
ΚΩ∆ΙΚΟΙ  ΜΗ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

α/α Κωδικός Λόγος Μη Προεκτύπωσης Τεµαχίου Επιβαλλόµενη ενέργεια 

1 Α 1 Μη προεκτύπωση τεµαχίου λόγω αίτησης του από δύο ή 

περισσότερους αιτητές µε αποτέλεσµα η συνολική 

αιτούµενη έκταση του 2009 να υπερβαίνει την επιλέξιµη για 

επιδότηση έκταση του τεµαχίου (διπλοαιτούµενο). 

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν κατόπιν συνεννόησης µε τους άλλους 

διεκδικητές, η συνολική αιτούµενη έκταση δεν υπερβαίνει τη Μέγιστη 

Επιλέξιµη Έκταση. 

2 Α 2 Μη προεκτύπωση τεµαχίου λόγω µη εντοπισµού του στο 

Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (ΓΣΠ) κατά το 2009. 

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν ο αιτητής το υποδείξει πάνω σε 

ισχύοντα κτηµατολογικά σχέδια, τα οποία πρέπει να υποβάλει µαζί µε 

την αίτηση του. 

3 Α 3.1 Μη προεκτύπωση τεµαχίου λόγω του ότι κατά την περίοδο 

αναφοράς (Ιούνιος 2003), το τεµάχιο δεν ήταν 

χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση. 

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

4 Α 3.2 Μη προεκτύπωση τεµαχίου λόγω του ότι από το 2008 

χαρακτηρίστηκε ως µη επιλέξιµο 

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

5 Α 3.3 Μη προεκτύπωση τεµαχίου λόγω του ότι από το 2009 

χαρακτηρίστηκε ως µη επιλέξιµο 

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

6 Α 3.4 Μη προεκτύπωση τεµαχίου λόγω του ότι δεν ευρίσκεται 

στη περιοχή στην οποία ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος 

από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

 

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

7 Α 4 Μη προεκτύπωση τεµαχίου λόγω του ότι κατά τον επιτόπιο 

έλεγχο που έγινε το 2009 βρέθηκε ακαλλιέργητο. 

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν έχει καλλιεργηθεί για το 2009. 



α/α Κωδικός Λόγος Μη Προεκτύπωσης Τεµαχίου Επιβαλλόµενη ενέργεια 

8 Α 5 Μη προεκτύπωση τεµαχίου λόγω του ότι η καλλιέργεια που 

δηλώθηκε το 2009 δεν επιδοτείται από το ΣΕΕ, το 

Καθεστώς Μεταποίησης Εσπεριδοειδών και τα Μέτρα 2.1 

και 2.3 του ΠΑΑ 2007-2013 

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν η καλλιέργεια που ευρίσκεται στο 

τεµάχιο συγκαταλέγεται στις επιλέξιµες καλλιέργειες για το 2009.  

9 Α 6 Μη προεκτύπωση τεµαχίου λόγω του ότι οι πληροφορίες 

που δηλώθηκαν στην αίτηση του 2009 ήταν ελλιπείς. 

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα 

για υποβολή αίτησης είναι διαθέσιµα.  

10 Α 7.1 Μη προεκτύπωση τεµαχίου λόγω του ότι δεν 

προσκοµίστηκε κωδικός εκµετάλλευσης αιγοπροβάτων 

ή/και παραδοσιακών αγελάδων από την οποία 

προέρχονται τα ζώα τα οποία βόσκουν στο τεµάχιο. 

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν ο αιτητής είναι κάτοχος ενεργής 

κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης αιγοπροβάτων ή/και παραδοσιακών 

αγελάδων και το τεµάχιο βoσκείται από ζώα της δικής του 

εκµετάλλευσης. Στην περίπτωση αυτή  θα πρέπει απαραίτητα να 

δηλώσει και τον επταψήφιο κωδικό CYS ή/και CYB της εκµετάλλευσης 

πάνω στην αίτηση. 

11 Α 7.2 Μη προεκτύπωση τεµαχίου λόγω του ότι ο κωδικός 

εκµετάλλευσης που δηλώθηκε δεν είναι έγκυρος. 

 

 

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν ο αιτητής είναι κάτοχος ενεργής 

κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης αιγοπροβάτων ή/και παραδοσιακών 

αγελάδων και το τεµάχιο βoσκείται από ζώα της δικής του 

εκµετάλλευσης. Στην περίπτωση αυτή  θα πρέπει απαραίτητα να 

δηλώσει και τον επταψήφιο κωδικό CYS ή/και CYB της εκµετάλλευσης 

πάνω στην αίτηση. 

12 Α 7.3 Μη προεκτύπωση τεµαχίου λόγω του ότι ο κωδικός 

εκµετάλλευσης που δηλώθηκε δεν εντοπίζεται γεωγραφικά. 

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν ο αιτητής είναι κάτοχος ενεργής 

κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης αιγοπροβάτων ή/και παραδοσιακών 

αγελάδων και µαζί µε την αίτηση προσκοµίσει τοπογραφικό πάνω στο 

οποίο να υποδεικνύεται η ακριβής τοποθεσία της εκµετάλλευσης του. 



α/α Κωδικός Λόγος Μη Προεκτύπωσης Τεµαχίου Επιβαλλόµενη ενέργεια 

13 Α 7.4 Μη προεκτύπωση τεµαχίου λόγω του ότι το τεµάχιο 

ευρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη από 5 Km από την 

εκµετάλλευση που δηλώθηκε. 

 

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν ο αιτητής είναι κάτοχος ενεργής 

κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης αιγοπροβάτων ή/και παραδοσιακών 

αγελάδων και µπορεί να αποδείξει ότι το τεµάχιο βoσκείται από ζώα 

της δικής του εκµετάλλευσης. 

14 Α 7.5 Το τεµάχιο δεν προεκτυπώθηκε λόγω του ότι σύµφωνα µε 

τα στοιχεία που κατέχει ο Οργανισµός αυτή την στιγµή ο 

αιτητής δεν είναι ιδιοκτήτης κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης 

αιγοπροβάτων ή/και παραδοσιακών αγελάδων, συνεπώς 

δεν ασκεί γεωργική δραστηριότητα στα εν λόγω τεµάχια. 

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν ο αιτητής είναι κάτοχος ενεργής 

κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης αιγοπροβάτων ή/και παραδοσιακών 

αγελάδων και µπορεί να το αποδείξει. 

15 Α 7.6 Το τεµάχιο δεν προεκτυπώθηκε λόγω του ότι η αναλογία 

της συνολικής έκτασης του βοσκότοπου σε σχέση µε τον 

αριθµό ζώων είναι µεγαλύτερη από 1 δεκάριο ανά 

αιγοπρόβατο ή 6 δεκάρια ανά παραδοσιακή αγελάδα. 

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός και αν τηρηθεί η αναλογία ζώο / έκταση. 

16 Α 7.7 Το τεµάχιο βοσκότοπου δεν προεκτυπώθηκε λόγω του ότι 

ο ΚΟΑΠ αδυνατεί να εντοπίσει την Μέγιστη Επιλέξιµη 

Έκταση βοσκότοπου. 

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν ο αιτητής ασκεί 

γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα στο τεµάχιο αυτό  και αφού 

προσκοµίσει σχεδιάγραµµα καλλιεργούµενης έκτασης µαζί µε την 

αίτηση του 2009 πάνω στις εικόνες που θα του αποσταλούν. 

17 Α 7.8 Το τεµάχιο δεν προεκτυπώθηκε λόγω του ότι ο αιτητής δεν 

ανταποκρίθηκε σε κάλεσµα του ΚΟΑΠ για αντιστοίχηση 

των τεµαχίων των βοσκοτόπων µε τις δηλωµένες 

εκµεταλλεύσεις στην αίτηση. 

Σε περίπτωση δήλωσης περισσοτέρων από µια εκµεταλλεύσεων 

αιγοπροβάτων ή/και παραδοσιακών αγελάδων, θα πρέπει ο 

αιτητής να υποδείξει για κάθε τεµάχιο το οποίο δηλώνεται σαν 

βοσκότοπος από ποια εκµετάλλευση προέρχονται τα ζώα. 

18 Α 9 Το τεµάχιο δεν προεκτυπώθηκε λόγω του ότι η Να δηλωθεί η ορθή καλλιέργεια το 2010 για να αποφευχθούν 



α/α Κωδικός Λόγος Μη Προεκτύπωσης Τεµαχίου Επιβαλλόµενη ενέργεια 

διαπιστωθείσα καλλιέργεια δεν ανήκει στην ίδια κατηγορία 

πληρωµής µε την αιτούµενη. 

ενδεχόµενες ποινές. 

19 Α 10 Το τεµάχιο δεν προεκτυπώθηκε λόγω του ότι ο 

Οργανισµός αδυνατεί να εντοπίσει Επιλέξιµη Έκταση εντός 

του τεµαχίου.  

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά εκτός αν ο αιτητής ασκεί γεωργική 

δραστηριότητα στο τεµάχιο αυτό και αφού µας προσκοµίσει 

σχεδιάγραµµα καλλιεργούµενης έκτασης µαζί µε την αίτηση του 2010 

πάνω στις εικόνες που θα του αποσταλούν. 

20 Α 11.1 Το τεµάχιο δεν προεκτυπώθηκε λόγω του ότι η επιλέξιµη 

έκταση του είναι µικρότερη από 0,1 δεκάρια. 

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά. 

21 Α 11.2 Το τεµάχιο δεν προεκτυπώθηκε λόγω του ότι η επιλέξιµη 

έκταση για τα σχέδια ΕΣΑΣΕ, ΣΚΕ, Μέτρο 2,1, Μέτρο 2.3 

και Καθεστώς Μεταποίηση είναι µικρότερη από 0,1 

δεκάρια 

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά. 

22 Α 12.4 Το τεµάχιο δεν προεκτυπώθηκε λόγω του ότι η καλλιέργεια 

εσπεριδοειδών έχει εκριζωθεί 

Να δηλωθεί η υφιστάµενη καλλιέργεια του 2010, εφόσον είναι 

επιλέξιµη. 

23 Α 12.5 Το τεµάχιο δεν προεκτυπώθηκε λόγω του ότι τα 

εσπεριδοειδή δεν εντοπίζονται στη δορυφορική εικόνα του 

2008 

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά. 

24 Χ 1 Το τεµάχιο δεν προεκτυπώθηκε λόγω του ότι είναι χαλίτικο 

χωρίς Μέγιστη Επιλέξιµη Έκταση. 

Να ΜΗ δηλωθεί ξανά. 

25 Π 1 Το τεµάχιο δεν προεκτυπώθηκε γιατί έχει αποσυρθεί από 

τον αιτητή κατά το 2009. 

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

τεµαχίου. 

 

 



 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (Οι κωδικοί αυτοί µπορεί να εµφανίζονται στη Στήλη 16, στο Φύλλο ∆ήλωσης Τεµαχίων της 

Ενιαίας Αίτησης) 

 

α/α Κωδικός Επεξήγηση Κωδικών Προεκτύπωσης Επιβαλλόµενη ενέργεια 

1 Μ 1 Μείωση έκτασης λόγω του ότι η µετρηθείσα από επιτόπιο 

έκταση είναι µικρότερη από την αιτηθείσα του 2009 

 

2 Μ 2 Μείωση έκτασης λόγω του ότι η διαπιστωθείσα από 

διοικητικούς ελέγχους έκταση είναι µικρότερη από την 

αιτηθείσα του 2009 

 

3 Μ 3.1 Μείωση έκτασης διπλοαιτούµενων τεµαχίων µετά από 

διακανονισµό µε τον αιτητή κατά το 2009 

 

4 Μ 3.2 Αυτόµατη µείωση έκτασης διπλοαιτούµενων τεµαχίων σε 

περίπτωση συνολικής υπερδήλωσης κατά το 2009 έκτασης 

µέχρι και 0,1 δεκάριο 

 

5 Τ 1 Η καλλιέργεια δε προεκτυπώθηκε λόγω του ότι η 

καλλιέργεια αµπελιού έχει εκριζωθεί 

 

6 Α12.1 Προεκτυπώθηκε καλλιέργεια Εσπεριδοειδή και όχι 

Εσπεριδοειδή  - Καθεστώς Μεταποίησης γιατί το τεµάχιο 

δε βρίσκεται σε σύµβαση µεταποίησης εσπεριδοειδών 

 



α/α Κωδικός Επεξήγηση Κωδικών Προεκτύπωσης Επιβαλλόµενη ενέργεια 

7 Α12.3 Προεκτυπώθηκε καλλιέργεια Εσπεριδοειδή και όχι 

Εσπεριδοειδή  - Καθεστώς Μεταποίησης γιατί το τεµάχιο 

δεν είχε ενταχθεί κατά τη περίοδο αναφοράς (2004-2008) 

στο Καθεστώς Μεταποίησης Εσπεριδοειδών 

 

8 ∆ 1 ∆εν προεκτυπώθηκε ο αριθµός ∆έντρων γιατί η 

καλλιέργεια που δηλώθηκε κατά το 2009 δεν είναι 

δεντρώδης 

 

9 ∆ 2 ∆εν προεκτυπώθηκε ο αριθµός δέντρων γιατί ο αριθµός ο 

οποίος δηλώθηκε κατά το 2009 υπερβαίνει τα 200 ανά 

δεκάριο 

Να δηλωθεί ο αριθµός δέντρων στην αίτηση. 

10 ∆ 3 ∆εν προεκτυπώθηκε ο αριθµός δέντρων γιατί ο αριθµός ο 

οποίος δηλώθηκε κατά το 2009 είναι µικρότερος από 10 

δέντρα ανά δεκάριο 

Να δηλωθεί ο αριθµός δέντρων στην αίτηση. 

11 Θ 1 ∆εν προεκτυπώθηκε ο αριθµός θάµνων γιατί ο αριθµός ο 

οποίος δηλώθηκε κατά το 2009 είναι µικρότερος από 30 

θάµνους ανά δεκάριο 

Να δηλωθεί ο αριθµός θάµνων στην αίτηση. 

 

 


