 δεκάρια
Μέτρο 2.3 (ΠΑΑ 2007-2013), Καθεστώς 2.3.8, Διατήρηση φυσικών
οικοτόπων και άγριας πανίδας

3 δεκάρια

1.7. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΑΜΠΕΛΙΑ

Όσον αφορά τις εκτάσεις με οινοποιήσιμα αμπέλια που δηλώνονται στην Ενιαία Αίτηση θα πρέπει να
ισχύουν τα πιο κάτω:

• Εκτάσεις με οινοποιήσιμα αμπέλια, οι οποίες έχουν εκριζωθεί κατά τα προηγούμενα
χρόνια ή έχουν εγκαταλειφθεί, σύμφωνα με το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, θα
απορρίπτονται από τις επιδοτήσεις που παρέχονται για τα οινοποιήσιμα αμπέλια, στα
πλαίσια των Μέτρων που περιλαμβάνονται στην Ενιαία Αίτηση. Σε περίπτωση που
μέρος του τεμαχίου έχει εκριζωθεί ή το τεμάχιο έχει ξαναφυτευτεί, θα πρέπει οι αιτητές να
το υποδεικνύουν, έτσι ώστε ο ΚΟΑΠ να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους,
ώστε οι εκτάσεις αυτές να επιδοτηθούν ως οινοποιήσιμα αμπέλια.

• Εκτάσεις με οινοποιήσιμα αμπέλια, οι οποίες είχαν εκριζωθεί ή θα εκριζωθούν στα
πλαίσια των Μέτρων του ΣΑΠ 1Α - Πριμοδότηση Εκρίζωσης Αμπελώνων (2010-2011,
Αμπέλια που θα εκριζωθούν κατά το έτος 2011) και 1Β - Μετατροπή και Αναδιάρθρωση
Αμπελώνων (2010-2011, Αμπέλια που θα εκριζωθούν κατά το έτος 2011), θα πρέπει να
δηλώνονται στην αίτηση ως «οινοποιήσιμο αμπέλι» έτσι ώστε να επιδοτηθούν για την εν
λόγω περίοδο.

2. ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Το Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων έχει ως βασικό στόχο την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων που
προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και τον Κρατικό Προϋπολογισμό, στους δικαιούχους αιτητές.
Το Σχέδιο αυτό αποτελείται από τρία υποσχέδια επιδότησης:

• Σχέδιο Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης (ΣΕΕΕ)
• Εθνικό Σχέδιο Αμέσων Συμπληρωματικών Ενισχύσεων (ΕΣΑΣΕ)
• Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων (ΣΚΕ)

Τόσο το δεύτερο όσο και το τρίτο υποσχέδιο επιδότησης χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από κεφάλαια
του Κρατικού Προϋπολογισμού της Κύπρου.

Η δήλωση των εκτάσεων για συμμετοχή στο ΣΕΕ πραγματοποιείται με την υποβολή της Ενιαίας
Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων. Σε περίπτωση που κάποια καλλιέργεια, δεν είναι επιλέξιμη ή
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δεν είναι επιθυμητή η συμμετοχή για το ΣΕΕ, τότε ο αιτητής θα πρέπει να σημειώσει τη στήλη
που αναφέρεται ως ‘’ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΕ’’.

3. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Δικαιούχοι στο Καθεστώς Ενίσχυσης της Μεταποίησης Εσπεριδοειδών είναι όλοι οι δικαιούχοι του
ΣΕΕΕ (Σχέδιο Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης) που είναι μέλη ή όχι σε αναγνωρισμένη /
προαναγνωρισμένη Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών και  είναι νόμιμοι κάτοχοι συνολικής έκτασης
τουλάχιστο ενός (1) δεκαρίου.

Οι εκτάσεις αυτές για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να είναι φυτεμένες  με παραγωγικά δέντρα
εσπεριδοειδών,  και να συμμετείχαν έστω και μια (1) χρονιά στο προηγούμενο Καθεστώς Ενίσχυσης
της Μεταποίησης το οποίο ίσχυε από το 2004 μέχρι το 2008.
Επιπρόσθετα, οι εκτάσεις αυτές για να είναι επιλέξιμες, θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται σε
σύμβαση, που θα πρέπει να συνάπτουν με ένα ή περισσότερους εγκεκριμένους μεταποιητές,κατά την
τρέχουσα εμπορική περίοδο,

1) οι ίδιοι οι αιτητές (παραγωγοί εσπεριδοειδών)
ή

2) οι αναγνωρισμένες / προαναγνωρισμένες Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών εκ μέρους τους

4. ΜΕΤΡΟ 2.1 - ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΑΑ
2007 – 2013)

Το Μέτρο εφαρμόζεται στις Επιλέξιμες Μειονεκτικές Περιοχές όπου περιλαμβάνονται 313 κοινότητες
από ένα σύνολο 379 κοινοτήτων που περιέχονται στον κατάλογο των Μειονεκτικών Γεωργικών
Περιοχών. Καλύπτει όλες τις εκτάσεις που αξιοποιούνται με μόνιμες, ημιμόνιμες ή εποχιακές
καλλιέργειες και αποδίδουν ένα αποδεκτό επίπεδο παραγωγής καθώς επίσης τις εκτάσεις υπό
αγρανάπαυση.
Το Μέτρο προνοεί την παροχή εξισωτικών πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στους γεωργούς που
ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε γεωργική γη που ευρίσκεται στις Επιλέξιμες Μειονεκτικές Περιοχές.

Δικαιούχοι για συμμετοχή στο Μέτρο είναι:

Α) Αιτητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)  που υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή στο Μέτρο το 2010 και
ήταν δικαιούχοι.

Β) Νέοι αιτητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Γ) Επίσης, δικαιούχοι είναι πρόσφυγες (κάτοχοι προσφυγικής ταυτότητας) οι οποίοι καλλιεργούν
τεμάχια που βρίσκονται σε επιλέξιμες μειονεκτικές περιοχές. Η διαμονή σε μειονεκτική περιοχή δεν είναι
προϋπόθεση συμμετοχής και επιλεξιμότητας για τους αιτητές αυτούς.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν κανονικά κάθε έτος την ΕΝΙΑΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ κατάλληλα συμπληρωμένη, στα χρονικά πλαίσια που
ορίζει το Μέτρο. Με τον τρόπο αυτό γίνεται έλεγχος της πενταετούς υποχρέωσης του αιτητή για
γεωργική δραστηριότητα στις Επιλέξιμες Μειονεκτικές Περιοχές.
Τα φυσικά πρόσωπα (εκτός από πρόσφυγες) θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν τη
Βεβαίωση Μόνιμης Διαμονής που επισυνάπτεται στα Παράρτημα 3. Οι πρόσφυγες χρειάζεται να
προσκομίσουν αντίγραφο της προσφυγικής ταυτότητας, εκτός και αν το έχουν πράξει ήδη.
Τα νομικά πρόσωπα χρειάζεται να προσκομίσουν Βεβαίωση Έδρας από τον Έφορο Εταιρειών, εκτός
και αν το έχουν πράξει κατά το 2010 και δεν έχει λήξει η τριετής ισχύς του εγγράφου (3 έτη από την
ημερομηνία έκδοσης του).
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Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια χρειάζεται να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν τη Βεβαίωση
Μόνιμης Έδρας που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4, εκτός και αν το έχουν πράξει κατά το 2010.

5. ΜΕΤΡΟ 2.2 – «ΦΥΣΗ 2000» (ΠΑΑ 2007 – 2013)

Το Μέτρο εφαρμόζεται στις περιοχές που έχουν ενταχθεί εντός του δικτύου Φύση 2000, για τη
διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών οικοτόπων, της άγριας πανίδας και
χλωρίδας. Δικαιούχοι συμμετοχής στο Μέτρο είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν
ή διαχειρίζονται γεωργική γη εντός ων περιοχών ΦΥΣΗ 2000.

Το Μέτρο αυτό προκηρύσσεται για πρώτη φορά το 2011 και οι αιτητές που θα ενταχθούν, θα
πρέπει να υποβάλουν κανονικά κάθε έτος την ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ
κατάλληλα συμπληρωμένη και στα χρονικά πλαίσια που ορίζει το Μέτρο. Με τον τρόπο αυτό θα
γίνεται έλεγχος της πενταετούς υποχρέωσης του αιτητή για γεωργική δραστηριότητα στις
Περιοχές Φύση 2000.

Η δήλωση των εκτάσεων για συμμετοχή στο Μέτρο 2.2 πραγματοποιείται με την υποβολή της
Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων. Ο αιτητής θα πρέπει να σημειώσει √ στη στήλη που
αναφέρεται ως ‘’ ΜΕΤΡΟ 2.2 ΦΥΣΗ 2000’’, για τα τεμάχια που θέλει να εντάξει στο Μέτρο
(λεπτομερείς οδηγίες στο αναλυτικό ενημερωτικό έντυπο).

6. ΜΕΤΡΟ 2.3 - ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΠΑΑ 2007 – 2013)

Το Μέτρο αυτό αποτελείται από οκτώ Καθεστώτα με βάση τα οποία οι γεωργοί αναλαμβάνουν
συγκεκριμένες Αγροπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις.
Τα Καθεστώτα του Μέτρου που περιλαμβάνονται στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2011
είναι τα εξής:

2.3.1 Ανάληψη Αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα οινοποιήσιμα /
Επιτραπέζια Αμπέλια

2.3.2 Ανάληψη Αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις πατάτες
2.3.3 Ανάληψη Αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα εσπεριδοειδή
2.3.4 Ανάληψη Αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις αροτραίες καλλιέργειες
2.3.5Β Διάσωση και συντήρηση παραδοσιακών ποικιλιών οινοποιήσιμων  Αμπελιών
2.3.6 Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις σε παραδοσιακές φυτείες

δέντρων και θάμνων, με έμφαση στις μειονεκτικές περιοχές
2.3.7 Ανάπτυξη της Βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων
2.3.8 Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της Άγριας Πανίδας

Για τα Αγροπεριβαλλοντικά Καθεστώτα του Μέτρου 2.3 ο ΚΟΑΠ σας ενημερώνει ότι δεν δέχεται
νέους αιτητές αλλά ούτε και προσθήκες τεμαχίων ή/ και αυξήσεις εκτάσεων για τους
υφιστάμενους αιτητές, εκτός των πιο κάτω εξαιρέσεων:

• Εξαιρούνται οι αιτητές που εντάχθηκαν στο καθεστώς 2.3.8 κατά το έτος 2010 (Ενιαία Αίτηση
2010), οι οποίοι μπορούν να κάνουν προσθήκες τεμαχίων ή να αυξήσουν τις εκτάσεις των
υφιστάμενων τεμαχίων τους, εφόσον είναι επιλέξιμα για το καθεστώς.

• Επίσης εξαιρούνται οι αιτητές του καθεστώτος 2.3.7, οι οποίοι εντάχθηκαν κατά το 2009 (Ενιαία
Αίτηση 2009) και δεν πραγματοποίησαν προσθήκες τεμαχίων ή αυξήσεις εκτάσεων κατά το
2010 (Ενιαία Αίτηση 2010).

• Τέλος σας ενημερώνουμε ότι το καθεστώς 2.3.7 προκηρύσσεται το 2011 και θα μπορούν
να ενταχθούν νέοι αιτητές.

Οι δικαιούχοι του κάθε Καθεστώτος πρέπει να τηρούν τους όρους του κάθε Καθεστώτος στο οποίο
έχουν ενταχθεί ή θέλουν να ενταχθούν. Οι όροι για κάθε Καθεστώς περιγράφονται στο Αναλυτικό
Ενημερωτικό Έντυπο Ενιαίας Αίτησης 2011.
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Απαραίτητες προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας του Μέτρου είναι οι πιο κάτω:

• Διαφορετικές καλλιέργειες πρέπει να δηλώνονται σε ξεχωριστές εγγραφές εφόσον
συμμετέχουν σε διαφορετικό Καθεστώς ή διαφορετική δράση.

• Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στο Μέτρο απαιτείται η προσκόμιση του απαραίτητου
εντύπου συμμετοχής (ισχύει μόνο για νέους αιτητές ή αιτητές από μεταβίβαση). Τα
έντυπα αυτά είναι διαθέσιμα στα Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού.

• Τονίζεται ότι πρέπει να υποβάλλεται Ενιαία Αίτηση κάθε χρόνο για όλη τη διάρκεια που
ισχύει η δέσμευση (πενταετία ή εξαετία) και να συμπεριλαμβάνονται όλα τα τεμάχια της
δέσμευσης (ή όλη η έκταση συμμετοχής για τη Δράση Α2 στις πατάτες).

• Κατά τη διάρκεια της δέσμευσης, το άτομο που κάνει αίτηση για Εκταρική Επιδότηση
πρέπει να είναι το ίδιο με το άτομο που έχει ενταχθεί για ενίσχυση στα Καθεστώτα του
Μέτρου 2.3.

• Κατά τη διάρκεια της δέσμευσης, δικαιούχοι που δεν επιθυμούν να κάνουν αίτηση για Εκταρική
Επιδότηση οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως σε ετήσια βάση τον ΚΟΑΠ για την τήρηση των
Δράσεων των τεμαχίων της δέσμευσης. Τα τεμάχια με τις αντίστοιχες εκτάσεις δεν πρέπει να
είναι αιτούμενα από άλλο αιτητή ή να έχουν πληρωθεί σε άλλο αιτητή στο Σχέδιο Εκταρικών
Επιδοτήσεων.

• Για καλύτερη διαχείριση της αίτησης, οι αιτητές παροτρύνονται να ταυτίζουν τα δηλωμένα
τεμάχια και τις αντίστοιχες εκτάσεις της αίτησης σύμφωνα με τη δέσμευση του αντίστοιχου
Καθεστώτος του Μέτρου 2.3.

7. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ

Γνωστοποιείται στους αιτητές ότι οι υπάλληλοι του ΚΟΑΠ δεν μπορούν να συμπληρώνουν την
αίτηση εκ μέρους τους γιατί αυτό ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από τους κανονισμούς.
Σημειώνεται ότι οι αιτητές καλό θα ήταν να κρατούν αντίγραφο της αίτησής τους γιατί αυτό θα τους
διευκολύνει σε περίπτωση που θελήσουν να τροποποιήσουν τις πληροφορίες της αίτησής τους ή να
υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης.
Οι υπάλληλοι του ΚΟΑΠ δεν έχουν υποχρέωση να ετοιμάζουν φωτοαντίγραφα αιτήσεων των αιτητών
πριν τις  υποβάλουν.
Οι αιτητές προτρέπονται να φυλάσσουν την απόδειξη που θα τους δοθεί για την υποβολή της αίτησης
μέχρι την καταβολή της επιδότησης.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΗΣ.
Ο ΚΟΑΠ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Τα Γραφεία του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών στα οποία οι αιτητές μπορούν να
υποβάλουν την αίτησή τους ή να αποταθούν για πληροφορίες είναι:

Εκτάκτως για το την Επαρχία Λευκωσίας, θα λειτουργήσει σημείο παραλαβής σε :
ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ

(Έκτακτο γραφείο
παραλαβής)

Αίθουσα Κοινοτικού Συμβουλίου Περιστερώνας 22 821066

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΟΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λευκωσίας, Ιφιγενείας
34, Τ.Κ. 2007, Στρόβολος 22 44 65 00

ΛΕΜΕΣΟΥ Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λεμεσού, Στυγός 29, Τ.Κ.
3117, Αγία Φύλα 25 81 80 26

ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λάρνακας, Ακροπόλεως
18, 7103 Αραδίππου (500m από τον κυκλικό κόμβο
Ριζοελιάς προς Λάρνακα)

24 82 43 20

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Αμμοχώστου, Σωτήρας
17, Τ.Κ. 5286, Παραλίμνι 23 81 19 20

ΠΑΦΟΥ Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Πάφου, Ανεξαρτησίας
17, Τ.Κ. 8028. Πάφος (δίπλα από Τεχνική Σχολή) 26 82 26 51

ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Πιτσιλιάς, Λεωφόρος
Αγρού 80, Τ.Κ. 4860,  Αγρός 25 87 40 48
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΑΑ 2007-2013

Βεβαιούται ότι ο/η ……………………………………………………….............. με
αριθμό ταυτότητας, …………………….. είναι μόνιμος κάτοικος στη διεύθυνση:
Οδός, Αριθμός ……………………………………………………………………........ Πόλη,
Χωριό ……………………………………………….………………………...... Ταχ. Κώδικας
………………………  Επαρχία ………………………..........................

Στοιχεία αρμόδιας Αρχής

Κοινοτάρχης (Ονοματεπώνυμο) …………………………………………………….

Τηλέφωνο ...............................................

Υπογραφή Κοινοτάρχη

…………………………....

Ημερομηνία :          / /

ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 - ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΑΑ 2007-2013

Βεβαιούται ότι ο/η (όνομα εκκλησίας / μοναστηριού)
….........……………………………………………………...................... βρίσκεται σε:
Πόλη, Χωριό ……………………………………………….………………………......
Επαρχία ……………………….......................................................................................

Στοιχεία αρμόδιας Αρχής

Κοινοτάρχης (Ονοματεπώνυμο) …………………………………………………….

Τηλέφωνο ...............................................

Υπογραφή Κοινοτάρχη

…………………………....

Ημερομηνία : /            /

ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ / ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 - ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
α/α Κωδικός Λόγος Μη Προεκτύπωσης Τεμαχίου Επιβαλλόμενη ενέργεια
1 A 1.1 Μη προεκτύπωση τεμαχίου λόγω αίτησης του από δύο ή

περισσότερους αιτητές με αποτέλεσμα η συνολική
αιτούμενη έκταση του 2010 να υπερβαίνει την επιλέξιμη
για επιδότηση έκταση του τεμαχίου (διπλοαιτούμενο
λαμβάνοντας υπόψη τη Μέγιστη Επιλέξιμη Έκταση-ΜΕΕ)

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν κατόπιν συνεννόησης με τους άλλους
διεκδικητές, η συνολική αιτούμενη έκταση δεν υπερβαίνει τη Μέγιστη
Επιλέξιμη Έκταση

2 A1.3 Μη προεκτύπωση τεμαχίου λόγω αίτησης του από δύο ή
περισσότερους αιτητές με αποτέλεσμα η συνολική
αιτούμενη έκταση του 2010 να υπερβαίνει την επιλέξιμη
για επιδότηση έκταση του τεμαχίου (διπλοαιτούμενο
λαμβάνοντας υπόψη την Επιλέξιμη Έκταση
Εσπεριδοειδών)

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν κατόπιν συνεννόησης με τους άλλους
διεκδικητές, η συνολική αιτούμενη έκταση δεν υπερβαίνει την
Επιλέξιμη Έκταση Εσπεριδοειδών στο τεμάχιο

3 Α 2 Μη προεκτύπωση τεμαχίου λόγω μη εντοπισμού του στο
Μητρώο Αγροτεμαχίων (Γεωγραφικό Σύστημα
Πληροφοριών-ΓΣΠ) κατά το 2010

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν ο αιτητής το υποδείξει πάνω σε
ισχύοντα κτηματολογικά σχέδια, τα οποία πρέπει να υποβάλει μαζί με
την αίτηση του

4 Α 3 Μη προεκτύπωση τεμαχίου λόγω του ότι κατά την περίοδο
αναφοράς (Ιούνιος 2003), το τεμάχιο δεν ήταν
χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση.

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά. Το τεμάχιο αυτό δε δικαιούται επιδότηση.

5 Α 4 Μη προεκτύπωση τεμαχίου λόγω του ότι κατά τον επιτόπιο
έλεγχο που έγινε το 2010 βρέθηκε ακαλλιέργητο

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν έχει καλλιεργηθεί για το 2011 και
ενημερωθεί γραπτώς ο ΚΟΑΠ

6 Α 5 Μη προεκτύπωση τεμαχίου λόγω του ότι δεν ήταν
επιλέξιμο κατά τις προηγούμενες περιόδους επιδότησης

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν έχει καλλιεργηθεί για το 2011 και
ενημερωθεί γραπτώς ο ΚΟΑΠ

7 Α 6 Μη προεκτύπωση τεμαχίου λόγω του ότι τα στοιχεία του
τεμαχίου δεν είναι πλήρως ή ορθά συμπληρωμένα
(ταυτότητα τεμαχίου, καλλιέργεια, έκταση)

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα
για υποβολή του τεμαχίου είναι διαθέσιμα

8 Α7 Μη προεκτύπωση τεμαχίου γιατί το Οινοποιήσιμο Αμπέλι
στο τεμάχιο έχει εκριζωθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή
βρίσκεται στα ακαλλιέργητα του καταλόγου ΣΑΠ

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά ως αμπέλι οινοποιήσιμο εκτός αν το
συγκεκριμένο τεμάχιο έχει ξαναφυτευτεί με αμπέλι οινοποιήσιμο ή έχει
εκριζωθεί μέρος του τεμαχίου. Εάν στο τεμάχιο υπάρχει άλλο είδος
καλλιέργειας να δηλωθεί αυτό στην Ενιαία Αίτηση.
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9 Α 8 Μη προεκτύπωση τεμαχίου λόγω του ότι ο αριθμός των
δέντρων για δενδρώδεις καλλιέργειες δεν είναι
συμπληρωμένος

Να δηλωθεί το τεμάχιο και η έκταση του έτσι ώστε να αναλογούν
τουλάχιστον 10 δέντρα για κάθε αιτούμενο δεκάριο

10 Α 9 Μη προεκτύπωση τεμαχίου λόγω του ότι η διαπιστωθείσα
καλλιέργεια δεν ανήκει στην ίδια κατηγορία πληρωμής με
την αιτούμενη

Να δηλωθεί η ορθή καλλιέργεια το 2011 για να αποφευχθούν
ενδεχόμενες ποινές

11 Α 10 Μη προεκτύπωση τεμαχίου λόγω του ότι ο Οργανισμός
αδυνατεί να εντοπίσει την Μέγιστη Επιλέξιμη Έκταση.

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν ο αιτητής ασκεί γεωργική
δραστηριότητα στο τεμάχιο αυτό και αφού μας προσκομίσει
σχεδιάγραμμα καλλιεργούμενης έκτασης μαζί με την αίτηση του 2011
πάνω στις εικόνες που θα του αποσταλούν.

12 Α 11 Μη προεκτύπωση τεμαχίου λόγω του ότι αποσύρθηκε από
την Ενιαία Αίτηση μέσω έγκρισης αιτήματος
απόσυρσης/ανάκλησης

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν έχει αρθεί ο λόγος απόσυρσης του
τεμαχίου

13 Α 12 Μη προεκτύπωση τεμαχίου λόγω του ότι δεν ευρίσκεται
στη περιοχή στην οποία ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος
από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο ΚΟΑΠ δεν είναι σε θέση να επιδοτήσει τεμάχια τα οποία δεν
ευρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να ΜΗ
δηλωθεί ξανά.

14 Α 13 Μη προεκτύπωση τεμαχίου γιατί η αιτούμενη έκταση του
δεν υπερβαίνει το 0.1 δεκάριο (0.01 εκτάριο)

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός και αν η καλλιεργήσιμη έκταση του
τεμαχίου κατά το 2011 είναι μεγαλύτερη από 0.1 δεκάριο

15 Α 14 Μη προεκτύπωση τεμαχίου λόγω του ότι η διαπιστωθείσα
καλλιέργεια δεν ανήκει στην ίδια κατηγορία πληρωμής με
την αιτούμενη για το Μέτρο 2.1

Να δηλωθεί η ορθή καλλιέργεια το 2011 για να αποφευχθούν
ενδεχόμενες ποινές

16 Α 15 Μη προεκτύπωση τεμαχίου γιατί είναι μη επιλέξιμο από
την τρέχουσα περίοδο και μετά.

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν έχει καλλιεργηθεί για το 2011 και
ενημερωθεί γραπτώς ο ΚΟΑΠ

17 Α16 Μη προεκτύπωση τεμαχίου γιατί η αιτούμενη καλλιέργεια
δεν είναι εντός των προκαθορισμένων επιλέξιμων
καλλιεργειών για επιδότηση από το ΣΕΕΕ

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός εάν η καλλιέργεια που υπάρχει στο
τεμάχιο είναι επιλέξιμη για το ΣΕΕΕ ή για κάποιο Μέτρο του ΠΑΑ
2007-2013, το οποίο περιλαμβάνεται στην Ενιαία Αίτηση 2011

18 Α17 Μη προεκτύπωση τεμαχίου γιατί η διαπιστωθείσα Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός εάν η καλλιέργεια που υπάρχει στο
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καλλιέργεια δεν είναι εντός των προκαθορισμένων
επιλέξιμων καλλιεργειών για επιδότηση από το ΣΕΕΕ

τεμάχιο είναι επιλέξιμη για το ΣΕΕΕ ή για κάποιο Μέτρο του ΠΑΑ
2007-2013, το οποίο περιλαμβάνεται στην Ενιαία Αίτηση 2011

19 Α23 Μη προεκτύπωση τεμαχίου γιατί η αιτούμενη καλλιέργεια
είναι εσπεριδοειδή τα οποία έχουν εκριζωθεί ή
καρατομηθεί κατά τα προηγούμενα 3 χρόνια

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός εάν στο τεμάχιο έγινε επαναφύτευση ή
εμβολιασμός Εσπεριδοειδών (μετά την εκρίζωση ή καρατόμηση) και η
φυτεία είναι πάνω από 4 έτη

20 Α28 Μη προεκτύπωση τεμαχίου γιατί σύμφωνα με το GIS δεν
περιέχει καλλιέργεια εσπεριδοειδή

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός εάν υπάρχει καλλιέργεια στο τεμάχιο, η
οποία είναι επιλέξιμη για το ΣΕΕΕ ή για κάποιο Μέτρο του ΠΑΑ 2007-
2013, το οποίο περιλαμβάνεται στην Ενιαία Αίτηση 2011. Να δηλωθεί
η ορθή καλλιέργεια το 2011 για να αποφευχθούν ενδεχόμενες ποινές

21 Α31 Μη προεκτύπωση τεμαχίου λόγω του ότι δεν
προσκομίστηκε κωδικός εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων
ή/και παραδοσιακών αγελάδων από την οποία προέρχονται
τα ζώα τα οποία βόσκουν στο τεμάχιο.

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν ο αιτητής είναι κάτοχος ενεργής
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων ή/και παραδοσιακών
αγελάδων και το τεμάχιο βoσκείται από ζώα της δικής του
εκμετάλλευσης

22 Α32 Μη προεκτύπωση τεμαχίου λόγω του ότι ο κωδικός
εκμετάλλευσης που δηλώθηκε δεν είναι έγκυρος.

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν ο αιτητής είναι κάτοχος ενεργής
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων ή/και παραδοσιακών
αγελάδων και το τεμάχιο βoσκείται από ζώα της δικής του
εκμετάλλευσης

23 Α33 Μη προεκτύπωση τεμαχίου λόγω του ότι ο κωδικός
εκμετάλλευσης που δηλώθηκε δεν εντοπίζεται γεωγραφικά.

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν ο αιτητής είναι κάτοχος ενεργής
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων ή/και παραδοσιακών
αγελάδων και μαζί με την αίτηση προσκομίσει τοπογραφικό πάνω στο
οποίο να υποδεικνύεται η ακριβής τοποθεσία της εκμετάλλευσης του.

24 Α34 Μη προεκτύπωση τεμαχίου λόγω του ότι το τεμάχιο
ευρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 5 Km από την
εκμετάλλευση που δηλώθηκε.

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν ο αιτητής είναι κάτοχος ενεργής
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων ή/και παραδοσιακών
αγελάδων και μπορεί να αποδείξει ότι το τεμάχιο βoσκείται από ζώα
της δικής του εκμετάλλευσης.

25 Α35 Μη προεκτύπωση τεμαχίου λόγω του ότι σύμφωνα με τα
στοιχεία που κατέχει ο Οργανισμός αυτή την στιγμή ο
αιτητής δεν είναι ιδιοκτήτης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
αιγοπροβάτων ή/και παραδοσιακών αγελάδων, συνεπώς

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν ο αιτητής είναι κάτοχος ενεργής
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων ή/και παραδοσιακών
αγελάδων και μπορεί να το αποδείξει
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δεν ασκεί γεωργική δραστηριότητα στα εν λόγω τεμάχια.

26 Α 36 Μη προεκτύπωση τεμαχίου λόγω του ότι ο αιτητής δεν
ανταποκρίθηκε σε κάλεσμα του ΚΟΑΠ για αντιστοίχηση
των τεμαχίων των βοσκοτόπων με τις δηλωμένες
εκμεταλλεύσεις στην αίτηση.

Σε περίπτωση δήλωσης περισσοτέρων από μια εκμεταλλεύσεων
αιγοπροβάτων ή/και παραδοσιακών αγελάδων, θα πρέπει ο αιτητής
να υποδείξει για κάθε τεμάχιο το οποίο δηλώνεται σαν βοσκότοπος
από ποια εκμετάλλευση προέρχονται τα ζώα

27 Α37 Μη προεκτύπωση τεμαχίου γιατί κατά την υποβολή του
στην Ενιαία Αίτηση 2010 δεν συνοδεύτηκε από
ενοικιαστήριο ή διαχειριστήριο έγγραφο πενταετούς
τουλάχιστον διάρκειας ή από τίτλο ιδιοκτησίας

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν ο αιτητής προσκομίσει τα απαραίτητα
έγγραφα, με τη δήλωση του τεμαχίου στην Ενιαία Αίτηση 2011

28 Α38 Μη προεκτύπωση τεμαχίου λόγω αίτησης του από δύο ή
περισσότερους αιτητές με αποτέλεσμα η συνολική
αιτούμενη έκταση του 2010 να υπερβαίνει την επιλέξιμη
για επιδότηση έκταση του τεμαχίου (διπλοαιτούμενο
λαμβάνοντας υπόψη τη Μέγιστη Επιλέξιμη Έκταση
Βοσκοτόπων)

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν κατόπιν συνεννόησης με τους άλλους
διεκδικητές, η συνολική αιτούμενη έκταση δεν υπερβαίνει τη Μέγιστη
Επιλέξιμη Έκταση Βοσκοτόπων

29 Ε1 Μη προεκτύπωση τεμαχίου γιατί η καλλιέργεια στο
τεμάχιο έχει εκριζωθεί εν μέρει ή ολόκληρη κατά το 2010

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός εάν υπάρχει καλλιέργεια στο τεμάχιο, η
οποία είναι επιλέξιμη για το ΣΕΕΕ ή για κάποιο Μέτρο του ΠΑΑ 2007-
2013, το οποίο περιλαμβάνεται στην Ενιαία Αίτηση 2011

30 Ε2 Μη προεκτύπωση τεμαχίου γιατί το Οινοποιήσιμο Αμπέλι
στο τεμάχιο έχει εκριζωθεί κατά το 2010, σύμφωνα με το
κατάλογο των μόνιμων εκριζώσεων ΣΑΠ

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός εάν υπάρχει καλλιέργεια στο τεμάχιο, η
οποία είναι επιλέξιμη για το ΣΕΕΕ ή για κάποιο Μέτρο του ΠΑΑ 2007-
2013, το οποίο περιλαμβάνεται στην Ενιαία Αίτηση 2011

31 Ε4 Μη προεκτύπωση τεμαχίου γιατί τα Εσπεριδοειδή στο
τεμάχιο έχουν εκριζωθεί κατά το 2010

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός εάν υπάρχει καλλιέργεια στο τεμάχιο, η
οποία είναι επιλέξιμη για το ΣΕΕΕ ή για κάποιο Μέτρο του ΠΑΑ 2007-
2013, το οποίο περιλαμβάνεται στην Ενιαία Αίτηση 2011

32 Ε6 Μη προεκτύπωση τεμαχίου γιατί τα Εσπεριδοειδή στο
τεμάχιο έχουν εκριζωθεί του 2010

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός εάν υπάρχει καλλιέργεια στο τεμάχιο, η
οποία είναι επιλέξιμη για το ΣΕΕΕ ή για κάποιο Μέτρο του ΠΑΑ 2007-
2013, το οποίο περιλαμβάνεται στην Ενιαία Αίτηση 2011

33 Ε7 Μη προεκτύπωση τεμαχίου γιατί τα Εσπεριδοειδή στο Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός εάν υπάρχει καλλιέργεια στο τεμάχιο, η
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τεμάχιο έχουν εκριζωθεί του 2010 οποία είναι επιλέξιμη για το ΣΕΕΕ ή για κάποιο Μέτρο του ΠΑΑ 2007-

2013, το οποίο περιλαμβάνεται στην Ενιαία Αίτηση 2011

34 Μ1.1 Μείωση έκτασης λόγω του ότι η το τεμάχιο υπερδηλώθηκε
σε μία εγγραφή από ένα αιτητή συγκριτικά με τη ΜΕΕ

35 Μ1.3 Μείωση έκτασης λόγω του ότι η το τεμάχιο υπερδηλώθηκε
σε μία εγγραφή από ένα αιτητή με την ΜΕΕ
Εσπεριδοειδών

36 Μ2.1 Μείωση έκτασης λόγω του ότι η το τεμάχιο υπερδηλώθηκε
σε περισσότερες από μία εγγραφή από ένα αιτητή
συγκριτικά με τη ΜΕΕ

37 Μ2.3 Μείωση έκτασης λόγω του ότι η το τεμάχιο υπερδηλώθηκε
σε περισσότερες από μία εγγραφή από ένα αιτητή
συγκριτικά με την ΜΕΕ Εσπεριδοειδών

38 Μ3.1 Μείωση έκτασης λόγω του ότι η το τεμάχιο υπερδηλώθηκε
από περισσότερους από ένα αιτητή σε δύο ή περισσότερες
εγγραφές συγκριτικά με τη ΜΕΕ

39 Μ3.3 Μείωση έκτασης λόγω του ότι η το τεμάχιο υπερδηλώθηκε
από περισσότερους από ένα αιτητή σε δύο ή περισσότερες
εγγραφές συγκριτικά με την ΜΕΕ Εσπεριδοειδών

40 Μ4 Μείωση έκτασης λόγω του ότι δεν τηρείται η αναλογία
δέντρα/έκταση με βάση τα αιτούμενα στοιχεία (min 10
δέντρα ανά δεκάριο)/ δεντρώδεις καλλιέργειες

41 Μ5 Μείωση έκτασης λόγω του ότι δεν τηρείται η αναλογία
δέντρα/έκταση με βάση τα ευρεθέντα στοιχεία (min 10
δέντρα ανά δεκάριο)/ δεντρώδεις καλλιέργειες

42 Μ7 Μείωση έκτασης λόγω του ότι η το τεμάχιο υπερδηλώθηκε
σε μία εγγραφή από ένα αιτητή συγκριτικά με τη ΜΕΕ
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Βοσκοτόπου

43 Μ8 Μείωση έκτασης λόγω του ότι η το τεμάχιο υπερδηλώθηκε
σε περισσότερες από μία εγγραφή από ένα αιτητή
συγκριτικά με τη ΜΕΕ Βοσκοτόπου

44 Μ9 Μείωση έκτασης λόγω του ότι η το τεμάχιο υπερδηλώθηκε
από περισσότερους από ένα αιτητή σε δύο ή περισσότερες
εγγραφές συγκριτικά με τη ΜΕΕ Βοσκοτόπου

45 Μ10 Μείωση έκτασης λόγω του ότι η μετρηθείσα από επιτόπιο
έκταση είναι μικρότερη από την αιτηθείσα του 2010

46 Μ11 Μείωση έκτασης λόγω του ότι δεν τηρείται η αναλογία
θάμνοι/έκταση με βάση τα αιτούμενα στοιχεία (min 20
θάμνοι ανά δεκάριο)/ θαμνώδεις καλλιέργειες

47 Μ12 Μείωση έκτασης λόγω του ότι δεν τηρείται η αναλογία
θάμνοι/έκταση με βάση τα ευρεθέντα στοιχεία (min 20
θάμνοι ανά δεκάριο)/ θαμνώδεις καλλιέργειες

48 Δ 1 Δεν προεκτυπώθηκε ο αριθμός Δέντρων γιατί η
καλλιέργεια που δηλώθηκε κατά το 2010 δεν είναι
δεντρώδης

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά αριθμός δέντρων εφόσον η καλλιέργεια δεν
είναι δεντρώδης

49 Δ 2 Δεν προεκτυπώθηκε ο αριθμός δέντρων γιατί ο αριθμός ο
οποίος δηλώθηκε κατά το 2010 υπερβαίνει τα 200 ανά
δεκάριο

Να δηλωθεί ο αριθμός δέντρων στην αίτηση.

50 Κ1 Προεκτυπώθηκε η καλλιέργεια η οποία διαπιστώθηκε από
επιτόπιο έλεγχο.

Να δηλωθεί η καλλιέργεια που προεκτυπώθηκε, εφόσον συνεχίζει να
υπάρχει. Σε περίπτωση που δεν προεκτυπώθηκε καλλιέργεια, αυτό
σημαίνει ότι δεν έχει βρεθεί κατά τον επιτόπιο καμία επιλέξιμη προς
επιδότηση καλλιέργεια σύμφωνα με τον κατάλογο επιλέξιμων
καλλιεργειών (Να δηλωθεί καλλιέργεια μόνο εάν φυτεύτηκε το 2011)
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51 Κ2 Δεν προεκτυπώθηκε καλλιέργεια γιατί το τεμάχιο

συμμετέχει σε σύστημα Αμειψισποράς
Να δηλωθεί η καλλιέργεια που υπάρχει στο χωράφι και είναι σύμφωνη
με την ορθή αλληλουχία καλλιεργειών που προνοεί το καθεστώς, στο
οποίο μετέχει το τεμάχιο.

52 Κ3 Δεν προεκτυπώθηκε καλλιέργεια γιατί το τεμάχιο
συμμετέχει στο καθεστώς 2.3.1 και κατά το 2010 έχει
δηλωθεί Αγρανάπαυση

Να δηλωθεί η καλλιέργεια που υπάρχει στο χωράφι κατά το 2011.

53 Κ4 Δεν προεκτυπώθηκε καλλιέργεια γιατί το τεμάχιο
περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εκριζωμένων για
αναδιάρθρωση αμπελιών του ΣΑΠ

Να δηλωθεί η καλλιέργεια που υπάρχει στο χωράφι κατά το 2011. Να
ληφθούν υπόψη οι πρόνοιες του μέτρου αναδιάρθρωσης του ΣΑΠ.


