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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

ΠΡΟΛΟΓΟ 
 
Ο Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ), ζην πιαίζην ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο Κνηλήο 
Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ), κε ρξνληθφ νξίδνληα κέρξη θαη ην 2020, εθαξκφδεη θαζεζηψηα ζηξεκκαηηθήο 
ελίζρπζεο / ζηήξημεο πνπ πξνβιέπνπλ ζηελ άκεζε εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα θαη ηελ 
αγξνηηθή αλάπηπμε, κέζσ ηεο ππνβνιήο Δληαίαο Αίηεζεο Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ γηα ην 2015 ηα νπνία 
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ζπλέρεηα.  
 
 

ΚΟΠΟ ΠΑΡΟΝΣΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 
 
θνπφο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ εθαξκνγήο είλαη ε πιήξεο θαη ιεπηνκεξήο ελεκέξσζε ησλ αηηεηψλ / 
γεσξγψλ, φζνλ αθνξά ζηηο πξφλνηεο ησλ εθαξκνζηέσλ Καζεζηψησλ / Δληζρχζεσλ / Μέηξσλ ζηελ 
Κχπξν γηα ην ηξέρνλ έηνο, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ελ 
ιφγσ Καζεζηψησλ / Δληζρχζεσλ / Μέηξσλ, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ εθηαξηθψλ επηδνηήζεσλ. 
Ο αηηεηήο / γεσξγφο πνπ επηζπκεί ελίζρπζε ζην πιαίζην νπνηνπδήπνηε απφ ηα Καζεζηψηα / Μέηξα 
ηξεκκαηηθήο Δλίζρπζεο ησλ Άκεζσλ Πιεξσκψλ ή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη κία κφλν εληαία αίηεζε θαηά έηνο.  
 
 

ΓΟΜΖ ΠΑΡΟΝΣΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 
 

Σν παξφλ εγρεηξίδην ρσξίδεηαη ζε δέθα (10) κέξε: 
 
Μέξνο Α΄: Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα θαζεζηψηα πξνο εθαξκνγή ζχκθσλα κε ηελ λέα ΚΑΠ, φζνλ 
αθνξά ζηηο Άκεζεο Δληζρχζεηο αιιά θαη ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 
Μέξνο Β΄: Αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο πξφλνηεο φισλ ησλ Καζεζηψησλ / Δληζρχζεσλ / Μέηξσλ ησλ 
Άκεζσλ Πιεξσκψλ ηεο λέαο ΚΑΠ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ 
θαη ζα εθαξκνζηνχλ ηελ πεξίνδν 2015-2020. 
Μέξνο Γ΄: Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ. 
Μέξνο Γ΄: Γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ.  
Μέξνο Δ΄: Αλαιπηηθή πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ηεο εληαίαο αίηεζεο εθηαξηθψλ επηδνηήζεσλ ζην 
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ ΚΟΑΠ (EAS).  
Μέξνο Σ΄: Αλαιπηηθή πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο αλαλέσζεο – ελεκέξσζεο ηνπ Μεηξψνπ Γεσξγηθήο Γεο 
(ΜΓΓ). 
Μέξνο Ε΄: Αλάιπζε ρεηξηζκνχ ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ κεηά ηελ ππνβνιή ηεο 
(έιεγρνη, ηξνπνπνηήζεηο, κεηψζεηο θαη απνθιεηζκνί, ελζηάζεηο θηι.) 
Μέξνο Ζ΄: Δπηιεμηκφηεηα ησλ εθηάζεσλ 
Μέξνο Θ΄: Αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο πξφλνηεο φισλ ησλ ρεδίσλ / Μέηξσλ θαη Καζεζηψησλ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) ηεο λέαο ΚΑΠ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δληαία Αίηεζε 
Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ θαη ζα εθαξκνζηνχλ ηελ πεξίνδν 2015-2020. 
Μέξνο  Η΄: Παξαξηήκαηα κε βνεζεηηθέο πιεξνθνξίεο 
 
 
 

Σν εγρεηξίδην εθαξκνγήο, δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΟΑΠ, 
www.capo.gov.cy, θαη έληππε κνξθή ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ 

  

http://www.capo.gov.cy/
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ΜΔΡΟ Α’  

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΚΑΘΔΣΧΣΑ ΣΧΝ ΑΜΔΧΝ ΠΛΖΡΧΜΧΝ 
ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΑΑ (2015-2020) 

 
 

ΓΔΝΗΚΑ 
 
Ζ λέα Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ) κε ρξνληθφ νξίδνληα 2015-2020 πξνζβιέπεη θαη εζηηάδεη ζηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ κειινληηθψλ πξνθιήζεσλ φζν αθνξά ηε δηαηξνθή, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ην 
έδαθνο. 
Ζ λέα ΚΑΠ πεξηιακβάλεη ρξεκαηνδφηεζε θαζεζηψησλ / ζρεδίσλ θαη κέηξσλ, απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε, πνπ αθνξνχλ ζηηο άκεζεο εληζρχζεηο θαη ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. Σα κέηξα / θαζεζηψηα απηά 
ρξεκαηνδνηνχληαη ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο λέαο ΚΑΠ. 
 
 

ΚΑΘΔΣΧΣΑ ΑΜΔΧΝ ΔΝΗΥΤΔΧΝ 
 
Ννκηθή Βάζε Καζεζηψησλ / Μέηξσλ Άκεζσλ Δληζρχζεσλ  
Λφγσ ηνπ εχξνπο ηεο κεηαξξχζκηζεο ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα θαηαξγεζνχλ νη πξνεγνχκελνη θαλνληζκνί 
πνπ αθνξνχζαλ ηηο άκεζεο εληζρχζεηο, θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε λέα θείκελα ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ήηνη (ΔΔ) αξηζκ.1307/2013, (ΔΔ) αξηζκ.639/2014, (ΔΔ) 
αξηζκ.641/2014, (ΔΔ) αξηζκ.1306/2013, (ΔΔ) αξηζκ.809/2014 θαη (ΔΔ) αξηζκ.640/2013. 
Οη ελ ιφγσ θαλνληζκνί ζεζπίδνπλ θνηλνχο θαη εηδηθνχο θαλφλεο γηα ηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη 
άκεζα ζηνπο γεσξγνχο ζην πιαίζην ησλ θαζεζηψησλ ζηήξημεο. 
 

Σα Καζεζηψηα ελίζρπζεο /ζηήξημεο πνπ ζα εθαξκνζζνχλ ζηελ Κχπξν γηα ηελ πεξίνδν 2015-2020 είλαη 
ηα αθφινπζα: 
 

I. ΚΑΘΔΣΧ ΔΝΗΑΗΑ ΣΡΔΜΜΑΣΗΚΖ ΔΝΗΥΤΖ (ΚΔΔ) 
 

 Σν Καζεζηψο Δληαίαο ηξεκκαηηθήο Δλίζρπζεο (ΚΔΔ) απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηνπ ρεδίνπ Δληαίαο 
Δθηαξηθήο Δπηδφηεζεο (ΔΔΔ) πνπ εθαξκνδφηαλ κέρξη θαη ην 2014. 

 Μέζσ ηνπ ΚΔΔ ρνξεγείηαη, ζηα πιαίζηα ησλ άκεζσλ πιεξσκψλ, ε βαζηθή ελίζρπζε.  

 Ζ ελίζρπζε ηνπ ΚΔΔ θαηαβάιιεηαη εηεζίσο γηα θάζε επηιέμηκν δεθάξην πνπ δειψλεηαη απφ ηνλ 
αηηεηή / γεσξγφ. 

 Οη γεσξγνί γηα λα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθήο Δπηδφηεζεο ζηνλ ΚΟΑΠ, ζα 
πξέπεη πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη λα ηεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο 
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ζπλέρεηα. 

 
 

II. ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΓΔΧΡΓΟΤ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΟΤΝ ΓΔΧΡΓΗΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΠΧΦΔΛΔΗ ΓΗΑ ΣΟ 
ΚΛΗΜΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ (ΚΑΘΔΣΧ ΠΡΑΗΝΖ ΔΝΗΥΤΖ)  
 

 Σν Καζεζηψο ηεο Πξάζηλεο Δλίζρπζεο έρεη ηε κνξθή εηήζηαο ελίζρπζεο θαη ρνξεγείηαη ζε φινπο 
ηνπο αηηεηέο πνπ δηθαηνχληαη ελίζρπζε ζην πιαίζην ηνπ Καζεζηψηνο Δληαίαο ηξεκκαηηθήο Δλίζρπζεο 
(ΚΔΔ), νη νπνίνη νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο γεσξγηθέο πξαθηηθέο ηεο πξάζηλεο ελίζρπζεο. 

 Με ζπκκφξθσζε κε ηηο γεσξγηθέο πξαθηηθέο δχλαηαη λα επηθέξεη κεηψζεηο ή θαη απνθιεηζκφ ηεο ελ 
ιφγσ ελίζρπζεο. 
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III. ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΓΔΧΡΓΟΤ ΝΔΑΡΖ ΖΛΗΚΗΑ 
 

 Ζ ελίζρπζε γηα γεσξγνχο λεαξήο ειηθίαο έρεη ηε κνξθή εηήζηαο ελίζρπζεο θαη ρνξεγείηαη ζε αηηεηέο 
πνπ δηθαηνχληαη ελίζρπζε ζην πιαίζην ηνπ ΚΔΔ θαη πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, φπσο 
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ζπλέρεηα.  

 
 

IV. ΚΑΘΔΣΧ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΣΖΡΗΞΖ 
 

 Ζ ζπλδεδεκέλε ζηήξημε δχλαηαη λα ρνξεγείηαη κφλν ζε εθείλνπο ηνπο ηνκείο φπνπ ζπγθεθξηκέλα είδε 
γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή ζπγθεθξηκέλνη γεσξγηθνί ηνκείο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα 
νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη/ή πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο θαη αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλεο δπζθνιίεο. 

 Γηα ην ηξέρνλ έηνο ζα παξαρσξεζεί ζπλδεδεκέλε ζηήξημε γηα ηελ θαιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδψλ ζε 
θνηλφηεηεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε Νεθξή Εψλε, γηα ηελ νπνία νη δειψζεηο ζπκκεηνρήο 
ππνβάιινληαη κέζσ ηεο εληαίαο αίηεζεο εθηαξηθψλ επηδνηήζεσλ θαη ζηήξημε ππφ κνξθή 
θεθαιηθήο επηδφηεζεο αηγνπξνβάησλ (βιέπε ζρεηηθφ εγρεηξίδην ηνπ κέηξνπ). 
 
 

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΜΔΧΝ ΠΛΖΡΧΜΧΝ 
 
Γηα ην ηξέρνλ έηνο, ν ρξεκαηνδνηηθφο θάθεινο ησλ Άκεζσλ Πιεξσκψλ γηα ηε Κχπξν αλέξρεηαη ζηα 50,8 
εθαηνκκχξηα επξψ. 
 
Ζ πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ θαθέινπ ησλ Άκεζσλ Πιεξσκψλ γηα ηα πην πάλσ 
θαζεζηψηα ελίζρπζεο / ζηήξημεο ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ, θαηαλέκεηαη σο εμήο: 
 

 
 

ΚΑΘΔΣΧΣΑ ΔΝΗΥΤΖ / ΣΖΡΗΞΖ ΑΜΔΧΝ ΠΛΖΡΧΜΧΝ 
 

 
ΠΟΟΣΟ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΠΗ ΣΟΤ 
ΔΘΝΗΚΟΤ ΑΝΧΣΑΣΟΤ ΟΡΗΟΤ 

Καζεζηψο Δληαίαο ηξεκκαηηθήο Δλίζρπζεο (ΚΔΔ) 
 

61% 

Δλίζρπζε γηα γεσξγνχο πνπ εθαξκφδνπλ γεσξγηθέο πξαθηηθέο 
επσθειείο γηα ην θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ (Καζεζηψο Πξάζηλεο 
Δλίζρπζεο / Greening) 
 

 
30% 

Δλίζρπζε γηα γεσξγνχο λεαξήο ειηθίαο 
 

1% 

Καζεζηψο Πξναηξεηηθήο ζπλδεδεκέλεο ζηήξημεο 
 

8% 
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ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (2015-2020) 
 
Ννκηθή Βάζε Μέηξσλ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

 
- Ννκηθή Βάζε γηα Αγξνπεξηβαιινληηθέο Γξάζεηο (Μέηξν 10): Άξζξν 28, Καλνληζκφο 1305/2013 

(ΔΚ), Καλνληζκφο 1306/2013 2013 Δ.Κ,Καη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο 807/2014 (ΔΔ), 
Δθαξκνζηηθφο Καλνληζκφο 808/2014 (ΔΔ) 

- Ννκηθή Βάζε γηα Βηνινγηθή Γεσξγία (Μέηξν 11): Άξζξν 29, Καλνληζκφο 1305/2013 (ΔΚ), 
Καλνληζκφο 1306/2013 2013 (ΔΚ), Καη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο 807/2014 (ΔΔ), Δθαξκνζηηθφο 
Καλνληζκφο 808/2014 (ΔΔ) 

- Ννκηθή Βάζε γηα Μεηνλεθηηθέο Πεξηνρέο (Μέηξν 13): Άξζξν 30, Καλνληζκφο 1305/2013 (ΔΚ) , 
Καλνληζκφο 1306/2013 2013 (ΔΚ), Καη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο 807/2014 (ΔΔ), Δθαξκνζηηθφο 
Καλνληζκφο 808/2014 (ΔΔ) 

 
 

ΜΔΣΡΟ 10 : ΑΓΡΟΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
 
Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Μέηξνπ 10 ζπληεινχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ θαηαδεηρζεί θαη 
εμ νξηζκνχ εμππεξεηνχλ ηνπο εγθάξζηνπο ζηφρνπο ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα δηαθχιαμε ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη κεηξηαζκφ ησλ θαηλνκέλσλ πνπ πξνθαινχλ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο.  
πγθεθξηκέλα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θαη ηνπ 
εδάθνπο θαη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ (NO2, CH4) θαη εθπνκπψλ CO2, κέζσ ηνπ 
πιήξνπο απνθιεηζκνχ ηεο ρεκηθήο δηδαληνθηνλίαο.   
 
Μέζσ ηνπ Καζεζηψηνο ζα παξέρεηαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνπο παξαγσγνχο πνπ ζα εθαξκφδνπλ ηελ 
ππφ αλαθνξά δξάζε, σο αληηζηάζκηζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο κε ην νπνίν ζα επηθνξηίδνληαη γηα λα 
ηελ εθαξκφδνπλ. 
Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή απνδνηηθφηεηα ηνπ κέηξνπ θαη ηα κέγηζηα αγξνπεξηβαιινληηθά νθέιε, ε θχξηα 
δξάζε ηνπ κέηξνπ ζα ηπγράλεη ηερληθήο πξνζαξκνγήο αλάινγα κε ηηο γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ 
αθνινπζνχληαη γηα ηηο θχξηεο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο Κχπξνπ. Σν ελ ιφγσ κέηξν αλαιχεηαη 
πεξαηηέξσ ζην Μέξνο Θ’.  
 
 

ΜΔΣΡΟ 11:  ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
 
«Αλάπηπμε ηεο Βηνινγηθήο Παξαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηφδνπ κεηαηξνπήο αιιά 
θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο κεηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν.» 
 
Ζ ζηήξημε δπλάκεη ηνπ παξφληνο κέηξνπ απνζθνπεί ζηελ ελζάξξπλζε γηα κεηαηξνπή θαη δηαηήξεζε ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο φπσο νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 834/2007. Οη γεσξγηθέο 
πξαθηηθέο πνπ πξνσζεί ε βηνινγηθή γεσξγία, ζπκβάιινπλ, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη 
ησλ πδάησλ, ζην κεηξηαζκφ θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ απαγφξεπζε ρξήζεο ζπλζεηηθψλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 
πξντφλησλ θαη ζπλζεηηθψλ ιηπαζκάησλ, εθαξκφδνληαο ηερληθέο ακεηςηζπνξάο θαη επηηξέπνληαο ηε 
ρξήζε νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ (π.ρ. θνπξηέο δψσλ εθηαηηθήο εθηξνθήο θαη θπηηθέο θνκπφζηεο) πνπ 
βειηηψλνπλ ηε δνκή ηνπ εδάθνπο θαη απμάλνπλ ηε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε νξγαληθή χιε.  
 
Ζ βειηίσζε θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηε βηνινγηθή γεσξγία επηηπγράλεηαη άκεζα αιιά θαη 
έκκεζα κε ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε θπηηθή αιιά θαη ηε δσηθή παξαγσγή. 
 
Οη θαλφλεο ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο ελζαξξχλνπλ ηηο πην πάλσ πξαθηηθέο κε ζηφρν ηελ επαλαθνξά 
ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην έδαθνο θαη ζηε δηαηξνθή ησλ δψσλ. Σν ελ ιφγσ Μέηξν αλαιχεηαη πεξαηηέξσ 
ζην Μέξνο Θ’.  
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ΜΔΣΡΟ 13:  ΣΖΡΗΞΖ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΜΔ ΦΤΗΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 
Σν  Μέηξν 13 είλαη ε ζπλέρεηα ηνπ Μέηξνπ 2.1 «Παξνρή Δμηζσηηθψλ Πιεξσκψλ ζε Μεηνλεθηηθέο 
Πεξηνρέο» ηνπ πξνεγνχκελνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (2007-2013). 
Με ην Μέηξν απηφ ζπλερίδεηαη ε ελίζρπζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο 
(νξεηλέο πεξηνρέο, πεξηνρέο κε θπζηθά κεηνλεθηήκαηα θαη πεξηνρέο κε εηδηθά κεηνλεθηήκαηα) κε ζθνπφ 
ηελ αληηζηάζκηζε κέξνπο ηεο απψιεηαο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε ηεο γεσξγηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζηηο πεξηνρέο απηέο.  
Ζ ελίζρπζε απηή ζα βνεζήζεη ηνπο αγξφηεο λα ζπλερίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηηο πεξηνρέο απηέο, 
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εγθαηάιεηςε ηεο γεσξγίαο ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο. 
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο Έλσζεο θαη ε ίζε κεηαρείξηζε γηα 
ηνπο αγξφηεο ζε φιε ηελ Έλσζε, νη νξεηλέο πεξηνρέο θαη πεξηνρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ θπζηθά ή άιια 
εηδηθά κεηνλεθηήκαηα έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Σν ελ ιφγσ κέηξν αλαιχεηαη 
πεξαηηέξσ ζην Μέξνο Θ’.  

 
 

Η πξνθήξπμε θαη επηδόηεζε ησλ Μέηξσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο 2014-2020 είλαη ππό ηελ αίξεζε ηεο ηειηθήο έγθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο από ηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε νπνία κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγέο ζηα πνζά επηδόηεζεο ή/θαη ζηνπο 
όξνπο ζπκκεηνρήο ζηα Καζεζηώηα. 
 
 
 

OΡΗΜΟΗ (γηα ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Δγρεηξηδίνπ) 
 
«Αγξνηεκάρην»: λνείηαη κηα ζπλερήο έθηαζε γεο πνπ δειψλεηαη απφ έλα γεσξγφ κηαο νκάδαο 
θαιιηεξγεηψλ φπσο παξνπζηάδνληαη ζηε ζηήιε «Οκάδεο θαιιηεξγεηψλ – αγξνηεκάρην» ζην 
Παξάξηεκα 11 ηνπ παξφληνο. 
 
«Αγξσζηψδε ή ινηπά πνψδε θηελνηξνθηθά θπηά»: λννχληαη φια ηα πνψδε θηελνηξνθηθά θπηά πνπ 
παξαδνζηαθά απαληψληαη ζηνπο θπζηθνχο βνζθνηφπνπο ή ζπλήζσο πεξηιακβάλνληαη ζε κείγκαηα 
ζπφξσλ πξνο ζπνξά βνζθνηφπσλ ή ιηβαδηψλ ζην θξάηνο κέινο, είηε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βνζθή 
δψσλ είηε φρη. 
 
«Άκεζε ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε»: λνείηαη ε ελίζρπζε πνπ δίλεηαη ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 
εληαίαο ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο, ε ελίζρπζε γηα ηηο επσθειείο γηα ην θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ πξαθηηθέο, 
ε ελίζρπζε γηα γεσξγνχο λεαξήο ειηθίαο θαη ε πξναηξεηηθή ζπλδεδεκέλε ζηήξημε, εθφζνλ ε ελίζρπζε 
θαηαβάιιεηαη αλά εθηάξην. 
 
«Αίηεζε ή εληαία αίηεζε»: λνείηαη ε Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ. 
 
«Αηηνχκελε έθηαζε»: λνείηαη ε έθηαζε πνπ δειψλεη ν γεσξγφο ζηελ αίηεζή ηνπ θαη γηα ηελ νπνία 
επηζπκεί επηδφηεζε. 
 
«Αξφζηκε γε»:  λνείηαη ε γε πνπ θαιιηεξγείηαη γηα θπηηθή παξαγσγή ή εθηάζεηο δηαζέζηκεο γηα θπηηθή 
παξαγσγή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηάζεσλ ππφ θαζεζηψο παχζεο θαιιηέξγεηαο αλεμαξηήησο ηνπ 
αλ πξφθεηηαη γηα γε ππφ ζεξκνθήπηα ή ππφ ζηαζεξφ ή θηλεηφ θάιπκκα· 
«Βηνκεραληθή Κάλλαβε»: λννχληαη ηα νιφθιεξα θπηά ή κέξε θπηνχ αθαηέξγαζηα ή θαηεξγαζκέλα ηνπ 
είδνπο Cannabis sativa πνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε ηεηξαυδξνθαλλαβηλφιε (Γ9THC) δελ ππεξβαίλεη ην 
0,2%, θαη ηνπο ζπφξνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηθηιία ηεο βηνκεραληθήο θάλλαβεο κε πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ηεηξαυδξνθαλλαβηλφιε (Γ9THC) πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 0,2%. 
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«Γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα»: λνείηαη ε παξαγσγή, ε εθηξνθή ή ε θαιιηέξγεηα γεσξγηθψλ πξντφλησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζπγθνκηδήο, ηεο άκειμεο, ηεο αλαπαξαγσγήο θαη εθηξνθήο δψσλ γηα 
γεσξγηθνχο ζθνπνχο, ε άζθεζε ειάρηζηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηε δηαηήξεζε κηαο έθηαζεο ζε θαηάζηαζε 
θαηάιιειε γηα βνζθή ή θαιιηέξγεηα θαη ε άζθεζε ηεο ειάρηζηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα γεσξγηθέο πεξηνρέο 
εθ θχζεσο δηαηεξνχκελεο ζε θαηάζηαζε θαηάιιειε γηα βνζθή ή θαιιηέξγεηα.  
 
«Γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε»: λνείηαη ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα γεσξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαρεηξίδεηαη έλαο γεσξγφο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ ίδηνπ θξάηνπο κέινπο. 
 
«Γεσξγηθή έθηαζε»: λνείηαη νπνηαδήπνηε έθηαζε αξφζηκεο γεο, ή κφληκσλ βνζθνηφπσλ θαη κφληκσλ 
ιεηκψλσλ ήθαη κφληκσλ θαιιηεξγεηψλ.  
 
«Γεσξγφο»: λνείηαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ε νκάδα θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, 
αλεμαξηήησο ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο πνπ πξνζδίδεη ην εζληθφ δίθαην ζηελ νκάδα θαη ηα κέιε ηεο, πνπ 
δηαζέηεη εθκεηάιιεπζε επξηζθφκελε ζην έδαθνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζην νπνίν αζθείηαη 
απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ην θξάηνο, θαη αζθεί γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα. 
 
«Γε ππφ αγξαλάπαπζε»: λνείηαη ε έθηαζε ζηελ νπνία αζθείηαη ε ειάρηζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπιάρηζηνλ 
κία θνξά θαηά ηνπο αλνημηάηηθνπο κήλεο (Μάξηε – Απξίιε – Μάτν) ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 
(ιφγσ ηνπ φηη θαηά ηνπο κήλεο απηνχο ηα δηδάληα δελ έρνπλ ζπνξνπνηήζεη αθφκα θαη ε γε επξίζθεηαη ζην 
ξψγν ηεο) θαη δελ ππάξρεη γεσξγηθή παξαγσγή γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο απφ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 
κέρξη ηελ 31ε Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 
 
«Διάρηζηε δξαζηεξηφηεηα»:  

 ζε αξφζηκε γε λνείηαη ε θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο (πρ ην φξγσκα) ή ε απνκάθξπλζε 
αλεπηζχκεηεο βιάζηεζεο (πρ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ).  

 ζε εθ θχζεσο κφληκνπο βνζθφηνπνπο ζεσξείηαη ε εληζρπηηθή ζπνξά ή ε βφζθεζε. 

 ζε κφληκνπο βνζθφηνπνπο κε ζπνξά ζεσξείηαη ε ζπνξά 

 ζε ακπέιηα (νηλνπνηήζηκα, επηηξαπέδηα θαη ακπέιηα γηα παξαγσγή ζηαθίδαο) ζεσξνχληαη νη 
απαξαίηεηεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο φπσο θιάδεκα θαη ηθαλνπνηεηηθή θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ 
ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν. 

 ζε δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο ζεσξείηαη ε ηθαλνπνηεηηθή θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ θαη αθαίξεζε 
ησλ μεξψλ θιάδσλ απφ ηελ θφκε ησλ δέληξσλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν. 

 
«Δλεξγφο γεσξγφο»:  φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ζειίδεο 20 θαη 21 ηνπ παξφληνο. 
 
«Δπηιέμηκν εθηάξην»: λνείηαη θάζε γεσξγηθή έθηαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εμ 
νινθιήξνπ ή θαηά θχξην ιφγν γηα γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ πεξηνρψλ πνπ δελ 
ήηαλ ζε θαιή γεσξγηθή θαηάζηαζε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2003 θαη αληαπνθξίλεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ επηιέμηκνπ 
εθηαξίνπ θαζ’ φιν ην εκεξνινγηαθφ έηνο, εθηφο απφ πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ή εμαηξεηηθψλ 
πεξηζηάζεσλ. 
Δπηπξφζζεηα εθηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή θάλλαβεο απνηεινχλ επηιέμηκα εθηάξηα 
κφλν εάλ νη πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ πεξηεθηηθφηεηα ζε ηεηξαυδξνθαλλαβηλφιε πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 0,2% θαη είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ «Κνηλφ θαηάινγν πνηθηιηψλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηηθψλ 
εηδψλ». 
 
«Ζκεξνκελία θαηνρήο γεο»: λνείηαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην 
νπνίν ήηαλ ν λφκηκνο θάηνρνο ηεο γεο είλαη θαη ν λφκηκνο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο πνπ θαηαβάιιεηαη 
ζηα πιαίζηα ηεο εληαίαο αίηεζεο εθηαξηθψλ επηδνηήζεσλ. Ζ εκεξνκελία θαηνρήο θαζνξίδεηαη γηα θάζε 
έηνο ππνβνιήο αηηήζεσλ. Γηα ην ηξέρνλ έηνο έρεη θαζνξηζηεί ε 8ε Μαξηίνπ.  
 
«Ζκεξνκελία θαηνρήο δψσλ»: λνείηαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην 
νπνίν ήηαλ ν λφκηκνο θάηνρνο ηεο εθκεηάιιεπζεο αηγνπξνβάησλ ή/θαη παξαδνζηαθψλ αγειάδσλ, είλαη 
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θαη ν λφκηκνο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο γηα ηελ έθηαζε ησλ κφληκσλ βνζθνηφπσλ ε νπνία ππνβάιιεηαη 
ζηελ αίηεζε.  
Ννείηαη επίζεο ε εκεξνκελία αλαθνξάο γηα ηνλ δσηθφ πιεζπζκφ ν νπνίνο ελδερνκέλσο λα ιεθζεί ππ` 
φςε γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ειάρηζηεο δξαζηεξηφηεηαο δειαδή ηεο βφζθεζεο. Ζ εκεξνκελία απηή 
θαζνξίδεηαη γηα θάζε έηνο ππνβνιήο αηηήζεσλ. Γηα θέηνο έρεη θαζνξηζηεί ε 8ε Μαξηίνπ. 
 
«Καιιηέξγεηα»: λνείηαη ε θαιιηέξγεηα γηα ηελ νπνία ν αηηεηήο δεηεί επηδφηεζε ζηα δηάθνξα 
Μέηξα/Καζεζηψηα ηεο αίηεζεο. Γηα ζθνπνχο ππνβνιήο αίηεζεο δεηείηαη απφ ηνλ γεσξγφ λα δειψζεη ηελ 
νκάδα θαιιηεξγεηψλ ζηελ νπνία έρεη θαηαηαρζεί ε θαιιηέξγεηα ηνπ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε θαίλεηαη ζηνλ 
Πίλαθα κε ηηο θαιιηέξγεηεο ζην Παξάξηεκα 7. Ο γεσξγφο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δειψζεη κία εθ ησλ 
νκάδσλ ηεο ζηήιεο «Οκάδεο θαιιηεξγεηψλ – Αγξνηεκάρην». 
 
«ΚΔΔ»: Καζεζηψο Δληαίαο ηξεκκαηηθήο Δλίζρπζεο. 
 
«ΚΟΑΠ ή Οξγαληζκφο»: Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ. 
 
«Μέγηζηε Δπηιέμηκε Έθηαζε (ΜΔΔ)»: λνείηαη ε κέγηζηε έθηαζε ηνπ ηεκαρίνπ, ζηελ νπνία ζχκθσλα κε 
ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ν ΚΟΑΠ,αζθήζεθε θαηά ην ηειεπηαίν έηνο γηα ην 
νπνίν έρεη ζηνηρεία ν ΚΟΑΠ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα.  
 
«Μφληκεο θαιιηέξγεηεο»: λννχληαη νη κε ελαιιαζζφκελεο θαιιηέξγεηεο, εθηφο απφ ηνπο κφληκνπο 
βνζθνηφπνπο, θαη ηνπο κφληκνπο ιεηκψλεο, νη νπνίεο: 
- θαηαιακβάλνπλ ηε γε γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ θαη           
- απνδίδνπλ επαλαιακβαλφκελεο ζπγθνκηδέο  
 
«Μφληκνο βνζθφηνπνο»: λνείηαη ε γε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε αγξσζησδψλ ή άιισλ 
πνσδψλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ κε θπζηθφ ηξφπν (απηνθπή) ή κε θαιιηέξγεηα (ζπαξκέλα) θαη δελ έρεη 
πεξηιεθζεί ζηελ ακεηςηζπνξά επί πέληε έηε ή πεξηζζφηεξν, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη άιια είδε, φπσο 
ζάκλνπο θαη/ή δέλδξα πνπ πξνζθέξνληαη γηα βνζθή, ππφ ηνλ φξν φηη επηθξαηνχλ ηα αγξσζηψδε θαη 
ινηπά πνψδε θηελνηξνθηθά θπηά, θαζψο θαη γε πνπ πξνζθέξεηαη γηα βνζθή θαη εληάζζεηαη ζε 
θαζηεξσκέλεο ηνπηθέο πξαθηηθέο φπνπ ηα αγξσζηψδε θαη ινηπά πνψδε θηελνηξνθηθά θπηά 
παξαδνζηαθά δελ επηθξαηνχλ ζηηο εθηάζεηο βνζθήο. 
 
«Πεξίνδνο ειέγρσλ δηαθνξνπνίεζεο»: λνείηαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ζα πξέπεη απαξαίηεηα ν 
γεσξγφο (ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία έρεη ηελ ζρεηηθή ππνρξέσζε) λα ηεξεί ηε δηαθνξνπνίεζε 
ησλ θαιιηεξγεηψλ. ε απηή ηε πεξίνδν ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη φινη νη επηηφπηνη έιεγρνη γηα 
δηαπίζησζε ηεο ππνρξέσζεο ηήξεζεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Ζ ελ ιφγσ πεξίνδνο γηα ην ηξέρνλ έηνο 
έρεη θαζνξηζηεί απφ 15 Απξηιίνπ κέρξη 15 Ηνπλίνπ (θαη ησλ δχν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ). 
 
«Πεξίνδνο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε»: λνείηαη ε πεξίνδνο απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ κέρξη θαη 
31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 
 
«Πξεκλνθπή δάζε κηθξνχ πεξίηξνπνπ ρξφλνπ»: Γηα ηελ Κχπξν, ηα είδε πνπ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ίδξπζε πξεκλνθπψλ δαζψλ κηθξνχ πεξίηξνπνπ ρξφλνπ είλαη ηα εμήο: 
ςεπδαθαθία (Robinia pseudoacacia), επθάιππηνο (Eucalyptus spp), ή θαιιηηξίδα (Callitris spp), ησλ 
νπνίσλ ν θχθινο ζπγθνκηδήο είλαη ηα 20 ρξφληα. Ζ ειάρηζηε έθηαζε πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηαιακβάλνπλ 
είλαη ηα 3 δεθάξηα. Δπηπξφζζεηα, γηα λα είλαη επηιέμηκεο γηα επηδφηεζε νη εθηάζεηο απηέο, ζα πξέπεη λα 
είρε εμαζθαιηζηεί άδεηα ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο γηα ηε θχηεπζε 
ηνπο κε ηα ελ ιφγσ είδε. 
 
«Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020»: Σν ΠΑΑ (2014-2020) πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά 
απφ κέηξα ηα νπνία έρνπλ θαηαξηηζηεί απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία 
δηαβνπιεχζεσλ κε ηελ Δ.Δ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 
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Κνηλνβνπιίνπ θαη ζέηεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ ζρεηηθψλ κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 
Έλσζεο γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε.  
Ο πξνγξακκαηηζκφο έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Έλσζεο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, 
είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηα εζληθά πιαίζηα θαη ζπκπιεξψλεη ηηο άιιεο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο, ηδίσο ηελ 
πνιηηηθή γηα ηηο γεσξγηθέο αγνξέο, ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο θαη ηελ θνηλή αιηεπηηθή πνιηηηθή. 
Σν ΠΑΑ (2014-2020) ζα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ ζηφρσλ: 
α) ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο·  
β) δηαζθάιηζε αθελφο ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη αθεηέξνπ ηεο δξάζεο γηα ην 
θιίκα·  
γ) επίηεπμε ηζφξξνπεο εδαθηθήο αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ νηθνλνκηψλ θαη θνηλνηήησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 
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ΜΔΡΟ Β’ 
 

ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΚΑΘΔΣΧΣΧΝ ΣΧΝ ΑΜΔΧΝ ΔΝΗΥΤΔΧΝ  
ΓΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΚΑΠ (2015-2020) 

 
 

I. ΚΑΘΔΣΧ ΔΝΗΑΗΑ ΣΡΔΜΜΑΣΗΚΖ ΔΝΗΥΤΖ (ΚΔΔ) 
 
Σν Καζεζηψο Δληαίαο ηξεκκαηηθήο Δλίζρπζεο (ΚΔΔ) απνηειεί ην θαζεζηψο κέζσ ηνπ νπνίνπ 
ρνξεγείηαη ε βαζηθή ελίζρπζε ζηα πιαίζηα ησλ άκεζσλ πιεξσκψλ. 
 
Διάρηζηε Δπηιέμηκε Έθηαζε γηα ΚΔΔ 
Δπηιέμηκεο είλαη κφλν αηηήζεηο κε ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε ηνπιάρηζην 3 δεθάξηα. 
 
Ννκηκφηεηα Καηνρήο Γεο 
Ο ΚΟΑΠ έρεη δηθαίσκα λα ειέγμεη ηε λνκηκφηεηα ηεο θαηνρήο ησλ αηηνχκελσλ εθηάζεσλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία θαηνρήο γεο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηή δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί ηφηε νη ελ ιφγσ 
εθηάζεηο ζα απνξξίπηνληαη γηα ζθνπνχο θαηαβνιήο ελίζρπζεο θαη ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο 
κεηψζεηο θαη απνθιεηζκνί ζηηο ελ ιφγσ αηηήζεηο ελίζρπζεο. 
 
Όςνο Δλίζρπζεο 
Ζ ελίζρπζε γηα ην ελ ιφγσ θαζεζηψο θαηαβάιιεηαη εηεζίσο γηα θάζε επηιέμηκν δεθάξην πνπ δειψλεηαη 
απφ ηνλ αηηεηή.  
Σν χςνο ηεο ελίζρπζεο αλά δεθάξην ππνινγίδεηαη, ζε εηήζηα βάζε, δηαηξψληαο ηελ εηήζηα ζπλνιηθή 
ρξεκαηνδφηεζε, γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο, δηα ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ επηιέμηκσλ δεθαξίσλ 
πνπ δειψζεθαλ απφ φινπο ηνπο αηηεηέο. 
 

 
II. ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΓΔΧΡΓΗΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΠΧΦΔΛΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΚΛΗΜΑ ΚΑΗ ΣΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ (ΚΑΘΔΣΧ ΠΡΑΗΝΖ ΔΝΗΥΤΖ) 
 
ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ 
ινη νη αηηεηέο πνπ δηθαηνχληαη ελίζρπζε ζην πιαίζην ηνπ ΚΔΔ ιακβάλνπλ ηελ πξάζηλε ελίζρπζε πνπ 
πξνλνείηαη απφ ην πιαίζην ηνπ Καζεζηψηνο ηεο Πξάζηλεο Δλίζρπζεο λννπκέλνπ φηη ηεξνχληαη νη πην 
θάησ πξφλνηεο. 
 
Οη αηηεηέο πνπ ε έθηαζε ηεο αξφζηκεο γεο ηνπο, είλαη ίζε ή  ππεξβαίλεη ησλ 100 δεθαξίσλ ή έρνπλ 
κφληκνπο βνζθφηνπνπο θαη δηθαηνχληαη ελίζρπζε ζην πιαίζην ηνπ ΚΔΔ, είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
ηεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο «γεσξγηθέο πξαθηηθέο» πνπ είλαη επσθειείο γηα ην θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ 
φπσο αλαθέξνληαη πην θάησ: 
 

1. Γηαθνξνπνίεζε θαιιηεξγεηψλ 
2. Γηαηήξεζε πεξηνρήο νηθνινγηθήο εζηίαζεο ζηε γεσξγηθή έθηαζε 
3. Γηαηήξεζε ησλ κφληκσλ βνζθφηνπσλ 

 
Οη αηηεηέο πνπ ε έθηαζε ηεο αξφζηκεο γεο ηνπο είλαη ιηγφηεξε απφ 100 δεθάξηα θαη δελ δηαζέηνπλ 
κφληκνπο βνζθφηνπνπο ζηελ εθκεηάιιεπζεο ηνπο, θαη δηθαηνχληαη ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ ΚΔΔ, 
ιακβάλνπλ ηελ πξάζηλε ελίζρπζε ΥΧΡΗ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ πην πάλσ γεσξγηθψλ 
πξαθηηθψλ. 
 
ζνη αηηεηέο είλαη εληαγκέλνη ζηε βηνινγηθή γεσξγία, γηα ηα αληίζηνηρα αγξνηεκάρηα ηνπο πνπ 
πηζηνπνηεκέλα ζπκκεηέρνπλ ζηε βηνινγηθή γεσξγία, δηθαηνχληαη απηνδηθαίσο ηελ πξάζηλε ελίζρπζε. 
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Οη αηηεηέο ησλ νπνίσλ νη εθκεηαιιεχζεηο βξίζθνληαη ελ φισ ή ελ κέξεη ζε πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 
πεξηνρέο NATURA 2000 δηθαηνχληαη ηελ ελίζρπζε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχλ ηηο πξαθηηθέο πνπ 
πξναλαθέξζεθαλ, ζηνλ βαζκφ πνπ νη πξαθηηθέο απηέο ζηε ζπγθεθξηκέλε εθκεηάιιεπζε ζπλάδνπλ κε 
ηνπο ζηφρνπο ησλ ελ ιφγσ νδεγηψλ.  
 
Όςνο Δλίζρπζεο 
Ζ πξάζηλε ελίζρπζε ιακβάλεη ηε κνξθή εηήζηαο πιεξσκήο αλά επηιέμηκν δεθάξην πνπ δειψλεηαη ζην 
πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο, ην πνζφ ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα 
βάζε δηαηξψληαο ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξάζηλε ελίζρπζε δηα  ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 
επηιέμηκσλ εθηαξίσλ πνπ δειψλνληαη. 
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 30% ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ θαθέινπ γηα ηηο άκεζεο 
εληζρχζεηο. 
 
Με ζπκκφξθσζε ησλ αηηεηψλ φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ είλαη δπλαηφ λα 
επηθέξεη κεηψζεηο ή απνθιεηζκφ ηεο πξάζηλεο ελίζρπζεο. 

 
ΓΔΧΡΓΗΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΠΡΑΗΝΖ ΔΝΗΥΤΖ 
 
1. ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ 

 
1.1 ΠΡΟΝΟΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ 

 
Ζ δηαθνξνπνίεζε θαιιηεξγεηψλ ηεξείηαη ΜΟΝΟ απφ αηηεηέο πνπ ε αξφζηκε γε ηνπο ίζε ή  
ππεξβαίλεη ηα 100 δεθάξηα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 
 
α) Αλ ε αξφζηκε γε ηνπ αηηεηή θαιχπηεη έθηαζε απφ 100 κέρξη θαη 300 δεθάξηα πξέπεη λα ππάξρνπλ 
ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθέο θαιιηέξγεηεο ζε απηή ηελ αξφζηκε γε. 

 Η θχξηα θαιιηέξγεηα δελ πξέπεη λα θαιχπηεη πεξηζζφηεξν απφ ην 75 % απηήο ηεο αξφζηκεο γεο.  
 
β) Αλ ε αξφζηκε γε ηνπ αηηεηή θαιχπηεη έθηαζε πάλσ απφ 300 δεθάξηα πξέπεη λα ππάξρνπλ 
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαιιηέξγεηεο ζε απηή ηελ αξφζηκε γε.  

 Η θχξηα θαιιηέξγεηα δελ πξέπεη λα θαιχπηεη πάλσ απφ ην 75 % απηήο ηεο αξφζηκεο γεο θαη νη δχν 
θχξηεο θαιιηέξγεηεο δελ πξέπεη λα θαιχπηνπλ απφ θνηλνχ πάλσ απφ ην 95 % απηήο ηεο αξφζηκεο 
γεο. 

Με ηελ επηθχιαμε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ζεκεία α) θαη β) πην 
πάλσ, ηα αλψηαηα φξηα (πνζνζηά) πνπ αλαθέξνληαη ζηα ελ ιφγσ ζεκεία, δελ εθαξκφδνληαη ζηηο 
εθκεηαιιεχζεηο φπνπ αγξσζηψδε ή ινηπά πνψδε θηελνηξνθηθά θπηά ή γε ππφ αγξαλάπαπζε 
θαιχπηνπλ άλσ ηνπ 75 % ηεο αξφζηκεο γεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε θχξηα θαιιηέξγεηα ζηελ ππφινηπε 
αξφζηκε έθηαζε δελ πξέπεη λα θαιχπηεη άλσ ηνπ 75 % ηεο ππφινηπεο απηήο αξφζηκεο γεο, εθηφο εάλ ε 
ππφινηπε απηή έθηαζε θαιχπηεηαη απφ αγξσζηψδε ή ινηπά πνψδε θηελνηξνθηθά θπηά ή γε ππφ 
αγξαλάπαπζε. 

 

Ζ πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ  
 

Απφ ηελ 15ε Απξηιίνπ κέρξη θαη ηελ 15ε Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

 
 
1.2 ΟΡΗΜΟ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ ΚΟΠΟΤ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ  

 
Γηα ζθνπνχο ηεο δηαθνξνπνίεζεο σο θαιιηέξγεηα λννχληαη: 

i. δηαθνξεηηθά γέλε πνπ νξίδνληαη ζηε βνηαληθή ηαμηλφκεζε  
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{πρ. ην θξηζάξη (Γέλνο: Ζordeum) θαη ην ζηηάξη (Γέλνο: Triticum) ζεσξνχληαη 2 δηαθνξεηηθέο 
θαιιηέξγεηεο γηαηί αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά γέλε, ελψ ην καιαθφ θαη ην ζθιεξφ ζηηάξη ζεσξνχληαη ίδηα 
θαιιηέξγεηα γηαηί αλήθνπλ ζην ίδην γέλνο (Γέλνο: Triticum)} 
 

ii. νπνηνδήπνηε είδνο ησλ νηθνγελεηψλ Brassicaceae Solanaceae θαη Cucurbitaceae: 
Brassicaceae (πεξηιακβάλεη κπξφθνιν, θνπλνππίδη, θνπινχκπξα θιπ),  Solanaceae (πεξηιακβάλεη 
ληνκάηεο, παηάηεο, κειηηδάλεο, πηπέξηα θιπ) θαη Cucurbitaceae (πεξηιακβάλεη αγγνπξάθηα, θνινθχζηα, 
πεπφληα, θαξπνχδηα θιπ) {Πρ. ην θνπλνππίδη θαη ην θηλέδηθν ιάραλν παξφιν πνπ αλήθνπλ ζην ίδην γέλνο 
(Brassica) – δηαθνξεηηθφ είδνο ζεσξνχληαη δχν δηαθνξεηηθέο θαιιηέξγεηεο αθνχ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα 
Brassicaceae} 
 

iii. ε γε ππφ αγξαλάπαπζε 
 

iv. ηα αγξσζηψδε ή άιια πνψδε θηελνηξνθηθά θπηά  
(πεξηιακβάλεη, θαθεισηή, κεδηθή θιπ). Οη θαιιηέξγεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή δελ 
ζεσξνχληαη δηαθνξεηηθέο θαιιηέξγεηεο αθφκα θαη αλ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά γέλε, αιιά ζεσξνχληαη ζαλ 
κηα θαιιηέξγεηα κε ηελ νλνκαζία «αγξσζηψδε ή άιια πνψδε θηελνηξνθηθά θπηά». 
 
Οη δηαθνξεηηθέο θαιιηέξγεηεο γηα ζθνπνχο δηαθνξνπνίεζεο θαιιηεξγεηψλ παξνπζηάδνληαη ζε ζρεηηθφ 
θαηάινγν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7, ν νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ αιιά θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ (www.capo.gov.cy).  
 
1.3  ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΖΡΖΖ ΣΖ  ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ  

 
ηελ πεξίπησζε πνπ ε αξφζηκε έθηαζε ηνπ αηηεηή είλαη ίζε ή ππεξβαίλεη ηα 100 δεθάξηα θαη αλήθεη ζε 
κία απφ ηηο ηξείο πην θάησ θαηεγνξίεο ηφηε εμαηξείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πξαθηηθήο ηεο 
δηαθνξνπνίεζεο. 
 
Δμαίξεζε Α 
Αλ πνζνζηφ πέξαλ ηνπ 75% ηεο αξφζηκεο γεο ρξεζηκνπνηείηαη:  

 γηα ηελ παξαγσγή αγξσζησδψλ ή ινηπψλ πνσδψλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ, 

 σο γε ππφ αγξαλάπαπζε ή  

 ζπλδπαζκφ ησλ δχν  
θαη ε ππφινηπε αξφζηκε γε πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηηο ρξήζεηο απηέο δελ ππεξβαίλεη ηα 300 δεθάξηα.  
Σφηε ε δηαθνξνπνίεζε δελ εθαξκφδεηαη ζηελ ελ ιφγσ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε αιιά ν αηηεηήο 
ιακβάλεη ηελ πξάζηλε ελίζρπζε. 
 
Δμαίξεζε Β 
Αλ πνζνζηφ πέξαλ ηνπ 75% ηεο επηιέμηκεο γεσξγηθήο έθηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη: 

 σο κφληκνο βνζθφηνπνο,  

 γηα ηελ παξαγσγή αγξσζησδψλ ή ινηπψλ πνσδψλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ  

 ή ζπλδπαζκφ ησλ ρξήζεσλ απηψλ  
θαη ε αξφζηκε γε πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηηο ρξήζεηο απηέο δελ ππεξβαίλεη ηα 300 δεθάξηα.  
Σφηε ε δηαθνξνπνίεζε δελ εθαξκφδεηαη ζηελ ελ ιφγσ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε αιιά ν αηηεηήο 
ιακβάλεη ηελ πξάζηλε ελίζρπζε. 
 
Δμαίξεζε Γ 
Αλ πνζνζηφ πέξαλ ηνπ 50% ησλ δεισκέλσλ εθηάζεσλ αξφζηκεο γεο δελ δειψζεθε απφ ην γεσξγφ 
ζηελ αίηεζε ελίζρπζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη εθφζνλ φιε ε αξφζηκε γε θαιιηεξγείηαη κε 
δηαθνξεηηθή θαιιηέξγεηα απφ εθείλε ηνπ πξνεγνχκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο.   
Σφηε ε δηαθνξνπνίεζε δελ εθαξκφδεηαη ζηελ ελ ιφγσ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε αιιά ν αηηεηήο 
ιακβάλεη ηελ πξάζηλε ελίζρπζε. 
 

http://www.capo.gov.cy/
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2. ΠΔΡΗΟΥΔ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΗΑΖ (ΠΟΔ) 

 
2.1 ΠΡΟΝΟΗΔ ΓΗΑ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 
ηαλ ε έθηαζε ηεο αξφζηκεο γεο κηαο εθκεηάιιεπζεο θαιχπηεη πεξηζζφηεξα απφ 150 δεθάξηα, νη 
αηηεηέο δηαζθαιίδνπλ φηη κηα έθηαζε αληηζηνηρνχζα ηνπιάρηζηνλ ζην 5 % ηεο αξφζηκεο γεο ηεο 
εθκεηάιιεπζεο, πνπ δήισζε ν γεσξγφο, απνηειεί πεξηνρή νηθνινγηθήο εζηίαζεο. 
 
ηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο πεξηνρέο νηθνινγηθήο εζηίαζεο (ΠΟΔ): 
 

i. γε ππφ αγξαλάπαπζε 
ii. ραξαθηεξηζηηθά ηνπίνπ (κε ηζρχ απφ ην 2016) πνπ είλαη ηα κεκνλσκέλα δέληξα κε δηάκεηξν 

θφκεο ηνπιάρηζηνλ 4 κέηξα  θαη νη παξπθέο αγξψλ (φρηνη) πιάηνπο κεηαμχ 1 θαη 20 κέηξσλ. 
iii. δψλεο αλάζρεζεο  
iv. θαιιηέξγεηεο κε ηθαλφηεηεο δέζκεπζεο αδψηνπ νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηνλ ζηφρν βειηηψζεο 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Οη θαιιηέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο θαιιηέξγεηεο κε ηθαλφηεηαο 
δέζκεπζεο αδψηνπ γηα ζθνπνχο ΠΟΔ ζεκεηψλνληαη κε «ΝΑΗ» ζηε ζρεηηθή ζηήιε ηνπ πίλαθα ζην 
Παξάξηεκα 7 ηνπ παξφληνο εληχπνπ. 
Γηα ζθνπνχο ΠΟΔ νη αδσηνδεζκεπηηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7 είλαη 
επηιέμηκεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Κχπξνπ, φκσο ζηηο πεξηνρέο πνπ είλαη επαίζζεηεο γηα ηε 
ληηξνξχπαλζε είλαη επηιέμηκεο κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεηά ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 
αδσηνδεζκεπηηθψλ θπηψλ ζα αθνινπζήζεη νπνηαδήπνηε θζηλνπσξηλή θαιιηέξγεηα ε νπνία ζα 
πξέπεη απαξαίηεηα λα έρεη θπηεπηεί κέρξη ην ηέινο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. ε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νη εθηάζεηο απηέο ζα απνξξίπηνληαη ζαλ εθηάζεηο νηθνινγηθήο εζηίαζεο.  

v. εθηάξηα αγξνδαζνθνκηθψλ εθηάζεσλ πνπ έιαβαλ ή ιακβάλνπλ ζηήξημε απφ ην θαζεζηψο 
πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε γεσξγνδαζνθνκηθψλ ζπζηεκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΑΑ 2007-
2013 ή ΠΑΑ 2014-2020. 

vi. αλαδαζσκέλεο εθηάζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηψηνο δάζσζεο ηνπ ΑΑ 2004-2006, ΠΑΑ 2007-
2013 θαη ΠΑΑ 2014-2020.  
 

2.2 ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΣΑΘΜΗΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

 Γηα ηηο εθηάζεηο κε θαιιηέξγεηεο κε ηθαλφηεηα δέζκεπζεο αδψηνπ: 1 ηεηξαγσληθφ κέηξν 
αληηζηνηρεί ζε 0,7 ηεηξαγσληθά κέηξα πεξηνρήο νηθνινγηθήο εζηίαζεο. 

 Γηα ηηο δψλεο αλάζρεζεο: 1 ηξέρνλ κέηξν αληηζηνηρεί ζε 9 ηεηξαγσληθά κέηξα πεξηνρήο νηθνινγηθήο 
εζηίαζεο. 

 
2.3 ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 
Οη αηηεηέο πνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα δηαηεξνχλ πεξηνρέο νηθνινγηθήο εζηίαζεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 
ζεκείν 2.1 πην πάλσ, εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο πξαθηηθήο απηήο αλ πιεξείηαη έλα 
απφ ηα αθφινπζα: 

Δμαίξεζε Α 
ηαλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 75 % ηεο αξφζηκεο γεο: 

 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή αγξσζησδψλ ή ινηπψλ πνσδψλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ,  

 απνηειεί γε ππφ αγξαλάπαπζε,  

 θαιιηεξγείηαη κε θαιιηέξγεηεο ςπραλζψλ 

  ή γηα ζπλδπαζκφ ησλ πην πάλσ  

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αξφζηκε γε πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ απηέο ηηο ρξήζεηο δελ ππεξβαίλεη ηα 300 
δεθάξηα.  
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Δμαίξεζε Β 

ηαλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 75 % ηεο επηιέμηκεο γεσξγηθήο έθηαζεο: 

 απνηειεί  κφληκν βνζθφηνπν,  

 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή αγξσζησδψλ ή ινηπψλ πνσδψλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ  

 ή γηα ζπλδπαζκφ ησλ πην πάλσ, 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αξφζηκε έθηαζε πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ απηέο ηηο ρξήζεηο δελ ππεξβαίλεη ηα 
300 δεθάξηα. 
 
3. ΜΟΝΗΜΟΗ ΒΟΚΟΣΟΠΟΗ 

 
3.1 ΠΡΟΝΟΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΜΟΝΗΜΧΝ ΒΟΚΟΣΟΠΧΝ 

 
3.1.1. Γηαηήξεζε πεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ κφληκσλ βνζθνηφπσλ 
Νννχληαη κφληκνη βνζθφηνπνη πνπ επξίζθνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο νδεγίεο 
92/43/ΔΟΚ ή 2009/147/ΔΚ θαη απαηηνχλ απζηεξή πξνζηαζία πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ησλ 
ελ ιφγσ νδεγηψλ. Οη πεξηνρέο ησλ πεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ βνζθνηφπσλ παξνπζηάδνληαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 14. 

Οη γεσξγνί πνπ δηαζέηνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο κφληκνπο βνζθφηνπνπο πνπ είλαη πεξηβαιινληηθά 
επαίζζεηνη ππνρξενχληαη λα κελ ηνπο κεηαηξέςνπλ θαη λα κελ ηνπο νξγψζνπλ. 

ηαλ έλαο γεσξγφο έρεη κεηαηξέςεη ή νξγψζεη κφληκν βνζθφηνπν πνπ είλαη πεξηβαιινληηθά επαίζζεηνο 
ην θξάηνο κέινο νξίδεη ηελ ππνρξέσζε εθ λένπ κεηαηξνπήο ηεο έθηαζεο ζε κφληκν βνζθφηνπν θαη 
δχλαηαη, θαηά πεξίπησζε, λα εθδψζεη αθξηβείο νδεγίεο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξεί ν ελδηαθεξφκελνο 
γεσξγφο ζρεηηθά κε ηελ επαλφξζσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 
απνθαηαζηήζεη ην θαζεζηψο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο. 

Ο γεσξγφο ελεκεξψλεηαη, ρσξίο θαζπζηέξεζε κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο, γηα ηελ 
ππνρξέσζε εθ λένπ κεηαηξνπήο θαη ηελ εκεξνκελία πξηλ απφ ηελ νπνία πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ ππνρξέσζε. Ζ εκεξνκελία απηή δελ πξέπεη λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ην επφκελν έηνο. 
 
3.1.2 Γηαηήξεζε αλαινγίαο κφληκσλ βνζθνηφπσλ ζε επίπεδν Κξάηνπο Μέινπο (ΚΜ) 
Σα ΚΜ δηαζθαιίδνπλ φηη ε αλαινγία ηεο γεο πνπ απνηειεί κφληκν βνζθφηνπν πξνο ηε ζπλνιηθή 
γεσξγηθή έθηαζε πνπ δειψλεηαη απφ ηνπο  γεσξγνχο (εηήζηα αλαινγία) δελ κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 
κεγαιχηεξν ηνπ 5% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλαινγία αλαθνξάο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα ΚΜ ην 2015. 
ηαλ ε εηήζηα αλαινγία έρεη κεησζεί θαηά πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% ζπγθξηηηθά κε ηελ αλαινγία 
αλαθνξάο, ην ΚΜ επηβάιιεη ππνρξεψζεηο ζην επίπεδν εθκεηάιιεπζεο γηα εθ λένπ κεηαηξνπή  εθηάζεσλ 
ζε εθηάζεηο κφληκσλ βνζθνηφπσλ θαη θαλφλεο γηα απνθπγή λέαο κεηαηξνπήο εθηάζεσλ κφληκσλ 
βνζθνηφπσλ.  

Οη γεσξγνί ελεκεξψλνληαη γηα ηελ ππνρξέσζε κεκνλσκέλεο εθ λένπ κεηαηξνπήο θαη γηα ηνπο θαλφλεο 
γηα ηελ απνθπγή λέαο κεηαηξνπήο ησλ κφληκσλ βνζθφηνπσλ ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ζε θάζε 
πεξίπησζε πξηλ απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν θαζνξίζηεθε ε κείσζε θάησ απφ ην 
φξην ηνπ 5 %. Ζ ππνρξέσζε εθ λένπ κεηαηξνπήο πξέπεη λα ηεξείηαη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 
ηεο εληαίαο αίηεζεο γηα ην επφκελν έηνο. 
 
Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα νξίδνπλ ηε κεκνλσκέλε ππνρξέσζε ησλ γεσξγψλ λα κελ κεηαηξέπνπλ 
εθηάζεηο κφληκσλ βνζθφηνπσλ ρσξίο πξνεγνχκελε κεκνλσκέλε άδεηα. Οη γεσξγνί ελεκεξψλνληαη γηα 
ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ ηηο 15 Ννεκβξίνπ ηνπ 
έηνπο γηα ην νπνίν ην νηθείν θξάηνο κέινο νξίδεη ηα αλσηέξσ.  
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III. ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΓΔΧΡΓΟΤ ΝΔΑΡΖ ΖΛΗΚΗΑ 
 
Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε αξρηθή εγθαηάζηαζε ησλ γεσξγψλ λεαξήο ειηθίαο θαη ε δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή 
ησλ εθκεηαιιεχζεψλ ηνπο κεηά ηελ αξρηθή ηνπο εγθαηάζηαζε, ζα ρξεζηκνπνηεζεί πνζνζηφ 1% επί ηνπ 
αλψηαηνπ εζληθνχ νξίνπ ηνπ θαθέινπ ησλ άκεζσλ πιεξσκψλ γηα ρνξήγεζε ζε γεσξγνχο λεαξήο 
ειηθίαο σο εηήζηα ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε, επηπιένλ ηεο βαζηθήο.   
 

Ζ ελίζρπζε γηα γεσξγνχο λεαξήο ειηθίαο ρνξεγείηαη αλά γεσξγφ γηα πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 
πέληε έηε. Ζ πεξίνδνο απηή κεηψλεηαη θαηά ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ πνπ κεζνιάβεζαλ κεηαμχ ηεο 
δεκηνπξγίαο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο πξψηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο γηα γεσξγνχο λεαξήο 
ειηθίαο. 
 
Γεσξγνί λεαξήο ειηθίαο δχλαληαη λα είλαη θπζηθά ή/θαη λνκηθά πξφζσπα 
 
Γεσξγνί Νεαξήο ειηθίαο λννχληαη ηα θπζηθά πξφζσπα : 

 πνπ δηθαηνχληαη ελίζρπζε ζην πιαίζην ηνπ ΚΔΔ 

 πνπ δεκηνπξγνχλ γηα πξψηε θνξά γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε σο επηθεθαιήο ηεο εθκεηάιιεπζεο ή ηα 
νπνία έρνπλ ήδε εγθαηαζηαζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε εηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο πξψηεο 
ππνβνιήο αίηεζεο γηα ην θαζεζηψο εληαίαο ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο θαη 

πνπ είλαη ειηθίαο έσο 40 εηψλ θαηά ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 
 Γεσξγνί Νεαξήο ειηθίαο λννχληαη ηα λνκηθά πξφζσπα: 

 πνπ δηθαηνχληαη ελίζρπζε ζην πιαίζην ηνπ ΚΔΔ 

 ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζην έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα λεαξήο ειηθίαο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
δηέπνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα θαη αζθεί απνηειεζκαηηθφ θαη καθξνρξφλην έιεγρν επί ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ φζνλ αθνξά ηηο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε, ηα θέξδε θαη ηνπο 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο. 

 
Γεσξγνί λεαξήο ειηθίαο νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο θαη έρνπλ εγθξηζεί γηα ην κέηξν 
«Δλίζρπζεο Πξψηεο Δγθαηάζηαζεο Νέσλ Γεσξγψλ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
ζεσξνχληαη δηθαηνχρνη γηα ηελ ελ ιφγσ ελίζρπζε. 
Οη γεσξγνί λεαξήο ειηθίαο κπνξνχλ λα απνδείμνπλ φηη είλαη επηθεθαιήο ηεο γεσξγηθήο ηνπο 
εθκεηάιιεπζεο πξνζθνκίδνληαο δηθαηνινγεηηθά λφκηκεο θαηνρήο ηνπιάρηζην γηα ην 50% ηεο αηηεζείζαο 
έθηαζεο ηνπο. Γηθαηνινγεηηθά λφκηκεο θαηνρήο ζεσξνχληαη νη ηίηινη ηδηνθηεζίαο ζην φλνκα ηνπ αηηεηή 
ή/θαη ελνηθηαζηήξηα έγγξαθα ραξηνζεκαζκέλα ή εγθεθξηκέλα απφ Πηζηνπνηψλ Τπάιιειν. 
Νεαξνί γεσξγνί νη νπνίνη είραλ ππνβάιεη αίηεζε ζηνλ ΚΟΑΠ πξηλ απφ ην 2010 δελ ζα ιάβνπλ επηδφηεζε 
απφ ην ελ ιφγσ θαζεζηψο, εθηφο εάλ ν αηηεηήο απνδείμεη φηη είρε εγθαηαζηαζεί επηθεθαιήο ηεο 
εθκεηάιιεπζεο ζε έηνο κεηαγελέζηεξν, νπφηαλ ην αίηεκα ηνπ ζα κειεηεζεί. 
 
Σφζν ηα θπζηθά φζν θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ Τπεχζπλε Γήισζε πνπ 
αθνξά ηνπο Γεσξγνχο Νεαξήο ειηθίαο, ε νπνία βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα 10. 
 
Σν χςνο ηεο ελίζρπζεο, αλά δεθάξην, ηζνχηαη κε ην 25% ηεο εζληθήο κέζεο ελίζρπζεο αλά δεθάξην, ε 
νπνία ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ην εζληθφ αλψηαην φξην γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο 2019 δηά ηνπ αξηζκνχ 
ησλ επηιέμηκσλ δεθαξίσλ πνπ δειψλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ΚΔΔ. 
Ο κέγηζηνο αξηζκφο δεθαξίσλ πνπ δχλαηαη λα επηδνηεζεί αλά αηηεηή είλαη ηα 900 δεθάξηα.  
 
 

IV. ΚΑΘΔΣΧ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΣΖΡΗΞΖ 
 
Ζ ζπλδεδεκέλε ζηήξημε ρνξεγείηαη κφλν ζε εθείλνπο ηνπο ηνκείο θξάηνπο κέινπο φπνπ ζπγθεθξηκέλα 
είδε γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή ζπγθεθξηκέλνη γεσξγηθνί ηνκείο αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλεο δπζθνιίεο 
θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη/ή πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο.  
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Ζ Κχπξνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην 8% ησλ εζληθψλ αλψηαησλ νξίσλ ηνπ θαθέινπ ησλ Άκεζσλ 
Πιεξσκψλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδψλ ζε θνηλφηεηεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε Νεθξή 
Εψλε θαη γηα ηελ αλά θεθαιή επηδφηεζε αηγνπξνβάησλ. Οη ζρεηηθέο θνηλφηεηεο γηα ηελ ζπλδεδεκέλε 
ζηήξημε ησλ εζπεξηδνεηδψλ Νεθξήο Εψλεο, αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 σο αθνινχζσο: 
 
Πίλαθαο 1:  Κνηλφηεηεο /Γήκνη πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε Νεθξή Εψλε 

A/A Κσδηθφο Κνηλφηεηα  A/A Κσδηθφο Κνηλφηεηα 

1 1000 ΛΔΤΚΧΗΑ  30 1411 ΔΤΡΤΥΟΤ 

2 1010 ΑΓΗΟ ΓΟΜΔΣΗΟ  31 1414 ΑΓΗΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΟ ΟΛΔΑ 

3 1011 ΔΓΚΧΜΖ ΛΔΤΚΧΗΑ  32 1415 ΛΗΝΟΤ 

4 1013 ΑΓΛΑΝΣΕΗΑ  33 1416 ΚΑΣΤΓΑΣΑ 

5 1014 ΟΡΣΑΚΗΟI  34 1430 ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΛΔΤΚΧ 

6 1021 ΚΑΣΧ ΛΑΚΑΣΑΜΔΗΑ  35 1431 ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΛΔΤΚΑ 

7 1024 ΓΔΡΗ  36 1432 ΠΔΣΡΑ 

8 1102 ΑΛΑΜΠΡΑ  37 1433 ΚΑΛΟ ΥΧΡΗΟ ΛΔΤΚΑ 

9 1107 ΓΑΛΗ  38 1435 ΛΔΤΚΑ 

10 1108 ΛΤΜΠΗΑ  39 1436 ΑΜΠΔΛΗΚΟΤ 

11 1110 ΛΟΤΡΟΤΚΗΝΑ  40 1443 ΑΓΓΟΛΔΜΗ 

12 1120 ΠΟΣΑΜΗΑ  41 1450 ΒΑΡΗΔΗΑ 

13 1121 ΑΓΗΟ ΧΕΟΜΔΝΟ  42 1451 ΓΑΛΖΝΖ 

14 1122 ΠΤΡΟΓΗ  43 1452 ΞΔΡΟΒΟΤΝΟ 

15 1123 ΜΑΡΓΟ  44 1453 ΛΟΤΣΡΟ 

16 1240 ΑΓΗΟΗ ΣΡΗΜΗΘΗΑ  45 1454 ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ ΔΛΔΜΑΝΖ 

17 1241 ΠΑΛΗΟΜΔΣΟΥΟ  46 1455 ΑΜΜΑΓΗΔ 

18 1242 ΓΔΝΔΗΑ  47 1465 ΦΡΟΓΗΗΑ 

19 1243 ΚΟΚΚΗΝΟΣΡΗΜΗΘΗΑ  48 3101 ΠΑΡΑΛΗΜΝΗ 

20 1244 ΜΑΜΜΑΡΗ  49 3102 ΓΔΡΤΝΔΗΑ 

21 1245 ΓΔΡΟΛΑΚΚΟ  50 3105 ΦΡΔΝΑΡΟ 

22 1329 ΚΑΣΧ ΚΟΤΣΡΑΦΑ  51 4101 ΣΡΟΤΛΛΟΗ 

23 1350 ΠΑΝΧ ΕΧΓΔΗΑ  52 4102 ΒΟΡΟΚΛΖΝΖ 

24 1360 ΑΚΑΚΗ  53 4103 ΑΒΓΔΛΔΡΟ 

25 
1361 ΠΔΡΗΣΔΡΧΝΑ 

ΛΔΤΚΧΗΑ 
 

54 
4104 

ΠΤΛΑ 

26 1362 ΑΣΡΟΜΔΡΗΣΖ  55 4108 ΠΔΡΓΑΜΟ 

27 1363 ΑΤΛΧΝΑ  56 4201 ΠΔΣΡΟΦΑΝΗ 

28 1364 ΚΑΣΧΚΟΠΗΑ  57 4202 ΑΘΖΔΝΟΤ 

29 1366 ΜΑΑΡΖ     
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ΜΔΡΟ Γ’ 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ ΑΗΣΖΣΧΝ 
 
 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΑΗΣΖΣΔ – ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ 
 
Γηθαηνχρνη αηηεηέο, ζεσξνχληαη κφλν νη γεσξγνί πνπ: 
 
1) ππέβαιαλ θαλνληθά ηελ αίηεζε ζην φλνκά ηνπο, θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλε θαη ζηα ρξνληθά πιαίζηα 

πνπ νξίδεη ην ρέδην/ Μέηξν/ Καζεζηψο θαη 
2) ε αίηεζε πνπ ππέβαιαλ είλαη επηιέμηκε κε βάζε ηηο πξφλνηεο θαη ηνπο φξνπο ησλ Μέηξσλ/ 

Καζεζηψησλ ζηα νπνία ν γεσξγφο δήισζε ζπκκεηνρή. 
 
Οη δηθαηνχρνη γεσξγνί πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε ελίζρπζεο / ζηήξημεο ζην πιαίζην νπνηνπδήπνηε 
θαζεζηψηνο άκεζσλ ζηξεκκαηηθψλ εληζρχζεσλ ή κέηξσλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο βάζεη ηεο έθηαζεο 
κπνξνχλ λα ππνβάινπλ κφλν ΜΗΑ εληαία αίηεζε αλά έηνο. 
Ο ΚΟΑΠ έρεη δηθαίσκα λα ειέγμεη ηε λνκηκφηεηα ηεο θαηνρήο ησλ αηηνχκελσλ ηεκαρίσλ. Έρεη επίζεο 
δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηεκάρηα γηα ζθνπνχο θαηαβνιήο ελίζρπζεο επηβάιινληαο κεηψζεηο θαη 
απνθιεηζκνχο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν γεσξγφο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
Οξγαληζκνχ δελ κπνξεί λα ηεθκεξηψζεη λφκηκε θαηνρή θαηά ηελ εκεξνκελία θαηνρήο γεο. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο νπνηνπδήπνηε αγξνηεκαρίνπ δελ επηζπκεί θακία επηδφηεζε 
απφ ηνλ ΚΟΑΠ γηα θαλέλαλ αηηεηή/θαιιηεξγεηή, κπνξεί λα δειψζεη ηελ επηζπκία ηνπ απηή 
ζπκπιεξψλνληαο ζρεηηθφ έληππν (Παξάξηεκα 6). Σα αγξνηεκάρηα απηά ζα απνθιείνληαη 
νπνηαζδήπνηε επηδφηεζεο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ν λφκηκνο ηδηνθηήηεο επηζπκεί. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ηα αγξνηεκάρηα απηά δεισζνχλ απφ νπνηνδήπνηε αηηεηή, ζα απνξξίπηνληαη θαη 
ζα επηβάιινληαη ζηνλ αηηεηή νη αλάινγεο κεηψζεηο θαη απνθιεηζκνί. 
  
ε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο επηζπκεί λα δειψζεη ζαλ θαιιηέξγεηα ηε βηνκεραληθή θάλλαβε, ηφηε  είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ζρεηηθέο πξφλνηεο φπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 9. ην 
Παξάξηεκα 8 αλαθέξνληαη νη εγθεθξηκέλεο πνηθηιίεο πξνο θαιιηέξγεηα ηεο βηνκεραληθήο θάλλαβεο. 
 
Ο γεσξγφο πνπ ππνβάιιεη αίηεζε άκεζεο ελίζρπζεο ππνρξενχηαη λα πεξηιάβεη ζηελ αίηεζε φια 
ηα ηεκάρηα γεσξγηθήο γεο πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηνρήο γεο. Γηα ηα 
ηεκάρηα απηά ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ αίηεζε φηη δελ επηζπκεί ελίζρπζε. ε πεξίπησζε πνπ 
ν Οξγαληζκφο δηαπηζηψζεη θαη κπνξεί λα ηεθκεξηψζεη φηη ν γεσξγφο είρε ζηελ λφκηκε θαηνρή 
ηνπ γεσξγηθή γε ε νπνία δελ δειψζεθε απφ θαλέλαλ γεσξγφ ζε θάπνην έηνο ππνβνιήο ηφηε ζα 
επηβάιεη κεηψζεηο θαη απνθιεηζκνχο ζε ελδερφκελε αίηεζε ηνπ γεσξγνχ θαηά ην έηνο απηφ κε 
βάζε ην  άξζξν 16 ηνπ ΚΑΣ’ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΔ) αξηζ. 640/2014 ΣΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ή φπσο απηφ ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
 
Δάλ, γηα έλα δεδνκέλν έηνο, δηθαηνχρνο δελ δειψζεη φια ηα αγξνηεκάρηά ηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε εθηάζεηο 
θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο πνπ δειψλεηαη ζηελ εληαία αίηεζε ελίζρπζεο, αθελφο, θαη 
ηεο έθηαζεο πνπ πξνθχπηεη εάλ ζηελ έθηαζε απηή πξνζηεζεί ε ζπλνιηθή έθηαζε ησλ αδήισησλ 
αγξνηεκαρίσλ, αθεηέξνπ, ππεξβαίλεη ην 3 %, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ άκεζσλ πιεξσκψλ βάζεη ηεο 
έθηαζεο θαη/ή ηεο ζηήξημεο βάζεη κέηξσλ ζηήξημεο βάζεη ηεο έθηαζεο πνπ νθείιεηαη ζηνλ ελ ιφγσ 
δηθαηνχρν γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο κεηψλεηαη έσο θαη θαηά 3 %, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο 
παξάιεηςεο. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ γε ηεο εθκεηάιιεπζεο έρεη θαηαζηεί κε γεσξγηθή, ν γεσξγφο ππνρξενχηαη 
λα ελεκεξψζεη ηνλ Οξγαληζκφ ζπκπιεξψλνληαο ζρεηηθφ έληππν. (Παξάξηεκα 12). 
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ΔΗΓΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ 
 

Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ κία κφλν αίηεζε παγθχπξηα θαη λα πιεξνχλ ηα πην θάησ εηδηθά 
θξηηήξηα: 

 Καιιηεξγνχλ λφκηκα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) δεθάξηα γεσξγηθήο γεο είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέιε 
γεσξγηθήο νηθνγέλεηαο. Σν ειάρηζην απνδεθηφ κέγεζνο θάζε κεκνλσκέλνπ ηεκαρίνπ νξίδεηαη ζην 
(0,1) δεθάξην.  

 Δθαξκφδνπλ ηηο Καιέο Γεσξγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο πλζήθεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5) θαη ηηο 
θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4) 

 Γέρνληαη αλεπηθχιαθηα θαη δηεπθνιχλνπλ ηνπο ειέγρνπο απφ ηνλ ΚΟΑΠ. 
 

 

ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΑΜΔΧΝ ΔΝΗΥΤΔΧΝ 
 

Απνθιείεηαη ε  ρνξήγεζε ακέζσλ εληζρχζεσλ ζε αηηεηέο φηαλ ε επηιέμηκε έθηαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηελ 
νπνία αθνξνχλ νη δεηνχκελεο πξνο θαηαβνιή άκεζεο εληζρχζεηο, δελ ππεξβαίλεη ηα 3 δεθάξηα.  
 
 

ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΔΚΣΑΔΗ  
 
Μία Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ ζε θάπνην Μέηξν /ρέδην /Καζεζηψο /Γξάζε, ζεσξείηαη 
ππνβιεζείζα, ΜΟΝΟ εάλ ηεξεί ηα ειάρηζηα  φξηα αηηνχκελεο έθηαζεο φπσο απηφ αλαγξάθνληαη 
ζηνλ πην θάησ πίλαθα: 
 

Μέηξν /ρέδην /Καζεζηψο /Γξάζε Διάρηζηε  έθηαζε 

Καζεζηψο Δληαίαο ηξεκκαηηθήο Δλίζρπζεο (ΚΔΔ) 3 δεθάξηα 

Μέηξν 10 -  Αγξνπεξηβαιινληηθέο Τπνρξεψζεηο (ΠΑΑ) αλάινγα κε ην 
θαζεζηψο 

Μέηξν 11 – Βηνινγηθή θαιιηέξγεηα (ΠΑΑ) 3 δεθάξηα 

Μέηξν 13 – ηήξημε πεξηνρψλ κε θπζηθά ή άιια κεηνλεθηήκαηα (ΠΑΑ) 3 δεθάξηα αλά 
πεξηθέξεηα 

 
 

ΔΝΔΡΓΟ ΓΔΧΡΓΟ 
 
Γελ ρνξεγνχληαη άκεζεο εληζρχζεηο: 
α) ζε γεσξγνχο ησλ νπνίσλ νη γεσξγηθέο εθηάζεηο είλαη θπξίσο (πέξαλ ηνπ 50% ησλ δεισζεηζψλ 
γεσξγηθψλ εθηάζεσλ) εθηάζεηο  εθ θχζεσο δηαηεξνχκελεο ζε θαηάζηαζε θαηάιιειε γηα βνζθή ή 
θαιιηέξγεηα θαη ηα νπνία δελ αζθνχλ επί ησλ εθηάζεσλ απηψλ ηελ ειάρηζηε δξαζηεξηφηεηα 
ή/θαη: 
β) ζε γεσξγνχο, πνπ δηεπζχλνπλ αεξνιηκέλεο, δίθηπα χδξεπζεο, θηεκαηνκεζηηηθέο εηαηξείεο, 
γήπεδα θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο ςπραγσγίαο θαη νη νπνίνη έιαβαλ άκεζεο εληζρχζεηο πέξαλ ησλ 
€5.000 ην πξνεγνχκελν έηνο. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ν γεσξγφο δελ ππέβαιε αίηεζε θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, ηφηε σο πνζφ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο θαζνξίδεηαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ επηιέμηκσλ 
δεθαξίσλ πνπ δειψζεθαλ απφ ην γεσξγφ ην έηνο αίηεζεο (2015) επί ηε κέζε εζληθή ελίζρπζε άκεζεο 
ζηήξημεο αλά δεθάξην γηα ην πξνεγνχκελν έηνο (2014).  
Παξά ηαχηα, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ή νκάδα θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δηεπζχλεη 
αεξνιηκέλεο, δίθηπα χδξεπζεο, θηεκαηνκεζηηηθέο εηαηξείεο, γήπεδα θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο ςπραγσγίαο 
θαη έιαβε άκεζεο εληζρχζεηο πέξαλ ησλ €5.000 ην πξνεγνχκελν έηνο  κπνξεί λα ζεσξεζεί ελεξγφο 
γεσξγφο θαη λα ηνπ ρνξεγεζνχλ άκεζεο εληζρχζεηο, αλ πξνζθνκίζεη εμαθξηβψζηκα ζηνηρεία, ηα νπνία 
απνδεηθλχνπλ νηηδήπνηε απφ ηα θαησηέξσ: 
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1. ηη ην εηήζην πνζφ ησλ ακέζσλ εληζρχζεσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 5% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ 

πνπ απνθηήζεθαλ απφ κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην πιένλ πξφζθαην νηθνλνκηθφ 
έηνο γηα ην νπνίν ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα έζνδα απφ κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο δελ ππέβαιε αίηεζε θαηά ην πην πξφζθαην νηθνλνκηθφ έηνο γηα ην νπνίν 
ππάξρνπλ δηαζέζηκα γηα έζνδα απφ κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηφηε ην πνζφ ησλ άκεζσλ 
εληζρχζεσλ γηα ην ελ ιφγσ έηνο ππνινγίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ αξηζκφ επηιέμηκσλ δεθαξίσλ πνπ 
δειψζεθαλ απφ ην γεσξγφ ην έηνο αίηεζεο (2015) επί ηε κέζε εζληθή ελίζρπζε άκεζεο ζηήξημεο αλά 
δεθάξην γηα ην πην πξφζθαην νηθνλνκηθφ έηνο, φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ.  
2. Ή φηη νη γεσξγηθέο ηνπ/ηεο δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη αζήκαληεο, δειαδή φηη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ 

απφ γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην πιένλ πξφζθαην νηθνλνκηθφ έηνο γηα ην νπνίν ππάξρνπλ 
ηέηνηα ζηνηρεία, απνηεινχλ ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ην 
πιένλ πξφζθαην νηθνλνκηθφ έηνο γηα ην νπνίν ππάξρνπλ ζηνηρεία.  

3. Ή φηη ν θχξηνο επηρεηξεκαηηθφο ή εηαηξηθφο ηνπ/ηεο ζθνπφο ζπλίζηαηαη ζηελ άζθεζε γεσξγηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο.  

 
Σα απνδεηθηηθά πνπ γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ αλσηέξσ είλαη ηα εμήο: 
α) γηα ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα: 

 Βεβαίσζε απφ ηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ (γηα λνκηθά πξφζσπα) 

 Βεβαίσζε απφ Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο (γηα θπζηθά πξφζσπα) 
 

β) γηα ηα έζνδα:  

 Βεβαίσζε απφ Λνγηζηή γηα ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη ηα έζνδα απφ γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
ππνβνιή ησλ εζφδσλ απφ  γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνο επηβεβαίσζε ηνπο. 

 Ο ελδεηθηηθφο θαηάινγνο εζφδσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα πξνεξρφκελα απφ γεσξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο παξαηίζεηαη πην θάησ (Πίλαθαο 2).  

Γηα λνκηθά πξφζσπα, φζνλ αθνξά ηα ζπλνιηθά έζνδα, απηά ζα είλαη εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο 
ηειεπηαίνπο εμειεγκέλνπο ινγαξηαζκνχο πνπ δελ ζα επηηξέπεηαη λα αθνξνχλ πέξαλ ησλ ηειεπηαίσλ 2 
εηψλ απφ ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.  
Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, γηα ζθνπνχο επηβεβαίσζεο ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζα πξνζθνκίδεηαη είηε 
αληίγξαθν ηεο ηειεπηαίαο θνξνινγηθήο δήισζεο είηε βεβαίσζε απφ ηελ αληίζηνηρε αξκφδηα, θνξνινγηθή 
αξρή.  
 
Πίλαθαο 2 : Καηάινγνο Δζφδσλ Πξνεξρφκελα απφ Γεσξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

Έζνδα / απνδείμεηο απφ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα 

Απνδείμεηο εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο  

Πνζφ Άκεζσλ Δληζρχζεσλ 

Πνζφ ζηήξημεο ζηα πιαίζηα ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηπρφλ εζληθήο 
ζπγρξεκαηνδφηεζεο) 

Απνδείμεηο πιεξσκψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ή Άκεζσλ Πιεξσκψλ πνπ πιεξψζεθαλ ζε άιιν 
νξγαληζκφ θαη πξνσζήζεθαλ ζηνλ αηηεηή (πρ. νκάδα παξαγσγψλ θιπ)  

Απνδείμεηο γηα εζληθέο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Απνδείμεηο γηα απνδεκηψζεηο γηα απψιεηα παξαγσγήο ζηελ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε (πρ. ΟΓΑ, θιπ) 
(φρη ηδησηηθφ θνξέα) 

Απνδείμεηο απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ κεηαπνηήζεθαλ θαη παξέκεηλαλ 
ζηελ θαηνρή ηνπ αηηεηή  

Απνδείμεηο γηα απνδεκηψζεηο γηα ζαλάησζε δψσλ ιφγσ κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ ή άιινπ είδνπο 
απνδεκηψζεηο 

 

 
Σα πην πάλσ ΓΔΝ ΗΥΤΟΤΝ γηα ηνπο γεσξγνχο νη νπνίνη απιψο έιαβαλ άκεζεο  εληζρχζεηο κε 
ππεξβαίλνπζεο ηηο 5.000 επξψ γηα ην πξνεγνχκελν έηνο. 
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ΜΔΡΟ Γ’ 
 

ΔΝΗΑΗΑ ΑΗΣΖΖ ΔΚΣΑΡΗΚΧΝ ΔΠΗΓΟΣΖΔΧΝ 
 
 

ΓΔΝΗΚΑ 
 
Ζ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ, είλαη ππνρξεσηηθφ λα πεξηέρεη φιεο ηηο αλαγθαίεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο επηιεμηκφηεηαο γηα ηελ ελίζρπζε / ζηήξημε, θαη εηδηθφηεξα ζα πξέπεη 
λα πεξηέρεη:  

 
i. Σα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ·  
ii. Σηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ζρεηηθψλ θαζεζηψησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ ή/θαη κέηξσλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο·  
iii. Σα ζηνηρεία φισλ ησλ αγξνηεκαρίσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο (ηελ έθηαζή ηνπο εθπεθξαζκέλε ζε δεθάξηα 

κε αθξίβεηα ελφο δεθαδηθνχ ςεθίνπ θαζψο θαη ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε) 
iv. Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαπίζησζε ηεο επηιεμηκφηεηαο 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο ή/θαη κέηξν·  
v. Γήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ φηη γλσξίδεη ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ζην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο άκεζσλ 

εληζρχζεσλ ή/θαη κέηξσλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο·  
 
 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ 
 
Ζ πεξίνδνο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλε θαη δελ επηδέρεηαη ηξνπνπνηήζεσλ, εθηφο 
εάλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΚΟΑΠ.  
 
Χο πξψηε εκέξα ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 2014-2015 έρεη θαζνξηζηεί ε 
20/04/2015   
Χο ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο εκπξφζεζκσλ αηηήζεσλ θαζνξίδεηαη ε 04/05/2015. 
 
Αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηηο 05/05/2015 θαη κέρξη θαη ηηο 29/05/2015 ζα ραξαθηεξίδνληαη σο 
ΔΚΠΡΟΘΔΜΔ κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ πνζνχ πνπ ν αηηεηήο είλαη δηθαηνχρνο λα ιάβεη θαηά 1% 
γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα θαζπζηέξεζεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.  
 
Αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηηο 29/05/2015 παξά ην γεγνλφο φηη ζα παξαιακβάλνληαη, ζα 
ζεσξνχληαη ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΔ θαη ζα απνξξίπηνληαη γηα ζθνπνχο θαηαβνιήο επηδφηεζεο. 
 
Σνλίδεηαη φηη νη πην πάλσ εκεξνκελίεο ηζρχνπλ γηα φια ηα ρέδηα/ Μέηξα/ Καζεζηψηα / Δληζρχζεηο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ.  
 
 
 

 
ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ 

 

20/04/2015 έσο 04/05/2015   ΔΜΠΡΟΘΔΜΔ (δχλαηαη λα επηδνηεζνχλ) 

05/05/2015 έσο   29/05/2015 
ΔΚΠΡΟΘΔΜΔ (δχλαηαη λα επηδνηεζνχλ κε 
πνηλή) 

29/05/2015 θαη έπεηηα           ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΔ (δελ επηδνηνχληαη) 
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ΚΡΗΗΜΔ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ 

 

Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο δειψζεσλ / ηξνπνπνηήζεσλ ζην 
Μεηξψν Γεσξγηθήο Γεο 

09/03/2015 

Ζκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο δειψζεσλ / ηξνπνπνηήζεσλ ζην Μεηξψν 
Γεσξγηθήο Γεο 

30/03/2015 

Έλαξμε παξαιαβήο αηηήζεσλ 20/04/2015 

Σειεπηαία εκεξνκελία παξαιαβήο αηηήζεσλ 04/05/2015 

Σειεπηαία εκεξνκελία παξαιαβήο αηηήζεσλ κε πνηλή θαζπζηεξεκέλεο 
ππνβνιήο 

29/05/2015 

Σειεπηαία εκεξνκελία αιιαγψλ ζηελ αίηεζε 29/05/2015 

 
 
 

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ  
 
Ζ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ (χζηεκα EAS), πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα 
www.eas.capo.gov.cy, κε ηε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ θσδηθψλ πξφζβαζεο. 
 
Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο νξζφηεξεο ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο γηα ην 2015, ν ΚΟΑΠ έρεη θαηαξηίζεη 
Μεηξψν Γεσξγηθήο Γεο, ην νπνίν ελεκεξψζεθε βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηηο αηηήζεηο 
γηα ην έηνο 2014, φπσο απηά είραλ δηακνξθσζεί κεηά θαη απφ ηε δηελέξγεηα ζρεηηθψλ ειέγρσλ. Σν 
Μεηξψν Γεσξγηθήο Γεο (ΜΓΓ) απνηειεί ηε γεσγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εθηάζεσλ ησλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ησλ αηηεηψλ. Πξνζθέξεη πνιιαπιά νθέιε ζηνπο αηηεηέο, κε ζεκαληηθφηεξν ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο επηβνιήο αλεπηζχκεησλ απνθνπψλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ιφγσ απνθιίζεσλ 
ζηηο αηηήζεηο επηδφηεζεο. Ζ ρξήζε ηνπ ζα γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αηηεηέο ή απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο 
εθπξνζψπνπο ηνπο, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο www.eas.capo.gov.cy.  
 
πλεπψο, νη αηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάινπλ ηελ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ 2015, 
θαινχληαη λα ειέγμνπλ πξνεγνπκέλσο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζην Μεηξψν Γεσξγηθήο Γεο 
θαη λα ηηο αλαλεψζνπλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνηίζεληαη λα δειψζνπλ ζηελ Δληαία Αίηεζε 
Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ 2015. 
 
Τπνγξακκίδεηαη φηη νη δειψζεηο / ηξνπνπνηήζεηο ζηνηρείσλ ηνπ ΜΓΓ. απφ ηνπο αηηεηέο, δελ ηζνδπλακεί 
κε ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη πξνο ηνχην ζα πξέπεη λα εηζέιζνπλ θαη πάιη ζην ζχζηεκα ζηηο ζσζηέο 
ρξνληθέο πεξηφδνπο γηα λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζε ηνπο.  
Σνλίδεηαη φηη ε πιεξνθφξεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην Μεηξψν Γεσξγηθήο Γεο θαζψο θαη ην 
πεξηερφκελν ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δθηαξηθήο Δπηδφηεζεο απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θάζε 
αηηεηή θαη ν ΚΟΑΠ δελ ζα έρεη θακία απνιχησο επζχλε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξνθφξεζε απηή 
απνδεηρζεί φηη ήηαλ ιαλζαζκέλε ή αλαθξηβήο ή αλεπαξθήο. Χο εθ ηνχηνπ νη αηηεηέο θαινχληαη λα 
επηζεσξήζνπλ ην πεξηερφκελν θαη λα επηβεβαηψζνπλ ηελ νξζφηεηα ηνπ, πξνηνχ ππνβάινπλ ηειεζίδηθα 
ηελ αίηεζε ηνπο. 
 
Πξνεθηππσκέλεο αηηήζεηο (νη νπνίεο απνζηέιινληαλ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε) δελ ζα απνζηαινχλ. Οη 
αηηεηέο θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ 2015 ειεθηξνληθά, κέζσ 
ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην Μέξνο Δ’.   

ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ είλαη ζε ζέζε λα ππνβάιεη ηελ αίηεζε ελίζρπζεο ειεθηξνληθά ν 
δηθαηνχρνο κπνξεί λα απνηαζεί ζηα θαηά ηφπνπο Δπαξρηαθά Γξαθεία γηα λα ηνπ παξέρνπλ ηελ 
απαηηνχκελε ηερληθή βνήζεηα. 

 

 

http://www.eas.capo.gov.cy/
http://www.eas.capo.gov.cy/
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ΝΔΟΗ ΑΗΣΖΣΔ: ε πεξίπησζε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ζα ππνβάιεη γηα πξψηε θνξά αίηεζε 
εθηαξηθψλ επηδνηήζεσλ ζα πξέπεη πξψηα λα πξνζέιζεη ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ γηα εγγξαθή 
ζην Μεηξψν Αηηεηψλ. Αθνινχζσο ζα κπνξεί λα ππνβάιεη ηελ αίηεζε ηνπ ειεθηξνληθά. 
  

 
Καηά ηηο πεξηφδνπο απφ 09/03/2015 κέρξη 30/03/2015 θαη απφ 20/04/2015 κέρξη 04/05/2015, ην Κέληξν 
Δμππεξέηεζεο ηνπ Αγξφηε ζηελ Παγθχπξηα Γξακκή Δμππεξέηεζεο 77771999 ζα ιεηηνπξγεί απφ 
Γεπηέξα κέρξη Παξαζθεπή απφ ηηο 8:00πκ. κέρξη ηηο 8:00κκ., γηα λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηελ ππνβνιή δειψζεσλ / ηξνπνπνηήζεσλ ζην Μεηξψν Γεσξγηθήο Γεο, θαζψο θαη ηελ ππνβνιή ηεο 
Δληαίαο Αίηεζεο Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ 2015. 

 

 

ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ ΑΗΣΖΖ  ζε πεξίπησζε πνπ ηζρχεη ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 
 

Γηθαηνινγεηηθά πξνο αμηνιφγεζε πεξίπησζεο αλσηέξαο βίαο ζα γίλνληαη απνδεθηά ΜΟΝΟ γηα 
ΔΚΠΡΟΘΔΜΔ αηηήζεηο, δειαδή κφλν γηα αηηήζεηο πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηηο 05/05/2015 έσο 
ηηο 29/05/2015 
 
Γηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο εθπξφζεζκεο ππνβνιήο αηηήζεσλ κπνξεί λα είλαη κφλν πεξηπηψζεηο πνπ 
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Σα 
ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ΚΟΑΠ εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ 
απφ ηελ εκέξα πνπ ν θάηνρνο ηεο εθκεηάιιεπζεο είλαη ζε ζέζε λα ην πξάμεη γηα λα κπνξνχλ λα 
γίλνπλ απνδεθηά ((Δ.Δ) αξηζκ. 640/2014 άξζ.4(2) γηα ηηο άκεζεο εληζρχζεηο θαη (Δ.Δ) αξηζκ.1305/2013 
γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε). Οη ιφγνη αλσηέξαο βίαο αλαγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. 
 
Γηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά γηα 
ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΔ αηηήζεηο, δειαδή γηα αηηήζεηο πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηηο 29/05/2015 θαη έπεηηα. 
 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΑΗΣΖΣΖ  

Δειψλσ ππεχζπλα θαη ελ γλψζεη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Νφκνπ αλαθνξηθά κε ςεπδείο δειψζεηο φηη είκαη γεσξγόο 
όπσο θαζνξίδεηαη από ην άξζξν 4(1)(α) ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 1307/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη  
πκβνπιίνπ θαη αζθώ γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα θαη φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ δίδνληαη ζηελ αίηεζε απηή είλαη 
αιεζείο, νξζέο θαη πιήξεηο. Επίζεο, δειψλσ ππεχζπλα φηη έρσ δηαβάζεη θαη θαηαλνήζεη ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία 
πνπ δηέπεη ηα Μέηξα, Σρέδηα, Καζεζηψηα ηεο εληαίαο αίηεζεο θαζψο θαη ην εγρεηξίδην εθαξκνγήο ηεο εληαίαο αίηεζεο 
εθηαξηθψλ επηδνηήζεσλ ηεο παξνχζαο ρξνληάο ππνβνιήο. Δειψλσ ππεχζπλα πσο γλσξίδσ φηη πηζαλφλ λα κνπ 
επηβιεζνχλ θπξψζεηο θαη απνθιεηζκνί ζε πεξίπησζε πνπ αηηεζψ επηδφηεζε γηα εθηάζεηο ηηο νπνίεο δελ είρα λφκηκα 
ζηελ θαηνρή κνπ θαηά ηελ 8

ε
 Μαξηίνπ 2015. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο απηήο απνδέρνκαη νπνηνπζδήπνηε 

ειέγρνπο ήζειε ν Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ) λα δηεμάγεη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ 
δεισζέλησλ ζηνηρείσλ θαη εμνπζηνδνηψ ηνλ ΚΟΑΠ λα εμαζθαιίδεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο αίηεζήο 
κνπ απφ άιια αξρεία ηνπ Κξάηνπο, Τκήκαηα ή/θαη Υπεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο ή άιιεο πεγέο, γηα ζθνπνχο 
δηαζηαπξσκέλσλ ειέγρσλ ηεο αίηεζήο κνπ, ρσξίο θνηλνπνίεζε ζε εκέλα. Πεξαηηέξσ, εμνπζηνδνηψ ηνλ ΚΟΑΠ φπσο 
πξνζθνκίδεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αίηεζή κνπ ζε άιιεο Υπεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο ή/θαη Ννκηθά Πξφζσπα Δεκνζίνπ 
Δηθαίνπ (ΝΠΔΔ) είηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζή κνπ ζπλδέεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε άιιε αίηεζή κνπ ζε 
άιιε Υπεξεζία ή ΝΠΔΔ ή/θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη ζηνηρεία γηα ζθνπνχο έξεπλαο θαη κειέηεο πνπ 
αθνξνχλ εθηάζεηο γεο. 

Επίζεο, εμνπζηνδνηψ ηνλ KOAΠ λα θνηλνπνηεί ζηνηρεία ηεο αίηεζήο κνπ ζε άιινπο αηηεηέο ζε πεξίπησζε θνηλήο 
δηεθδίθεζεο γηα ζθνπνχο επηδφηεζεο, ή θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ζθνπνχο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ηεο αίηεζήο κνπ. 

Δειψλσ ππεχζπλα φηη έρσ θαηαλνήζεη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ 
δηέπνπλ ην Καζεζηψο Εληαίαο Σηξεκκαηηθήο Ελίζρπζεο (ΚΕΣΕ), ηελ Πξάζηλε Ελίζρπζε, ηελ Ελίζρπζε γηα Γεσξγνχο 
Νεαξήο Ηιηθίαο, ηελ Εθηαξηθή Επηδφηεζε γηα Εζπεξηδνεηδή ζε Κνηλφηεηεο πνπ Επεξεάδνληαη απφ ηε Νεθξή Ζψλε, 
θαζψο θαη ηα Μέηξα 10,11 θαη 13  ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020 θαη είλαη εηο γλψζε 
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κνπ φηη φιεο νη πξνεθηππσκέλεο πιεξνθνξίεο είλαη πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα σο απνηέιεζκα πξνεγνχκελσλ 
ειέγρσλ ηνπ ΚΟΑΠ. Αλαιακβάλσ ηελ επζχλε γηα ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζήο κνπ, θαζψο θαη γηα ηελ νξζφηεηά ηνπ, 
φπσο απηφ ζα θαηαηεζεί ζηνλ ΚΟΑΠ. Δειψλσ ππεχζπλα φηη αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφζσ ηηο Καιέο 
Γεσξγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Σπλζήθεο θαη ηηο Καλνληζηηθέο Απαηηήζεηο Δηαρείξηζεο ηεο Πνιιαπιήο 
Σπκκφξθσζεο. Επηπιένλ ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο κνπ ζηα Μέηξα 10 θαη 11  (Αγξνπεξηβαιινληηθά) ηνπ ΠΑΑ 
2014-2020 νθείισ λα ηεξψ ηε «βάζε εθθίλεζεο» θαζψο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηα ιηπάζκαηα θαη 
ηηο θπηνπξνζηαηεπηηθέο νπζίεο. 

 Γηα ζθνπνχο ελεκέξσζήο κνπ απνδέρνκαη ηελ απνζηνιή ηαρπδξνκηθψλ επηζηνιψλ θαζψο θαη κελπκάησλ SMS 
απφ ηνλ ΚΟΑΠ ζηνλ αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ έρσ θαηαρσξήζεη ζηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο κνπ.  

Επηζχξεηαη ε πξνζνρή ησλ αηηεηψλ, εηδηθά σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ αηηήζεσλ ησλ νπνησλδήπνηε δειψζεσλ 
θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία ππνβάιινληαη πξνο ππνζηήξημε ηνπο φηη, ζηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 46(3) ηνπ Πεξί ηεο 
Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ ζεκάησλ Νφκνπ: 
«Πξόζσπν πνπ παξεκπνδίδεη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΟΑΠ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο όπσο 
πξνλνείηαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2) ή παξέρεη αλαθξηβή ή ςεπδή ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ή παξεκπνδίδεη, 
κε νπνηνδήπνηε άιινλ ηξόπν ην έξγν ηνπο, δηαπξάηηεη πνηληθό αδίθεκα, ην νπνίν ηηκσξείηαη κε πνηλή 
θπιάθηζεο κέρξη 2 ρξόληα ή κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη €8.543 ή θαη κε ηηο δύν απηέο πνηλέο». Όπνπ ν 
Οξγαληζκφο έρεη εχινγε ππνςία γηα δηάπξαμε ηνπ πην πάλσ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο, ε 
ππφζεζε ζα παξαπέκπεηαη ζηηο αξκφδηεο δησθηηθέο αξρέο. 

Επηπξφζζεηα, επηζχξεηαη ε πξνζνρή ησλ αηηεηψλ φηη κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ δηαηάμεσλ, θαη επηπξφζζεηα κε 
νπνηεζδήπνηε άιιεο ζπλέπεηεο πξνθχπηνπλ βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη /ή ηεο λνκνζεζίαο ηεο Ε.Ε., ηα 
πιενλεθηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη δπλάκεη ηεο ηνκεαθήο γεσξγηθήο λνκνζεζίαο δελ παξέρνληαη ζε θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα γηα ηα νπνία δηαπηζηψλεηαη φηη δεκηνχξγεζαλ ηερλεηά ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε ησλ 
πιενλεθηεκάησλ απηψλ, αληίζεηα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο λνκνζεζίαο απηήο. 

Εμνπζηνδνηψ ηνλ ΚΟΑΠ λα πξαγκαηνπνηεί απνθνπή ηνπ νθεηιφκελνπ κνπ πνζνχ πξνο ηνλ Οξγαληζκφ Γεσξγηθήο 
Αζθάιηζεο (ΟΓΑ) ιφγσ αζθαιίζηξνπ γηα ηελ ελ ιφγσ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν ηελ νπνία αθνξά ε παξνχζα αίηεζε, 
απφ ην πνζφ ηεο επηδφηεζεο πνπ δηθαηνχκαη. 

Ο αηηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη πξόζσπν άλσ ησλ 18 εηώλ. 

Ο Πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) Νόκνο Ν.138(Ι)/2001 
(σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή/θαη αληηθαζίζηαηαη): 

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΠΟΤ ΓΙΝΔΣΑΙ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ (ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ) ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2001 (Ν.138(Ι)/2001) 

 
Τα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ κε αθνξνχλ θαη δειψλνληαη απφ εκέλα ηνλ ίδην/ηελ ίδηα, ζα ηεξνχληαη ζε 
αξρείν θαη ζα ηπγράλνπλ αληηθείκελν λφκηκεο επεμεξγαζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Επεμεξγαζίαο Δεδνκέλσλ 
Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ, Ν. 138(Θ)/2001 φπσο ηζρχεη θαη φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή/θαη αληηθαζίζηαηαη, απφ ηνλ Υπεχζπλν Επεμεξγαζίαο πνπ είλαη ν Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ 
Πιεξσκψλ, γηα ζθνπνχο εμππεξέηεζεο ησλ ζθνπψλ ηνπ ΟΑΠ θαη ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζήο κνπ γηα δηθαίσκα ζε 
γεσξγηθή ελίζρπζε. Σθνπνί ηνπ ΟΑΠ είλαη (α) ε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Τακείνπ Πιεξσκψλ, (β) ε πξφιεςε 
θαη πάηαμε αηαζζαιηψλ ζε ζρέζε κε ηηο πηζηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν (α), θαη (γ) ε αλάθηεζε πνζψλ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν (α), νη νπνίεο απσιέζηεθαλ ιφγσ παξαηππίαο ή 
ακέιεηαο. 
 
Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ ζα είλαη ην αξκφδην πξνζσπηθφ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ, νη Αλάδνρνη ηνπ 
ΚΟΑΠ, ν Γεληθφο Ειεγθηήο ηεο Δεκνθξαηίαο, ην Όξγαλν Πηζηνπνίεζεο ΚΟΑΠ, ε Επξσπατθή Υπεξεζία 
Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF), Όξγαλα θαη Επηηξνπέο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη άιινη Δεκφζηνη 
Οξγαληζκνί, Τκήκαηα θαη Υπεξεζίεο, ζην πιαίζην ησλ λφκηκσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηα αξρεία πνπ ηεξεί ν ΟΑΠ, κπνξνχλ λα αλαθνηλψλνληαη ή λα κεηαδίδνληαη κεηαμχ ησλ 
εκπιεθφκελσλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. Η δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ κνπ δεδνκέλσλ ζα γίλεηαη 
κε αζθάιεηα θαη ερεκχζεηα θαη ζα ππφθεηηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
 



 

Δγρεηξίδην εθαξκνγήο Δληαίαο Αίηεζεο 2015 ηειηθφ έθδνζε 1.0 Page 26 
 

Επίζεο, πιεξνθνξνχκαη φηη έρσ ηα δηθαηψκαηα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο ησλ άξζξσλ 11, 12 θαη 13 
ηνπ Ν. 138(Θ)/2001, γηα ηα νπνία κπνξψ λα απεπζπλζψ ζηνλ Υπεχζπλν Επεμεξγαζίαο (Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ 
Πιεξσκψλ). Σε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο/αληίξξεζεο κνπ, ζρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξσ δηαηήξεζε ή/θαη 
ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο επηθνηλσλίαο κε νξηζκέλν κέζν, έρσ ην δηθαίσκα λα ηε γλσζηνπνηήζσ γξαπηψο ζηνλ 
Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ. 

Τα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ αηηεηψλ δχλαηαη λα θνηλνπνηεζνχλ ζηελ Επξσπατθή Επηηξνπή θαη ζηελ 
Επξσπατθή Υπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (ΟLAF) ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΕΚ) αξηζ. 1848/2006 ηεο 
Επηηξνπήο ηεο 14εο Δεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηηο παξαηππίεο θαη ηελ αλάθηεζε ησλ αρξεσζηήησο 
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ζηα πιαίζηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο θαη ηεο νξγάλσζεο 
ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα απηφ, θαζψο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΟΚ) αξηζ. 595/91 ηνπ 
Σπκβνπιίνπ, θαζψο θαη κε ηνλ Καλνληζκφ (ΕΚ) αξηζ. 1469/95 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 22αο Θνπλίνπ 1995 ζρεηηθά κε ηα 
κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ έλαληη νξηζκέλσλ δηθαηνχρσλ ζπλαιιαγψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΕΓΤΠΕ, 
Τκήκα Εγγπήζεσλ. Η Επξσπατθή Υπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (ΟLAF) κε ηε ζεηξά ηεο δχλαηαη λα 
θνηλνπνηήζεη ηα δεδνκέλα απηά ζηηο αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΕΚ) αξηζ. 
1469/95 θαη ην άξζξν 7 ησλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ. 

Σε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 111 ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΚ) 1306/2013, ν ΚΟΑΠ ππνρξενχηαη λα δεκνζηνπνηήζεη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ θνλδπιίσλ πξνεξρφκελσλ απφ ην Επξσπατθφ Γεσξγηθφ 
Τακείν Εγγπήζεσλ (ΕΓΤΕ) θαη ην Επξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΕΓΤΑΑ). Τα ζηνηρεία ζα 
πεξηιακβάλνπλ ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ πξνλνηψλ: Τν νλνκαηεπψλπκν (γηα θπζηθά πξφζσπα), ηελ πιήξε 
εηαηξηθή επσλπκία (γηα λνκηθά πξφζσπα), ηελ επσλπκία ηεο έλσζεο (γηα ελψζεηο ρσξίο δηθή ηνπο λνκηθή 
πξνζσπηθφηεηα), ηνλ δήκν ή ηελ θνηλφηεηα ή ην ρσξηφ θαη ηνλ ηαρπδξνκηθφ θψδηθα, ηα αληίζηνηρα πνζά ησλ 
εληζρχζεσλ ηα νπνία έρεη ιάβεη θάζε δηθαηνχρνο θαηά ην ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηε θχζε θαη πεξηγξαθή 
ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ κέηξσλ. Η δεκνζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ζθνπνχο πνπ είλαη 
αλαγθαίνη γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξέσζεο πνπ επηβάιινπλ νη ελ ιφγσ Επξσπατθνί Καλνληζκνί. Τα δεδνκέλα ή 
ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηνχληαη ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 
ειέγρνπ θαη δηεξεχλεζεο ηεο Έλσζεο θαη ησλ Κξαηψλ Μειψλ γηα ζθνπνχο δηαθχιαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο.» 

  

ΟΡΘΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΑΗΣΖΔΧΝ 
 
Δπηζχξεηαη ε πξνζνρή ησλ αηηεηψλ, εηδηθά σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ αηηήζεσλ ησλ νπνησλδήπνηε 
δειψζεσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία ππνβάιινληαη πξνο ππνζηήξημε ηνπο φηη, ζηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 
46(3) ηνπ Πεξί ηεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ θαζψο θαη άιισλ 
ζπλαθψλ ζεκάησλ Νφκνπ 64(I)/2003: «Πξφζσπν πνπ παξεκπνδίδεη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΟΑΠ ζηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο φπσο πξνλνείηαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2) ή παξέρεη αλαθξηβή ή ςεπδή 
ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ή παξεκπνδίδεη, κε νπνηνδήπνηε άιινλ ηξφπν ην έξγν ηνπο, δηαπξάηηεη πνηληθφ 
αδίθεκα, ην νπνίν ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη 2 ρξφληα ή κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη €8.543 ή θαη 
κε ηηο δχν απηέο πνηλέο».  
 
πνπ ν Οξγαληζκφο έρεη εχινγε ππνςία γηα δηάπξαμε ηνπ πην πάλσ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πνηληθνχ 
αδηθήκαηνο, ε ππφζεζε ζα παξαπέκπεηαη ζηηο αξκφδηεο δησθηηθέο αξρέο. 
 
 

ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 
 
ια ηα επηζπλαπηφκελα έγγξαθα πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο αηηεηέο, γηα λα είλαη έγθπξα θαη γηα λα 
κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππ` φςε γηα ζθνπνχο θαηαβνιήο επηδφηεζεο, ζα πξέπεη απαξαίηεηα, λα είλαη 
πξσηφηππα ή πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα. 
 
Αηηεηέο νη νπνίνη δελ είραλ ππνβάιεη έγθπξν πηζηνπνηεηηθφ ΗΒΑΝ θαηά ην 2015 ή φζνη επηζπκνχλ λα 
αιιάμνπλ ηνλ αξηζκφ ΗΒΑΝ ζηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ 
ΗΒΑΝ απφ Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα (π.ρ. Σξάπεδα, ΠΔ θηι) ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη ην φλνκα ηνπ 
αηηεηή θαη ε ηαπηφηεηά ηνπ φπσο απηά αλαγξάθνληαη πάλσ ζηελ αίηεζε. 
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Γηα φια ηα λέα ηεκάρηα νη αηηεηέο πξνηξέπνληαη λα πξνζθνκίζνπλ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα αλάινγα κε 
ηελ πεξίπησζε: 

 Πξφζθαην Σίηιν Ηδηνθηεζίαο (φρη πξηλ ην 2007) 

 Νφκηκν Δλνηθηαζηήξην Έγγξαθν  

 Νφκηκν Γηαρεηξηζηήξην Έγγξαθν  

 Άδεηα Υξήζεο ή χκβαζε Μίζζσζεο Υαιίηηθεο Γεο 

 Πηζηνπνηεηηθφ Παξαρψξεζεο Σνπξθνθππξηαθήο Γεο 

 Άιια Έγγξαθα 
 
Γηα φια ηα ηεκάρηα γηα ηα νπνία δελ δειψλεηαη νιφθιεξε ε έθηαζε ή γηα ηεκάρηα ηα νπνία δειψλνληαη 
απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλα αηηεηή ή γηα ηεκάρηα γηα ηα νπνία δειψλνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα 
θαιιηέξγεηεο, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππνβάιιεηαη απφ ηνπο αηηεηέο ζρεδηάγξακκα ππφδεημεο 
θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο (ζθαξίθεκα). 
 

εκεηψλεηαη φηη γηα λα κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ θαη λα δηελεξγεζνχλ απνηειεζκαηηθνί έιεγρνη, ηα 
έγγξαθα, νη ζπκβάζεηο ή νη ινηπέο δειψζεηο πνπ απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο επηιεμηκφηεηαο γηα 
ηε ζπγθεθξηκέλε ελίζρπζε ή ζηήξημε ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.  
 

 
ΑΗΣΖΔΗ ΠΟΤ ΘΔΧΡΟΤΝΣΑΗ Χ ΜΖ ΤΠΟΒΛΖΘΔΗΔ 
 
ε φια ηα Μέηξα, ρέδηα ή/θαη Καζεζηψηα, ν ΚΟΑΠ κεηά ην πέξαο φισλ ησλ ειέγρσλ, έρεη ην δηθαίσκα 
λ` απνξξίςεη αηηήζεηο θαη λα ηηο ραξαθηεξίζεη σο κε ππνβιεζείζεο εάλ ηζρχεη κία εθ ησλ πην θάησ 
πεξηπηψζεσλ:  
 

 Απαξάδεθηεο (ζεσξνχληαη ζε φια ηα Μέηξα /ρέδηα /Καζεζηψηα) 

 Αηηήζεηο πνπ αλήθνπλ ζε άηνκα πνπ δελ είλαη ελ δσή θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηνπο θαη 
ππνβάιινληαη απφ άιινπο 

 Αηηήζεηο πνπ απνζχξνληαη απφ ηνπο αηηεηέο  

 Αηηήζεηο πνπ αλήθνπλ ζε αηηεηέο πνπ έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί απφ ην Μέηξν ηεο Πξφσξεο 
πληαμηνδφηεζεο Αγξνηψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Αηηήζεηο πνπ 
αλήθνπλ ζε αηηεηέο πνπ έρνπλ δειψζεη θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε Μφληκε Αληθαλφηεηα  

 Αηηήζεηο πνπ αλήθνπλ ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ θιείζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ ππνβνιή 
ηεο αίηεζεο ηνπο (ζεσξνχληαη ζε φια ηα Μέηξα /ρέδηα /Καζεζηψηα) 

 Αηηήζεηο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηελ ειάρηζηε αηηνχκελε έθηαζε ζε ζπγθεθξηκέλν Μέηξν /ρέδην, 
/Καζεζηψο 
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ΜΔΡΟ Δ’ 
 

ΤΣΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ (EAS) 
 
 
 

ΓΔΝΗΚΑ 
 
Ζ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεσλ επηηπγράλεηαη πιεθηξνινγψληαο ηε 
δηεχζπλζε www.eas.capo.gov.cy θαη αθνινχζσο, εηζάγνληαο ηνπο πξνζσπηθνχο θσδηθνχο 
πξφζβαζεο. 
 
ηηο αηηήζεηο παξνπζηάδνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
i. Δληαίνο Αξηζκφο Αηηεηή (Μνλαδηθφο δσδεθαςήθηνο αξηζκφο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο εηαηξείαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ)  
ii. Αξηζκφο Δθκεηάιιεπζεο (αξηζκφο ηεο αίηεζεο) 

iii. Πξνζσπηθά ζηνηρεία Αηηεηή (Ολνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηει, ΗΒΑΝ θηι.) 
iv. Κηεκαηνινγηθέο ηαπηφηεηεο αγξνηεκαρίσλ (Δπαξρία, Κνηλφηεηα, Φχιιν, ρέδην, Μπινθ, 

Αξηζκφο ηεκαρίνπ) 
v. Δίδνο θαιιηέξγεηαο πνπ δηαπηζηψζεθε θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά 

vi. Έθηαζε πνπ δηαπηζηψζεθε θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά 
vii. Μέγηζηε Δπηιέμηκε Έθηαζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ πνπ δειψζεθε ζηελ αίηεζε 

viii. πνπ ηζρχεη ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ δηαπηζησζέλησλ δέληξσλ ή /θαη ζάκλσλ. ε 
πεξίπησζε φπνπ ν αξηζκφο ησλ δέληξσλ ή /θαη ζάκλσλ είλαη θελφο (κφλν γηα δελδξψδεηο ή 
ζακλψδεηο θαιιηέξγεηεο), πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο δέληξσλ ή /θαη ζάκλσλ πνπ 
ππάξρνπλ ζην ηεκάρην ην ηξέρνλ έηνο 

ix. πκκεηνρή ζην Μέηξν 11 – Βηνινγηθή Καιιηέξγεηα  γηα ηνπο πθηζηάκελνπο ζπκκεηέρνληεο κε έηνο 
πξνθήξπμεο 2011.  

x. πκκεηνρή ζην Μέηξν 13 – ηήξημε πεξηνρψλ κε θπζηθά ή άιια κεηνλεθηήκαηα γηα ηνπο 
πθηζηάκελνπο ζπκκεηέρνληεο κε έηνο πξνθήξπμεο ην 2011.  

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη:  

 Ζ Μέγηζηε Δπηιέμηκε Έθηαζε (ΜΔΔ) ε νπνία παξνπζηάδεηαη δελ είλαη κηα ζηαζεξή κέηξεζε, αιιά κηα 
έλδεημε γηα ηνλ αηηεηή, ηεο κέγηζηεο γεσξγηθήο έθηαζεο, αλά θηεκαηνινγηθφ ηεκάρην, πνπ δχλαηαη λα 
επηδνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ Δληαίαο Δθηαξηθήο Δπηδφηεζεο (ΔΔΔ).  

 Ζ έληαμε θάπνηνπ αηηεηή ζην Μέηξν 11– Βηνινγηθή Καιιηέξγεηα  , Μέηξν 10 -  Αγξνπεξηβαιινληηθέο 
Τπνρξεψζεηο  γίλεηαη κέζσ ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ ηνπ 2015. Γηα ην θάζε 
Καζεζηψο ζεκεηψλνληαη ηα ηεκάρηα ηα νπνία αηηεηήο επηζπκεί λα εληάμεη ζε δέζκεπζε ελψ γηα ην 
θάζε Καζεζηψο ππνβάιιεηαη θαη έληππν ζπκκεηνρήο ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη ε δηάξθεηα ηεο 
δέζκεπζεο, νη ππνρξεψζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ Καζεζηψηνο. Σν έληππν ζπκκεηνρήο εθηφο απφ 
ηελ δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη ππνγεγξακκέλν ζε 
Δπαξρηαθφ Γξαθείν ηνπ ΚΟΑΠ εληφο ηεο πεξηφδνπ παξαιαβήο ηεο Δληαίαο Αίηεζεο.  

 Ο αηηεηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηφξζσζε νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο ππάξρεη 
ηφζν ζην Μεηξψν Γεσξγηθήο Γεο φζν θαη ζηελ εληαία αίηεζε εθηαξηθψλ επηδνηήζεσλ. 

 Ο ΚΟΑΠ δελ θέξεη θακία επζχλε γηα νπνηνδήπνηε ιάζνο ή παξάιεςε ππάξρεη ζην Μεηξψν 
Γεσξγηθήο Γεο ή θαη ζηελ εληαία αίηεζε εθηαξηθψλ επηδνηήζεσλ νχηε γηα ηπρφλ αλσκαιίεο πνπ 
κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε επηβνιή πνηλψλ.  

 Αλ κεηά απφ επηηφπηνπο ειέγρνπο ή ειέγρνπο ζε δνξπθνξηθέο εηθφλεο, δηαπηζησζεί φηη νξηζκέλεο 
εθηάζεηο έρνπλ θαηαζηεί κε επηιέμηκεο, απηέο ζα αθαηξνχληαη θαη ε λέα επηθαηξνπνηεκέλε ΜΔΔ ηνπ 

http://www.eas.capo.gov.cy/
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ηεκαρίνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη άκεζα ζηελ επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ πνπ επεξεάδνληαη, γηα 
ππνινγηζκφ ηεο πιεξσκήο. 

 
Πιενλεθηήκαηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεσλ: 

 Γπλαηφηεηα γηα ππνβνιή ηεο αίηεζεο, άιια θαη ηξνπνπνίεζε ηεο νπνηαδήπνηε ψξα θαηά ηε - 
δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ θαη απφ νπνηνδήπνηε ρψξν επηζπκεί ν αηηεηήο, απνθεχγνληαο ηε κεηάβαζε ηνπ 
ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 Παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηνλ αηηεηή, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα ην ζηάδην επεμεξγαζίαο ηεο αίηεζεο 
ηνπ κέρξη θαη ηελ ηειηθή πιεξσκή.  

 
 

ΚΑΝΟΝΔ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ – ΤΣΑΔΗ 
 
ηνλ θάζε αηηεηή δίλεηαη απφ ηνλ ΚΟΑΠ, θαηά ηελ πξψηε θνξά ππνβνιήο αίηεζεο, έλαο αξηζκφο ν 
νπνίνο νλνκάδεηαη «αξηζκφο εθκεηάιιεπζεο» θαη έλαο άιινο ν νπνίνο νλνκάδεηαη «εληαίνο αξηζκφο 
αηηεηή» νη νπνίνη αλαγξάθνληαη ζε θάζε αίηεζε.  

 
Ο «εληαίνο αξηζκφο αηηεηή» είλαη έλαο δσδεθαςήθηνο αξηζκφο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 
αηηεηή ή ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο θαη είλαη κνλαδηθφο γηα θάζε αηηεηή. Με ηνλ «εληαίν αξηζκφ 
αηηεηή» γίλεηαη ε αλαγλψξηζε ηνπ θάζε αηηεηή ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΚΟΑΠ. 
 
Ο «αξηζκφο εθκεηάιιεπζεο» είλαη ν κνλαδηθφο αξηζκφο ηεο αίηεζεο ηνπ θάζε αηηεηή. Ο αξηζκφο 
εθκεηάιιεπζεο δίλεηαη απφ ηνλ ΚΟΑΠ. 
 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζθνπφ έρνπλ 
λα ππνβνεζήζνπλ ηνλ αηηεηή ζηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο. Ο αηηεηήο δειψλεη ζηελ αίηεζε ηελ 
πθηζηάκελε θαιιηέξγεηα ηνπ θάζε αγξνηεκαρίνπ ή ηελ θαιιηέξγεηα πνπ πξφθεηηαη λα έρεη ζην αγξνηεκάρην 
ηνπ ην ηξέρνλ έηνο. 
 
Ζ επζχλε ηεο επηβεβαίσζεο ηεο νξζφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ βαξαίλεη ηνπο ίδηνπο ηνπο αηηεηέο. 
 
Ζ ππνβνιή αίηεζεο ζε φλνκα απνζαλφληα, απφ ζπγγεληθφ πξφζσπν είλαη παξάλνκε θαη 
παξάηππε. Ο λφκηκνο δηαρεηξηζηήο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ απνζαλφληα ή θαη λφκηκνο θιεξνλφκνο ηεο 
πεξηνπζίαο θαιείηαη λα ππνβάιεη λέα αίηεζε ζην φλνκα ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο εθκεηάιιεπζεο ή θαη λφκηκνπ 
θιεξνλφκνπ.  
 
 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΗ ΚΧΓΗΚΟΗ ΠΡΟΒΑΖ 
 
Οη πξνζσπηθνί θσδηθνί πξφζβαζεο γηα αηηεηέο πνπ ππέβαιαλ αίηεζε ην πξνεγνχκελν έηνο (2014), ΓΔΝ 
απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο. 
 
Οη αηηεηέο πνπ ππέβαιαλ αίηεζε ην πξνεγνχκελν έηνο αιιά μέραζαλ ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ 
πξφζβαζεο ηνπο, θαινχληαη λα επηζθεθηνχλ έλα απφ ηα θαηά ηφπνπο Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ γηα 
λα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν επαλάθηεζεο ησλ θσδηθψλ. 
 
Οη αηηεηέο πνπ ΓΔΝ ππέβαιαλ αίηεζε ην πξνεγνχκελν έηνο αιιά ππέβαιαλ αίηεζε παιαηφηεξν έηνο, 
θαινχληαη λα επηζθεθηνχλ έλα απφ ηα θαηά ηφπνπο Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ γηα λα ιάβνπλ ηνπο 
πξνζσπηθνχο ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο. 
 
ε πεξίπησζε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ 
Δπηδνηήζεσλ γηα πξψηε θνξά, ζα πξέπεη πξψηα λα πξνζέιζεη ζε έλα απφ ηα Δπαξρηαθά Γξαθεία 
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ηνπ ΚΟΑΠ γηα εγγξαθή ζην Μεηξψν αηηεηψλ. Αθνινχζσο ζα ηνπ δνζνχλ πξνζσπηθνί θσδηθνί 
πξφζβαζεο γηα είζνδν ζην δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα θαη ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 
 
 

ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ 
 
 Οη αηηεηέο ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ νξζά ηα αθφινπζα πξνζσπηθά ζηνηρεία: 
 
- Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ αηηεηή πξέπεη λα είλαη απηφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πνιηηηθή ηαπηφηεηα 

ηνπ. 
- Πιήξε δηεχζπλζε δηακνλήο ή ηαρπδξνκηθήο ζπξίδαο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπο ηαρπδξνκείνπ γηα 

λα ιακβάλνπλ ηελ αιιεινγξαθία, πνπ απνζηέιιεηαη απφ ηνλ ΚΟΑΠ θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θηλεηήο 
ηειεθσλίαο γηα λα ιακβάλνπλ ηειεθσληθά κελχκαηα απφ ηνλ ΚΟΑΠ. 

- Σειέθσλν επηθνηλσλίαο, θαηά πξνηίκεζε, αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο 
ηνπ αηηεηή κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ.  

- Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε αηηεηή γηα ηελ απνζηνιή αιιεινγξαθίαο απφ ηνλ ΚΟΑΠ 
- Οη αηηεηέο θαινχληαη λα πξνζθνκίζνπλ αξηζκφ ΗΒΑΝ ζε πεξίπησζε πνπ ππνβάιινπλ γηα πξψηε 

θνξά αίηεζε, ζπλνδεπφκελν απφ ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα ζην νπνίν 
δηαηεξνχλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. 
ε πεξίπησζε επηζπκίαο αιιαγήο ηνπ δηεζλνχο αξηζκνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (ΗΒΑΝ) ηνπ, ν 
αηηεηήο, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζην Δπαξρηαθφ Γξαθείν ηνπ ΚΟΑΠ, πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ 
ην νπνίν λα αλαγξάθεη ηνλ λέν αξηζκφ ΗΒΑΝ θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ,απφ ην Υξεκαηνπηζησηηθφ 
Ίδξπκα κε ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη. 
 
 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΧΝ ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ 
 
Οη αηηεηέο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ νξζψο φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα αγξνηεκάρηα ηεο 
εθκεηάιιεπζεο ηνπο. Σπρφλ ιαλζαζκέλε θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ αγξνηεκαρίσλ κπνξεί λα 
επηθέξεη πξνβιήκαηα ζηελ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ.  
 
Σξφπνο ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ αγξνηεκαρίσλ ζηελ αίηεζε: 
 
- Οη δειψζεηο ησλ αγξνηεκαρίσλ γίλνληαη µε βάζε ην ηεκάρην αλαθνξάο φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ 

ΚΟΑΠ, ην νπνίν δεκηνπξγείηαη κε βάζε ηα θπζηθά φξηα ησλ θαιιηεξγεηψλ.  
- Οη αηηεηέο εάλ ην επηζπκνχλ κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ λέα αγξνηεκάρηα 
-  Χο ηαπηφηεηα ηνπ αγξνηεκαρίνπ αλαθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ θηεκαηνινγηθνχ 

ηεκαρίνπ. Γηα ηα ηεκάρηα αλαθνξάο νη αηηεηέο ελεκεξψζεθαλ κε απνζηνιή ζρεηηθψλ δνξπθνξηθψλ 
εηθφλσλ. 

- Απφ ην 2015 ν αηηεηήο ζπκπιεξψλεη ηελ νκάδα θαιιηέξγεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ε θαιιηέξγεηα 
ηνπ. ιεο νη θαιιηέξγεηεο είλαη νκαδνπνηεκέλεο φπσο θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα 11. 

- ε πεξίπησζε πνπ ζε έλα αγξνηεκάρην θαιιηεξγνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία επηιέμηκεο θαιιηέξγεηεο 
ηφηε θάζε νκάδα θαιιηέξγεηαο πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ζε μερσξηζηή εγγξαθή, 
επαλαιακβάλνληαο φια ηα θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ηεκαρίνπ θαη δειψλνληαο ηελ αλάινγε 
αηηνχκελε έθηαζε ζε δεθάξηα. Ζ κεηαηξνπή ησλ θαιψλ ζε Γεθάξηα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πίλαθα 
ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3. 

- Ζ αηηνχκελε έθηαζε ελφο αγξνηεκαρίνπ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη κε αθξίβεηα ελφο δεθαδηθνχ 
ςεθίνπ (εάλ απαηηείηαη) (π.ρ. 13,6). Γεθαδηθά πέξαλ απηνχ ζα αγλννχληαη γηα ζθνπνχο θαηαβνιήο 
επηδφηεζεο. 

- Ο αξηζκφο ησλ δέληξσλ ν νπνίνο δεηείηαη ζηελ αίηεζε, αθνξά κφλν ηα επηιέμηκα γηα επηδφηεζε είδε 
δέληξσλ. Πεχθα, δαζηθά δέληξα θαη άιινπ είδνπο κε επηδνηνχκελα είδε δέληξσλ πξέπεη λα 
αθαηξνχληαη απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δέληξσλ, φπσο επίζεο θαη ε ζπλνιηθή έθηαζε πνπ 
θαηαιακβάλνπλ ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη απφ ηελ αηηνχκελε έθηαζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ. 
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Ννείηαη φηη κφλν ζε πεξηπηψζεηο δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ ν αηηεηήο ρξεηάδεηαη λα δειψλεη αξηζκφ 
δέληξσλ. 

- Μεκνλσκέλα αγξνηεκάρηα, πνπ δελ ζπλνξεχνπλ δειαδή κε άιια ηεκάρηα πνπ δειψλεη ν ίδηνο 
αηηεηήο ζηελ ππνβιεζείζα αίηεζε, κε ζπλνιηθή έθηαζε θάησ απφ 0,1 δεθάξην δελ επηδνηνχληαη θαη 
ΓΔΝ πξέπεη λα δειψλνληαη.  

- Αγξνηεκάρηα ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπκπαγείο θπηείεο κε αλάκεηθηα επηιέμηκα δέληξα, δειαδή 
ηεκάρηα ζηα νπνία ηεξείηαη ε αλαινγία 10 δέληξα/δεθάξην ζην ζχλνιν, ζα πξέπεη λα δειψλνληαη ζαλ 
θαιιηέξγεηα «πεξηβφιη» θαη αθνινχζσο λα δειψλεηαη ν αξηζκφο ησλ δέληξσλ γηα θάζε είδνο 
μερσξηζηά ή ζα δειψλεηαη ε επηθξαηνχζα θαιιηέξγεηα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πεηθξαηνχζα 
θαιιηέξγεηα θαιχπηεη ηελ αλαινγία 10 δέληξα/ δεθάξην ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο. 

- Αγξνηεκάρηα ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ θπηείεο κε δηάθνξα ιαραληθά ζα πξέπεη λα δειψλνληαη 
ζαλ θαιιηέξγεηα «δηάθνξα ιαραληθά» θαη αθνινχζσο  ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν λα 
δειψλεηαη ε έθηαζε ηνπ γηα θάζε είδνπο ιαραληθνχ μερσξηζηά ή ε επηθξαηνχζα θαιιηέξγεηα. 

- ηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο θαιιηεξγνχζε ηα πξνεγνχκελα 5 ζπλαπηά έηε Λφιην, Μεδηθή ή/θαη 
Άιια θηελνηξνθηθά ή πνψδε θπηά ηφηε γηα ην 2015  ζαλ θαιιηέξγεηα ζα πξέπεη λα δεισζεί σο 
«Μφληκνο Βνζθφηνπνο». 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

 Αγξνηεκάρηα κε ειιηπή θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία, αηηνχκελεο εθηάζεηο ή θαιιηέξγεηεο ζα αγλννχληαη / 
απνξξίπηνληαη γηα ζθνπνχο θαηαβνιήο επηδφηεζεο. Γηα θάζε λέν αγξνηεκάρην, πξέπεη λα 
θαηαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην αγξνηεκάρην.  

 Αγξνηεκάρηα πνπ δελ επξίζθνληαη ζηελ επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη δελ κπνξεί λα 
αζθεζεί απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ην Κξάηνο ζε απηά, δελ επηδνηνχληαη θαη ΓΔΝ πξέπεη λα 
δειψλνληαη ζα αγλννχληαη γηα ζθνπνχο θαηαβνιήο επηδφηεζεο. 
 

Ο ΚΟΑΠ θαιεί ηνπο αηηεηέο φπσο: 
 Γειψζνπλ ΟΛΑ ηα αγξνηεκάρηα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 «Παξάιεηςε 

δήισζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εθηάζεσλ» ηνπ (ΔΔ) αξηζκ. 640/2014 ηεο Δπηηξνπήο. 
 ε πεξίπησζε πνπ νη αηηεηέο ελνηθηάδνπλ ή δηαρεηξίδνληαη αγξνηεκάρηα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ, 

ζην θαηά ηφπνλ Δπαξρηαθφ Γξαθείν ηνπ Οξγαληζκνχ, λφκηκα ελνηθηαζηήξηα ή δηαρεηξηζηήξηα έγγξαθα 
ζπλνδεπφκελα απφ ζρεηηθφ ηίηιν ηδηνθηεζίαο, γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνιιαπιήο 
δηεθδίθεζεο ή ππεξδήισζεο θαη θαη’ επέθηαζε απφξξηςεο ηέηνησλ ηεκαρίσλ. Γηα ηνλ ΚΟΑΠ 
απνδεθηά, σο λφκηκα,  ζεσξνχληαη ηα ελνηθηαζηήξηα ή δηαρεηξηζηήξηα έγγξαθα ησλ νπνίσλ νη 
ππνγξαθέο επί ησλ εληχπσλ είλαη δεφλησο πηζηνπνηεκέλεο απφ πηζηνπνηψλ ππάιιειν ή άιιν 
εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν.  

 Δθηππψλνπλ θαη θπιάζζνπλ ηελ απφδεημε ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπο γηα λα είλαη δηαζέζηκε ζε 
πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαία ε πξνζθφκηζε ηεο. 

 
 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΔΝΗΑΗΑ ΑΗΣΖΖ ΔΚΣΑΡΗΚΧΝ ΔΠΗΓΟΣΖΔΧΝ 
 
Ζ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αηηεηέο ή απφ 
εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ηνπο ζε θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν κε ηε δηαδηθαζία πνπ 
αλαθέξεηαη πην θάησ : 
 
1. Δίζνδνο ηνπ γεσξγνχ ζηελ εληαία αίηεζε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΚΟΑΠ 

www.eas.capo.gov.cy , ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ θσδηθνχο πξφζβαζεο.  
2. Σξνπνπνίεζε ή/θαη επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ/ζθαξηθεκάησλ ησλ αγξνηεκαρίσλ πνπ ζα 

παξνπζηάδνληαη ζηελ εληαία αίηεζε ηα νπνία είλαη απνηέιεζκα ησλ ειέγρσλ πνπ δηελήξγεζε ν ΚΟΑΠ 

ζηα ζηνηρεία πνπ δήισζε ν αηηεηήο ζην ΜΓΓ.  

3. Δάλ ν γεσξγφο επηζπκεί λα δειψζεη θαηλνχξγηα ηεκάρηα ζηελ εληαία αίηεζε πξνηξέπεηαη λα 

δεκηνπξγήζεη ζθαξίθεκα, δειαδή λα ζρεκαηίζεη πνιχγσλν εληφο ηνπ θηεκαηνινγηθνχ ηεκαρίνπ ην 

νπνίν εκπεξηέρεη ηελ θαιιηεξγνχκελε ηνπ έθηαζε.  

http://www.eas.capo.gov.cy/
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4. Γήισζε ζπκκεηνρήο ζε νπνηνδήπνηε Μέηξν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, εθφζνλ 

πιεξνί ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα. 

5. Έιεγρνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε.  

6. Σνλίδεηαη φηη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα θαη ππεξδειψζεηο πνπ ηπρφλ δηαπηζησζνχλ ζηα αγξνηεκάρηα 

πνπ δειψζεθαλ ζην ΜΓΓ, δηνξζψλνληαη απφ ηνλ ίδην αηηεηή ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ θαη 

ΟΥΗ απφ ηνλ ΚΟΑΠ.  

7. Τπνβνιή ηεο αίηεζεο 
8. πνπ ρξεηάδεηαη νη αηηεηέο πξνζθνκίδνπλ απαξαίηεηα έγγξαθα / έληππα ζε έλα απφ ηα θαηά ηφπνπο 

Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ. 
 
ε πεξίπησζε επηζπκίαο αιιαγήο ηνπ δηεζλνχο αξηζκνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (ΗΒΑΝ), ν αηηεηήο, 
ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζε νπνηνδήπνηε Δπαξρηαθφ Γξαθείν ηνπ ΚΟΑΠ, πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ 
ην νπνίν λα αλαγξάθεη ην λέν αξηζκφ ΗΒΑΝ, ζην φλνκά ηνπ, απφ ην Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα κε ην 
νπνίν ζπλεξγάδεηαη. 
 
 

ΝΔΟΗ ΑΗΣΖΣΔ 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ζα ππνβάιεη γηα πξψηε θνξά αίηεζε ηφηε δελ ζα κπνξεί λα εηζέιζεη ζην 
ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Γηα ηνλ ιφγν, απηφ ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη 
κε ηνλ ΚΟΑΠ γηα λα εγγξαθεί ζην Μεηξψν Αηηεηψλ θαη λα ηνπ δνζεί ε ζρεηηθή πξφζβαζε. Γηα λα 
εγγξαθεί, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ έληππν δήισζεο ην νπνίν πεξηέρεη: 
- Σα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία (δηεχζπλζε δηακνλήο, ηειέθσλν θιπ).  
- Σνλ αξηζκφ ΗΒΑΝ, κε ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, απφ ην Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα ζην νπνίν 

θαηέρεη ηνλ ινγαξηαζκφ ζηνλ νπνίν ζα θαηαηεζεί ηπρφλ πιεξσκή.  
 
Αθνινχζσο ζα πξέπεη λα δειψζεη 
- ια ηα ζηνηρεία ησλ ηεκαρίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ην ηξέρνλ έηνο  θαη 

πξνηίζεηαη λα δειψζεη ζηελ αίηεζε έηζη ψζηε λα γίλεη ε ζρεηηθή πξνεξγαζία απφ ην Δπαξρηαθφ 
Γξαθείν ηνπ Οξγαληζκνχ. 

- Γηθαηνινγεηηθά έγγξαθα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: 
o Πξφζθαην Σίηιν Ηδηνθηεζίαο (φρη πξηλ ην 2007) 
o Νφκηκν Δλνηθηαζηήξην Έγγξαθν  
o Νφκηκν Γηαρεηξηζηήξην Έγγξαθν  
o Άδεηα Υξήζεο ή χκβαζε Μίζζσζεο Υαιίηηθεο Γεο 
o Πηζηνπνηεηηθφ Παξαρψξεζεο Σνπξθνθππξηαθήο Γεο 
o Άιια Έγγξαθα 

 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΗ ΑΗΣΖΣΔ πνπ έρνπλ αλαλεψζεη ην ΜΓΓ 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο έρεη ππνβάιεη Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ ην πξνεγνχκελν 
έηνο θαη έρεη αλαλεψζεη - ελεκεξψζεη ην ΜΓΓ γηα ην ηξέρνλ έηνο ηφηε ζα παξνπζηάδνληαη ηα πην θάησ: 
 
1. Οη ηαπηφηεηεο ησλ αγξνηεκαρίσλ, φπσο απηέο δειψζεθαλ ζην ΜΓΓ γηα ην ηξέρνλ έηνο.  

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεθαλ νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα θαηά ηνπο πξνθαηαξθηηθνχο ειέγρνπο 
ζην αλαλεσκέλν ΜΓΓ, ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα δηνξζψζεη ηα πξνβιήκαηα απηά πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 
αίηεζεο ηνπ. 

2. Σν είδνο θαιιηέξγεηαο ησλ αγξνηεκαρίσλ φπσο απηφ δειψζεθε ζην ΜΓΓ ην ηξέρνλ έηνο (2015). 
3. Ζ έθηαζε ησλ αγξνηεκαρίσλ φπσο απηή δειψζεθε ζην ΜΓΓ ην ηξέρνλ έηνο. Ο αξηζκφο ησλ 

δηαπηζησζέλησλ δέληξσλ ή /θαη ζάκλσλ φπνπ ηζρχεη. 
4. Ζ ζπκκεηνρή, φπνπ ππάξρεη, ζηα Μέηξα 10, 11 θαη 13 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 
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5. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεθαλ νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα θαηά ηνπο πξνθαηαξθηηθνχο ειέγρνπο 
ζην αλαλεσκέλν ΜΓΓ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα δηνξζψζεη ηα πξνβιήκαηα απηά 
πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ. 

6. ε πεξίπησζε φπνπ ν αξηζκφο ησλ δέληξσλ ή /θαη ζάκλσλ είλαη θελφο (κφλν γηα δελδξψδεηο ή 
ζακλψδεηο θαιιηέξγεηεο), πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη αξηζκφο δέληξσλ ή /θαη ζάκλσλ πνπ ππάξρνπλ 
ζην ηεκάρην θαηά ην ηξέρνλ έηνο. 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΗ ΑΗΣΖΣΔ πνπ ΓΔΝ αλαλέσζαλ ην ΜΓΓ 
 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο έρεη ππνβάιεη Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ ην πξνεγνχκελν 
έηνο αιιά ΓΔΝ έρεη αλαλεψζεη θαη ην ΜΓΓ ην ηξέρνλ έηνο ηφηε ζα παξνπζηάδνληαη ηα πην θάησ: 
 
1. Οη ηαπηφηεηεο ησλ αγξνηεκαρίσλ φπσο δειψζεθαλ ην πξνεγνχκελν έηνο (2014), φπνηεο απφ απηέο 

ζπκπιεξψζεθαλ νξζά.  
2. Σν είδνο θαιιηέξγεηαο ησλ αγξνηεκαρίσλ πνπ δηαπηζηψζεθε θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο κεηά ηελ 

δηελέξγεηα ζρεηηθψλ ειέγρσλ.  
Δάλ ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο ην ηξέρνλ έηνο (2014), είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ δειψζεθε ην 
πξνεγνχκελν έηνο, ηφηε πξέπεη λα δηνξζσζεί ζηελ αίηεζε, απφ ηνλ αηηεηή. 
ηελ πεξίπησζε αγξνηεκαρίσλ, πνπ δειψζεθαλ ην πξνεγνχκελν έηνο θαη δελ αλήθνπλ ζηελ 
εθκεηάιιεπζε ην ηξέρνλ έηνο, ηφηε απηά πξέπεη λα δηαγξαθνχλ απφ ηελ αίηεζε, απφ ηνλ αηηεηή. 

3. Ζ έθηαζε ησλ αγξνηεκαρίσλ φπσο δηαπηζηψζεθε θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο κεηά ηελ δηελέξγεηα 
ζρεηηθψλ ειέγρσλ. 

4. Ο αξηζκφο ησλ δηαπηζησζέλησλ δέληξσλ ή / θαη ζάκλσλ,φπνπ ηζρχεη. ε πεξίπησζε φπνπ ν αξηζκφο 
ησλ δέληξσλ ή / θαη ζάκλσλ είλαη θελφο (κφλν γηα δελδξψδεηο ή ζακλψδεηο θαιιηέξγεηεο), πξέπεη λα 
ζπκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο δέληξσλ ή / θαη ζάκλσλ πνπ ππάξρνπλ ζην ηεκάρην θαηά ην ηξέρνλ έηνο. 

 
Σν πεξηερφκελν ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δθηαξηθψλ Δπηδφηεζεσλ απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 
θάζε αηηεηή θαη ν ΚΟΑΠ ζε θακία πεξίπησζε ΓΔΝ θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηπρφλ 
ιαλζαζκέλεο, αλαθξηβήο θαη αλεπαξθείο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Αίηεζε. 
 
Χο εθ ηνχηνπ νη αηηεηέο θαινχληαη λα επηζεσξήζνπλ ην πεξηερφκελν θαη λα επηβεβαηψζνπλ ηελ νξζφηεηα 
ηνπ, πξνηνχ ππνβάινπλ ηειεζίδηθα ηελ αίηεζε ηνπο. 
Πξνεθηππσκέλεο αηηήζεηο δελ ζα απνζηαινχλ. Οη αηηεηέο θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ Δληαία 
Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ.  
  
ε πεξίπησζε δπζθνιίαο ζηελ δηελέξγεηα ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δθηαξηθψλ 
Δπηδνηήζεσλ, ν ΚΟΑΠ έρεη εθπαηδεχζεη ζπκβνχινπο (ηδηψηεο θαη θνξείο) ζρεηηθά, ζηνπο νπνίνπο 
κπνξνχλ λα απνηαζνχλ νη αηηεηέο, ζε πεξίπησζε πνπ ην επηζπκνχλ, γηα λα ππνβάινπλ εθ κέξνπο ηνπο 
ηε δήισζε ζην Μεηξψν Γεσξγηθήο Γεο, θαζψο θαη ηελ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ. Σα 
ζηνηρεία ησλ ζπκβνχισλ απηψλ είλαη αλαξηεκέλα ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ θαη ζηηο 
ηζηνζειίδεο www.capo.gov.cy θαη www.eas.capo.gov.cy.  
Ννείηαη φηη ν θάζε αηηεηήο πνπ απνηείλεηαη ζε ζχκβνπιν, πξάηηεη ηνχην κε δηθή ηνπ επζχλε θαη ζε θακία 
πεξίπησζε ν ΚΟΑΠ δελ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα νηηδήπνηε ηπρφλ πξνθχςεη. 
 
 

ΓΖΛΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΜΔΣΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
 
Ζ έληαμε θάπνηνπ αηηεηή ζηα κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γίλεηαη κέζσ ηεο Δληαίαο 
Αίηεζεο Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ. 
Γηα ην θάζε Καζεζηψο ζεκεηψλνληαη ηα ηεκάρηα ηα νπνία αηηεηήο επηζπκεί λα εληάμεη ζε δέζκεπζε ελψ 
γηα ην θάζε Καζεζηψο ππνβάιιεηαη θαη έληππν ζπκκεηνρήο ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη ε δηάξθεηα ηεο 
δέζκεπζεο, νη ππνρξεψζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ Καζεζηψηνο. Σν έληππν ζπκκεηνρήο εθηφο απφ ηελ 
δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη ππνγξακκέλν ζε Δπαξρηαθφ 
Γξαθείν ηνπ ΚΟΑΠ εληφο ηεο πεξηφδνπ παξαιαβήο ηεο Δληαίαο Αίηεζεο.  
 

http://www.capo.gov.cy/
http://www.eas.capo.gov.cy/
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Ζ ζπλέρηζε ηεο δέζκεπζεο γηα ηα επφκελα έηε επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ αηηεηή ζηα επφκελα έηε θαη γηα 
θάζε έηνο κέζσ ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ ηνπ εθάζηνηε έηνπο. 
ηα επφκελα έηε ζα πξνζεκεηψλνληαη νη εθηάζεηο πνπ είλαη δεζκεπκέλεο ψζηε λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ 
αηηεηή ε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθφξεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηαη απφ ηνπο αηηεηέο ε κε ζπλέρηζε 
κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο δέζκεπζεο απηφ ζα ζεκεηψλεηαη ζηελ Δληαία Αίηεζε θαη ζα γίλνληαη νη 
απαξαίηεηεο αθαηξέζεηο.  
 
Σνλίδεηαη φηη ηπρφλ κε ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε εθηάζεηο ηεο δέζκεπζεο 
απφ ηνπο αηηεηέο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάθηεζε ησλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ γηα ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο εθηάζεηο θαζψο θαη επηβνιή θπξψζεσλ. 
 
Δάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή κεηαβηβάζηεθαλ εθηάζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ δηαθνπή κέξνπο ή 
φιεο ηεο δέζκεπζεο, απηνί ζα πξέπεη λα δηθαηνινγεζνχλ κέζσ ησλ απαξαίηεησλ εληχπσλ ή θαη 
πηζηνπνηεηηθψλ. Δάλ ν ΚΟΑΠ κεηά ηελ εμέηαζε ηνπο θξίλεη φηη δηθαηνινγείηαη ε δηαθνπή, δελ ζα 
πξνρσξήζεη ζε αλαθηήζεηο γηα ην κέξνο ηεο δέζκεπζεο πνπ δηαθφπεθε.    
 
 

ΤΣΑΔΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΗΣΖΣΔ 
 
 Ο αηηεηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηφξζσζε νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο ππάξρεη 

ηφζν ζην Μεηξψν Γεσξγηθήο Γεο φζν θαη ζηελ αίηεζε.  
 Ο ΚΟΑΠ δελ θέξεη θακία επζχλε γηα νπνηνδήπνηε ιάζνο ή παξάιεςε ππάξρεη ζην Μεηξψν 

Γεσξγηθήο Γεο ή θαη ζηελ εληαία αίηεζε εθηαξηθψλ επηδνηήζεσλ νχηε γηα ηπρφλ αλσκαιίεο πνπ 
κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε επηβνιή πνηλψλ.  
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Μέγηζηε Δπηιέμηκε Έθηαζε (ΜΔΔ) ε νπνία παξνπζηάδεηαη δελ είλαη κηα ζηαζεξή 
κέηξεζε αιιά κηα έλδεημε γηα ηνλ αηηεηή, ηεο κέγηζηεο γεσξγηθήο έθηαζεο, αλά θηεκαηνινγηθφ ηεκάρην, 
πνπ δχλαηαη λα επηδνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Καζεζηψηνο κε ην νπνίν ζρεηίδεηαη (ζηε πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε ην ΚΔΔ). 
 
Αλ δηαπηζησζεί κεηά απφ επηηφπηνπο ειέγρνπο ή ειέγρνπο απφ δνξπθνξηθέο εηθφλεο, φηη εθηάζεηο έρνπλ 
θαηαζηεί κε επηιέμηκεο, απηέο ζα αθαηξνχληαη θαη ε λέα επηθαηξνπνηεκέλε ΜΔΔ ηνπ αγξνηεκαρίνπ ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ πνπ επεξεάδνληαη, γηα ππνινγηζκφ ηεο πιεξσκήο. Δάλ 
ε αθαίξεζε ζεσξεζεί φηη ππήξρε θαη θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δπλαηφ λα γίλνπλ αλαθηήζεηο 
πνζψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ αρξεσζηήησο. 
 
Οη ππάιιεινη ηνπ ΚΟΑΠ ζχκθσλα κε ηνλ 809/2014 αξζ. 17(3β) ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ζηνπο 
αηηεηέο ηερληθή βνήζεηα θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπο αιιά απαγνξεχεηαη λα ζπκπιεξψλνπλ ηελ 
αίηεζε εθ κέξνπο ησλ αηηεηψλ. 
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ΜΔΡΟ Σ’ 
 

ΜΖΣΡΧΟ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΓΖ 
 
 

ΓΔΝΗΚΑ 
 
Σν Μεηξψν Γεσξγηθήο Γεο (ΜΓΓ) σο ζεζπίζηεθε απφ ηνλ ΚΟΑΠ απνηειεί ηε γεσγξαθηθή απνηχπσζε 
ηνπ ζπλφινπ ησλ εθηάζεσλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ησλ αηηεηψλ. θνπφο ηνπ είλαη ε θαηαγξαθή ησλ 
εθηάζεσλ ησλ αηηεηψλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ΠΡΗΝ ηελ ππνβνιή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δθηαξηθψλ 
Δπηδνηήζεσλ. 
Ζ αλαλέσζε ηνπ ΜΓΓ είλαη ππνρξεσηηθή, ζε εηήζηα βάζε, θαη γίλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ αηηεηή ή 
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ, κε αιθαξηζκεηηθή δήισζε φισλ ησλ αγξνηεκαρίσλ πνπ αλήθνπλ 
ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζχζηεκαηνο ηνπ ΚΟΑΠ. 
Μέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ ΜΓΓ, παξέρεηαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο 
δνξπθνξηθέο εηθφλεο ησλ αγξνηεκαρίσλ θαζψο θαη ε εκβαδνκέηξεζε ζθαξηθεκάησλ 
(πεξηγξακκαηνθαιιηεξγεκέλεο έθηαζεο). 
 
 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΝΑΝΔΧΖ-ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΜΖΣΡΧΟΤ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΓΖ 
 
Σν Μεηξψν Γεσξγηθήο Γεο αλαλεψλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αηηεηέο ή απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο   
εθπξνζψπνπο ηνπο ζε θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ ΚΟΑΠ θαη εκπίπηεη 
πάληνηε ζε πεξίνδν ΠΡΗΝ ηελ ππνβνιή ηεο εληαίαο αίηεζεο εθηαξηθψλ επηδνηήζεσλ. 
 
Ζ πεξίνδνο ελεκέξσζεο / αλαλέσζεο ηνπ Μεηξψνπ Γεσξγηθήο Γεο γηα ην 2015 αξρίδεη ζηηο  
09/03/2015 θαη ιήγεη ζηηο  30/03/2015.  
πλεπψο νη γεσξγνί, πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάινπλ ηελ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ 2015, 
θαινχληαη λα ειέγμνπλ πξνεγνπκέλσο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζην Μεηξψν Γεσξγηθήο Γεο θαη 
λα ηηο αλαλεψζνπλ. 
 
Καηά ηηο πεξηφδνπο απφ 09/03/2015 κέρξη 30/03/2015 ην Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ Αγξφηε ζηελ 
Παγθχπξηα Γξακκή Δμππεξέηεζεο 77771999 ζα ιεηηνπξγεί απφ Γεπηέξα κέρξη Παξαζθεπή απφ 
ηηο 8:00πκ. κέρξη ηηο 8:00κκ., γηα λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαλέσζε ηνπ Μεηξψνπ 
Γεσξγηθήο Γεο. 
 
 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΝΔΝΧΖ- ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΜΖΣΡΧΟΤ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΓΖ 
 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαλέσζεο ηνπ ΜΓΓ αλαγξάθεηαη ζπλνπηηθά πην θάησ: 
 
1. Δίζνδνο ηνπ γεσξγνχ ζην ΜΓΓ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΚΟΑΠ 

www.eas.capo.gov.cy , ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ θσδηθνχο πξφζβαζεο.  
2. Σξνπνπνίεζε ή/θαη επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ/ζθαξηθεκάησλ ησλ αγξνηεκαρίσλ πνπ ζα 

παξνπζηάδνληαη ζην ΜΓΓ, ηα νπνία είλαη απνηέιεζκα ησλ ειέγρσλ πνπ δηελήξγεζε ν ΚΟΑΠ ζηα 
ζηνηρεία πνπ δήισζε ν αηηεηήο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο.  

 
3. Δάλ ν γεσξγφο επηζπκεί λα δειψζεη θαηλνχξγηα ηεκάρηα ζην ΜΓΓ, πξνηξέπεηαη λα δεκηνπξγήζεη 

ζθαξίθεκα, δειαδή λα ζρεκαηίζεη πνιχγσλν εληφο ηνπ θηεκαηνινγηθνχ ηεκαρίνπ ην νπνίν εκπεξηέρεη 
ηελ θαιιηεξγνχκελε ηνπ έθηαζε.  

4. Μεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ αλαλέσζεο ηνπ ΜΓΓ, ν ΚΟΑΠ δηελεξγεί πξνθαηαξθηηθνχο ειέγρνπο ζηα 
ζηνηρεία ησλ δεισζέλησλ αγξνηεκαρίσλ ηνπ ΜΓΓ φπσο απηά θαηαγξάθεθαλ απφ ηνλ αηηεηή. 

http://www.eas.capo.gov.cy/
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5. Δάλ κεηά ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ζηα δεισζέληα αγξνηεκάρηα ηνπ ΜΓΓ δηαπηζησζνχλ 
πξνβιήκαηα νη αηηεηέο κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ θαη λα δηνξζψζνπλ ηα πξνβιήκαηα απηά, εθφζνλ 
εηζέιζνπλ θαη πάιη ζην Μεηξψν Γεσξγηθήο Γεο.   

6. Σνλίδεηαη φηη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα θαη ππεξδειψζεηο πνπ ηπρφλ δηαπηζησζνχλ ζηα αγξνηεκάρηα 
πνπ δειψζεθαλ ζην ΜΓΓ δηνξζψλνληαη απφ ηνλ ίδην αηηεηή ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ θαη 
ΟΥΗ απφ ηνλ ΚΟΑΠ.  

7. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο: α) ν αηηεηήο δελ ππέβαιε Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ 
Δπηδνηήζεσλ ή β) ν αηηεηήο ππέβαιε αίηεζε θαη ηελ απέζπξε, ή γ) φια ηα ηεκάρηα πνπ δήισζε ν 
αηηεηήο έρνπλ απνξξηθζεί, δελ ζα παξνπζηάδεηαη θαλέλα ζηνηρείν ησλ αγξνηεκαρίσλ πνπ απνηεινχλ 
ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ αηηεηή, νπφηε ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα θαηαγξάςεη ζην ΜΓΓ φια ηα αγξνηεκάρηα 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ην ηξέρνλ έηνο. 

8. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο ππέβαιε Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ θαηά ην 
πξνεγνχκελν έηνο θαη δελ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, ζην ΜΓΓ ζα 
εκθαλίδνληαη ηα πην θάησ: 

 

 Οη ηαπηφηεηεο ησλ αγξνηεκαρίσλ, φπνηεο απφ απηέο ζπκπιεξψζεθαλ νξζά, πνπ είρε ζηελ 
εθκεηάιιεπζε ηνπ ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 Σν είδνο θαιιηέξγεηαο πνπ δηαπηζηψζεθε θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο κεηά ηελ δηελέξγεηα 
ζρεηηθψλ ειέγρσλ. 

 Ζ έθηαζε ησλ αγξνηεκαρίσλ φπσο δηαπηζηψζεθε θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο κεηά ηελ 
δηελέξγεηα ζρεηηθψλ ειέγρσλ. 

 Ο αξηζκφο ησλ δηαπηζησζέλησλ δέληξσλ ή /θαη ζάκλσλ φπνπ ηζρχεη. ε πεξίπησζε φπνπ ν 
αξηζκφο ησλ δέληξσλ ή /θαη ζάκλσλ είλαη θελφο (κφλν γηα δελδξψδεηο ή ζακλψδεηο 
θαιιηέξγεηεο), πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο δέληξσλ ή /θαη ζάκλσλ πνπ ππάξρνπλ ζην 
ηεκάρην θαηά ην ηξέρνλ έηνο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ν γεσξγφο γηα λα αλαλεψζεη ην ΜΓΓ, ζα πξέπεη λα θαηαγξάςεη φιεο ηηο 
αιιαγέο/δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ηπρφλ παξνπζηάζηεθαλ ζηα ζηνηρεία ησλ αγξνηεκαρίσλ ηεο 
εθκεηάιιεπζεο ηνπ, απφ ην πξνεγνχκελν ζην ηξέρνλ έηνο.  
 
9. Ζ πιεξνθφξεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην Μεηξψν Γεσξγηθήο Γεο απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 

θάζε αηηεηή θαη ν ΚΟΑΠ δελ ζα έρεη θακία απνιχησο επζχλε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξνθφξεζε 
απηή απνδεηρζεί φηη ήηαλ ιαλζαζκέλε ή αλαθξηβήο ή αλεπαξθήο. 

 
 
 

 
Ζ αλαλέσζε ηνπ ΜΓΓ ΓΔΝ ηζνδπλακεί κε ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

θαη πξνο ηνχην νη αηηεηέο ζα πξέπεη λα εηζέιζνπλ θαη πάιη ζην ζχζηεκα ζηηο ζσζηέο 
ρξνληθέο πεξηφδνπο γηα λα ππνβάινπλ ηελ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ. 
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ΜΔΡΟ Ε’ 

ΥΔΗΡΗΜΟ ΔΝΗΑΗΑ ΑΗΣΖΖ ΔΚΣΑΡΗΚΧΝ ΔΠΗΓΟΣΖΔΧΝ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 
ΤΠΟΒΟΛΖ 

 
 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΖΝ ΔΝΗΑΗΑ ΑΗΣΖΖ ΔΚΣΑΡΗΚΧΝ ΔΠΗΓΟΣΖΔΧΝ 
 
Μεηά ηε ιήμε ηεο εκεξνινγηαθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δθηαξηθψλ 
Δπηδνηήζεσλ θαη κέρξη θαη ηελ 29/05/2015 ε Δληαία Αίηεζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κε πξνζζήθε 
κεκνλσκέλσλ αγξνηεκαρίσλ  ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο πνπ πξνλννχληαη 
ζηα ζρεηηθά Καζεζηψηα Δλίζρπζεο.  
Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο κπνξνχλ λα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ή ην θαζεζηψο 
ελίζρπζεο.  
 
Οη αιιαγέο κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ηνλ ίδην ηνλ αηηεηή κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 
αηηήζεσλ ή ζπκπιεξψλνληαο ην έληππν αιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζηα θαηά ηφπνπο Δπαξρηαθά Γξαθεία 
ηνπ ΚΟΑΠ. 
 
Αηηήκαηα γηα ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη κεηά ηελ 29/05/2015 ζα απνξξίπηνληαη εθηφο θαη αλ 
ζεσξεζνχλ απφ ηνλ ΚΟΑΠ σο πξνθαλή ιάζε ηνπ αηηεηή.  
 
εκεηψλεηαη φηη εάλ ν ΚΟΑΠ έρεη ήδε ελεκεξψζεη ηνλ δηθαηνχρν γηα πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο ζηελ 
εληαία αίηεζε ή εάλ έρεη εηδνπνηήζεη ηνλ δηθαηνχρν γηα ηελ πξφζεζή ηεο λα δηελεξγήζεη επηηφπην έιεγρν ή 
εάλ ν επηηφπηνο έιεγρνο απνθαιχςεη ηπρφλ πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο, δελ επηηξέπνληαη 
ηξνπνπνηήζεηο γηα ηα ελ ιφγσ αγξνηεκάρηα. 
 
 

ΑΝΑΚΛΖΖ ΜΔΡΟΤ Ή ΟΛΟΚΛΖΡΖ ΣΖ ΔΝΗΑΗΑ ΑΗΣΖΖ 
 
Μείσζε εθηάζεσλ, αλάθιεζε αγξνηεκαρίσλ ή θαη αλάθιεζε νιφθιεξεο ηεο εληαίαο αίηεζεο 
κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεσλ κέρξη θαη ηηο 29/05/2015. Μεηά 
ηελ εκεξνκελία απηή αηηήκαηα αλάθιεζεο κπνξνχλ λα γίλνληαη απνδεθηά κφλν ζηα θαηά ηφπνπο 
Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ.  
 
Οη αηηήζεηο ελίζρπζεο κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ εγγξάθσο, ελ φισ ή ελ κέξεη, αλά πάζα ζηηγκή κέρξη ηελ 
θαηαβνιή ηεο επηδφηεζεο, εθηφο εάλ ν ΚΟΑΠ έρεη ήδε ελεκεξψζεη ην γεσξγφ γηα παξαηππίεο ζηελ 
αίηεζε ή εάλ έρεη εηδνπνηήζεη ην γεσξγφ γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη επηηφπην έιεγρν ζηελ 
εθκεηάιιεπζε ηνπ θαη ν ελ ιφγσ επηηφπηνο έιεγρνο απνθαιχςεη παξαηππίεο ζηα ελ ιφγσ ηεκάρηα.  
 
 

ΔΛΔΓΥΟΗ  ΣΖΝ ΤΠΟΒΛΖΘΔΗΑ ΑΗΣΖΖ 
 
Ο ΚΟΑΠ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηελ ππνρξέσζε λα δηεμάγεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, νπνηνπζδήπνηε 
ειέγρνπο θξίλεη αλαγθαίνπο, γηα λα βεβαησζεί γηα ηελ νξζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δειψλνληαη ζηελ 
αίηεζε γηα ζθνπνχο εμαζθάιηζεο ηεο επηδφηεζεο. 
Δίλαη επίζεο ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ΚΟΑΠ λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο θξίλεη 
ζθφπηκεο, γηα δηαζηαχξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε.  
 
Οη δηνηθεηηθνί θαη επηηφπηνη έιεγρνη (θιαζζηθφο θαη ηειεπηζθφπεζε) δηελεξγνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν 
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή επαιήζεπζε ησλ αθφινπζσλ:  
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i. Σεο νξζφηεηαο θαη ε πιεξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζηελ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ 
Δπηδνηήζεσλ 

ii. Σεο ζπκκφξθσζεο κε φια ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, ηηο δεζκεχζεηο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ 
ζπλδένληαη κε ην ζρεηηθφ θαζεζηψο ελίζρπζεο ή/θαη κέηξν ζηήξημεο, θαζψο θαη κε ηνπο φξνπο ππφ 
ηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη ελίζρπζε ή/θαη ζηήξημε ή εμαίξεζε απφ ηηο ππνρξεψζεηο·  

iii. Σσλ απαηηήζεσλ θαη ηα πξφηππα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιιαπιή ζπκκφξθσζε. 
 

 
Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο νη αηηεηέο απνδέρνληαη ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ απηψλ απφ 

ηνλ ΚΟΑΠ. 
 

 
 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ 
 
Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειέγρσλ δηαζηαχξσζεο, επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκφ 
παξαηππηψλ, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ελψ ζηνρεχνπλ ζηε δηαπίζησζε ηεο πιεξφηεηαο, 
νξζφηεηαο θαη εγθπξφηεηαο/ απζεληηθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιιεη ν αηηεηήο, ζπγθξίλνληάο ηα κε 
άιια ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ίδηα βάζε δεδνκέλσλ ή ζε άιιεο βάζεηο δεδνκέλσλ. 
 
Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη εμαζθαιίδνπλ φηη:  
 
α) Πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, νη δεζκεχζεηο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο γηα ην θαζεζηψο 
ελίζρπζεο ή ην κέηξν ζηήξημεο·  
β) Ζ αίηεζε ελίζρπζεο είλαη πιήξεο θαη ππνβάιιεηαη εληφο ηεο ζρεηηθήο θαζνξηζκέλεο εκεξνινγηαθήο 
πξνζεζκίαο θαη, θαηά πεξίπησζε, φηη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα έρνπλ ππνβιεζεί θαη απνδεηθλχνπλ ηελ 
επηιεμηκφηεηα· 
γ) Τπάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηηο καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο, θαηά πεξίπησζε. 
 
ε φζεο πεξηπηψζεηο θξηζεί ζθφπηκν νη δηνηθεηηθνί έιεγρνη είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη 
επηθνηλσλία κε ηνλ αηηεηή.  

Μεηά απφ ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ δηνηθεηηθψλ ειέγρσλ ζηηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ν 
ΚΟΑΠ πξνβαίλεη ζηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα επξήκαηα ησλ 
ειέγρσλ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ κεηά απφ ην δηνηθεηηθφ έιεγρν, εληνπίδνληαη ιάζε ή παξαιείςεηο, πνπ εληάζζνληαη 
ζηελ θαηεγνξία ησλ πξνθαλψλ ιαζψλ, ηφηε γίλνληαη νη ζρεηηθέο δηνξζψζεηο ρσξίο λα επηβιεζνχλ 
θπξψζεηο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ κεηά απφ ην δηνηθεηηθφ έιεγρν, δηαπηζησζεί φηη ν γεσξγφο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο ηφηε ε αίηεζε ππφθεηηαη ζε 
θπξψζεηο.  

 

ΔΠΗΣΟΠΗΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ 
 
Οη επηηφπηνη έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ ηε κέηξεζε ησλ εθηάζεσλ θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηιεμηκφηεηαο, ησλ δεζκεχζεσλ θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθηαζε πνπ έρεη 
δεισζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν ζην πιαίζην ησλ θαζεζηψησλ εληζρχζεσλ ή/θαη ησλ κέηξσλ ζηήξημεο ησλ 
άκεζσλ πιεξσκψλ ή ηνπ πξνγξάκκαηνο αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη δηελεξγνχληαη κέζσ επηηφπνπ 
επίζθεςεο (ΚΛΑΗΚΟ ΔΠΗΣΟΠΗΟ) ή/θαη κέζσ θσηνεξκελείαο νξζνθσηνγξαθηψλ,  δνξπθνξηθψλ ή 
ελαέξησλ (ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ). 
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Ζ δηελέξγεηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ απνζθνπεί ζηνλ πιήξε θαη ελδειερή έιεγρν ησλ επηιεγκέλσλ 
αηηήζεσλ. 
 
Οη επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζε πνζνζηφ επί ησλ ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ ην νπνίν ππνινγίδεηαη 
απφ ηνλ ΚΟΑΠ, κε βάζε ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο ησλ επξσπατθψλ θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ. Σν δείγκα 
επηηφπησλ ειέγρσλ, επηιέγεηαη κε αλάιπζε θηλδχλνπ θαζψο θαη κε ηπραία επηινγή.  
Οη επηηφπηνη έιεγρνη κπνξνχλ λα πξναλαγγέιινληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξναλαγγειία ηνπο δελ 
αληηβαίλεη ζηνλ ζθνπφ ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Κάζε πξναλαγγειία πεξηνξίδεηαη απζηεξά ζην 
απνιχησο αλαγθαίν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δελ ππεξβαίλεη ηηο 14 εκέξεο. 
 

 Κιαζζηθφο Δπηηφπηνο Έιεγρνο 
 
Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ θάζε αίηεζεο, κεηξνχληαη φιεο νη εθηάζεηο ησλ αγξνηεκαρίσλ 
πνπ δειψζεθαλ γηα επηδφηεζε θαζψο θαη νη ππφινηπεο ππνρξεψζεηο ηνπ γεσξγνχ. 
 
Ζ κέηξεζε ηεο έθηαζεο αθνξά φια ηα ρέδηα / Μέηξα / Καζεζηψηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε θαη 
γίλεηαη κε ηε ρξήζε Οξγάλνπ Καζνξηζκνχ Θέζεο (GPS).  
 
Δπηπιένλ ζηα Μέηξν 10 θαη Μέηξν 11 ειέγρνληαη ε Βάζε Δθθίλεζεο , θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Μέηξνπ ή 
επηκέξνπο Καζεζηψηνο.   
 
Οη αηηεηέο είλαη δπλαηφλ λα κελ ελεκεξσζνχλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ ή λα ελεκεξσζνχλ 
ην κέγηζην 48 ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε απηνχ αλάινγα κε ην θαηά πφζν ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ. 
 
Οη θαιιηεξγεηέο εηήζησλ θαιιηεξγεηψλ, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αθήλνπλ «κάξηπξεο» ζην 
θαιιηεξγνχκελν αγξνηεκάρην γηα ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί αίηεζε γηα επηδφηεζε. Οη κάξηπξεο 
απνηεινχληαη απφ µία ισξίδα γεο ζηελ νπνία παξακέλεη ε θαιιηεξγνχκελε θπηεία, θαηά κήθνο ηνπ 
ηεκαρίνπ, πιάηνπο ελφο κέηξνπ πνπ ζα πεξλά πεξίπνπ απφ ην θέληξν ηνπ ηεκαρίνπ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ 
δηελέξγεηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ.  
ε πεξίπησζε πνπ ζα αθνινπζήζεη αξδεχζηκε θαιιηέξγεηα θαη είλαη δχζθνιν λα παξακείλεη «κάξηπξαο» 
ζην κέζν ηνπ ηεκαρίνπ ηφηε ν αηηεηήο είλαη ππφρξενο λα αθήζεη δχν κάξηπξεο ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ 
ηεκαρίνπ.  

 
ιεο νη παξαηεξήζεηο θαη κεηξήζεηο θαηαγξάθνληαη ζε έθζεζε ειέγρνπ ηελ νπνία ππνγξάθεη ν ειεγθηήο 
ελψ παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ππνγξαθήο θαη απφ ηνλ αηηεηή ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν 
ηνπ, γηα λα βεβαηψζεη ηελ παξνπζία ηνπ ζηνλ έιεγρν θαη λα πξνζζέζεη παξαηεξήζεηο. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ν ειεγθηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε ηεο δεισζείζαο 
θαιιηέξγεηαο θαηά ηνλ επηηφπην έιεγρν ηφηε ν ΚΟΑΠ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ θαηαβάιεη 
επηδφηεζε γηα ην ελ ιφγσ αγξνηεκάρην. 
 
Σπρφλ αίηεκα επαλεμέηαζεο ζηα επξήκαηα ή ζηηο κεηξήζεηο δχλαηαη λα ππνβιεζεί απφ ηνλ αηηεηή κέζσ 
ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηεκάησλ επαλεμέηαζεο. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ν αηηεηήο 
δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη αίηεκα επαλεμέηαζεο ηνπ θνηλνπνηείηαη κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ. 
 
Δάλ ν γεσξγφο ή αληηπξφζσπνο ηνπ παξεκπνδίζνπλ ηε δηεμαγσγή ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ νη 
ζρεηηθέο αηηήζεηο ελίζρπζεο απνξξίπηνληαη θαη εθαξκφδνληαη νη πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 46(3) ηνπ 
Πεξί ηεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ θαζψο θαη άιισλ 
ζπλαθψλ ζεκάησλ Νφκνπ 64(I)/2003. 
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 Δπηηφπηνο Έιεγρνο κε ηε κέζνδν ηεο ηειεπηζθφπεζεο 

Ο επηηφπηνο έιεγρνο κε ηελ κέζνδν ηεο ηειεπηζθφπεζεο δηεμάγεηαη κε ηε ρξήζε δνξπθνξηθψλ εηφλσλ 
θαη θσηνεξκελείαο ηνπο, ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,  νη νπνίεο ιακβάλνληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο πεηνρέο πνπ 
επηιέγνληαη κεηά απφ αλάιπζε θηλδχλνπ θαη ηπραία επηινγή. 
 
Οη εηθφλεο θαιχπηνπλ φιε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν θαη ιακβάλνληαη θαηά δηαζηήκαηα έηζη ψζηε ν 
ΚΟΑΠ λα είλαη ζε ζέζε λα δηελεξγήζεη νξζά ηνπο ειέγρνπο. 

 
θνπφο ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ κε ηε κέζνδν ηεο Σειεπηζθφπεζεο θαη ησλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ είλαη ε 
αλαγλψξηζε ηεο θπηηθήο θάιπςεο / θαιιηέξγεηαο, ν έιεγρνο ησλ Καιψλ Γεσξγηθψλ θαη Πεξηβαιινληηθψλ 
πλζεθψλ θαη ε κέηξεζε ηεο έθηαζε ησλ αγξνηεκαρίσλ.  
 
εκεηψλεηαη φηη, γηα ηα αγξνηεκάρηα γηα ηα νπνία ε θσηνεξκελεία δελ επηηξέπεη λα επαιεζεπζεί ε 
αθξίβεηα ηεο δήισζεο θαηά ηξφπν πνπ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο ηφηε δηελεξγείηαη θιαζζηθφο επηηφπηνο 
έιεγρνο.  
 
Αηηήκαηα επαλεμέηαζεο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ κε ηε κέζνδν ηεο Σειεπηζθφπεζεο 
κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ αηηεηή κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηεκάησλ επαλεμέηαζεο. Ζ 
ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ν αηηεηήο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη αίηεκα επαλεμέηαζεο  θνηλνπνηείηαη 
κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ. 
 
 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΚΤΡΧΔΗ 
 
ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, ηηο δεζκεχζεηο ή άιιεο ππνρξεψζεηο 
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή θαζεζηψησλ ή κέηξσλ επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. 
Οη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο κπνξνχλ λα επηβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη ζε άιια θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νκάδσλ ή ελψζεσλ ηέηνησλ δηθαηνχρσλ ή ·άιισλ πξνζψπσλ, πνπ 
δεζκεχνληαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 
 
Οη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο κνξθέο:  
α) κείσζε ηνπ πνζνχ ελίζρπζεο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζε ζρέζε κε ηελ αίηεζε ελίζρπζεο πνπ 
επεξεάδεηαη απφ ηε κε ζπκκφξθσζε ή ζε ζρέζε κε πεξαηηέξσ αηηήζεηο· ελ ηνχηνηο φζνλ αθνξά ηε 
ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ε δηαδηθαζία απηή εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο δπλαηφηεηαο 
αλαζηνιήο ηεο ζηήξημεο, φηαλ αλακέλεηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν λα δηεπζεηήζεη ηε κε ζπκκφξθσζε εληφο 
εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο,  
β) θαηαβνιή πνζνχ ππνινγηδφκελνπ βάζεη ηεο πνζφηεηαο θαη/ή ηεο δηάξθεηαο ηεο κε 
ζπκκφξθσζεο ή ακθνηέξσλ,  
γ) αλαζηνιή ή αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο, αλαγλψξηζεο ή εμνπζηνδφηεζεο,  
δ) αλάθιεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ή σθέιεηαο απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο 
ελίζρπζεο ή κέηξν ζηήξημεο ή άιιν ζρεηηθφ κέηξν.  
 
Οη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο είλαη αλαινγηθέο θαη δηαβαζκηζκέλεο ζχκθσλα κε ηε ζνβαξφηεηα, ην βαζκφ, ηε 
δηάξθεηα θαη ηελ επαλάιεςε ηεο δηαπηζηνχκελεο κε ζπκκφξθσζεο. 
 
Γελ επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο:  
α) φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία 
β) φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε πξνθαλή ζθάικαηα  
γ) φηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε ζθάικα ηεο αξκφδηαο αξρήο ή άιιεο αξρήο θαη εθφζνλ ην 
ζθάικα δελ κπνξνχζε λα εληνπηζηεί εχινγα απφ ην πξφζσπν ην νπνίν αθνξά ε δηνηθεηηθή θχξσζε. 
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ΜΔΗΧΔΗ ΚΑΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΗ ΔΠΗΓΟΣΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΚΔΔ 
 
ηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη έλαο αηηεηήο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηε ρνξήγεζε ελίζρπζεο, ε ελίζρπζε ή κέξνο απηήο πνπ ρνξεγήζεθε ή πνπ πξφθεηηαη λα ρνξεγεζεί, 
γηα ηελ νπνία πιεξνχληαη νη φξνη επηιεμηκφηεηαο, ππφθεηηαη ζε κεηψζεηο θαη απνθιεηζκνχο. 
Οη κεηψζεηο θαη νη απνθιεηζκνί κπνξνχλ λα θζάζνπλ κέρξη ηνλ πιήξε απνθιεηζκφ ηνπ αηηεηή απφ ην 
ζχλνιν ησλ εληζρχζεσλ γηα ην επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο. 
Σν πνζνζηφ ηεο κείσζεο δηαβαζκίδεηαη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα, ηελ έθηαζε, ην δηαξθή ραξαθηήξα 
θαη ηελ επαλάιεςε ηεο εληνπηδφκελεο κε ζπκκφξθσζεο θαη κπνξεί λα θζάλεη έσο ηνλ πιήξε 
απνθιεηζκφ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα θαζεζηψηα ελίζρπζεο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα εκεξνινγηαθά έηε. 
 
Ζ επηβνιή κείσζεο ή απνθιεηζκνχ απφ ηελ επηδφηεζε ζρεηίδεηαη θαζαξά θαη κφλν κε ηηο πιεξνθνξίεο νη 
νπνίεο εκπεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε ζε ζρέζε κε ηα επξήκαηα ησλ ειέγρσλ. 
   
Ζ επηβνιή κείσζεο ή απνθιεηζκνχ απφ ηελ επηδφηεζε πξνλνείηαη απφ ηνλ ΚΟΑΠ γηα πεξηπηψζεηο ζηηο 
νπνίεο παξαηεξνχληαη: 
 

i. Γηαθνξέο κεηαμχ ηεο αηηνχκελεο θαη δηαπηζησζείζαο έθηαζεο ηνπ επηιέμηκνπ αγξνηεκαρίνπ. 
Δάλ ε δεισζείζα έθηαζε ζηελ εληαία αίηεζε ππεξβαίλεη ηελ πξνζδηνξηζζείζα γηα ζπγθεθξηκέλε 
θαιιηεξγεηηθή νκάδα, ε ελίζρπζε ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ πξνζδηνξηζζείζα έθηαζε.  

ii. Με εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, απφ ηνλ αηηεηή, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα ρέδηα 
/ Μέηξα / Καζεζηψηα  

iii. Καζπζηεξεκέλε ππνβνιή αίηεζεο 
iv. Παξεκπφδηζε ειέγρνπ. 

 
Οη κεηψζεηο κπνξεί λα είλαη θαζαξά νηθνλνκηθέο θαη λα αθνξνχλ κείσζε ή κεδεληζκφ ηεο επηδφηεζεο 
πνπ ζα ιάκβαλε ν αηηεηήο κε βάζε ηα δεισζέληα ηνπ αγξνηεκάρηα. ε ζνβαξφηεξεο θαηεγνξίεο φπσο 
π.ρ. δφινο, παξεκπφδηζε ειέγρνπ ν KΟΑΠ ζα πξνβεί ζε αλάινγεο θαηαγγειίεο ζηηα αξκφδηεο αξρέο ζε 
πνηληθή δίσμε απφ δησθηηθέο αξρέο ησλ αηηεηψλ.  
 

Σν πνζφ ησλ ακέζσλ εληζρχζεσλ πνπ πξέπεη λα ρνξεγεζνχλ ζε γεσξγφ γηα έλα δεδνκέλν 
εκεξνινγηαθφ έηνο θαηά 5 % ηνπιάρηζηνλ γηα ην κέξνο ηνπ πνζνχ πνπ ππεξβαίλεη ηηο 150 000 επξψ. Γελ 
ρνξεγείηαη πιενλέθηεκα ζπληζηάκελν ζηελ απνθπγή ησλ κεηψζεσλ ηεο ελίζρπζεο ζε γεσξγνχο πνπ 
απνδεδεηγκέλα πξνθάιεζαλ ηερλεέλησο/επηηεδείσο, απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2011, ηηο ζπλζήθεο γηα λα 
απνθχγνπλ ηηο επελέξγεηεο ηεο πην πάλσ πξφλνηαο. 

 

ε πεξίπησζε επηβνιήο κεηψζεσλ ζηελ επηδφηεζε ν αηηεηήο ελεκεξψλεηαη γξαπηψο κέζσ επηζηνιψλ ή/ 
θαη θαηαζηάζεσλ. 
 
 
i. ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔΣΑΞΤ ΣΖ ΓΖΛΧΘΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΠΗΣΧΘΔΗΑ ΔΚΣΑΖ ΣΟΤ 

ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ 
 
Γεισζείζα έθηαζε ζα πξέπεη λα είλαη ε επηθάλεηα ηνπ αγξνηεκαρίνπ ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ηελ 
θαιιηέξγεηα. Χο εθ ηνχηνπ εθείλν πνπ έρεη πξαγκαηηθή ζεκαζία ζηελ νξζφηεηα ηεο δήισζεο ηεο έθηαζεο 
είλαη ε δηαπηζησζείζα (πξαγκαηηθή) έθηαζε θαη φρη ε θηεκαηνινγηθή έθηαζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ. 
Δάλ κεηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ηνπ ΚΟΑΠ (δηνηθεηηθψλ ή επηηφπησλ), δηαπηζησζεί φηη ζε έλα 
αγξνηεκάρην ε δεισζείζα έθηαζε γηα κία θαιιηέξγεηα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθή, ηφηε σο 
επηιέμηκε έθηαζε γη’ απηφ ην αγξνηεκάρην ιακβάλεηαη ε δεισζείζα, έθηαζε.  
Δάλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ηνπ ΚΟΑΠ (δηνηθεηηθψλ ή επηηφπησλ), δηαπηζησζεί φηη ζε έλα 
αγξνηεκάρην ε δεισζείζα έθηαζε γηα κία θαιιηέξγεηα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθή, ηφηε σο 
επηδνηνχκελε έθηαζε γη’ απηφ ην αγξνηεκάρην ιακβάλεηαη ε δηαπηζησζείζα απφ ηνλ ΚΟΑΠ έθηαζε, κε 
ηελ επηβνιή ησλ αλάινγσλ κεηψζεσλ ιφγσ δηαθνξάο κεηαμχ δεισζείζαο θαη δηαπηζησζείζαο έθηαζεο. 
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Μεηά ην πέξαο φισλ ησλ ειέγρσλ νη πξαγκαηηθέο εθηάζεηο φισλ ησλ αγξνηεκαρίσλ πνπ έρνπλ δεισζεί 
ζε θάζε αίηεζε θαη έρνπλ δηαπηζησζεί ζπγθξίλνληαη κε ηελ δεισζείζα έθηαζε απφ ηνλ αηηεηή. Απφ ηε 
ζχγθξηζε απηή κπνξεί λα πξνθχςνπλ νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο κε ηελ επηβνιή ησλ αλάινγσλ πνηλψλ 
γηα ην Μέηξν / Καζεζηψο. 
 

 «Γεισζείζα έθηαζε κηθξφηεξε ή ίζε ηεο δηαπηζησζείζαο (πξαγκαηηθή) έθηαζεο»: 
ηελ πεξίπησζε απηή, ε αίηεζε ραξαθηεξίδεηαη σο πιήξσο επηιέμηκε γηα επηδφηεζε ησλ αηηνχκελσλ 
εθηάζεσλ ησλ αγξνηεκαρίσλ λννπκέλνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη απφξξηςήο ηεο. Χο επηιέμηκε 
έθηαζε γηα επηδφηεζε ιακβάλεηαη ε δεισζείζα έθηαζε. 

 «Γεισζείζα έθηαζε κεγαιχηεξε ηεο δηαπηζησζείζαο (πξαγκαηηθή) έθηαζεο»: 
ηελ πεξίπησζε απηή, ε αίηεζε αμηνινγείηαη αλάινγα κε ηελ παξαηεξνχκελε δηαθνξά ηεο δεισζείζαο 
έθηαζεο θαη ηεο δηαπηζησζείζαο έθηαζεο θαη επηβάιιεηαη ε αλάινγε πνηλή. 
Ο ππνινγηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ηεο παξαηεξνχκελεο δηαθνξάο γίλεηαη κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή έθηαζε, 
φπσο απηή έρεη κεηξεζεί απφ ηνλ ΚΟΑΠ. Αλάινγα ινηπφλ κε ην πνζνζηφ ηεο παξαηεξνχκελεο δηαθνξάο 
πξνθχπηνπλ νη πην θάησ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο: 
 
o Γηα δηαθνξέο εθηάζεσλ κέρξη 3% ή κέρξη 20 δεθάξηα, ν αηηεηήο επηδνηείηαη γηα ηελ  δηαπηζησζείζα 

έθηαζε ρσξίο ηελ επηβνιή νπνηαζδήπνηε πεξαηηέξσ πνηλήο. 
o Γηα δηαθνξέο εθηάζεσλ πνπ ζπλνιηθά ππεξβαίλνπλ ην 3% ή ηα 20 δεθάξηα, αιιά δελ ππεξβαίλνπλ ην 

20% ε έθηαζε πνπ ζα επηδνηεζεί ν αηηεηήο, κεηψλεηαη θαηά ην δηπιάζην ηεο παξαηεξνχκελεο 
δηαθνξάο (Παξάδεηγκα 1). 

o Γηα δηαθνξέο εθηάζεσλ πνπ ζπλνιηθά ππεξβαίλνπλ ην 20% δελ ρνξεγείηαη ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε ή 
ελίζρπζε βάζεη ηεο έθηαζεο γηα ηε ζρεηηθή θαιιηεξγεηηθή νκάδα (Παξάδεηγκα 2). 

o Γηα δηαθνξέο εθηάζεσλ πνπ ζπλνιηθά ππεξβαίλνπλ ην 50% δελ ρνξεγείηαη ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε ή 
ελίζρπζε βάζεη ηεο έθηαζεο γηα ηε ζρεηηθή θαιιηεξγεηηθή νκάδα. Δπηπξνζζέησο, ν δηθαηνχρνο 
ππφθεηηαη ζε πξφζζεηε θχξσζε ηζφπνζε κε ηελ ελίζρπζε πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 
δεισζείζαο έθηαζεο θαη ηεο πξνζδηνξηζζείζαο. 

 
Παξάδεηγκα 1: 
Αλ ε δεισζείζα έθηαζε είλαη 22 δεθάξηα θαη ε δηαπηζησζείζα έθηαζε είλαη 20 δεθάξηα θαη ε ηφηε ε 
δηαθνξά είλαη 2 δεθάξηα.  
2 δεθάξηα (δηαθνξά έθηαζεο) / 20 δεθάξηα (δηαπηζησζείζα έθηαζε) = 0,10 δει.10%. 
Σφηε ε έθηαζε πνπ ζα επηδνηεζεί είλαη 20- (2x2) = 16 δεθάξηα αθνχ ην δηπιάζην ηεο παξαηεξνχκελεο 
δηαθνξάο είλαη 4 (2x2)  δεθάξηα. 
Ζ δηαθνξά θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 3%-20% ηεο πξνζδηνξηζζείζαο έθηαζεο, επνκέλσο ε ζηξεκκαηηθή 
ελίζρπζε ή ελίζρπζε πνπ ρνξεγείηαη αληηζηνηρεί ζηε δηαθνξά ηεο πξνζδηνξηζζείζαο πιελ ην δηπιάζην 
ηεο δηαθνξάο ηεο δηαθνξάο ηεο έθηαζεο. 
 
Παξάδεηγκα 2: 
Αλ ε δεισζείζα έθηαζε  είλαη 135 δεθάξηα θαη ε δηαπηζησζείζα ζπλνιηθή έθηαζε είλαη 100 δεθάξηα θαη 
ηφηε ε δηαθνξά είλαη 35 δεθάξηα ή 35/100=35%   (˃20%) 
 
Δάλ ε δηαθνξά ππεξβαίλεη ην 20 % φκσο θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 20%-50% ηεο πξνζδηνξηζζείζαο 
έθηαζεο, δελ ρνξεγείηαη ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε ή ελίζρπζε βάζεη ηεο έθηαζεο γηα ηε ζρεηηθή 
θαιιηεξγεηηθή νκάδα γηα ην ηξέρνλ έηνο. 
 
Παξάδεηγκα 3: 
Αλ ε δεισζείζα έθηαζε  είλαη 30 δεθάξηα θαη ε δηαπηζησζείζα ζπλνιηθή έθηαζε είλαη 18 δεθάξηα θαη ηφηε 
ε δηαθνξά είλαη 12 δεθάξηα ή 12/18=66,6%   (˃50%) 
 
Αθνχ ε παξαηεξνχκελε δηαθνξά ππεξβαίλεη ην 50% δελ ρνξεγείηαη θακία ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε ζην 
γεσξγφ. Δπηπξνζζέησο, ν δηθαηνχρνο ππφθεηηαη ζε πξφζζεηε θχξσζε ηζφπνζε κε ηελ ελίζρπζε πνπ 
αληηζηνηρεί ζηε δηαθνξά κεηαμχ δεισζείζαο έθηαζεο θαη έθηαζεο θαζνξηζκέλεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 
18 ηνπ 13 (ΔΔ) αξηζ. 640/2014 .Σν πνζφ απηφ ζπκςεθίδεηαη κε κειινληηθέο πιεξσκέο πνπ πξφθεηηαη λα 
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γίλνπλ πξνο ηνλ ίδην δηθαηνχρν απφ ηνλ ΚΟΑΠ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δηαπίζησζεο θαζψο θαη ησλ 
ηξηψλ εκεξνινγηαθψλ εηψλ πνπ έπνληαη ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ηεο δηαπίζησζεο. 
 
 
ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΔΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΓΖΛΧΘΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΠΗΣΧΘΔΗΑ ΔΚΣΑΖ 
 
«Πνιιαπιή δηεθδίθεζε αγξνηεκαρίνπ»: 
ε πεξίπησζε δήισζεο ίδηνπ αγξνηεκαρίνπ απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ αηηεηέο, ν ΚΟΑΠ, έρεη ην 
δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ θαηαβνιή επηδφηεζεο γηα νιφθιεξε ή γηα κέξνο ηεο έθηαζεο ηνπ ελ ιφγσ 
αγξνηεκαρίνπ εάλ δελ ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα θαη ηθαλνπνηεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα (ηίηινο 
ηδηνθηεζίαο, ελνηθηαζηήξην έγγξαθν) πνπ λα ππνδεηθλχνπλ πνηνο είλαη ν λφκηκνο θάηνρνο ηνπ 
αγξνηεκαρίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηνρήο γεο. 
 
Ο ΚΟΑΠ έρεη ην δηθαίσκα λα κελ θαηαβάιεη επηδφηεζε γηα έλα αγξνηεκάρην εάλ δηαπηζηψζεη φηη ην 
ηεκάρην απηφ δελ είλαη θαιιηεξγεκέλν ηε ζηηγκή δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ ή δελ ήηαλ θαιιηεξγεκέλν ηα 
ηειεπηαία ρξφληα ή εάλ ν γεσξγφο δελ κπνξεί λα απνδείμεη φηη ην ηεκάρην απηφ είλαη λφκηκα ζηελ θαηνρή 
ηνπ. 
 
ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο επηβάιινληαη θαη νη αλάινγεο πνηλέο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαθνξέο 
κεηαμχ δεισζείζαο θαη δηαπηζησζείζαο έθηαζεο κεηά απφ ειέγρνπο. 
 
Γηθαηνχρνο ηεο επηδφηεζεο νπνηνπδήπνηε αγξνηεκαρίνπ γηα ην νπνίν παξαηεξείηαη πνιιαπιή 
δηεθδίθεζε, είλαη ν αηηεηήο πνπ κπνξεί λα απνδείμεη φηη ην ζρεηηθφ αγξνηεκάρην ήηαλ ζηελ λφκηκε θαηνρή 
ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηνρήο. 
 
«Αδπλακία εληνπηζκνχ θηεκαηνινγηθψλ ηεκαρίσλ»: 
Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ν αηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δειψλεη ζε θάζε εγγξαθή ηελ 
θηεκαηνινγηθή ηαπηφηεηα ηνπ αγξνηεκαρίνπ  ην νπνίν θαιιηεξγεί κε έλα είδνο επηιέμηκεο θαιιηέξγεηαο. 
 
Γηα ηε δήισζε ησλ αγξνηεκαρίσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πην πξφζθαηα θηεκαηνινγηθά 
ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ. Γηα ην θάζε αγξνηεκάρην πνπ δειψλεηαη, ν αηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
θαηαγξάθεη ηα πιήξε ζηνηρεία εληνπηζκνχ ηνπ αγξνηεκαρίνπ (Δπαξρία, Κνηλφηεηα, Φχιιν, ρέδην, 
Αξηζκφο Σεκαρίνπ θηι).Σα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ πιήξσο κε ηα ζηνηρεία ηνπ 
Κηεκαηνινγηθνχ ρεδίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη ζε πεξίπησζε 
πνπ δεηεζεί απφ ηνλ αηηεηή λα ππνδείμεη θάπνην αγξνηεκάρην ζε Αξκφδην Λεηηνπξγφ Γηνηθεηηθνχ ή 
Δπηηφπηνπ Διέγρνπ, απηφο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ην πξάμεη. 
  
Αηηνχκελα αγξνηεκάρηα ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία ζηεξίδνληαη ζε παιηνχο ράξηεο ή πνπ βαζίδνληαη ζε 
παιηά έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ ήδε αιιάμεη θαη ηα νπνία ν ΚΟΑΠ αδπλαηεί λα εληνπίζεη θαη λα ειέγμεη ζα 
απνξξίπηνληαη γηα ζθνπνχο θαηαβνιήο επηδφηεζεο θαη ζα επηβάιιεηαη θαη ε αλάινγε πνηλή ιφγσ 
δηαθνξάο ζηε ζπλνιηθή δεισζείζα θαη επηιέμηκε έθηαζε. 
 
 
ii. ΜΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ, ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΗΣΖΣΖ, ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΔΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ ΣΑ ΥΔΓΗΑ / ΜΔΣΡΑ/ ΚΑΘΔΣΧΣΑ  
 

«Γεληθνη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε κε ζπκκφξθσζε»:  
Χο «ζπρλή» κε ζπκκφξθσζε λνείηαη ε κε ζπκκφξθσζε κε ηελ ίδηα δηάηαμε ή ην ίδην πξφηππν, ε νπνία 
δηαπηζηψλεηαη πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο εληφο πεξηφδνπ ηξηψλ ζπλαπηψλ εκεξνινγηαθψλ εηψλ, ππφ 
ηνλ φξν φηη ν δηθαηνχρνο έρεη ελεκεξσζεί γηα ηελ πξνεγνχκελε κε ζπκκφξθσζε θαη, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα ζέζεη ηέξκα ζε απηήλ. Γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο ηεο κε ζπκκφξθσζεο ιακβάλνληαη ππφςε νη πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1122/2009 (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 (ΔΚ) αξηζ. 73/2009, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη εθδφζεθε ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2013. 
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Ο ΚΟΑΠ έρεη ην δηθαίσκα λα αλαθηά ή / θαη λα αξλείηαη λα θαηαβάιεη ηελ ελίζρπζε ή λα θαζνξίδεη 
ην πνζφ ηεο κείσζεο ηεο ελίζρπζεο, ηδίσο βάζεη ηεο ζνβαξφηεηαο, ηεο έθηαζεο θαη ηεο 
δηάξθεηαο ηεο δηαπηζησζείζαο κε ζπκκφξθσζεο.  
 
- Σν «κέγεζνο» ηεο κε ζπκκφξθσζεο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην εάλ έρεη επξχηεξεο επηπηψζεηο ή 

πεξηνξίδεηαη απιψο ζηελ εθκεηάιιεπζε. 
- Ζ «ζνβαξφηεηα» ηεο κε ζπκκφξθσζεο εμαξηάηαη, ηδίσο, απφ ηε βαξχηεηα ησλ ζπλεπεηψλ ηεο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζηφρσλ ηεο ζρεηηθήο απαίηεζεο ή ηνπ ζρεηηθνχ πξνηχπνπ. 
- Ο «δηαξθήο ραξαθηήξαο» ηεο κε ζπκκφξθσζεο εμαξηάηαη ηδίσο απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ 

επηπηψζεψλ ηεο ή απφ ηε δπλαηφηεηα ηεξκαηηζκνχ ησλ ελ ιφγσ επηπηψζεσλ κε εχινγα κέζα. 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, νη πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο ζεσξνχληαη 
«πξνζδηνξηζζείζεο», εάλ έρνπλ δηαπηζησζεί θαηφπηλ ειέγρνπ νηνπδήπνηε είδνπο ή έρνπλ ππνπέζεη κε 
άιινλ ηξφπν ζηελ αληίιεςε ηεο αξκφδηαο ειεγθηηθήο αξρήο ή ηνπ νξγαληζκνχ πιεξσκψλ, ελδερνκέλσο. 
 
Ζ ελίζρπζε γηα ηελ νπνία ππνβιήζεθε αίηεζε, κεηψλεηαη ή δελ θαηαβάιιεηαη εθφζνλ δελ πιεξνχληαη νη 
ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, πιελ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ην κέγεζνο ηεο έθηαζεο ή ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ 
πνπ δειψλνληαη.  
 
Ο ΚΟΑΠ έρεη ην δηθαίσκα λα αλαθηά ή / θαη λα αξλείηαη λα θαηαβάιεη ηελ ελίζρπζε ή λα θαζνξίδεη 
ην πνζφ ηεο κείσζεο ηεο ελίζρπζεο, ηδίσο βάζεη ηεο ζνβαξφηεηαο, ηεο έθηαζεο θαη ηεο 
δηάξθεηαο ηεο δηαπηζησζείζαο κε ζπκκφξθσζεο.  
 
- Ζ ζνβαξφηεηα ηεο κε ζπκκφξθσζεο εμαξηάηαη ηδίσο απφ ηε ζεκαζία ησλ επηπηψζεσλ ηεο κε 

ζπκκφξθσζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζηφρσλ ησλ θξηηεξίσλ πνπ δελ ηεξήζεθαλ.  
- Ζ έθηαζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο εμαξηάηαη ηδίσο απφ ηελ επίπησζε ηεο παξάβαζεο ζην ζχλνιν ηεο 

ελέξγεηαο.  
- Σν θαηά πφζνλ ε κε ζπκκφξθσζε έρεη δηαξθή ραξαθηήξα εμαξηάηαη ηδίσο απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα 

ησλ επηδξάζεψλ ηεο ή απφ ηε δπλαηφηεηα ηεξκαηηζκνχ ησλ ελ ιφγσ επηδξάζεσλ κε εχινγα κέζα.  

 
«Τπνινγηζκφο θαη επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε ακέιεηαο»: 
Δάλ ε πξνζδηνξηζζείζα κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ δηθαηνχρνπ, επηβάιιεηαη κείσζε. Ζ 
κείσζε απηή αλέξρεηαη, θαηά θαλφλα, ζην 3 % ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο εληζρχζεηο. 
Χζηφζν, ν νξγαληζκφο πιεξσκψλ κπνξεί, βαζηδφκελνο ζηελ εθηίκεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο κε 
ζπκκφξθσζεο, λα απνθαζίζεη είηε λα κεηψζεη ην αλσηέξσ πνζνζηφ ζε 1 % είηε λα ην απμήζεη ζην 5 % 
ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ. 
 
Με ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ κε ζπκκφξθσζεο απφ πξφζεζε, ηξηπιαζηάδεηαη ε κείσζε πνπ 
πξέπεη λα επηβάιιεηαη ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο κε ζπκκφξθσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 
πην πάλσ παξάγξαθν. 
Γηα λα ππνινγηζζεί ε επηβαιιφκελε κείσζε ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο κε ζπκκφξθσζεο 
ηξηπιαζηάδεηαη ην πνζνζηφ κείσζεο πνπ έρεη πξνθχςεη εμαηηίαο ηεο πξνεγνχκελεο κε ζπκκφξθσζεο. Ζ 
κέγηζηε κείσζε δελ πξέπεη, σζηφζν, λα ππεξβαίλεη ην 15 % ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 1. 
Μφιηο ζπκπιεξσζεί ην αλψηαην πνζνζηφ ηνπ 15 %, ν νξγαληζκφο πιεξσκψλ ελεκεξψλεη ηνλ 
ελδηαθεξφκελν δηθαηνχρν φηη, εάλ δηαπηζησζεί εθ λένπ ε ίδηα κε ζπκκφξθσζε, ζα ζεσξεζεί φηη έρεη 
ελεξγήζεη απφ πξφζεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Καλνζηζκνχ 640/2014. 
 
 
«Τπνινγηζκφο θαη επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο απφ 
πξφζεζε»: 
Δάλ ε πξνζδηνξηζζείζα κε ζπκκφξθσζε έρεη δηαπξαρζεί απφ πξφζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ, ε επηβαιιφκελε 
κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ αλέξρεηαη, θαηά θαλφλα, ζην 20 % ηνπ ζπλνιηθνχ απηνχ πνζνχ. 
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Χζηφζν, ν νξγαληζκφο πιεξσκψλ κπνξεί, βαζηδφκελνο ζηελ εθηίκεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο κε 
ζπκκφξθσζεο, λα απνθαζίζεη λα επηβάιεη κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο 15 % θαη’ ειάρηζην φξην 
ή 100 % θαη’ αλψηαην φξην. 
 
«Πνηλέο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο» 
Ζ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο δηαζθαιίδεηαη απφ έλα ζχζηεκα ειέγρνπ θαη 
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη παξαβηάζεηο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο 
επηβάιινληαη αληίζηνηρα κεηψζεηο ζηηο εληζρχζεηο. 
 
Οη κεηψζεηο ζηηο εληζρχζεηο ιφγσ Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο ζπλνςίδνληαη ζε:  

 πεξηπηψζεηο εμ ακέιεηαο 

 πεξηπηψζεηο εθ πξνζέζεσο 
 
Με ζπκκφξθσζε ιφγσ ακέιεηαο: 

 Καηά θαλφλα κείσζε 3% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ έρεη ρνξεγεζεί ή πξφθεηηαη λα ρνξεγεζεί 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

 Δπηινγή ηνπ θξάηνπο κέινπο γηα κείσζε ηνπ 3 % ζε 1% ή λα αχμεζε ηνπ ζε 5 %, επη ηνπ 
ζπλνιηθνχ πνζνχ αλάινγα κε ηελ ζνβαξφηεηα ηεο κε ζπκκφξθσζεο 

 Ζ επηβνιή κείσζεο αζξνίδεηαη γηα θάζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε κέγηζηε κείσζε ην 5% 

 Ζ κείσζε ηξηπιαζηάδεηαη θάζε θνξά πνπ επαλαιακβάλεηαη ε κε ζπκκφξθσζε (κέγηζηε κείσζε 
15%)  

 Δλεκέξσζε ηνπ αηηεηή φηη κεηά ηελ επηβνιή ηεο κέγηζηεο κείσζεο, επαλάιεςε ηεο κε 
ζπκκφξθσζεο απηή ζα ζεσξείηαη εθ πξνζέζεσο  
 

Με ζπκκφξθσζε εθ πξνζέζεσο: 

 Καηά θαλφλα κείσζε 20% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ έρεη ρνξεγεζεί ή πξφθεηηαη λα 
ρνξεγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

 Δπηινγή ηνπ θξάηνπο κέινπο γηα κεηψζεηο 20% ή κέρξη θαη 100 % αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο 
κε ζπκκφξθσζεο (ζηελ πεξίπησζε απνθιεηζκνχ απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο απηφο ηζρχεη 
γηα έλα ή δχν εκεξνινγηαθά έηε). 

 
Γηα ηνπο θαηφρνπο εθκεηαιιεχζεσλ, ζηηο νπνίεο παξαηεξήζεθαλ κε ζπκκνξθψζεηο, αθνχ ππνινγηζηεί 
ην ηειηθφ πνζφ επηδφηεζεο, γίλεηαη αθαίξεζε πνζνχ πνπ ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην πνζνζηφ 
κείσζεο πνπ επηβιήζεθε σο πνηλή. 
 
«Μεηψζεηο θαη απνθιεηζκνί ζηηο επηδνηήζεηο γηα ηελ πξάζηλε ελίζρπζε » 
 

- Μείσζε ηεο πξάζηλεο ελίζρπζεο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ απαίηεζε 
δηαθνξνπνίεζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ 

1. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δηαθνξνπνίεζε θαιιηεξγεηψλ απαηηεί λα κελ θαιχπηεη ε θχξηα θαιιηέξγεηα 
πεξηζζφηεξν απφ ην 75 % ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζδηνξηζζείζαο έθηαζεο αξφζηκεο γεο αιιά ε έθηαζε 
πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί γηα ηελ θχξηα θαιιηεξγεηηθή νκάδα θαιχπηεη πεξηζζφηεξν απφ ην 75 %, ε 
έθηαζε πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξάζηλεο ελίζρπζεο κεηψλεηαη θαηά ην 50 % 
ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζδηνξηζζείζαο έθηαζεο αξφζηκεο γεο πνιιαπιαζηαδφκελν επί ηνλ ιφγν ηεο 
δηαθνξάο. 
Ο ιφγνο ηεο δηαθνξάο είλαη ην κέγεζνο ηεο έθηαζεο ηεο θχξηαο θαιιηεξγεηηθήο νκάδαο πνπ 
ππεξβαίλεη ην 75 % ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο πξνζδηνξηζζείζαο αξφζηκεο γεο επί ηεο ζπλνιηθήο 
έθηαζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηηο άιιεο θαιιηεξγεηηθέο νκάδεο. 
 

2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δηαθνξνπνίεζε θαιιηεξγεηψλ απαηηεί λα κελ θαιχπηεη νη δχν θχξηεο 
θαιιηέξγεηεο πεξηζζφηεξν απφ ην 95 % ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζδηνξηζζείζαο έθηαζεο αξφζηκεο γεο 
αιιά ε έθηαζε πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί γηα ηελ θχξηα θαιιηεξγεηηθή νκάδα θαιχπηεη πεξηζζφηεξν απφ 
ην 95 %, ε έθηαζε πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξάζηλεο ελίζρπζεο κεηψλεηαη 
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θαηά ην 50 % ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζδηνξηζζείζαο έθηαζεο αξφζηκεο γεο πνιιαπιαζηαδφκελν επί ηνλ 
ιφγν ηεο δηαθνξάο. 
Ο ιφγνο ηεο δηαθνξάο πνπ αλαθέξεηαη ζην πξψην εδάθην ηζνχηαη κε ην πνζνζηφ ηεο έθηαζεο ησλ 
δχν θχξησλ θαιιηεξγεηηθψλ νκάδσλ πνπ ππεξβαίλεη ην 95 % ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζδηνξηζζείζαο 
έθηαζεο αξφζηκεο γεο πνπ απαηηείηαη γηα ηηο άιιεο θαιιηεξγεηηθέο νκάδεο. 
 

3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δηαθνξνπνίεζε θαιιηεξγεηψλ απαηηεί ε θχξηα θαιιηέξγεηα λα κελ θαιχπηεη 
πεξηζζφηεξν απφ ην 75 % ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζδηνξηζζείζαο έθηαζεο αξφζηκεο γεο θαη νη δχν 
θχξηεο θαιιηέξγεηεο λα κελ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 95 % αιιά ε έθηαζε πνπ έρεη 
πξνζδηνξηζηεί γηα ηελ θχξηα θαιιηεξγεηηθή νκάδα θαιχπηεη πεξηζζφηεξν απφ ην 75 % θαη ε έθηαζε 
πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί γηα ηηο δχν θχξηεο θαιιηεξγεηηθέο νκάδεο θαιχπηεη πεξηζζφηεξν απφ ην 95 %, 
ε έθηαζε πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξάζηλεο ελίζρπζεο ζ κεηψλεηαη θαηά ην 
50 % ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζδηνξηζζείζαο έθηαζεο αξφζηκεο γεο πνιιαπιαζηαδφκελν επί ηνλ ιφγν 
ηεο δηαθνξάο. 
Ο ιφγνο ηεο δηαθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ιφγσλ ηεο δηαθνξάο πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην 
ζεκείν 1 θαη 2. Χζηφζν, ε ηηκή απηήο ηεο δηαθνξάο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 1. 

 
ηαλ έρεη δηαπηζησζεί κε ζπκκφξθσζε δηθαηνχρνπ φζνλ αθνξά ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, 
επί ηξία έηε, ε έθηαζε θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα κεησζεί ε έθηαζε πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο πξάζηλεο ελίζρπζεο, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 1, 2 θαη 3, γηα ηα επαθφινπζα έηε 
πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηεο ζπλνιηθή έθηαζεο αξφζηκεο γεο πνπ πξνζδηνξίζηεθε επί ηνλ ηζρχνληα 
ιφγν ηεο δηαθνξάο. 

 

- Μείσζε ηεο πξάζηλεο ελίζρπζεο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο γηα 
ηνπο κφληκνπο ιεηκψλεο 

1. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ε έθηαζε πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
πξάζηλεο ελίζρπζεο κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ζπκκνξθψλεηαη. 

 
2. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ε έθηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξάζηλεο 

ελίζρπζεο κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ζπκκνξθψλεηαη. 
 
Οη πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο ζεσξνχληαη «πξνζδηνξηζζείζεο» εάλ δηαπηζηψλνληαη θαηφπηλ ειέγρνπ 
νπνηνπδήπνηε είδνπο ή εάλ έρνπλ ππνπέζεη κε άιινλ ηξφπν ζηελ αληίιεςε ηνπ Οξγαληζκνχ.  

 

 
- Μείσζε ηεο πξάζηλεο ελίζρπζεο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο γηα 

ηηο πεξηνρέο νηθνινγηθήο εζηίαζεο 
Δάλ ε απαηηνχκελε πεξηνρή νηθνινγηθήο εζηίαζεο ππεξβαίλεη ηελ πεξηνρή νηθνινγηθήο εζηίαζεο πνπ 
πξνζδηνξίζζεθε κε βάζε ηε ζηάζκηζε ησλ πεξηνρψλ νηθνινγηθήο εζηίαζεο ε έθηαζε πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξάζηλεο ελίζρπζεο κεηψλεηαη θαηά ην 50 % ηνπ ζπλφινπ ηεο 
πξνζδηνξηζζείζαο αξφζηκεο γεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ πξνζδηνξηζζεηζψλ 
εθηάζεσλ, πνιιαπιαζηαδφκελν επί ηνλ ιφγν ηεο δηαθνξάο. 
Ο ιφγνο ηεο δηαθνξάο πνπ αλαθέξεηαη ζην πξψην εδάθην ηζνχηαη κε ην πνζνζηφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ 
ηεο απαηηνχκελεο πεξηνρήο νηθνινγηθήο εζηίαζεο, αθελφο, θαη ηεο πξνζδηνξηδφκελεο πεξηνρήο 
νηθνινγηθήο εζηίαζεο, αθεηέξνπ. 
 
ηαλ έρεη δηαπηζησζεί κε ζπκκφξθσζε δηθαηνχρνπ πξνο ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο πεξηνρέο νηθνινγηθήο 
εζηίαζεο, επί ηξία έηε, ε έθηαζε θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα κεησζεί ε έθηαζε πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα 
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξάζηλεο ελίζρπζεο, γηα ηα επαθφινπζα έηε πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηεο 
ζπλνιηθήο έθηαζεο αξφζηκεο γεο πνπ πξνζδηνξίζηεθε. 

 
Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο φζνλ αθνξά ηελ πξάζηλε ελίζρπζε δελ επηβάιινληαη γηα ηα έηε 2015 θαη 2016. 
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iii. ΚΑΘΤΣΔΡΖΜΔΝΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ 
 
Ζ εθπξφζεζκε ππνβνιή αίηεζεο ελίζρπζεο, δειαδή κεηά ηε ιήμε ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο θαη κέρξη θαη 
25 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, νδεγεί ζε κείσζε ηεο επηδφηεζεο  θαηά 1% αλά εξγάζηκε εκέξα ησλ πνζψλ 
πνπ ν αηηεηήο ζα είρε δηθαίσκα λα ιάβεη, εάλ ε αίηεζε είρε ππνβιεζεί εκπξφζεζκα.  
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο κεγαιχηεξεο ησλ 25 εκεξψλ, ε αίηεζε ζεσξείηαη κε απνδεθηή θαη δελ 
ρνξεγείηαη ελίζρπζε ζηνλ αηηεηή. 
 
 

ΔΠΗΒΟΛΖ ΜΔΗΧΔΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΧΝ ΣΗ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΔΚ 
ΠΡΟΘΔΔΧ  
 
Δάλ δηαπηζησζεί φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο δεισζείζαο θαη ηεο δηαπηζησζείζαο έθηαζεο νθείινληαη ζε 
εθ πξνζέζεσο δειψζεηο έθηαζεο κεγαιχηεξεο ηεο πξαγκαηηθήο, δελ ρνξεγείηαη ε ελίζρπζε ηελ νπνία ζα 
δηθαηνχληαλ ν αηηεηήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν εκεξνινγηαθφ έηνο γηα ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία πιεξσκήο, εάλ 
ε δηαθνξά ππεξβαίλεη ην 0,5 % ηεο πξνζδηνξηζζείζαο έθηαζεο ή ηα δέθα (10) δεθάξηα.  
Δπηπιένλ, εάλ ε ελ ιφγσ δηαθνξά ππεξβαίλεη ην 20 % ηεο πξνζδηνξηζζείζαο έθηαζεο, ν αηηεηήο 
απνθιείεηαη θαη πάιη απφ ηε ιήςε εληζρχζεσλ κέρξη πνζνχ ίζνπ κε εθείλν πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηαθνξά 
κεηαμχ ηεο δεισζείζαο θαη ηεο δηαπηζησζείζαο έθηαζεο. Σν πνζφ απηφ ζπκςεθίδεηαη, ζχκθσλα ζρεηηθφ 
θαλνληζκφ, κε κειινληηθέο πιεξσκέο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ πξνο ηνλ ίδην δηθαηνχρν απφ ηνλ ΚΟΑΠ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δηαπίζησζεο θαη ησλ ηξηψλ εκεξνινγηαθψλ εηψλ πνπ έπνληαη ηνπ 
εκεξνινγηαθνχ έηνπο ηεο δηαπίζησζεο.  
Δάλ ην πνζφ δελ κπνξεί λα ζπκςεθηζηεί εμ νινθιήξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δηαπίζησζεο θαη ησλ 
ηξηψλ εκεξνινγηαθψλ εηψλ πνπ έπνληαη ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ηεο δηαπίζησζεο, ην ππφινηπν ηεο 
νθεηιήο δηαγξάθεηαη. 
 
Δάλ ε δηαθνξά ππεξβαίλεη ην 50%, δελ ρνξεγείηαη ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε. Δπηπξνζζέησο θαη ν 
δηθαηνχρνο ππφθεηηαη ζε πξφζζεηε θχξσζε ηζφπνζε κε ηελ ελίζρπζε πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηαθνξά 
κεηαμχ δεισζείζαο έθηαζεο θαη δηαπηζησζείζαο. 
 
 

ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΒΟΛΖ ΜΔΗΧΔΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΧΝ  
 
Οη κεηψζεηο θαη νη απνθιεηζκνί πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηα κέξε ηεο αίηεζεο 
ελίζρπζεο, σο πξνο ηα νπνία ν αηηεηήο ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ Οξγαληζκφ φηη ε αίηεζε ελίζρπζεο 
είλαη αλαθξηβήο ή θαηέζηε αλαθξηβήο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο, ππφ ηνλ φξν φηη ν Οξγαληζκφο δελ έρεη 
γλσζηνπνηήζεη ζηνλ αηηεηή ηελ πξφζεζή ηνπ λα δηελεξγήζεη επηηφπην έιεγρν θαη δελ ηνλ έρεη ήδε 
ελεκεξψζεη ζρεηηθά κε παξαηππίεο ζηελ αίηεζε.  
Ζ αλαθεξφκελε ζηελ πξψηε παξάγξαθν ελεκέξσζε απφ ηνλ αηηεηή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
πξνζαξκνγή ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. 
Οη κεηψζεηο θαη νη απνθιεηζκνί πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ θεθάιαην, δελ επηβάιινληαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ ν αηηεηήο έρεη ππνβάιεη αθξηβή πξαγκαηηθά ζηνηρεία ή κπνξεί λα απνδείμεη κε άιινλ 
ηξφπν φηη δελ ζπληξέρεη ππαηηηφηεηα ζην πξφζσπφ ηνπ.  
 
 

ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΒΟΛΖ ΜΔΗΧΔΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΧΝ ΛΟΓΧ ΔΛΛΔΗΠΟΤ Ή 
ΚΑΣΑΦΑΝΧ ΛΑΝΘΑΜΔΝΖ ΓΖΛΧΖ 
 
Ο ΚΟΑΠ δελ θαηαβάιιεη επηδφηεζε γηα εθηάζεηο νη νπνίεο δελ επξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηεο 
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ζε ηεκάρηα πνπ ε δεισκέλε θαιιηέξγεηα δελ επξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν κε ηηο 
επηδνηνχκελεο θαιιηέξγεηεο φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ θαζψο θαη ζε εθηάζεηο νη νπνίεο 
δειψλνληαη ρσξίο πιήξε θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία ή ιαλζαζκέλα έηζη ψζηε λα θαζηζηνχλ ηνλ γεσγξαθηθφ 
εληνπηζκφ ηνπο αδχλαην ρσξίο ηελ επηβνιή κεηψζεσλ θαη απνθιεηζκψλ. 
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ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ  
 
ζνλ αθνξά ηηο άκεζεο εληζρχζεηο, εάλ ν δηθαηνχρνο δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα ζπκκνξθσζεί κε ηα 
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ή ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ 
δηαηεξεί ην δηθαίσκά ηνπ λα ιάβεη ελίζρπζε γηα ηελ έθηαζε ή ηα δψα πνπ ήηαλ επηιέμηκα θαηά ηνλ ρξφλν 
πνπ πξνέθπςαλ νη ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή νη εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο. 
 
ζνλ αθνξά ηα κέηξα ζηήξημεο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 28, 29, 33 θαη 34 ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013, εάλ ν δηθαηνχρνο δελ είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηηο δεζκεχζεηο ηνπ 
απνηέιεζκα αλσηέξαο βίαο ή εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ, ε αληίζηνηρε ελίζρπζε πξέπεη λα αλαθηεζεί γηα 
ηα έηε θαηά ηα νπνία πξνέθπςε ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή νη εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο. Ζ αλάθηεζε 
αθνξά κφλν ηηο δεζκεχζεηο ζρεηηθά κε ηηο νπνίεο δελ ππήξμαλ πξφζζεηα θφζηε ή δηαθπγφλ εηζφδεκα 
πξηλ απφ ηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ή ηηο εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο. Ζ αλάθηεζε δελ επεξεάδεη ηα 
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο θαη δελ επηβάιιεηαη νπδεκία δηνηθεηηθή θχξσζε. 
 
ζνλ αθνξά άιια κέηξα ζηήξημεο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ηα θξάηε κέιε δελ κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ 
κεξηθή ή πιήξε επηζηξνθή ηεο ζηήξημεο ζε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ή εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ. 
ηελ πεξίπησζε πνιπεηψλ δεζκεχζεσλ ή πιεξσκψλ, δελ απαηηείηαη επηζηξνθή ηεο ζηήξημεο πνπ 
ρνξεγήζεθε θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε θαη ε δέζκεπζε ή θαηαβνιή ηεο ζηήξημεο πξέπεη λα ζπλερηζζεί 
θαηά ηα επφκελα έηε ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή ηεο δηάξθεηα. 
ηαλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο θαη αθνξά 
πνιιαπιή ζπκκφξθσζε, δελ επηβάιιεηαη ε αληίζηνηρε δηνηθεηηθή θχξσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 91 
παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013. 
Οη πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ. Ζ γλσζηνπνίεζε 
ησλ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη γξαπηψο ζην νηθείν Δπαξρηαθφ Γξαθείν ηνπ 
Οξγαληζκνχ ην αξγφηεξν εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν αηηεηήο ήηαλ ζε ζέζε λα ην 
πξάμεη. ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηή ε αηηηνιφγεζε ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ κε απνηέιεζκα 
λα πξνθχςνπλ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο φπσο επηβνιή κεηψζεσλ, αθνχ ν αηηεηήο δελ ζα ζεσξείηαη φηη 
ππέζηε δεκηά ιφγσ αλσηέξαο βίαο. 
 
 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ 
Γηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο εθπξφζεζκεο ππνβνιήο αηηήζεσλ κπνξεί λα είλαη κφλν πεξηπηψζεηο πνπ 
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  
Σα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη κε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζηνλ ΚΟΑΠ 
εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ν θάηνρνο ηεο εθκεηάιιεπζεο είλαη ζε ζέζε λα ην 
πξάμεη γηα λα κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηά. Οη ιφγνη αλσηέξαο βίαο αλαγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. 
Γηθαηνινγεηηθά πξνο αμηνιφγεζε πεξίπησζεο αλσηέξαο βίαο ζα γίλνληαη απνδεθηά ΜΟΝΟ γηα 
ΔΚΠΡΟΘΔΜΔ αηηήζεηο, δειαδή κφλν γηα αηηήζεηο πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηηο 04/05/2015 έσο 
ηηο 29/05/0215. 
Γηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ΓΔΝ ζα γίλνληαη απνδεθηά γηα 
ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΔ αηηήζεηο, δειαδή γηα αηηήζεηο πνπ ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ππνβιεζνχλ απφ ηηο 
29/05/2015 θαη έπεηηα. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή αηηήζεσλ ζε φλνκα απνζαλφλησλ, απφ ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα 
είλαη ΠΑΡΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΣΤΠΖ. Ο λφκηκνο δηαρεηξηζηήο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ απνζαλφληα ή 
θαη λφκηκνο θιεξνλφκνο ηεο πεξηνπζίαο θαιείηαη λα ππνβάιεη ΝΔΑ ΑΗΣΖΖ ζην φλνκα ηνπ. 
 
 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΘΑΝΑΣΟΤ ΣΟΤ ΑΗΣΖΣΖ 
 
ε πεξίπησζε ζαλάηνπ αηηεηή, ην ζπκβάλ ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ ΚΟΑΠ εληφο δέθα (10) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ, ψζηε λα δνζνχλ έγθαηξα νη νδεγίεο ζην λφκηκν 
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θιεξνλφκν γηα ην ηη πξέπεη λα πξάμεη ψζηε λα ιάβεη απηφο ηελ επηδφηεζε ή γηα λα ζπλερίζεη απηφο ηε 
γεσξγηθή δέζκεπζε πνπ είρε αλαιάβεη ν απνζαλφληαο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.  
 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ ΑΠΟΘΑΝΟΝΣΧΝ ΜΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΔ 
ηελ πεξίπησζε χπαξμεο δηαρεηξηζηή απνζαλφληνο αηηεηή ηνπ ΚΟΑΠ,  αθνχ εθδνζεί ην δηάηαγκα 
δηαρείξηζεο απφ ην Γηθαζηήξην ή ην πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο απφ ηνλ Κνηλνηάξρε ν λφκηκνο 
«δηαρεηξηζηήο» ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα έληππα: 
 
1. Πηζηνπνηεηηθφ Θαλάηνπ 
2. Πηζηνπνηεηηθφ, ζθξαγηζκέλν θαη ππνγξακκέλν απφ ηνλ Κνηλνηάξρε ηεο θνηλφηεηαο ή ελνξίαο, πνπ 

είρε ηελ ηειεπηαία δηεχζπλζε ηνπ ν απνβηψζαο ζην νπνίν αλαγξάθνληαη νη λφκηκνη θιεξνλφκνη ηνπ 
απνβηψζαληα. 

3. Πηζηνπνηεκέλε δήισζε απφ ηνλ θνηλνηάξρε ηελ νπνία ζα ππνγξάθνπλ φινη νη λφκηκνη θιεξνλφκνη 
ηνπ απνβηψζαληα, κε ηελ νπνία ζα νξίδνπλ ην δηαρεηξηζηή πεξηνπζίαο.  

4. Τπεχζπλε δήισζε απφ ην δηαρεηξηζηή γηα ζπλέρηζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ αλέιαβε ν απνζαλψλ - 
είλαη απαξαίηεην κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο πνπ λα ζπλερίδεη αλεηιεκκέλε  
ππνρξέσζε (Γηαρεηξηζηήο Μέηξνπ). 

5. Έληππν ζπκκεηνρήο γηα ηα Μέηξα 10 θαη 11 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 γηα ζπλέρηζε ησλ ππνρξεψζεσλ 
πνπ αλέιαβε ν απνζαλείλαη απαξαίηεην κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο πνπ λα 
ζπλερίδεη ηελ αλεηιεκκέλε ππνρξέσζε (Γηαρεηξηζηήο Μέηξνπ).  

6. Αληίγξαθν ηαπηφηεηαο δηαρεηξηζηή. 
7. Έληππν αηηήκαηνο γηα αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα ηηο νθεηιέο ηνπ απνζαλφληα απφ θαη πξνο ηνλ 

ΚΟΑΠ. 
8. Δμνπζηνδφηεζε απφ ην ΣΔΠ (Έληππν Δ. Πξ. 703). 
 
Σα έληππα 1,2,3,4,5 θαη 7 κπνξείηε λα ηα πξνκεζεπηείηε απφ ηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ. 
 
Σν έληππν 7 ζπκπιεξψλεηαη ζηα Δπαξρηαθά θαη δίλεηαη αθνινχζσο ζην δηαρεηξηζηή ε αλαιπηηθή 
θαηάζηαζε γηα ηα ρξεσζηηθά ή/θαη πηζησηηθά ππφινηπα ηνπ απνζαλφληα φζνλ αθνξά ηνλ ΚΟΑΠ. Απηή ε 
αλαιπηηθή θαηάζηαζε πξνζθνκίδεηαη απφ ην δηαρεηξηζηή ζην ΣΔΠ, απφ φπνπ θαη ηνπ δίδεηαη ε 
Δμνπζηνδφηεζε (Έληππν 8) κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη έρνπλ δηεπζεηεζεί νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 
ηνπ απνζαλφληνο θαη απηφο απαιιάζζεηαη θαη φηη ην ΣΔΠ δελ θέξεη έλζηαζε γηα ηελ είζπξαμε 
νθεηιφκελσλ πνζψλ. 
 
Μφλν κεηά ηελ πξνζθφκηζε ηεο εμνπζηνδφηεζεο απφ ην ΣΔΠ, ν ΚΟΑΠ δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ πιεξσκή 
απνβηψζαληνο δηθαηνχρνπ ζηνλ πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ αληηπξνζψπνπ πνπ νξίζζεθε σο 
δηαρεηξηζηήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ απνβηψζαληα. 
 
εκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πηζησηηθφ ππφινηπν ηνπ απνζαλφληα, απφ ηνλ ΚΟΑΠ, 
ππεξβαίλεη ηηο €2.562,90 επξψ (£1.500 ιίξεο), γηα λα πξνρσξήζεη ε εμαγσγή πιεξσκήο απαηηείηαη ε 
πξνζθφκηζε δηαηάγκαηνο δηαρείξηζεο απφ ην Γηθαζηήξην. 
 
 

ΑΝΑΚΣΖΔΗ 
 

«Αλάθηεζε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ» 
ε πεξίπησζε αρξεψζηεηεο (εθ παξαδξνκήο) πιεξσκήο, ν αηηεηήο επηζηξέθεη ην ζρεηηθφ πνζφ πνπ 
θαηαβιήζεθε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ απφ ηνλ ΚΟΑΠ, πξνζαπμεκέλν θαηά ηνπο ηφθνπο πνπ ππνινγίδνληαη 
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πξνζεζκία πιεξσκήο γηα ηνλ δηθαηνχρν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εληνιή 
αλάθηεζεο, ε νπνία θαζνξίδεηαη ζε 60 εκέξεο ην πνιχ, έσο ηελ επηζηξνθή ή ηελ αθαίξεζε ησλ 
νθεηιφκελσλ πνζψλ.  
Σν εθαξκνζηέν επηηφθην ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, αιιά δελ 
πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξν απφ εθείλν πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ αλάθηεζε πνζψλ βάζεη ησλ εζληθψλ 
δηαηάμεσλ.  
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ε πεξίπησζε φπνπ ην επηπξφζζεην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ αηηεηή απφ ηνλ 
ΚΟΑΠ, νθείιεηαη ζε ιαλζαζκέλεο ή παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ αηηεηή, ην 
επηπιένλ πνζφ επηζηξέθεηαη απφ ηνλ αηηεηή ζηνλ ΚΟΑΠ,  επηβαξπλφκελν κε ην εθάζηνηε χςνο ηνπ 
επηηνθίνπ πνπ πξνλνείηαη απφ ηελ Κππξηαθή Ννκνζεζία απφ ηελ εκέξα απνζηνιήο ηεο γξαπηήο 
εηδνπνίεζεο γηα θαηαβνιή ηνπ πνζνχ. 
Ζ ππνρξέσζε επηζηξνθήο δελ ηζρχεη, εάλ ε πιεξσκή νθείιεηαη ζε ζθάικα ηεο αξκφδηαο ή άιιεο αξρήο, 
ην νπνίν δελ ήηαλ εχινγα δπλαηφλ λα εληνπηζηεί απφ ηνλ αηηεηή.  
Δληνχηνηο, εάλ ην ζθάικα ζπλδέεηαη κε πξαγκαηηθά ζηνηρεία πνπ ππεηζέξρνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
ζρεηηθήο ελίζρπζεο, ε επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ΓΔΝ γίλεηαη κφλνλ εάλ ε απφθαζε αλάθηεζεο δελ 
θνηλνπνηήζεθε εληφο δσδεθακήλνπ απφ ηελ πιεξσκή. 
 
«Μέζνδνο αλάθηεζεο» 
Με ηελ επηθχιαμε άιισλ εθηειεζηηθψλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην εζληθφ δίθαην, ηα θξάηε κέιε 
ζπκςεθίδνπλ ηηο ηπρφλ εθθξεκείο νθεηιέο ελφο αηηεηή/δηθαηνχρνπ, νη νπνίεο έρνπλ βεβαησζεί ζχκθσλα 
κε ηελ εζληθή λνκνζεζία, κε κειινληηθέο πιεξσκέο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ πξνο ηνλ ίδην 
αηηεηή/δηθαηνχρν απφ ηνλ νξγαληζκφ πιεξσκψλ πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ αλάθηεζε ηεο νθεηιήο. 
 
 

ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 
 

«Μεηαβίβαζε εθκεηάιιεπζεο » λνείηαη ε πψιεζε, ελνηθίαζε ή αλάινγνο ηχπνο ζπλαιιαγήο πνπ 
θαιχπηεη ηηο ζρεηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο.  
 
«Μεηαβηβάδσλ» είλαη ν δηθαηνχρνο ηνπ νπνίνπ ε εθκεηάιιεπζε κεηαβηβάδεηαη ζε άιιν δηθαηνχρν·  
 
«Γηάδνρνο» είλαη ν δηθαηνχρνο ζηνλ νπνίν κεηαβηβάδεηαη ε εθκεηάιιεπζε.  
 
ζνλ αθνξά ηηο κεηαβηβάζεηο εθκεηαιιεχζεσλ ηζρχνπλ ηα πην θάησ:  
Δάλ κηα εθκεηάιιεπζε κεηαβηβαζηεί εμ νινθιήξνπ απφ δηθαηνχρν ζε δηθαηνχρν κεηά ηελ ππνβνιή 
αίηεζεο ελίζρπζεο θαη πξηλ πιεξσζνχλ φινη νη φξνη ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο, δελ ρνξεγείηαη ελίζρπζε 
ζηνλ κεηαβηβάδνληα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε πνπ έρεη κεηαβηβαζηεί.  
 
Ζ ελίζρπζε γηα ηελ νπνία έρεη ππνβάιεη αίηεζε ν κεηαβηβάδσλ ρνξεγείηαη ζηνλ δηάδνρν, εθφζνλ:  
α) ν δηάδνρνο ελεκεξψζεη ηνλ ΚΟΑΠ γηα ηε κεηαβίβαζε θαη δεηήζεη ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο εληφο 
πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα θξάηε κέιε·  
β) ν δηάδνρνο ππνβάιεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ελδερνκέλσο απαηηεί ν ΚΟΑΠ·  
γ) πιεξνχληαη φινη νη φξνη ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο φζνλ αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε πνπ έρεη 
κεηαβηβαζηεί.  
 
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν δηάδνρνο ελεκεξψζεη ηνλ ΚΟΑΠ γηα ηελ κεηαβίβαζε θαη δεηήζεη ηελ θαηαβνιή ηεο 
ελίζρπζεο:  
α) ν δηάδνρνο απνθηά φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κεηαβηβάδνληνο πνπ απνξξένπλ απφ 
ηελ έλλνκε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεηαβηβάδνληνο θαη ηνπ ΚΟΑΠ, ηελ νπνία δεκηνπξγεί ε αίηεζε ελίζρπζεο·  
β) φιεο νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο θαη φιεο νη δειψζεηο ηνπ κεηαβηβάδνληνο 
πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε, απνδίδνληαη ζηνλ δηάδνρν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ 
επξσπαηθψλ/ελσζηαθψλ θαλφλσλ·  
γ) ε εθκεηάιιεπζε πνπ έρεη κεηαβηβαζηεί ζεσξείηαη, θαηά πεξίπησζε, σο ρσξηζηή εθκεηάιιεπζε γηα ηε 
ζρεηηθή πεξίνδν εκπνξίαο ή πξηκνδφηεζεο.  

 
i. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαρείξηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο / δέζκεπζεο κεηαβηβάδεηαη ζε άιιν πξφζσπν, ν 

δηάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεξήζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβε ν κεηαβηβάδνληαο ηεο 
εθκεηάιιεπζεο θαη ν ΚΟΑΠ ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί επίζεκα, έγθαηξα θαη γξαπηψο γηα ηελ 
επηζπκία ηνπ δηαδφρνπ λα ζπλερίζεη ηε ζπκκεηνρή ζην Μέηξν / Καζεζηψο γηα ην ππφινηπν ηεο 
πεληαεηνχο ή εμαεηνχο δέζκεπζεο.  
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ii. Ο δηάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη, καδί κε ηελ αίηεζε ηνπ, Έληππν Μεηαβίβαζεο Γηαρείξηζεο / 
Γέζκεπζεο, ην νπνίν κπνξεί λα πξνκεζεπηεί απφ ηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ ή απφ ηελ 
ηζηνζειίδα www.capo.gov.cy, ζην νπνίν ζα δειψλεηαη ε δέζκεπζή ηνπ λα ζπλερίζεη ηελ εθαξκνγή 
ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλέιαβε ν παιαηφο δηαρεηξηζηήο ηεο εθκεηάιιεπζεο. Σν έληππν απηφ 
ππνγξάθεηαη ηφζν απφ ηνλ κεηαβηβάδνληα φζν θαη απφ ην δηάδνρν. Δπίζεο, ζε πεξηπηψζεηο 
πνιπεηψλ δεζκεχζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ Μέηξσλ 10 θαη 11, ν δηάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνγξάςεη θαη 
ην αληίζηνηρν έληππν ζπκκεηνρήο αλάινγα κε ην Μέηξν / Καζεζηψο/ηα ηνπ/ησλ νπνίνπ/σλ ηε 
δέζκεπζε πξφθεηηαη λα αλαιάβεη, γηα λα ζεσξείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ έγθπξε. 

iii. ε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο απνβηψζεη πξνηνχ εθηειεζηεί ε πιεξσκή ηνπ, ηφηε γηα ηα νθεηιφκελα 
ηνπ ΚΟΑΠ πξνο ηνλ απνβηψζαληα δχλαηαη λα πιεξσζεί ν δηαρεηξηζηήο ηεο πεξηνπζίαο, λννπκέλνπ 
φηη πξνζθνκίζεη ηα έγγξαθα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή παξάγξαθν πην πάλσ. 

iv. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαρεηξηζηήο ηεο πεξηνπζίαο αηηεηή πνπ ζπκκεηείρε ζε Αγξνπεξηβαιινληηθφ 
Μέηξν ηα πξνεγνχκελα έηε επηζπκεί λα ζπλερίζεη ηε δέζκεπζε ην 2015, ηφηε ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκίζεη επηπξφζζεηα κε ηα πην πάλσ έληππα θαη ηα πην θάησ, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
δέζκεπζεο: 

 Έληππν πκκεηνρήο γηα ην θάζε Καζεζηψο μερσξηζηά 

 Πηζηνπνηεηηθά Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ή άιια απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά, φπνπ ηζρχεη. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ππφινηπνπ ηεο πνιπεηνχο δέζκεπζεο είλαη δηαθνξεηηθφο 
απφ ην δηαρεηξηζηή ηεο πεξηνπζίαο ηφηε ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ππνινίπνπ ηεο δέζκεπζεο ρξεηάδεηαη 
λα πξνζθνκίζεη κφλν: 

 Έληππν Μεηαβίβαζεο Γέζκεπζεο 

 Έληππν πκκεηνρήο γηα ην θάζε Καζεζηψο μερσξηζηά 

 Πηζηνπνηεηηθά Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ή άιια απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά, φπνπ ηζρχεη. 
 
 

ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ 
 
ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΜΑΣΟ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ 
Μεηά ην πέξαο ησλ ειέγρσλ ζηηο αηηήζεηο, ν ΚΟΑΠ θνηλνπνηεί  ζηνπο αηηεηέο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε 
ηεκαρίσλ ΜΟΝΟ ζε πεξίπησζε πνπ ζηα ηεκάρηα ηνπο παξνπζηάδνληαη παξαηππίεο.  
ε πεξίπησζε πνπ νη αηηεηέο δηαθσλνχλ κε θάπνηα απφ η` απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ, έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ αίηεκα επαλεμέηαζεο επί ησλ/ηεο ηεκαρίσλ/αίηεζεο ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία 
ηνπ ΚΟΑΠ, ρξεζηκνπνηψληαο γηα ην ζθνπφ απηφ ηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε πνπ ηνπο θνηλνπνηήζεθε.  
Ννείηαη φηη ηα αηηήκαηα επαλεμέηαζεο γηα λα ιεθζνχλ ππφςε, ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ίδηνπ ηνπ αηηεηή θαη λα ππνβιεζνχλ εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη.  
 
ΔΞΔΣΑΖ ΑΗΣΖΜΑΣΟ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ 
Σα αηηήκαηα επαλεμέηαζεο εμεηάδνληαη ζε επίπεδν Δπαξρηαθνχ Γξαθείνπ. ε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη 
ε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ, ν επηηφπηνο έιεγρνο γίλεηαη απφ ειεγθηή δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ 
είρε ειέγμεη αξρηθψο ηελ αίηεζε. 
 
ΑΠΟΓΟΥΖ Ή ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΑΗΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ 
Ο ΚΟΑΠ κεηά ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο επαλεμέηαζεο, ελεκεξψλεη ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηελ 
απφθαζή ηνπ λα απνδερηεί ή λα απνξξίςεη ην αίηεκα επαλεμέηαζεο ηνπ. 
 
 

ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΛΖΡΧΜΧΝ 
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ (επηηφπησλ θαη δηνηθεηηθψλ), ν 
ΚΟΑΠ εθηειεί ηηο πιεξσκέο κε ηξαπεδηθφ έκβαζκα ζην ινγαξηαζκφ ηνπ αηηεηή.  
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ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΔΧΝ 
 
Ο ΚΟΑΠ απνζηέιιεη ελεκεξσηηθέο θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ζηνλ θάζε αηηεηή. Δληφο 21 εκεξψλ απφ ηελ 
παξαιαβή απηψλ, έρνπλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ.  

Ζ έλζηαζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θαη ηνπο ζαθείο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
ππνβάιιεηαη.  
Οη ελζηάζεηο παξαιακβάλνληαη απφ ηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ. Οη 
αηηεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ έθβαζε ηεο έλζηαζεο ηνπο ή γηα ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο ηνπο εληφο 30 
εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 
 
ΣΔΛΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ Ή ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΣΖ ΔΝΣΑΖ 

Ζ απφθαζε επί ηεο έλζηαζεο είλαη ηειεζίδηθε. Ο αηηεηήο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά δηα επηζηνιήο κέζσ ηεο 
νπνίαο πιεξνθνξείηε θαη γηα ην δηθαίσκα ηνπ λα πξνζβάιεη ηελ ελ ιφγσ δηνηθεηηθή απφθαζε δπλάκεη 
ηνπ Άξζξνπ 146 ηνπ πληάγκαηνο.  
 
ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΑΗΣΖΣΧΝ (γηα φηη αθνξά ηελ ππνβιεζείζα ηνπο αίηεζε) 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ελεκέξσζε πνπ ζα αθνξά ηελ ππνβιεζείζα αίηεζε φπσο «Αλαιπηηθή Καηάζηαζε 
Σεκαρίσλ» ή «Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Πιεξσκήο» ζ` αλαξηψληαη ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 
αηηήζεσλ EAS (δελ ζα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ). Γηα ηελ αλάξηεζε ηνπο ζα 
ελεκεξψλνληαη νη αηηεηέο κε απνζηνιή ζρεηηθνχ κελχκαηνο (sms) ζηνλ αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ 
ζα είλαη θαηαρσξεκέλνο ζηελ αίηεζε ηνπο. 
 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΠΟΝΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΗΣΖΣΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  
 
Οη αηηεηέο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο παξαπφλνπ γηα ην επίπεδν ππεξεζηψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 
εθαξκνγήο ησλ ρεδίσλ / Μέηξσλ, πξνο ηνλ Δπίηξνπν Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ κε επηζηνιή ηνπο, είηε 
κέζσ ηνπ Δπαξρηαθνχ Γξαθείνπ, είηε κε απεπζείαο απνζηνιή πξνο ηνλ Δπίηξνπν Αγξνηηθψλ 
Πιεξσκψλ, ζηε Γηεχζπλζε, «ΚΟΑΠ, Μηραήι Κνπηζφθηα 20, 2000, Λεπθσζία» ή ζηελ «Σαρπδξνκηθή 
Θπξίδα 16102, 2086, Λεπθσζία». Ο Δπίηξνπνο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ αθνχ εμεηάζεη ηελ ππφζεζε 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ, ππνρξενχηαη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ 
παξαιαβή ηνπ παξαπφλνπ λα απαληήζεη γξαπηψο ζηνλ παξαπνλνχκελν. 
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 ΜΔΡΟ Ζ’ 
 

ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ ΔΚΣΑΔΧΝ 
 
 
 

ΟΡΗΜΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ 
 
«Αξφζηκε γε»: Ζ έθηαζε ε νπνία θαιιηεξγείηαη γηα θπηηθή παξαγσγή ή ε νπνία είλαη δηαζέζηκε γηα 
θπηηθή παξαγσγή θαη επξίζθεηαη ζε αγξαλάπαπζε.  
 
«Μφληκεο θαιιηέξγεηεο»: Οη κε ελαιιαζζφκελεο θαιιηέξγεηεο (εθηφο απφ ηνπο κφληκνπο 
βνζθφηνπνπο) πνπ θαηαιακβάλνπλ ηε γε γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ θαη απνδίδνπλ 
επαλαιακβαλφκελεο ζπγθνκηδέο. 
 
«Μφληκνο βνζθφηνπνο»: Γε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε αγξσζησδψλ ή άιισλ πνσδψλ 
θηελνηξνθηθψλ θπηψλ κε θπζηθφ ηξφπν (απηνθπή) ή κε θαιιηέξγεηα (ζπαξκέλα) θαη δελ έρεη πεξηιεθζεί 
ζηελ ακεηςηζπνξά επί πέληε έηε ή πεξηζζφηεξν· κπνξεί λα πεξηιακβάλεη άιια είδε, φπσο ζάκλνπο θαη/ή 
δέλδξα πνπ πξνζθέξνληαη γηα βνζθή, ππφ ηνλ φξν φηη επηθξαηνχλ ηα αγξσζηψδε θαη ινηπά 
πνψδε θηελνηξνθηθά θπηά, θαζψο θαη  
γε πνπ πξνζθέξεηαη γηα βνζθή θαη εληάζζεηαη ζε θαζηεξσκέλεο ηνπηθέο πξαθηηθέο φπνπ ηα 
αγξσζηψδε θαη ινηπά πνψδε θηελνηξνθηθά θπηά παξαδνζηαθά δελ επηθξαηνχλ ζηηο εθηάζεηο 
βνζθήο. Δίλαη νη θπζηθέο θπηνθνηλσλίεο ησλ νπνίσλ ην χςνο ζπλήζσο δελ ππεξβαίλεη ην έλα κέηξν θαη 
πεξηιακβάλνπλ ρακαίθπην, πνιχθιαδε θαη ζακλψδε ή εκηζακλψδε βιάζηεζε. Σα θξχγαλα απνηεινχλ 
ηνλ ζπλήζε ηχπν βιαζηήζεσο ησλ αγφλσλ πεξηνρψλ ηεο ρακειήο θαη κεζαίαο δψλεο, είλαη 
απνθιεηζηηθψο μεξνθπηηθήο κνξθήο θαη ζπλνδεχνληαη θαηά θαλφλα απφ δηάθνξα μεξνθπηηθά 
αγξσζηψδε, πνψδε θπηά. Σα θπηηθά είδε ησλ βνζθψλ απηψλ, πνπ αλήθνπλ ζε δηάθνξεο νηθνγέλεηεο θαη 
αλαπαξάγνληαη κε ζπφξνπο ή παξαβιαζηήκαηα. Αληηπξνζσπεπηηθά είδε είλαη ην καδίλ (Sarcopoterium 
spinosum), ην ζπκάξη (Thymus capitatus), ε ςπιιίλα (Helichrysum conglonbatum), ξαζηήλ (Calycotome 
villosa), ην θάγθλαινλ (Phagnalon rupestre), νη θνπκάλεο (Fumana spp.), νη μηζηαξθέο (Cistus spp.),ε 
θιφκηο (Phlomis spp.), ε ζπαηδηά (Salvia fruticosa), νη κηθξνκέξηεο (Micromeria spp.),ε αβξφζζηειια 
(Urginea maritima), ν αζθνδεινο (Asphodelus aestivus), Καππάξε (Capparis spinosa), Θξνχκπη 
(Satureja thymbra), ε ξίγαλε (είδε Origanum) θ.α. 
 
«Αγξσζηψδε ή ινηπά πνψδε θηελνηξνθηθά θπηά»: Νννχληαη φια ηα πνψδε θπηά πνπ παξαδνζηαθά 
απαληνχληαη ζηνπο θπζηθνχο βνζθφηνπνπο ή ζπλήζσο πεξηιακβάλνληαη ζηα κείγκαηα ζπφξσλ πξνο 
ζπνξά βνζθνηφπσλ ή ιηβαδηψλ ζην θξάηνο κέινο είηε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βνζθή δψσλ είηε 
φρη. Σα είδε απηά παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο. 
 
«Αγξνηεκάρην»: Ννείηαη κηα ζπλερήο έθηαζε γεο πνπ δειψλεηαη απφ έλα γεσξγφ κηαο νκάδαο 
θαιιηεξγεηψλ φπσο παξνπζηάδνληαη ζηε ζηήιε «Οκάδεο θαιιηεξγεηψλ – αγξνηεκάρην» ζην 
Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο. 
 
«Πεξίνδνο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε»: 1ε Ηαλνπαξίνπ κέρξη θαη 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 
 
«Πεξίνδνο ειέγρσλ δηαθνξνπνίεζεο»: 1ε Απξηιίνπ κέρξη θαη 30ε Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο 
αίηεζεο. 
 
«Ζκεξνκελία θαηνρήο»: Ο λφκηκνο θάηνρνο ηεο γεο θαηά ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία είλαη θαη ν 
λφκηκνο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο. Χο Ζκεξνκελία θαηνρήο νξίδεηαη ε ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα πξηλ 
απφ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ παξαιαβήο δειψζεσλ γηα ην Μεηξψν Γεσξγηθήο Γεο εθηφο εάλ ν ΚΟΑΠ 
νξίζεη δηαθνξεηηθή εκεξνκελία.  
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ΔΠΗΛΔΞΗΜΟ ΔΚΣΑΡΗΟ 
 
Χο «επηιέμηκν εθηάξην» λνείηαη θάζε «γεσξγηθή έθηαζε» (ζχκθσλα κε ην 2.4 πην θάησ) ηεο 
εθκεηάιιεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα «γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα» (ζχκθσλα κε ην 2.3 πην θάησ), 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη πεξηνρψλ πνπ δελ ήηαλ ζε θαιή γεσξγηθή θαηάζηαζε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2003, θαη 
αληαπνθξίλεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ επηιέμηκνπ εθηάξηνπ θαζ’ φιν ην εκεξνινγηαθφ έηνο, εθηφο απφ 
πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ή εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ.  

 
Δπηπξφζζεηα εθηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή θάλλαβεο απνηεινχλ επηιέμηκα εθηάξηα 
κφλν εάλ νη πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ πεξηεθηηθφηεηα ζε ηεηξαυδξνθαλλαβηλφιε πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 0,2 % θαη είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ θνηλφ θαηάινγν πνηθηιηψλ ηεο Δ.Δ.  

 

ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
 
Χο γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα λνείηαη: 
 
1. Ζ παξαγσγή, ε εθηξνθή δψσλ ή ε θαιιηέξγεηα γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

ζπγθνκηδήο, ηεο άκειμεο, ηεο αλαπαξαγσγήο δψσλ θαη ηεο εθηξνθήο δψσλ γηα γεσξγηθή 
εθκεηάιιεπζε,  

 
2. Ή ε δηαηήξεζε κηαο γεσξγηθήο έθηαζεο ζε θαηάζηαζε πνπ λα ηελ θαζηζηά θαηάιιειε γηα θαιιηέξγεηα 

ρσξίο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο πέξαλ ησλ ζπλήζσλ γεσξγηθψλ κεζφδσλ θαη κεραλεκάησλ. Ζ 
γε απηή ζα πξέπεη λα δειψλεηαη σο αγξαλάπαπζε.  

 
 αλ ειάρηζηε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ αγξαλάπαπζε νξίδεηαη ε κεραληθή θαηεξγαζία (ην φξγσκα) ηνπ εδάθνπο 

ηνπιάρηζην κηα θνξά ηνλ ρξφλν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο (Μάξηε, Απξίιε ή Μάε) ιφγσ ηνπ φηη θαηά ηνπο 
κήλεο απηνχο ηα δηδάληα δελ έρνπλ ζπνξνπνηήζεη αθφκα θαη ε γε επξίζθεηαη ζην ξψγν ηεο. 

 
3. Ή ε άζθεζε ηεο ειάρηζηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα γεσξγηθέο πεξηνρέο εθ θχζεσο θαηάιιειεο γηα 

βνζθή 
 

 αλ ειάρηζηε δξαζηεξηφηεηα γηα γεσξγηθέο πεξηνρέο εθ θχζεσο θαηάιιειεο γηα βνζθή νξίδεηαη ε βφζθεζε ή 
ε εληζρπηηθή ζπνξά. 

 
 

ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΔΚΣΑΖ 
 

 ΑΡΟΗΜΖ ΓΖ  
 

ηελ πεξίπησζε ησλ εηήζησλ θαιιηεξγεηψλ, επηιέμηκεο γηα επηδφηεζε είλαη νη εθηάζεηο πνπ έρνπλ ζπαξεί 
ή θπηεπηεί ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν (ζχκθσλα µε ηελ ηζρχνπζα πξαθηηθή ηεο πεξηνρήο θαη ηελ 
αγξνλνκηθή έλλνηα ηνπ φξνπ), ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ππθλφηεηα θπηψλ θαη έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηεο 
θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο. πνπ ην πην πάλσ θξηηήξην δελ ηθαλνπνηείηαη θαη ε θπηεία θαίλεηαη ή είλαη 
εγθαηαιεηκκέλε, δελ ζα θαηαβάιιεηαη θακία επηδφηεζε γηα ηελ ελ ιφγσ έθηαζε.  

 
ηελ πεξίπησζε εθηάζεσλ ζε αγξαλάπαπζε, επηιέμηκεο γηα επηδφηεζε είλαη κφλν εθηάζεηο ζηηο νπνίεο 
αζθείηαη ε ειάρηζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπιάρηζην κηα θνξά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Άλνημεο θαη δελ ππάξρεη 
γεσξγηθή παξαγσγή γηα ηνπιάρηζην 6 κήλεο απφ 1ε Φεβξνπαξίνπ κέρξη 31ε Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο ππνβνιήο 
ηεο αίηεζεο.  
 
 

 ΜΟΝΗΜΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ  
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Έθηαζε κε κφληκεο θαιιηέξγεηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί επηιέμηκε απφ ην έηνο θχηεπζεο, αθφκα θαη αλ ε 
κφληκε θαιιηέξγεηα δελ έρεη αξρίζεη λα παξάγεη κέρξη ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο Δληαίαο Αίηεζεο 
Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ.  

 
ηελ πεξίπησζε εθηάζεσλ κε κφληκεο θαιιηέξγεηεο επηιέμηκεο γηα επηδφηεζε είλαη εθηάζεηο ζηηο νπνίεο 
έρνπλ δηελεξγεζεί νη πην θάησ θξνληίδεο: 

 
ηελ πεξίπησζε ησλ ακπειηψλ (νηλνπνηήζηκσλ, επηηξαπέδησλ θαη ακπειηψλ γηα παξαγσγή ζηαθίδαο) 
γηα λα είλαη επηιέμηκεο ζα πξέπεη λα έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο φπσο θιάδεκα 
θαη ηθαλνπνηεηηθή θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν. 

 
ηελ πεξίπησζε ησλ δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή θαηαπνιέκεζε 
δηδαλίσλ θαη αθαίξεζε ησλ μεξψλ θιάδσλ απφ ηελ θφκε ησλ δέληξσλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν. 

 
Πξεκλνθπή δάζε κηθξνχ πεξίηξνπνπ ρξφλνπ:  
Γηα ηελ Κχπξν, ηα είδε πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ίδξπζε πξεκλνθπψλ δαζψλ κηθξνχ 
πεξίηξνπνπ ρξφλνπ είλαη ηα εμήο: ςεπδαθαθία (Robinia pseudoacacia), επθάιππηνο (Eucalyptus spp), ή 
θαιιηηξίδα (Callitris spp), ησλ νπνίσλ ν θχθινο ζπγθνκηδήο είλαη ηα 20 ρξφληα. Ζ ειάρηζηε έθηαζε πνπ 
ρξεηάδεηαη λα θαηαιακβάλνπλ είλαη ηα 3 δεθάξηα. Δπηπξφζζεηα, γηα λα είλαη επηιέμηκεο γηα επηδφηεζε νη 
εθηάζεηο απηέο, ζα πξέπεη λα είρε εμαζθαιηζηεί άδεηα ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Πεξηβάιινληνο γηα ηε θχηεπζε ηνπο κε ηα ελ ιφγσ είδε. 
 
 

ΔΚΣΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΠΑΡΣΑ ΓΔΝΣΡΑ 
 
Λφγσ ηεο χπαξμεο ησλ δέληξσλ παξεκπνδίδεηαη ε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε γε πάλσ ζηελ νπνία 
είλαη θπηεκέλα ηα δέληξα. 

 
πλεπψο λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ εθηάζεσλ  

 ζε εθηάζεηο πνπ πεξηέρνπλ δέληξα ζε ζπζηεκαηηθή θπηεία ή  

 ζε εθηάζεηο αξφζηκεο γεο κε δηάζπαξηα δέληξα (εθφζνλ ε γε πάλσ ζηελ νπνία είλαη ηα δέληξα 
θπηεκέλα είλαη επηιέμηκε θαη εθφζνλ ηα δέληξα είλαη επηιέμηκα) ή  

 ζε κε επηιέμηκεο εθηάζεηο (εθφζνλ ε γε ή ηα δέληξα δελ είλαη επηιέμηκα)  
αλάινγα κε ην πφζα δέληξα ππάξρνπλ αλά δεθάξην.  
 

Ζ Κχπξνο νξίδεη ην φξην ζηα 10 δέληξα αλά δεθάξην 
 

πλεπψο νπνηαδήπνηε έθηαζε αξφζηκεο γεο πνπ πεξηέρεη δηάζπαξηα δέληξα, ηφηε απηή είλαη επηιέμηκε 
σο αξφζηκε γε εάλ: 

 ηα δέληξα δελ παξεκπνδίδνπλ ηελ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

 ε ππθλφηεηα ησλ δέληξσλ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 δέληξα / δεθάξην θαη 

 ε γε πάλσ ζηελ νπνία είλαη θπηεκέλα ηα δέληξα είλαη επηιέμηκε ζαλ αξφζηκε γε. 
 

Αλ ηζρχνπλ ηα πην πάλσ ηφηε ΟΛΟΚΛΖΡΖ ε έθηαζε ραξαθηεξίδεηαη θαη ππνινγίδεηαη γηα θαηαβνιή 
επηδφηεζεο, σο αξφζηκε γε.  

 
Γηαθνξεηηθά ζε πεξίπησζε πνπ ε ππθλφηεηα ησλ δέληξσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ 10 αλά δεθάξην 
θαη ηα δέληξα είλαη επηιέμηκα, ηφηε νιφθιεξε ε έθηαζε ινγίδεηαη σο κφληκε θαιιηέξγεηα. 
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Εικόνα 1. Παράδειγμα με διάςπαρτα δζντρα που ολόκλθρθ θ ζκταςθ υπολογίηεται ωσ αρόςιμθ (7 δζντρα – ΜΕΕ=1.5 Δεκάριο) 

 
Εικόνα 2. Παράδειγμα με δζντρα που ολόκλθρθ θ ζκταςθ υπολογίηεται ωσ μόνιμθ καλλιζργεια (17 δζντρα – ΜΕΕ =1.6 Δεκάρια) 

 
ε πεξίπησζε πνπ κηα έθηαζε ζεσξεζεί ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ ζαλ «αξφζηκε γε κε δηάζπαξηα 
επηιέμηκα δέληξα» ηφηε ζα πξέπεη λα δειψλεηαη σο αξφζηκε γε (δειψλνληαο ηελ θαιιηέξγεηα πνπ 
ππάξρεη ζην αγξνηεκάρην δειψλνληαο επίζεο θαη ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ δέληξσλ.  
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ηελ πεξίπησζε πνπ νκάδα δέληξσλ ζε έλα ηεκάρην αλαθνξάο παξεκπνδίδεη ηελ γεσξγηθή 
δξαζηεξηφηεηα ή ππεξβαίλεη ηα 10 δέληξα / δεθάξην ηφηε ε έθηαζε πνπ θαιχπηνπλ ηα δέληξα αθαηξείηαη 
απφ ηελ επηιέμηκε έθηαζε ηεο αξφζηκεο γεο ή βνζθφηνπνπ δεκηνπξγείηαη λέν αγξνηεκάρην κε ηε 
«ζπκπαγή θπηεία δέληξσλ» ε ηέηνηα πεξίπησζε δειψλεηαη ην ελ ιφγσ αγξνηεκάρην κε ηελ δελδξψδε 
θαιιηέξγεηα πρ. ειηέο θαη δειψλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ δέληξσλ. 

  

 
Εικόνα 3. Παράδειγμα με κομμάτι του τεμαχίου (ξεχωρίηει θ αροτραία καλλιζργεια από τα δζντρα) 

 

 
Εικόνα 3. Παράδειγμα με περίφραξθ 

 

ΜΗΚΣΔ ΦΤΣΔΗΔ (ΠΔΡΗΒΟΛΗΑ) 
 
ε πεξίπησζε πνπ ζε έλα αγξνηεκάρην ππάξρνπλ δέλδξα ηα νπνία είλαη αλάκεηθηα ζε ζπκπαγή 
θαιιηέξγεηα (ηεξείηαη ε αλαινγία 10 δέληξα αλά δεθάξην) πνπ αλήθνπλ ζε πέξαλ ηεο κηαο θαιιηεξγεηηθήο 
νκάδαο θαη πηζαλφλ λα ππάξρεη θαη έθηαζε ζηα ελδηάκεζα πνπ βξίζθεηαη ζε αγξαλάπαπζε ή 
θαιιηεξγείηαη κε κία ή πεξηζζφηεξεο θαιιηέξγεηεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζαλ αξφζηκε γε, αιιά δελ κπνξεί 
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λα δηαρσξηζηεί κε μερσξηζηφ αγξνηεκάρην, ηφηε κπνξεί λα δεισζεί ζαλ κεηθηή θπηεία (πεξηβφιη). Ζ 
θαηεγνξία «πεξηβφιη» ζα κπνξεί λα κεηέρεη ζηα Καζεζηψηα ηνπ Μέηξνπ 13. 
 

ΜΟΝΗΜΟΗ ΒΟΚΟΣΟΠΟΗ 
 
ΔΗΓΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΒΟΚΟΣΟΠΧΝ  

 

 ΜΟΝΗΜΟΗ ΒΟΚΟΣΟΠΟΗ ΜΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ (>5 ΔΣΖ)  
 
Γε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε αγξσζησδψλ ή άιισλ πνσδψλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ κε 
θαιιηέξγεηα (ζπαξκέλα) θαη δελ έρεη πεξηιεθζεί ζηελ ακεηςηζπνξά επί πέληε έηε ή πεξηζζφηεξν· 
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη άιια είδε, φπσο ζάκλνπο θαη/ή δέλδξα πνπ πξνζθέξνληαη γηα βνζθή, ππφ 
ηνλ φξν φηη επηθξαηνχλ ηα αγξσζηψδε θαη ινηπά πνψδε θηελνηξνθηθά θπηά. 

 

 ΜΟΝΗΜΟΗ ΒΟΚΟΣΟΠΟΗ ΔΚ ΦΤΔΧ (>5 ΔΣΖ) 
 
Γε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε αγξσζησδψλ ή άιισλ πνσδψλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ κε 
θπζηθφ ηξφπν (απηνθπή) θαη δελ έρεη πεξηιεθζεί ζηελ ακεηςηζπνξά επί πέληε έηε ή πεξηζζφηεξν· 
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη άιια είδε, φπσο ζάκλνπο θαη/ή δέλδξα πνπ πξνζθέξνληαη γηα βνζθή, ππφ 
ηνλ φξν φηη επηθξαηνχλ ηα αγξσζηψδε θαη ινηπά πνψδε θηελνηξνθηθά θπηά. 

 

 ΜΟΝΗΜΟΗ ΒΟΚΟΣΟΠΟΗ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΠΗΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ 
 

Γε πνπ πξνζθέξεηαη γηα βνζθή θαη εληάζζεηαη ζε θαζηεξσκέλεο ηνπηθέο πξαθηηθέο φπνπ ηα 
αγξσζηψδε θαη ινηπά πνψδε θηελνηξνθηθά θπηά παξαδνζηαθά δελ επηθξαηνχλ ζηηο εθηάζεηο 
βνζθήο. Δίλαη νη θπζηθέο θπηνθνηλσλίεο ησλ νπνίσλ ην χςνο ζπλήζσο δελ ππεξβαίλεη ην έλα κέηξν 
θαη πεξηιακβάλνπλ ρακαίθπην, πνιχθιαδε θαη ζακλψδε ή εκηζακλψδε βιάζηεζε. Σα θξχγαλα 
απνηεινχλ ηνλ ζπλήζε ηχπν βιαζηήζεσο ησλ αγφλσλ πεξηνρψλ ηεο ρακειήο θαη κεζαίαο δψλεο, 
είλαη απνθιεηζηηθψο μεξνθπηηθήο κνξθήο θαη ζπλνδεχνληαη θαηά θαλφλα απφ δηάθνξα μεξνθπηηθά 
αγξσζηψδε, πνψδε θπηά. Σα θπηηθά είδε ησλ βνζθνηφπσλ απηψλ, πνπ αλήθνπλ ζε δηάθνξεο 
νηθνγέλεηεο θαη αλαπαξάγνληαη κε ζπφξνπο ή παξαβιαζηήκαηα. Αληηπξνζσπεπηηθά είδε είλαη ην 
καδίλ (Sarcopoterium spinosum), ην ζπκάξη (Thymus capitatus), ε ςπιιίλα (Helichrysum 
conglonbatum), ξαζηήλ (Calycotome villosa), ην θάγθλαινλ (Phagnalon rupestre), νη θνπκάλεο 
(Fumana spp.), ν αζθνδεινο (Asphodelus aestivus), θαππάξε (Capparis spinosa), ζξνχκπα 
(Satureja thymbra), ε ξίγαλε (Origanum spp) θ.α. 

 

 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΔΤΑΗΘΖΣΟΗ ΜΟΝΗΜΟΗ ΒΟΚΟΣΟΠΟΗ 

 

Μφληκνη βνζθφηνπνη νη νπνίνη είλαη επαίζζεηνη απφ πεξηβαιινληηθή άπνςε ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ 
θαιχπηνληαη απφ ηηο νδεγίεο 92/43/ΔΟΚ ή 2009/147/ΔΚ θαη νη νπνίνη απαηηνχλ απζηεξή πξνζηαζία 
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ησλ ελ ιφγσ νδεγηψλ.  

Οη γεσξγνί δελ κεηαηξέπνπλ νχηε νξγψλνπλ ηνπο κφληκνπο βνζθφηνπνπο πνπ βξίζθνληαη 
ζηηο πεξηνρέο απηέο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ κέξνο ηεο έθηαζεο, ηνπ πεξηβαιινληηθά επαίζζεηνπ κφληκνπ βνζθφηνπνπ, 
εκπίπηεη ζε πεξηθέξεηα πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο νδεγίεο 92/43/ΔΟΚ ή 2009/147/ΔΚ θαη ην ππφινηπν 
κέξνο ηνπ δελ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα ηφηε ζεσξείηαη φηη φιε ε έθηαζε ηνπ εκπίπηεη ζηελ 
πεξηθέξεηα πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο νδεγίεο. 
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ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΒΟΚΟΣΟΠΧΝ  
 
Ηζρχνπλ νη πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΔ) αξηζ. 1307/2013 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ 
ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 ή φπσο απηφ ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 
 
 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ ΜΟΝΗΜΧΝ ΒΟΚΟΣΟΠΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΔΛΑΥΗΣΖ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΒΟΚΖΖ 
 
Οη κφληκνη βνζθφηνπνη ΔΚ ΦΤΔΧ (>5 ΔΣΖ) θαη ΜΟΝΗΜΟΗ ΒΟΚΟΣΟΠΟΗ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΠΗΚΔ 
ΠΡΑΚΣΗΚΔ θαη ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ν γεσξγφο δελ πξαγκαηνπνηήζεη εληζρπηηθή ζπνξά ηφηε 
ζαλ ειάρηζηε δξαζηεξηφηεηα ζα είλαη απνδεθηή κφλν ε βφζθεζε. Γηα λα ηεθκεξησζεί δηνηθεηηθά ε 
βφζθεζε ζα πξέπεη απαξαίηεηα νη ελ ιφγσ βνζθφηνπνη λα ζπλδένληαη κε θαηνρή δψσλ γηα 
αλαπαξαγσγή ή/θαη παξαγσγή γάιαθηνο. πλεπψο γηα λα είλαη επηιέμηκεο νη ελ ιφγσ εθηάζεηο 
βνζθνηφπσλ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ηεξνχληαη φια ηα πην θάησ θξηηήξηα θαηά ηελ εκεξνκελία 
θαηνρήο δψσλ: 
 

 Γηθαηνχρνη είλαη κφλν νη λφκηκνη θάηνρνη ηεο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο αηγνπξνβάησλ ή /θαη 
παξαδνζηαθψλ αγειάδσλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηνρήο δψσλ. 

 Γηθαηνχρεο είλαη κφλν εθκεηαιιεχζεηο αηγνπξνβάησλ θαη παξαδνζηαθψλ αγειάδσλ νη νπνίεο ήηαλ 
δεισκέλεο ζην Σκήκα Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο θαηά ηελ εκεξνκελία θαηνρήο 
δψσλ. 

 Γηθαηνχρα είλαη κφλν δψα ηα νπνία ήηαλ θαηαγξακκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο 
Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο θαηά ηελ εκεξνκελία θαηνρήο δψσλ. 

 ζνλ αθνξά ζηηο εθκεηαιιεχζεηο αηγνπξνβάησλ, δηθαηνχρεο είλαη κφλν εθείλεο νη νπνίεο είραλ 
θαηαγξακκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο 
ηνπιάρηζην πέληε (5) ζειπθά δψα αλαπαξαγσγήο (7) κελψλ θαη άλσ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηνρήο 
δψσλ, ζε κφληκε βάζε γηα παξαγσγή θξέαηνο θαη γάιαθηνο.  

 ζνλ αθνξά ζηηο εθκεηαιιεχζεηο παξαδνζηαθψλ αγειάδσλ, δηθαηνχρεο είλαη κφλν εθείλεο νη νπνίεο 
είραλ θαηαγξακκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο 
ηνπιάρηζην έλα (1) ζειπθφ δψν αλαπαξαγσγήο (7) κελψλ θαη άλσ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηνρήο 
δψσλ.  

 Δπηιέμηκα αηγνπξφβαηα είλαη κφλν ζειπθά δψα αλαπαξαγσγήο (7) κελψλ θαη άλσ ηα νπνία ήηαλ 
θαηαγξακκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο θαηά 
ηελ εκεξνκελία θαηνρήο δψσλ. 

 Δπηιέμηκεο γηα επηδφηεζε είλαη κφλν εθηάζεηο πνπ επξίζθνληαη εληφο ινγηθήο αθηίλαο απφ ηε κάληξα 
ηεο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη ηα επηιέμηκα δψα. Ζ αθηίλα απηή 
νξίδεηαη ζηα 5 ρηιηφκεηξα. 

 Δθηάζεηο ζηηο νπνίεο ζα δηαπηζησζεί ππεξβφζθεζε ζ` απνξξίπηνληαη γηα ζθνπνχο θαηαβνιήο 
επηδφηεζεο θαη ζα εθαξκφδνληαη θαη θπξψζεηο γηα δηαθνξέο κεηαμχ δεισζείζαο θαη επηιέμηκεο 
έθηαζεο. 

 Σνλίδεηαη φηη ε κέγηζηε έθηαζε βνζθφηνπνπ πνπ δπλαηφ λα επηδνηεζεί ζηα πιαίζηα ρξεζηκνπνίεζεο 
ηεο βφζθεζεο ζαλ ειάρηζηε δξαζηεξηφηεηα είλαη θαηά ην κέγηζην φζε αλαινγεί ζε επηιέμηκα δψα 
(φπσο απηά έρνπλ θαζνξηζηεί πην πάλσ). Γειαδή ζα επηδνηείηαη ην κέγηζην έλα (1) δεθάξην αλά έλα 
(1) επηιέμηκν αηγνπξφβαην θαη ην κέγηζην 6 δεθάξηα αλά κία επηιέμηκε παξαδνζηαθή αγειάδα.  

 ε πεξίπησζε πνπ ε έθηαζε κφληκσλ βνζθνηφπσλ ππεξβαίλεη ηελ ελ ιφγσ αλαινγία ηφηε ζε απηή 
πξαγκαηνπνηείηαη αλαινγηθή κείσζε κε φιεο ηηο θπξψζεηο γηα δηαθνξέο κεηαμχ δεισζείζαο θαη 
επηιέμηκεο έθηαζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ΚΔΔ. 
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ΑΝΑΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΜΟΝΗΜΧΝ ΒΟΚΟΣΟΠΧΝ (PRO-RATA) 
 
ηνπο κφληκνπο βνζθφηνπνπο κε δηάζπαξηα κε επηιέμηκα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνπίνπ 
θαη δέλδξα, εθαξκφδεηαη αλαινγηθφ ζχζηεκα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επηιέμηκεο έθηαζεο εληφο ηνπ 
αγξνηεκαρίνπ αλαθνξάο. 
Σν ελ ιφγσ αλαινγηθφ ζχζηεκα ζπλίζηαηαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηχπσλ θάιπςεο νκνηνγελνχο γεο 
γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ζηαζεξφο ζπληειεζηήο κείσζεο κε βάζε ην πνζνζηφ ηεο κε επηιέμηκεο 
έθηαζεο.  
Οη θαηεγνξίεο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπληειεζηή κείσζεο, είλαη νη εμήο:  
α) Καηεγνξία 1:  ηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ ηεο κε επηιέμηκεο έθηαζεο είλαη 0% ≥ 10% ηφηε 

ΓΔΝ εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο κείσζεο θαη ε πξνζδηνξηζζείζα επηιέμηκε έθηαζε είλαη ίζε κε ηελ 
αηηνχκελε. 
β) Καηεγνξία 2: ηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ ηεο κε επηιέμηκεο έθηαζεο είλαη 10% ≥30% ηφηε 

εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο κείσζεο 20% θαη ε πξνζδηνξηζζείζα επηιέμηκε έθηαζε είλαη ίζε κε ηελ 
δηαθνξά ηεο αηηνχκελε έθηαζεο πιελ ην γηλφκελν ηεο αηηνχκελεο έθηαζεο επί ηνλ ζπληειεζηή κείσζεο. 
 

γ) Καηεγνξία 3: ηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ ηεο κε επηιέμηκεο έθηαζεο είλαη 30% ≥50% ηφηε 

εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο κείσζεο 40% θαη ε πξνζδηνξηζζείζα επηιέμηκε έθηαζε είλαη ίζε κε ηελ 
δηαθνξά ηεο αηηνχκελε έθηαζεο πιελ ην γηλφκελν ηεο αηηνχκελεο έθηαζεο επί ηνλ ζπληειεζηή κείσζεο. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ ηεο κε επηιέμηκεο έθηαζεο είλαη κεγαιχηεξν απφ 50% ηφηε ε 
αηηνχκελε έθηαζε δελ ζεσξείηαη επηιέμηκε έθηαζε πξνο επηδφηεζε.  
 
Σν αλαινγηθφ ζχζηεκα δελ ηζρχεη γηα ηνπο κφληκνπο βνζθφηνπνπο κε νπσξνθφξα δέλδξα πνιιαπιήο 
ζπγθνκηδήο. 
 

 

ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 
 
Πνιιαπιή πκκφξθσζε είλαη νη ειάρηζηεο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ λα εθαξκφδνπλ νη 
γεσξγνί γηα λα ιακβάλνπλ γεσξγηθέο επηδνηήζεηο.   
Απηέο νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο αθνξνχλ ηηο Καλνληζηηθέο Απαηηήζεηο Γηαρείξηζεο (ΚΑΓ) θαη ηηο Καιέο 
Γεσξγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο πλζήθεο (ΚΓΠ) . 
 
Οη Καλνληζηηθέο Απαηηήζεηο Γηαρείξηζεο είλαη 13 θαλνληζκνί θαη νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ 
αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αλαγλψξηζε θαη θαηαγξαθή ησλ δψσλ, ηε δεκφζηα 
πγεία θαη ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ, ηελ θνηλνπνίεζε ησλ αζζελεηψλ ησλ δψσλ θαη ηηο 
ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ (Παξάξηεκα 4 ).  
 
Οη Καιέο Γεσξγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο πλζήθεο απνηεινχλ έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ πνπ πξέπεη νη 
γεσξγνί λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εδάθνπο κε ζηφρν λα απνθεπρζεί ε εγθαηάιεηςε ή 
ε ππνβάζκηζε ηεο γεσξγηθήο γεο (Παξάξηεκα 5 ).  
 
Ζ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο ειέγρεηαη απφ έλα ζχζηεκα ειέγρνπ θαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη παξαβηάζεηο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο 
επηβάιινληαη κεηψζεηο ζηηο εληζρχζεηο, ην χςνο ησλ νπνίσλ ζα είλαη αλάινγν κε ην κέγεζνο ηεο 
παξαβίαζεο, θαζψο θαη απφ ην βαζκφ επαλάιεςήο ηεο.   
 
Αξκφδηα αξρή γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ειέγρσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο Πνιιαπιήο 
πκκφξθσζεο είλαη ν ΚΟΑΠ. Οη έιεγρνη ζα δηελεξγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ 
θαζνξηζηεί, έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη νη 13 θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 
εθαξκνγή ησλ Καιψλ Γεσξγηθψλ θαη Πεξηβαιινληηθψλ πλζεθψλ. Ο ΚΟΑΠ δηελεξγεί επηπξφζζεηνπο 
ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνηηθνχο θαλνληζκνχο. 
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ηε Νέα ΚΑΠ πνπ ε εθαξκνγή ηεο μεθηλά ην 2015, ε Πνιιαπιή πκκφξθσζε κεηαθέξεηαη ζηνλ 
νξηδφληην θαλνληζκφ θαη o έιεγρνο εθαξκνγήο ηεο αλαθέξεηαη ζε φιε ηελ ΚΑΠ θαη φρη κφλν ζηηο Άκεζεο 
Πιεξσκέο. 
ιεο νη ΚΑΓ θαη νη ΚΓΠ θαζίζηαληαη ππνρξεσηηθά πξφηππα ή απαηηήζεηο. 
Ζ δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ΚΑΓ θαη ησλ ΚΓΠ παξακέλεη θαζφηη νη ΚΑΓ βαζίδνληαη ζε μερσξηζηέο 
Οδεγίεο θαη Καλνληζκνχο ηεο Δ.Δ ζε ζρέζε κε ηηο ΚΓΠ πνπ αλαθέξνληαη ζηε λνκνζεζία ηεο Νέαο ΚΑΠ. 
Γη' απηφ ην ιφγν νη ζθνπνί ησλ ΚΑΓ δελ πεξηγξάθνληαη ζηελ λνκνζεζία ηεο Νέαο ΚΑΠ ζε αληίζεζε κε ηηο 
ΚΓΠ πνπ ππάξρεη ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπ θάζε πξνηχπνπ. 
 
Αλαθνξηθά κε ηελ νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο 
θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ λένπ αλαζεσξεκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο  ζην πιαίζην ζρεηηθψλ 
Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ, επηζπλάπηνληαη νη παξαθάησ αιιαγέο νη νπνίεο έρνπλ άκεζε εθαξκνγή γηα ηηο 
Δπαίζζεηεο ζε Νηηξνξχπαλζε Πεξηνρέο: 

Αλάιπζε λεξνχ: φζνλ αθνξά ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο ζε άδσην πξέπεη λα γίλεηαη θάζε 
ηξία ρξφληα ρεκηθή αλάιπζε. Δάλ ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα άξδεπζε πξνέξρεηαη απφ θπβεξλεηηθφ 
πδαηηθφ έξγν, είηε απφ ζηαζκφ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ – αλαθπθισκέλν λεξφ, ηφηε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ λεξνχ πνπ γίλεηαη απφ ην Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ θαη ζπλεπψο 
δελ ζα ρξεηάδεηαη λα δηελεξγείηε εζείο ηηο αλαιχζεηο. 

Αλάιπζε εδάθνπο: επηβάιιεηαη λα γίλεηαη θάζε δχν ρξφληα γηα ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ηα 
ζηηεξά, θαη θάζε ρξφλν γηα ηηο εηήζηεο θαιιηέξγεηεο πνπ έρνπλ κεγάιεο αλάγθεο ζε άδσην (ιαραληθά). Ζ 
αλάιπζε λα γίλεηαη πξηλ ηε θχηεπζε ή ηε ζπνξά. ηελ πεξίπησζε γεηηνληθψλ ηεκαρίσλ ή ηεκαρίσλ ζηελ 
ίδηα πεξηνρή κε ίδηνπο ηχπνπο εδαθψλ κε ίδηεο ή φκνηεο θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο είραλ ηελ ίδηα ιηπαληηθή 
πξαθηηθή, λα γίλεηαη νκαδνπνίεζε ησλ ηεκαρίσλ ζε έλα δείγκα εδάθνπο έηζη ψζηε λα γίλεηαη κφλν κία 
αλάιπζε εδάθνπο. 

Γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ ζρεηηθά κε ηελ Πνιιαπιή πκκφξθσζε έρεη δεκηνπξγεζεί 
απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, ε Τπεξεζία Πνιιαπιήο 
πκκφξθσζεο, κέζσ ηεο νπνίαο νη αγξφηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πιεξνθνξεζνχλ θαη λα βνεζεζνχλ 
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο. Δπίζεο ζα θπθινθνξήζνπλ 
ελεκεξσηηθά έληππα κέζα ζηα νπνία πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ππνρξεψζεηο ησλ γεσξγψλ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο ζηα πιαίζηα ηεο Νέαο ΚΑΠ ηα νπνία είλαη 
δηαζέζηκα ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ ΚΟΑΠ θαη ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο.  
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ΜΔΡΟ Θ’ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2014-2020 

 
ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
 

ΜΔΣΡΟ 10 – ΑΓΡΟΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
 
Ζ πξνθήξπμε θαη επηδφηεζε ησλ Μέηξσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο 2014-2020 είλαη ππφ ηελ αίξεζε ηεο ηειηθήο έγθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο απφ ηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε νπνία κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγέο ζηα πνζά επηδφηεζεο θαη ζηνπο 
φξνπο ζπκκεηνρήο ζηα Καζεζηψηα. 
 
ΚΑΘΔΣΧΣΑ ΜΔΣΡΟΤ  
Σα Καζεζηψηα ηνπ Μέηξνπ 10 πνπ ζα πξνθεξπρηνχλ κε ηελ Δληαία Αίηεζε ηνπ 2015 είλαη: 
 
Καζεζηψο 10.1.1: Απνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ, αληηκεηψπηζε δηδαλίσλ κε 
κεραληθά κέζα  
 
Δθαξκφδεηαη ζηα / ζηηο:  
Α: Φπιινβφια  
Β: Διηέο  
Γ: Δζπεξηδνεηδή 
Γ: Καιιηέξγεηεο Παξαδνζηαθνχ Σνπίνπ  
Δ: Ακπέιηα  
Ε:Κιαδνθάζαξνο (πξφζζεηε δξάζε ζηα ακπέιηα) 

 
Καζεζηψο 10.1.2: Δθαξκνγή θχθινπ ηξηεηνχο ακεηςηζπνξάο 
 
Δθαξκφδεηαη ζηα:  
Α: Παηάηεο  
Β: ηηεξά  

 
Καζεζηψο 10.1.3: Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο:  
 
Δθαξκφδεηαη ζηα:  
Α: Παηάηεο 
Β: Δζπεξηδνεηδή 
 
Καζεζηψο 10.1.4: Γηαηήξεζε, βηψζηκε ρξήζε θαη αλάπηπμε  παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ ακπειηψλ 

 
Δθαξκφδεηαη ζηα:  

 
Α:Παξαδνζηαθά Ακπέιηα 

 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΚΑΘΔΣΧΣΑ ΜΔΣΡΟΤ  
Ζ έληαμε ζε Καζεζηψο ή Καζεζηψηα Αγξνπεξηβαιινληηθψλ Τπνρξεψζεσλ (Μέηξν 10) ζηα πιαίζηα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 είλαη εζεινληηθή.  Γηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη γεσξγνί 
(θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
θάζε Καζεζηψηνο ζην νπνίν επηζπκνχλ λα εληάμνπλ ηηο εθηάζεηο ηνπο γηα 5 ή 6 έηε αλάινγα κε ην 
Καζεζηψο.  
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Με ηελ Δληαία αίηεζε ηνπ 2015 ζα πξνθεξπρηνχλ ηα Καζεζηψηα πνπ πεξηγξάθνληαη πην θάησ. ηελ 
πεξίπησζε πξνθήξπμεο θαη ζε επφκελα έηε ησλ ίδησλ ή/θαη άιισλ Καζεζηψησλ ζα γίλεη έγθαηξε 
ελεκέξσζε.  
Ο θάζε αηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα εληάμεη ζε θάπνην απφ ηα Καζεζηψηα Αγξνπεξηβαιινληηθψλ 
Τπνρξεψζεσλ ηηο εθηάζεηο πνπ επηζπκεί κέζσ ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ ηνπ 2015. 
Γηα ην θάζε Καζεζηψο ππάξρεη θαηάινγνο κε ηηο επηιέμηκεο Καιιηέξγεηεο. Δπίζεο ππάξρεη θαζνξηζκέλε 
ειάρηζηε αηηνχκελε θαη επηιέμηκε έθηαζε γηα ην θάζε Καζεζηψο.   
Οη ππνρξεψζεηο γηα ην θάζε Καζεζηψο πεξηγξάθνληαη πην θάησ ζην παξφλ εγρεηξίδην αλαιπηηθά. Ζ 
δέζκεπζε πνπ αλαιακβάλεηαη είλαη πεληαεηήο ή εμαεηήο θαη εθφζνλ αλαιακβάλεηαη δέζκεπζε απφ ηνλ 
αηηεηή, ε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο είλαη ππνρξεσηηθή. Σπρφλ 
κεηψζεηο ησλ εθηάζεσλ ζε επφκελα έηε πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή ιφγσ 
κεηαβίβαζεο εθηάζεσλ (κεηαβίβαζε δεζκεπκέλσλ εθηάζεσλ ζε δηάδνρν γεσξγφ ή κεηαβίβαζε ηεο 
δηαρείξηζεο δεζκεπκέλσλ εθηάζεσλ ρσξίο ηελ αλάιεςε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ δηάδνρν γεσξγφ), ζα 
επηθέξνπλ αλαθηήζεηο πνζψλ.  
Οη εθηάζεηο πνπ ζα δεισζνχλ γηα ην 2015 θαη εθφζνλ πεξάζνπλ απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο 
δηνηθεηηθνχο θαη επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη θξηζνχλ σο επηιέμηκεο, νξηζηηθνπνηνχληαη θαη θαζνξίδνληαη σο 
νη δεζκεπκέλεο εθηάζεηο ηνπ θάζε αηηεηή γηα ηελ δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο. Οη δεζκεπκέλεο εθηάζεηο ζα 
θαζνξηζηνχλ θαη γεσγξαθηθά. Οη αηηεηέο ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο δεζκεπκέλεο εθηάζεηο ηνπ θάζε 
Καζεζηψηνο πξηλ ηελ πξψηε πιεξσκή γηα ην έηνο 2015.  
 
ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΓΡΟΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ 
Σν Μέηξν ησλ Αγξνπεξηβαιινληηθψλ Τπνρξεψζεσλ ζα εθαξκνζηεί ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο 
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ νπνία αζθείηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ  ην Κξάηνο. 
 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΓΟ ΓΔΜΔΤΖ 
Ζ δέζκεπζε γηα ηα Καζεζηψηα είλαη πεληαεηήο ή εμαεηήο αλάινγα κε ην Καζεζηψο. Ζ πεξίνδνο 
δέζκεπζεο έρεη σο εκεξνκελία έλαξμεο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ην 2015 θαη εκεξνκελία 
ιήμεο ηελ 31/12/2019 γηα ηηο πεληαεηείο δεζκεχζεηο θαη ηελ 31/12/2020 γηα ηηο εμαεηείο.  
 
ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΧΜΖ ΜΔΧ ΣΖ ΔΝΗΑΗΑ ΑΗΣΖΖ ΔΚΣΑΡΗΚΧΝ 
ΔΠΗΓΟΣΖΔΧΝ 
Ζ έληαμε θάπνηνπ αηηεηή ζε Καζεζηψηα Αγξνπεξηβαιινληηθψλ Τπνρξεψζεσλ γίλεηαη κέζσ ηεο Δληαίαο 
Αίηεζεο Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ ηνπ 2015 (αίηεκα ελίζρπζεο). Γηα ην θάζε Καζεζηψο ζεκεηψλνληαη ηα 
ηεκάρηα ηα νπνία αηηεηήο επηζπκεί λα εληάμεη ζε δέζκεπζε ελψ γηα ην θάζε Καζεζηψο ππνβάιιεηαη θαη 
έληππν ζπκκεηνρήο ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη ε δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο, νη ππνρξεψζεηο, νη πεξηνξηζκνί 
θαη ην χςνο επηδφηεζεο ηνπ Καζεζηψηνο. Σν έληππν ζπκκεηνρήο εθηφο απφ ηελ δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο 
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη ππνγξακκέλν ζε Δπαξρηαθφ Γξαθείν ηνπ ΚΟΑΠ 
εληφο ηεο πεξηφδνπ παξαιαβήο ηεο Δληαίαο Αίηεζεο.  
Ζ ζπλέρηζε ηεο δέζκεπζεο γηα ηα επφκελα έηε επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ αηηεηή γηα θάζε έηνο κέζσ ηεο 
Δληαίαο Αίηεζεο Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ ηνπ εθάζηνηε έηνπο (αίηεκα πιεξσκήο γηα θάζε έηνο). ηα 
επφκελα έηε ζα πξνζεκεηψλνληαη νη εθηάζεηο πνπ είλαη δεζκεπκέλεο ψζηε λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ 
αηηεηή ε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθφξεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηαη απφ ηνπο αηηεηέο ε κε ζπλέρηζε 
κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο δέζκεπζεο απηφ ζα ζεκεηψλεηαη ζηελ Δληαία Αίηεζε θαη ζα γίλνληαη νη 
απαξαίηεηεο αθαηξέζεηο εθηάζεσλ απφ ηελ αίηεζε. Σνλίδεηαη φηη ηπρφλ κε ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ζε εθηάζεηο ηεο δέζκεπζεο απφ ηνπο αηηεηέο ζα νδεγήζεη ζε αλαθηήζεηο ησλ πνζψλ πνπ 
δφζεθαλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθηάζεηο.  
 
ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔΣΡΧΝ 
Γελ επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή θνηλψλ εθηάζεσλ ζε Καζεζηψηα Αγξνπεξηβαιινληηθψλ 
Τπνρξεψζεσλ (Μέηξν 10) θαη ζην Μέηξν ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο (Μέηξν 11). Γηαθνξεηηθέο εθηάζεηο 
κπνξνχλ λα εληαρζνχλ μερσξηζηά ζην Μέηξν ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη ζε αγξνπεξηβαιινληηθά 
Καζεζηψηα.  
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ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή ζε θαζεζηψηα πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο 
επηιέμηκεο θαιιηέξγεηεο, π.ρ. ζηα Καζεζηψηα πνπ αθνξνχλ ζηα εζπεξηδνεηδή ή ηηο παηάηεο. ηηο πην 
θάησ παξαγξάθνπο θαη ζηα έληππα ζπκκεηνρήο αλαθέξνληαη νη πεξηπηψζεηο.  
Οη αζπκβαηφηεηεο κεηαμχ ησλ Καζεζηψησλ ηνπ Μέηξνπ 10 αλαθέξνληαη θαη ζηηο αληίζηνηρεο 
παξαγξάθνπο γηα ην θάζε θαζεζηψο.  
πνπ ε ζπκκεηνρή ζε θάπνην Καζεζηψο πξναπαηηεί ηελ ζπκκεηνρή ζε θάπνην άιιν, απηφ ζα 
αλαθέξεηαη μεθάζαξα ζην Έληππν πκκεηνρήο ελψ ζα ππάξρεη θαη πξνεηδνπνίεζε ζηηο αληίζηνηρεο 
νζφλεο ηνπ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο ηεο Δληαίαο Αίηεζεο.  
 
ΑΓΡΟΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
 Οη ππνρξεψζεηο ησλ αηηεηψλ γηα θάζε Καζεζηψο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο αληίζηνηρεο 
παξαγξάθνπο πην θάησ. Σα ηεκάρηα θαη νη εθηάζεηο γηα λα ζεσξνχληαη επηιέμηκα (εθφζνλ θαζνξηζηεί 
κεηά ηνπο δηνηθεηηθνχο θαη επηηφπηνπο ειέγρνπο ε επηιέμηκε έθηαζε θαη θαιιηέξγεηα) πξέπεη λα ηεξνχλ 
ηελ βάζε εθθίλεζεο ηνπ θάζε Καζεζηψηνο θαη ηηο επηπιένλ αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο φπσο 
απηέο πεξηγξάθνληαη.  
Δπηπιένλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ηεξείηαη θαη αξρείν γεσξγνχ κε ηηο θπξηφηεξεο θαιιηεξγεηηθέο 
θξνληίδεο πνπ γίλνληαη γηα φιεο ηηο εθηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δέζκεπζε. ην αξρείν πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνληαη θαη αληίγξαθα ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθψλ ή/θαη απνδείμεσλ γηα ηα Καζεζηψηα 
(φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη). Σν αξρείν γεσξγνχ πξέπεη λα ηεξείηαη γηα φια ηα έηε ηεο δέζκεπζεο θαη λα 
είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ ΚΟΑΠ ζε πεξίπησζε ειέγρνπ. ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 
Καζεζηψησλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη επηκέξνπο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο πνπ πξέπεη λα 
θαηαρσξνχληαη ζην αξρείν απφ ηνπο αηηεηέο ηνπ θάζε Καζεζηψηνο.   
ην Καζεζηψο ηεο εθαξκνγήο ηξηεηνχο θχθινπ ακεηςηζπνξάο (10.1.2) νη επηινγέο ησλ θαιιηεξγεηψλ αλά 
έηνο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ην Καζεζηψο Πξάζηλεο Δλίζρπζεο (δηαθνξνπνίεζε 
θαιιηεξγεηψλ, πεξηνρέο νηθνινγηθήο εζηίαζεο).  
 
ΒΑΖ ΔΚΚΗΝΖΖ 
Γηα λα ζεσξείηαη επηιέμηκε κηα έθηαζε γηα επηδφηεζε απφ ηα Καζεζηψηα ηνπ Μέηξνπ 10 πξέπεη λα 
ηεξείηαη ε Βάζε εθθίλεζεο ηνπ θάζε Καζεζηψηνο. Ζ βάζε εθθίλεζεο γηα ηα Καζεζηψηα ηνπ Μέηξνπ 10 
απνηειείηαη απφ:  
o Σηο πξφλνηεο ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο επηιέμηκεο θαιιηέξγεηεο ηνπ 

Καζεζηψηνο ή ζην ζχλνιν ηεο Δληαίαο Αίηεζεο θαη επεξεάδνληαη θαη νη επηιέμηκεο θαιιηέξγεηεο γηα ην 
Καζεζηψο  

o Σα θξηηήξηα γηα ηελ ειάρηζηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα  
o Σηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ιηπάζκαηα θαη θπηνπξνζηαηεπηηθά  
o Άιιεο ζρεηηθέο απαηηήζεηο απφ εζληθέο λνκνζεζίεο   

 
 
ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΔΝΣΤΠΑ 
ια ηα απαξαίηεηα έληππα ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη εληφο ηεο πεξηφδνπ παξαιαβήο ηεο Δληαίαο 
Αίηεζεο εθηφο εάλ θαζνξηζηεί γηα θάπνην έληππν δηαθνξεηηθή πεξίνδνο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, νη αηηεηέο ζα ελεκεξψλνληαη γηα ηα έληππα πνπ πξέπεη λα 
πξνζθνκηζηνχλ θαζψο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζθφκηζεο ηνπο. Οη ίδηεο πιεξνθνξίεο ζα 
αλαθέξνληαη θαη ζην έληππν ζπκκεηνρήο ην νπνίν ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία 
ππνγξακκέλν.  
 
ΑΠΟΚΛΗΔΗ , ΠΟΗΝΔ, ΚΤΡΧΔΗ, ΑΝΑΚΣΖΔΗ 
 

 Απνθιίζεηο, πνηλέο θαη αλαθηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ δηαθνξάο έθηαζεο 
Οη απνθιίζεηο γηα ην θάζε Καζεζηψο ππνινγίδνληαη γηα θάζε έηνο εμέηαζεο ρξεζηκνπνηψληαο  ηελ 
αηηνχκελε θαη ηελ επηιέμηκε έθηαζε ηνπ θαζεζηψηνο. Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ απφθιηζεο θαη πνηλήο ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν νη εθηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ πνπ δειψζεθαλ γηα θάζε Καζεζηψο. Ο ππνινγηζκφο 
ησλ απνθιίζεσλ ζα γίλεηαη γηα θάζε Καζεζηψο μερσξηζηά.   
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Χο αηηνχκελε έθηαζε γηα θάζε Καζεζηψο γηα ην έηνο 2015 ζα ρξεζηκνπνηείηαη απηή πνπ δειψζεθε απφ 
ηνπο αηηεηέο ζηελ Δληαία Αίηεζε.  Γηα ηα επφκελα έηε ζα γίλεηαη θαη ζχγθξηζε κε ηελ έθηαζε πνπ 
δεζκεχηεθε ην πξνεγνχκελν έηνο (εθηφο αλ δνζεί δηθαίσκα αχμεζεο εθηάζεσλ) γηα λα πξνθχςεη ε 
αηηνχκελε έθηαζε ηνπ Καζεζηψηνο.   
Χο επηιέμηκε έθηαζε ρξεζηκνπνηείηαη ε έθηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο ή/θαη επηηφπηνπο 
ειέγρνπο γηα ηα ηεκάρηα πνπ δειψζεθαλ γηα ην θάζε Καζεζηψο.  
Σν πνζνζηφ απφθιηζεο πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά ηεο επηιέμηκεο κε ηελ αηηνχκελε έθηαζε πξνο ηελ 
επηιέμηκε έθηαζε θαη πνιιαπιαζηάδνληαο επί 100. Με βάζε ην πνζνζηφ απφθιηζεο ε πιεξσζείζα 
έθηαζε πξνθχπηεη σο εμήο: 

- Απφ 0-3%: Χο έθηαζε πιεξσκήο ζεσξείηαη ε επηιέμηκε κεηά ηνπο ειέγρνπο.  

- Απφ 3-20% Χο έθηαζε πιεξσκήο ζεσξείηαη ε επηιέμηκε έθηαζε κείνλ ην δηπιάζην ηεο δηαθνξάο 

ηεο επηιέμηκεο απφ ηελ αηηεζείζα.  

- Απφ 20-50%: Ζ έθηαζε πιεξσκήο είλαη 0 θαη ε πιεξσκή γηα ην έηνο εμέηαζεο είλαη κεδεληθή.  

- Πάλσ απφ 50%: Ζ έθηαζε πιεξσκήο είλαη 0 θαη ε πιεξσκή γηα ην έηνο εμέηαζεο είλαη κεδεληθή. 

Δπηπιένλ ππνινγίδνληαη θαη πνηλέο (πνιπεηείο πνηλέο) κε βάζε ηε δηαθνξά ηεο επηιέμηκεο απφ 

ηελ αηηεζείζα έθηαζε επί ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ θάζε Καζεζηψηνο. Ζ απνπιεξσκή ησλ 

πνιπεηψλ πνηλψλ γίλεηαη κε απνθνπέο απφ επφκελεο πιεξσκέο γηα ην ίδην ή άιια 

Καζεζηψηα/Μέηξα. Οη πνιπεηείο πνηλέο έρνπλ δηάξθεηα ην ππφινηπν ηνπ έηνπο ζην νπνίν 

ππνινγίδνληαη ζπλ ηα ηξία επφκελα εκεξνινγηαθά έηε.   

ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αηηνχκελεο θαη ηεο επηιέμηκεο έθηαζεο δελ ππεξβαίλεη ην έλα 
δεθάξην θαη απηή ε δηαθνξά δελ ππεξβαίλεη ην 20% ηεο αηηνχκελεο έθηαζεο, ν αηηεηήο πιεξψλεηαη ηελ 
αηηεζείζα έθηαζε.   
Με βάζε ηηο επηιέμηκεο εθηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ γηα θάζε έηνο ηξνπνπνηείηαη θαη ε έθηαζε δέζκεπζεο ηνπ 
Καζεζηψηνο.  
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε απφθιηζε είλαη πάλσ απφ 20% θαη ε πιεξσκή γηα ην έηνο εμέηαζεο είλαη 
κεδεληθή, ν αηηεηήο παξακέλεη κε δέζκεπζε ζην Καζεζηψο εθφζνλ ηεξείηαη ε ειάρηζηε έθηαζε ηνπ 
Καζεζηψηνο.    
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εληνπίδεηαη κέζσ δηνηθεηηθψλ ή/θαη επηηφπησλ ειέγρσλ κείσζε ηεο έθηαζεο ε 
νπνία δεζκεχηεθε, ν ΚΟΑΠ πξνρσξεί ζε αλαθηήζεηο ησλ πνζψλ πνπ δφζεθαλ γηα ηηο εθηάζεηο πνπ 
κεηψζεθαλ απφ φια ηα πξνεγνχκελα έηε ηεο δέζκεπζεο. Ζ ζχγθξηζε ησλ εθηάζεσλ γίλεηαη ζε επίπεδν 
ηεκαρίνπ (εθηφο απφ ην Καζεζηψο πνπ αθνξά ζηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Παξαγσγήο Παηαηψλ) θαη 
γίλεηαη πάληα κε βάζε ηελ δεζκεπκέλε έθηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  
Δθφζνλ νη κεηψζεηο ησλ εθηάζεσλ δηθαηνινγνχληαη ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή ιφγσ κεηαβίβαζεο εθηάζεσλ 
(φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ) θαη εθφζνλ ηα πην πάλσ ζηεξίδνληαη κε ηα απαξαίηεηα έληππα ηφηε δελ 
γίλνληαη αλαθηήζεηο ησλ πνζψλ γηα ηηο εθηάζεηο πνπ κεηψζεθαλ. Δάλ ν ΚΟΑΠ κεηά ηελ εμέηαζε ηνπο 
θξίλεη φηη δηθαηνινγείηαη ε δηαθνπή, δελ ζα πξνρσξήζεη ζε αλαθηήζεηο γηα ην κέξνο ηεο δέζκεπζεο πνπ 
δηαθφπεθε.    
 

 Πνηλέο θαη Μεηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ κε ηήξεζεο Βάζεο Δθθίλεζεο 
ηελ πεξίπησζε πνπ ζε δεζκεπκέλεο εθηάζεηο δελ ηεξείηαη ε βάζε εθθίλεζεο, απηέο νη εθηάζεηο δελ ζα 
πιεξψλνληαη γηα ην έηνο ζην νπνίν εληνπίζηεθε ε κε ηήξεζε. 
 

 Πνηλέο θαη Μεηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ επηπιένλ Τπνρξεψζεσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηα Αγξνπεξηβαιινληηθά Καζεζηψηα 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζε δεζκεπκέλεο εθηάζεηο δελ ηεξνχληαη νη αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ην θάζε Καζεζηψο, απηέο νη εθηάζεηο δελ ζα πιεξψλνληαη γηα ην έηνο ζην νπνίν 
εληνπίζηεθε ε κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ.  
ε πεξίπησζε επαλάιεςεο κε ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο ζηελ ίδηα ή άιιε έθηαζε ηεο δέζκεπζεο, ζα 
επηβάιιεηαη επηπιένλ πνζνζηφ πνηλήο (κέρξη 30%) ζην ηειηθφ πνζφ πιεξσκήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
Καζεζηψο.  
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ε πεξίπησζε πνπ ε κε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ζεσξεζεί ζνβαξή (γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ρεκηθψλ 
δηδαληνθηφλσλ ζηα Καζεζηψηα κεραληθήο αληηκεηψπηζεο ησλ δηδαλίσλ ή ε επαλάιεςε ηεο θαιιηέξγεηαο 
ζηφρνπ ζην Καζεζηψο ηεο ακεηςηζπνξάο εληφο ηεο ηξηεηίαο) νη πνηλέο πνπ ζα επηβάιινληαη είλαη εμήο: 
o Δμ’ νινθιήξνπ απνθιεηζκφο απφ ην ζπγθεθξηκέλν Καζεζηψο  γηα ην έηνο εμέηαζεο θαζψο θαη γηα ην 

επφκελν έηνο. Ζ δέζκεπζε ζα ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ηελ ιήμε ηεο.   
ή/θαη 
o Απνθιεηζκφο, αθαίξεζε απφ ηε δέζκεπζε θαη ζπλνιηθή αλάθηεζε γηα ηηο εθηάζεηο πνπ εληνπίζηεθε ε 

ζνβαξή κε ζπκκφξθσζε 
 

 Πνηλέο θαη Μεηψζεηο ιφγσ κε Σήξεζεο Αξρείνπ Γεσξγνχ 
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκίδεηαη φηαλ δεηεζεί ή δελ ηεξείηαη νξζά ην αξρείν γεσξγνχ ζα 
επηβάιιεηαη πνζνζηηαία πνηλή 5% ζην ηειηθφ πνζφ πιεξσκήο γηα θάζε Καζεζηψο.  
Δάλ επαλαιεθζεί ζε επφκελν έηνο ε κε ηήξεζε αξρείνπ γεσξγνχ ην πνζνζηφ πνηλήο ζα είλαη 10% ζην 
ηειηθφ πνζφ πιεξσκήο ελψ ζε δεχηεξε επαλάιεςε ζε επφκελν έηνο κε ηήξεζεο αξρείνπ γεσξγνχ ζα 
απνθιείεηαη εμ’ νινθιήξνπ απφ ην ζπγθεθξηκέλν Καζεζηψο  γηα ην έηνο εμέηαζεο. 
 

 Πνηλή ιφγσ εθπξφζεζκεο ππνβνιήο αίηεζεο 
ηελ πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο επηβάιιεηαη πνζνζηφ πνηλήο ζην ηειηθφ πνζφ 
πιεξσκήο 1% γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα θαζπζηεξεκέλεο ππνβνιήο ηεο Δληαίαο αίηεζεο.  
 

 Πνηλή ιφγσ κε ζπκπεξίιεςεο φισλ ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ ζηελ Δληαία Αίηεζε 
ηελ πεξίπησζε φπνπ εληνπηζηεί φηη δελ δειψζεθε φιε ε γεσξγηθή γε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αηηεηή θαη 
ε έθηαζε ησλ κε δεισκέλσλ εθηάζεσλ ππεξβαίλεη ην 3% ησλ ζπλνιηθψλ εθηάζεσλ ηεο Δληαίαο αίηεζεο 
ζα επηβάιιεηαη πνηλή κέρξη 3% ζην ηειηθφ πνζφ πιεξσκήο ηνπ θάζε Καζεζηψηνο.   
 

 Πνηλή Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο 
ηελ πεξίπησζε φπνπ ζε κηα αίηεζε εληνπηζηεί κε ηήξεζε ζηελ Πνιιαπιή πκκφξθσζε, ην πνζνζηφ 
πνηλήο ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ΚΟΑΠ εθαξκφδεηαη ζε φια ηα Καζεζηψηα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη 
θάπνηνο αηηεηήο. Σν πνζνζηφ εθαξκφδεηαη ζην ηειηθφ πνζφ πιεξσκήο πνπ πξνθχπηεη γηα ην έηνο 
εμέηαζεο θαη αθνχ νινθιεξσζνχλ φινη νη ειέγρνη ηνπ ΚΟΑΠ.  
ρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ πνηλήο ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο βιέπε ζην αληίζηνηρν 
Κεθάιαην. 
 
ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ ΓΔΜΔΤΜΔΝΧΝ ΔΚΣΑΔΧΝ 
Οη κεηαβηβάζεηο δεζκεπκέλσλ εθηάζεσλ επηηξέπνληαη λννπκέλνπ φηη ππνγξάθνληαη θαη ππνβάιινληαη ηα 
απαξαίηεηα έληππα κεηαβίβαζεο. Δπηπιένλ ησλ εληχπσλ κεηαβίβαζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη 
έληππν ζπκκεηνρήο ζην Καζεζηψο απφ ηνλ αηηεηή πνπ ιακβάλεη εθηάζεηο απφ κεηαβίβαζε. Σν ηειεπηαίν 
ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν αηηεηήο πνπ ιακβάλεη ηηο εθηάζεηο δελ ζπκκεηέρεη ζην θαζεζηψο απφ ην 
έηνο 2015.  
Δπίζεο εάλ ιφγσ κεηαβίβαζεο έθηαζεο (αγνξαπσιεζία εθηάζεσλ, ελνηθίαζε, κίζζσζε θηι) πνπ δελ 
αθνξά ζε κεηαβίβαζε δέζκεπζεο ζε ηξίην (δειαδή δελ αλαιακβάλεη θαη ζπλερίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
Μέηξνπ δηάδνρνο γεσξγφο), εθηάζεηο αθαηξνχληαη απφ ηελ δέζκεπζε θαη δελ νινθιεξψλνπλ ηελ 
πεληαεηία ή εμαεηία, ν ΚΟΑΠ δελ πξνρσξά ζε αλαθηήζεηο ησλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. Ννείηαη φηη ζα 
πξέπεη λα ππνβιεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζηνλ ΚΟΑΠ ψζηε λα εγθξηζεί ε κε αλάθηεζε ησλ 
πνζψλ.  
 
ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ΚΑΗ ΔΝΣΑΔΗ 
Οη αηηεηέο ζα έρνπλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο αηηήκαηνο επαλεμέηαζεο γηα φηη αθνξά ηα ζέκαηα 
επηιεμηκφηεηαο κεηά πνπ ζα ιάβνπλ ηελ θαηάζηαζε δέζκεπζεο  (πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο γηα ην 
έηνο 2015).   
Δπηπιένλ ζα έρνπλ ην δηθαίσκα έλζηαζεο κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο.  
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ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΑΗΣΖΣΔ 
Ζ γξαπηή επηθνηλσλία κε ηνπο αηηεηέο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα πην θάησ: 
 Απνζηνιή θαηάζηαζεο δέζκεπζεο πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ δεζκεπκέλσλ εθηάζεσλ κε βάζε ηελ 

αίηεζε ηνπ 2015. Θα πεξηιακβάλεηαη πίλαθαο κε ηα αγξνηεκάρηα ηα νπνία ζα δεζκεπηνχλ  

 Απνζηνιή θαηάζηαζεο πιεξσκήο γηα θάζε έηνο. ηελ θαηάζηαζε ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 

εθηάζεηο ειέγρνπ θαη φια ηα πνζά πιεξσκήο, πνηλψλ, κεηψζεσλ, αλαθηήζεσλ θαη παξαηππηψλ. 

Δπηπιένλ ζα αλαθέξνληαη θαη νη ιφγνη παξαηππίαο.  

Θα πεξηιακβάλεηαη πίλαθαο κε ηηο αιιαγέο ζηηο δεζκεπκέλεο εθηάζεηο  
 Απνζηνιή επηζηνιψλ ζε φινπο ηνπο αηηεηέο πνπ ππέβαιαλ θάπνηα έλζηαζε ή αίηεκα επαλεμέηαζεο 

κε ην απνηέιεζκα ησλ επαλαιεπηηθψλ ειέγρσλ ηνπ ΚΟΑΠ θαη ην πφξηζκα ηεο εμέηαζεο ηεο 
έλζηαζεο.   

 
ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΔΣΧΣΧΝ ΜΔΣΡΟΤ  

 
ΚΑΘΔΣΧ 10.1.1: Απνθιεηζκφο ηεο ρξήζεο Υεκηθψλ Εηδαληνθηφλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 
θαιιηέξγεηεο 
 
Πεξηγξαθή Δπηιέμηκεο Γξάζεο 
Σν Καζεζηψο πξνβιέπεη ηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε ηξφπνπ κεραληθήο αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βιαζηηθνχ θχθινπ. Πξνβιέπεηαη ν πιήξεο απνθιεηζκφο ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ 
δηδαληνθηφλσλ. Ζ κεραληθή αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ  κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηελ εθαξκνγή κίαο ή 
πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: Πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο θαηεξγαζία εδάθνπο, απνθνπή κε 
ρνξηνθνπηηθή κεραλή ή καθξχ δξεπάλη/ ιεπίδα, βνηάληζκα θαη εδαθνθάιπςε θάησ απφ ηελ θφκε ησλ 
θπηψλ 
Δπηπξφζζεηα, θαη κφλν γηα ηα ακπέιηα πεξηιακβάλεηαη επηπξφζζεηε, εζεινληηθή δξάζε, ν 
θιαδνθάζαξνο: Απνκάθξπλζε ή κεραληθή θαηαζηξνθή εξπφλησλ θιεκαηίδσλ πεξηκεηξηθά ηνπ 
ακπειψλα (1,5 κέηξν) θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ εδάθνπο πεξηκεηξηθά ηνπ ακπειψλα θαζαξνχ απφ δηδάληα 
ρξεζηκνπνηψληαο κεραληθά κέζα. Ζ δξάζε απηή απνζθνπεί ζηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ακπειψλα θαη ζηελ 
απνηξνπή κεηάδνζεο ππξθαγηάο δηακέζνπ ηνπ, απφ θιεκαηίδεο πνπ έξπνληαη ζην έδαθνο αιιά θαη απφ 
ηελ μεξή βιάζηεζε ε νπνία απνηειεί εχθιεθηε χιε. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ επηπιένλ δξάζε ηνπ 
θιαδνθάζαξνπ πξναπαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο ηνπ απνθιεηζκνχ ρξήζεο ρεκηθψλ 
δηδαληνθηφλσλ (κεραληθή αληηκεηψπηζε δηδαλίσλ).  
 
Δπηκέξνπο Καζεζηψηα θαη επηιέμηκεο θαιιηέξγεηεο 
- 10.1.1Α: Φπιινβφια (κε εμαίξεζε ακπγδαιηέο θαη θνπληνπθηέο)  

Γηα ζθνπνχο αίηεζεο επηιέμηκεο νκάδεο θαιιηέξγεηαο είλαη νη εμήο: Φπιινβφια, Καξπδηέο θαη 
πθηέο. 
 

- 10.1.1Β: Διηέο 

Γηα ζθνπνχο αίηεζεο επηιέμηκεο νκάδεο θαιιηέξγεηαο είλαη νη εμήο: Διηέο θαη Αγξαλάπαπζε κε 
δεισκέλν αξηζκφ δηάζπαξησλ ειηψλ. Ζ αγξαλάπαπζε ζα δειψλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ 
ηεξείηαη ε αλαινγία 10 δέληξα/ δεθάξην άξα δελ ζεσξείηαη ζπκπαγήο ε έθηαζε ηεο δελδξψδνπο 
θαιιηέξγεηαο θαη δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηηζηεί γεσγξαθηθά αγξνηεκάρην κε ηα 
δηάζπαξηα δέληξα. 

- 10.1.1Γ: Δζπεξηδνεηδή 

Γηα ζθνπνχο αίηεζεο επηιέμηκε νκάδα θαιιηέξγεηαο είλαη ηα εζπεξηδνεηδή. Σα εζπεξηδνεηδή είλαη 
επηιέμηκα θαη γηα ην Καζεζηψο 10.1.3Β, Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη ηνπνζέηεζε Παγίδσλ 
Πνιιαπιήο Πξνζέιθπζεο Δληφκσλ ζηα Δζπεξηδνεηδή. 

 
- 10.1.1Γ: Παξαδνζηαθέο Φπηείεο Γέληξσλ/Θάκλσλ (Καιιηέξγεηεο ηνπ Παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ):  
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1. Ακπγδαιηέο 

2. Υαξνππηέο 

3. Φνπληνπθηέο 

4. Αγξηνηξηαληαθπιιηέο (Rosa damaskina) 

 

Γηα ζθνπνχο αίηεζεο επηιέμηκεο νκάδεο θαιιηέξγεηαο είλαη νη εμήο: Υαξνππηέο, Παξαδνζηαθά Γέληξα 
(Ακπγδαιηέο θαη Φνπληνπθηέο), Αγξηνηξηαληαθπιιηά θαη ε Αγξαλάπαπζε κε δεισκέλν αξηζκφ 
δηάζπαξησλ δέληξσλ γηα ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο νκάδεο θαιιηέξγεηαο (Υαξνππηέο θαη Παξαδνζηαθά 
Γέληξα). Ζ αγξαλάπαπζε ζα δειψλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ηεξείηαη ε αλαινγία 10 δέληξα/ 
δεθάξην άξα δελ ζεσξείηαη ζπκπαγήο ε έθηαζε ηεο δελδξψδνπο θαιιηέξγεηαο θαη δελ ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα λα ζρεκαηηζηεί γεσγξαθηθά αγξνηεκάρην κε ηα δηάζπαξηα δέληξα.      
 
- 10.1.1Δ θαη 10.1.1Ε: Ακπέιηα (κεραληθή αληηκεηψπηζε δηδαλίσλ θαη θιαδνθάζαξνο) 

Γηα ζθνπνχο αίηεζεο επηιέμηκεο νκάδεο θαιιηέξγεηαο είλαη νη εμήο: Ακπέιηα νηλνπνηήζηκα, ακπέιηα 
επηηξαπέδηα, ακπέιηα παξαδνζηαθά. Δπίζεο επηιέμηκε νκάδα θαιιηέξγεηαο είλαη ε αγξαλάπαπζε κφλν 
γηα ηα ηεκάρηα ηα νπνία ζα είλαη επηιέμηκα γηα ην Μέηξν ηεο αλαδηάξζξσζεο ακπειψλσλ θαη κφλν γηα ηελ 
ελδηάκεζε πεξίνδν κεηαμχ ηεο εθξίδσζεο ηνπ παιηνχ ακπειψλα θαη ηεο επαλαθχηεπζεο ηνπ λένπ (κέρξη 
2 έηε). Ζ αγξαλάπαπζε δελ είλαη επηιέμηκε θαιιηέξγεηα γηα ηε δξάζε ηνπ θιαδνθάζαξνπ (10.1.1Ε).  
 
Σα Παξαδνζηαθά Ακπέιηα είλαη επηιέμηκα θαη γηα ην Καζεζηψο 10.1.4, Γηαηήξεζε, βηψζηκε ρξήζε θαη 
αλάπηπμε παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ ακπέινπ. 
 
Κξηηήξηα Δπηιεμηκφηεηαο Μέηξνπ 
1. Σήξεζε ηεο ειάρηζηεο επηιέμηκεο έθηαζεο   

o Φπιινβφια: 1 δεθάξην 

o Διηέο: 5 δεθάξηα 

o Δζπεξηδνεηδή: 3 δεθάξηα 

o Παξαδνζηαθά δέληξα: 1 δεθάξην 

o Ακπέιηα: 1 δεθάξην 

2. Οη δηθαηνχρνη αλαιακβάλνπλ πεληαεηή δέζκεπζε (κε έλαξμε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήκαηνο 

ελίζρπζεο ηνπ 2015 θαη ιήμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2019) 

 
Τπνρξεψζεηο 
- Σήξεζε ηεο βάζεο εθθίλεζεο ηνπ Καζεζηψηνο.  
- Οξζή ηήξεζε αξρείνπ γεσξγνχ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο κε θαηαγξακκέλεο ηηο θπξηφηεξεο 

θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δξάζεσλ/ππνρξεψζεσλ ηνπ Καζεζηψηνο) θαη 
ηηο εκεξνκελίεο πνπ απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

- ια ηα ηεκάρηα ηα νπνία ζα εληαρζνχλ ζην Καζεζηψο ζα πξέπεη λα δειψλνληαη θάζε έηνο ηεο 
δέζκεπζεο ζηελ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ κε επηιέμηκε γηα ην Καζεζηψο θαιιηέξγεηα.  

- Οη εθηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο δελ πξέπεη λα κεηψλνληαη. Μεηψζεηο 
εθηάζεσλ πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή κεηαβίβαζεο ηεο δέζκεπζεο ζε άιιν 
αηηεηή ή κεηαβίβαζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ εθηάζεσλ ρσξίο ηελ ζπλέρηζε ηεο δέζκεπζεο ζα 
επηθέξνπλ αλαθηήζεηο επηδνηήζεσλ απφ ηα πξνεγνχκελα έηε. Δάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 
ή έγηλαλ κεηαβηβάζεηο εθηάζεσλ πνπ είλαη δεζκεπκέλεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηνλ ΚΟΑΠ 
φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο. 

- Γελ επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή θνηλψλ εθηάζεσλ κε ην Μέηξν ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο 
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- Απνδνρή φισλ ησλ ειέγρσλ απφ ηνπο Λεηηνπξγνχο ηνπ ΚΟΑΠ παξέρνληαο φιεο ηηο αλαγθαίεο γηα 
ηνλ έιεγρν πιεξνθνξίεο θαη δηεπθνιχλζεηο 

 
Όςνο Δλίζρπζεο Μέηξνπ 
Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε αλά 
δξάζε, λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη ν 
νπνίνη επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ θαζεζηψηνο αλά δξάζε.  
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ζην επηπιένλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 
πνπ πξνβιέπεη ην Καζεζηψο.  
Σν χςνο ηεο ελίζρπζεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ πξνλννχληαη γηα θάζε Γξάζε έρεη σο εμήο: 
 
- Φπιινβφια:  50 επξψ / δεθάξην 

- Διηέο: 22 επξψ / δεθάξην 

- Δζπεξηδνεηδή: 22.5 επξψ / δεθάξην 

- Παξαδνζηαθέο Φπηείεο Γέληξσλ/Θάκλσλ: 18 επξψ / δεθάξην 

- Ακπέιηα: 60 επξψ / δεθάξην  

- Δπηπιένλ 8 επξψ / δεθάξην  γηα ηελ δξάζε ηνπ θιαδνθάζαξνπ 
 
Γηα ηηο θαιιηέξγεηεο Διηέο θαη Παξαδνζηαθέο θπηείεο δέληξσλ/ζάκλσλ ε θάιπςε ηνπ χςνπο ηεο 
ελίζρπζεο είλαη ππφ ηελ αίξεζε φηη ν αξηζκφο ησλ δέλδξσλ ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηα 10 αλά 
δεθάξην. ε πεξίπησζε κηθξφηεξνπ αξηζκνχ δέληξσλ, ζα ππνινγίδεηαη ε επηιέμηκε γηα πιεξσκή 
έθηαζε κε βάζε ηελ αλαινγία 10 δέληξα /δεθάξην.  
 
 
Καζεζηψο 10.1.2 - Δθαξκνγή Κχθινπ Σξηεηνχο Ακεηςηζπνξάο  
 
 10.1.2Α - Δθαξκνγή Κχθινπ Σξηεηνχο Ακεηςηζπνξάο ζηηο παηάηεο 
 
Πεξηγξαθή επηιέμηκεο Γξάζεο  
Σν Καζεζηψο πξνλνεί ηελ Δθαξκνγή εμαεηνχο ζπζηήκαηνο ακεηςηζπνξάο. Ο δηθαηνχρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ην εμαεηέο πξφγξακκα ακεηςηζπνξάο ζε δχν ηξηεηείο θχθινπο θαη  ζα πξέπεη 
αλά θχθιν λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ζε μερσξηζηά έηε: Φπραλζέο γηα ρισξή ιίπαλζε, Παηάηα, άιιε 
εηήζηα θαιιηέξγεηα πιελ ζνιαλσδψλ.  
Ο δηθαηνχρνο δειαδή ζα πξέπεη λα θαιιηεξγεί θπηά ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ζα εκπίπηνπλ ζε κία εθ ησλ 
ηξηψλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, δηαδνρηθά, γηα ηξία ρξφληα (πξψηνο θχθινο), θαη λα 
επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα άιια ηξία.  
 
Δπηιέμηκεο Οκάδεο Καιιηέξγεηαο 
Δπηιέμηκεο είλαη νη νκάδεο θαιιηέξγεηαο πνπ αλήθνπλ ζηηο ηξεηο πην θάησ θαηεγνξίεο: 
 

- Φπραλζέο γηα ρισξή ιίπαλζε 

- Παηάηεο (εαξηλέο θαη ρεηκεξηλέο) 

- Άιιεο Δηήζηεο θαιιηέξγεηεο πιελ ζνιαλσδψλ.  

Σνλίδεηαη φηη ε νξζή πξαθηηθή είλαη ε θαιιηέξγεηα ησλ παηαηψλ πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 
ςπραλζψλ γηα ρισξή ιίπαλζε (ζε δηαδνρηθά έηε) 
ηηο αηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο δηαθνξνπνίεζεο γηα ηελ Πξάζηλε ελίζρπζε 
(βιέπε ζρεηηθά θεθάιαηα ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ) ζα πξέπεη λα δειψλνληαη νη θαιιηέξγεηεο πνπ ζα 
είλαη ζηα ηεκάρηα εληφο ηεο πεξηφδνπ ειέγρνπ ηεο δηαθνξνπνίεζεο (15/04/2015-15/07/2015). ηελ 
πεξίπησζε πνπ ζα εληαρζνχλ ηα ηεκάρηα ζην Καζεζηψο ηεο ακεηςηζπνξάο κε ρεηκεξηλέο παηάηεο, ε 
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κνλαδηθή επηιέμηκε θαιιηέξγεηα ζηελ αίηεζε (ψζηε λα ηεξνχληαη νη πξφλνηεο ηνπ Καζεζηψηνο) είλαη ε 
αγξαλάπαπζε. Σνλίδεηαη φηη κε ηνλ φξν αγξαλάπαπζε δελ ελλνείηαη ε ρισξή ιίπαλζε.   
Σεκάρηα κε παηάηεο πνπ εληάζζνληαη ζην Καζεζηψο ηξηεηνχο ακεηςηζπνξάο παηαηψλ δχλαηαη λα 
εληαρζνχλ θαη ζην Καζεζηψο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο παξαγσγήο Παηαηψλ. 
 
Κξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο 

- Ζ ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε αλά αίηεζε γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ηξηεηνχο ακεηςηζπνξάο 
ζηηο παηάηεο είλαη ηα 5 δεθάξηα. 

- Αλάιεςε δέζκεπζεο εμαεηνχο δηάξθεηαο. Ζ πεξίνδνο δέζκεπζεο έρεη σο εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ην 2015 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηελ 31/12/2020.  

Τπνρξεψζεηο 
- Σήξεζε πξνγξάκκαηνο εμαεηνχο ζπζηήκαηνο ακεηςηζπνξάο ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηεο 

επηιέμηκεο δξάζεο.  

- ια ηα ηεκάρηα ηα νπνία ζα εληαρζνχλ ζην Καζεζηψο ζα πξέπεη λα δειψλνληαη θάζε έηνο ζηελ 
Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ κε αηηεζείζα θαιιηέξγεηα επηιέμηκε γηα ην Καζεζηψο θαη 
ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ακεηςηζπνξάο.  

- Οη εθηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο δελ πξέπεη λα κεηψλνληαη. Μεηψζεηο 
εθηάζεσλ πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή κεηαβίβαζεο ηεο δέζκεπζεο ζε άιιν 
αηηεηή ή κεηαβίβαζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ εθηάζεσλ ρσξίο ηελ ζπλέρηζε ηεο δέζκεπζεο ζα 
επηθέξνπλ αλαθηήζεηο επηδνηήζεσλ απφ ηα πξνεγνχκελα έηε. Δάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 
ή έγηλαλ κεηαβηβάζεηο εθηάζεσλ πνπ είλαη δεζκεπκέλεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηνλ ΚΟΑΠ 
φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο. 

- Σήξεζε ηεο βάζεο εθθίλεζεο ηνπ Καζεζηψηνο.  
- Ζ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ςπραλζνχο γηα ρισξή 

ιίπαλζε 
- Οξζή ηήξεζε αξρείνπ γεσξγνχ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο κε θαηαγξακκέλεο ηηο θπξηφηεξεο 

θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο θαη ηηο εκεξνκελίεο πνπ απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 
πγθεθξηκέλα εθηφο ησλ απαξαίηεησλ θαηαγξαθψλ ζην αξρείν γεσξγνχ ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 
πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο θαη ησλ γεληθφηεξσλ θαιιηεξγεηηθψλ θξνληίδσλ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη 
επηπιένλ: 
- ηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο ζπνξέο. 
- ηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε ζπγθνκηδή – ελζσκάησζε (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε). 
 
Γελ επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή θνηλψλ εθηάζεσλ κε ην Μέηξν ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη κε 
ην Καζεζηψο ηεο Δθαξκνγήο θχθινπ ηξηεηνχο ακεηςηζπνξάο ζηελ Καιιηέξγεηα ησλ ζηηεξψλ. 
Απνδνρή φισλ ησλ ειέγρσλ απφ ηνπο Λεηηνπξγνχο ηνπ ΚΟΑΠ παξέρνληαο φιεο ηηο αλαγθαίεο γηα ηνλ 
έιεγρν πιεξνθνξίεο θαη δηεπθνιχλζεηο. 

 
Όςνο ελίζρπζεο 
Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε, 
λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη ν νπνίνη 
επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ θαζεζηψηνο.  
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο  αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ελφο παξαδνζηαθνχ θαιιηεξγεηηθνχ ζπζηήκαηνο 
ηξηεηνχο ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ρισξήο ιίπαλζεο, πνπ 
πεξηιακβάλεη ελαιιαγή κε έλα ρξφλν παηάηεο, έλα ρξφλν άιιε εηήζηα θαιιηέξγεηα πιελ ζνιαλνεηδψλ θαη 
έλα ρξφλν απνθιεηζηηθήο εθαξκνγήο ρισξήο ιίπαλζεο  αληί ηεο ζπλήζνπο πξαθηηθήο πνπ αθνξά 
κνλνθαιιηέξγεηα θαη κεξηθέο θνξέο ζχζηεκα δηεηνχο ακεηςηζπνξάο.  
 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ακεηςηζπνξάο ζηηο παηάηεο ζα παξέρεηαη ελίζρπζε 70 επξψ/ δεθάξην  
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 10.1.2Β - Δθαξκνγή Κχθινπ Σξηεηνχο Ακεηςηζπνξάο ζηα ζηηεξά 
 
Πεξηγξαθή επηιέμηκεο Γξάζεο  
Ζ επηιέμηκε δξάζε ηνπ Καζεζηψηνο αθνξά ζηελ εθαξκνγή ελφο εμαεηνχο ζπζηήκαηνο ακεηςηζπνξάο κε 
ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ θάζε έηνο. Ο δηθαηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ην 
εμαεηέο πξφγξακκα ακεηςηζπνξάο, ζε δχν ηξηεηείο θχθινπο θαη  ζα πξέπεη αλά θχθιν λα πεξηιακβάλεη 
ππνρξεσηηθά ζε μερσξηζηά έηε: Φπραλζέο ή κίγκα ςπραλζνχο/ζηηεξνχ, Φπραλζέο γηα ρισξή ιίπαλζε, 
ζηηεξφ. 
Ο δηθαηνχρνο δειαδή ζα πξέπεη λα θαιιηεξγεί θπηά ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ζα εκπίπηνπλ ζε κία εθ ησλ 
ηξηψλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, δηαδνρηθά (κε νπνηαδήπνηε ζεηξά), γηα ηξία ρξφληα 
(πξψηνο θχθινο), θαη λα επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα άιια ηξία. Σαπηφρξνλα, αλ ην επηζπκεί, 
ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ. ε πεξίπησζε πνπ ζα επηιέμεη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη πηζηνπνηεκέλν ζπφξν, απηφ ζα επηβεβαηψλεηαη κε ηελ ππνβνιή εθ κέξνπο ηνπ 
δηθαηνινγεηηθψλ αγνξάο ηνπ (εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ), ζηα νπνία ζα 
αλαγξάθεηαη μεθάζαξα φηη ν ζπφξνο είλαη πηζηνπνηεκέλνο.  
 
Δπηιέμηκεο Οκάδεο Καιιηέξγεηαο 
Οη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νπνηεζδήπνηε θαιιηέξγεηεο απφ ηνλ πίλαθα κε ηηο επηιέμηκεο νκάδεο 
θαιιηέξγεηαο (βιέπε ζρεηηθφ παξάξηεκα) , πνπ λα αλήθνπλ ζηηο ηξείο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πεξηγξαθή ηεο επηιέμηκεο δξάζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη:  
 
- Σα αξνηξαία ςπραλζή είλαη ραξαθηεξηζκέλα σο ηέηνηα απφ ηηο ζηήιεο «αξφζηκε» θαη «ςπραλζή». Χο 

κίγκα κπνξνχλ λα δεισζνχλ ηα κίγκαηα ηνπ βίθνπ θαη κπηδειηνχ κε ηα ζηηεξά κε επηθξαηνχζα 
θαιιηέξγεηα ηα ςπραλζή 

- Σα θπηά πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ρισξή ιίπαλζε αλαθέξνληαη σο ηέηνηα(π.ρ. Βίθνο 
γηα ρισξή ιίπαλζε).. 

- Σα ζηηεξά είλαη: ΑΡΑΒΟΗΣΟ, ΚΔΥΡΗ, ΚΡΗΘΑΡΗ, ΗΣΑΡΗ, ΚΛΖΡΟ ΗΣΑΡΗ, ΗΦΧΝΑΡΗ, ΟΡΓΟ, 
ΗΚΑΛΖ, ΣΡΗΣΗΚΑΛΔ. 

Κξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο 

- Ζ ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε αλά αίηεζε γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ηξηεηνχο ακεηςηζπνξάο 
ζηα ζηηεξά είλαη ηα 10 δεθάξηα. 

- Αλάιεςε δέζκεπζεο εμαεηνχο δηάξθεηαο. Ζ πεξίνδνο δέζκεπζεο έρεη σο εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ην 2015 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηελ 31/12/2020.  

 
Τπνρξεψζεηο 

- Σήξεζε πξνγξάκκαηνο εμαεηνχο ζπζηήκαηνο ακεηςηζπνξάο ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηεο 
επηιέμηκεο δξάζεο.  

- Γπλαηφηεηα ρξήζεο πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ (πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή ζην ζχζηεκα 
ακεηςηζπνξάο), θαη πξνζθφκηζεο δηθαηνινγεηηθψλ αγνξάο επαξθνχο πνζφηεηαο. Οη ειάρηζηεο 
πνζφηεηεο ζπφξνπ αλά δεθάξην είλαη ηα 15 Kg γηα ηα ζηηεξά θαη ηα 10 Kg γηα ηα ςπραλζή. Ζ 
ελίζρπζε γηα ηε ρξήζε πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ειάρηζηεο πνζφηεηεο 
ζπφξνπ αλά δεθάξην. 

Σα δηθαηνινγεηηθά γηα αγνξά πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζηνλ ΚΟΑΠ εληφο 
ηεο πεξηφδνπ παξαιαβήο ηεο Δληαίαο Αίηεζεο καδί κε ην “Έληππν ππνβνιήο απνδεηθηηθψλ αγνξάο 
πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ”.  
 
- ια ηα ηεκάρηα ηα νπνία ζα εληαρζνχλ ζην Καζεζηψο ζα πξέπεη λα δειψλνληαη θάζε έηνο ζηελ 

Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ κε αηηεζείζα θαιιηέξγεηα επηιέμηκε γηα ην Καζεζηψο θαη 
ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ακεηςηζπνξάο.  
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- Οη εθηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο δελ πξέπεη λα κεηψλνληαη. Μεηψζεηο 
εθηάζεσλ πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή κεηαβίβαζεο ηεο δέζκεπζεο ζε άιιν 
αηηεηή ή κεηαβίβαζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ εθηάζεσλ ρσξίο ηελ ζπλέρηζε ηεο δέζκεπζεο ζα 
επηθέξνπλ αλαθηήζεηο επηδνηήζεσλ απφ ηα πξνεγνχκελα έηε. Δάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 
ή έγηλαλ κεηαβηβάζεηο εθηάζεσλ πνπ είλαη δεζκεπκέλεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηνλ ΚΟΑΠ 
φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο. 

- Σήξεζε ηεο βάζεο εθθίλεζεο ηνπ Καζεζηψηνο.  

- Οξζή ηήξεζε αξρείνπ γεσξγνχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο κε θαηαγξακκέλεο ηηο θπξηφηεξεο 
θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο θαη ηηο εκεξνκελίεο πνπ απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

πγθεθξηκέλα εθηφο ησλ απαξαίηεησλ θαηαγξαθψλ ζην αξρείν γεσξγνχ ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 
πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο θαη ησλ γεληθφηεξσλ θαιιηεξγεηηθψλ θξνληίδσλ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη 
επηπιένλ: 
 
- ηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο ζπνξέο. 
- ηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε ζπγθνκηδή – ελζσκάησζε (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε). 
-  
Γελ επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή θνηλψλ εθηάζεσλ κε ην Μέηξν ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη κε 
ην Καζεζηψο ηεο Δθαξκνγήο θχθινπ ηξηεηνχο ακεηςηζπνξάο ζηελ Καιιηέξγεηα ηεο Παηάηαο. 

Απνδνρή φισλ ησλ ειέγρσλ απφ ηνπο Λεηηνπξγνχο ηνπ ΚΟΑΠ παξέρνληαο φιεο ηηο αλαγθαίεο γηα ηνλ 
έιεγρν πιεξνθνξίεο θαη δηεπθνιχλζεηο. 

Όςνο ελίζρπζεο 
Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε, 
λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη ν νπνίνη 
επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ θαζεζηψηνο.  
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο  ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζηηεξψλ αθνξνχλ ζηελ απψιεηα ηνπ αθαζάξηζηνπ θέξδνπο, 
ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξηεηνχο ζπζηήκαηνο ακεηςηζπνξάο, αληί ηεο ζπλήζνπο 
πξαθηηθήο ηεο κνλνθαιιηέξγεηαο ησλ ζηηεξψλ.  
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ακεηςηζπνξάο ζηα ζηηεξά ζα παξέρεηαη ελίζρπζε 22 επξψ/ 
δεθάξην θαη γηα ηελ αγνξά πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ 4,5 επξψ / δεθάξην.  
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ελίζρπζε γηα ηελ ρξήζε πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο 
ειάρηζηεο πνζφηεηεο ζπφξνπ αλά δεθάξην. ε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο αδπλαηεί λα πξνζθνκίζεη 
δηθαηνινγεηηθά αγνξάο επαξθνχο πνζφηεηαο πηζηνπνηεκέλσλ ζπφξσλ γηα ηηο εθηάζεηο ηεο δέζκεπζήο 
ηνπ, ηφηε ε ελίζρπζε πνπ ζα θαηαβάιιεηαη (ζρεηηθά κε ηε ρξήζε πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ), ζα είλαη απηή 
πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηηο εθηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχληαη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ζπφξνπ 
πνπ αγφξαζε.  
 
 
 
Καζεζηψο 10.1.3 - Δθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο 
 
 10.1.3Α - Δθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο θαη δηαρείξηζε 

ελαπνκεηλάλησλ θνλδχισλ κεηά ηε ζπγθνκηδή ζηηο παηάηεο 
 
Πεξηγξαθή επηιέμηκεο Γξάζεο  
Πηζηνπνίεζε Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο θαη δηαρείξηζε ελαπνκελφλησλ θνλδχισλ ζηελ 
θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο. 
 Ζ πηζηνπνίεζε πξέπεη λα γίλεηαη αλά έηνο απφ ηδησηηθφ, αλεμάξηεην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηδησηηθνχ πξσηνθφιινπ Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο (π.ρ. GlobalGap, Tesco 
Nature Choice). Δπίζεο αλά ηξηεηία πξέπεη λα δηελεξγνχληαη αλαιχζεηο εδάθνπο (ζε πνζνζηφ ηεο 
έθηαζεο ηεο δέζκεπζεο ηνπιάρηζηνλ 50%). 
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Δπηπιένλ πξέπεη λα γίλεηαη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ζθάξησλ θνλδχισλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ην ηέινο 
ηεο ζπγθνκηδήο, Οη ελαπνκείλαληεο θφλδπινη δελ πξέπεη λα κέλνπλ ζην ρσξάθη.  
 
Δπηιέμηκεο Οκάδεο Καιιηέξγεηαο 
- Παηάηεο (εαξηλέο θαη ρεηκεξηλέο) 
Σεκάρηα πνπ εληάζζνληαη ζην Καζεζηψο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο Παηαηψλ δχλαηαη λα 
εληαρζνχλ θαη ζην Καζεζηψο Σξηεηνχο ακεηςηζπνξάο Παηαηψλ. 
ηηο αηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο δηαθνξνπνίεζεο γηα ηελ Πξάζηλε 
ελίζρπζε (βιέπε ζρεηηθά θεθάιαηα ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ) ζα πξέπεη λα δειψλνληαη νη θαιιηέξγεηεο 
πνπ ζα είλαη ζηα ηεκάρηα εληφο ηεο πεξηφδνπ ειέγρνπ ηεο δηαθνξνπνίεζεο (15/04/2015-15/07/2015).  
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα εληαρζνχλ ηεκάρηα κε εαξηλέο παηάηεο ζην Καζεζηψο ηεο ακεηςηζπνξάο, ε 
θαιιηέξγεηα πνπ ζα δεισζεί ζηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα είλαη εαξηλέο παηάηεο.  
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα εληαρζνχλ ηεκάρηα κε ρεηκεξηλέο παηάηεο ζην Καζεζηψο ηεο ακεηςηζπνξάο, ε 
θαιιηέξγεηα πνπ ζα δεισζεί ζηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα είλαη απηή πνπ ζα ππάξρεη ζηα ηεκάρηα ζηελ πην 
πάλσ πεξίνδν θαη ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ζηελ αίηεζε φηη ζην ηεκάρην ζα ππάξμνπλ θαη ρεηκεξηλέο 
παηάηεο (ζα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε γηα ηηο πεξηπηψζεηο δήισζεο 
ρεηκεξηλήο παηάηαο).  
 
Κξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο 
- Ζ ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε αλά αίηεζε γηα ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Παξαγσγήο Παηαηψλ 

είλαη ηα 5 δεθάξηα. 

- Αλάιεςε δέζκεπζεο πεληαεηνχο δηάξθεηαο. Ζ πεξίνδνο δέζκεπζεο έρεη σο εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ην 2015 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηελ 31/12/2019.  

 
Τπνρξεψζεηο 

- Κάζε έηνο ηεο δέζκεπζεο ζα πξέπεη λα δειψλνληαη ηεκάρηα κε ζπκκεηνρή ζην Καζεζηψο θαη 
θαιιηέξγεηα παηάηεο κε ζπλνιηθή έθηαζε ηνπιάρηζηνλ ίζε κε απηή πνπ ζα δεζκεπηεί ην 2015.  

- Μεηψζεηο εθηάζεσλ πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή κεηαβίβαζεο ηεο δέζκεπζεο ζε 
άιιν αηηεηή ή κεηαβίβαζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ εθηάζεσλ ρσξίο ηελ ζπλέρηζε ηεο δέζκεπζεο ζα 
επηθέξνπλ αλαθηήζεηο επηδνηήζεσλ απφ ηα πξνεγνχκελα έηε. Δάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 
ή έγηλαλ κεηαβηβάζεηο εθηάζεσλ πνπ είλαη δεζκεπκέλεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηνλ ΚΟΑΠ 
φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο. 

- Σήξεζε ηεο βάζεο εθθίλεζεο ηνπ Καζεζηψηνο.  

- Δηήζηα πηζηνπνίεζε απφ ηδησηηθφ, αλεμάξηεην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο γηα ηελ εθαξκνγή  ηδησηηθνχ 
πξσηνθφιινπ Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο. Πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη αλά έηνο 
Πηζηνπνηεηηθφ Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο κε ζπλεκκέλν πίλαθα ηεκαρίσλ γηα ηα νπνία 
δφζεθε ε πηζηνπνίεζε.   

- Γηαρείξηζε ελαπνκελφλησλ θνλδχισλ παηαηψλ κεηά ηε ζπγθνκηδή. Γελ ζα πξέπεη λα αθήλνληαη 
ππνιείκκαηα ηεο παξαγσγήο ζηα ηεκάρηα κεηά ηελ ζπγθνκηδή ησλ παηαηψλ.  

- Γηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ εδάθνπο θαη πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ ζηνλ ΚΟΑΠ αλά 
ηξηεηία. 

- Οξζή ηήξεζε αξρείνπ γεσξγνχ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο κε θαηαγξακκέλεο ηηο θπξηφηεξεο 
θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δξάζεσλ/ππνρξεψζεσλ ησλ Καζεζηψησλ) θαη 
ηηο εκεξνκελίεο πνπ απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ.  

Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ Καζεζηψηνο ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ ιίπαλζε θαη ηε 
ζπγθνκηδή ησλ παηαηψλ.  
 
Γελ επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή θνηλψλ εθηάζεσλ κε ην Μέηξν ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο. 
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Απνδνρή φισλ ησλ ειέγρσλ απφ ηνπο Λεηηνπξγνχο ηνπ ΚΟΑΠ παξέρνληαο φιεο ηηο αλαγθαίεο 
πιεξνθνξίεο θαη δηεπθνιχλζεηο.  

 
Όςνο ελίζρπζεο 
Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε, 
λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη ν νπνίνη 
επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ θαζεζηψηνο.  
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο  ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ παηαηψλ αθνξνχλ ζην θφζηνο ηεο ππνρξεσηηθήο εηήζηαο 
πηζηνπνίεζεο απφ έλα ηδησηηθφ, αλεμάξηεην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηδησηηθνχ 
πξσηνθφιινπ Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζθάξησλ θνλδχισλ 
πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηε ζπγθνκηδή.  
Γηα ηελ εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 
παηάηαο ζα παξέρεηαη εηήζηα ελίζρπζε 30€/ δεθάξην.   
 
 
 10.1.3Β - Δθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο θαη ηνπνζέηεζε 

Παγίδσλ Πνιιαπιήο Πξνζέιθπζεο εληφκσλ ζηα εζπεξηδνεηδή 
 
Πεξηγξαθή επηιέμηκεο Γξάζεο  
Πηζηνπνίεζε Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο θαη ηνπνζέηεζε παγίδσλ πνιιαπιήο 
Πξνζέιθπζεο Δληφκσλ.  
Ζ πηζηνπνίεζε πξέπεη λα γίλεηαη αλά έηνο απφ ηδησηηθφ, αλεμάξηεην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηδησηηθνχ πξσηνθφιινπ Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο (π.ρ. GlobalGap, Tesco 
Nature Choice).  Δπηπιένλ πξέπεη αλά ηξηεηία λα δηελεξγνχληαη αλαιχζεηο εδάθνπο ζηα δεζκεπκέλα 
ηεκάρηα (ζε πνζνζηφ ηεκαρίσλ ηνπιάρηζηνλ 50%).  
Οη παγίδεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζα είλαη παγίδεο πνιιαπιήο πξνζέιθπζεο εληφκσλ (Multi lure Traps). 
Σνλίδεηαη φηη νη θνιιεηηθέο παγίδεο δελ είλαη επηιέμηκεο γηα ην Καζεζηψο. πγθεθξηκέλα νη παγίδεο ζα 
είλαη ηχπνπ Mc Phail ή ηχπνπ Tephritrap γηα θαηαπνιέκεζε ηεο Μεζνγεηαθήο Μχγαο. Θα πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη  4 ηνπιάρηζηνλ παγίδεο αλά δεθάξην δηάζπαξηα ζηα αγξνηεκάρηα κε εζπεξηδνεηδή. Ζ 
ηνπνζέηεζε ησλ παγίδσλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ρξφλν σξίκαλζεο ησλ θαξπψλ. Οη παγίδεο ζα πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη 3 κήλεο πξηλ ηελ ζπγθνκηδή θαη λα παξακέλνπλ κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο 
ζπγθνκηδήο.  
ην αξρείν γεσξγνχ ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ε εκεξνκελία ηνπνζέηεζεο ησλ παγίδσλ 
θαη νη εκεξνκελίεο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ησλ θεξνκφλσλ θαη ησλ πξνζειθπζηηθψλ νπζηψλ.   
 
Δπηιέμηκεο Οκάδεο Καιιηέξγεηαο 
Δζπεξηδνεηδή 
Σεκάρηα πνπ εληάζζνληαη ζην Καζεζηψο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο Δζπεξηδνεηδψλ 
δχλαηαη λα εληαρζνχλ θαη ζην Καζεζηψο 10.1.1Γ (Πιήξεο απνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ 
ζηα Δζπεξηδνεηδή). 
 
Κξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο 

- Ζ ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε αλά αίηεζε γηα ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Παξαγσγήο 
Δζπεξηδνεηδψλ είλαη ηα 5 δεθάξηα. 

- Αλάιεςε δέζκεπζεο πεληαεηνχο δηάξθεηαο. Ζ πεξίνδνο δέζκεπζεο έρεη σο εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ην 2015 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηελ 31/12/2019.  

 
Τπνρξεψζεηο 
- ια ηα ηεκάρηα ηα νπνία ζα εληαρζνχλ ζην Καζεζηψο ζα πξέπεη λα δειψλνληαη θάζε έηνο ηεο 

δέζκεπζεο ζηελ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ κε επηιέμηκε γηα ην Καζεζηψο θαιιηέξγεηα.  
- Οη εθηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο δελ πξέπεη λα κεηψλνληαη. Μεηψζεηο 

εθηάζεσλ πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή κεηαβίβαζεο ηεο δέζκεπζεο ζε άιιν 
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αηηεηή ή κεηαβίβαζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ εθηάζεσλ ρσξίο ηελ ζπλέρηζε ηεο δέζκεπζεο ζα 
επηθέξνπλ αλαθηήζεηο επηδνηήζεσλ απφ ηα πξνεγνχκελα έηε. Δάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 
ή έγηλαλ κεηαβηβάζεηο εθηάζεσλ πνπ είλαη δεζκεπκέλεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηνλ ΚΟΑΠ 
φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο.   

- Σήξεζε ηεο βάζεο εθθίλεζεο ηνπ Καζεζηψηνο.  

- Δηήζηα πηζηνπνίεζε απφ ηδησηηθφ, αλεμάξηεην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο γηα ηελ εθαξκνγή  ηδησηηθνχ 
πξσηνθφιινπ Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο. Πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη αλά έηνο 
Πηζηνπνηεηηθφ Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο κε ζπλεκκέλν πίλαθα ηεκαρίσλ γηα ηα νπνία 
δφζεθε ε πηζηνπνίεζε.   

- Σνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε παγίδσλ πνιιαπιήο πξνζέιθπζεο εληφκσλ (ηνπιάρηζηνλ 4 
παγίδεο/δεθάξην) ηχπνπ Mc Phail ή Tephritrap γηα θαηαπνιέκεζε ηεο Μεζνγεηαθήο Μχγαο. Οη 
παγίδεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 3 κήλεο πξηλ ηελ ζπγθνκηδή. 

- Γηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ εδάθνπο θαη πξνζθφκηζε Πηζηνπνηεηηθνχ ζηνλ ΚΟΑΠ αλά 
ηξηεηία. 

- Οξζή ηήξεζε αξρείνπ γεσξγνχ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο κε θαηαγξακκέλεο ηηο θπξηφηεξεο 
θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δξάζεσλ/ππνρξεψζεσλ ησλ Καζεζηψησλ) θαη 
ηηο εκεξνκελίεο πνπ απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ.  

ρεηηθά κε ηηο παγίδεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ε εκεξνκελία ηνπνζέηεζεο ησλ παγίδσλ θαη νη 
εκεξνκελίεο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ησλ θεξνκφλσλ θαη ησλ πξνζειθπζηηθψλ νπζηψλ.  
 
Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ Καζεζηψηνο ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη φια ηα ζρεηηθά γηα ηελ ιίπαλζε ησλ 
εζπεξηδνεηδψλ.  
 
Γελ επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή θνηλψλ εθηάζεσλ κε ην Μέηξν ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο 
(Μέηξν 11). 
Απνδνρή φισλ ησλ ειέγρσλ απφ ηνπο Λεηηνπξγνχο ηνπ ΚΟΑΠ παξέρνληαο φιεο ηηο αλαγθαίεο 
πιεξνθνξίεο θαη δηεπθνιχλζεηο 
 
Όςνο ελίζρπζεο 
Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε, 
λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη ν νπνίνη 
επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ θαζεζηψηνο.  
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο  ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ εζπεξηδνεηδψλ αθνξνχλ ζην θφζηνο ηεο ππνρξεσηηθήο 
εηήζηαο πηζηνπνίεζεο απφ έλα ηδησηηθφ, αλεμάξηεην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο γηα ηελ εθαξκνγή 
ηδησηηθνχ πξσηνθφιινπ Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο.  
Γηα ηελ εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ 
εζπεξηδνεηδψλ ζα παξέρεηαη εηήζηα ελίζρπζε 51€/ δεθάξην.   
 
 
 10.1.4 - Γηαηήξεζε, βηψζηκε ρξήζε θαη αλάπηπμε παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ ακπέινπ 
 
Πεξηγξαθή επηιέμηκεο Γξάζεο  
Γηαηήξεζε παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ ακπειηνχ ζηηο δεισζείζεο γηα ην Καζεζηψο εθηάζεηο.  
Παξέρεηαη αληηζηαζκηζηηθή ελίζρπζε γηα ην επηπιένλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο δηαηήξεζεο ησλ 
πιεζπζκψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνηθηιηψλ θαζψο θαη γηα ηελ απψιεηα εηζνδήκαηνο απφ ηε κε 
αληηθαηάζηαζε κε λέεο απνδνηηθφηεξεο πνηθηιίεο ακπειηνχ. 
 
Δπηιέμηκεο Οκάδεο Καιιηέξγεηαο 
Ακπέιηα Παξαδνζηαθά 
πγθεθξηκέλα: 
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- Μαξαζεχηηθν (ή Βακβαθάδα) 
- Λεπθάδα 
- Πξσκάξα 
- πνχξηηθν 
- Μσξνθαλέιια 
- Γηαλλνχδη 
- Φινχξηθν 
- Καλέιια  
- κνην 

 
Σεκάρηα πνπ εληάζζνληαη ζην Καζεζηψο ησλ παξαδνζηαθψλ ακπειηψλ δχλαηαη λα εληαρζνχλ θαη ζηα 
Καζεζηψηα 10.1.1Δ (Πιήξεο απνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα Ακπέιηα) θαη 10.1.1Ε 
(Κιαδνθάζαξνο). 
 
Κξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο 
- Ζ ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε αλά αίηεζε γηα ην θαζεζηψο είλαη 1 δεθάξην. 

- Αλάιεςε δέζκεπζεο πεληαεηνχο δηάξθεηαο. Ζ πεξίνδνο δέζκεπζεο έρεη σο εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ην 2015 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηελ 31/12/2019.  

 
Τπνρξεψζεηο 
- ια ηα ηεκάρηα ηα νπνία ζα εληαρζνχλ ζην Καζεζηψο ζα πξέπεη λα δειψλνληαη θάζε έηνο ηεο 

δέζκεπζεο ζηελ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ κε επηιέμηκε γηα ην Καζεζηψο θαιιηέξγεηα.  
- Οη εθηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο δελ πξέπεη λα κεηψλνληαη. Μεηψζεηο 

εθηάζεσλ πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή κεηαβίβαζεο ηεο δέζκεπζεο ζε άιιν 
αηηεηή ή κεηαβίβαζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ εθηάζεσλ ρσξίο ηελ ζπλέρηζε ηεο δέζκεπζεο ζα 
επηθέξνπλ αλαθηήζεηο επηδνηήζεσλ απφ ηα πξνεγνχκελα έηε. Δάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 
ή έγηλαλ κεηαβηβάζεηο εθηάζεσλ πνπ είλαη δεζκεπκέλεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηνλ ΚΟΑΠ 
φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο.   

- Σήξεζε ηεο βάζεο εθθίλεζεο ηνπ Καζεζηψηνο.  

- Οξζή ηήξεζε αξρείνπ γεσξγνχ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο κε θαηαγξακκέλεο ηηο θπξηφηεξεο 
θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο θαη ηηο εκεξνκελίεο πνπ απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ.  

- Γελ επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή θνηλψλ εθηάζεσλ κε ην Μέηξν ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο 
(Μέηξν 11). 

- Απνδνρή φισλ ησλ ειέγρσλ απφ ηνπο Λεηηνπξγνχο ηνπ ΚΟΑΠ παξέρνληαο φιεο ηηο αλαγθαίεο 
πιεξνθνξίεο θαη δηεπθνιχλζεηο 

Όςνο ελίζρπζεο 
Ζ ελίζρπζε ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα παξέρεηαη κε θξηηήξην ηελ επηιέμηκε έθηαζε, 
λννπκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπιεξψλνληαη επηηπρψο νη αλαγθαίνη έιεγρνη ν νπνίνη 
επηβεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ θαζεζηψηνο.  
Γηα ην Καζεζηψο 10.1.4 ζα παξέρεηαη αληηζηαζκηζηηθή εηήζηα ελίζρπζε 22€/ δεθάξην 
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ΜΔΣΡΟ 11: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
  
« Αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηφδνπ κεηαηξνπήο αιιά 
θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο κεηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν» 
 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΓΟ ΓΔΜΔΤΖ 
Ζ δέζκεπζε είλαη πεληαεηήο. Ζ πεξίνδνο δέζκεπζεο έρεη σο εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ην 2015 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηελ 31/12/2019.  
ΠΔΡΗΟΥΔ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
Σν Μέηξν εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ζηελ νπνία αζθείηαη 
απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ην Κξάηνο. 
ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΗ ΚΛΑΓΟΗ 
Φπηηθή Παξαγσγή: Δζπεξηδνεηδή, Φπιινβφια, Αθξφδξπα, Διηέο, Υαξνππηέο, Φνηληθηέο, 
Μεζπηιηέο, Μπαλάλεο, ηξνπηθά θαη ππνηξνπηθά θπηά (π.ρ Μάγθν, Παπάγηα θ.α), Αβνθάην, 
Ακπέιηα, Λαραληθά, Παηάηεο, ζπξηα θαη αξάπηθα θηζηίθηα, Αξσκαηηθά θαη Φαξκαθεπηηθά θπηά, 
ηηεξά θαη άιιεο μεξηθέο θαιιηέξγεηεο, Κηελνηξνθηθά θπηά, Μνχξα θαη άιινη θπιινβφινη ζάκλνη 
θαη ηέβηα. 
Εσηθή παξαγσγή: Αίγεο, Πξφβαηα. 
 
ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΡΑΔΗ 
Ζ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ (θπηηθψλ ή δσηθψλ), εθαξκφδνληαο βηνινγηθέο κεζφδνπο 
παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 
 
ΝΟΜΗΚΖ ΒΑΖ 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ 
Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), Άξζξν 29, ν θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφο 
(ΔΔ) 640/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ν εθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 808/2014 ηεο Δπηηξνπήο, 
ν θαη’ εμνπζηνδφηεζε (ΔΔ) 807/2014 ηεο Δπηηξνπήο θαη ν Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) 
809/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013. Σα ζπλαθή θξηηήξηα γηα ηε 
δηαηήξεζε γεσξγηθήο έθηαζεο θαη ηελ ειάρηζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4 (1γ εδάθην δχν θαη ηξία) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1307/2013  Ζ βηνινγηθή γεσξγία 
ζηελ Κχπξν δηέπεηαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ) 834/2007 ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη (ΔΚ) 889/2008 
ηεο επηηξνπήο θαζψο θαη ε ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο «ν πεξί Βηνινγηθήο 
Παξαγσγήο Νφκνο  227(I)/2004 ».  
 
ΑΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔ ΑΛΛΑ ΜΔΣΡΑ/ΚΑΘΔΣΧΣΑ 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ηεκαρίσλ ζην Μέηξν 11,  απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο 
ησλ ίδησλ ηεκαρίσλ ζε άιια θαζεζηψηα ηνπ Μέηξνπ 10 "Αγξνπεξηβαιινληηθέο Τπνρξεψζεηο". 
 
ΑΡΜΟΓΗΑ ΑΡΥΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ  
Δληεηαικέλε ππεξεζία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο είλαη ην Σκήκα Γεσξγίαο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε 
αλαγλψξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ Οξγαληζκψλ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο.  Οη νξγαληζκνί απηνί 
είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ βηνινγηθήο παξαγσγήο. 
 
ΚΑΘΔΣΧ 2.3.7 "ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 
ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013, ΜΔ ΔΣΟ ΔΝΑΡΞΖ ΣΟ 2011 
Αηηεηέο κε δέζκεπζε ζην αληίζηνηρν θαζεζηψο 2.3.7, ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, κε έηνο έλαξμεο ην 
2011, ησλ νπνίσλ ε δέζκεπζε ηεξκαηίδεηαη ην 2015 έρνπλ ηηο εμήο δχν δπλαηφηεηεο: 
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Α) λα ηεξκαηίζνπλ ηελ ππνρξέσζε ηνπο ρσξίο νπνηαδήπνηε θχξσζε κε ηελ ηαπηφρξνλε έληαμε 
ζην ππνκέηξν 11.2 ή θαη ζην 11.1 (λέα ηεκάρηα) ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. Χο απνηέιεζκα μεθηλά κηα 
λέα πεληαεηήο δέζκεπζε απφ ην 2015. 
Β) λα ζπλερίζνπλ κε ην ηειεπηαίν έηνο (5ν) ηεο πθηζηάκελεο δέζκεπζεο ηνπο ρσξίο λα 
εληαρζνχλ ζην λέν κέηξν (ππνκέηξα 11.1 θαη 11.2). ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε νη ππνρξεψζεηο 
ηνπο ζα ηεξκαηηζηνχλ ην 2015 θαη ε επαλέληαμε ηνπο ζην λέν ππνκέηξν 11.2 ην 2016 ζα 
εμαξηεζεί απφ ην θαηά πφζν ζα ππάξμεη λέα πξνθήξπμε, θάηη ην νπνίν δελ είλαη βέβαην ζηελ 
παξνχζα θάζε. 
 
ΑΗΣΖΜΑ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΧΜΖ ΜΔΧ ΣΖ ΔΝΗΑΗΑ ΑΗΣΖΖ 
ΔΚΣΑΡΗΚΧΝ ΔΠΗΓΟΣΖΔΧΝ 
Ζ έληαμε θάπνηνπ αηηεηή ζηα ππνκέηξα Βηνινγηθήο γεσξγίαο γίλεηαη κέζσ ηεο Δληαίαο Αίηεζεο 
Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ ηνπ 2015 (αίηεκα ελίζρπζεο). Γηα ην θάζε ππνκέηξν ζεκεηψλνληαη ηα 
ηεκάρηα ηα νπνία αηηεηήο επηζπκεί λα εληάμεη ζε δέζκεπζε ελψ ππνβάιιεηαη θαη έληππν 
ζπκκεηνρήο ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη ε δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο, νη ππνρξεψζεηο θαη νη 
πεξηνξηζκνί. Σν έληππν ζπκκεηνρήο εθηφο απφ ηελ δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο 
αίηεζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη ππνγξακκέλν ζε Δπαξρηαθφ Γξαθείν ηνπ ΚΟΑΠ εληφο ηεο 
πεξηφδνπ παξαιαβήο ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ ηνπ 2015.  
Ζ ζπλέρηζε ηεο δέζκεπζεο γηα ηα επφκελα έηε επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ αηηεηή γηα θάζε έηνο 
κέζσ ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ ηνπ εθάζηνηε έηνπο (αίηεκα πιεξσκήο γηα 
θάζε έηνο). ηα επφκελα έηε ζα πξνζεκεηψλνληαη νη εθηάζεηο πνπ είλαη δεζκεπκέλεο ψζηε λα 
είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ αηηεηή ε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθφξεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηαη 
απφ ηνπο αηηεηέο ε κε ζπλέρηζε κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο δέζκεπζεο απηφ ζα ζεκεηψλεηαη ζηελ 
Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ θαη ζα γίλνληαη νη απαξαίηεηεο αθαηξέζεηο εθηάζεσλ 
απφ ηελ αίηεζε. Σνλίδεηαη φηη ηπρφλ κε ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε 
εθηάζεηο ηεο δέζκεπζεο απφ ηνπο αηηεηέο ζα νδεγήζεη ζε αλαθηήζεηο ησλ πνζψλ πνπ δφζεθαλ 
γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθηάζεηο.  
 
ΒΑΖ ΔΚΚΗΝΖΖ 
Γηα λα ζεσξείηαη επηιέμηκε κηα έθηαζε γηα επηδφηεζε γηα ηα ππνκέηξα 11.1 θαη 11.2 πξέπεη λα 
ηεξείηαη ε Βάζε εθθίλεζεο. Ζ βάζε εθθίλεζεο γηα ηα ππνκέηξα ηνπ Μέηξνπ 11 απνηειείηαη απφ:  

o Σηο πξφλνηεο ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο επηιέμηκεο 

θαιιηέξγεηεο γηα ην θάζε ππνκέηξν  ή ζην ζχλνιν ηεο Δληαίαο Αίηεζεο θαη 

επεξεάδνληαη θαη νη επηιέμηκεο θαιιηέξγεηεο γηα ην ππνκέηξν.  

o Σα θξηηήξηα γηα ηελ ειάρηζηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα  

o Σηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ιηπάζκαηα θαη θπηνπξνζηαηεπηηθά  

o Άιιεο ζρεηηθέο απαηηήζεηο απφ εζληθέο λνκνζεζίεο   

 
 
ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΔΝΣΤΠΑ 
ια ηα ζρεηηθά έληππα ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη εληφο ηεο πεξηφδνπ παξαιαβήο ηεο Δληαίαο 
Αίηεζεο Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ, εθηφο εάλ θαζνξηζηεί γηα θάπνην έληππν δηαθνξεηηθή 
πεξίνδνο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δθηαξηθψλ 
Δπηδνηήζεσλ, νη αηηεηέο ζα ελεκεξψλνληαη γηα ηα έληππα πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ θαζψο 
θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζθφκηζεο ηνπο.  
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ΑΠΟΚΛΗΔΗ, ΠΟΗΝΔ, ΚΤΡΧΔΗ, ΑΝΑΚΣΖΔΗ 

 Απνθιίζεηο, πνηλέο θαη αλαθηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ δηαθνξάο έθηαζεο 

Οη απνθιίζεηο γηα ην θάζε ππνκέηξν ππνινγίδνληαη γηα θάζε έηνο εμέηαζεο ρξεζηκνπνηψληαο  
ηελ αηηνχκελε θαη ηελ επηιέμηκε έθηαζε ηνπ ππνκέηξνπ. Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ απφθιηζεο 
θαη πνηλήο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν νη εθηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ πνπ δειψζεθαλ γηα θάζε 
ππνκέηξν. Ο ππνινγηζκφο ησλ απνθιίζεσλ ζα γίλεηαη γηα θάζε ππνκέηξν μερσξηζηά.   
Χο αηηνχκελε έθηαζε γηα θάζε ππνκέηξν γηα ην έηνο 2015 ζα ρξεζηκνπνηείηαη απηή πνπ 
δειψζεθε απφ ηνπο αηηεηέο ζηελ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ. Γηα ηα επφκελα έηε 
(π.ρ 2016) ζα γίλεηαη θαη ζχγθξηζε κε ηελ έθηαζε πνπ δεζκεχηεθε ην πξνεγνχκελν έηνο (π.ρ 
2015) γηα λα πξνθχςεη ε αηηνχκελε έθηαζε ηνπ ππνκέηξνπ.   
Χο επηιέμηκε έθηαζε ρξεζηκνπνηείηαη ε έθηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο ή/θαη 
επηηφπηνπο ειέγρνπο γηα ηα ηεκάρηα πνπ δειψζεθαλ γηα ην θάζε ππνκέηξν.  
Σν πνζνζηφ απφθιηζεο πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά ηεο επηιέμηκεο κε ηελ αηηνχκελε έθηαζε 
πξνο ηελ επηιέμηκε έθηαζε θαη πνιιαπιαζηάδνληαο επί 100. Με βάζε ην πνζνζηφ απφθιηζεο ε 
πιεξσζείζα έθηαζε πξνθχπηεη σο εμήο: 

- Απφ 0-3%: Χο έθηαζε πιεξσκήο ζεσξείηαη ε επηιέμηκε κεηά ηνπο ειέγρνπο.  

- Απφ 3-20%: Χο έθηαζε πιεξσκήο ζεσξείηαη ε επηιέμηκε έθηαζε κείνλ ην δηπιάζην ηεο 

δηαθνξάο ηεο επηιέμηκεο απφ ηελ αηηεζείζα.  

- Απφ 20-50%: Ζ έθηαζε πιεξσκήο είλαη 0 (κεδέλ) θαη ζπλεπψο ε πιεξσκή γηα ην έηνο 

εμέηαζεο είλαη κεδεληθή.  

- Πάλσ απφ 50%: Ζ έθηαζε πιεξσκήο είλαη 0 (κεδέλ)  θαη ζπλεπψο ε πιεξσκή γηα ην 

έηνο εμέηαζεο είλαη κεδεληθή. Δπηπιένλ ππνινγίδνληαη θαη πνηλέο (πνιπεηείο πνηλέο) κε 

βάζε ηε δηαθνξά ηεο επηιέμηκεο απφ ηελ αηηεζείζα έθηαζε επί ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ 

θάζε ππνκέηξνπ. Ζ απνπιεξσκή ησλ πνιπεηψλ πνηλψλ γίλεηαη κε απνθνπέο απφ 

επφκελεο πιεξσκέο γηα ην ίδην ή άιια Καζεζηψηα/Μέηξα. Οη πνιπεηείο πνηλέο έρνπλ 

δηάξθεηα ην ππφινηπν ηνπ έηνπο ζην νπνίν ππνινγίδνληαη ζπλ ηα ηξία επφκελα 

εκεξνινγηαθά έηε.   

Γηεπθξηλήζεηο: 
1. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αηηνχκελεο θαη ηεο επηιέμηκεο έθηαζεο δελ 

ππεξβαίλεη ην έλα δεθάξην θαη απηή ε δηαθνξά δελ ππεξβαίλεη ην 20% ηεο 

αηηνχκελεο έθηαζεο, ν αηηεηήο πιεξψλεηαη ηελ αηηεζείζα έθηαζε.   

 
2. Με βάζε ηηο επηιέμηκεο εθηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ γηα θάζε έηνο ηξνπνπνηείηαη θαη ε 

έθηαζε δέζκεπζεο ηνπ ππνκέηξνπ.  

 
3. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε απφθιηζε είλαη πάλσ απφ 20% θαη ε πιεξσκή γηα ην έηνο 

εμέηαζεο είλαη κεδεληθή, ν αηηεηήο παξακέλεη κε δέζκεπζε ζην Τπνκέηξν εθφζνλ 

ηεξείηαη ε ειάρηζηε έθηαζε ηνπ Τπνκέηξνπ.    

 
4. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ εληνπίδεηαη κέζσ δηνηθεηηθψλ ή/θαη επηηφπησλ ειέγρσλ κείσζε 

ηεο έθηαζεο ε νπνία δεζκεχηεθε, ν ΚΟΑΠ πξνρσξεί ζε αλαθηήζεηο ησλ πνζψλ πνπ 
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δφζεθαλ γηα ηηο εθηάζεηο πνπ κεηψζεθαλ απφ φια ηα πξνεγνχκελα έηε ηεο δέζκεπζεο. Ζ 

ζχγθξηζε ησλ εθηάζεσλ γίλεηαη ζε επίπεδν ηεκαρίνπ θαη εγγξαθήο θαη γίλεηαη 

πάληα κε βάζε ηελ δεζκεπκέλε έθηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

 
5. Δθφζνλ νη κεηψζεηο ησλ εθηάζεσλ δηθαηνινγνχληαη ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή ιφγσ 

κεηαβίβαζεο εθηάζεσλ (φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ) θαη εθφζνλ ηα πην πάλσ 

ζηεξίδνληαη κε ηα απαξαίηεηα έληππα ηφηε δελ γίλνληαη αλαθηήζεηο ησλ πνζψλ γηα ηηο 

εθηάζεηο πνπ κεηψζεθαλ. Δάλ ν ΚΟΑΠ κεηά ηελ εμέηαζε ηνπο θξίλεη φηη δηθαηνινγείηαη ε 

δηαθνπή, δελ ζα πξνρσξήζεη ζε αλαθηήζεηο γηα ην κέξνο ηεο δέζκεπζεο πνπ δηαθφπεθε.    

 
 
 
 
 
 

 Πνηλέο θαη Μεηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ κε ηήξεζεο Βάζεο Δθθίλεζεο 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζε δεζκεπκέλεο εθηάζεηο δελ ηεξείηαη ε βάζε εθθίλεζεο, απηέο νη εθηάζεηο 
δελ ζα πιεξψλνληαη γηα ην έηνο ζην νπνίν εληνπίζηεθε ε κε ηήξεζε. 
 

 Πνηλέο θαη Μεηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ επηπιένλ 

Τπνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζε δεζκεπκέλεο εθηάζεηο δελ ηεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ην Μέηξν 11 (ππνκέηξα 11.1 θαη 11.2), απηέο νη εθηάζεηο ζα απνξξίπηνληαη 
θαη ζα γίλεηαη νιηθή αλάθηεζε ηνπ πνζνχ επηδφηεζεο.  

 ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηνπ ζρεδίνπ ακεηςηζπνξάο γηα ηηο εηήζηεο θηελνηξνθηθέο 

θαιιηέξγεηεο ή κε πξνζθφκηζεο απνδεηθηηθνχ παξάδνζεο πξντφλησλ γηα ηηο εηήζηεο 

θαη πνιπεηείο θηελνηξνθηθέο θαιιηέξγεηεο, ζα εθαξκφδεηαη κφλν γηα ην ηεκάρην πνπ 

δελ ηεξήζεθε ε ππνρξέσζε εμ’ νινθιήξνπ απνθιεηζκφο απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ππνκέηξν γηα ην έηνο εμέηαζεο (εθηφο θαη αλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο π.ρ αλνκβξία 

δελ ηεξήζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο).  Ζ δέζκεπζε ζα ζπλερίδεηαη κέρξη θαη 

ηελ ιήμε ηεο. 

  
 ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηνπο ζρεδίνπ ακεηςηζπνξάο, δχν ζπλερφκελεο ρξνληέο κε 

ηελ ίδηα θαιιηέξγεηα, ην ηεκάρην ζα απνξξίπηεηαη θαη ζα γίλεηαη νιηθή αλάθηεζε ηνπ 

πνζνχ επηδφηεζεο (εθηφο θαη αλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο π.ρ αλνκβξία δελ 

ηεξήζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο).   

 
 

 Πνηλή ιφγσ εθπξφζεζκεο ππνβνιήο αίηεζεο 

ηελ πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο επηβάιιεηαη πνζνζηφ πνηλήο ζην ηειηθφ 
πνζφ πιεξσκήο 1% γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα θαζπζηεξεκέλεο ππνβνιήο ηεο Δληαίαο Αίηεζεο 
Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ.  
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 Πνηλή ιφγσ κε ζπκπεξίιεςεο φισλ ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ ζηελ Δληαία Αίηεζε 

ηελ πεξίπησζε φπνπ εληνπηζηεί φηη δελ δειψζεθε φιε ε γεσξγηθή γε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 
αηηεηή θαη ε έθηαζε ησλ κε δεισκέλσλ εθηάζεσλ ππεξβαίλεη ην 3% ησλ ζπλνιηθψλ εθηάζεσλ 
ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ ζα επηβάιιεηαη πνηλή κέρξη 3% ζην ηειηθφ πνζφ 
πιεξσκήο ηνπ θάζε ππνκέηξνπ.   
 

 Πνηλή Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο  

ηελ πεξίπησζε φπνπ ζε κηα αίηεζε εληνπηζηεί κε ηήξεζε ζηελ Πνιιαπιή πκκφξθσζε, ην 
πνζνζηφ πνηλήο ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ΚΟΑΠ εθαξκφδεηαη θαη ζηα ππνκέηξα ζηα 
νπνία ζπκκεηέρεη θάπνηνο αηηεηήο. Σν πνζνζηφ εθαξκφδεηαη ζην ηειηθφ πνζφ πιεξσκήο πνπ 
πξνθχπηεη γηα ην έηνο εμέηαζεο θαη αθνχ νινθιεξσζνχλ φινη νη ειέγρνη ηνπ ΚΟΑΠ.  
ρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ πνηλήο ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο βιέπε ζην 
αληίζηνηρν Κεθάιαην. 
 
ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ ΓΔΜΔΤΜΔΝΧΝ ΔΚΣΑΔΧΝ 
Οη κεηαβηβάζεηο δεζκεπκέλσλ εθηάζεσλ επηηξέπνληαη λννπκέλνπ φηη ππνγξάθνληαη θαη 
ππνβάιινληαη ηα απαξαίηεηα έληππα κεηαβίβαζεο. Δπηπιένλ ησλ εληχπσλ κεηαβίβαζεο ζα 
πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη έληππν ζπκκεηνρήο ζην ππνκέηξν απφ ηνλ αηηεηή πνπ ιακβάλεη 
εθηάζεηο απφ κεηαβίβαζε. Σν ηειεπηαίν ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν αηηεηήο πνπ ιακβάλεη 
ηηο εθηάζεηο δελ ζπκκεηέρεη ζην ππνκέηξν απφ ην έηνο 2015.  
Δπίζεο εάλ ιφγσ κεηαβίβαζεο έθηαζεο (αγνξαπσιεζία εθηάζεσλ, ελνηθίαζε, κίζζσζε θηι) 
πνπ δελ αθνξά ζε κεηαβίβαζε δέζκεπζεο ζε ηξίην (δειαδή δελ αλαιακβάλεη θαη ζπλερίδεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ ππνκέηξνπ δηάδνρνο γεσξγφο), εθηάζεηο αθαηξνχληαη απφ ηελ δέζκεπζε θαη 
δελ νινθιεξψλνπλ ηελ πεληαεηία ή εμαεηία, ν ΚΟΑΠ δελ πξνρσξά ζε αλαθηήζεηο ησλ 
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. Ννείηαη φηη ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζηνλ 
ΚΟΑΠ ψζηε λα εγθξηζεί ε κε αλάθηεζε ησλ πνζψλ.  
 
 
 
 
ΑΛΛΑΓΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 
Ο αηηεηήο δηθαηνχηαη λα πξνρσξήζεη ζε αιιαγή θαιιηέξγεηαο δεζκεπκέλσλ ηεκαρίσλ κε 
επηζηνιή πνπ λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα αξρή ( Σκήκα Γεσξγίαο) θαη κε θνηλνπνίεζε ζηνλ 
ΚΟΑΠ απν ηελ αξρή ηνπ έηνπο θαη επηβάιιεηαη φηη ζα πξέπεη ν αηηεηήο λα πξνρσξήζεη θαη ζηελ 
αλάινγε αιιαγή θαιιηέξγεηαο ζηελ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ γηα ην ζρεηηθφ έηνο.  
 
ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ΚΑΗ ΔΝΣΑΔΗ 
Οη αηηεηέο ζα έρνπλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο αηηήκαηνο επαλεμέηαζεο γηα φηη αθνξά ηα ζέκαηα 
επηιεμηκφηεηαο κεηά πνπ ζα ιάβνπλ ηελ θαηάζηαζε δέζκεπζεο  (πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο 
ελίζρπζεο γηα ην έηνο 2015).   
Δπηπιένλ ζα έρνπλ ην δηθαίσκα έλζηαζεο κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο.  
 
ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΑΗΣΖΣΔ 
Ζ γξαπηή επηθνηλσλία κε ηνπο αηηεηέο ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα πην θάησ: 
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 Απνζηνιή θαηάζηαζεο δέζκεπζεο πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ δεζκεπκέλσλ 

εθηάζεσλ κε βάζε ηελ αίηεζε ηνπ 2015. Θα πεξηιακβάλεηαη πίλαθα κε ηα αγξνηεκάρηα ηα 

νπνία ζα δεζκεπηνχλ.  

 Απνζηνιή θαηάζηαζεο πιεξσκήο γηα θάζε έηνο. ηελ θαηάζηαζε ζα πεξηιακβάλνληαη 

φιεο νη εθηάζεηο ειέγρνπ θαη φια ηα πνζά πιεξσκήο, πνηλψλ, κεηψζεσλ, αλαθηήζεσλ 

θαη παξαηππηψλ.  

 Απνζηνιή επηζηνιψλ ζε φινπο ηνπο αηηεηέο πνπ ππέβαιαλ θάπνηα έλζηαζε ή αίηεκα 

επαλεμέηαζεο κε ην απνηέιεζκα ησλ επαλαιεπηηθψλ ειέγρσλ ηνπ ΚΟΑΠ θαη ην 

πφξηζκα ηεο εμέηαζεο ηεο έλζηαζεο.   

 
 
 
 
 
ΝΟΜΗΚΖ ΒΑΖ 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ 
Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), Άξζξν 29, ν θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφο 
(ΔΔ) 640/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ν εθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 808/2014 ηεο Δπηηξνπήο, 
ν θαη’ εμνπζηνδφηεζε (ΔΔ) 807/2014 ηεο Δπηηξνπήο θαη ν Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) 
809/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013. Σα ζπλαθή θξηηήξηα γηα ηε 
δηαηήξεζε γεσξγηθήο έθηαζεο θαη ηελ ειάρηζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4 (1γ εδάθην δχν θαη ηξία) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1307/2013  Ζ βηνινγηθή γεσξγία 
ζηελ Κχπξν δηέπεηαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ) 834/2007 ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη (ΔΚ) 889/2008 
ηεο επηηξνπήο θαζψο θαη ε ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο «ν πεξί Βηνινγηθήο 
Παξαγσγήο Νφκνο  227(I)/2004 ».  
 
ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟΤ 
Ζ ζηήξημε δπλάκεη ηνπ παξφληνο Μέηξνπ απνζθνπεί ζηελ ελζάξξπλζε γηα κεηαηξνπή θαη 
δηαηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. Ζ ζηήξημε παξέρεηαη κε ζθνπφ ηελ 
ελζάξξπλζε ησλ αγξνηψλ λα ζηξαθνχλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο ζε 
κεζφδνπο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, φπσο νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 834/2007, θαζψο 
θαη λα δηαηεξήζνπλ απηέο ηηο κεζφδνπο κεηά απφ ηελ αξρηθή πεξίνδν ηεο κεηαηξνπήο. Οη 
γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνσζεί ε βηνινγηθή γεσξγία, ζπκβάιινπλ, ζηε βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πδάησλ, ζην κεηξηαζκφ θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή ηνπ 
θιίκαηνο θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ απαγφξεπζε 
ρξήζεο ζπλζεηηθψλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλζεηηθψλ ιηπαζκάησλ, 
εθαξκφδνληαο ηερληθέο ακεηςηζπνξάο θαη επηηξέπνληαο ηε ρξήζε νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ (π.ρ. 
θνπξηέο δψσλ εθηαηηθήο εθηξνθήο θαη θπηηθέο θνκπφζηεο) πνπ βειηηψλνπλ ηε δνκή ηνπ 
εδάθνπο θαη απμάλνπλ ηε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε νξγαληθή χιε. Ζ βηνπνηθηιφηεηα ησλ αγξνηηθψλ 
νηθνζπζηεκάησλ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή κείσζε. Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγίαο θαη ε 
κνλνθαιιηέξγεηα, πξαθηηθέο πνπ πξνσζνχληαη απφ ηε ζπκβαηηθή γεσξγία, ζεσξνχληαη ζε 
παγθφζκην επίπεδν απεηιή γηα ηελ εμαθάληζε απεηινχκελσλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο. Ζ 
βειηίσζε θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηε βηνινγηθή γεσξγία επηηπγράλεηαη άκεζα αιιά 
θαη έκκεζα κε ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε θπηηθή αιιά θαη ηε δσηθή παξαγσγή φπσο: 
- ακεηςηζπνξά 
- ρισξή ιίπαλζε 
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- απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο αγξνρεκηθψλ νπζηψλ (θπηνθάξκαθα θαη ιηπάζκαηα) 
- πξνψζεζε ηεο εθηαηηθήο γεσξγίαο παξά ηεο εληαηηθήο 
- ρξήζε ηνπηθψλ πνηθηιηψλ θαη ηνπηθψλ θπιψλ δψσλ πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 
ηεο πεξηνρήο.  
- απνθιεηζκφο ρξήζεο Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ (ΓΣΟ) θαη πξντφλησλ πνπ 
παξάγνληαη απφ ή κε ΓΣΟ. 
Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλαθχθισζεο ησλ 
νξγαληθψλ πιηθψλ, παξαπξντφλησλ δσηθήο θαη θπηηθήο πξνέιεπζεο θαη κε ηελ εηζξνή ηνπο ζηε 
θπηηθή θαη ηε δσηθή παξαγσγή. Οη θαλφλεο ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο ελζαξξχλνπλ ηηο πην 
πάλσ πξαθηηθέο κε ζηφρν ηελ επαλαθνξά ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην έδαθνο θαη ζηε δηαηξνθή 
ησλ δψσλ.  
Ζ απαγφξεπζε ρξήζεο αλφξγαλσλ αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ ζηε βηνινγηθή γεσξγία, ζπκβάιιεη 
ζεκαληηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ αθνχ θαηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπο ζην έδαθνο, εθιχνληαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ακκσλίαο.  
 
ΤΠΟΜΔΣΡΟ 11.1: "ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΑΠΟ ΣΖ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ" 
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ 
Οη δηθαηνχρνη πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο πην θάησ φξνπο: 
- Οη Γηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη γεσξγνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) νη νπνίνη πιεξνχλ ηνλ 

φξν ηνπ «ελεξγνχ γεσξγνχ», φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1307/2013 άξζξν 9. 

- Οη αηηεηέο πνπ ζα εληαρζνχλ νθείινπλ λα ηεξήζνπλ ηελ δέζκεπζε ηνπο γηα 5 ζπλερφκελα 

έηε. πλεπψο κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2019 γηα φια ηα ηεκάρηα πνπ δεζκεπηήθαλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηηο εηήζηεο θαιιηέξγεηεο, ε δέζκεπζε ζην ππνκέηξν 11.1 ζα είλαη 

αλάινγα κε ην πφηε εληάρζεθε ην ηεκάρην ζην ζχζηεκα βηνινγηθήο παξαγσγήο, δειαδή γηα 1 

ή 2 έηε θαη γηα επηπιένλ 4 ή 3 έηε ζην ππνκέηξν 11.2. Γηα ηηο πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο ε 

δέζκεπζε ζα είλαη αλάινγα κε ην πφηε εληάρζεθε ην ηεκάρην ζην ζχζηεκα βηνινγηθήο 

παξαγσγήο, ζα είλαη γηα 1 ή 2 ή 3 έηε ζην ππνκέηξν 11.1 θαη γηα επηπιένλ 4 ή 3 ή 2 έηε ζην 

ππνκέηξν 11.2.  Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα ηεκάρηα πνπ είλαη ζε πιήξσο βηνινγηθφ ζηάδην ζα 

δειψλνληαη θαη ζα επηδνηνχληαη εμαξρήο ζην ππνκέηξν 11.2 (5εηή δέζκεπζε).  

 
- Ζ ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε είλαη ηα 3 δεθάξηα (0,3 εθηάξηα). ε πεξίπησζε φπνπ ν 

αηηεηήο είλαη δηθαηνχρνο θαη ζηα δχν ππνκέηξα, ηφηε ε ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε είλαη ηα 3 

δεθάξηα ππνινγίδνληαο  ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο πνπ ζπκκεηέρεη θαη ζηα δχν ππνκέηξα ηνπ 

Μέηξνπ 11. 

- Σήξεζε ηεο βάζεο εθθίλεζεο ηνπ ππνκέηξνπ ε νπνία απνηειείηαη απφ:  
 Σηο πξφλνηεο ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο επηιέμηκεο 

θαιιηέξγεηεο ηνπ Τπνκέηξνπ ή ζην ζχλνιν ηεο Δληαίαο Αίηεζεο θαη επεξεάδνληαη θαη νη 
επηιέμηκεο θαιιηέξγεηεο γηα ην ππνκέηξν 

 Σα θξηηήξηα γηα ηελ ειάρηζηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα  
 Σηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ιηπάζκαηα θαη θπηνπξνζηαηεπηηθά  
 Άιιεο ζρεηηθέο απαηηήζεηο απφ εζληθέο λνκνζεζίεο   
 

- Τπνβνιή θαη ηήξεζε εμαεηνχο ρεδίνπ Ακεηςηζπνξάο γηα ηηο εηήζηεο θαιιηέξγεηεο 

(ηξηεηνχο θχθινπ) θαη απζηεξή ηήξεζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο, ζην νπνίν 
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κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη λα επηδνηείηαη ε θαιιηέξγεηα ςπραλζψλ γηα ρισξή 

ιίπαλζε, (νη θαιιηέξγεηεο ςπραλζψλ γηα ρισξή ιίπαλζε ιακβάλνπλ ελίζρπζε ίζνπ χςνπο κε 

ηελ θαιιηέξγεηα ηελ νπνία δηαδέρνληαη) φρη φκσο θαη ε αγξαλάπαπζε.  

- Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φια ηα ηεκάρηα θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο. Απνζχξζεηο, κεηψζεηο εθηάζεσλ επηηξέπνληαη κφλν ζε 

πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ή αλ απηέο ηεθκεξηψλνληαη κε λνκηθή ππνρξέσζε.  

- Σα ηεκάρηα κε ζπκκεηνρή ζην ππνκέηξν Βηνινγηθήο 11.1, πξέπεη λα δειψλνληαη ζηελ 

Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ ζε φια ηα έηε ηεο δηάξθεηαο ηεο δέζκεπζεο κε 

αηηεζείζα θαιιηέξγεηα ηελ επηιέμηκε θαιιηέξγεηα γηα ηε δξάζε. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ππάξρνπλ αιιαγέο ζηα ζηνηρεία ησλ ηεκαρίσλ απηέο πξέπεη λα δειψλνληαη. Σνλίδεηαη φηη ν 

αηηεηήο ησλ εθηαξηθψλ θαη ν θάηνρνο δέζκεπζεο ζην  ππνκέηξν Βηνινγηθήο  11.1 δελ πξέπεη 

λα είλαη δηαθνξεηηθφο. 

- Απνδνρή φισλ ησλ ειέγρσλ απφ ηνπο Λεηηνπξγνχο ηνπ ΚΟΑΠ παξέρνληαο φιεο ηηο 

αλαγθαίεο γηα ηνλ έιεγρν πιεξνθνξίεο θαη δηεπθνιχλζεηο.   

- Να εθαξκφδνπλ πηζηά ηηο θαηεπζχλζεηο, πξνδηαγξαθέο θαη ηερληθέο ηεο βηνθαιιηέξγεηαο θαη 

ηεο βηνινγηθήο εθηξνθήο δψσλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ) 

834/2007 θαη 889/2008 θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (Νφκνο 

227(Η)/2004) ή φπσο απηνί ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ππνρξέσζεο ηνπο γηα εγγξαθή ζην Μεηξψν Βηνθαιιηεξγεηψλ πνπ δηαηεξεί ην Σκήκα 

Γεσξγίαο.  

- Να έρνπλ ζπλάςεη ζπκβφιαην κε έλα εγθεθξηκέλν απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο, Οξγαληζκφ 

Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Πξντφλησλ Βηνινγηθήο Παξαγσγήο θαη λα πξνζθνκηζηεί 

αληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

- Θα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ 

Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ θάζε έηνο Βεβαίσζε ηνπ Οξγαληζκνχ Διέγρνπ θαη 

Πηζηνπνίεζεο, κέρξη ην ηέινο ηνπ ππφ εμέηαζε έηνπο, φηη ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο. Ζ βεβαίσζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη πιήξεο 

ηαπηφηεηα ηεκαρίνπ, ηε πιεξνθνξία αλ ην ηεκάρην αξδεχεηαη ή φρη, θαιιηέξγεηα 

ηεκαρίνπ, αξηζκφ δέληξσλ φπνπ εθαξκφδεηαη, εκεξνκελία έληαμεο ηνπ ηεκαρίνπ ζην 

ζχζηεκα βηνινγηθήο παξαγσγήο θαη ηελ πιεξνθνξία αλ ην ηεκάρην είλαη κεηαβαηηθνχ 

ή βηνινγηθνχ ζηαδίνπ. 

- ζνη γεσξγνί εληάζζνληαη γηα πξψηε θνξά ζηε βηνινγηθή γεσξγία έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο θαη λα πξνζθνκίζνπλ  εληφο δχν εηψλ απν ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο, βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ζρεηηθνχ  πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο γηα 

ζέκαηα βηνινγηθήο γεσξγίαο ην νπνίν ζα εληάζζεηαη  ζηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 1 « Γξάζεηο 

κεηαθνξάο γλψζεο θαη ελεκέξσζεο». ζνη γεσξγνί δελ εληάζζνληαη  γηα πξψηε θνξά ζηε 

βηνινγηθή γεσξγία αιιά ζπκκεηέρνπλ ζην ππνκέηξν ιφγσ έληαμεο λέσλ εθηάζεσλ ζηε 
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βηνινγηθή γεσξγία, εμαηξνχληαη απν ηελ ππνρξέσζε παξαθνινχζεζεο ζρεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. Παξ φια απηά έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά. ε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν αηηεηήο είλαη εηαηξεία ηφηε ππνρξενχηαη λα ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα 

θαηάξηηζεο ν θχξηνο Μέηνρνο ή ν Γηεπζπληήο. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ν θχξηνο Μέηνρνο ή ν 

Γηεπζπληήο δελ είλαη ηαπηφρξνλα θαη ν δηαρεηξηζηήο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, ηφηε ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο ππνδεηθλχεη εγγξάθσο ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο γεσξγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο. 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ ν αηηεηήο είλαη Ίδξπκα σκαηείν ή Μνλαζηήξη ηφηε ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ππνδεηθλχεη εγγξάθσο ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο γηα 
ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο. 
Κξηηήξηα γηα εμαηξέζεηο απφ ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ: 

- Πηπρίν ή απνιπηήξην (θαηά πεξίπησζε) Παλεπηζηεκίνπ, Αλσηέξαο ή Σερληθήο/ 

Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο αλάινγεο θαηεχζπλζεο. 

 
 

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη  γηα ηα βηνινγηθά ζηηεξά  αλ  ε ζπλνιηθή  δεισζείζα έθηαζε ζην Μέηξν 11 
ππεξβαίλεη ηηο 2000 ha ζα γίλεη εθαξκνγή πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ έγθξηζε ησλ 
επηιέμηκσλ εθηάζεσλ: 

o Θα δνζεί επηπιένλ κνξηνδφηεζε ζε πθηζηάκελνπο βηνθαιιηεξγεηέο  
o Θα δνζεί επηπιένλ κνξηνδφηεζε ζε εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο θαη δψλεο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο (Natura 2000, ΠΤΦΑ θαη δψλεο επαίζζεηεο ζηελ 
Νηηξνξχπαλζε) 

 
 
ΌΦΟ ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΣΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
- Ακπέιηα (επηηξαπέδηα θαη νηλνπνηήζηκα), πνιπεηή αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά, κνχξα 

θαη αξδεπφκελεο δελδξψδεηο θαη ζακλψδεηο θαιιηέξγεηεο (κε εμαίξεζε ηηο ραξνππηέο, ηηο 

θνηληθηέο θαη ηηο παπνπηζνζπθηέο) 90€/ δεθάξην  

- Ξεξηθέο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ζακλψδεηο θαιιηέξγεηεο, ραξνππηέο, θνηληθηέο, 

παπνπηζνζπθηέο 75€/ δεθάξην  

- ιαραληθά, παηάηεο, αξδεπφκελα φζπξηα, αξάπηθα θηζηίθηα, κνλνεηή αξσκαηηθά θαη 

θαξκαθεπηηθά θπηά, ζηέβηα 60 €/ δεθάξην  

- Δηήζηεο μεξηθέο θαιιηέξγεηεο θαη πνιπεηείο θηελνηξνθηθέο θαιιηέξγεηεο (ζηηεξά, 

θηελνηξνθηθά θπηά, ςπραλζή γηα ζαλφ θαη γηα ρισξή ιίπαλζε θαη άιιεο εηήζηεο μεξηθέο 

θαιιηέξγεηεο) 38€/ δεθάξην  

 
ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΑ ΖΜΔΗΑ 
- Θα θαηαβάιιεηαη κφλν κία θνξά νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαηά θαιιηέξγεηα θαη αγξνηεκάρην ην 

ρξφλν. 

- Ζ ελίζρπζε ρνξεγείηαη ζε αγξνηεκάρηα πνπ βξίζθνληαη ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην παξαγσγήο 

θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αίηεζεο, φπσο νξίδεηαη ζην ζρεηηθφ Καλνληζκφ. 
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- Οη θαιιηέξγεηεο ςπραλζψλ γηα ρισξή ιίπαλζε ιακβάλνπλ ελίζρπζε ίζνπ χςνπο κε ηελ 

θαιιηέξγεηα ηελ νπνία δηαδέρνληαη. Με ηνλ φξν Υισξή ιίπαλζε ή Υισξνιίπαλζε ελλννχκε 

ελζσκάησζε ζην έδαθνο ηεο θαιιηέξγεηαο ζην ζηάδην βέιηηζηεο παξαγσγήο αδψηνπ 

(ζπλήζσο ζηελ άλζεζε), γηα βειηίσζε ηεο γνληκφηεηαο. Αληί γηα βίθν σο ρισξή ιίπαλζε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άιιν ςπραλζέο είδνο, φπσο κπηδέιη, θνπθηά θ.α (Γειψλεηαη σο 

κπηδέιη γηα ρισξή ιίπαλζε θ.ν.θ).  

- ηαλ κία εηήζηα θπηεία εγθαηαζηαζεί ηε κία ρξνληά θαη ζπκπιεξψζεη ηνλ θχθιν ηεο ηελ 

επφκελε, ηφηε γηα ζθνπνχο ζπκπεξίιεςεο ζην θαιιηεξγεηηθφ πξφγξακκα (θαη επνκέλσο θαη 

επηδφηεζεο) ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζε πνην έηνο έρεη δηαλχζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

βηνινγηθνχ θχθινπ ηεο. Γειαδή θπηεία ζηηεξψλ πνπ έρεη ζπαξεί ην Ννέκβξην ηνπ 2014 θαη 

ζπγθνκίδεηαη ην Μάην-Ηνχλην ηνπ 2015 εληάζζεηαη ζην θαιιηεξγεηηθφ πξφγξακκα ηνπ 2015. 

- Ζ ακεηςηζπνξά είλαη ε ελαιιαγή ησλ θαιιηεξγεηψλ, δηαθνξεηηθψλ νηθνγελεηψλ (θχθινο 

ακεηςηζπνξάο είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηήο) θαη απνζθνπεί ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ εδάθνπο θαη 

ζηελ απνθπγή ερζξψλ θαη αζζελεηψλ. Έλα παξάδεηγκα ηξηεηνχο ζπζηήκαηνο ακεηςηζπνξάο 

είλαη: βίθνο (ςπραλζέο) γηα ρισξή ιίπαλζε   ηηεξφ  Υνξηνδνηηθφ ή θαξπνδνηηθφ 

ςπραλζέο (πρ θνπθηά, κπηδέιη, βίθνο θ.α.). Απαγνξεχεηαη ε έληαμε ζηνλ ηξηεηή θχθιν 

ακεηςηζπνξάο θπηψλ ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο πέξαλ ηεο κίαο θνξάο. Δμαίξεζε απνηειεί ε 

θαιιηέξγεηα ςπραλζνχο γηα ρισξή ιίπαλζε θαη ρνξηνδνηηθνχ ή θαξπνδνηηθνχ ςπραλζνχο, 

φπσο παξαηίζεηαη ζην παξάδεηγκα πην πάλσ.  

- ε πεξίπησζε πνπ έλα ηεκάρην έρεη ηε δπλαηφηεηα άξδεπζεο νη θαιιηέξγεηεο ηνπ 

ρνξηνδνηηθνχ ή θαξπνδνηηθνχ ςπραλζνχο ή θαη ηνπ ζηηεξνχ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ 

κε αξδεχζηκε θαιιηέξγεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα παηάηεο, θαξπνχδηα θιπ. 

- ε πεξίπησζε αξδεχζηκσλ εηήζησλ θαιιηεξγεηψλ εθαξκφδεηαη πάιη ηξηεηέο ηνπιάρηζηνλ 

ζχζηεκα ακεηςηζπνξάο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη είδε δηαθνξεηηθήο νηθνγέλεηαο 

θάζε έηνο. 

 
ΌΦΟ ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΣΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
Σν χςνο ηεο ελίζρπζεο ζηε δσηθή παξαγσγή θαζνξίδεηαη ζηα 45€/ δεθάξην βνζθφηνπνπ ηφζν 
γηα ηηο αίγεο φζν θαη γηα ηα πξφβαηα.  
 
Γηεπθξηληζηηθά εκεία: 
ηαλ κία θαιιηεξγήζηκε έθηαζε ηπγράλεη επηδφηεζεο ζηε θπηηθή παξαγσγή (εηήζηεο μεξηθέο 
θαιιηέξγεηεο-θηελνηξνθηθά θπηά) θαη ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο βνζθφηνπνο (δσηθή 
παξαγσγή) ηφηε δελ είλαη επηιέμηκε γηα επηδφηεζε ζαλ βηνινγηθφο βνζθφηνπνο θαη αληίζηξνθα.   
 
 
 
Γεληθά δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία: 
Αλεμάξηεηα απφ ην θαηά πεξίπησζε θαζνξηζκέλν χςνο επηδφηεζεο, φπσο αλαθέξεηαη πην 
πάλσ (ηφζν γηα ηελ δσηθή, φζν θαη γηα ηελ θπηηθή παξαγσγή), ε Κππξηαθή Κπβέξλεζε δηαηεξεί 
ην δηθαίσκα κείσζεο ηνπ χςνπο ελίζρπζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαθαλεί φηη νη δηαζέζηκεο 
πηζηψζεηο έρνπλ απνδεηρζεί αλεπαξθείο. 
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ΤΠΟΜΔΣΡΟ 11.2: "ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ" 
Σν πνζφ ελίζρπζεο ζα θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνχρν εηεζίσο, αλά εθηάξην επηιέμηκεο έθηαζεο, 
γηα πεξίνδν πέληε εηψλ. ηαλ ν δηθαηνχρνο κεηαβαίλεη απν ην ππνκέηξν 11.1 ζην ππνκέηξν 
11.2, ε κεηάβαζε ζα γίλεηαη απηφκαηα θαη ζα ηνπ παξέρεηε ην δηθαίσκα γηα εηήζηα παξάηαζε 
κεηά ηα 5 έηε δέζκεπζεο ζπλνιηθά, (ζπκκεηνρή ζην 11.1 θαη 11.2). πλεπψο, ε ζπλνιηθή 
πεξίνδνο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ζηα δχν ππνκέηξα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε. 
 
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ 
Οη δηθαηνχρνη πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο πην θάησ φξνπο: 
- Οη Γηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη γεσξγνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) νη νπνίνη πιεξνχλ ηνλ 

φξν ηνπ «ελεξγνχ γεσξγνχ», φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφο (ΔΚ) 1307/2013 άξζξν 

9. 

- Οη αηηεηέο πνπ ζα εληαρζνχλ νθείινπλ λα ηεξήζνπλ ηελ δέζκεπζε ηνπο γηα 5 ζπλερφκελα 

έηε. πλεπψο κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2019 γηα φια ηα ηεκάρηα πνπ δεζκεπηήθαλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηηο εηήζηεο θαιιηέξγεηεο, ε δέζκεπζε ζην ππνκέηξν 11.1 ζα είλαη 

αλάινγα κε ην πφηε εληάρζεθε ην ηεκάρην ζην ζχζηεκα βηνινγηθήο παξαγσγήο, 

δειαδή γηα 1 ή 2 έηε θαη γηα επηπιένλ 4 ή 3 έηε ζην ππνκέηξν 11.2. Γηα ηηο πνιπεηείο 

θαιιηέξγεηεο ε δέζκεπζε ζα είλαη αλάινγα κε ην πφηε εληάρζεθε ην ηεκάρην ζην 

ζχζηεκα βηνινγηθήο παξαγσγήο, ζα είλαη γηα 1 ή 2 ή 3 έηε ζην ππνκέηξν 11.1 θαη γηα 

επηπιένλ 4 ή 3 ή 2 έηε ζην ππνκέηξν 11.2.  Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα ηεκάρηα πνπ είλαη ζε 

πιήξσο βηνινγηθφ ζηάδην ζα δειψλνληαη θαη ζα επηδνηνχληαη εμαξρήο ζην ππνκέηξν 

11.2 (5εηή δέζκεπζε).  

- Ζ ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε είλαη ηα 3 δεθάξηα (0,3 εθηάξηα). ε πεξίπησζε φπνπ ν 

αηηεηήο είλαη δηθαηνχρνο θαη ζηα δχν ππνκέηξα, ηφηε ε ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε είλαη ηα 3 

δεθάξηα ππνινγίδνληαο  ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο πνπ ζπκκεηέρεη θαη ζηα δχν ππνκέηξα ηνπ 

Μέηξνπ 11. 

 Σήξεζε ηεο βάζεο εθθίλεζεο ηνπ ππνκέηξν ε νπνία απνηειείηαη απφ:  
o Σηο πξφλνηεο ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο επηιέμηκεο 

θαιιηέξγεηεο ηνπ ππνκέηξνπ ή ζην ζχλνιν ηεο Δληαίαο Αίηεζεο θαη επεξεάδνληαη θαη 
νη επηιέμηκεο θαιιηέξγεηεο γηα ην ππνκέηξν 

o Σα θξηηήξηα γηα ηελ ειάρηζηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα  
o Σηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ιηπάζκαηα θαη θπηνπξνζηαηεπηηθά  
o Άιιεο ζρεηηθέο απαηηήζεηο απφ εζληθέο λνκνζεζίεο   

 
- Τπνβνιή θαη ηήξεζε εμαεηνχο ρεδίνπ Ακεηςηζπνξάο γηα ηηο εηήζηεο θαιιηέξγεηεο 

(ηξηεηνχο θχθινπ) θαη απζηεξή ηήξεζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμαεηνχο δέζκεπζεο, ζην 

νπνίν κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ρισξή ιίπαλζε (κφλν ςπραλζή) θαη λα 

επηδνηείηαη, φρη φκσο θαη ε αγξαλάπαπζε. 

- Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φια ηα ηεκάρηα θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο. Σα ηεκάρηα κε ζπκκεηνρή ζην ππνκέηξν Βηνινγηθήο, πξέπεη λα 
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δειψλνληαη ζηελ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ ζε φια ηα έηε ηεο δηάξθεηαο 

ηεο δέζκεπζεο κε αηηεζείζα θαιιηέξγεηα ηελ επηιέμηκε θαιιηέξγεηα γηα ηε δξάζε. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηα ζηνηρεία ησλ ηεκαρίσλ απηέο πξέπεη λα δειψλνληαη. 

Σνλίδεηαη φηη ν αηηεηήο ησλ εθηαξηθψλ θαη ν θάηνρνο δέζκεπζεο ζην ππνκέηξν Βηνινγηθήο 

δελ πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθφο. 

- Απνδνρή φισλ ησλ ειέγρσλ απφ ηνπο Λεηηνπξγνχο ηνπ ΚΟΑΠ παξέρνληαο φιεο ηηο 

αλαγθαίεο γηα ηνλ έιεγρν πιεξνθνξίεο θαη δηεπθνιχλζεηο.   

- Να εθαξκφδνπλ πηζηά ηηο θαηεπζχλζεηο, πξνδηαγξαθέο θαη ηερληθέο ηεο βηνθαιιηέξγεηαο θαη 

ηεο βηνινγηθήο εθηξνθήο δψσλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ) 

834/2007 θαη 889/2008 θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (Νφκνο 

227(Η)/2004) ή φπσο απηνί ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ζπκπεξίιεςεο ηνπο ζην Μεηξψν Βηνθαιιηεξγεηψλ πνπ δηαηεξεί ην Σκήκα Γεσξγίαο.  

- Να έρνπλ ζπλάςεη ζπκβφιαην κε έλα εγθεθξηκέλν απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο, Οξγαληζκφ 

Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Πξντφλησλ Βηνινγηθήο Παξαγσγήο θαη λα πξνζθνκηζηεί 

αληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

- Θα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ 

Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ θάζε έηνο Βεβαίσζε ηνπ Οξγαληζκνχ Διέγρνπ θαη 

Πηζηνπνίεζεο, κέρξη ην ηέινο ηνπ ππφ εμέηαζε έηνπο, φηη ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο. Ζ βεβαίσζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη πιήξεο 

ηαπηφηεηα ηεκαρίνπ, ηε πιεξνθνξία αλ ην ηεκάρην αξδεχεηαη ή φρη, θαιιηέξγεηα 

ηεκαρίνπ, αξηζκφ δέληξσλ φπνπ εθαξκφδεηαη, εκεξνκελία έληαμεο ηνπ ηεκαρίνπ ζην 

ζχζηεκα βηνινγηθήο παξαγσγήο θαη ηελ πιεξνθνξία αλ ην ηεκάρην είλαη κεηαβαηηθνχ 

ή βηνινγηθνχ ζηαδίνπ. 

- Γηεπθξηλίδεηαη φηη  γηα ηα βηνινγηθά ζηηεξά  αλ  ε ζπλνιηθή  δεισζείζα έθηαζε ζην Μέηξν 11 
ππεξβαίλεη ηηο 2000 ha ζα γίλεη εθαξκνγή πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ έγθξηζε ησλ 
επηιέμηκσλ εθηάζεσλ: 
 Θα δνζεί επηπιένλ κνξηνδφηεζε ζε πθηζηάκελνπο βηνθαιιηεξγεηέο  
 Θα δνζεί επηπιένλ κνξηνδφηεζε ζε εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο θαη δψλεο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο (Natura 2000, ΠΤΦΑ θαη δψλεο επαίζζεηεο ζηελ 
Νηηξνξχπαλζε) 

 
 
 
 

ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ  ΓΡΑΔΗ 
Ζ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ (θπηηθψλ ή δσηθψλ), εθαξκφδνληαο βηνινγηθέο κεζφδνπο 
παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 
 
ΌΦΟ ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΣΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
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- Ακπέιηα (επηηξαπέδηα θαη νηλνπνηήζηκα), πνιπεηή αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά, κνχξα 

θαη αξδεπφκελεο δελδξψδεηο θαη ζακλψδεηο θαιιηέξγεηεο (κε εμαίξεζε ηηο ραξνππηέο θαη ηηο 

θνηληθηέο) 90€/ δεθάξην  

- Ξεξηθέο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ζακλψδεηο θαιιηέξγεηεο, ραξνππηέο, θνηληθηέο 60€/ 

δεθάξην  

- ιαραληθά, παηάηεο, αξδεπφκελα φζπξηα, αξάπηθα θηζηίθηα, θνηληθηέο, κνλνεηή αξσκαηηθά θαη 

θαξκαθεπηηθά θπηά, ζηέβηα 60 €/ δεθάξην  

- Δηήζηεο μεξηθέο θαιιηέξγεηεο θαη πνιπεηείο θηελνηξνθηθέο θαιιηέξγεηεο (ζηηεξά, 

θηελνηξνθηθά θπηά, ςπραλζή γηα ζαλφ θαη γηα ρισξή ιίπαλζε θαη άιιεο εηήζηεο μεξηθέο 

θαιιηέξγεηεο) 35€/ δεθάξην  

 
Γηεπθξηληζηηθά εκεία: 
- Θα θαηαβάιιεηαη κφλν κία θνξά νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαηά θαιιηέξγεηα θαη αγξνηεκάρην ην 

ρξφλν. 

- Ζ ελίζρπζε ρνξεγείηαη ηφζν ζε αγξνηεκάρηα πνπ βξίζθνληαη ζε πιήξσο βηνινγηθφ ζηάδην. 

- Οη θαιιηέξγεηεο ςπραλζψλ γηα ρισξή ιίπαλζε ιακβάλνπλ ελίζρπζε ίζνπ χςνπο κε ηελ 

θαιιηέξγεηα ηελ νπνία δηαδέρνληαη. Με ηνλ φξν Υισξή ιίπαλζε ή Υισξνιίπαλζε ελλννχκε 

ελζσκάησζε ζην έδαθνο ηεο θαιιηέξγεηαο ζην ζηάδην βέιηηζηεο παξαγσγήο αδψηνπ 

(ζπλήζσο ζηελ άλζεζε), γηα βειηίσζε ηεο γνληκφηεηαο. Αληί γηα βίθν σο ρισξή ιίπαλζε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άιιν ςπραλζέο είδνο, φπσο κπηδέιη, θνπθηά θ.α (δειψλεηαη σο 

κπηδέιη γηα ρισξή ιίπαλζε θ.ν.θ).  

- ηαλ κία εηήζηα θπηεία εγθαηαζηαζεί ηε κία ρξνληά θαη ζπκπιεξψζεη ηνλ θχθιν ηεο ηελ 

επφκελε, ηφηε γηα ζθνπνχο ζπκπεξίιεςεο ζην θαιιηεξγεηηθφ πξφγξακκα (θαη επνκέλσο θαη 

επηδφηεζεο) ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζε πνην έηνο έρεη δηαλχζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

βηνινγηθνχ θχθινπ ηεο. Γειαδή θπηεία ζηηεξψλ πνπ έρεη ζπαξεί ην Ννέκβξην ηνπ 2014 θαη 

ζπγθνκίδεηαη ην Μάην-Ηνχλην ηνπ 2015 εληάζζεηαη ζην θαιιηεξγεηηθφ πξφγξακκα ηνπ 2015. 

- Ζ ακεηςηζπνξά είλαη ε ελαιιαγή ησλ θαιιηεξγεηψλ, δηαθνξεηηθψλ νηθνγελεηψλ (θχθινο 

ακεηςηζπνξάο είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηήο) θαη απνζθνπεί ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ εδάθνπο θαη 

ζηελ απνθπγή ερζξψλ θαη αζζελεηψλ. Έλα παξάδεηγκα ηξηεηνχο ζπζηήκαηνο ακεηςηζπνξάο 

είλαη: βίθνο (ςπραλζέο) γηα ρισξή ιίπαλζε   ηηεξφ  Υνξηνδνηηθφ ή θαξπνδνηηθφ 

ςπραλζέο (πρ θνπθηά, κπηδέιη, βίθνο θ.α.). Απαγνξεχεηαη ε έληαμε ζηνλ ηξηεηή θχθιν 

ακεηςηζπνξάο θπηψλ ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο πέξαλ ηεο κίαο θνξάο. Δμαίξεζε απνηειεί ε 

θαιιηέξγεηα ςπραλζνχο γηα ρισξή ιίπαλζε θαη ρνξηνδνηηθνχ ή θαξπνδνηηθνχ ςπραλζνχο, 

φπσο παξαηίζεηαη ζην παξάδεηγκα πην πάλσ.  

- ε πεξίπησζε πνπ έλα ηεκάρην έρεη ηε δπλαηφηεηα άξδεπζεο νη θαιιηέξγεηεο ηνπ 

ρνξηνδνηηθνχ ή θαξπνδνηηθνχ ςπραλζνχο ή θαη ηνπ ζηηεξνχ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ 

κε αξδεχζηκε θαιιηέξγεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα παηάηεο, θαξπνχδηα θιπ. 
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- ε πεξίπησζε αξδεχζηκσλ εηήζησλ θαιιηεξγεηψλ εθαξκφδεηαη πάιη ηξηεηέο ηνπιάρηζηνλ 

ζχζηεκα ακεηςηζπνξάο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη είδε δηαθνξεηηθήο νηθνγέλεηαο 

θάζε έηνο. 

 
 
ΌΦΟ ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΣΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
Σν χςνο ηεο ελίζρπζεο ζηε δσηθή παξαγσγή θαζνξίδεηαη ζηα 45 €/ δεθάξην βνζθφηνπνπ ηφζν 
γηα ηηο αίγεο φζν θαη γηα ηα πξφβαηα.  
 
Γηεπθξηληζηηθά εκεία: 
ηαλ κία θαιιηεξγήζηκε έθηαζε ηπγράλεη επηδφηεζεο ζηε θπηηθή παξαγσγή (εηήζηεο μεξηθέο 
θαιιηέξγεηεο-θηελνηξνθηθά θπηά) θαη ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο βνζθφηνπνο (δσηθή 
παξαγσγή) ηφηε δελ είλαη επηιέμηκε γηα επηδφηεζε ζαλ βηνινγηθφο βνζθφηνπνο θαη αληίζηξνθα.   
 
Γεληθά δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία: 
Αλεμάξηεηα απφ ην θαηά πεξίπησζε θαζνξηζκέλν χςνο επηδφηεζεο, φπσο αλαθέξεηαη πην 
πάλσ (ηφζν γηα ηελ δσηθή, φζν θαη γηα ηελ θπηηθή παξαγσγή), ε Κππξηαθή Κπβέξλεζε δηαηεξεί 
ην δηθαίσκα κείσζεο ηνπ χςνπο ελίζρπζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαθαλεί φηη νη δηαζέζηκεο 
πηζηψζεηο έρνπλ απνδεηρζεί αλεπαξθείο. 
Ζ πξνθήξπμε θαη επηδφηεζε ησλ Μέηξσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 είλαη ππφ ηελ αίξεζε ηεο ηειηθήο έγθξηζεο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε νπνία κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγέο ζηα 
πνζά επηδφηεζεο θαη ζηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ζην Τπνκέηξν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΔΣΡΟ 13 : ΣΖΡΗΞΖ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΜΔ ΦΤΗΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 
 
Γεληθά 
Σν  Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζπκπεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ θαη ην Μέηξν 13 – ηήξημε 
πεξηνρψλ κε θπζηθά ή άιια κεηνλεθηήκαηα ην νπνίν είλαη ην αληίζηνηρν ηνπ Μέηξνπ 2.1 «Παξνρή 
Δμηζσηηθψλ Πιεξσκψλ ζε Μεηνλεθηηθέο Πεξηνρέο» ηνπ πξνεγνχκελνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο 2007-2013. 

Με ην Μέηξν απηφ ζπλερίδεηαη ε ελίζρπζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο 
(νξεηλέο πεξηνρέο, πεξηνρέο κε θπζηθά κεηνλεθηήκαηα θαη πεξηνρέο κε εηδηθά κεηνλεθηήκαηα) κε ζθνπφ 
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ηελ αληηζηάζκηζε κέξνπο ηεο απψιεηαο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε ηεο γεσξγηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζηηο πεξηνρέο απηέο.  
Ζ απνδεκίσζε απηή ζα βνεζήζεη ηνπο αγξφηεο λα ζπλερίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηηο πεξηνρέο 
απηέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εγθαηάιεηςε ηεο γεσξγίαο ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο . 
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο Έλσζεο θαη ε ίζε κεηαρείξηζε γηα 
ηνπο αγξφηεο ζε φιε ηελ Έλσζε, νη νξεηλέο πεξηνρέο θαη πεξηνρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ θπζηθά ή άιια 
εηδηθά κεηνλεθηήκαηα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. 

Ννκηθή Βάζε 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013, 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 (Άξζξα 31, 32) 

 Καη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 640/2014 ηεο Δπηηξνπήο,  

 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 808/2014 ηεο Δπηηξνπήο,  

 Καη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 807/2014 ηεο Δπηηξνπήο θαη 

 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 809/2014 ηεο Δπηηξνπήο. 
 

Γηθαηνχρνη  
Γηθαηνχρνη γηα ην ελ ιφγσ Μέηξν είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία πιεξνχλ ηελ έλλνηα ηνπ 
ελεξγνχ αγξφηε θαη αζθνχλ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή γε  πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ 
ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Οη δηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ 2.1 «Παξνρή εμηζσηηθψλ Πιεξσκψλ ζε Μεηνλεθηηθέο 
Πεξηνρέο» ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ πεληαεηή ηνπο δέζκεπζε, έρνπλ 
ππνρξέσζε λα ζπλερίζνπλ ην Μέηξν 13 κέρξη λα νινθιεξψζνπλ ηελ πεληαεηία.  
 
Οη αηηεηέο γηα λα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη λα δηθαηνχληαη ηελ ελίζρπζε απφ ην Μέηξν ζα πξέπεη λα 
θαιιηεξγνχλ ην ειάρηζην ηξία (3) δεθάξηα γεσξγηθήο γεο ζε ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο 3 πεξηθέξεηεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 13 
 
Ζ ελίζρπζε ηνπ Μέηξνπ 13 είλαη εηήζηα θαη ρνξεγείηαη αλά δεθάξην επηιέμηκεο γεσξγηθήο έθηαζεο.  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αηηεηέο πιένλ, απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξέσζεο λα ζπλερίδνπλ ηελ γεσξγηθή ηνπο 
δξαζηεξηφηεηα γηα 5 έηε.  

Σν αίηεκα  ζπκκεηνρήο ζην ελ ιφγσ κέηξν ππνβάιιεηαη κε ηελ Δληαία Αίηεζε Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ 
κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο αίηεζεο (EAS - electronic application system) 
 
Όςνο Δλίζρπζεο 
Οη ηξεηο πεξηθέξεηεο πνπ εληάζζνληαη ζην κέηξν θαζψο θαη ην χςνο ηεο ελίζρπζεο είλαη νη αθφινπζεο: 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
Οξεηλέο Πεξηνρέο 
 

ΠΟΟ 
200 επξψ / εθηάξην 
 

(140 επξψ/ εθηάξην γηα γεσξγηθή γε / εθκεηάιιεπζε πνπ μεπεξλά ηα 10 εθηάξηα) 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Πεξηνρέο κε θπζηθά κεηνλεθηήκαηα  

ΠΟΟ 100 επξψ / εθηάξην εθηάξηα) 

(70 επξψ/ εθηάξην γηα γεσξγηθή γε / εθκεηάιιεπζε πνπ μεπεξλά ηα 10 εθηάξηα) 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Πεξηνρέο κε εηδηθά κεηνλεθηήκαηα 
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ΠΟΟ 
100 επξψ / εθηάξην  
  

(70 επξψ / εθηάξην γηα γεσξγηθή γε / εθκεηάιιεπζε πνπ μεπεξλά ηα 10 εθηάξηα) 

 
ζνλ αθνξά ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ Μέηξνπ 2.1 «Παξνρή εμηζσηηθψλ Πιεξσκψλ ζε Μεηνλεθηηθέο 
Πεξηνρέο» ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ πεληαεηή ηνπο δέζκεπζε, έρνπλ 
ππνρξέσζε λα ζπλερίζνπλ ην Μέηξν 13 κέρξη λα νινθιεξψζνπλ ηελ πεληαεηία.  
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ΜΔΡΟ Η΄ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 -  Πεξηπηψζεηο Αλσηέξαο Βίαο 
 

ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

 

α) Θάλαηνο ηνπ θαηφρνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο 

 

β) Μαθξνρξφληα αληθαλφηεηα πξνο εξγαζία ηνπ θαηφρνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο 

 

γ) νβαξή θπζηθή θαηαζηξνθή πνπ έπιεμε ζεκαληηθά ηε γεσξγηθή έθηαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο 

 

δ) Καηαζηξνθή ιφγσ αηπρήκαηνο, ησλ θηεξίσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηελ εθηξνθή 
ησλ δψσλ 

 

ε) Δπηδσνηία πνπ πξνζβάιιεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο αγέιεο ηνπ θαηφρνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο 

 

ζη) Άιιεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο  

 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 – Δπαξρηαθά Γξαθεία ΚΟΑΠ 

 
 

 

ΔΠΑΡΥΗΑΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ 
ΚΟΑΠ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΣΖΛΔΦΧΝΑ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

ΛΔΤΚΧΗΑ 
Δπαξρηαθφ Γξαθείν ΚΟΑΠ Λεπθσζίαο, Ηθηγελείαο 34, 
Σ.Κ. 2007, ηξφβνινο 

22 44 65 00 

ΛΔΜΔΟΤ 
Δπαξρηαθφ Γξαθείν ΚΟΑΠ Λεκεζνχ, Αγρίζηνπ 4, Σ.Κ. 
3048, Εαθάθη 

25 81 80 26 

ΛΑΡΝΑΚΑ 
Δπαξρηαθφ Γξαθείν ΚΟΑΠ Λάξλαθαο, Αθξνπφιεσο 18, 
7103 Αξαδίππνπ ( 500m απφ ηνλ θπθιηθφ θφκβν 
Ρηδνειηάο πξνο Λάξλαθα ) 

24 82 43 20 

ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ 
Δπαξρηαθφ Γξαθείν ΚΟΑΠ Ακκνρψζηνπ, σηήξαο 17, 
Σ.Κ. 5286, Παξαιίκλη 

23 81 19 20 

ΠΑΦΟΤ 
Δπαξρηαθφ Γξαθείν ΚΟΑΠ Πάθνπ, Αλεμαξηεζίαο 17, Σ.Κ. 
8028, Πάθνο (δίπια απφ Σερληθή ρνιή) 

26 82 26 51 



 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 – Πίλαθαο Μεηαηξνπήο Μνλάδσλ Μέηξεζεο Δκβαδνχ 
 
 

Α. ΑΠΟ ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΑ ΠΟΓΗΑ Δ ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

ΣΔΣΡΑΓ. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ΠΟΓΗΑ ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

0 - 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 
10 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 
20 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 
30 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 
40 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
50 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
60 5.6 5.7 5.8 5.9 5.9 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4 
70 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.2 7.3 
80 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 
90 8.4 8.5 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 

 
Β. ΑΠΟ ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΑ ΠΟΓΗΑ Δ ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

ΣΔΣΡΑΓ. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

ΠΟΓΗΑ ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

0 -  9.3  18.6 27.9  37.2  46.5  55.7  65.0  74.3  83.6  
1000 92.9 102.2 111.5 120.8 130.1 139.4 148.6 157.9 167.2 176.5 
2000 185.8 195.1 204.4 213.7 223.0 232.3 241.5 250.8 260.1 269.4 
3000 278.7 288.0 297.3 306.6 315.9 325.2 334.5 - - - 

 
Γ.  ΑΠΟ ΚΑΛΔ - ΠΡΟΣΑΘΗΑ Δ ΓΔΚΑΡΗΑ 

ΠΡΟΣ. 0 1 2 3 ΠΡΟΣ. 0 1 2 3 

ΚΑΛΔ ΓΔΚΑΡΗΑ ΚΑΛΔ ΓΔΚΑΡΗΑ 

0 - 0.33 0.67 1.00 26 34.78 35.12 35.45 35.79 

1 1.34 1.67 2.01 2.34 27 36.12 36.46 36.79 37.12 

2 2.68 3.01 3.34 3.68 28 37.46 37.79 38.13 38.46 

3 4.01 4.35 4.68 5.02 29 38.80 39.13 39.47 39.80 

4 5.35 5.69 6.02 6.35 30 40.13 40.49 40.80 41.14 

5 6.69 7.02 7.36 7.69 31 41.47 41.81 42.14 42.48 

6 8.03 8.36 8.70 9.03 32 42.81 43.14 43.48 43.81 

7 9.36 9.70 10.03 10.37 33 44.15 44.48 44.82 45.15 

8 10.70 11.04 11.37 11.71 34 45.49 45.82 46.15 46.49 
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9 12.04 12.37 12.71 13.04 35 46.82 47.16 47.49 47.83 

10 13.38 13.71 14.05 14.38 36 48.16 48.50 48.83 49.16 

11 14.72 15.05 15.38 15.72 37 49.50 49.83 50.17 50.50 

12 16.05 16.39 16.72 17.06 38 50.84 51.17 51.51 51.84 

13 17.39 17.73 18.06 18.39 39 52.17 52.51 52.84 53.18 

14 18.73 19.06 19.40 19.73 40 53.51 53.85 54.18 54.52 

15 20.07 20.40 20.74 21.07 41 54.85 55.18 55.52 55.85 

16 21.40 21.74 22.07 22.41 42 56.19 56.52 56.86 57.19 

17 22.74 23.08 23.41 23.75 43 57.53 57.86 58.19 58.53 

18 24.08 24.41 24.75 25.08 44 58.86 59.20 59.53 59.87 

19 25.42 25.75 26.08 26.42 45 60.20 60.54 60.87 61.20 

20 26.76 27.09 27.43 27.76 46 61.54 61.87 62.21 62.54 

21 28.09 28.43 28.76 29.10 47 62.88 63.21 63.55 63.88 

22 29.43 29.77 30.10 30.44 48 64.21 64.55 64.88 65.22 

23 30.77 31.10 31.44 31.77 49 65.55 65.88 66.22 66.56 

24 32.11 32.44 32.78 33.11 50 66.89 67.22 67.56 67.89 

25 33.45 33.78 34.11 34.45      

   ΖΜΔΗΧΖ:  1 δεθ. = 1000 η. κ. 1 εθηάξην=- 10 000 ηκ.        
                                                                       1 ζθάια - 1337.8 ηκ. - 1.3378 δεθάξηα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4 θαη 5 - Καλφλεο γηα ηελ Πνιιαπιή πκκφξθσζε 
 

GAEC/ΚΓΠΚ: Πξφηππα γηα ηελ Καιή Γεσξγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Καηάζηαζε 
SMR/ΚΑΓ: Καλνληζηηθέο Απαηηήζεηο Γηαρείξηζεο 

 

ΣΟΜΔΑ ΚΤΡΗΟ 
ΘΔΜΑ 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΗ 
ΠΡΟΣΤΠΑ 

 

Πεξηβάιινλ 
θιηκαηηθή 
αιιαγή θαη 
θαιή 
γεσξγηθή 
θαηάζηαζε 
ησλ 
εθηάζεσλ 

Όδαηα 
ΚΑΓ    1  Οδεγία 91/676/ΔΟΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο 
Γεθεκβξίνπ 1991, γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε 
ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο 
πξνέιεπζεο (ΔΔ L 375 ηεο 
31.12.1991, ζ. 1) 

Άξζξα 4 θαη 5 

ΚΓΠΚ 1 Γεκηνπξγία δσλψλ 

αλάζρεζεο θαηά κήθνο 
πδαηνξξεπκάησλ 

 

 

ΚΓΠΚ 2 Σήξεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο γηα ηε 
ρξήζε πδάησλ γηα άξδεπζε, 
εθφζνλ πξνβιέπεηαη. 

 

 

ΚΓΠΚ 3 Πξνζηαζία ησλ 

ππνγείσλ πδάησλ απφ ηε 
ξχπαλζε: απαγφξεπζε ηεο 
απεπζείαο απφξξηςεο ζηα 
ππφγεηα χδαηα θαη κέηξα γηα ηελ 
πξφιεςε ηεο έκκεζεο 
ξχπαλζεο ησλ ππνγείσλ 
πδάησλ κέζσ ηεο απφξξηςεο 
επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζην 
έδαθνο θαη ηεο δηήζεζήο ηνπο 
κέζσ ηνπ εδάθνπο, φπσο 
παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα 
ηεο νδεγίαο 80/68/ΔΟΚ ζηελ 
έθδνζή ηεο πνπ βξίζθεηαη ζε 
ηζρχ θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα 
ηζρχνο ηεο, φζνλ αθνξά ηε 
γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα 

 

Έδαθνο θαη 
απνζήθεπζε 
άλζξαθα 

ΚΓΠΚ 4 Διάρηζηε 

εδαθνθάιπςε 
 

 

 

ΚΓΠΚ 5 Διάρηζηε δηαρείξηζε 

γαηψλ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο 
εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο 
ηνπνζεζίαο κε ζθνπφ ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο δηάβξσζεο. 

 

 

ΚΓΠΚ 6 Γηαηήξεζε ησλ 

επηπέδσλ ηεο νξγαληθήο χιεο 
ηνπ εδάθνπο κέζσ θαηάιιεισλ 
πξαθηηθψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
απαγφξεπζεο ηεο θαχζεο 
ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ, 
εθηφο αλ γίλεηαη γηα ιφγνπο 
θπηνπξνζηαζίαο. 
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 Βηνπνηθηιφηεηα 
ΚΑΓ 2  Οδεγία 2009/147/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 30ήο 
Ννεκβξίνπ 2009, πεξί ηεο 
δηαηεξήζεσο ησλ αγξίσλ 
πηελψλ (ΔΔ L 20 ηεο 
26.1.2010, ζ. 7). 

 

Άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 θαη παξάγξαθνο 2 
ζηνηρείν β) άξζξν 4 παξάγξαθνη 1,2 θαη 4 

ΚΑΓ 3  Οδεγία 92/43/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Μαΐνπ 
1992, γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 
θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη 
ηεο άγξηαο παλίδαο θαη 
ρισξίδαο (ΔΔ L 206 ηεο 
22.7.1992, ζ. 7) 

Άξζξν 6 παξάγξαθνη 1 θαη 2 

 Σνπίν, 
ζηνηρεηψδεο 
επίπεδν 
ζπληήξεζεο 

GAEC 7 Γηαηήξεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπίνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 
πεξίπησζε, ησλ θπηηθψλ 
θξαθηψλ, ιηκλψλ, ηάθξσλ, 
δελδξνζηνηρηψλ, νκαδηθψλ ή 
κεκνλσκέλσλ, παξπθψλ αγξψλ 
θαη αλαβαζκίδσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
απαγφξεπζεο ηεο θνπήο 
θπηηθψλ θξαθηψλ θαη δέλδξσλ 
θαηά ηελ πεξίνδν 
αλαπαξαγσγήο θαη εμάξηεζεο 
ησλ πηελψλ, θαη, πξναηξεηηθά, 
κέηξα γηα ηελ απνθπγή 
ρσξνθαηαθηεηηθψλ θπηηθψλ 
εηδψλ. 

 

Γεκφζηα 
Τγεία θαη 
πγεία ησλ 
δψσλ θαη 
ησλ θπηψλ 

Αζθάιεηα 
Σξνθίκσλ ΚΑΓ 4  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 

178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 28εο 
Ηαλνπαξίνπ 2002, γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ 
θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο 
γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε 
ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ 
Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη 
ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε 
ζέκαηα αζθαιείαο ησλ 
ηξνθίκσλ (ΔΔ L 31 ηεο 
1.2.2002, ζ. 1) 

Άξζξα 14 θαη 15, άξζξν 17 παξάγξαθνο 
1(3) θαη άξζξα 18,19 θαη 20 

ΚΑΓ 5  Οδεγία 96/22/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Απξηιίνπ 
1996, γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο 
ρξεζηκνπνίεζεο νξηζκέλσλ 
νπζηψλ κε νξκνληθή ή 
ζπξενζηαηηθή δξάζε θαη ησλ β-
αληαγσληζηηθψλ νπζηψλ ζηε 
δσηθή παξαγσγή γηα 
θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο θαη γηα 
ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 

Άξζξν 3 ζηνηρεία α), β), δ) θαη ε) θαη άξζξα 
4,5 θαη 7 
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81/602/ΔΟΚ, 88/146/ ΔΟΚ θαη 
88/299/ΔΟΚ (ΔΔ L 125 ηεο 
23.5.1996, ζ.3) 

 Σαπηνπνίεζε 
θαη θαηαγξαθή 
ησλ δψσλ  

ΚΑΓ 6  Οδεγία 2008/71/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Ηνπιίνπ 
2008, γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη 
ηελ θαηαγξαθή ησλ ρνίξσλ (ΔΔ 
L 213 ηεο 8.8.2008, ζ. 31) 

Άξζξα 3,4 θαη 5 

ΚΑΓ 7  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 

1760/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Ηνπιίνπ 
2000, γηα ηε ζέζπηζε 
ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη 
θαηαγξαθήο ησλ βννεηδψλ θαη 
ηελ επηζήκαλζε ηνπ βνείνπ 
θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ κε 
βάζε ην βφεην θξέαο θαη γηα ηελ 
θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 820/97(ΔΔ L 204 ηεο 
11.8.2000, ζ. 1) 

Άξζξα 4 θαη 7 

ΚΑΓ 8 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 

21/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 
17εο Γεθεκβξίνπ 2003, γηα ηε 
ζέζπηζε ζπζηήκαηνο 
αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο 
ησλ αηγνπξνβάησλ θαη ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 1782/2003 θαη ησλ 
νδεγηψλ 92/102/ΔΟΚ θαη 
64/432/ΔΟΚ(ΔΔ L 5 ηεο 
9.1.2004,ζ. 8). 

Άξζξα 3,4 θαη 5 

 Αζζέλεηεο ησλ 
δψσλ ΚΑΓ 9  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 

999/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Μαΐνπ 
2001, γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ 
πξφιεςεο, θαηαπνιέκεζεο θαη 
εμάιεηςεο νξηζκέλσλ 
κεηαδνηηθψλ ζπνγγσδψλ 
εγθεθαινπαζεηψλ (ΔΔ L 147 
ηεο 31.5.2001, ζ. 1) 

Άξζξα 7,11, 12,13 θαη 15 

Φπηνπξνζηα 
ηεπηηθά 
πξντφληα 

ΚΑΓ 10  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 

1107/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 21εο 
Οθησβξίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηε 
δηάζεζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 
πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη ηελ 
θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 
79/117/ΔΟΚ θαη 91/414/ΔΟΚ 
ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 309 ηεο 
24.11.2009, ζ.1 

Άξζξν 55 πξψηε θαη δεχηεξε πεξίνδνο 
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Καιή 
κεηαρείξηζε 
ησλ δψσλ 

 
Καιή 
κεηαρείξηζε 
ησλ δψσλ 

 

ΚΑΓ 11  Οδεγία 2008/119/ΔΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο 
Γεθεκβξίνπ 2008, γηα ηε 
ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ 
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κφζρσλ 
(ΔΔ L 10 ηεο 15.1.2009, ζ. 7) 

 
 
Άξζξν 3 θαη 4 

ΚΑΓ 12  Οδεγία 2008/120/ΔΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο 
Γεθεκβξίνπ 2008, γηα ηνπο 
ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ ρνίξσλ (ΔΔ L 
47 18.2.2009, ζ. 5) 

 
 
 

Άξζξν 3 θαη 4 

ΚΑΓ 13 Οδεγία 98/58/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 
1998, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 
ησλ δψσλ ζηα  εθηξνθεία (ΔΔ L 
221 ηεο 8.8.1998, ζ. 23) 

Άξζξν 4 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6: Έληππν αηηήκαηνο ηδηνθηήηε γηα κε επηδφηεζε αγξνηεκαρίσλ 
 
 

 ΑΗΣΖΜΑ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΓΗΑ ΜΖ ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΧΝ 
 

Δγψ ν/ε ππνθαηλφκελνο/ε …………………………………….......... κε αξηζκφ ηαπηφηεηαο 
………………… δειψλσ ππεχζπλα φηη είκαη ηδηνθηήηεο ησλ θάησζη αγξνηεκαρίσλ θαη απφ ζήκεξα 
…../……/ 20…  κέρξη θαη ηηο  …../…../ 20….., δελ επηζπκψ λα ιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε εθηαξηθή 
επηδφηεζε απφ θαζεζηψηα ή/θαη κέηξα ηα νπνία επηρνξεγεί ν Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ 
Πιεξσκψλ. 
 
 

 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ / ΠΟΛΖ 

 
ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
  Ο/Ζ Γειψλ/νχζα       Ζκεξνκελία  
 
……………………………                                                          .................................. 

 

Γ  Η  Α      Δ  Π  Η    Ζ  Μ  Ζ       Υ  Ρ  Ζ    Ζ                                                                        
 
ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΠΑΡΑΛΑΒΖ:            
.………………………..……              
 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ :                               
..…………………………… 
 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ :                                                
..……/………/…………… 
 
 

ΦΡΑΓΗΓΑ ΚΟΑΠ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7  - Πίλαθαο Οκάδσλ Καιιηεξγεηψλ  
 

α/α 
Οκάδεο 
θαιιηεξγεηψλ - 
αγξνηεκάρην 

Οκάδεο 
θαιιηεξγεηψλ - 
δηαθνξνπνίεζε 

αξφζ
ηκε 

ςπραλζή 
Αδσην-
δεζκεπηηθέο 
(ΠΟΔ) 

θαιιηέξγεηα νηθνγέλεηα γέλνο είδνο 

1 
ΑΓΓΟΤΡΑΚΚΑ ΑΓΓΟΤΡΑΚΚΑ 

ΝΑΚ     ΑΓΓΟΤΡΑΚΚΑ Cucurbitaceae Cucumis 
Cucumis 
sativus 

2 ΑΓΚΚΝΑΡΕ ΑΓΚΚΝΑΡΕ ΝΑΚ     
ΑΓΚΚΝΑΡΑ Compositae Cynara 

Cynara 
scolymus 

ΑΓΡΚΟΑΓΚΚΝΑΡΑ Compositae Cynara 
Cynara 
carduncylus 

3 ΑΓΡΑΝΑΠΑΤΗ ΑΓΡΑΝΑΠΑΤΗ ΝΑΚ     ΑΓΡΑΝΑΠΑΤΗ       

4 

ΑΓΡΩΣΩΔΗ Θ 
ΑΛΛΑ ΠΟΩΔΗ 
ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΚΚΑ 
ΦΤΣΑ 

ΑΓΡΩΣΩΔΗ Θ 
ΑΛΛΑ ΠΟΩΔΗ 
ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΚΚΑ 
ΦΤΣΑ 

ΝΑΚ     

ΨΕΤΔΑΓΡΩΣΚ, 
ΑΓΡΩΣΚ ΣΟΤ ΚΤΝΟ 

Poaceae 
(Gramineae) 

Agrostis 
Agrostis 
canina L.  

ΨΕΤΔΑΓΡΩΣΚ, 
ΑΓΡΩΣΚ Η ΛΕΤΚΗ 

Poaceae 
(Gramineae) 

Agrostis 
Agrοstis 
gigantea 
Roth 

ΨΕΤΔΑΓΡΩΣΚ, 
ΑΓΡΩΣΚΗ 
ΠΟΝΔΤΛΩΣΗ 

Poaceae 
(Gramineae) 

Agrostis 
Agrostis 
stolonifera L. 

ΨΕΤΔΑΓΡΩΣΚ, 
ΑΓΡΩΣΚ Η ΛΕΠΣΗ 

Poaceae 
(Gramineae) 

Agrostis 
Αgrostis 
capillaris L. 

ΑΛΩΠΕΚΟΤΡΟ Ο 
ΛΕΚΜΩΝΚΟ  

Poaceae 
(Gramineae) 

Alopecurus  
Alopecurus 
pratensis L. 

ΒΡΩΜΗ Η ΤΨΗΛΗ 
(FROMENTAL)  

Poaceae 
(Gramineae) 

Arrhenather
um 

Arrhenatheru
m elatius (L.) 
P. Beauv. ex 
J. Presl & C. 
Presl 

ΒΡΩΜΟ  
Poaceae 
(Gramineae) 

Bromus  Bromus spp.  

ΑΓΡΚΑΔΑ 
Poaceae 
(Gramineae) 

Cynodon 
Cynodon 
dactylon (L.) 
Pers. 
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ΔΑΚΣΤΛΚΔΑ Θ 
ΔΑΚΣΤΛΚ Η 
ΤΝΕΠΕΚΡΩΜΕΝΗ 

Poaceae 
(Gramineae) 

Dactylis 
Dactylis 
glomerata L. 

ΦΕΣΟΤΚΑ Η 
ΚΑΛΑΜΟΕΚΔΗ 

Poaceae 
(Gramineae) 

Festuca 
Festuca 
arundinacea 
Schreber 

ΦΕΣΟΤΚΑ Η 
ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΚΚΗ 

Poaceae 
(Gramineae) 

Festuca 
Festuca ovina 
L.  

ΦΕΣΟΤΚΑ Η 
ΛΕΚΜΩΝΚΑ 

Poaceae 
(Gramineae) 

Festuca 
Festuca 
pratensis 
Huds. 

ΦΕΣΟΤΚΑ Η 
ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΚΚΗ 

Poaceae 
(Gramineae) 

Festuca 

Festuca 
trachyphylla 
(Hack.) 
Krajina 

ΦΛΕΩ Ο ΛΕΚΜΩΝΚΟ 
Poaceae 
(Gramineae) 

Phleum 
Phleum 
nodosum L. 

ΦΛΕΩ Ο ΛΕΚΜΩΝΚΟ 
Poaceae 
(Gramineae) 

Phleum 
Phleum 
pratense L.  

ΠΟΑ Η ΕΣΗΚΑ 
Poaceae 
(Gramineae) 

Poa Poa annua L. 

ΠΟΑ Η ΔΑΚΚΗ 
Poaceae 
(Gramineae) 

Poa 
Poa 
nemoralis L. 

ΠΟΑ Η ΒΑΛΣΑΗ 
Poaceae 
(Gramineae) 

Poa 
Poa palustris 
L. 

ΠΟΑ Η ΛΕΚΜΩΝΚΟ 
Poaceae 
(Gramineae) 

Poa 
Poa pratensis 
L. 

ΠΟΑ Η ΚΟΚΝΗ 
Poaceae 
(Gramineae) 

Poa 
Poa trivialis 
L.  

ΛΟΛΚΟ (ΚΣΑΛΚΚΟ) 
Poaceae 
(Gramineae) 

Lolium 
Lolium 
multiflorum 
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ΛΟΛΚΟ ΣΟ ΠΟΛΤΕΣΕ 
Poaceae 
(Gramineae) 

Lolium 
Lolium 
perenne  

ΛΟΛΚΟ ΓΟΤΪΜΕΡΑ 
Poaceae 
(Gramineae) 

Lolium 
Lolium 
rigidum  

ΦΑΚΕΛΩΣΗ 
Hydrophyllace
ae 

Phacelia 
Phacelia 
tanacetifolia 

5 ΑΙΑΝΑΣΑ ΑΙΑΝΑΣΑ ΝΑΚ     ΑΙΑΝΑΣΑ 
Plumbaginacea
e 

Limonium  sp. 

6 
ΑΜΠΕΛΚΑ 
ΟΚΝΟΠΟΚΗΚΜΑ 

ΜΟΝΚΜΕ 
ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

      
ΑΜΠΕΛΚΑ 
ΟΚΝΟΠΟΚΗΚΜΑ 

      

7 
ΑΜΠΕΛΚΑ 
ΕΠΚΣΡΑΠΕΖΚΑ 

ΜΟΝΚΜΕ 
ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

      
ΑΜΠΕΛΚΑ 
ΕΠΚΣΡΑΠΕΖΚΑ 

      

8 
ΑΜΠΕΛΚΑ 
ΠΑΡΑΔΟΚΑΚΑ 

ΜΟΝΚΜΕ 
ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

      

ΜΑΡΑΙΕΤΣΚΚΟ       

ΛΕΤΚΑΔΑ       

ΠΡΟΜΑΡΑ       

ΠΟΤΡΣΚΚΟ       

ΜΟΡΟΚΑΝΕΛΛΑ       

ΓΚΑΝΝΟΤΔΚ       

ΦΛΟΤΡΚΚΟ       

ΚΑΝΕΛΛΑ       

ΟΜΟΚΟ       

9 
ΑΝΗΙΟ ΑΝΗΙΟ 

ΝΑΚ     ΑΝΗΙΟ Apiaceae Anethum 
Anethum 
graveolens 

10 ΑΡΑΒΟΚΣΟ ΑΡΑΒΟΚΣΟ ΝΑΚ     ΑΡΑΒΟΚΣΟ 
Poaceae 
(Gramineae) 

Zea Zea mays 

11 ΒΑΜΒΑΚΚ ΒΑΜΒΑΚΚ ΝΑΚ     ΒΑΜΒΑΚΚ Malvaceae  Gossypium 

Gossypium 
hirsutum και 
Gossypium 
barbadense 

12 ΒΑΚΛΚΚΟ ΒΑΚΛΚΚΟ ΝΑΚ     ΒΑΚΛΚΚΟ Lamiaceae Ocimum Ocimum spp. 

13 ΒΚΚΟ ΓΚΑ ΕΚΔΗ VICIA ΝΑΚ ΝΑΚ ΝΑΚ ΒΚΚΟ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ Fabaceae Vicia   
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ΧΛΩΡΗ 
ΛΚΠΑΝΗ 

ΛΚΠΑΝΗ (Leguminosae) 

14 ΕΚΔΗ VICIA ΕΚΔΗ VICIA ΝΑΚ ΝΑΚ ΝΑΚ 

ΚΟΤΚΚΑ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Vicia Vicia faba 

ΒΚΚΟ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Vicia Vicia sativa 

ΡΟΒΚ ΓΚΑ ΠΟΡΟ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Vicia Vicia ervilia 

ΒΚΚΟ Ο ΟΤΓΓΡΚΚΟ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Vicia 
Vicia 
pannonica 
Cranz 

ΒΚΚΟ Ο ΑΓΡΚΟ Θ 
ΛΑΝΑ 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Vicia 
Vicia villosa 
Roth 

ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΚΚΟ 
ΚΟΤΚΚ 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Vicia 
Vicia faba L. 
(partim) 

ΒΚΚΟ Ο ΚΟΚΝΟ 
(ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΚΚΟ) 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Vicia Vicia sativa L. 

15 
ΓΑΡΤΦΑΛΛΑ ΓΑΡΤΦΑΛΛΑ 

ΝΑΚ     ΓΑΡΤΦΑΛΛΑ 
Caryophyllacea
e 

Dianthus  
Dianthus 
carryophyllus 

16 
ΓΛΤΚΟΠΑΣΑΣΑ ΓΛΤΚΟΠΑΣΑΣΑ 

ΝΑΚ     ΓΛΤΚΟΠΑΣΑΣΑ 
Convolvulacea
e 

Ipomoea 
Ipomoea 
batatas 

17 ΓΛΤΚΟΡΚΖΑ 
ΜΟΝΚΜΕ 
ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

  ΝΑΚ   ΓΛΤΚΟΡΚΖΑ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Glycyrrhiza 
Glycyrrhiza 
glabra 

18 ΓΛΤΣΡΚΔΑ ΓΛΤΣΡΚΔΑ ΝΑΚ     ΓΛΤΣΡΚΔΑ Portulacaceae Portulaca 
Portulaca 
oleracea 

19 
ΓΤΨΟΦΚΛΟ ΓΤΨΟΦΚΛΟ 

ΝΑΚ     ΓΤΨΟΦΚΛΟ 
Caryophyllacea
e 

Gypsophila  
Gypsophila 
elegans 

20 
ΔΑΚΚΑ ΦΤΣΚΚΑ 
ΕΚΔΗ 

ΜΟΝΚΜΕ 
ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

      
ΨΕΤΔΑΚΑΚΚΑ  Papilionaceae Robinia 

Robinia 
pseudoacacia 

ΕΤΚΑΛΤΠΣΟ Myrtaceae Eucalyptus 
Eucalyptus 
spp 
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ΚΑΛΛΚΣΡΚΔΑ Cupressaceae Callitris Callitris spp 

21 
ΔΕΝΣΡΑ 
ΠΑΡΑΔΟΚΑΚΑ 

ΜΟΝΚΜΕ 
ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

      
ΦΟΤΝΣΟΤΚΚΕ Betulaceae Corylus 

Corylus 
avellana 

ΑΜΤΓΔΑΛΚΕ Rosaceae Prunus 
Prunus 
amygdalus 

22 
ΔΚΑΦΟΡΑ 
ΛΑΧΑΝΚΚΑ 

ΔΚΑΦΟΡΑ 
ΛΑΧΑΝΚΚΑ 

ΝΑΚ             

23 ΔΚΑΦΟΡΑ ΑΝΙΗ ΔΚΑΦΟΡΑ ΑΝΙΗ ΝΑΚ             

24 
ΕΛΑΚΟΚΡΑΜΒΗ ΕΛΑΚΟΚΡΑΜΒΗ 

ΝΑΚ     ΕΛΑΚΟΚΡΑΜΒΗ Brassicaceae Brassica 
Brassica 
napus 

25 ΕΛΚΕ 
ΜΟΝΚΜΕ 
ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

      ΕΛΚΕ Oleaceae Olea Olea europea 

26 ΕΠΕΡΚΔΟΕΚΔΗ 
ΜΟΝΚΜΕ 
ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

      

ΕΛΛΕΝΣΕΗΛ Rutaceae Citrus 
C. reticulata x 
Citrus 
sinensis 

ΚΚΣΡΟΜΗΛΚΑ 
(ΝΕΡΑΣΖΚΑ) 

Rutaceae Citrus 
Citrus 
aurantium 

ΚΟΤΜΚΟΤΑΣ Rutaceae Fortunella Fortunela sp. 

ΓΚΡΕΪΠΦΡΟΤΣ Rutaceae Citrus 
Citrus 
paradisi 

ΛΕΜΟΝΚΑ Rutaceae Citrus Citrus limon 

ΜΑΝΣΑΡΚΝΚΑ 
ΑΡΑΚΑΠΑ 

Rutaceae Citrus 
Citrus 
deliciosa 

ΜΑΝΣΑΡΚΝΚΑ 
ΚΛΕΜΕΝΣΚΝΗ 

Rutaceae Citrus 
Citrus 
reticulata 

ΜΑΝΣΟΡΑ Rutaceae Citrus 

Citrus 
reticulata x 
Citrus 
sinensis 

ΜΚΝΝΕΟΛΑ Rutaceae Citrus 
Citrus 
paradisi x 
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Citrus 
tangerina 

ΝΟΒΑ Rutaceae Citrus 

Citrus 
clementina x 
( Citrus 
paradisi.x  
Citrus 
tangerina) 

ΠΟΜΕΛΟ Rutaceae Citrus Citrus grandis 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΚΑ Rutaceae Citrus 
Citrus 
sinensis 

27 ΖΕΡΠΕΡΑ ΖΕΡΠΕΡΑ ΝΑΚ     ΖΕΡΠΕΡΑ Compositae Gerbera  Gerbera sp. 

28 ΗΛΚΑΝΙΟ ΗΛΚΑΝΙΟ ΝΑΚ     ΗΛΚΑΝΙΟ 
Compositae  Helianhus 

Helianhus 
annuus 

29 
ΚΑΛΕΝΣΟΤΛΑ ΚΑΛΕΝΣΟΤΛΑ 

ΝΑΚ     ΚΑΛΕΝΣΟΤΛΑ Asteraceae Calendula 
Calendula 
officinalis 

30 
ΚΑΝΝΑΒΗ 
ΒΚΟΜΗΧΑΝΚΚΗ 

ΚΑΝΝΑΒΗ 
ΒΚΟΜΗΧΑΝΚΚΗ 

ΝΑΚ     
ΚΑΝΝΑΒΗ 
ΒΚΟΜΗΧΑΝΚΚΗ 

Moraceae  Cannabis 
Cannabis 
sativa 

31 ΚΑΠΝΟ ΚΑΠΝΟ ΝΑΚ     ΚΑΠΝΟ Solanaceae Nicotiana 
Nicotiana 
tabacum 

32 
ΚΑΡΟΣΟ ΚΑΡΟΣΟ 

ΝΑΚ     ΚΑΡΟΣΟ Apiaceae Daucus 
Daucus 
carota sp 
sativa 

33 
ΚΑΡΠΟΤΖΚΑ ΚΑΡΠΟΤΖΚΑ 

ΝΑΚ     ΚΑΡΠΟΤΖΚ Cucurbitaceae Citrullus 
Citrullus 
lanatus 

34 ΚΑΡΤΔΚΕ 
ΜΟΝΚΜΕ 
ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

      
ΚΑΡΤΔΚΕ ΚΟΚΝΕ Juglandaceae Juglans Juglans regia 

ΚΑΡΤΔΚΕ ΠΕΚΑΝ Juglandaceae Carya 
Carya 
illinoensis 

35 
ΚΕΧΡΚ 
(ΚΑΠΩΝΚΚΟ) ΚΕΧΡΚ (ΚΑΠΩΝΚΚΟ) 

ΝΑΚ     ΚΕΧΡΚ (ΚΑΠΩΝΚΚΟ) 
Poaceae 
(Gramineae) 

Echinochloa 
Echinochloa 
esculenta 

36 ΚΕΧΡΚ (ΚΟΚΝΟ) ΚΕΧΡΚ (ΚΟΚΝΟ) ΝΑΚ     ΚΕΧΡΚ (ΚΟΚΝΟ) 
Poaceae 
(Gramineae) 

Panicum 
Panicum 
miliaceum 



 

Δγρεηξίδην εθαξκνγήο Δληαίαο Αίηεζεο 2015 ηειηθφ έθδνζε 1.0 Page 108 
 

37 
ΚΕΧΡΚ 
(ΜΑΡΓΑΡΚΣΩΔΕ
) 

ΚΕΧΡΚ 
(ΜΑΡΓΑΡΚΣΩΔΕ) 

ΝΑΚ     
ΚΕΧΡΚ 
(ΜΑΡΓΑΡΚΣΩΔΕ) 

Poaceae 
(Gramineae) 

Pennisetum 
Pennisetum 
typhoides 

38 ΚΕΧΡΚ (ΚΣΑΛΚΚΟ) ΚΕΧΡΚ (ΚΣΑΛΚΚΟ) ΝΑΚ     ΚΕΧΡΚ (ΚΣΑΛΚΚΟ) 
Poaceae 
(Gramineae) 

Setaria Setaria Italica 

39 
ΚΚΝΕΖΚΚΟ 
ΛΑΧΑΝΟ 

ΚΚΝΕΖΚΚΟ 
ΛΑΧΑΝΟ 

ΝΑΚ     ΚΚΝΕΖΚΚΟ ΛΑΧΑΝΟ Brassicaceae Brassica Brassica rapa 

40 
ΚΟΛΚΑΝΔΡΟ ΚΟΛΚΑΝΔΡΟ 

ΝΑΚ     ΚΟΛΚΑΝΔΡΟ Apiaceae Coriandrum 
Coriandrum 
sativum 

41 
ΚΟΛΟΚΑΚ ΚΟΛΟΚΑΚ 

ΝΑΚ     ΚΟΛΟΚΑΚ Araceae Colocasia 
Colocasia 
esculenta 

42 ΚΟΛΟΚΤΙΑ ΚΟΛΟΚΤΙΑ ΝΑΚ     

ΣΡΟΓΓΤΛΗ ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΟΛΟΚΤΙΑ, 
ΠΟΡΣΟΚΑΛΚ Θ 
ΚΟΚΚΚΝΟΤ 
ΧΡΩΜΑΣΟ, Κ.Α. 

Cucurbitaceae Cucurbita 
Cucurbita 
maxima 

43 ΚΟΛΟΚΤΙΚ ΚΟΛΟΚΤΙΚ ΝΑΚ     
ΚΟΛΟΚΤΙΑΚΚ ΑΠΡΟ, 
ΠΡΑΚΝΟ, ΚΟΚΚΚΝΟ, 
ΜΑΤΡΟ Κ.Α. 

Cucurbitaceae Cucurbita 
Cucurbita 
pepo 

44 ΚΟΛΟΚΤΙΚΕ ΚΟΛΟΚΤΙΚΕ ΝΑΚ     

ΚΟΛΟΚΤΙΕ ΠΟΤ 
ΧΡΗΚΜΟΠΟΚΟΤΝΣΑΚ 
ΓΚΑ ΠΚΣΕ, ΠΑΡΚΑΠΑ 
Κ.Α. 

Cucurbitaceae Cucurbita 
Cucurbita 
moschata 

45 
ΚΟΤΚΚΑ ΓΚΑ 
ΧΛΩΡΗ 
ΛΚΠΑΝΗ 

ΕΚΔΗ VICIA ΝΑΚ ΝΑΚ ΝΑΚ 
ΚΟΤΚΚΑ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ 
ΛΚΠΑΝΗ 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Vicia Vicia faba 

46 ΚΡΑΜΒΟΕΚΔΗ ΚΡΑΜΒΟΕΚΔΗ ΝΑΚ     
ΚΟΤΛΟΤΜΠΡΑ Brassicaceae Brassica 

Brassica 
oleracea (var 
gongylodes) 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗΑ Brassicaceae Brassica 
Brassica 
oleracea (var  
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botrytis) 

ΚΡΑΜΠΗΑ Brassicaceae Brassica 
Brassica 
oleracea (var  
capitata) 

ΛΑΥΑΝΑΚΗ 
ΒΡΤΞΔΛΛΧΝ 

Brassicaceae Brassica 
Brassica 
oleracea (var 
gemifera) 

ΛΑΥΑΝΟ ΑΚΔΦΑΛΟ Brassicaceae Brassica 

Brassica 
oleracea 
(acephala 
group) 

ΛΑΥΑΝΟ ΓΟΤΡΟ Brassicaceae Brassica 

Brassica 
oleracea 
(Savoy 
Cabbage 
Group) 

ΜΠΡΟΚΟΛΟ Brassicaceae Brassica 
Brassica 
oleracea (var 
italica) 

47 
ΚΡΕΑΣΟΚΟΛΟΚ
Ο (ΖΑΜΠΟΤΡΑ) 

ΚΡΕΑΣΟΚΟΛΟΚΟ 
(ΖΑΜΠΟΤΡΑ) 

ΝΑΚ     
ΚΡΕΑΣΟΚΟΛΟΚΟ 
(ΖΑΜΠΟΤΡΑ) 

Cucurbitaceae Lagenaria 
Lagenaria 
vulgaris 

48 
ΚΡΕΜΜΤΔΟΕΚΔ
Η 

ΚΡΕΜΜΤΔΟΕΚΔΗ ΝΑΚ     

ΚΡΕΜΜΤΔΚΑ Amaryllidaceae 

Allium 

Allium cepa 

ΠΡΑΟ Amaryllidaceae 
Allium 
porrum L. 

ΚΟΡΔΟ Amaryllidaceae 
Allium 
sativum 

ΧΟΚΝΟΠΡΑΟ 
(ONION) 

Amaryllidaceae 
Allium 
schoenopras
um 

ΧΟΚΝΟΠΡΑΟ 
(GARLIC) 

Amaryllidaceae 
Allium 
tuberosum 
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49 ΚΡΚΙΑΡΚ ΚΡΚΙΑΡΚ ΝΑΚ     ΚΡΚΙΑΡΚ 
Poaceae 
(Gramineae) 

Hordeum 
Ηordeum 
vulgare 

50 ΕΚΔΗ LATHYRUS ΕΚΔΗ LATHYRUS ΝΑΚ ΝΑΚ ΝΑΚ 

ΛΟΤΒΑΝΑ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Lathyrus 
Lathyrus 
ochrus 

ΛΑΙΟΤΡΚ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Lathyrus 
Lathryrus 
cicera 

ΦΑΒΕΣΣΑ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Lathyrus 
Lathyrus 
sativus 

51 ΛΚΙΟΠΑΣΟ ΛΚΙΟΠΑΣΟ ΝΑΚ     ΛΚΙΟΠΑΣΟ Plantaginaceae Plantago Plantago spp. 

52 ΛΚΛΚΟΤΜ ΛΚΛΚΟΤΜ ΝΑΚ     ΛΚΛΚΟΤΜ Liliaceae Lilium  
Lilium 
candidum 

53 ΛΚΝΑΡΚ ΛΚΝΑΡΚ ΝΑΚ     ΛΚΝΑΡΚ  Linaceae  Linum 
 Linum 
usitatissimu
m 

54 
ΛΟΤΒΑΝΑ ΓΚΑ 
ΧΛΩΡΗ 
ΛΚΠΑΝΗ 

ΕΚΔΗ LATHYRUS ΝΑΚ ΝΑΚ ΝΑΚ 
ΛΟΤΒΑΝΑ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ 
ΛΚΠΑΝΗ 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Lathyrus 
Lathyrus 
ochrus 

55 ΛΟΤΒΚΑ ΛΟΤΒΚΑ ΝΑΚ ΝΑΚ ΝΑΚ ΛΟΤΒΚ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Vigna 
Vigna 
unguiculata 

56 
ΛΟΤΒΚΑ ΓΚΑ 
ΧΛΩΡΗ 
ΛΚΠΑΝΗ 

ΛΟΤΒΚΑ ΝΑΚ ΝΑΚ ΝΑΚ 
ΛΟΤΒΚΑ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ 
ΛΚΠΑΝΗ 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Vigna 
Vigna 
unguiculata 

57 ΛΟΤΠΚΝΟ ΛΟΤΠΚΝΟ ΝΑΚ ΝΑΚ   

ΛΟΤΠΚΝΟ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Lupinus 
π.χ. L. albus, 
L. luteus 

ΛΟΤΠΚΝΟ ΣΟ ΛΕΤΚΟ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Lupinus 
Lupinus albus 
L. 

ΛΟΤΠΚΝΟ ΣΟ 
ΣΕΝΟΦΤΛΛΟ 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Lupinus 
Lupinus 
angustifolius 
L. 

ΛΟΤΠΚΝΟ ΣΟ ΚΚΣΡΚΝΟ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Lupinus 
Lupinus 
luteus L. 
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58 
ΛΤΚΑΝΙΟ ΛΤΚΑΝΙΟ 

ΝΑΚ     ΛΤΚΑΝΙΟ Gentianaceae Eustoma  
Eustoma 
grandiflorum 

59 
ΜΑΪΝΣΑΝΟ ΜΑΪΝΣΑΝΟ 

ΝΑΚ     ΜΑΪΝΣΑΝΟ Apiaceae Petroselinum 
Petroselinum 
crispum 

60 ΜΑΡΑΙΟ ΜΑΡΑΙΟ ΝΑΚ     ΜΑΡΑΙΟ Umbelliferae Foeniculum 
Foeniculum 
vulgare 

61 
ΜΑΡΟΤΛΚΑ ΜΑΡΟΤΛΚΑ 

ΝΑΚ     ΜΑΡΟΤΛΚ Asteraceae Lactuca 
Lactuca 
sativa 

62 ΜΕΛΚΣΖΑΝΕ ΜΕΛΚΣΖΑΝΕ ΝΑΚ     ΜΕΛΚΣΖΑΝΕ Solanaceae Solanum 
Solanum 
melongena 

63   

ΑΓΡΩΣΩΔΗ Θ 
ΑΛΛΑ ΠΟΩΔΗ 
ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΚΚΑ 
ΦΤΣΑ 

ΝΑΚ ΝΑΚ ΝΑΚ 
ΜΗΔΚΚΗ Η ΗΜΕΡΟ 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Medicago 
Medicago 
sativa L. 

ΜΗΔΚΚΗ  
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Medicago 
Medicago 
Sativa 

64 
ΜΚΓΜΑ ΒΚΚΟ - 
ΚΡΚΙΑΡΚ 

ΜΚΓΜΑ ΒΚΚΟ - 
ΚΡΚΙΑΡΚ 

ΝΑΚ     
ΜΚΓΜΑ ΒΚΚΟ - 
ΚΡΚΙΑΡΚ 

    
  

65 
ΜΚΓΜΑ ΒΚΚΟ - 
ΚΣΑΡΚ 

ΜΚΓΜΑ ΒΚΚΟ - 
ΚΣΑΡΚ 

ΝΑΚ     ΜΚΓΜΑ ΒΚΚΟ - ΚΣΑΡΚ     
  

66 
ΜΚΓΜΑ ΒΚΚΟ - 
ΣΡΚΣΚΚΑΛΕ 

ΜΚΓΜΑ ΒΚΚΟ - 
ΣΡΚΣΚΚΑΛΕ 

ΝΑΚ     
ΜΚΓΜΑ ΒΚΚΟ - 
ΣΡΚΣΚΚΑΛΕ 

    
  

67 
ΜΚΓΜΑ ΜΠΚΖΕΛΚ 
- ΚΣΑΡΚ 

ΜΚΓΜΑ ΜΠΚΖΕΛΚ - 
ΚΣΑΡΚ 

ΝΑΚ     
ΜΚΓΜΑ ΜΠΚΖΕΛΚ - 
ΚΣΑΡΚ 

    
  

68 
ΜΚΓΜΑ ΜΠΚΖΕΛΚ 
- ΣΡΚΣΚΚΑΛΕ 

ΜΚΓΜΑ ΜΠΚΖΕΛΚ - 
ΣΡΚΣΚΚΑΛΕ 

ΝΑΚ     
ΜΚΓΜΑ ΜΠΚΖΕΛΚ - 
ΣΡΚΣΚΚΑΛΕ 

    
  

69 
ΜΚΓΜΑ ΚΣΑΡΚ - 
ΣΡΚΣΚΚΑΛΕ 

ΜΚΓΜΑ ΚΣΑΡΚ - 
ΣΡΚΣΚΚΑΛΕ 

ΝΑΚ     
ΜΚΓΜΑ ΚΣΑΡΚ - 
ΣΡΚΣΚΚΑΛΕ 

    
  

70 
ΜΚΓΜΑ - 
ΠΟΛΤΚΑΛΛΚΕΡΓΕ
ΚΑ 

ΜΚΓΜΑ - 
ΠΟΛΤΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚ
Α 

ΝΑΚ     
ΜΚΓΜΑ 
ΑΔΚΕΤΚΡΚΝΚΣΟ 

    
  

71 
ΜΟΝΚΜΕ 

ΔΕΝΣΡΩΔΕΚ 
ΜΟΝΚΜΕ 

ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 
      ΑΒΟΚΑΝΣΟ Lauraceae Persea 

Persea 
americana 
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ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 
  ΚΟΤΑΦΑ Myrtaceae Psidium 

Psidium 
guajava 

  ΜΑΝΓΚΟ Anacardiaceae Magnifera 
Magnifera 
indica 

  ΜΕΠΗΛΚΕ Rosaceae Eriobotrya 
Eriobotrya 
japonica 

  ΠΑΠΑΓΚΑ Caricaceae Carica 
Carica 
papaya 

  ΚΕΡΚΜΟΓΚΑ Annonaceae Annona 
Annona 
cherimola 

  APPLE CUSTARD Annonaceae Annona 
Annona 
reticulata 

  LYCHEE Sapindaceae Litchi 
Litchi 
Chinensis 

  PASSION FRUIT Passifloraceae Passiflora 
Passiflora 
Edulis 

  YUMBERRY Myricaceae Myrica Myrica Rubra 

72 
ΜΟΝΚΜΕ 
ΙΑΜΝΩΔΕΚ 
ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

ΜΟΝΚΜΕ 
ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

      ΑΡΩΝΚΑ Rosaceae Aronia 
Aronia 
melanocarpa 

      ΒΑΣΟΜΟΤΡΟ Rosaceae Rubus 
Rubus 
fruticosus 

      ΜΕΟΤΡΟ Rosaceae Rubus Rubus idaeus 

      ΓΚΟΣΖΚ ΜΠΕΡΚ Solanaceae Lycium 
Lycium 
barbarum 

      ΚΠΠΟΦΑΕ Eleagnaceae Hippophae 
Hippophae 
sp. 

      ΜΤΡΣΚΛΛΟ Ericaceae Vaccinium 
Vaccinium 
sp. 

      ΠΑΡΑΓΓΚ (ΗΜΕΡΟ) Asparagaceae Asparagus 
Asparagus 
officinalis 

      ΛΕΒΑΝΣΑ Lamiaceae Lavandula Lavandula 
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angustifolia 

      ΜΕΛΚΑ Lamiaceae Melissa 
Melissa 
officinalis 

      ΡΚΓΑΝΗ Lamiaceae Origanum 
Origanum 
spp. 

      ΚΔΕΡΚΣΗ Lamiaceae Sideritis Sideritis spp. 

      ΤΩΠΟ Lamiaceae Hyssopus 
Hyssopus 
officinalis 

      ΔΤΟΜΟ Lamiaceae Mentha 
Mentha 
viridis 

      ΙΤΜΑΡΚ Lamiaceae Thymus Thymus spp. 

      ΜΕΝΣΑ Lamiaceae Mentha 
Mentha 
piperita 

      ΜΑΝΣΖΟΤΡΑΝΑ Lamiaceae Origanum 
Origanum 
majoranum 

      ΔΚΚΣΑΜΟ Lamiaceae Origanum 
Origanum 
dictamus 

      
ΔΕΝΔΡΟΛΚΒΑΝΟ 
(ΛΑΜΑΡΚ) 

Lamiaceae Rosmarinus 
Rosmarinus 
officinalis 

      ΣΑΡΑΚΟ Asteraceae Artemisia 
Artemisia 
dracungulus 

      ΔΑΦΝΗ Lamiaceae Laurus 
Laurus 
nobilis 

      ΑΨΚΙΚΑ Asteraceae Artemisia 
Artemisia 
absinthium 

      
ΦΑΚΟΜΗΛΚΑ 
(ΠΑΣΖΚΑ) 

Lamiaceae Salvia Salvia spp. 

      ΑΧΚΛΛΕΚΑ Asteraceae Achillea 
Achillea 
millefolium 

      ΖΑΜΠΟΤΚΟ Adoxaceae Sambucus 
Sambucus 
nigra 
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      ΑΛΟΤΚΖΑ Verbenaceae Lippia 
Lippia 
citriodora 

      ΙΡΟΤΜΠΑ Lamiaceae Satureja Satureja spp. 

      ΚΚΟΤΛΚ Geraniaceae Geranium 
Geranium 
spp. 

      ΑΛΟΗ 
Xanthorrhoeac
eae 

Aloe Aloe vera 

      ΚΑΠΠΑΡΗ Capparaceae Capparis Capparis spp. 

      
ΠΑΡΑΓΓΚ (ΑΓΡΚΟ) - 
ΑΓΡΕΛΚ 

Asparagaceae Asparagus 
Asparagus 
prostratus 

      ΣΡΕΛΚΣΚΑ Strelitziaceae Strelitzia 
Strelitzia 
reginae 

      ΣΡΚΑΝΣΑΦΤΛΛΚΑ Rosaceae Rosa sp. 

      ΚΡΑΝΑ Cornaceae Cornus Cornus mas L 

73 
ΜΟΝΚΜΟΚ 
ΒΟΚΟΣΟΠΟΚ 

ΜΟΝΚΜΟΚ 
ΒΟΚΟΣΟΠΟΚ 

      
ΜΟΝΚΜΟΚ 
ΒΟΚΟΣΟΠΟΚ 

      

74 ΜΠΑΜΚΑ ΜΠΑΜΚΑ ΝΑΚ     ΜΠΑΜΚΑ Malvaceae Hibiscus 
Hibiscus 
esculentum 

75 ΜΠΑΝΑΝΕ 
ΜΟΝΚΜΕ 
ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

      ΜΠΑΝΑΝΕ Musaceae Musa 
Musa 
acuminata 

76 ΜΠΚΖΕΛΚΑ ΜΠΚΖΕΛΚΑ ΝΑΚ ΝΑΚ ΝΑΚ 

ΜΠΚΖΕΛΚΑ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Pisum 
Pisum 
sativum 

ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΚΚΑ 
ΜΠΚΖΕΛΚΑ 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Pisum 
Pisum 
sativum L. 
(partim) 

77 
ΜΠΚΖΕΛΚΑ ΓΚΑ 
ΧΛΩΡΗ 
ΛΚΠΑΝΗ 

ΜΠΚΖΕΛΚΑ ΝΑΚ ΝΑΚ ΝΑΚ 
ΜΠΚΖΕΛΚΑ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ 
ΛΚΠΑΝΗ 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Pisum 
Pisum 
sativum 

78 
ΝΕΡΟΚΟΛΟΚΤΙΚ
Α ΝΕΡΟΚΟΛΟΚΤΙΚΑ 

ΝΑΚ     ΝΕΡΟΚΟΛΟΚΤΙΚΑ Cucurbitaceae Lagenaria 
Lagenaria 
siceraria 

79 ΠΑΠΟΤΣΟΤΚΑ ΜΟΝΚΜΕ       ΠΑΠΟΤΣΟΤΚΑ       
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ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

80 ΠΑΣΑΣΕ ΠΑΣΑΣΕ ΝΑΚ     ΠΑΣΑΣΕ Solanaceae Solanum 
Solanum 
tuberosum 

81 
ΠΕΠΟΝΚΑ ΠΕΠΟΝΚΑ 

ΝΑΚ     ΠΕΠΟΝΚΑ Cucurbitaceae Cucumis 
Cucumis 
melo 

82 
ΠΕΡΒΟΛΚ 

ΜΟΝΚΜΕ 
ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

      
ΔΕΝΣΡΩΔΕΚ 
ΔΚΑΦΟΡΕ 

      

83 ΠΚΠΕΡΚΑ ΠΚΠΕΡΚΑ ΝΑΚ     

ΠΚΠΕΡΚΑ (καυτερέσ 
πιπεριέσ, 
χρωματιςτέσ, 
γεμιςτέσ πιπεριέσ, 
κέρατο/φλωρίνησ, 
πιπεριέσ για τουρςί, 
και άλλεσ γλυκιέσ 
πιπεριέσ) 

Solanaceae Capsicum 
Capsicum 
annum 

84 ΠΚΣΑΚΚΕ 
ΜΟΝΚΜΕ 
ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

      ΠΚΣΑΚΚΕ       

85 ΡΑΔΚΚΚΑ ΡΑΔΚΚΚΑ ΝΑΚ     

ΑΝΣΚΔΚ Asteraceae 

Cichorium 

Cichorium 
endivia 

ΡΑΔΚΚΚ Asteraceae 
Cichorium 
intybus 

ΣΑΜΝΑΓΚΑΙΚ 
(ΑΓΡΚΟΡΑΔΚΚΟ) 

Asteraceae 
Cichorium 
spinosum 

86 
ΡΑΠΑΝΑΚΚΑ ΡΑΠΑΝΑΚΚΑ 

ΝΑΚ     ΡΑΠΑΝΑΚΚ Brassicaceae Raphanus 
Raphanus 
sativus 

87 ΡΕΒΚΙΚΑ ΡΕΒΚΙΚΑ ΝΑΚ ΝΑΚ ΝΑΚ ΡΕΒΚΙΚ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Cicer 
Cicer 
arietinum 

88 
ΡΕΒΚΙΚΑ ΓΚΑ 
ΧΛΩΡΗ 
ΛΚΠΑΝΗ 

ΡΕΒΚΙΚΑ ΝΑΚ ΝΑΚ ΝΑΚ 
ΡΕΒΚΙΚ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ 
ΛΚΠΑΝΗ 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Cicer 
Cicer 
arietinum 

89 ΡΟΚΑ ΡΟΚΑ ΝΑΚ     ΡΟΚΑ Brassicaceae Eruca Eruca sativa 
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90 
ΕΛΚΝΟ ΕΛΚΝΟ 

ΝΑΚ     ΕΛΚΝΟ Apiaceae Apium 
Apium 
graveolens 

91 ΚΚΑΛΗ ΚΚΑΛΗ ΝΑΚ     ΚΚΑΛΗ 
Poaceae 
(Gramineae) 

Secale 
Secale 
cereale 

92 ΚΑΜΚ ΚΑΜΚ ΝΑΚ     ΚΑΜΚ Pedaliaceae  Sesamun 
Sesamun 
indicum 

93 ΚΣΑΡΚ ΚΣΑΡΚ ΝΑΚ     

ΚΣΟ SPELTA Θ 
ΟΛΤΡΑ  

Poaceae 
(Gramineae) 

Triticum 
Σriticum 
spelta L 

ΔΚΚΟΚΚΟ ΚΣΑΡΚ / ΖΕΑ 
Poaceae 
(Gramineae) 

Triticum 
Triticum 
dicoccon  

ΜΑΛΑΚΟ ΚΣΑΡΚ 
Poaceae 
(Gramineae) 

Triticum 
Triticum 
aestivum 

94 ΚΦΩΝΑΡΚ ΚΦΩΝΑΡΚ ΝΑΚ     ΚΦΩΝΑΡΚ / ΒΡΩΜΗ 
Poaceae 
(Gramineae) 

Avena 

Avena sativa 
(περιλαμβάν
ει 
 A. byzantina 
)   

95 ΚΛΗΡΟ ΚΣΑΡΚ ΚΣΑΡΚ ΝΑΚ     ΚΛΗΡΟ ΚΣΑΡΚ 
Poaceae 
(Gramineae) 

Triticum 
Triticum 
durum 

96 
ΟΓΚΑ ΟΓΚΑ 

ΝΑΚ ΝΑΚ   ΟΓΚΑ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Glycine Glycine max  

97 ΟΡΓΟ ΟΡΓΟ ΝΑΚ     

ΟΡΓΟ 
Poaceae 
(Gramineae) 

Sorghum 
Sorghum 
bicolor (L.)   

ΟΡΓΟ ΣΟΤ ΟΤΔΑΝ 
Poaceae 
(Gramineae) 

Sorghum 
Sorghum 
sudanense  

ΔΚΕΚΔΚΚΟ ΤΒΡΚΔΚΟ 
Poaceae 
(Gramineae) 

Sorghum 

Sorghum 
bicolor x 
Sorghum 
sudanese  

98 ΠΑΝΑΧΚ ΠΑΝΑΧΚ ΝΑΚ     ΠΑΝΑΧΚ 
Amaranthacea
e 

Spinacia 
Spinacia 
oleracea 
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99 
ΣΕΒΚΑ ΣΕΒΚΑ 

ΝΑΚ     ΣΕΒΚΑ Asteraceae Stevia 
Stevia 
rebaudiana 

100 
ΤΚΚΕ 

ΜΟΝΚΜΕ 
ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

      ΤΚΚΕ       

101 ΣΕΤΣΛΑ ΣΕΤΣΛΑ ΝΑΚ     

ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΚΚΑ 
ΣΕΤΣΛΑ 

Amaranthacea
e 

Beta 

Beta vulgaris 
subsp. 
vulgaris  

ΛΑΧΑΝΟ 
Amaranthacea
e 

Beta vulgaris 
var cicla 

ΠΑΝΣΖΑΡΚΑ 
Amaranthacea
e 

Beta vulgaris 

102 ΣΟΜΑΣΕ ΣΟΜΑΣΕ ΝΑΚ     ΣΟΜΑΣΕ Solanaceae Solanum 
Solanum 
lycopersicum 

103 
ΣΡΚΑΝΣΑΦΤΛΛΚ
Α ΑΓΡΟΤ 

ΜΟΝΚΜΕ 
ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

      
ΣΡΚΑΝΣΑΦΤΛΛΚΑ Η 
ΔΑΜΑΚΗΝΗ 

Rosaceae Rosa 
Rosa 
damascena 

104 ΣΡΚΣΚΚΑΛΕ ΣΡΚΣΚΚΑΛΕ ΝΑΚ     ΣΡΚΣΚΚΑΛΕ 
Poaceae 
(Gramineae) 

X 
Triticosecale 

Χ 
Triticosecale 
Wittm. ex A. 
Camus  

105 ΣΡΚΦΤΛΛΚ ΣΡΚΦΤΛΛΚ ΝΑΚ ΝΑΚ ΝΑΚ 

ΣΡΚΦΤΛΛΚ ΣΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΚΝΟ 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Trifolium 
Trifolium 
alexandrinu
m L. 

ΣΡΚΦΤΛΛΚ ΣΟ ΝΟΙΟ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Trifolium 
Trifolium 
hybridum L. 

ΣΡΚΦΤΛΛΚ ΣΟ 
ΑΡΚΟΧΡΟΤΝ 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Trifolium 
Trifolium 
incarnatum L. 

ΣΡΚΦΤΛΛΚ ΣΟ 
ΛΕΚΜΩΝΚΟ 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Trifolium 
Trifolium 
pratense L. 

ΣΡΚΦΤΛΛΚ ΣΟ ΕΡΠΟΝ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Trifolium 
Trifolium 
repens L. 

ΣΡΚΦΤΛΛΚ ΣΟ ΤΠΣΚΟ Fabaceae Trifolium Trifolium 
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(ΠΕΡΚΚΟ) (Leguminosae) resupinatum 
L. 

106 
ΣΡΚΦΤΛΛΚ ΓΚΑ 
ΧΛΩΡΗ 
ΛΚΠΑΝΗ 

ΣΡΚΦΤΛΛΚ ΝΑΚ ΝΑΚ ΝΑΚ 
ΣΡΚΦΤΛΛΚ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ 
ΛΚΠΑΝΗ 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Trifolium   

107 
ΦΑΒΕΣΣΑ ΓΚΑ 
ΧΛΩΡΗ 
ΛΚΠΑΝΗ 

ΕΚΔΗ LATHYRUS ΝΑΚ ΝΑΚ ΝΑΚ 
ΦΑΒΕΣΣΑ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ 
ΛΚΠΑΝΗ 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Lathyrus 
Lathyrus 
sativus 

108 ΦΑΚΕ ΦΑΚΕ ΝΑΚ ΝΑΚ ΝΑΚ ΦΑΚΗ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Lens Lens culinaris 

109 
ΦΑΚΕ ΓΚΑ 
ΧΛΩΡΗ 
ΛΚΠΑΝΗ 

ΦΑΚΕ ΝΑΚ ΝΑΚ ΝΑΚ 
ΦΑΚΕ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ 
ΛΚΠΑΝΗ 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Lens Lens culinaris 

110 ΦΑΟΛΚΑ ΦΑΟΛΚΑ ΝΑΚ ΝΑΚ ΝΑΚ 
ΦΑΟΛΑΚΚ 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Phaseolus 
Phaseolus 
vulgaris 

ΦΑΟΛΚΑ ΓΚΓΑΝΣΕ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Phaseolus 
Phaseolus 
coccineus  

111 
ΦΑΟΛΚΑ ΓΚΑ 
ΧΛΩΡΗ 
ΛΚΠΑΝΗ 

ΦΑΟΛΚΑ ΝΑΚ ΝΑΚ ΝΑΚ 
ΦΑΟΛΚΑ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ 
ΛΚΠΑΝΗ 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Phaseolus 
Phaseolus 
coccineus  

112 
ΦΚΣΚΚΚΑ ΦΚΣΚΚΚΑ 

ΝΑΚ ΝΑΚ   ΦΚΣΚΚΚΑ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Arachis 
Arachis 
hypogaea 

113 ΦΡΑΟΤΛΕ ΦΡΑΟΤΛΕ ΝΑΚ     ΦΡΑΟΤΛΕ Rosaceae Fragaria Fragaria sp 

114 ΦΟΚΝΚΚΚΕ 
ΜΟΝΚΜΕ 
ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

      ΦΟΚΝΚΚΚΕ       

115 
ΦΤΛΛΟΒΟΛΑ - 
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 

ΜΟΝΚΜΕ 
ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

      

ΑΚΣΚΝΚΔΚΑ Actinidiaceae Actinidia 
Actinidia 
chinensis 

ΑΧΛΑΔΚΕ Rosaceae Pyrus 
Pyrus 
communis 

ΑΧΛΑΔΟΜΗΛΑ Rosaceae Pyrus 
Pyrus 
pyrifolia 
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ΔΑΜΑΚΗΝΚΕ Rosaceae Prunus 
Prunus 
domestica 

ΚΕΡΑΚΕ Rosaceae Prunus 
Prunus avium 
L 

ΚΤΔΩΝΚΕ Rosaceae Cydonia 
Cydonia 
oblonga 

ΛΩΣΟΚ Ebenaceae Diospyros 
Diospyros 
kaki 

ΜΗΛΚΕ Rosaceae Malus 
Malus pumila 
mill 

ΝΕΚΣΑΡΚΝΚΕ Rosaceae Prunus 
Prunus 
persica var. 
nucipersica 

ΠΟΛΕΜΚΔΚΕ Rosaceae Mespilus 
Mespilus 
germanica 

ΡΟΔΑΚΚΝΚΕ Rosaceae Prunus 
Prunus 
persica 

ΡΟΔΚΕ Lythraceae Punica 
Punica 
granatum 

ΧΡΤΟΜΗΛΚΕ - 
ΚΑΪΚΕ 

Rosaceae Prunus 
Prunus 
armeniaca 

116 
ΧΑΜΟΜΗΛΚ ΧΑΜΟΜΗΛΚ 

ΝΑΚ     ΧΑΜΟΜΗΛΚ Asteraceae Matricaria 
Matricaria 
chamomila 

117 
ΧΑΡΟΤΠΚΕ 

ΜΟΝΚΜΕ 
ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

  ΝΑΚ   ΧΑΡΟΤΠΚΕ 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Ceratonia 
Ceratonia 
siliqua 

118 
ΧΡΤΑΝΙΕΜΑ ΧΡΤΑΝΙΕΜΑ 

ΝΑΚ     ΧΡΤΑΝΙΕΜΑ Compositae 
Chrysanthem
um  

Chrysanthem
um 
morifolium 

119 
ΨΤΧΑΝΙΗ - 
ΑΓΡΩΣΩΔΗ Θ 
ΑΛΛΑ ΠΟΩΔΗ 

ΑΓΡΩΣΩΔΗ Θ 
ΑΛΛΑ ΠΟΩΔΗ 
ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΚΚΑ 

ΝΑΚ ΝΑΚ   
ΟΝΟΒΡΤΧΚΑ Η 
ΗΜΕΡΟ 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Onobrychis 
Onobrychis 
vicifolia Scop. 

ΛΩΣΟ Ο Fabaceae Lotus Lotus 
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ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΚΚΑ 
ΦΤΣΑ 

ΦΤΣΑ ΚΕΡΑΣΚΟΦΟΡΟ (Leguminosae) corniculatus 
L. 

ΣΡΚΓΩΝΚΚΗ 
(ΜΟΧΟΚΣΑΡΟ) Θ 
ΣΡΚΓΩΝΕΛΛΑ 

Fabaceae 
(Leguminosae) 

Trigonella 
Trigonella 
foenumgraec
um L. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 – Δπηιέμηκεο πνηθηιίεο Βηνκεραληθήο Κάλλαβεο πξνο επηδφηεζε  
 
Cannabis sativa L. HEMP 
 

Α/Α ΠΟΗΚΗΛΗΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΝΝΑΒΖ 

1 Antal 

2 Armanca 

3 Asso 

4 Beniko 

5 Bialobrzeskie 

6 Białobrzeskie 

7 CS 

8 Cannakomp 

9 Carma 

10 Carmagnola 

11 Chamaeleon 

12 Codimono 

13 Dacia Secuieni 

14 Delta-405 

15 Delta-llosa 

16 Denise 

17 Diana 

18 Dioica 88 

19 Epsilon 68 

20 Fedora 17 

21 Felina 32 

22 Ferimon 

23 Fibranova 

24 Fibrol 

25 Finola 

26 Futura 75 

27 Férimon 

28 Ivory 

29 KC Dora 

30 KC Virtus 

31 KC Zuzana 

32 Kompolti 

33 Kompolti hibrid TC 

34 Lipko 

35 Lovrin 110 
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36 Marcello 

37 Markant 

38 Monoica 

39 Rajan 

40 Santhica 23 

41 Santhica 27 

42 Santhica 70 

43 Secuieni Jubileu 

44 Silvana 

45 Szarvasi 

46 Tiborszallasi 

47 Tisza 

48 Tygra 

49 Uniko B 

50 Uso-31 

51 Wielkopolskie 

52 Wojko 

53 Zenit 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 9 –  Πξφλνηεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα Βηνκεραληθήο Κάλλαβεο 
 
1. Ζ ζηξεκκαηηθή ελίζρπζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα βηνκεραληθήο θάλλαβεο, ρνξεγείηαη κφλν γηα ηηο 

εθηάζεηο πνπ έρνπλ ζπαξζεί κε ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίεο βηνκεραληθήο θάλλαβεο νη νπνίεο 
παξέρνπλ νξηζκέλεο εγγπήζεηο φζνλ αθνξά ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε Γ9THC 
(ηεηξαυδξνθαλλαβηφιε).  

 
2. Δπηιέμηκα εθηάξηα βηνκεραληθήο θάλλαβεο ζεσξνχληαη εθηάζεηο πνπ είλαη ζπαξκέλεο ΜΟΝΟ 

κε πνηθηιίεο νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηνλ «Κνηλό θαηάινγν πνηθηιηώλ θαιιηεξγνύκελσλ 
θπηηθώλ εηδώλ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 9) θαη έρνπλ πεξηεθηηθφηεηα ζε Γ9THC (ηεηξαυδξνθαλλαβηφιε) 
πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 0,2% ζε μεξφ βάξνο. 

 
3. Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε Γ9THC (ηεηξαυδξνθαλλαβηφιε), ησλ θπηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην αγξνηεκάρην πνπ δειψζεθε, δηελεξγείηαη πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο. Ζ 
δεηγκαηνιεςία γηα ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ζε Γ9THC ησλ θπηψλ βηνκεραληθήο θάλλαβεο, 
γίλεηαη απφ ηνλ ΚΟΑΠ θαη ε δηελέξγεηα ηνπ πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, ησλ δεηγκάησλ, ζε 
Γ9THC γίλεηαη απφ ην Γεληθφ Κξαηηθφ Υεκείν. 
 

4. Σν χςνο ηεο επηδφηεζεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο βηνκεραληθήο θάλλαβεο είλαη ε ίδηα κε 
νπνηαζδήπνηε άιιεο θαιιηέξγεηαο πνπ επηδνηείηαη απφ ην ΚΔΔ. 

 
ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΝΝΑΒΖ 
 

Ζ ηειεπηαία κέξα ππνβνιήο αηηήζεσλ πνπ πεξηέρνπλ ηεκάρηα κε θαιιηέξγεηα θάλλαβε 
ΘΔΧΡΔΗΣΑΗ ε ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ησλ θαλνληθψλ αηηήζεσλ ΚΔΔ δειαδή ζηηο 
04/05/2015. ε εκεξνκελία κεηαγελέζηεξεο απηήο ε δήισζε θαιιηέξγεηαο βηνκεραληθήο 
θάλλαβεο ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ.  
 

- Οη αηηεηέο πνπ πξνηίζεληαη λα δειψζνπλ ζαλ θαιιηέξγεηα βηνκεραληθή θάλλαβε, ππνρξενχληαη 
λα πξνπιεξψζνπλ ην θφζηνο γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ζε 
Γ9THC, κέζσ εκβάζκαηνο ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ΚΟΑΠ θαη ε απφδεημε ηνπ εκβάζκαηνο 
πξνζθνκίδεηαη ζε Οηθείν Δπαξρηαθφ Γξαθείν. 

 
- Σν θφζηνο δηελέξγεηαο ηνπ ζρεηηθνχ πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, αλέξρεηαη ζηα €255,85 αλά 

αγξνηεκάρην πνπ δειψζεθε σο βηνκεραληθή θάλλαβε. 
 

- ια ηα έληππα πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ θαζψο θαη ε απφδεημε ηνπ εκβάζκαηνο γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπ θφζηνπο δηελέξγεηαο ηνπ πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκφ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη 
ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 04/05/2015. ε αληίζεηε πεξίπησζε ηα ηεκάρηα γηα ηα νπνία δελ 
ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έληππα ζα απνξξίπηνληαη θαη ζα επηβάιινληαη 
νη αλάινγεο κεηψζεηο ή/θαη απνθιεηζκνί ζε νιφθιεξε ηελ αίηεζε. 

 
 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΣΖΖ  
Γηα ηηο εθηάζεηο  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  γηα ηελ παξαγσγή βηνκεραληθήο θάλλαβεο είλαη 

ππνρξεσηηθφ ζηελ εληαία αίηεζε λα δειψλνληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο : 
 

1) Πνηθηιία ζπφξνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε   (ΔΔ 809/2014, αξζ.17) (ΔΝΣΤΠΟ 1) 
 

- Οη επηιέμηκεο πνηθηιίεο πεξηέρνληαη ζηνλ «Κνηλφ θαηάινγν πνηθηιηψλ θαιιηεξγνχκελσλ 
θπηηθψλ εηδψλ». (Παξάξηεκα 8). 
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2) Υξεζηκνπνηεζείζεο πνζφηεηεο ζπφξσλ (kg /εθηάξην) (ΔΔ 809/2014, αξζ.17) (ΔΝΣΤΠΟ 1) 

 
- Γειψλεηαη θηιφ ζπφξνπ / εθηάξην αγξνηεκαρίνπ πνπ ζπάξζεθε φπσο πξνλνείηαη ζην άξζ. 17 

ηνπ (ΔΔ) αξηζκ. 809/2014  
 

3) Δπίζεκεο εηηθέηεο πνπ ήηαλ επηθνιιεκέλεο ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ ζπφξσλ. ε 
πεξίπησζε πνπ ε ζπνξά πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο εληαίαο αίηεζεο, νη εηηθέηεο ππνβάιινληαη κέρξη ηηο 30 
Ηνπλίνπ ην αξγφηεξν. (ΔΔ 809/2014, αξζ.17) (ΔΝΣΤΠΟ 2) 
 

- Ο αηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηελ επίζεκε εηηθέηα ην αξγφηεξν ζηηο 30/06 
ζχκθσλα κε ην  εδάθην 7 , άξζ. 17, (ΔΔ) αξηζκ. 809/2014.  

- Ζ εηηθέηα επηθνιιάηαη ζε ζρεηηθφ έληππν , ζθξαγίδεηαη απφ ηνλ ππάιιειν παξαιαβήο θαη 
αλαγξάθεηαη πάλσ ε εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο επίζεκεο εηηθέηαο αιιά θαη ε εκεξνκελία 
ζπνξάο. 

- ηελ πεξίπησζε ε ζπνξά πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 
ππνβνιήο ηεο εληαίαο αίηεζεο θαη δελ πξνζθνκηζηεί ε εηηθέηα εγθαίξσο δειαδή κέρξη ηηο 30/06, 
ην ζρεηηθφ αγξνηεκάρην απνξξίπηεηαη θαη ε αίηεζε δχλαηαη λα ππνζηεί κεηψζεηο θαη 
απνθιεηζκνχο. 

 
4) Σελ απφδεημε εκβάζκαηνο γηα ζθνπνχο δηελέξγεηαο ηνπ πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ  

(θξηηήξην επηιεμηκφηεηαο ΚΟΑΠ) 
 

- Ζ ελ ιφγσ απφδεημε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζην Οηθείν Δπαξρηαθφ γξαθείν ηνπ αηηεηή 
εληφο ησλ εκεξνκεληψλ ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο εληαίαο αίηεζεο.  

- ηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο πξαγκαηνπνηήζεη έκβαζκα ζηνλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκφ κεηά ηελ - 
ηειεπηαία εκεξνκελία εθπξφζεζκεο ππνβνιήο αίηεζεο, ηφηε ε απφδεημε εκβάζκαηνο ΓΔΝ 
ΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ππφςε θαη ην πνζφ ηνπ εκβάζκαηνο επηζηξέθεηαη ζηνλ αηηεηή. Σα ζρεηηθά 
αγξνηεκάρηα απνξξίπηνληαη  γηα επηδφηεζε θαη ζηελ αίηεζε δχλαηαη λα επηβιεζνχλ κεηψζεηο θαη 
απνθιεηζκνί. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο  πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ δχλαηαη λα επηζηξέθνληαη, 
ζηνπο δηθαηνχρνπο,  ηα ρξήκαηα πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ζθνπνχο πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ 
THC, απφ ηνλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκφ. 

- ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνπιεξψζνπλ φινη νη αηηεηέο πνπ έρνπλ ηεκάρηα κε θάλλαβε αιιά ε 
δεηγκαηνιεςία γηα πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ζε φιεο ηηο αηηήζεηο ηφηε ηα 
ρξήκαηα επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο απηνχζηα φπσο 
 

5) ε πεξίπησζε πνπ ε λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο πξνβιέπεη ηελ χπαξμε άδεηαο γηα θαιιηέξγεηα ηεο 
βηνκεραληθήο θάλλαβεο ε ελ ιφγσ άδεηα είλαη ππνρξεσηηθφ λα πξνζθνκίδεηαη ζηα επαξρηαθά σο 
θξηηήξην επηιέμηκφηεηαο 
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ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΟΗΚΗΛΗΑ ΠΟΡΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΔΝΣΧΝ 

ΠΟΗΚΗΛΗΧΝ 
          

Ζκεξνκελία Τπνβνιήο Δληαίαο Αίηεζεο: ……/……/2015 
 

Ο/Ζ θάησζη ππνγεγξακκέλνο/ε  ….………………………………………………………. 
κε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο …………………………. θαη αξηζκφ εθκεηάιιεπζεο 
…………………………….  επηζπκψ φπσο δειψζσ, γηα ζθνπνχο επηιεμηκφηεηαο ηα εμήο: 
 
 
ΑΡΗΘΜΟ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ : ……………………………………………………………... 
 
 
ΠΟΗΚΗΛΗΑ ΠΟΡΟΤ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΝΝΑΒΖ (πνπ ζπάξζεθε ζην αλαγξαθφκελν 
αγξνηεκάρην) : …………………………………………………………….. 
 
 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΟΡΑ ΠΟΡΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΝΝΑΒΖ: …………………. 
 
 
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΔΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΟΡΟ (kg / δεθάξηα) : ……….kg / ………δεθ. 
 
 
 
 

Ζκεξνκελία Παξαιαβήο Δληχπνπ: ……./……./…....... 

Τπνγξαθή Τπαιιήινπ Παξαιαβήο:  ……………………….                

 
 
 
 
Τπνγξαθή Αηηεηή:  …………………      
θξαγίδα   (εάλ είλαη εηαηξεία) :  
Ζκεξνκελία Τπνβνιήο Δληχπνπ  ….../…../…….   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΦΡΑΓΗΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
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ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΠΗΖΜΧΝ ΔΣΗΚΔΣΧΝ ΣΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΝΝΑΒΖ 

          
Ζκεξνκελία Τπνβνιήο Δληαίαο Αίηεζεο: ……/……/2015 

 

Ο/Ζ θάησζη ππνγεγξακκέλνο/ε  ….………………………………………………………. 
κε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο …………………………. θαη αξηζκφ εθκεηάιιεπζεο 
…………………………….  επηζπκψ φπσο ππνβάισ, γηα ζθνπνχο επηιεμηκφηεηαο, ηελ επίζεκε 
εηηθέηα ηεο πνηθηιίαο ησλ ζπφξσλ βηνκεραληθήο θάλλαβεο, πνπ ζπάξζεθαλ ζηηο ……./……./2015 
ζην αγξνηεκάρην κε ηαπηφηεηα ………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία Παξαιαβήο Δληχπνπ: ……./……./…....... 

Τπνγξαθή Τπαιιήινπ Παξαιαβήο:  ……………………….                

 
Τπνγξαθή Αηηεηή:…………………       
θξαγίδα   (εάλ είλαη εηαηξεία) :    
Ζκεξνκελία Τπνβνιήο Δληχπνπ  ….../…../…….   

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΡΑΓΗΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 10 – Τπεχζπλε Γήισζε Γεσξγψλ Νεαξήο Ζιηθίαο 

 
ΚΑΘΔΣΧ ΔΝΗΥΤΖ ΓΔΧΡΓΧΝ ΝΔΑΡΖ ΖΛΗΚΗΑ 

 

Πξνο : Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ 

λνκα:               Δπψλπκν: 

Δπσλπκία Δηαηξείαο:           Aξ. Δγγξαθήο Δηαηξείαο: 

Αξ. Αίηεζεο: 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  

Αξ. Σειεθψλνπ: 

Γειψλσ ππεχζπλα θαη ελ γλψζεη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Νφκνπ αλαθνξηθά κε ςεπδείο 
δειψζεηο φηη απφ ηηο ……………../…………. ηνπ έηνπο ……………………. αζθψ 
απνηειεζκαηηθφ έιεγρν επί ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο κε αξηζκφ ………………………….. 
φζνλ αθνξά ηηο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε, ηα θέξδε θαη ηνπο 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο. 

Σα γεγνλφηα πνπ έρνπλ επηζπκβεί θαηά ηελ πην πάλσ εκεξνκελία θαη κνπ παξέρνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ είλαη ηα αθφινπζα:  

1…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

3.………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 

Πξνο ππνζηήξημε ησλ πην πάλσ, επηζπλάπησ ηα αθφινπζα: 

1………………………………………. 

2………………………………………. 

3………………………………………  

       Ζκεξνκελία:  ……/……/20…… 

                   ……………………………………. 
                        (Τπνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 11 – Οκάδεο Καιιηεξγεηψλ 

Α/Α 
Ομάδεσ καλλιεργειών - 
αγροτεμάχιο 

Καλλιζργεια Αρόςιμθ Ψυχανκι 

1 ΑΓΓΟΤΡΑΚΚΑ ΑΓΓΟΤΡΑΚΚΑ ΝΑΚ   

2 ΑΓΚΚΝΑΡΕ 
ΑΓΚΚΝΑΡΑ 

ΝΑΚ   
ΑΓΡΚΟΑΓΚΚΝΑΡΑ 

3 ΑΓΡΑΝΑΠΑΤΗ ΑΓΡΑΝΑΠΑΤΗ ΝΑΚ   

4 
ΑΓΡΩΣΩΔΗ Θ ΑΛΛΑ ΠΟΩΔΗ 
ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΚΚΑ ΦΤΣΑ 

ΨΕΤΔΑΓΡΩΣΚ, ΑΓΡΩΣΚ ΣΟΤ ΚΤΝΟ 

ΝΑΚ   

ΨΕΤΔΑΓΡΩΣΚ, ΑΓΡΩΣΚ Η ΛΕΤΚΗ 

ΨΕΤΔΑΓΡΩΣΚ, ΑΓΡΩΣΚΗ ΠΟΝΔΤΛΩΣΗ 

ΨΕΤΔΑΓΡΩΣΚ, ΑΓΡΩΣΚ Η ΛΕΠΣΗ 

ΑΛΩΠΕΚΟΤΡΟ Ο ΛΕΚΜΩΝΚΟ  

ΒΡΩΜΗ Η ΤΨΗΛΗ (FROMENTAL)  

ΒΡΩΜΟ  

ΑΓΡΚΑΔΑ 

ΔΑΚΣΤΛΚΔΑ Θ ΔΑΚΣΤΛΚ Η ΤΝΕΠΕΚΡΩΜΕΝΗ 

ΦΕΣΟΤΚΑ Η ΚΑΛΑΜΟΕΚΔΗ 

ΦΕΣΟΤΚΑ Η ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΚΚΗ 

ΦΕΣΟΤΚΑ Η ΛΕΚΜΩΝΚΑ 

ΦΕΣΟΤΚΑ Η ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΚΚΗ 

ΦΛΕΩ Ο ΛΕΚΜΩΝΚΟ 

ΦΛΕΩ Ο ΛΕΚΜΩΝΚΟ 

ΠΟΑ Η ΕΣΗΚΑ 

ΠΟΑ Η ΔΑΚΚΗ 

ΠΟΑ Η ΒΑΛΣΑΗ 

ΠΟΑ Η ΛΕΚΜΩΝΚΟ 

ΠΟΑ Η ΚΟΚΝΗ 

ΛΟΛΚΟ (ΚΣΑΛΚΚΟ) 

ΛΟΛΚΟ ΣΟ ΠΟΛΤΕΣΕ 

ΛΟΛΚΟ ΓΟΤΪΜΕΡΑ 

ΦΑΚΕΛΩΣΗ 

5 ΑΙΑΝΑΣΑ ΑΙΑΝΑΣΑ ΝΑΚ   

6 ΑΜΠΕΛΚΑ ΟΚΝΟΠΟΚΗΚΜΑ ΑΜΠΕΛΚΑ ΟΚΝΟΠΟΚΗΚΜΑ     

7 ΑΜΠΕΛΚΑ ΕΠΚΣΡΑΠΕΖΚΑ ΑΜΠΕΛΚΑ ΕΠΚΣΡΑΠΕΖΚΑ     

8 ΑΜΠΕΛΚΑ ΠΑΡΑΔΟΚΑΚΑ 

ΜΑΡΑΙΕΤΣΚΚΟ 

    

ΛΕΤΚΑΔΑ 

ΠΡΟΜΑΡΑ 

ΠΟΤΡΣΚΚΟ 

ΜΟΡΟΚΑΝΕΛΛΑ 
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ΓΚΑΝΝΟΤΔΚ 

ΦΛΟΤΡΚΚΟ 

ΚΑΝΕΛΛΑ 

ΟΜΟΚΟ 

9 ΑΝΗΙΟ ΑΝΗΙΟ ΝΑΚ   

10 ΑΡΑΒΟΚΣΟ ΑΡΑΒΟΚΣΟ ΝΑΚ   

11 ΒΑΜΒΑΚΚ ΒΑΜΒΑΚΚ ΝΑΚ   

12 ΒΑΚΛΚΚΟ ΒΑΚΛΚΚΟ ΝΑΚ   

13 ΒΚΚΟ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ ΛΚΠΑΝΗ ΒΚΚΟ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ ΛΚΠΑΝΗ ΝΑΚ ΝΑΚ 

14 ΕΚΔΗ VICIA 

ΚΟΤΚΚΑ 

ΝΑΚ ΝΑΚ 

ΒΚΚΟ 

ΡΟΒΚ ΓΚΑ ΠΟΡΟ 

ΒΚΚΟ Ο ΟΤΓΓΡΚΚΟ 

ΒΚΚΟ Ο ΑΓΡΚΟ Θ ΛΑΝΑ 

ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΚΚΟ ΚΟΤΚΚ 

ΒΚΚΟ Ο ΚΟΚΝΟ (ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΚΚΟ) 

15 ΓΑΡΤΦΑΛΛΑ ΓΑΡΤΦΑΛΛΑ ΝΑΚ   

16 ΓΛΤΚΟΠΑΣΑΣΑ ΓΛΤΚΟΠΑΣΑΣΑ ΝΑΚ   

17 ΓΛΤΚΟΡΚΖΑ ΓΛΤΚΟΡΚΖΑ   ΝΑΚ 

18 ΓΛΤΣΡΚΔΑ ΓΛΤΣΡΚΔΑ ΝΑΚ   

19 ΓΤΨΟΦΚΛΟ ΓΤΨΟΦΚΛΟ ΝΑΚ   

20 ΔΑΚΚΑ ΦΤΣΚΚΑ ΕΚΔΗ 

ΨΕΤΔΑΚΑΚΚΑ  

    ΕΤΚΑΛΤΠΣΟ 

ΚΑΛΛΚΣΡΚΔΑ 

21 ΔΕΝΣΡΑ ΠΑΡΑΔΟΚΑΚΑ 
ΦΟΤΝΣΟΤΚΚΕ 

    
ΑΜΤΓΔΑΛΚΕ 

22 ΔΚΑΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΚΚΑ   ΝΑΚ   

23 ΔΚΑΦΟΡΑ ΑΝΙΗ   ΝΑΚ   

24 ΕΛΑΚΟΚΡΑΜΒΗ ΕΛΑΚΟΚΡΑΜΒΗ ΝΑΚ   

25 ΕΛΚΕ ΕΛΚΕ     

26 ΕΠΕΡΚΔΟΕΚΔΗ 

ΕΛΛΕΝΣΕΗΛ 

    

ΚΚΣΡΟΜΗΛΚΑ (ΝΕΡΑΣΖΚΑ) 

ΚΟΤΜΚΟΤΑΣ 

ΓΚΡΕΪΠΦΡΟΤΣ 

ΛΕΜΟΝΚΑ 

ΜΑΝΣΑΡΚΝΚΑ ΑΡΑΚΑΠΑ 

ΜΑΝΣΑΡΚΝΚΑ ΚΛΕΜΕΝΣΚΝΗ 

ΜΑΝΣΟΡΑ 

ΜΚΝΝΕΟΛΑ 
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ΝΟΒΑ 

ΠΟΜΕΛΟ 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΚΑ 

27 ΖΕΡΠΕΡΑ ΖΕΡΠΕΡΑ ΝΑΚ   

28 ΗΛΚΑΝΙΟ ΗΛΚΑΝΙΟ ΝΑΚ   

29 ΚΑΛΕΝΣΟΤΛΑ ΚΑΛΕΝΣΟΤΛΑ ΝΑΚ   

30 ΚΑΝΝΑΒΗ ΒΚΟΜΗΧΑΝΚΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ ΒΚΟΜΗΧΑΝΚΚΗ ΝΑΚ   

31 ΚΑΠΝΟ ΚΑΠΝΟ ΝΑΚ   

32 ΚΑΡΟΣΟ ΚΑΡΟΣΟ ΝΑΚ   

33 ΚΑΡΠΟΤΖΚΑ ΚΑΡΠΟΤΖΚ ΝΑΚ   

34 ΚΑΡΤΔΚΕ 
ΚΑΡΤΔΚΕ ΚΟΚΝΕ 

    
ΚΑΡΤΔΚΕ ΠΕΚΑΝ 

35 ΚΕΧΡΚ (ΚΑΠΩΝΚΚΟ) ΚΕΧΡΚ (ΚΑΠΩΝΚΚΟ) ΝΑΚ   

36 ΚΕΧΡΚ (ΚΟΚΝΟ) ΚΕΧΡΚ (ΚΟΚΝΟ) ΝΑΚ   

37 ΚΕΧΡΚ (ΜΑΡΓΑΡΚΣΩΔΕ) ΚΕΧΡΚ (ΜΑΡΓΑΡΚΣΩΔΕ) ΝΑΚ   

38 ΚΕΧΡΚ (ΚΣΑΛΚΚΟ) ΚΕΧΡΚ (ΚΣΑΛΚΚΟ) ΝΑΚ   

39 ΚΚΝΕΖΚΚΟ ΛΑΧΑΝΟ ΚΚΝΕΖΚΚΟ ΛΑΧΑΝΟ ΝΑΚ   

40 ΚΟΛΚΑΝΔΡΟ ΚΟΛΚΑΝΔΡΟ ΝΑΚ   

41 ΚΟΛΟΚΑΚ ΚΟΛΟΚΑΚ ΝΑΚ   

42 ΚΟΛΟΚΤΙΑ 
ΣΡΟΓΓΤΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΛΟΚΤΙΑ, 
ΠΟΡΣΟΚΑΛΚ Θ ΚΟΚΚΚΝΟΤ ΧΡΩΜΑΣΟ, Κ.Α. 

ΝΑΚ   

43 ΚΟΛΟΚΤΙΚ 
ΚΟΛΟΚΤΙΑΚΚ ΑΠΡΟ, ΠΡΑΚΝΟ, ΚΟΚΚΚΝΟ, 
ΜΑΤΡΟ Κ.Α. 

ΝΑΚ   

44 ΚΟΛΟΚΤΙΚΕ 
ΚΟΛΟΚΤΙΕ ΠΟΤ ΧΡΗΚΜΟΠΟΚΟΤΝΣΑΚ ΓΚΑ 
ΠΚΣΕ, ΠΑΡΚΑΠΑ Κ.Α. 

ΝΑΚ   

45 ΚΟΤΚΚΑ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ ΛΚΠΑΝΗ ΚΟΤΚΚΑ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ ΛΚΠΑΝΗ ΝΑΚ ΝΑΚ 

46 ΚΡΑΜΒΟΕΚΔΗ 

ΚΟΤΛΟΤΜΠΡΑ 

ΝΑΚ   

ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗΑ 

ΚΡΑΜΠΗΑ 

ΛΑΥΑΝΑΚΗ ΒΡΤΞΔΛΛΧΝ 

ΛΑΥΑΝΟ ΑΚΔΦΑΛΟ 

ΛΑΥΑΝΟ ΓΟΤΡΟ 

ΜΠΡΟΚΟΛΟ 

47 ΚΡΕΑΣΟΚΟΛΟΚΟ (ΖΑΜΠΟΤΡΑ) ΚΡΕΑΣΟΚΟΛΟΚΟ (ΖΑΜΠΟΤΡΑ) ΝΑΚ   

48 ΚΡΕΜΜΤΔΟΕΚΔΗ 

ΚΡΕΜΜΤΔΚΑ 

ΝΑΚ   

ΠΡΑΟ 

ΚΟΡΔΟ 

ΧΟΚΝΟΠΡΑΟ (ONION) 

ΧΟΚΝΟΠΡΑΟ (GARLIC) 

49 ΚΡΚΙΑΡΚ ΚΡΚΙΑΡΚ ΝΑΚ   

50 ΕΚΔΗ LATHYRUS ΛΟΤΒΑΝΑ ΝΑΚ ΝΑΚ 
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ΛΑΙΟΤΡΚ 

ΦΑΒΕΣΣΑ 

51 ΛΚΙΟΠΑΣΟ ΛΚΙΟΠΑΣΟ ΝΑΚ   

52 ΛΚΛΚΟΤΜ ΛΚΛΚΟΤΜ ΝΑΚ   

53 ΛΚΝΑΡΚ ΛΚΝΑΡΚ  ΝΑΚ   

54 ΛΟΤΒΑΝΑ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ ΛΚΠΑΝΗ ΛΟΤΒΑΝΑ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ ΛΚΠΑΝΗ ΝΑΚ ΝΑΚ 

55 ΛΟΤΒΚΑ ΛΟΤΒΚ ΝΑΚ ΝΑΚ 

56 ΛΟΤΒΚΑ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ ΛΚΠΑΝΗ ΛΟΤΒΚΑ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ ΛΚΠΑΝΗ ΝΑΚ ΝΑΚ 

57 ΛΟΤΠΚΝΟ 

ΛΟΤΠΚΝΟ 

ΝΑΚ ΝΑΚ 
ΛΟΤΠΚΝΟ ΣΟ ΛΕΤΚΟ 

ΛΟΤΠΚΝΟ ΣΟ ΣΕΝΟΦΤΛΛΟ 

ΛΟΤΠΚΝΟ ΣΟ ΚΚΣΡΚΝΟ 

58 ΛΤΚΑΝΙΟ ΛΤΚΑΝΙΟ ΝΑΚ   

59 ΜΑΪΝΣΑΝΟ ΜΑΪΝΣΑΝΟ ΝΑΚ   

60 ΜΑΡΑΙΟ ΜΑΡΑΙΟ ΝΑΚ   

61 ΜΑΡΟΤΛΚΑ ΜΑΡΟΤΛΚ ΝΑΚ   

62 ΜΕΛΚΣΖΑΝΕ ΜΕΛΚΣΖΑΝΕ ΝΑΚ   

63 ΜΗΔΚΚΗ 
ΜΗΔΚΚΗ Η ΗΜΕΡΟ 

ΝΑΚ ΝΑΚ 
ΜΗΔΚΚΗ  

64 ΜΚΓΜΑ ΒΚΚΟ - ΚΡΚΙΑΡΚ ΜΚΓΜΑ ΒΚΚΟ - ΚΡΚΙΑΡΚ ΝΑΚ   

65 ΜΚΓΜΑ ΒΚΚΟ - ΚΣΑΡΚ ΜΚΓΜΑ ΒΚΚΟ - ΚΣΑΡΚ ΝΑΚ   

66 ΜΚΓΜΑ ΒΚΚΟ - ΣΡΚΣΚΚΑΛΕ ΜΚΓΜΑ ΒΚΚΟ - ΣΡΚΣΚΚΑΛΕ ΝΑΚ   

67 ΜΚΓΜΑ ΜΠΚΖΕΛΚ - ΚΣΑΡΚ ΜΚΓΜΑ ΜΠΚΖΕΛΚ - ΚΣΑΡΚ ΝΑΚ   

68 ΜΚΓΜΑ ΜΠΚΖΕΛΚ - ΣΡΚΣΚΚΑΛΕ ΜΚΓΜΑ ΜΠΚΖΕΛΚ - ΣΡΚΣΚΚΑΛΕ ΝΑΚ   

69 ΜΚΓΜΑ ΚΣΑΡΚ - ΣΡΚΣΚΚΑΛΕ ΜΚΓΜΑ ΚΣΑΡΚ - ΣΡΚΣΚΚΑΛΕ ΝΑΚ   

70 ΜΚΓΜΑ - ΠΟΛΤΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΑ ΜΚΓΜΑ ΑΔΚΕΤΚΡΚΝΚΣΟ ΝΑΚ   

71 
ΜΟΝΚΜΕ ΔΕΝΣΡΩΔΕΚ 

ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

ΑΒΟΚΑΝΣΟ   

  

ΚΟΤΑΦΑ   

ΜΑΝΓΚΟ   

ΜΕΠΗΛΚΕ   

ΠΑΠΑΓΚΑ   

ΚΕΡΚΜΟΓΚΑ   

APPLE CUSTARD   

LYCHEE   

PASSION FRUIT   

YUMBERRY   

72 
ΜΟΝΚΜΕ ΙΑΜΝΩΔΕΚ 
ΚΑΛΛΚΕΡΓΕΚΕ 

ΑΡΩΝΚΑ     

ΒΑΣΟΜΟΤΡΟ     

ΜΕΟΤΡΟ     
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ΓΚΟΣΖΚ ΜΠΕΡΚ     

ΚΠΠΟΦΑΕ     

ΜΤΡΣΚΛΛΟ     

ΠΑΡΑΓΓΚ (ΗΜΕΡΟ)     

ΛΕΒΑΝΣΑ     

ΜΕΛΚΑ     

ΡΚΓΑΝΗ     

ΚΔΕΡΚΣΗ     

ΤΩΠΟ     

ΔΤΟΜΟ     

ΙΤΜΑΡΚ     

ΜΕΝΣΑ     

ΜΑΝΣΖΟΤΡΑΝΑ     

ΔΚΚΣΑΜΟ     

ΔΕΝΔΡΟΛΚΒΑΝΟ (ΛΑΜΑΡΚ)     

ΣΑΡΑΚΟ     

ΔΑΦΝΗ     

ΑΨΚΙΚΑ     

ΦΑΚΟΜΗΛΚΑ (ΠΑΣΖΚΑ)     

ΑΧΚΛΛΕΚΑ     

ΖΑΜΠΟΤΚΟ     

ΑΛΟΤΚΖΑ     

ΙΡΟΤΜΠΑ     

ΚΚΟΤΛΚ     

ΑΛΟΗ     

ΚΑΠΠΑΡΗ     

ΠΑΡΑΓΓΚ (ΑΓΡΚΟ) - ΑΓΡΕΛΚ     

ΣΡΕΛΚΣΚΑ     

ΣΡΚΑΝΣΑΦΤΛΛΚΑ     

ΚΡΑΝΑ     

73 ΜΟΝΚΜΟΚ ΒΟΚΟΣΟΠΟΚ ΜΟΝΚΜΟΚ ΒΟΚΟΣΟΠΟΚ     

74 ΜΠΑΜΚΑ ΜΠΑΜΚΑ ΝΑΚ   

75 ΜΠΑΝΑΝΕ ΜΠΑΝΑΝΕ     

76 ΜΠΚΖΕΛΚΑ 
ΜΠΚΖΕΛΚΑ 

ΝΑΚ ΝΑΚ 
ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΚΚΑ ΜΠΚΖΕΛΚΑ 

77 ΜΠΚΖΕΛΚΑ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ ΛΚΠΑΝΗ ΜΠΚΖΕΛΚΑ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ ΛΚΠΑΝΗ ΝΑΚ ΝΑΚ 

78 ΝΕΡΟΚΟΛΟΚΤΙΚΑ ΝΕΡΟΚΟΛΟΚΤΙΚΑ ΝΑΚ   

79 ΠΑΠΟΤΣΟΤΚΑ ΠΑΠΟΤΣΟΤΚΑ     

80 ΠΑΣΑΣΕ ΠΑΣΑΣΕ ΝΑΚ   

81 ΠΕΠΟΝΚΑ ΠΕΠΟΝΚΑ ΝΑΚ   

82 ΠΕΡΒΟΛΚ ΔΕΝΣΡΩΔΕΚ ΔΚΑΦΟΡΕ     
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83 ΠΚΠΕΡΚΑ 

ΠΚΠΕΡΚΑ (καυτερέσ πιπεριέσ, χρωματιςτέσ, 
γεμιςτέσ πιπεριέσ, κέρατο/φλωρίνησ, 
πιπεριέσ για τουρςί, και άλλεσ γλυκιέσ 
πιπεριέσ) 

ΝΑΚ   

84 ΠΚΣΑΚΚΕ ΠΚΣΑΚΚΕ     

85 ΡΑΔΚΚΚΑ 

ΑΝΣΚΔΚ 

ΝΑΚ   ΡΑΔΚΚΚ 

ΣΑΜΝΑΓΚΑΙΚ (ΑΓΡΚΟΡΑΔΚΚΟ) 

86 ΡΑΠΑΝΑΚΚΑ ΡΑΠΑΝΑΚΚ ΝΑΚ   

87 ΡΕΒΚΙΚΑ ΡΕΒΚΙΚ ΝΑΚ ΝΑΚ 

88 ΡΕΒΚΙΚΑ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ ΛΚΠΑΝΗ ΡΕΒΚΙΚ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ ΛΚΠΑΝΗ ΝΑΚ ΝΑΚ 

89 ΡΟΚΑ ΡΟΚΑ ΝΑΚ   

90 ΕΛΚΝΟ ΕΛΚΝΟ ΝΑΚ   

91 ΚΚΑΛΗ ΚΚΑΛΗ ΝΑΚ   

92 ΚΑΜΚ ΚΑΜΚ ΝΑΚ   

93 ΚΣΑΡΚ 

ΚΣΟ SPELTA Θ ΟΛΤΡΑ  

ΝΑΚ   ΔΚΚΟΚΚΟ ΚΣΑΡΚ / ΖΕΑ 

ΜΑΛΑΚΟ ΚΣΑΡΚ 

94 ΚΦΩΝΑΡΚ ΚΦΩΝΑΡΚ / ΒΡΩΜΗ ΝΑΚ   

95 ΚΛΗΡΟ ΚΣΑΡΚ ΚΛΗΡΟ ΚΣΑΡΚ ΝΑΚ   

96 ΟΓΚΑ ΟΓΚΑ ΝΑΚ ΝΑΚ 

97 ΟΡΓΟ 

ΟΡΓΟ 

ΝΑΚ   ΟΡΓΟ ΣΟΤ ΟΤΔΑΝ 

ΔΚΕΚΔΚΚΟ ΤΒΡΚΔΚΟ 

98 ΠΑΝΑΧΚ ΠΑΝΑΧΚ ΝΑΚ   

99 ΣΕΒΚΑ ΣΕΒΚΑ ΝΑΚ   

100 ΤΚΚΕ ΤΚΚΕ     

101 ΣΕΤΣΛΑ 

ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΚΚΑ ΣΕΤΣΛΑ 

ΝΑΚ   ΛΑΧΑΝΟ 

ΠΑΝΣΖΑΡΚΑ 

102 ΣΟΜΑΣΕ ΣΟΜΑΣΕ ΝΑΚ   

103 ΣΡΚΑΝΣΑΦΤΛΛΚΑ ΑΓΡΟΤ ΣΡΚΑΝΣΑΦΤΛΛΚΑ Η ΔΑΜΑΚΗΝΗ     

104 ΣΡΚΣΚΚΑΛΕ ΣΡΚΣΚΚΑΛΕ ΝΑΚ   

105 ΣΡΚΦΤΛΛΚ 

ΣΡΚΦΤΛΛΚ ΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΚΝΟ 

ΝΑΚ ΝΑΚ 

ΣΡΚΦΤΛΛΚ ΣΟ ΝΟΙΟ 

ΣΡΚΦΤΛΛΚ ΣΟ ΑΡΚΟΧΡΟΤΝ 

ΣΡΚΦΤΛΛΚ ΣΟ ΛΕΚΜΩΝΚΟ 

ΣΡΚΦΤΛΛΚ ΣΟ ΕΡΠΟΝ 

ΣΡΚΦΤΛΛΚ ΣΟ ΤΠΣΚΟ (ΠΕΡΚΚΟ) 

106 ΣΡΚΦΤΛΛΚ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ ΛΚΠΑΝΗ ΣΡΚΦΤΛΛΚ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ ΛΚΠΑΝΗ ΝΑΚ ΝΑΚ 
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107 ΦΑΒΕΣΣΑ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ ΛΚΠΑΝΗ ΦΑΒΕΣΣΑ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ ΛΚΠΑΝΗ ΝΑΚ ΝΑΚ 

108 ΦΑΚΕ ΦΑΚΗ ΝΑΚ ΝΑΚ 

109 ΦΑΚΕ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ ΛΚΠΑΝΗ ΦΑΚΕ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ ΛΚΠΑΝΗ ΝΑΚ ΝΑΚ 

110 ΦΑΟΛΚΑ 
ΦΑΟΛΑΚΚ 

ΝΑΚ ΝΑΚ 
ΦΑΟΛΚΑ ΓΚΓΑΝΣΕ 

111 ΦΑΟΛΚΑ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ ΛΚΠΑΝΗ ΦΑΟΛΚΑ ΓΚΑ ΧΛΩΡΗ ΛΚΠΑΝΗ ΝΑΚ ΝΑΚ 

112 ΦΚΣΚΚΚΑ ΦΚΣΚΚΚΑ ΝΑΚ ΝΑΚ 

113 ΦΡΑΟΤΛΕ ΦΡΑΟΤΛΕ ΝΑΚ   

114 ΦΟΚΝΚΚΚΕ ΦΟΚΝΚΚΚΕ     

115 ΦΤΛΛΟΒΟΛΑ - ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 

ΑΚΣΚΝΚΔΚΑ 

    

ΑΧΛΑΔΚΕ 

ΑΧΛΑΔΟΜΗΛΑ 

ΔΑΜΑΚΗΝΚΕ 

ΚΕΡΑΚΕ 

ΚΤΔΩΝΚΕ 

ΛΩΣΟΚ 

ΜΗΛΚΕ 

ΝΕΚΣΑΡΚΝΚΕ 

ΠΟΛΕΜΚΔΚΕ 

ΡΟΔΑΚΚΝΚΕ 

ΡΟΔΚΕ 

ΧΡΤΟΜΗΛΚΕ - ΚΑΪΚΕ 

116 ΧΑΜΟΜΗΛΚ ΧΑΜΟΜΗΛΚ ΝΑΚ   

117 ΧΑΡΟΤΠΚΕ ΧΑΡΟΤΠΚΕ   ΝΑΚ 

118 ΧΡΤΑΝΙΕΜΑ ΧΡΤΑΝΙΕΜΑ ΝΑΚ   

119 
ΨΤΧΑΝΙΗ - ΑΓΡΩΣΩΔΗ Θ 
ΑΛΛΑ ΠΟΩΔΗ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΚΚΑ 
ΦΤΣΑ 

ΟΝΟΒΡΤΧΚΑ Η ΗΜΕΡΟ 

ΝΑΚ ΝΑΚ ΛΩΣΟ Ο ΚΕΡΑΣΚΟΦΟΡΟ 

ΣΡΚΓΩΝΚΚΗ (ΜΟΧΟΚΣΑΡΟ) Θ ΣΡΚΓΩΝΕΛΛΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 12 – Έληππν δήισζεο ησλ ηεκαρίσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ δελ 
απνηεινχλ πιένλ γεσξγηθή γε  

 
ΔΝΣΤΠΟ ΓΖΛΧΖ ΣΧΝ ΣΔΜΑΥΗΧΝ ΣΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΠΛΔΟΝ 

ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΓΖ 

 
 

Δγψ ν/ε θάησζη ππνγεγξακκέλνο/ε ......................................................................... κε αξηζκφ 

ηαπηφηεηαο …........................... θαη αξηζκφ εθκεηάιιεπζεο (αίηεζεο) ……............................., 

δειψλσ ππεχζπλα, σο λφκηκνο θάηνρνο, φηη ηα θάησζη ηεκάρηα ηεο εθκεηάιιεπζεο κνπ δελ 

απνηεινχλ πιένλ γεσξγηθή γε.  

 

 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

 

ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 
ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ 

ΛΟΓΟ 
ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ 

ΣΔΜΑΥΗΟΤ Δ ΜΖ 
ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΓΖ  

(λα ζπκπιεξσζεί ν 
θσδηθφο κε βάζε ην 

Τπφκλεκα) 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Δπηζπλάπησ ηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε λνκηκφηεηα θαηνρήο φισλ ησλ πην πάλσ ηεκαρίσλ. 
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.............................................                      ……/……/………..   
 
               

Ο/Ζ δειψλ/νχζα      Ζκεξνκελία 
 
 
 
 
 
 

ΤΠΟΜΝΖΜΑ: ΛΟΓΟΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΔΜΑΥΗΟΤ Δ ΜΖ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΓΖ 
 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΧΓΗΚΟ 

ΑΝΔΓΔΡΖ ΟΗΚΟΓΟΜΖ Ή ΑΛΛΖ ΜΟΝΗΜΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 1 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΟΝΗΜΟΤ ΓΡΟΜΟΤ/ΠΔΡΑΜΑΣΟ 2 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΔΜΑΥΗΟΤ Δ ΓΖ ΓΗΑ ΑΛΛΔ ΥΡΖΔΗ (ΓΖΠΔΓΟ, 
ΜΟΝΗΜΟ ΥΧΡΟ ΣΑΘΜΔΤΖ, ΠΑΡΚΟ, ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΥΧΡΟ 
ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ, ΚΛΠ) 

3 

ΓΑΧΖ ΓΖ 4 

ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ  
ΝΑ ΓΟΘΔΗ  
ΑΚΡΗΒΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
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Γ  Η  Α      Δ  Π  Η    Ζ  Μ  Ζ       Υ  Ρ  Ζ    Ζ                                                                        
 
 
ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΑΝΑΝΔΧΖ ΜΓΓ:            
.………………………..……              
 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΑΝΑΝΔΧΖ ΜΓΓ:        
..…………………………… 
 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΝΔΧΖ ΜΓΓ:                          
..……/………/…………… 
 
 

ΦΡΑΓΗΓΑ ΚΟΑΠ 
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Παξάξηεκα 13 : Πίλαθεο Πεξηθεξεηψλ Μέηξνπ 13 (ΠΑΑ 2015-2020) 
 

Πίλαθαο 1 - Οξεηλέο Πεξηνρέο 
      

Α/Α Κσδηθφο  Κνηλφηεηα 

1 1200 Κακπί 

2 1201 Φαξκαθάο 

3 1202 Απιίθη Οξεηλήο 

4 1203 Λαδαληάο 

5 1204 Γνχξξε 

6 1205 Φηθάξδνπ 

7 1206 Άγηνο Δπηθάλεηνο Οξεηλήο 

8 1300 Παιαηρψξη Μφξθνπ 

9 1301 Αζθάο 

10 1302 Άισλα 

11 1303 Φηεξηθνχδη 

12 1304 Πνιχζηππνο 

13 1305 Λαγνπδεξά 

14 1306 αξάληη 

15 1307 Ληβάδηα Λεπθσζίαο 

16 1308 Αιεζηλνχ 

17 1309 Πιαηαληζηάζα 

18 1310 Παιαηρψξη Οξεηλήο 

19 1400 πήιηα 

20 1402 Αγία Δηξήλε Λεπθσζίαο 

21 1403 Καλλάβηα 

22 1404 Καθνπεηξηά 

23 1406 Γαιάηα 

24 1407 ηλάνξνο 

25 1408 Καιηάλα 

26 1420 Πεδνπιάο 

27 1421 Μπιηθνχξη 

28 1422 Μνπηνπιιάο 

29 1423 Οίθνο 

30 1424 Καινπαλαγηψηεο 

31 1425 Γεξαθηέο 

32 1426 Σζαθθίζηξα 

33 1427 Κάκπνο 

34 4316 Μειίλε 

35 4317 Οδνχ 
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36 4318 Άγηνη Βαβαηζηληάο 

37 4319 Βαβαηζηληά 

38 5132 αλίδα 

39 5133 Πξαζηηφ Κειιαθίνπ 

40 5136 Κειιάθη 

41 5142 Άγηνο Παχινο 

42 5143 Άγηνο Κσλζηαληίλνο 

43 5144 πθφπεηξα 

44 5145 Λνπβαξάο 

45 5146 Καιφ Υσξηφ Λεκεζνχ 

46 5147 Εσνπεγή 

47 5305 Άγηνο Ακβξφζηνο Λεκεζνχ 

48 5306 Άγηνο Θεξάπσλ 

49 5307 Λφθνπ 

50 5311 Γσξνο 

51 5312 Λάλεηα 

52 5313 ηιίθνπ 

53 5315 Σξηκήθιελε 

54 5316 Άγηνο Μάκαο 

55 5317 Κνχθα 

56 5318 Μνληάηεο 

57 5320 Γσξα 

58 5322 Άξζνο Λεκεζνχ 

59 5323 Κηζζνχζα 

60 5324 Μαιηα 

61 5325 Βάζα( Κνηιαλίνπ) 

62 5326 Βνπλί 

63 5327 Πέξα Πεδη 

64 5328 Μαλδξηά Λεκεζνχ 

65 5329 Πνηακηνχ 

66 5330 κνδνο 

67 5331 Κνηιάλη 

68 5340 Άγηνο Γεκήηξηνο 

69 5341 Παιαηφκπινο 

70 5342 Πξφδξνκνο 

71 5343 Κακηλάξηα 

72 5344 Σξείο Διηέο 

73 5345 Λεκίζνπ 

74 5350 Κάησ Πιάηξεο 

75 5351 Πάλσ Πιάηξεο 

76 5352 Φνηλί 
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77 5355 Ακίαληνο 

78 5360 Άγηνο Θεφδσξνο Λεκεζνχ 

79 5361 Άγηνο Ησάλλεο Λεκεζνχ 

80 5362 Κάησ Μχινο 

81 5363 Πνηακίηηζζα 

82 5364 Γχκεο 

83 5365 Πειέλδξη 

84 5366 Αγξφο 

85 5367 Αγξίδηα 

86 5368 Υαλδξηά 

87 5369 Κππεξνχληα 

88 6120 Σζάδα 

89 6202 Μνπζεξε 

90 6211 αιακηνχ 

91 6213 Κέδαξεο 

92 6214 Μέζαλα 

93 6215 Πξαηηψξη 

94 6216 Φηινχζα Κεινθεδάξσλ 

95 6217 Αξκίλνπ 

96 6218 Άγηνο Νηθφιανο Πάθνπ 

97 6219 Άγηνο Ησάλλεο Πάθνπ 

98 6222 Πεληαιηά 

99 6224 Γαιαηαξηά 

100 6225 Κνηιίλεηα 

101 6226 Βξέηζηα 

102 6227 ηαηφο-Άγηνο Φψηηνο 

103 6230 Πάλσ Παλαγηά 

104 6304 Μειηά Πάθνπ 

105 6306 Φχηε 

106 6319 Μέιαλδξα 
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Πίλαθαο 2 - Πεξηνρέο κε θπζηθά κεηνλεθηήκαηα 
 

Α/Α Κσδηθφο Κνηλφηεηα Παξαηεξήζεηο * 

1 1100 ηά  

2 1101 Μαζηάηεο  

3 1102 Αιάκπξα 1 

4 1103 Αγία Βαξβάξα Λεπθσζίαο  

5 1104 Κνηζηάηεο  

6 1105 Νήζνπ  

7 1106 Πέξα Υσξηφ  

8 1107 Γάιη 1 

9 1108 Λχκπηα 1 

10 1109 Λπζξνδφληαο  

11 1120 Πνηακηά 1 

12 1121 Άγηνο σδφκελνο 1 

13 1207 Καιφ Υσξηφ Οξεηλήο  

14 1208 Μαινχληα  

15 1209 Κιήξνπ  

16 1210 Αξεδηνχ  

17 1211 Άγηνο Ησάλλεο Λεπθσζίαο  

18 1212 Αγξνθεπηά  

19 1213 Μηηζεξφ  

20 1220 Καπέδεο  

21 1221 Καηαιηφληαο  

22 1222 Αλαιηφληαο  

23 1223 Κακπηά  

24 1224 Μαξγί  

25 1225 Σζέξη  

26 1226 Πνιηηηθφ  

27 1227 Πέξα   

28 1228 Δπηζθνπεηφ  

29 1229 Φεκνιφθνπ  

30 1230 Δξγάηεο  

31 1231 Αλάγεηα  

32 1240 Άγηνη Σξηκηζηάο 1 

33 1241 Παιηνκέηνρν 1 

34 1242 Γέλεηα 1 
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35 1243 Κνθθηλνηξηκηζηά 1 

36 1244 Μάκκαξη 1 

37 1320 Ξπιηάηνο  

38 1321 Άγηνο Γεψξγηνο Καπθάιινπ  

39 1322 Νηθεηάξη  

40 1323 Βπδαθηά  

41 1324 Αγία Μαξίλα Ξπιηάηνπ  

42 1325 Άγηνη Ζιηφθσηνη  

43 1326 Κάησ Μνλή  

44 1327 Οξνχληα  

45 1328 Πάλσ Κνπηξαθάο  

46 1329 Κάησ Κνπηξαθάο 1 

47 1330 Πνηάκη  

48 1360 Αθάθη 1 

49 1361 Πεξηζηεξψλα Λεπθσζίαο 1 

50 1362 Αζηξνκεξίηεο 1 

51 1368 Μέλνηθν  

52 1405 Άγηνο Θεφδσξνο νιέαο  

53 1409 Σεκβξηά  

54 1410 Κνξάθνπ  

55 1411 Δπξχρνπ 1 

56 1412 Φιάζνπ  

57 1415 Ληλνχ 1 

58 1416 Καηχδαηα 1 

59 1417 θνπξηψηηζζα  

60 3101 Παξαιίκλη 1 

61 4100 Κειιηά  

62 4101 Σξνχιινη 1 

63 4102 Βνξφθιελε 1 

64 4103 Αβδειιεξφ 1 

65 4104 Πχια 1 

66 4123 Απιάληα  

67 4124 Κηβηζίιη  

68 4125 Αιεζξηθφ   

69 4126 Κιαπδηά  

70 4127 Αγγιηζίδεο  

71 4128 Μελλφγεηα  

72 4201 Πεηξνθάλη 1 

73 4202 Αζηέλνπ 1 

74 4210 Καιφ Υσξηφ Λάξλαθαο  

75 4211 Αγία Άλλα  
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76 4212 Μνζθηισηή  

77 4213 Φεπδάο  

78 4214 Ππξγά Λάξλαθαο  

79 4215 Kφξλνο  

80 4216 Γειίθεπνο  

81 4217 Κφρε  

82 4304 Υνηξνθνηηία  

83 4308 θαξίλνπ  

84 4309 Κνθίλνπ  

85 4310 Κάησ Λεχθαξα  

86 4311 Πάλσ Λεχθαξα  

87 4312 Κάησ Γξχο  

88 4313 Βάβια  

89 4314 Λάγεηα  

90 4315 Οξά  

91 5100 Παιφδεηα  

92 5101 Παξακχζα  

93 5102 πηηάιη  

94 5103 Φαζνχια Λεκεζνχ  

95 5104 Μαζεθνιψλε  

96 5105 Γεξάζα  

97 5106 Αςηνχ  

98 5107 Απεζηά  

99 5108 Κνξθή  

100 5109 Ληκλάηεο   

101 5110 Καπειεηφ  

102 5120 Μνπηηαγηάθθα  

103 5121 Αξκελνρψξη  

104 5124 Άγηνο Σχρσλ  

105 5130 Αζγάηα  

106 5131 Βάζα Κειιαθίνπ  

107 5134 Κισλάξη  

108 5135 Βίθια  

109 5137 Αθαπλνχ  

110 5138 Δπηαγψλεηα  

111 5140 Γηεξψλα  

112 5141 Αξαθαπάο  

113 5214 σηήξα Λεκεζνχ  

114 5220 Πξαζηηφ Απδήκνπ  

115 5221 Παξακάιη  

116 5222 Απδήκνπ  
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117 5223 Πιαηαλίζηεηα  

118 5224 Άγηνο Θσκάο  

119 5225 Αιέθηνξα  

120 5226 Αλψγπξα  

121 5227 Πηζζνχξη  

122 5300 νχλη-Εαλαθηά  

123 5302 Άιαζζα  

124 5303 Κάησ Κηβίδεο  

125 5304 Πάλσ Κηβίδεο  

126 5308 Πάρλα  

127 5310 Άγηνο Γεψξγηνο Λεκεζνχ  

128 5314 Μνλάγξη  

129 5321 Γεξνβάζα  

130 6103 νπζθηνχ  

131 6108 Φνίληθαο  

132 6110 Μαξαζνχληα  

133 6111 Αξκνχ  

134 6112 Δπηζθνπή Πάθνπ  

135 6113 Ναηά  

136 6114 Υνιέηξηα  

137 6115 Αμχινπ  

138 6116 Διεδηφ  

139 6121 Κνίιε  

140 6122 ηξνπκπί  

141 6123 Πνιέκη  

142 6124 Καιιέπεηα  

143 6125 Λεηχκβνπ  

144 6126 Πηηαγξνχ  

145 6127 Κνχξδαθα  

146 6128 Λεκφλα  

147 6129 Υνχινπ  

148 6130 Αθνπξζφο  

149 6132 Κάζεθαο  

150 6200 Πάλσ Αξρηκαλδξίηα  

151 6201 Φαζνχια Πάθνπ  

152 6203 Μάξσλαο  

153 6204 Μακφληα  

154 6205 Άγηνο Γεψξγηνο Πάθνπ  

155 6206 ηαπξνθφλλνπ  

156 6207 Πξαζηηφ Πάθνπ  

157 6208 Σξαρππέδνπια  
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158 6210 Κεινθέδαξα  

159 6212 Κηδάζη  

160 6220 Ακαξγέηε  

161 6221 Αγία Μαξίλα Κεινθεδάξσλ  

162 6223 Φάιεηα  

163 6228 Λαπεζηνχ  

164 6229 Μακνπληάιη  

165 6231 Αζπξνγηά  

166 6300 Φάζη  

167 6301 Άγηνο Γεκεηξηαλφο  

168 6302 Καλλαβηνχ  

169 6303 Θξηληα  

170 6305 Κξίηνπ Μαξξφηηνπ  

171 6307 Λάζα  

172 6308 Γξηκνχ  

173 6310 ίκνπ  

174 6311 Αλαδηνχ  

175 6314 Σξεκηζνχζα  

176 6315 Φηινχζα Υξπζνρνχο  

177 6316 Κίνο  

178 6317 Εαραξηά  

179 6318 Μειάδεηα  

180 6320 Λπζφο  

181 6330 Θειέηξα  

182 6331 Γηφινπ  

183 6332 Πάλσ Αθνπξδάιεηα  

184 6333 Μειηνχ  

185 6334 Κάησ Αθνπξδάιεηα  

186 6335 Σέξα  

187 6336 Κξίηνπ Σέξα  

188 6339 Λνπθξνπλνχ  

189 6350 Κάησ Αξφδεο  

190 6351 Πάλσ Αξφδεο  

191 6352 Ίλεηα  

192 6353 Γξνχζεηα  

193 6354 Φάζιη  

194 6355 Αλδξνιίθνπ  

195 6361 Κηλνχζα  

196 6369 Αγηνο Ηζίδσξνο  

197 6370 Ληβάδη  
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Παξαηεξήζεηο: Γηα φζεο Κνηλφηεηεο έρνπλ ηελ παξαηήξεζε 1 ηζρχεη φηη: Δίλαη Κνηλφηεηα ηεο νπνίαο κέξνο 

ηεο γεσξγηθήο γεο  βξίζθεηαη ζηε Νεθξή Εψλε. ηελ παξνχζα θάζε νη θνηλφηεηεο απηέο  ζα πεξηιεθζνχλ 
ζηελ θαηεγνξία Β', άξα φια ηα ηεκάρηα ηεο θνηλφηεηαο (είηε ειεχζεξα είηε ζηε Νεθξή Εψλε) ζα είλαη καδί ζηελ 
ίδηα θαηεγνξία.               

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 3 - Πίλαθαο κε εηδηθά κεηνλεθηήκαηα (Νεθξή δψλε θαη 
Γηακέξηζκα Πχξγνπ Σπιιεξίαο 

 

Α/Α Κσδηθφο Κνηλφηεηα 
 

Παξαηεξήζεηο * 

1 1000 Λεπθσζία 1 

2 1010 Άγηνο Γνκέηηνο 1 

3 1011 Έγθσκε Λεπθσζίαο 1 

4 1013 Αγιαηδηά 1 

5 1014 Οξηαθίνη 1 

6 1021 Κάησ Λαθαηάκεηα 1 

7 1024 Γέξη 1 

8 1110 Λνπξνπθίλα 1 

9 1122 Ππξφγη 1 

10 1123 Μαξγν 1 

11 1245 Γεξφιαθθνο 1 

12 1350 Πάλσ Εψδεηα 1 

13 1363 Απιψλα 1 

14 1364 Καησθνπηά 1 

15 1366 Μάζαξε 1 

16 1367 Φπιιηά 1 

17 1414 Άγηνο Δπηθάλεηνο νιέαο 1 

18 1430 Άγηνο Νηθφιανο Λεπθσζίαο 1 

19 1431 Άγηνο Γεψξγηνο Λεχθαο 1 

20 1432 Πέηξα 1 

21 1433 Καιφ Υσξηφ Λεχθαο 1 

22 1435 Λεχθα 1 

23 1436 Ακπειίθνπ 1 

24 1443 Αγγνιέκη 1 

25 1450 Βαξίζεηα 1 

26 1451 Γαιήλε  1 

27 1452 Ξεξφβνπλνο 1 

28 1453 Λνπηξνο 1 
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29 1454 Άγηνο Ησάλλεο ειεκάλε 1 

30 1455 Ακκαδηέο 1 

31 1456 Πάλσ Πχξγνο 3 

32 1457 Κάησ Πχξγνο 3 

33 1458 
ειιάδη ηνπ Άππε                        
( Αγ.Γεσξγνχδη) 

3 

34 1459 Αιεχγα 3 

35 1460 Πεγέληα 3 

36 1461 Παρχακκνο 3 

37 1462 Άγηνο Θεφδσξνο Σειιπξίαο 3 

38 1464 Κφθθηλα 3 

39 1465 Φξνδίζηα 1 

40 3102 Γεξχλεηα 1 

41 3105 Φξέλαξνο 1 

42 4108 Πέξγακνο 1 

 

 
*Παξαηεξήζεηο: Γηα φζεο θνηλφηεηεο έρνπλ ηελ παξαηήξεζε 1 ηζρχεη φηη: Αθνξνχλ θνηλφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηε Νεθξή 

Εψλε. Δπηιέμηκα γηα επηδφηεζε είλαη ΜΟΝΟ ηα ηεκάρηα ηεο Κνηλφηεηαο πνπ εκπίπηνπλ ζηε Νεθξή Εψλε θαη ζηα νπνία 

κπνξεί λα αζθεζεί απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο απφ ηελ Κππξηαθή  Γεκνθξαηία. Σεκάρηα ζε ειεχζεξεο πεξηνρέο ΓΔΝ είλαη 

επηιέμηκα ζε θνηλφηεηεο κε παξαηήξεζε 1. 

Γηα φζεο Κνηλφηεηεο έρνπλ ηελ παξαηήξεζε 3, ηζρχεη φηη: Ζ έθηαζε πνπ αλαγξάθεηαη αθνξά ΛΑ ηα επηιέμηκα ηεκάρηα 

ηεο Κνηλφηεηαο. Δπηιέμηκα γηα επηδφηεζε είλαη ΛΑ ηα ηεκάρηα ηνπ θσδηθνχ  ηεο Κνηλφηεηαο  ( πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ηεκαρίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο ) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 14 – Πεξηνρέο Πεξηβαιινληηθά Δπαίζζεησλ Μφληκσλ Βνζθνηφπσλ 
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