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ΠΡΟΣΟΧΗ
***** ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ *****
 Πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε το Έντυπο Αίτησης
διαβάστε το ολόκληρο προσεκτικά καθώς επίσης και το
Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών του
Καθεστώτος.
 Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης είναι
απαραίτητη.
 Η συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να γίνεται από
Διαπιστευμένο Φορέα, σύμφωνα με τις οδηγίες του
αιτητή.
 Άμεσα υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση της αίτησης
και την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών
είναι οι ίδιοι οι αιτητές.
 Οι αιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν τις επενδύσεις
τους πριν την προκαταρκτική έγκριση της αίτησης τους
θα πρέπει να το αναφέρουν στην αίτηση και να
υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να
αναφέρεται ότι δεν θα έχουν οποιαδήποτε απαίτηση σε
περίπτωση μη έγκρισης της αίτησης τους. Η δυνατότητα
αυτή θα παραχωρηθεί υπό όρους με μελλοντική
ανακοίνωση της Διαχειριστικής Αρχής και του
ΚΟΑΠ.
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ΜΕΡΟΣ I.α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (Φυσικό Πρόσωπο)
Επίθετο :

Υπηκοότητα :

Όνομα :

Ημερομηνία Γέννησης :

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Φύλο (κυκλώστε ανάλογα): ΑΡΡΕΝ

/

/
ΘΗΛΥ

Ονοματεπώνυμο Συζύγου:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Συζύγου:
Αριθμός αίτησης στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων 20161:
Διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου (website), που διατηρώ για επαγγελματική χρήση (σχετική με την
επένδυση):………………………………………………………………………………………

…………………………..
2
Κύρια Απασχόληση :

Νέος Γεωργός3 (κυκλώστε ανάλογα): ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Αριθμός
ΦΠΑ:
Γεωργός κάτω των 40 ετών4 (κυκλώστε ανάλογα):
ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Ο ΚΟΑΠ σας ενημερώνει για την απόφασή του όπως προχωρήσει σε κατάργηση των επιμέρους
μητρώων προσωπικών δεδομένων που διατηρούσε ανά Μέτρο / Καθεστώς και στην συνένωσή τους σε
ένα ενιαίο Μητρώο Αιτητών. Στο εν λόγω μητρώο θα φυλάσσονται τα προσωπικά στοιχεία,
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνα / διευθύνσεις), καθώς και τα ΙΒΑΝ των
αιτητών όλων των Μέτρων / Καθεστώτων που εφαρμόζει ο ΚΟΑΠ είτε αποκλειστικά, είτε μέσω των
αναδόχων του.
Πλέον ο οποιοσδήποτε επιθυμεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε οποιοδήποτε Μέτρο / Καθεστώς
που εφαρμόζει ο ΚΟΑΠ είτε αποκλειστικά, είτε μέσω των αναδόχων του θα πρέπει πρώτα να
εγγραφεί στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ και δεν θα μπορεί πλέον να δηλώνει στα επιμέρους Μέτρα /
Καθεστώτα τα στοιχεία επικοινωνίας και το ΙΒΑΝ.
Στο παρών στάδιο έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Αιτητών όλοι οι αιτητές που έχουν συμμετάσχει
έστω και μια φορά κατά το παρελθόν στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων. Όσοι δεν είναι
καταχωρημένοι στο Μητρώο Αιτητών ή όσοι επιθυμούν τροποποίηση των στοιχείων τους, θα πρέπει
να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα που θα βρουν στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ και να τα
υποβάλουν και πάλι στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ.
Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι για την πληρωμή σας θα χρησιμοποιηθεί το ΙΒΑΝ που
είναι δηλωμένο στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ.
Συνολικό ποσό επένδυσης στην παρούσα αίτηση, χωρίς ΦΠΑ σε €:
Έχετε λάβει οποιαδήποτε χορηγία μέσω του Καθεστώτος 1.5.1 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007 – 2013 (Κυκλώστε ανάλογα):
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εάν η απάντηση σας είναι ΝΑΙ παρακαλώ αναφέρεται τον αριθμό αίτησης.
Αριθμός αίτησης: ........................................................ , ……………………………………………..
Οι αιτητές που δεν έχουν υποβάλει αίτηση στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων 2016
παρακαλούνται όπως συμπληρώνουν και το ΜΕΡΟΣ VI. Πρόσθετα Φύλλα Δήλωσης Κτηματολογικών
Τεμαχίων είναι διαθέσιμα στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ.
2 Η κύρια απασχόληση για γεωργούς / κτηνοτρόφους αποδεικνύεται μόνο με την προσκόμιση
πιστοποιητικού κοινωνικών ασφαλίσεων που να ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
3 Νέοι γεωργοί θεωρούνται όσοι αιτητές συμμετέχουν στο Καθεστώς 6.1 «Ενίσχυση Πρώτης
Εγκατάστασης Νέων Γεωργών».
4 Αιτητές κάτω των 40 ετών που έχουν εγκατασταθεί ως γεωργοί μέχρι και 5 χρόνια πριν από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης και πληρούν τα κριτήρια της επαγγελματικής κατάρτισης.
1
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ΜΕΡΟΣ I.β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (Νομικό Πρόσωπο)
Όνομα εταιρείας :
Αριθμός εγγραφής εταιρείας :
Κωδικός εταιρείας (Βάλτε σε
κύκλο τον κατάλληλο
κωδικό):

50

Εμπορική
επωνυμία

51

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

52

Συνεταιρισμός

53

Υπεράκτια Εταιρεία

54

Παλιός
συνεταιρισμός

31

Μοναστήρια

Αριθμός αίτησης στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων 20161:
Κύρια απασχόληση2:
Διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου (website), που διατηρεί η εταιρεία (σχετική με την επένδυση):

………………………………………………………………………………………………………………
Όνομα νόμιμου εκπροσώπου:

…………………………………………………………..

Αριθμός
ΦΠΑ:

Αριθμός δελτίου ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου:

Επίθετο νόμιμου εκπροσώπου:
………………………………………………………… ………………………………………..…………….
Ο ΚΟΑΠ σας ενημερώνει για την απόφασή του όπως προχωρήσει σε κατάργηση των επιμέρους
μητρώων προσωπικών δεδομένων που διατηρούσε ανά Μέτρο / Καθεστώς και στην συνένωσή τους
σε ένα ενιαίο Μητρώο Αιτητών. Στο εν λόγω μητρώο θα φυλάσσονται τα προσωπικά στοιχεία,
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνα / διευθύνσεις), καθώς και τα ΙΒΑΝ
των αιτητών όλων των Μέτρων / Καθεστώτων που εφαρμόζει ο ΚΟΑΠ είτε αποκλειστικά, είτε μέσω
των αναδόχων του.
Πλέον ο οποιοσδήποτε επιθυμεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε οποιοδήποτε Μέτρο / Καθεστώς
που εφαρμόζει ο ΚΟΑΠ είτε αποκλειστικά, είτε μέσω των αναδόχων του θα πρέπει πρώτα να
εγγραφεί στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ και δεν θα μπορεί πλέον να δηλώνει στα επιμέρους Μέτρα
/ Καθεστώτα τα στοιχεία επικοινωνίας και το ΙΒΑΝ.
Στο παρών στάδιο έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Αιτητών όλοι οι αιτητές που έχουν συμμετάσχει
έστω και μια φορά κατά το παρελθόν στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων. Όσοι δεν είναι
καταχωρημένοι στο Μητρώο Αιτητών ή όσοι επιθυμούν τροποποίηση των στοιχείων τους, θα πρέπει
να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα που θα βρουν στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ και να τα
υποβάλουν και πάλι στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ.
Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι για την πληρωμή σας θα χρησιμοποιηθεί το ΙΒΑΝ
που είναι δηλωμένο στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ.
Συνολικό ποσό επένδυσης στην παρούσα αίτηση, χωρίς ΦΠΑ σε €:
Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει λάβει οποιαδήποτε χορηγία μέσω του Καθεστώτος 1.5.1 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (Κυκλώστε ανάλογα):
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εάν η απάντηση σας είναι ΝΑΙ παρακαλώ αναφέρεται τον αριθμό αίτησης.
Αριθμός αίτησης: ............................................ , …………………………………………….
Οι αιτητές που δεν έχουν υποβάλει αίτηση στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων 2016
παρακαλούνται όπως συμπληρώνουν και το ΜΕΡΟΣ VI. Πρόσθετα Φύλλα Δήλωσης Κτηματολογικών
Τεμαχίων είναι διαθέσιμα στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ.
2 Η κύρια απασχόληση για γεωργικές / κτηνοτροφικές εταιρείες αποδεικνύεται μόνο με την
προσκόμιση πιστοποιητικού κοινωνικών ασφαλίσεων που να ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης.
1
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ΜΕΡΟΣ IΙ
Προτίθεμαι να προχωρήσω µε δική µου πρωτοβουλία επί ιδίω κινδύνω στην υλοποίηση
δράσεων πριν την προκαταρκτική έγκριση του ΚΟΑΠ, αλλά σε κάθε περίπτωση μετά από
την σχετική ανακοίνωση που θα δημοσιευτεί από τον ΚΟΑΠ και τη Διαχειριστική
Αρχή, στην οποία θα δίνονται λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα αυτή:
ΝΑΙ

1.

ΟΧΙ

Επενδύσεις στον Κλάδο Παραγωγής / Καλλιέργειας1, 2, 3:

Αροτραίες καλλιέργειες

01 Β ή Σ

Δενδρώδεις Καλλιέργειες 07 Β ή Σ

Πατατοκαλλιέργεια

02 Β ή Σ

Αγελαδοτροφία 08 Β ή Σ

Λαχανικά/Αρωματικά

03 Β ή Σ

Χοιροτροφία 09 Β ή Σ

Ανθοκομία

04 Β ή Σ

Πτηνοτροφία 10 Β ή Σ

Μανιταροκαλλιέργεια

05 Β ή Σ

Μελισσοκομία 11 Β ή Σ

Αμπελουργία

06 Β ή Σ

Κονικλοτροφία 12 Β ή Σ
Αιγοπροβατοτροφία 13 Β ή Σ

Ο αριθμός που αναγράφεται μέσα στο τετράγωνο δίπλα από κάθε Κλάδο Παραγωγής /
Καλλιέργειας, θα χρησιμοποιηθεί για την συμπλήρωση της στήλης 6 στον πίνακα που
ακολουθεί.
2 Πρόσθετα σε αυτόν τον αριθμό θα αναγράφεται και το γράμμα Β στις περιπτώσεις όπου
η παραγωγή είναι Βιολογική και Σ στις περιπτώσεις όπου η παραγωγή είναι Συμβατική.
3 Σε περίπτωση που οι επενδύσεις που θα γίνουν καλύπτουν διάφορους Κλάδους
Παραγωγής / Καλλιέργειες πρέπει να αναγραφούν όλοι οι αριθμοί που αντιστοιχούν σε
αυτούς / αυτές.
1

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:
(Η κατάταξη της εκμετάλλευσης να γίνεται από τον αιτητή με βάση τον κυρίαρχο
παραγωγικό κλάδο της εκμετάλλευσης χρησιμοποιώντας ΜΟΝΟ ένα από τους
κωδικούς που αναφέρονται πιο πάνω)
Εάν κάποια εκμετάλλευση ασχολείται με την κτηνοτροφία, να δηλώνεται ο
κωδικός της εκμετάλλευσης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ο οποίος πρέπει
απαραίτητα να είναι στο όνομα του αιτητή (μια εκμετάλλευση μπορεί να
έχει περισσότερους από έναν κωδικούς).
C
C
C

Y
Y
Y
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Περιγραφή Επιλέξιμης Δράσης

2.

Να δοθεί σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης δράσης και να καταχωρηθεί αναλυτικά
ο εξοπλισμός, οι κατασκευές, οι υπηρεσίες κλπ που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση
της δράσης, προσδιορίζοντας την αντίστοιχη αιτούμενη ποσότητα, προϋπολογιζόμενη
δαπάνη, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος της δράσης με βάση τον κατάλογο που
δημοσιεύθηκε και τους κλάδους παραγωγής / καλλιέργειας που θα ωφελούνται από την
δράση. Για όλες τις δράσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως χωροταξικές στον
κατάλογο των επιλέξιμων δαπανών, πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται και
τα ΜΕΡΟΣ V και ΜΕΡΟΣ VII (όπου απαιτείται)

Κωδικός
Δράσης

Περιγραφή της δράσης
που προτείνεται να
γίνει

Αιτούμενη
ποσότητα

Προϋπολογιζόμενη
δαπάνη χωρίς τον
ΦΠΑ σε € (χωρίς
δεκαδικά ψηφία)

1

2

3

4

Α

B2

Ανώτατο
επιλέξιμο
κόστος της
δράσης σε €
με βάση τον
κατάλογο που
δημοσιεύθηκε
5

Κλάδοι
Παραγωγής/
Καλλιέργειας
που
ωφελούνται
από την
δράση
6

Έγγειες βελτιώσεις (Μόνο δράσεις αποθήκευσης του νερού)

Βελτιωμένα συστήματα άρδευσης (εκτός θερμοκηπιακών)

Σύνολο προς μεταφορά
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Από μεταφορά

Κωδικός
Δράσης

Περιγραφή της δράσης
που προτείνεται να
γίνει

Αιτούμενη
ποσότητα

Προϋπολογιζόμενη
δαπάνη χωρίς τον
ΦΠΑ σε € (χωρίς
δεκαδικά ψηφία)

1

2

3

4

Β2Θ

03ΒΘ019

Γ2

Ανώτατο
επιλέξιμο
κόστος της
δράσης σε €
με βάση τον
κατάλογο που
δημοσιεύθηκε
5

Κλάδοι
Παραγωγής/
Καλλιέργειας
που
ωφελούνται
από την
δράση
6

Βελτιωμένα συστήματα άρδευσης για θερμοκήπια

Θερμοκουρτίνες/ πολυεστερικές με λωρίδες αλουμινίου (σκίαση τουλάχιστον 50%
συμπεριλαμβανομένου ηλεκτρομειωτήρα και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης) (Υφιστάμενα)

Κατασκευές / Κτήρια (Αναλυτική Περιγραφή – Διαστάσεις) Χοιροστάσια (Υφιστάμενα)

Σύνολο προς μεταφορά
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Από μεταφορά

Κωδικός
Δράσης

Περιγραφή της δράσης
που προτείνεται να
γίνει

Αιτούμενη
ποσότητα

Προϋπολογιζόμενη
δαπάνη χωρίς τον
ΦΠΑ σε € (χωρίς
δεκαδικά ψηφία)

1

2

3

4

Γ3

Ανώτατο
επιλέξιμο
κόστος της
δράσης σε €
με βάση τον
κατάλογο που
δημοσιεύθηκε
5

Κλάδοι
Παραγωγής/
Καλλιέργειας
που
ωφελούνται
από την
δράση
6

Κατασκευές / Κτήρια (Αναλυτική Περιγραφή – Διαστάσεις) πτηνοτροφία/
Κονικλοτροφία (Υφιστάμενα)

Δ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, αμοιβές αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών

Ε

Φωτοβολταϊκά Συστήματα για ιδία κατανάλωση

Σύνολο επένδυσης
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ΜΕΡΟΣ ΙII: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

(πρωτότυπα ή πιστοποιημένα

αντίγραφα)
Έγγραφα που δηλώνουν την ιδιότητα του αιτητή (απαραίτητο
να επισυνάπτονται για τεμάχια στα οποία θα γίνουν
χωροταξικές δράσεις ή / και για τα πρόσθετα τεμάχια που
δηλώνονται στο ΜΕΡΟΣ VI)

Επισυνάπτονται
(ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

Αριθμός

Τίτλοι ιδιοκτησίας
Ενοικιαστήρια έγγραφα
Άδειες χρήσης ή συμβάσεις μίσθωσης χαλίτικης
ή / και δασικής και τουρκοκυπριακής γης
Έγγραφα εξουσιοδότησης διαχείρισης
Πρόσθετα φύλλα δήλωσης κτηματολογικών τεμαχίων
Αποδεικτικά έγγραφα από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ)
ή/και Αρδευτικά Τμήματα/Συνδέσμους ή/και ιδιωτικά δίκτυα
ανακυκλωμένου νερού, που αποδεικνύουν την ετήσια
ποσότητα νερού που δύναται να έχει στην διάθεση του το
τεμάχιο γης/εκμετάλλευση, τα οποία είναι από τα παρακάτω:
-

Άδεια υδροληψίας από νόμιμες διατρήσεις στην οποία να
αναγράφεται η μέγιστη ποσότητα άντλησης ανά έτος και το
τεμάχιο ή τεμάχια που αφορά η συγκεκριμένη άδεια. Στην
περίπτωση που αιτητές κατέχουν άδειες υδροληψίας σε ισχύ
που εκδόθηκαν ή σφραγίστηκαν από το ΤΑΥ μετά τις
15/11/2010, μπορούν να τις προσκομίσουν με την αίτηση
τους χωρίς να αποταθούν στο ΤΑΥ.

-

Άδειες/δικαιώματα για παροχή νερού από το ΤΑΥ για
κυβερνητικά έργα και κυβερνητικά δίκτυα ανακυκλωμένου
νερού

-

Άδεια από το ΤΑΥ για παροχή νερού από το δίκτυο
υδατοπρομήθειας (για ύδρευση και καθαριότητα των
υποστατικών των παραγωγικών ζώων)

-

Άδεια από το ΤΑΥ για μεταφορά νερού

-

Βεβαίωση άρδευσης από Αρδευτικά Τμήματα/Συνδέσμους

-

Βεβαίωση άρδευσης από άλλα δίκτυα ανακυκλωμένου νερού
τα οποία δεν εμπίπτουν κάτω από την διαχείριση του ΤΑΥ
Σημειώστε Χ στο
αντίστοιχο κουτί

Για επενδύσεις σε υποδομές άρδευσης (ότι εφαρμόζεται
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι):
-

Βεβαίωση ύπαρξης υδρομετρητή από το ΤΑΥ

-

Βεβαίωση από το Τμήμα Υδάτων στην οποία θα διαφαίνεται η
κατάσταση του υπόγειου / επιφανειακού υδροφορέα της
περιοχής που προέρχεται το νερό.
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Καταναλωθείσα ποσότητα νερού που κατέγραψε το ΤΑΥ από το
μετρητή/ές στο προηγούμενο έτος (αν υπάρχει)

-

Για την διαπίστωση της επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας
θα πρέπει να προσκομισθεί ένα από τα πιο κάτω:
(Σε περίπτωση που ΔΕΝ διαθέτει επαγγελματική ικανότητα, θα πρέπει να
παρακολουθήσει τα μαθήματα που το Τμήμα Γεωργίας ως αρμόδιος φορέας
κατάρτισης, αποφασίσει ότι απαιτείται στα χρονικά περιθώρια που θα του
καθορίσουν)

-

Βεβαίωση άσκησης παρεμφερούς γεωργικής δραστηριότητας
για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών, από τον
Επαρχιακό Γεωργικό Λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας

-

Βεβαίωση παρακολούθησης σχετικών μαθημάτων από τον
πάροχο Επαγγελματικής Κατάρτισης

-

Απολυτήριο ή Πτυχίο (κατά περίπτωση) Πανεπιστημίου,
Ανωτέρας ή Τεχνικής/ Επαγγελματικής Σχολής ή
Μεταλυκειακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.) άμεσα σχετικής κατεύθυνσης

Άδειες για γεωργικές κτιριακές εγκαταστάσεις – θερμοκήπια

Σημειώστε Χ στο
αντίστοιχο κουτί

Σημειώστε Χ στο
αντίστοιχο κουτί

Για υφιστάμενα υποστατικά
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης για έκδοση πολεοδομικής
άδειας ή/και άδειας οικοδομής κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η προσκόμιση της άδειας
οικοδομής μαζί με τα Αρχιτεκτονικά σχέδια, θα πρέπει να γίνει πριν την πληρωμή. Στον κατάλογο με τις
επιλέξιμες δαπάνες διευκρινίζεται για ποιες δράσεις απαιτείται άδεια οικοδομής.



Άδεια οικοδομής



Αρχιτεκτονικά σχέδια



Άδεια απόρριψης λυμάτων (όπου εφαρμόζεται, απαραίτητο
να υποβληθεί πριν την τελική πληρωμή)

Άδειες για κτηνοτροφικά υποστατικά και κατασκευές

Σημειώστε Χ στο
αντίστοιχο κουτί

Για υφιστάμενα υποστατικά
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης για έκδοση πολεοδομικής
άδειας ή/και άδειας οικοδομής κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η προσκόμιση της άδειας
οικοδομής μαζί με τα Αρχιτεκτονικά σχέδια, θα πρέπει να γίνει πριν την πληρωμή. Στον κατάλογο με τις
επιλέξιμες δαπάνες διευκρινίζεται για ποιες δράσεις απαιτείται άδεια οικοδομής.



Άδεια οικοδομής



Αρχιτεκτονικά σχέδια
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Άδεια απόρριψης λυμάτων (όπου εφαρμόζεται, απαραίτητο
να υποβληθεί πριν την τελική πληρωμή)
Σημειώστε Χ στο
αντίστοιχο κουτί

Γενικά
Πιστοποιητικό Γεννήσεως
Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας σύμφωνα με τον Περί
Εταιρειών Νόμο (σε περιπτώσεις εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).
Πιστοποιητικό από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου
Παραλήπτη στο οποίο να φαίνονται οι σημερινοί μέτοχοι της
εταιρείας και το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχουν
Πιστοποιητικό από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων που να
αναγράφει την απασχόληση του αιτητή για όλα τα χρόνια που είναι
εγγεγραμμένος.

Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την κατοχή μετοχών ή δικαιωμάτων
ψήφου των μετόχων της αιτήτριας εταιρείας σε άλλη επιχείρηση.

Εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρισμού από ΑΠΕ η οποία
έχει υπολογιστεί από αρμόδιο Σύμβουλο για ΑΠΕ.

Πιστοποιητικό από ΑΗΚ για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
τους τελευταίους 12 μήνες από την εκμετάλλευση (για επενδύσεις
που αφορούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα για ιδία κατανάλωση)

Βεβαίωση από μελετητή / προμηθευτή σχετικά με την δυνητική
παραγωγή του φωτοβολταϊκού συστήματος σε €

Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την πρόθεση υλοποίησης δράσεων πριν
την προκαταρκτική έγκριση, επί ιδίω κινδύνω.

Υποβολή δύο τουλάχιστον προσφορών για κάθε δράση, μόνο για τις
περιπτώσεις δράσεων για τις οποίες δεν αναφέρεται ανώτατη τιμή
στον δημοσιευμένο κατάλογο. Σε περίπτωση επιλογής της
ακριβότερης προσφοράς να δικαιολογούνται εγγράφως οι λόγοι αυτής
της απόφασης.

Εκτίμηση κόστους από τον αρχιτέκτονα του έργου στην οποία να
δηλώνεται και το εμβαδό του καλυμμένου χώρου (Για κτηριακές
εγκαταστάσεις)
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Με την ολοκλήρωση των Δράσεων θα ζητείται από τους αιτητές να
προσκομίζουν βεβαίωση από τον αρχιτέκτονα του έργου στην οποία
να φαίνονται αναλυτικά οι δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί, το εμβαδό
του καλυμμένου χώρου καθώς και δήλωση για την πιστοποίηση των
προδιαγραφών
Κωδικός Εκμετάλλευσης - Κατάσταση ζωικού πληθυσμού
εκμετάλλευσης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες με παράλληλη
αναφορά στον τύπο της εκμετάλλευσης – ζώων (παραγωγής γάλακτος
– πάχυνσης-χοιρομητέρες, ότι εφαρμόζεται).
Το ίδιο έγγραφο θα πρέπει προσκομίζεται και μαζί με το τελικό
αίτημα πληρωμής για να δικαιολογείται η μελλοντική κατάσταση του
σχεδίου βελτίωσης.

Έντυπα που αφορούν στα κριτήρια μοριοδότησης.
Με την υποβολή των πιο κάτω εντύπων αναλαμβάνεται η
δέσμευση από τον αιτητή ότι θα προσκομίσει τα εν λόγω
έγγραφα και πριν την τελική πληρωμή και ότι θα συνεχίσει
να πληροί της πρόνοιες τους για όλη τη διάρκεια της
δέσμευσής του, που προνοείτε από το Καθεστώς. Σε αντίθετη
περίπτωση θα γίνεται αναθεώρηση της βαθμολογίας της
αίτησης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε απόρριψη της
αίτησης και εάν έχει καταβληθεί ενίσχυση σε ανάκτηση του
καταβληθέντος ποσού

Σημειώστε Χ στο
αντίστοιχο κουτί

Πιστοποιητικό Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για όλους τους αιτητές,
νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που δηλώνουν σαν κύρια απασχόληση τη
γεωργία - κτηνοτροφία)
Πιστοποίηση από πιστοποιούντες οργανισμούς για
πρακτικών βιολογικής γεωργίας ή κτηνοτροφίας
πιστοποίηση απαιτείται και για νέες μονάδες).

εφαρμογή
(ανάλογη

Συμβόλαιο που καλύπτει τουλάχιστον το 30% της δυνητικής
συνολικής αξίας παραγωγής
Βεβαίωση ότι είναι μέλος αναγνωρισμένης Ομάδας / Οργάνωσης
Παραγωγών για περίοδο πέραν των 2 ετών
Βεβαίωση ότι είναι μέλος αναγνωρισμένης Ομάδας / Οργάνωσης
Παραγωγών για περίοδο μεταξύ 6 μηνών και 2 ετών
Η μη υλοποίηση δράσεων για τις οποίες θα λάβω προκαταρκτική έγκριση, σχετικές με
τη μείωση του κόστους παραγωγής αξιοποιώντας ΑΠΕ, θα είναι επίσης λόγος
αναθεώρησης της βαθμολογίας της αίτησης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε
απόρριψη της αίτησης και εάν έχει καταβληθεί ενίσχυση σε ανάκτηση του
καταβληθέντος ποσού
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ΜΕΡΟΣ IV: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ
Επισύρεται η προσοχή των αιτητών, ειδικά ως προς το περιεχόμενο των αιτήσεων των οποιονδήποτε
δηλώσεων και στοιχείων τα οποία υποβάλλονται προς υποστήριξη τους ότι, στις πρόνοιες του άρθρου 46(3)
του Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και άλλων συναφών
θεμάτων Νόμου: «Πρόσωπο που παρεμποδίζει τους υπαλλήλους του ΟΑΠ στην εκτέλεση των καθηκόντων
τους όπως προνοείται στα εδάφια (1) και (2) ή παρέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή
παρεμποδίζει, με οποιοδήποτε άλλον τρόπο το έργο τους, διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται
με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια ή με χρηματική ποινή μέχρι €8543 ή και με τις δύο αυτές ποινές.»
Όπου ο Οργανισμός έχει εύλογη υποψία για διάπραξη του πιο πάνω ή οποιουδήποτε άλλου ποινικού
αδικήματος, η υπόθεση θα παραπέμπεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές.






















Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου αναφορικά με ψευδείς δηλώσεις ότι
όλες οι πληροφορίες που δίδονται στην αίτηση αυτή είναι αληθείς και ορθές.
Γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησής μου. Επίσης,
ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να στερηθώ του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης στο
Καθεστώς αυτό σε επόμενες προκηρύξεις ή / και να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίων μου.
Επίσης δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους όρους του Καθεστώτος όπως αυτοί περιγράφονται στο
αντίστοιχο έντυπο του Εγχειρίδιου Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών ή / και στην παρούσα
Αίτηση και συμφωνώ να συμμορφώνομαι πλήρως με αυτούς.
Αποδέχομαι οποιουσδήποτε ελέγχους για την εξακρίβωση της ορθότητας των δηλωθέντων
στοιχείων.
Αναλαμβάνω να διασφαλίσω ότι οι μόνιμες κατασκευές και τα μηχανήματα, τα οποία θα
επιδοτηθούν μέσω της παρούσας αίτησης, θα αξιοποιηθούν για το σκοπό και στη
συγκεκριμένη εκμετάλλευση που έχουν εγκριθεί για τουλάχιστον πέντε χρόνια από την
τελική πληρωμή. Η δέσμευση ισχύει και για τυχόν, νέο ιδιοκτήτη / διαχειριστή της
εκμετάλλευσης.
Εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ να δημοσιοποιήσει την παροχή ενίσχυσης για την αίτηση μου και
αποδέχομαι την ενημέρωση που παρέχει μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS). Επίσης αποδέχομαι
να συμπληρώσω οποιαδήποτε ερωτηματολόγια μου δοθούν.
Αναλαμβάνω την υποχρέωση να συμμορφώνομαι με οποιαδήποτε σχετική Κυπριακή ή
Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Κτηνιατρική Νομοθεσία, Νιτρορύπανση, χρήση φυτοφαρμάκων, κ.λ.π).
Αποδέχομαι να παρακολουθήσω οποιεσδήποτε σειρές μαθημάτων που το Τμήμα Γεωργίας ως
αρμόδιος φορέας κατάρτισης, αποφασίσει ότι απαιτείται, για συμπλήρωση της επαγγελματικής
κατάρτισης μου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Δεν συμμετέχω σε οποιοδήποτε Μέτρο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών.
Αναλαμβάνω την υποχρέωση όπως υποβάλω αίτηση στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων 2017
(για αιτητές που έχουν δηλώσει εκτάσεις στο Σχέδιο Βελτίωσης που υπέβαλαν).
Έχω μελετήσει σε συνεργασία με το μελετητή μου τις υδατικές ανάγκες των προτεινόμενων
καλλιεργειών μου ή/και της κτηνοτροφικής μου εκμετάλλευσης και μπορώ να αντεπεξέλθω σε
σχέση με το διαθέσιμο νερό άρδευσης/ύδρευσης που υπάρχει στη γεωργοκτηνοτροφική μου
εκμετάλλευση. Επιπρόσθετα δεν έχω οποιαδήποτε απαίτηση από το Τμήμα Υδάτων (ΤΑΥ) για
παραχώρηση επιπρόσθετων ποσοτήτων νερού και θα τηρώ τους περιορισμούς που μου έχουν
τεθεί σε σχέση με τις άδειες υδροληψίας που έχουν εκδοθεί από το ΤΑΥ, σε σχέση με την ετήσια
κατανάλωση νερού
Αναλαμβάνω να διασφαλίσω ότι θα επιτευχθεί ο στόχος (όπου απαιτείται), της πραγματικής
μείωσης της χρήσης νερού στο σύνολο της εκμετάλλευσής που αφορά το επηρεαζόμενο υδάτινο
σώμα ανερχόμενη τουλάχιστον στο 50% της δυνητικής εξοικονόμησης νερού που καθίσταται
δυνατή ως αποτέλεσμα της επένδυσής μου.
Υποβάλλω Σχέδιο Βελτίωσης (ΜΕΡΟΣ VIII της παρούσας αίτησης)

Ημερομηνία:

/

/
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι αιτητές ενημερώνονται ότι στον ΚΟΑΠ τηρείται αρχείο αρχείο Προσωπικών Δεδομένων,
σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα
(Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001.
Η τήρηση του αρχείου αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του ΚΟΑΠ και των
σκοπών που υπηρετεί. Σκοποί του ΚΟΑΠ είναι:
(α) η διαχείριση των πιστώσεων του Ταμείου Πληρωμών,
(β) η πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση με τις πιστώσεις που αναφέρονται στο
σημείο (α),
(γ) η ανάκτηση ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις που αναφέρονται στο σημείο (α),
οι οποίες απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας.
Την ευθύνη για τη λειτουργία του αρχείου έχει ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών
Πληρωμών, Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (γωνία Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα) 2000
Λευκωσία, τηλ.: 000357-22557777, Φαξ: 00357-22557755.
Αποδέκτες του αρχείου ή μέρους αυτού και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
περιέχει, είναι: Ανάδοχοι του ΚΟΑΠ, Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Όργανο
Πιστοποίησης ΚΟΑΠ, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), Όργανα
και Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργείο Εσωτερικών και άλλοι Δημόσιοι
Οργανισμοί, Τμήματα και Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των νόμιμων αρμοδιοτήτων τους.
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΟΑΠ
(www.capo.gov.cy)
Σε εφαρμογή των άρθρων 111 και 112 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο ΚΟΑΠ υποχρεούται να δημοσιοποιήσει
στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένα στοιχεία των δικαιούχων κονδυλίων προερχόμενων από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν τηρουμένων των σχετικών
προνοιών: Το ονοματεπώνυμο (για φυσικά πρόσωπα), την πλήρη εταιρική επωνυμία (για
νομικά πρόσωπα), την επωνυμία της ένωσης (για ενώσεις χωρίς δική τους νομική
προσωπικότητα), τον δήμο ή την κοινότητα ή το χωριό και τον ταχυδρομικό κώδικα, τα
αντίστοιχα ποσά των ενισχύσεων τα οποία έχει λάβει κάθε δικαιούχος κατά το υπό εξέταση
οικονομικό έτος και τη φύση και περιγραφή των χρηματοδοτούμενων μέτρων. Η
δημοσιοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που είναι
αναγκαίοι για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλουν οι εν λόγω Ενωσιακοί
Κανονισμοί. Τα δεδομένα ή στοιχεία που δημοσιοποιούνται ενδέχεται να αποτελέσουν
αντικείμενο επεξεργασίας από τις Αρμόδιες Αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ένωσης
και των Κρατών Μελών για σκοπούς διαφύλαξης των οικονομικών συμφερόντων της
Ένωσης.

Σημείωση: Παρακαλείστε να μονογράψετε όλες τις
σελίδες της αίτησης στο κάτω δεξιά μέρος και
προτρέπεστε όπως φωτοτυπήσετε την παρούσα αίτηση
για δική σας χρήση και αναφορά
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ΜΕΡΟΣ V: ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Τονίζεται ότι για κάθε τεμάχιο στο οποίο θα υλοποιηθεί δράση πρέπει να καταγράφεται ξεχωριστά
Για Δράσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση του πόρου συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού θα
πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται και οι πίνακες στο ΜΕΡΟΣ VII

Α/Α Επαρχία1 Κοινότητα

1

2

3

Τοποθεσία

4

Φύλλο Σχέδιο

5

6

Τμήμα
Αριθμός Ιδιότητα
(μπλοκ) Τεμαχίου αιτητή2

7

8

9

Περιγραφή Δράσης

Κωδικός
Δράσης

Τύπος
Επένδυσης3

Έκταση
Δράσης4

Προϋπολογιζόμενη
Δαπάνη (€)

10

11

12

13

14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1. Επαρχίες

Κωδικός

Λευκωσία
Κερύνεια
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

1
2
3
4
5
6

2. Ιδιότητα αιτητή
Ιδιοκτήτης
Ενοικιαστής
Διαχειριστής

ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 4.1Α, Έκδοση 1

Κωδικός
1
2
3

3. Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (Όροι και υποχρεώσεις για επενδύσεις σε υποδομές άρδευσης)
4. Δηλώνεται με βάση την μονάδα μέτρησης όπως προνοείται για κάθε δράση στον
κατάλογο των επιλέξιμων δαπανών του Καθεστώτος.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ .................

14

ΜΕΡΟΣ VI: ΦΥΛΛΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

3

4

Φύλλο

Σχέδιο

5

6

7

8

9

Καλλιέργεια

Ιδιότητα
αιτητή 2

Επισύναψη
Δικαιολογητικών
Εγγράφων 3

2

Τοποθεσία

Μερίδιο

1

Κοινότητα

Ολική
Εγγεγραμμένη
Έκταση Τεμαχίου
(σε δεκάρια)

Επαρχία1

Αριθμός Τεμαχίου

α/α

Τμήμα (Μπλοκ)

Πρόσθετα τεμάχια που ΔΕΝ είναι δηλωμένα στην αίτησή μου / της εταιρείας μου στις Εκταρικές Επιδοτήσεις του 2016

10

11

12

13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Επαρχίες
Λευκωσία
Κερύνεια
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

Κωδικός
1
2
3
4
5
6

ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 4.1Α, Έκδοση 1

2. Ιδιότητα
αιτητή
Ιδιοκτήτης
Ενοικιαστής
Διαχειριστής

Κωδικός
1
2
3

3. Επισυναπτόμενα έγγραφα
Τίτλος ιδιοκτησίας
Ενοικιαστήριο Έγγραφο
Άδεια χρήσης ή σύμβαση μίσθωσης
χαλίτικης ή / και δασικής και
τουρκοκυπριακής γης
Εξουσιοδότηση διαχείρισης από συνεταίρους
Εξουσιοδότηση διαχείρισης από μέλη της
οικογένειας του

Κωδικός
1
2
3
4
5

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ..........................
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Α/Α

1
Επαρχία¹
Κοινότητα

2
3

ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 4.1Α, Έκδοση 1

Ολική Εγγεγραμμένη Έκταση τεμαχίου (σε δεκάρια)

Μερίδιο

Μέγιστη Επιλέξιμη Έκταση Τεμαχίου (σε δεκάρια)

6
7
8
9
10
11

Υφιστάμενη
καλλιέργεια

12
13
14
15

2

19
20
21
22
25
26
27

Εγκατάσταση νέου συστήματος άρδευσης
αποδοτικότητας τουλάχιστον 75% ΝΑΙ / ΟΧΙ

24

Δυνητική Ποσοστιαία Εξοικονόμηση νερού για την
περίοδο που θα καταλαμβάνει το σύστημα άρδευσης

23

Δυνητική Ποσοτική Εξοικονόμηση νερού / τεμάχιο για
την επιφάνεια που θα καταλαμβάνει το σύστημα
άρδευσης

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Σε περίπτωση αντικατάστασης επιτυγχάνεται η
εγκατάσταση αποδοτικότερου συστήματος άρδευσης
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Συνολικές ετήσιες ανάγκες νερού για την περίοδο
που θα καταλαμβάνει το νέο σύστημα άρδευσης

18

Δυνητικές αρδευτικές ανάγκες καλλιέργειας με
βάση το σύστημα άρδευσης και την έκταση που
καταλαμβάνει καλλιέργεια

Εμβαδό Επιφάνειας κάλυψης του νέου
Συστήματος Άρδευσης

17

Σύστημα άρδευσης / αποδοτικότητα συστήματος
3
άρδευσης

Συνολικές ετήσιες ανάγκες νερού για την περίοδο
που καταλαμβάνουν τα συστήματα άρδευσης

Μελλοντική
Καλλιέργεια
Έκταση που καταλαμβάνεται από την
εκάστοτε καλλιέργεια

Αρδευτικές ανάγκες καλλιέργειας με βάση την
έκταση και το σύστημα άρδευσης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Εποχικές Καλλιέργειες (1,2 ή 3) και Πολυετής
2
Καλλιέργειες στο ίδιο τεμάχιο γης

Σύστημα άρδευσης / αποδοτικότητα συστήματος
3
άρδευσης

16

Έκταση που καταλαμβάνεται από την
εκάστοτε καλλιέργεια

Καλλιέργειες στο ίδιο τεμάχιο γης

Η ΕΚΤΑΣΗ
ΑΡΔΕΥΕΤΑΙ
Εποχικές Καλλιέργειες (1,2 ή 3) και Πολυετής

ΟΧΙ αλλά υπάρχει Υποδομή .Άρδευσης

Αριθμός Τεμαχίου

5
ΝΑΙ

ΟΧΙ αλλά δηλωνόταν στο ΣΕΕ με αρδευόμενη
καλλιέργεια

Τμήμα (μπλοκ)

4
Σχέδιο

Τοποθεσία
Φύλλο

ΜΕΡΟΣ VII

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Να συμπληρωθεί μόνο σε περίπτωση που αιτούνται βελτιωμένα συστήματα άρδευσης που επηρεάζουν υδάτινα σώματα η κατάσταση των οποίων είναι Καλή
(εξαιρούνται τα συστήματα άρδευσης που αφορούν αποκλειστικά ανακυκλωμένο νερό)

28
29
30
31
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Α/Α

1
Επαρχία¹
Κοινότητα

2
3

ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 4.1Α, Έκδοση 1

Ολική Εγγεγραμμένη Έκταση τεμαχίου (σε δεκάρια)

Μερίδιο

Μέγιστη Επιλέξιμη Έκταση Τεμαχίου (σε δεκάρια)

6
7
8
9
10
11

Υφιστάμενη
καλλιέργεια

12
13
14
15

2

19
20
21
22
25
26
27

Εγκατάσταση νέου συστήματος άρδευσης
αποδοτικότητας τουλάχιστον 75% ΝΑΙ / ΟΧΙ

24

Δυνητική Ποσοστιαία Εξοικονόμηση νερού για την
περίοδο που θα καταλαμβάνει το σύστημα άρδευσης

23

Δυνητική Ποσοτική Εξοικονόμηση νερού / τεμάχιο για
την επιφάνεια που θα καταλαμβάνει το σύστημα
άρδευσης

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Σε περίπτωση αντικατάστασης επιτυγχάνεται η
εγκατάσταση αποδοτικότερου συστήματος άρδευσης
ΝΑΙ / ΟΧΙ

Συνολικές ετήσιες ανάγκες νερού για την περίοδο
που θα καταλαμβάνει το νέο σύστημα άρδευσης

18

Δυνητικές αρδευτικές ανάγκες καλλιέργειας με
βάση το σύστημα άρδευσης και την έκταση που
καταλαμβάνει καλλιέργεια

Εμβαδό Επιφάνειας κάλυψης του νέου
Συστήματος Άρδευσης

17

Σύστημα άρδευσης / αποδοτικότητα συστήματος
3
άρδευσης

Συνολικές ετήσιες ανάγκες νερού για την περίοδο
που καταλαμβάνουν τα συστήματα άρδευσης

Μελλοντική
Καλλιέργεια
Έκταση που καταλαμβάνεται από την
εκάστοτε καλλιέργεια

Αρδευτικές ανάγκες καλλιέργειας με βάση την
έκταση και το σύστημα άρδευσης

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Εποχικές Καλλιέργειες (1,2 ή 3) και Πολυετής
2
Καλλιέργειες στο ίδιο τεμάχιο γης

Σύστημα άρδευσης / αποδοτικότητα συστήματος
3
άρδευσης

16

Έκταση που καταλαμβάνεται από την
εκάστοτε καλλιέργεια

Καλλιέργειες στο ίδιο τεμάχιο γης

Η ΕΚΤΑΣΗ
ΑΡΔΕΥΕΤΑΙ
Εποχικές Καλλιέργειες (1,2 ή 3) και Πολυετής

ΟΧΙ αλλά υπάρχει Υποδομή .Άρδευσης

Αριθμός Τεμαχίου

5
ΝΑΙ

ΟΧΙ αλλά δηλωνόταν στο ΣΕΕ με αρδευόμενη
καλλιέργεια

Τμήμα (μπλοκ)

4
Σχέδιο

Τοποθεσία
Φύλλο

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Να συμπληρωθεί μόνο σε περίπτωση που αιτούνται βελτιωμένα συστήματα άρδευσης που επηρεάζουν υδάτινα σώματα η κατάσταση των οποίων είναι Λιγότερη από Καλή για κάθε
υδάτινο σώμα ξεχωριστά (εξαιρούνται τα συστήματα άρδευσης που αφορούν αποκλειστικά ανακυκλωμένο νερό)

Κωδικός υδάτινου σώματος ………………

28
29
30
31

Σύνολο

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ..........................
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1. Επαρχίες

Κωδικός

2. Εποχικές καλλιέργειες
και πολυετής καλλιέργειες
ίδιο τεμάχιο γης

Κωδικός

3. Σύστημα Άρδευσης
Αποδοτικότητα

Κωδικός

Λευκωσία

1

Πρώτη καλλιέργεια

1

Επιφανειακή μέθοδος
άρδευσης

60

Κερύνεια

2

Δεύτερη καλλιέργεια

2

Άρδευση με sprinkler

75

Αμμόχωστος

3

Τρίτη καλλιέργεια

3

Άρδευση με σταγόνες

90

Λάρνακα

4

Πολυετής καλλιέργεια

4

Λεμεσός

5

Πάφος

6

Οι στήλες 1 μέχρι 11 δηλώνονται μία φορά για κάθε τεμάχιο γης ανεξαρτήτως εάν στο
ίδιο τεμάχιο περιλαμβάνονται περισσότερες από μία καλλιέργειες. Στην περίπτωση που
για το ίδιο τεμάχιο γης δηλωθούν περισσότερες από μία εγγραφές, οι στήλες 1-11 θα
πρέπει να συμπληρωθούν μόνο στην πρώτη εγγραφή του τεμαχίου και για όλες τις
υπόλοιπες εγγραφές να παραμένουν κενές.
Σε περίπτωση που στο ίδιο τεμάχιο γής θα πραγματοποιηθούν πέραν της μίας
επένδυσης, θα πρέπει να θεωρούνται ως ξεχωριστές περιπτώσεις και να δημιουργούνται
ξεχωριστές εγγραφές, συμπεριλαμβανομένων και των στηλών 1 μέχρι 11.
Από τις στήλες 12-14 προκύπτει η κατάσταση του τεμαχίου (Αρδευόμενη ή μη
Αρδευόμενη) στο οποίο θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα άρδευσης. Στην περίπτωση
που μία από τις στήλες 12-14, δηλωθεί με ΝΑΙ, θεωρείται ως αρδευόμενη η έκταση που
θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα άρδευσης, ενώ στην αντίθετη περίπτωση που δηλωθεί
σε όλες τις στήλες ΟΧΙ, θεωρείται ως μη αρδευόμενη.
Στις στήλες 15 - 18, δηλώνεται η υφιστάμενη κατάσταση της επιφάνειας του τεμαχίου
στην οποία θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα άρδευσης. Συγκεκριμένα δηλώνονται οι
υφιστάμενες καλλιέργειες και οι εκτάσεις των καλλιεργειών με τα συστήματα άρδευσης
τους που θα επηρεαστούν από την επένδυση. Σε περίπτωση που η έκταση του τεμαχίου
στην οποία θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα άρδευσης αξιοποιείτο από περισσότερες
της μίας εποχικών καλλιεργειών, πρέπει να δηλώνεται η καλλιέργεια στη στήλη 15 και
στη στήλη 16 ο αριθμός 1 για την πρώτη καλλιέργεια, ο αριθμός 2 για τη δεύτερη
καλλιέργεια και ο αριθμός 3 σε περίπτωση τρίτης καλλιέργειας στο ίδιο τεμάχιο, έτσι
ώστε να υπάρξει αντιστοιχία μεταξύ της χρονικής περιόδου που θα καταλαμβάνει η
επιφάνεια του νέου συστήματος άρδευσης-καλλιέργεια με την υφιστάμενη κατάσταση.
(π.χ. ένας αιτητής διαθέτει τεμάχιο 4 δεκαρίων και σε αυτό καλλιεργεί 4 δεκάρια πατάτες
με τεχνητή βροχή και ακολούθως 2 δεκάρια καρπούζια με σταγόνες, τότε θα δηλώσει στη
στήλη 15 πατάτες, στη στήλη 16 το 1, στη στήλη 17 τα 4 δεκάρια, στη στήλη 18 το 75 και
στη στήλη 15, καρπούζια, στη στήλη 16 το 2, στη στήλη 17 τα 2 δεκάρια, στη στήλη 18 το
90 κ.τ.λ.). Για τις ετήσιες και πολυετείς καλλιέργειες, στην στήλη 16 να δηλώνεται ο
αριθμός 4.
Για τις στήλες 19 και 26 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι καλλιέργειες και οι
αποδοτικότητες των συστημάτων άρδευσης και θα πρέπει να συμπληρωθούν σύμφωνα
με το βιβλιαράκι «Ενδεικτικές ανάγκες σε νερό καλλιεργειών και παραγωγικών ζώων».
ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 4.1Α, Έκδοση 1
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Στην περίπτωση που για το υφιστάμενο σύστημα άρδευσης – καλλιέργεια, υπάρχουν
δεδομένα μετρήσεων που να κατέγραψε το ΤΑΥ από τους υδρομετρητές στο
προηγούμενο έτος, τότε θα πρέπει η στήλη 19 να παραμένει κενή και στη στήλη 20 να
δηλώνεται η ποσότητα νερού που κατέγραψε το ΤΑΥ.
Στις στήλες 22 - 25, δηλώνεται η μελλοντική κατάσταση της επιφάνειας του τεμαχίου
στην οποία θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα άρδευσης. Συγκεκριμένα δηλώνονται οι
μελλοντικές καλλιέργειες και οι εκτάσεις των καλλιεργειών με τα αιτούμενα συστήματα
άρδευσης τους. Σε περίπτωση που το σύστημα άρδευσης θα αξιοποιείται από
περισσότερες της μίας εποχικών καλλιεργειών πρέπει να δηλώνεται η καλλιέργεια στη
στήλη 22 και στη στήλη 23 ο αριθμός 1 για την πρώτη καλλιέργεια, ο αριθμός 2 για τη
δεύτερη καλλιέργεια και ο αριθμός 3 σε περίπτωση τρίτης καλλιέργειας στο ίδιο τεμάχιο.
(π.χ. ένας αιτητής διαθέτει τεμάχιο 4 δεκαρίων και σε αυτό θα καλλιεργήσει 4 δεκάρια
ντομάτες με σταγόνες και ακολούθως 2 δεκάρια αγγουράκια με σταγόνες, τότε θα
δηλώσει στη στήλη 22 ντομάτες, στη στήλη 23 το 1, στη στήλη 24 τα 4 δεκάρια, στη
στήλη 25 το 90 και στη στήλη 22 αγγουράκια, στη στήλη 23 το 2, στη στήλη 24 τα 2
δεκάρια, στη στήλη 25 το 90 κ.τ.λ.). Για τις ετήσιες και πολυετείς καλλιέργειες, στην
στήλη 23 να δηλώνεται ο αριθμός 4.
Στη στήλη 28 επιβεβαιώνεται η προϋπόθεση σε περίπτωση αντικατάστασης ότι
επιτυγχάνεται η εγκατάσταση αποδοτικότερου συστήματος άρδευσης. Σημειώνεται ότι
στη περίπτωση που αιτείται ένα σύστημα άρδευσης αποδοτικότητας 90% το οποίο θα
αντικαταστήσει άλλα δύο υφιστάμενα συστήματα άρδευσης αποδοτικότητα 75% και
90%, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Καθεστώτος 4.1 θεωρείται ότι
επιτυγχάνεται ο στόχος της εγκατάστασης αποδοτικότερου συστήματος άρδευσης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: Επιπρόσθετα, σε συνέχεια του ΠΙΝΑΚΑ 2, να δηλωθούν όλα τα τεμάχια (και αυτά του ΠΙΝΑΚΑ 2), τα οποία διαθέτουν
υποδομή για άρδευση και επηρεάζουν υδάτινο σώματα η κατάσταση του οποίου είναι Λιγότερη από Καλή για κάθε υδάτινο σώμα
ξεχωριστά (εξαιρούνται τα τεμάχια τα οποία αρδεύονται αποκλειστικά από ανακυκλωμένο νερό)

Ολική Εγγεγραμμένη Έκταση τεμαχίου
(σε δεκάρια)

Μερίδιο

Μέγιστη Επιλέξιμη Έκταση Τεμαχίου
(σε δεκάρια)

4

Αριθμός Τεμαχίου

3

Τμήμα (μπλοκ)

2

Σχέδιο

1

Κοινότητα Τοποθεσία

Φύλλο

Α/Α

Επαρχία¹

Κωδικός υδάτινου σώματος
………………

5

6

7

8

9

10

11

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Αριθμός
Άδειας
Υδροληψίας

Υφιστάμενη
καλλιέργεια

12

13

Εποχικές
Καλλιέργειες
Αρδευτικές
Σύστημα
Συνολικές ετήσιες
(1,2 ή 3) και Έκταση που
ανάγκες
ανάγκες νερού για
Πολυετής καταλαμβάνεται άρδευσης /
καλλιέργειας με
από την
αποδοτικότητα
την περίοδο που
Καλλιέργειες
βάση την έκταση
εκάστοτε
συστήματος
καταλαμβάνουν τα
στο ίδιο
και το σύστημα
3
καλλιέργεια
άρδευσης
συστήματα άρδευσης
τεμάχιο
άρδευσης
2
γης

14

15

16

17

18

Σύνολο
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1. Επαρχίες

Κωδικός

2. Εποχικές καλλιέργειες
και πολυετής καλλιέργειες
ίδιο τεμάχιο γης

Κωδικός

3. Σύστημα Άρδευσης
Αποδοτικότητα

Κωδικός

Λευκωσία

1

Πρώτη καλλιέργεια

1

Επιφανειακή μέθοδος
άρδευσης

60

Κερύνεια

2

Δεύτερη καλλιέργεια

2

Άρδευση με sprinkler

75

Αμμόχωστος

3

Τρίτη καλλιέργεια

3

Άρδευση με σταγόνες

90

Λάρνακα

4

Πολυετής καλλιέργεια

4

Λεμεσός

5

Πάφος

6

Οι στήλες 1 μέχρι 11 δηλώνονται μία φορά για κάθε τεμάχιο γης ανεξαρτήτως εάν στο ίδιο
τεμάχιο περιλαμβάνονται περισσότερες από μία καλλιέργειες. Στην περίπτωση που για το
ίδιο τεμάχιο γης δηλωθούν περισσότερες από μία εγγραφές, οι στήλες 1-11 θα πρέπει να
συμπληρωθούν μόνο στην πρώτη εγγραφή του τεμαχίου και για όλες τις υπόλοιπες
εγγραφές να παραμένουν κενές.
Στη στήλη 12 δηλώνονται οι αριθμοί των αδειών υδροληψίας που αφορούν το εκάστοτε
τεμάχιο γης. Οι στήλες 13 – 17, συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν
πραγματικά δεδομένα μετρήσεων που να κατέγραψε το ΤΑΥ από τους υδρομετρητές στο
προηγούμενο έτος. Στήλη 18 δηλώνεται η ποσότητα νερού που καταμετρήθηκε από τους
υδρομετρητές ή η ποσότητα νερού που εκτιμήθηκε με βάση τις καλλιέργειες και των
συστημάτων άρδευσης τους (στήλες 13-17).
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ΜΕΡΟΣ VIΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ (Κατηγορίας Α)
Στοιχεία Γεωργικής / Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης
1. Υφιστάμενη Κατάσταση
1.1 Συνοπτική παρουσίαση της γεωργικής εκμετάλλευσης
1.1.1 Καλλιέργειες:
Συνολική έκταση γης που διαθέτει η εκμετάλλευση (δεκάρια):……….
(αφορά το σύνολο της γεωργικής γης που διαθέτει η εκμετάλλευση και μπορεί να αξιοποιηθεί για γεωργικούς σκοπούς ανεξάρτητα
εάν στην υφιστάμενη κατάσταση αξιοποιείται ή όχι)

(1)
Α/Α

(2)
Κωδικός
Καλλιέργειας

(3)
Λεκτική Περιγραφή
Καλλιέργειας

(4)

(5)

(6)

Έκταση
(δεκάρια)

Ηλικία δέντρων
(σε περίπτωση
δενδρωδών
καλλιεργειών)

Εποχικές Καλλιέργειες
στο ίδιο τεμάχιο γης
(1, 2 ή 3)¹

Συνολικές καλλιεργούμενες εκτάσεις
Συνολικές καλλιεργούμενες εκτάσεις με βάση
την 1η καλλιέργεια στο τεμάχιο γης (αυτό το
σύνολο δεν πρέπει να ξεπερνά τα δεκάρια στο
σημείο 1.1

1.1.2 Ζώα / Πτηνά / Μέλισσες:
Συνολική έκταση κτηνοτροφικής γης που διαθέτει η εκμετάλλευση σε δεκάρια: ……….
(αφορά το σύνολο της κτηνοτροφικής γης που διαθέτει η εκμετάλλευση και μπορεί να αξιοποιηθεί για κτηνοτροφικούς
σκοπούς (όχι για γεωργική χρήση) ανεξάρτητα εάν στην υφιστάμενη κατάσταση αξιοποιείται ή όχι)

(7)

(8)

(9)

(10)

Α/Α

Κωδικός
παραγωγικού ζώου

Λεκτική Περιγραφή
παραγωγικού ζώου

Αριθμός²

Σύνολο
¹ Σε περίπτωση που το ίδιο τεμάχιο γης αξιοποιείται από περισσότερες της μίας εποχικών καλλιεργειών πρέπει να
δηλώνεται ο αριθμός 1 για την πρώτη φορά, ο αριθμός 2 για δεύτερη καλλιέργεια και ο αριθμός 3 σε περίπτωση
τρίτης καλλιέργειας στο ίδιο τεμάχιο στο έτος (π.χ. ένας αιτητής διαθέτει θερμοκήπιο 2 δεκαρίων και σε αυτό
καλλιεργεί για την χειμερινή περίοδο ντομάτα και την καλοκαιρινή περίοδο αγγουράκι τότε θα δηλώσει Ντομάτα
Θερμοκηπίου 2 δεκάρια σε μια οριζόντια εγγραφή στον Πίνακα 1.1.1 και στην στήλη 6 θα αναγράψει τον αριθμό 1
(πρώτη καλλιέργεια), σε δεύτερη οριζόντια εγγραφή στον Πίνακα 1.1.1 θα δηλώσει Αγγουράκι θερμοκηπίου 2
δεκάρια και στην στήλη 6 θα αναγράψει το αριθμό 2 (δεύτερη καλλιέργεια).
² Ο αριθμός των ζώων που αναγράφεται στην στήλη 10 αναφέρεται στα παραγωγικά ζώα ή θέσεις δυναμικότητας
κλπ με βάση τα οποία δίδονται οι ενδεικτικές τιμές. Πρέπει να ανατρέξετε στην λίστα με τους κωδικούς των
παραγωγικών ζώων για να δείτε τι πρέπει να δηλώσετε. Δεν αναγράφουμε αναλυτικά τι ζώα έχει η μονάδα.
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1.1.3 Υποστατικά
Α. Υποστατικά που διαθέτει η εκμετάλλευση και δεν έχουν χρηματοδοτηθεί
από το ΣΑΑ 2004 - 2006 ή το ΠΑΑ 2007 – 2013
(11)
Α/Α

(12)

(13)

(14)

Περιγραφή υποστατικού

Μέγεθος
(m² ή m³)

Έτος
Κατασκευής

(15)

(16)

Επαρχία

(17)

Κοινότητα

Φύλλο

(18)

(19)

(20)

Σχέδιο

Τμήμα
(μπλοκ)

Αριθμός
τεμαχίου

Β. Υποστατικά που διαθέτει η εκμετάλλευση και έχουν χρηματοδοτηθεί ή θα χρηματοδοτηθούν
από το ΣΑΑ 2004 - 2006 ή/και το ΠΑΑ 2007 – 2013
(21)
Α/Α

(22)
Περιγραφή
υποστατικού
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(27)
Φύλλο
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(29)
Τμήμα
(μπλοκ)

(30)

(31)

(32)

(33)

Κατηγορία
Ποσό Έγκρισης
Προκήρυξη³
Αριθμός
Υποστατικού ⁴
/ Κόστος
τεμαχίου
(κωδικός)
Κατασκευής
(κωδικός)

³ Αναγράφεται ο κωδικός της κάθε προκήρυξης με βάση τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

Προκήρυξη

Κωδικός Προκήρυξης

1

α' προκήρυξη Καθεστώτος 1.1.1 ΣΑΑ 2004 - 2006

ΣΑΑ(2004)_1

2

β' προκήρυξη Καθεστώτος 1.1.1 ΣΑΑ 2004 - 2006

ΣΑΑ(2004)_2

3

α' προκήρυξη Καθεστώτος 1.5.1 ΠΑΑ 2007 - 2013

ΠΑΑ(2007)_1

4

β' προκήρυξη Καθεστώτος 1.5.1 ΠΑΑ 2007 - 2013

ΠΑΑ(2007)_2

5

γ' προκήρυξη Καθεστώτος 1.5.1 ΠΑΑ 2007 - 2013

ΠΑΑ(2007)_3

⁴ Αναγράφεται ο κωδικός για την κατηγορία του Υποστατικού με βάση τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α
1
2

Κατηγορία
Υποστατικού
Γεωργικά υποστατικά
(εκτός ειδικών
κατηγοριών πιο κάτω)
Κτηνοτροφικά
υποστατικά

Κωδικός Προκήρυξης

Συντελεστής Απόσβεσης

Agr_1

4%

Agr_2

4%

3

Θερμοκήπια με
μεταλλικό σκελετό

Agr_3

10%

4

Θερμοκήπια με ξύλινο
σκελετό

Agr_4

33.33%

Ως διάρκεια ζωής των μεταλλικών θερμοκηπίων θεωρούνται τα 10 έτη. Η χρέωση
απόσβεσης για τα νέα μεταλλικά θερμοκήπια θα γίνεται για 10 έτη, για τα μεταλλικά
θερμοκήπια που επιδοτήθηκαν από την α' προκήρυξη του Καθεστώτος 1.5.1 του ΠΑΑ 20072013 υπολογίζεται χρέωση απόσβεσης για 5 έτη και για την β' προκήρυξη του Καθεστώτος
1.5.1 του ΠΑΑ 2007-2013 υπολογίζεται χρέωση απόσβεσης για 8 έτη.
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1.1.4 Μηχανήματα
Α. Μηχανήματα που διαθέτει η εκμετάλλευση και δεν έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω του ΣΑΑ 2004 - 2006
ή/και του ΠΑΑ 2007 - 2013
(34)
Α/Α

(35)
Περιγραφή μηχανήματος

(36)
Ηλικία

Β. Μηχανήματα που διαθέτει η εκμετάλλευση και έχουν χρηματοδοτηθεί ή θα χρηματοδοτηθούν
μέσω του ΣΑΑ 2004 - 2006 ή / και του ΠΑΑ 2007 - 2013
(37)

(38)

(39)

Α/Α

Περιγραφή μηχανήματος

Ηλικία

(40)
Ποσό έγκρισης /
κόστος αγοράς (€)

(41)
Προκήρυξη⁵
(κωδικός)

⁵ Αναγράφεται ο κωδικός της κάθε προκήρυξης με βάση τον πίνακα που ακολουθεί:
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Α/Α
1
2

Προκήρυξη
α' προκήρυξη Καθεστώτος
1.1.1 ΣΑΑ 2004 - 2006
β' προκήρυξη Καθεστώτος
1.1.1 ΣΑΑ 2004 - 2006

Κωδικός
Προκήρυξης

Χρόνια χρέωσης
απόσβεσης

Mach (2004)_1

0

Mach (2004)_2

0

3

α' προκήρυξη Καθεστώτος
1.5.1 ΠΑΑ 2007 - 2013

Mach (2007)_1

2

4

β' προκήρυξη Καθεστώτος
1.5.1 ΠΑΑ 2007 - 2013

Mach (2007)_2

5

5

γ' προκήρυξη Καθεστώτος
1.5.1 ΠΑΑ 2007 - 2013

Mach (2007)_3

7

Ο συντελεστής απόσβεσης για όλα τα μηχανήματα είναι 15% και ως διάρκεια ζωής τους
θεωρούνται τα 7 έτη. Η χρέωση απόσβεσης για τα νέα μηχανήματα γίνεται μέχρι τα 7 έτη.

1.1.5 Εργασία στην εκμετάλλευση:
Στον πιο κάτω πίνακα αναλύεται η εργασία της εκμετάλλευσης στην υφιστάμενη κατάσταση. Η εργασία
χωρίζεται σε οικογενειακή εργασία και σε μη οικογενειακή εργασία.
Ο όρος οικογενειακή εργασία που χρησιμοποιείται εδώ αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις που η
διαχείριση της εκμετάλλευσης γίνεται στο όνομα φυσικού προσώπου και αφορά τα άτομα που
συνεισφέρουν ως αυτοτελώς εργαζόμενοι στις κοινωνικές ασφαλίσεις για την εργασία τους στην
εκμετάλλευση. Εργαζόμενοι μισθωτοί φυσικού προσώπου δηλώνονται στην μη οικογενειακή εργασία.
Όλοι οι εργαζόμενοι στα νομικά πρόσωπα θεωρούνται μισθωτοί και ανήκουν στην κατηγορία μη
οικογενειακή εργασία.
Πλήρης απασχόληση
Οικογενειακή
εργασία

Μη οικογενειακή

Αριθμός
ατόμων

Αριθμός
ατόμων

εργασία

Ετήσιοι
Μισθοί
σε €

Μερική / εποχιακή απασχόληση (έτος)
Αριθμός ατόμων

Συνολική
εργασία σε
μήνες (έτος)

Αριθμός ατόμων

Συνολική
εργασία σε
μήνες (έτος)

Αμοιβή
εργασίας (€)

Σύνολο
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1.1.6 Συνοπτική περιγραφή των προβλημάτων που θα πρέπει να επιλυθούν για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της
εκμετάλλευσης
Σημειώστε √ ανάλογα και με τις επενδύσεις που αναφέρονται στον πίνακα 2 του Μέρους II της αίτησης
Αδυναμία στην αξιοποίηση των τεμαχίων της εκμετάλλευσης λόγω του ανάγλυφου των εδαφών της

A
Άνιση κατανομή των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κτλ) στις καλλιέργειες της εκμετάλλευσης λόγω του ανάγλυφου του εδάφους

Β

Απαξίωση ή και απουσία Βελτιωμένων Συστημάτων Άρδευσης για τις καλλιέργειες της εκμετάλλευσης ώστε να επιτυγχάνεται μείωση του κόστους άρδευσης
και εξοικονόμηση νερού

Γ

Απουσία ή/ και ανεπάρκεια κτιριακών εγκαταστάσεων με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας με αποτέλεσμα τις αυξημένες δαπάνες σε ενέργεια και τις
αλυσιδωτές συνέπειες στα οικονομικά αποτελέσματα της εκμετάλλευσης

Δ

Απουσία χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες είναι φιλικές, δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον
και ταυτόχρονα μειώνουν τις δαπάνες σε ενέργεια που απαιτούνται σε μία εκμετάλλευση

Ε

Άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκμετάλλευση (να διευκρινιστεί):
.......................................................................................................................................................................................................................................................
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2. Μελλοντική Κατάσταση
Η μελλοντική κατάσταση δεν είναι μια αόριστη μελλοντική κατάσταση αλλά αναφέρεται στην κατάσταση της εκμετάλλευσης όπως αυτή θα διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση των επενδύσεων.
Με βάση την κατάσταση αυτή θα συμπληρωθεί η ροή εσόδων - εξόδων της εκμετάλλευσης για απόδειξη της βιωσιμότητας.

2.1 Αναλυτική παρουσίαση των αρδευόμενων καλλιεργειών της γεωργικής εκμετάλλευσης με την υλοποίηση των επενδύσεων
Θα πρέπει να δηλωθούν όλα τα τεμάχια που θα ενταχθούν στην μελλοντική κατάσταση εκμετάλλευσης του αιτητή.

7

8

9

10

11

12
Α

Λευκωσία

1

Ιδιοκτήτης

1

3. Εποχικές καλλιέργειες
και πολυετής καλλιέργειες
ίδιο τεμάχιο γης
Πρώτη καλλιέργεια

Κερύνεια

2

Ενοικιαστής

2

Δεύτερη καλλιέργεια

2

Αμμόχωστος

3

Διαχειριστής

3

Τρίτη καλλιέργεια

3

Λάρνακα

4

Πολυετής καλλιέργεια

4

Λεμεσός

5

Πάφος

6

1. Επαρχίες

Κωδικός
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13
Β

4. Σύστημα Άρδευσης
Αποδοτικότητα
Επιφανειακή μέθοδος
άρδευσης

Αρδευτικές
ανάγκες
προτεινόμενης
καλλιέργειας

Συνολικές
αρδευτικές
ανάγκες
τεμαχίου

Νόμιμη πηγή
παροχής
νερού για την
άρδευση των
καλλιεργειών
του τεμαχίου
5
γης

15

16

17

4

6

Δήλωση
Μελλοντικής
Καλλιέργειας

Εποχικές
Καλλιέργειες
(1,2 ή 3)
Μελλοντική
Καλ/σιμη Έκταση και Πολυετής
ανά Καλλιέργεια Καλλιέργειες
στο ίδιο
(σε δεκάρια)
τεμάχιο
3
γης

αποδοτικότητα

5

Μέγιστη
Επιλέξιμη
Έκταση
Τεμαχίου
(σε δεκάρια)

Σύστημα Άρδευσης

4

Μερίδιο

3

2

Τμήμα (μπλοκ)

2

Ολική
Εγγεγραμμένη
Αριθμός
Έκταση
Τεμαχίου
τεμαχίου
(σε δεκάρια)

Ιδιότητα αιτητή

Τοποθεσία

Σχέδιο

1

Κοινότητα

Φύλλο

Α/Α

Επαρχία¹

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

14

Αριθμός
άδειας
υδροληψίας

Συνολική
ποσότητα
νερού
άδειας
(m³)

Η άδεια
υδροληψίας
αφορά
καλλιέργειες
και άλλου
τεμαχίου
(ΝΑΙ /ΟΧΙ)

Απαιτείται
έλεγχος σε
σχέση με τις
αρδευτικές
ανάγκες των
καλλιεργειών
και τη
διαθεσιμότητα
του νερού από
τις γεωτρήσεις
ΝΑΙ/ΟΧΙ

18

19

20

21

Γ

Κωδικός

5. Νόμιμη πηγή παροχής νερού για την
άρδευση των καλλιεργειών του τεμαχίου γης

Κωδικός

60

Νόμιμη διάτρηση

Water1

Άρδευση με sprinkler

75

Κυβερνητικά υδατικά έργα

Water2

Άρδευση με σταγόνες

90

Αρδευτικά τμήματα/ συνδέσμοι

Water3

Κυβερνητικό δίκτυο ανακυκλωμένου νερού

Water4

Δίκτυο ανακυκλωμένου νερού που δεν έχει τη
διαχείρισή του το ΤΑΥ

Water5

Οδηγίες συμπλήρωσης:
1. Οι στήλες 1 μέχρι 12 δηλώνονται μία φορά για κάθε τεμάχιο γης ανεξαρτήτως εάν στο ίδιο
τεμάχιο περιλαμβάνονται περισσότερες από μία καλλιέργειες. Στην περίπτωση που για το
ίδιο τεμάχιο γης δηλωθούν περισσότερες από μία εγγραφές, οι στήλες 1-12 θα πρέπει να
συμπληρωθούν μόνο στην πρώτη εγγραφή του τεμαχίου και για όλες τις υπόλοιπες
εγγραφές να παραμένουν κενές
2. Σε περίπτωση που το ίδιο τεμάχιο γης θα αξιοποιείται από περισσότερες της μίας
εποχικών καλλιεργειών πρέπει να δηλώνεται η μελλοντική καλλιέργεια στη στήλη 13 Α και
στη στήλη 13 Γ ο αριθμός 1 για την πρώτη καλλιέργεια, ο αριθμός 2 για τη δεύτερη
καλλιέργεια και ο αριθμός 3 σε περίπτωση τρίτης καλλιέργειας στο ίδιο τεμάχιο ανά έτος
(π.χ. ένας αιτητής διαθέτει θερμοκήπιο 2 δεκαρίων και σε αυτό καλλιεργεί κατά τη
χειμερινή περίοδο ντομάτα και την καλοκαιρινή αγγουράκι τότε θα δηλώσει στη στήλη 13
Α, Ντομάτα Θερμοκηπίου, στη στήλη 13 Β, 2 δεκάρια και στη στήλη 13 Γ, θα βάλει 1 και
στη στήλη 13 Α, Αγγουράκι Θερμοκηπίου, στη στήλη 13 Β, 2 δεκάρια και στη στήλη 13 Γ
θα βάλει 2, κ.τ.λ.). Για τις ετήσιες και πολυετείς καλλιέργειες, στην στήλη 13 Γ να δηλώνεται
ο αριθμός 4.
3. Οι στήλες 14 και 15 θα πρέπει να συμπληρωθούν σύμφωνα με το βιβλιαράκι «Ενδεικτικές
ανάγκες σε νερό καλλιεργειών και παραγωγικών ζώων».
4. Στην στήλη 17 για κάθε τεμάχιο γης, θα πρέπει να δηλωθεί το είδος της κάθε νόμιμης
παροχής νερού με την οποία αρδεύεται το τεμάχιο γης και στην στήλη 18, θα πρέπει να
δηλωθεί ο αριθμός της εκάστοτε άδειας υδροληψίας (π.χ. στην περίπτωση που ένα
τεμάχιο γης αρδεύεται από μία παροχή κυβερνητικού υδατικού έργου και δύο διατρήσεις,
θα πρέπει να δηλωθεί στην στήλη 17, μία φορά ο κωδικός Water2, δύο φορές ο κωδικός
Water1 και στην στήλη 18 ο εκάστοτε αριθμός της άδειας υδροληψίας). Η στήλη 19
συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις τι οποίες η νόμιμη πηγή παροχής νερού στην
στήλη 17 αφορά διατρήσεις. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις θα πρέπει να παραμένει
κενή.
5. Η στήλη 21 συμπληρώνεται με ΝΑΙ όταν ένα τεμάχιο γης ή περισσότερα αρδεύονται
αποκλειστικά από διατρήσεις και ΟΧΙ όταν δεν αρδεύονται αποκλειστικά από διατρήσεις.
Στην περίπτωση που η στήλη 21 συμπληρώνεται με ΝΑΙ θα πρέπει να γίνει έλεγχος σε
σχέση με τις προτεινόμενες αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών και τη διαθεσιμότητα του
νερού από τις διατρήσεις. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που από μία διάτρηση
αρδεύονται δύο τεμάχια, εκ των οποίων το ένα τεμάχιο αρδεύεται και από μία άλλη
παροχή νερού εκτός διάτρησης, θα πρέπει στην προκειμένη περίπτωση να
συμπληρώνεται με ΟΧΙ η στήλη 21 τόσο στο ένα τεμάχιο όσο και στο άλλο τεμάχιο.
6. Για τις πηγές άρδευσης είναι απαραίτητη η επισύναψη άδειας υδροληψίας για τις
διατρήσεις, σχετικής άδειας/δικαιώματα από το ΤΑΥ για παροχή νερού από κυβερνητικά
έργα και κυβερνητικά δίκτυα ανακυκλωμένου νερού, σχετικής βεβαίωσης άρδευσης από
Αρδευτικά Τμήματα/Συνδέσμους και σχετικής βεβαίωσης άρδευσης από ιδιωτικό δίκτυο
ανακυκλωμένου νερού.
7. Η Μέγιστη Επιλέξιμη Έκταση του τεμαχίου (ΜΕΕ) που έχει καθοριστεί από τον ΚΟΑΠ ως η
μέγιστη καλλιεργήσιμη έκταση του τεμαχίου, που θα δηλωθεί στη στήλη 12 θα πρέπει να
είναι ίση ή μικρότερη από την έκταση που δικαιούται ο αιτητής με βάση το μερίδιο που
κατέχει / διαχειρίζεται (μπορεί να τεκμηριώσει με τα επισυναπτόμενα έγγραφα).
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8. Για σκοπούς τεκμηρίωσης της νόμιμης κατοχής τεμαχίων, στις περιπτώσεις των τεμαχίων
που είναι δηλωμένα στην αίτηση των εκταρικών επιδοτήσεων του ΣΕΕΕ 2016 στο όνομα
του αιτητή, δεν απαιτείται η προσκόμιση οποιοδήποτε δικαιολογητικού εγγράφου. Αντίθετα,
για τα τεμάχια που δεν έχουν δηλωθεί στην αίτηση των εκταρικών επιδοτήσεων του
αιτητή για το έτος 2016, είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατων δικαιολογητικών
εγγράφων.
9. Για τη συμπλήρωση της στήλης 13 Α, θα πρέπει να δηλωθεί ο κωδικός και η μελλοντική
καλλιέργεια του τεμαχίου με βάση τον κατάλογο των επιλέξιμων καλλιεργειών που
περιέχεται στο ενημερωτικό έντυπο του Μέτρου.
10. Η μελλοντική καλλιεργήσιμη έκταση ανά καλλιέργεια που θα δηλωθεί στην στήλη 13 Β θα
πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη από την έκταση που έχει δηλωθεί στην στήλη 12. Στην
περίπτωση που για το ίδιο τεμάχιο γης δηλωθούν περισσότερες από μία εγγραφές, θα
πρέπει το συνολικό άθροισμα της στήλης 13 Β για τις καλλιέργειες με κωδικό 1 (πρώτη
καλλιέργεια) και κωδικό 4 (πολυετής καλλιέργειες) στη στήλη 13 Γ, να είναι ίσο ή
μικρότερο από την έκταση που έχει δηλωθεί στη στήλη 12. Αντίστοιχα στις περιπτώσεις
που δηλωθούν για το ίδιο τεμάχιο καλλιέργειες με κωδικούς 2 και 4 στη στήλη 13Γ ή/και 3
και 4 στη στήλη 13Γ, το συνολικό άθροισμα της στήλης 13Β για κάθε περίπτωση
αντίστοιχα δεν μπορεί να ξεπερνά τη Μέγιστη Επιλέξιμη Έκταση του τεμαχίου (στήλη 12).
11. Τα σύνολα της δηλωθείσας μελλοντικής καλλιεργήσιμη έκτασης ανά καλλιέργεια (στήλη 13
Β) που προκύπτουν από την ομαδοποίηση σε κατηγορίες με βάση πρώτα τη δηλωθείσα
μελλοντική καλλιέργεια (στήλη 13 Α) και ακολούθως τη στήλη 13 Γ (εποχικές καλλιέργειες
και πολυετής καλλιέργειες στο ίδιο τεμάχιο γης), θα πρέπει να είναι ίσα με τα σύνολα που
θα δηλωθούν στη μελλοντική κατάσταση εκμετάλλευσης, στον πίνακα συνοπτικής
παρουσίασης της γεωργικής εκμετάλλευσης.

.
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2.2 Συνοπτική παρουσίαση της γεωργικής εκμετάλλευσης
2.2.1 Καλλιέργειες:

Συνολική έκταση γης που διαθέτει η εκμετάλλευση (δεκάρια):……….
(αφορά το σύνολο της γεωργικής γης που διαθέτει η εκμετάλλευση και μπορεί να αξιοποιηθεί για γεωργικούς σκοπούς
ανεξάρτητα εάν στην υφιστάμενη κατάσταση αξιοποιείται ή όχι)

(1)
Α/Α

(2)

(3)

Κωδικός
Καλλιέργειας

Λεκτική Περιγραφή
Καλλιέργειας

(4)

(5)

(6)

Έκταση
(δεκάρια)

Ηλικία δέντρων
(σε περίπτωση
δενδρωδών
καλλιεργειών)

Εποχικές Καλλιέργειες
στο ίδιο τεμάχιο γης
(1, 2 ή 3)¹

Συνολικές καλλιεργούμενες εκτάσεις
Συνολικές καλλιεργούμενες εκτάσεις με βάση
την 1η καλλιέργεια στο τεμάχιο γης (αυτό το
σύνολο δεν πρέπει να ξεπερνά τα δεκάρια στο
σημείο 2.2

2.2.2 Ζώα / Πτηνά / Μέλισσες:
Συνολική έκταση κτηνοτροφικής γης που θα διαθέτει η εκμετάλλευση σε δεκάρια: ..................
Aφορά το σύνολο της κτηνοτροφικής γης που θα διαθέτει η εκμετάλλευση και μπορεί να αξιοποιηθεί για κτηνοτροφικούς σκοπούς
(όχι για γεωργική χρήση) ανεξάρτητα εάν στην μελλοντική κατάσταση αξιοποιείται ή όχι

(7)

(8)

(9)

Λεκτική
Κωδικός
Περιγραφή
Α/Α παραγωγικού
παραγωγικού
ζώου
ζώου
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(10)

Αριθμός

(11)

2

(12)

Συνολικές
Νόμιμη
ετήσιες
πηγή
ανάγκες
παροχής
ύδρευσης
νερού για
ανά είδος
ύδρευση
παραγωγικού
3
ζώων
ζώου (m³)

(13)

Αριθμός
άδειας
υδροληψίας

(14)

(15)

Απαιτείται
έλεγχος σε
σχέση με τις
Συνολική
ανάγκες των
ποσότητα
ζώων σε
νερού
νερό και τη
άδειας
διαθεσιμότητα
(m³)
του νερού από
τις γεωτρήσεις
ΝΑΙ/ΟΧΙ
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¹ Σε περίπτωση που το ίδιο τεμάχιο γης αξιοποιείται από περισσότερες της μίας εποχικών καλλιεργειών
πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός 1 για την πρώτη φορά, ο αριθμός 2 για δεύτερη καλλιέργεια και ο αριθμός
3 σε περίπτωση τρίτης καλλιέργειας στο ίδιο τεμάχιο στο έτος (π.χ. ένας αιτητής διαθέτει θερμοκήπιο 2
δεκαρίων και σε αυτό καλλιεργεί για την χειμερινή περίοδο ντομάτα και την καλοκαιρινή περίοδο αγγουράκι
τότε θα δηλώσει Ντομάτα Θερμοκηπίου 2 δεκάρια σε μια οριζόντια εγγραφή και στην στήλη 6 θα
αναγράψει τον αριθμό 1 (πρώτη καλλιέργεια), σε δεύτερη οριζόντια εγγραφή θα δηλώσει Αγγουράκι
θερμοκηπίου 2 δεκάρια και στην στήλη 6 θα αναγράψει το αριθμό 2 (δεύτερη καλλιέργεια).

² Ο αριθμός των ζώων που αναγράφεται στην στήλη 10 αναφέρεται στα παραγωγικά ζώα ή
θέσεις δυναμικότητας κλπ με βάση τα οποία δίδονται οι ενδεικτικές τιμές. Πρέπει να ανατρέξετε
στην λίστα με τους κωδικούς των παραγωγικών ζώων για να δείτε τι πρέπει να δηλώσετε. Δεν
αναγράφουμε αναλυτικά τι ζώα έχει η μονάδα.
3

Νόμιμη πηγή παροχής νερού για ύδρευση των
παραγωγικών ζώων

Κωδικός

Νόμιμη διάτρηση

1

Κυβερνητικά υδατικά έργα

2

Αρδευτικά τμήματα/συνδέσμοι

3

Δίκτυο υδατοπρομήθειας

4

Η στήλη 12 συμπληρώνεται σε περίπτωση που έστω και μικρή ποσότητα νερού καλύπτεται από
νόμιμες πηγές παροχών νερού για την ύδρευση των παραγωγικών ζώων. Για τις πηγές ύδρευσης
είναι απαραίτητη η επισύναψη άδειας υδροληψίας για τις διατρήσεις, σχετικής άδειας/δικαιώματα
από το ΤΑΥ για παροχή νερού από κυβερνητικά έργα ή/και το δίκτυο υδατοπρομήθειας και
σχετικής βεβαίωσης ύδρευσης από
Αρδευτικά Τμήματα/Συνδέσμους. Η στήλη 14
συμπληρώνονται μόνο όταν η πηγή ύδρευσης προέρχεται από διατρήσεις. Η στήλη 15
συμπληρώνεται με ΝΑΙ όταν η κτηνοτροφική εκμετάλλευση καλύπτει τις υδατικές ανάγκες μόνο
από γεωτρήσεις και ΟΧΙ όταν καλύπτει τις υδατικές ανάγκες της από άλλες πηγές παροχών
νερού ή/και σε συνδυασμό με διατρήσεις. Στην περίπτωση που η στήλη 15 συμπληρώνεται με
ΝΑΙ θα πρέπει να γίνει έλεγχος σε σχέση με τις προτεινόμενες ανάγκες των ζώων σε νερό και τη
διαθεσιμότητα του νερού από τις διατρήσεις.
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2.2.3 Παραγωγικά Υποστατικά που θα διαθέτει εκμετάλλευση
Να αναφερθούν όλα τα υποστατικά (υφιστάμενα καθώς επίσης και καινούργια που θα δημιουργηθούν) που χρησιμοποιούνται για
παραγωγικούς σκοπούς (να μην αναφερθούν οι υποδομές υποστήριξης όπως αποθηκευτικοί χώροι, μύλος ζωοτροφών κλπ) και
καθορίζουν την δυναμικότητα της εκμετάλλευσης
(16)

Α/Α

(17)

Περιγραφή
υποστατικού

(18)

Μέγεθος
(m² ή m³)

(19)

Έτος
Κατασκευής

(20)

Επαρχία

(21)

Κοινότητα

(22)

Φύλλο

(23)

Σχέδιο

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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(24)

Τμήμα
(μπλοκ)

(25)

Αριθμός
τεμαχίου

(26)

(27)

Κωδικός
παραγωγικού
ζώου

Μέγιστη
δυναμικότητα
(με βάση
μονάδα
παραγωγικού
ζώου που
καθορίζεται)

2.2.4 Εργασία στην εκμετάλλευση:
Στον πιο κάτω πίνακα αναλύεται η εργασία της εκμετάλλευσης στην μελλοντική
κατάσταση.
Η εργασία χωρίζεται σε οικογενειακή εργασία και σε μη οικογενειακή εργασία.
Ο όρος οικογενειακή εργασία που χρησιμοποιείται εδώ αναφέρεται μόνο στις
περιπτώσεις που η διαχείριση της εκμετάλλευσης γίνεται στο όνομα φυσικού προσώπου
και αφορά τα άτομα που συνεισφέρουν ως αυτοτελώς εργαζόμενοι στις κοινωνικές
ασφαλίσεις για την εργασία τους στην εκμετάλλευση. Εργαζόμενοι μισθωτοί φυσικού
προσώπου δηλώνονται στην μη οικογενειακή εργασία.
Όλοι οι εργαζόμενοι στα νομικά πρόσωπα θεωρούνται μισθωτοί και ανήκουν στην
κατηγορία μη οικογενειακή εργασία.
Πλήρης απασχόληση
Οικογενειακή
εργασία

Μη οικογενειακή

Αριθμός
ατόμων

Αριθμός
ατόμων

εργασία

Ετήσιοι
Μισθοί
σε €

Μερική / εποχιακή απασχόληση (έτος)
Αριθμός ατόμων

Συνολική
εργασία σε
μήνες (έτος)

Αριθμός ατόμων

Συνολική
εργασία σε
μήνες (έτος)

Αμοιβή
εργασίας (€)

Σύνολο
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2.2.5 Συνοπτική περιγραφή των παρεμβάσεων που θα πρέπει να υλοποιηθούν για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της
εκμετάλλευσης
Σημειώστε √ ανάλογα και με τις επενδύσεις που αναφέρονται στον πίνακα 2 του Μέρους II της αίτησης
Αύξηση του μεγέθους της εκμετάλλευσης λόγω βελτίωσης του ανάγλυφου των εδαφών της

Α
Καλύτερη αξιοποίηση των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κτλ) στις καλλιέργειες της εκμετάλλευσης λόγω βελτίωσης του ανάγλυφου του εδάφους

Β

Εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων που επιτυγχάνουν μείωση του κόστους άρδευσης και εξοικονόμηση νερού.

Γ

Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας που επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας και μειώνουν το κόστος παραγωγής.

Δ

Αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων που επιτυγχάνουν μείωση του κόστους παραγωγής και εξοικονόμηση ενέργειας.

Ε

Άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκμετάλλευση (να διευκρινιστεί):
...................................................................................................................................................................................................................................................
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ – ΣΥΝΤΑΚΤΗ
Δηλώνω ότι έχω μελετήσει σε συνεργασία με το μελετητή μου τις υδατικές ανάγκες των
προτεινόμενων καλλιεργειών μου ή/ και της κτηνοτροφικής μου εκμετάλλευσης και μπορώ να
αντεπεξέλθω σε σχέση με το διαθέσιμο νερό άρδευσης/ύδρευσης που υπάρχει στη
κτηνοτροφική μου εκμετάλλευση . Επιπρόσθετα δεν έχω οποιαδήποτε απαίτηση από το
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) για παραχώρηση επιπρόσθετων ποσοτήτων νερού και θα
τηρώ τους περιορισμούς που μου έχουν τεθεί σε σχέση με τις άδειες υδροληψίας που έχουν
εκδοθεί από το ΤΑΥ, σε σχέση με την ετήσια κατανάλωση νερού.

Ο ΑΙΤΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

………………………………………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

………………………………………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

………………………………………
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

…………………………………………..
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ …………….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΦΟΡΕΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Όροι και υποχρεώσεις για επενδύσεις σε υποδομές άρδευσης
Τύπος επένδυσης

1

Αντικατάσταση
συστήματος άρδευσης
χωρίς να συνεπάγεται
καθαρή αύξηση της
αρδευόμενης έκτασης της
εκμετάλλευσης

2

Επέκταση υποδομής
χωρίς να συνεπάγεται
καθαρή αύξηση της
αρδευόμενης έκτασης της
εκμετάλλευσης που
αφορά μέρος ή το σύνολο
των πιο κάτω
περιπτώσεων:

Κ
Κατάσταση
υδροφορέα
όσον αφορά
στην
ποσότητα
ή την
ποιότητα
σύμφωνα με
το Σχέδιο
Διαχείρισης
Λεκάνης
Απορροής

α

α. αντικατάσταση
συστήματος άρδευσης
σε αρδευόμενα
τεμάχια (Περίπτωση 1)
β. εγκατάσταση
συστήματος άρδευσης
σε τεμάχια που
αρδεύονταν κατά το
πρόσφατο παρελθόν
(Περίπτωση 2)
γ. εγκατάσταση
συστήματος άρδευσης
σε τεμάχια που
υπάρχει ήδη
υποδομή άρδευσης
έστω και
εγκαταλελειμμένη
(Περίπτωση 3)

λ
ή
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3

Εγκατάσταση υποδομής
σε νέα αρδευόμενη
έκταση που ήταν ξηρική
έκταση και η οποία
συνεπάγεται καθαρή
αύξηση της αρδευόμενης
έκτασης της
εκμετάλλευση

4

Κατασκευή δεξαμενής
αποθήκευσης νερού

Όροι και υποχρεώσεις
 Αδειούχα πηγή και ποσότητα νερού
 Εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί στα πλαίσια της
επένδυσης υδρομέτρηση
 Δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης νερού ίση
τουλάχιστον με 10% (δεν απαιτείται όταν αφορά
αποκλειστικά τη χρήση ανακυκλωμένου νερού)
 Αντικατάσταση με αποδοτικότερο σύστημα
άρδευσης (δεν απαιτείται όταν αφορά
αποκλειστικά τη χρήση ανακυκλωμένου νερού)
 Η έκταση αρδεύεται όταν υποβάλλεται η αίτηση
(Περίπτωση 1)
 Δεν αρδεύεται σήμερα αλλά δηλωνόταν στο
Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων με αρδευόμενη
καλλιέργεια έστω και μία φορά από το 2004 και
μετά (Περίπτωση 2) (δεν απαιτείται όταν αφορά
αποκλειστικά τη χρήση ανακυκλωμένου νερού)
 Δεν αρδεύεται σήμερα αλλά υπάρχει ήδη
υποδομή άρδευσης (Περίπτωση 3) (δεν
απαιτείται όταν αφορά αποκλειστικά τη χρήση
ανακυκλωμένου νερού)
 Αδειούχα πηγή και ποσότητα νερού
 Εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί στα πλαίσια της
επένδυσης υδρομέτρηση
 Δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης νερού ίση
τουλάχιστον με 10% (Περίπτωση 1) (δεν
απαιτείται όταν αφορά αποκλειστικά τη χρήση
ανακυκλωμένου νερού)
 Αντικατάσταση με αποδοτικότερο σύστημα
άρδευσης (Περίπτωση 1) (δεν απαιτείται όταν
αφορά αποκλειστικά τη χρήση ανακυκλωμένου
νερού)
 Εγκατάσταση αποδοτικού συστήματος άρδευσης
αποδοτικότητας τουλάχιστον 75% (Περιπτώσεις
2 ή/και 3, δεν απαιτείται όταν αφορά
αποκλειστικά τη χρήση ανακυκλωμένου νερού)
 Αδειούχα πηγή και ποσότητα νερού
 Εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί στα πλαίσια της
επένδυσης υδρομέτρηση
 Εγκατάσταση αποδοτικού συστήματος άρδευσης
αποδοτικότητας τουλάχιστον 75% (δεν
απαιτείται όταν αφορά αποκλειστικά τη χρήση
ανακυκλωμένου νερού)
 Πιστοποίηση ότι η επένδυση δεν θα έχει
σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα
(δεν απαιτείται όταν αφορά αποκλειστικά τη
χρήση ανακυκλωμένου νερού). Η πιστοποίηση
θα επιτυγχάνεται μέσω της προσκόμισης της
ανάλογης άδειας/βεβαίωσης παροχής νερού.
 Αδειούχα πηγή και ποσότητα νερού (δεν
απαιτείται για δεξαμενές συλλογής όμβριων
υδάτων)
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Τύπος επένδυσης

Κατάσταση
υδροφορέα
όσον αφορά
στην
ποσότητα
ή την
ποιότητα
σύμφωνα με
το Σχέδιο
Διαχείρισης
Λεκάνης
Απορροής

Λ
ι
γ
ό
τ
ε
ρ
ο

5

Αντικατάσταση
συστήματος άρδευσης
χωρίς να συνεπάγεται
καθαρή αύξηση της
αρδευόμενης έκτασης της
εκμετάλλευσης

6

Επέκταση υποδομής
χωρίς να συνεπάγεται
καθαρή αύξηση της
αρδευόμενης έκτασης της
εκμετάλλευσης που
αφορά μέρος ή το σύνολο
των πιο κάτω
περιπτώσεων:
α. αντικατάσταση
συστήματος άρδευσης
σε αρδευόμενα
τεμάχια (Περίπτωση
4)

α
π
ό
κ
α
λ
ή

7

8
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β.

εγκατάσταση
συστήματος άρδευσης
σε τεμάχια που
αρδεύονταν κατά το
πρόσφατο παρελθόν
(Περίπτωση 5)

γ.

εγκατάσταση
συστήματος άρδευσης
σε τεμάχια που
υπάρχει ήδη
υποδομή άρδευσης
έστω και
εγκαταλελειμμένη
(Περίπτωση 6)

Όροι και υποχρεώσεις
 Αδειούχα πηγή και ποσότητα νερού
 Εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί στα πλαίσια της
επένδυσης υδρομέτρηση
 Δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης νερού ίση
τουλάχιστον με 10% (δεν απαιτείται όταν αφορά
αποκλειστικά τη χρήση ανακυκλωμένου νερού)
 Αντικατάσταση με αποδοτικότερο σύστημα άρδευσης
(δεν απαιτείται όταν αφορά αποκλειστικά τη χρήση
ανακυκλωμένου νερού)
 Πραγματική μείωση της χρήσης νερού στο σύνολο της
εκμετάλλευσης που αφορά το επηρεαζόμενο υδάτινο
σώμα ανερχόμενη τουλάχιστον στο 50% της δυνητικής
εξοικονόμησης νερού που καθίσταται δυνατή χάριν
στην επένδυση (δεν απαιτείται όταν αφορά
αποκλειστικά τη χρήση ανακυκλωμένου νερού)
 Η έκταση αρδεύεται όταν υποβάλλεται η αίτηση
(Περίπτωση 4)
 Δεν αρδεύεται σήμερα αλλά δηλωνόταν στο Σχέδιο
Εκταρικών Επιδοτήσεων με αρδευόμενη καλλιέργεια
έστω και μία φορά από το 2004 και μετά (Περίπτωση
5) (δεν απαιτείται όταν αφορά αποκλειστικά τη χρήση
ανακυκλωμένου νερού)
 Δεν αρδεύεται σήμερα αλλά υπάρχει ήδη υποδομή
άρδευσης (Περίπτωση 6) (δεν απαιτείται όταν αφορά
αποκλειστικά τη χρήση ανακυκλωμένου νερού)
 Αδειούχα πηγή και ποσότητα νερού
 Εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί στα πλαίσια της
επένδυσης υδρομέτρηση
 Δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης νερού ίση
τουλάχιστον με 10% (Περίπτωση 4. Δεν απαιτείται
όταν αφορά αποκλειστικά τη χρήση ανακυκλωμένου
νερού)
 Αντικατάσταση με αποδοτικότερο σύστημα άρδευσης
(Περίπτωση 4. Δεν απαιτείται όταν αφορά
αποκλειστικά τη χρήση ανακυκλωμένου νερού)
 Εγκατάσταση αποδοτικού συστήματος άρδευσης
αποδοτικότητας τουλάχιστον 75% (Περιπτώσεις 5
ή/και 6 Δεν απαιτείται όταν αφορά αποκλειστικά τη
χρήση ανακυκλωμένου νερού)
 Δεν δύναται η αύξηση της συνολικής κατανάλωσης
νερού στην εκμετάλλευση που αφορά το επηρεαζόμενο
υδάτινο σώμα (για τις περιπτώσεις 5 ή/και 6 που δεν
συνδυάζονται με την περίπτωση 4)
 Πραγματική μείωση της χρήσης νερού στο σύνολο της
εκμετάλλευσης που αφορά το επηρεαζόμενο υδάτινο
σώμα ανερχόμενη τουλάχιστον στο 50% της δυνητικής
εξοικονόμησης νερού που καθίσταται δυνατή χάριν
στην επένδυση (για τις περιπτώσεις 5 ή/και 6 που
συνδυάζονται με την περίπτωση 4. Δεν απαιτείται όταν
αφορά αποκλειστικά τη χρήση ανακυκλωμένου νερού)

Εγκατάσταση υποδομής
σε νέα αρδευόμενη
έκταση που ήταν ξηρική
έκταση και η οποία
συνεπάγεται καθαρή
αύξηση της αρδευόμενης
έκτασης της
εκμετάλλευση

 Καμία επένδυση δεν είναι επιλέξιμη σε υποδομές
άρδευσης εκτός και μόνο αν πρόκειται η επένδυση να
αφορά αποκλειστικά την αξιοποίηση ανακυκλωμένου
νερού
 Αδειούχα πηγή και ποσότητα νερού
 Εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί στα πλαίσια της
επένδυσης υδρομέτρηση

Κατασκευή δεξαμενής
αποθήκευσης νερού

 Αδειούχα πηγή και ποσότητα νερού (δεν απαιτείται για
δεξαμενές συλλογής όμβριων υδάτων)
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