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Η εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης προνοεί την επιβολή ποινών, μειώσεων,
αποκλεισμών και ανακτήσεων για περιπτώσεις που αφορούν διαφορές μεταξύ της δηλωθείσας και
της επιλέξιμης έκτασης, μη εκτέλεσης υποχρεώσεων από τον αιτητή που απορρέουν από τη
συμμετοχή του στο Μέτρο και στις περιπτώσεις δόλου εκ μέρους του αιτητή.
Όροι και Υποχρεώσεις Μέτρου 11:
• Οι αιτητές πρέπει να πληρούν τον όρο του “Ενεργού Γεωργού”, όπως καθορίζεται στο Εγχειρίδιο
Εφαρμογής– Ενημέρωσης Αιτητών της Ενιαίας Αίτησης 2021
• Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση: 3 δεκάρια στο σύνολο του Μέτρου 11
• Τήρηση των κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 και της σχετικής νομοθεσίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας (Νόμος 227(Ι)/2004) ή όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται
• Εγγραφή αιτητών στο Μητρώο Βιοκαλλιεργητών του Τμήματος Γεωργίας έως την 21η Μαΐου 2021
• Σύναψη συμβολαίου με εγκεκριμένο από το Τμήμα Γεωργίας, Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης
Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής. Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο
του συμβολαίου
• Διάρκεια Δέσμευσης: Τριετής στο Μέτρο 11 με ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2023
• Προσκόμιση βεβαίωσης της Ανεξάρτητης Εταιρείας Ελέγχου και Πιστοποίησης με συνημμένο πίνακα
τεμαχίων για τα οποία δίνεται η βεβαίωση. Για τα λαχανικά θα προσκομίζεται και βεβαίωση (της
Ανεξάρτητης Εταιρείας Ελέγχου και Πιστοποίησης) τήρησης της αλληλουχίας του Σχεδίου Αμειψισποράς
• Τήρηση Σχεδίου Αμειψισποράς τριετούς κύκλου για ετήσιες καλλιέργειες
• Όσοι γεωργοί εντάσσονται για πρώτη φορά στη Βιολογική Γεωργία έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν
σε πρόγραμμα κατάρτισης εντός του τρέχοντος έτους (2021), η βεβαίωση παρακολούθησης του οποίου
απαιτείται για την καταβολή της ενίσχυσης. Εξαιρούνται από την υποχρέωση όσοι με κριτήρια που θέτει
η Διαχειριστική Αρχή, αποδεικνύουν γνώσεις βιολογικής γεωργίας που ισοδυναμούν ή ξεπερνούν το
επίπεδο κατάρτισης
• Επιλέξιμες ομάδες καλλιέργειας: Φυτική παραγωγή: εσπεριδοειδή, φυλλοβόλα, ακρόδρυα, ελιές,
χαρουπιές, φοινικιές, μεσπιλιές, μπανάνες, τροπικά και υποτροπικά φυτά, αβοκάντο, αμπέλια, λαχανικά,
πατάτες, όσπρια και αράπικα φιστίκια, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, σιτηρά και άλλες ξηρικές
καλλιέργειες, κτηνοτροφικά φυτά, μούρα και άλλοι φυλλοβόλοι θάμνοι, στέβια, παπουτσοσυκιές
Ζωική παραγωγή: μόνιμοι βοσκότοποι για αιγοπρόβατα
• Όλα τα τεμάχια τα οποία θα ενταχθούν στο Μέτρο 11 θα πρέπει να δηλώνονται κάθε έτος της δέσμευσης
στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων με επιλέξιμη για το Μέτρο καλλιέργεια.
Οι εκτάσεις των τεμαχίων κατά τη διάρκεια της δέσμευσης δεν πρέπει να μειώνονται. Μειώσεις εκτάσεων
που δεν δικαιολογούνται λόγω ανωτέρας βίας ή μεταβίβασης της δέσμευσης σε άλλο αιτητή ή μεταβίβασης
της διαχείρισης των εκτάσεων χωρίς τη συνέχιση της δέσμευσης θα επιφέρουν ανακτήσεις επιδοτήσεων
από τα προηγούμενα έτη. Εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή έγιναν μεταβιβάσεις εκτάσεων που είναι
δεσμευμένες θα πρέπει να προσκομιστούν στον ΚΟΑΠ όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά ή
βεβαιώσεις εντός των ημερομηνιών που καθορίζονται από τον ΚΟΑΠ
• Τήρηση της βάσης εκκίνησης του Μέτρου
• Τήρηση αρχείου γεωργού
• Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή κοινών εκτάσεων με το Μέτρο 10
• Αποδοχή όλων των ελέγχων από τους λειτουργούς του ΚΟΑΠ παρέχοντας όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες και διευκολύνσεις
Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερωθεί για την τροποποίηση της παρούσας προκήρυξης όσον αφορά
τη διάρκεια της δέσμευσης σε τριετή. Επιπρόσθετα, κατανοώ και αποδέχομαι όλους τους πιο πάνω
όρους και υποχρεώσεις και αναλαμβάνω τη δέσμευση για το πιο πάνω Μέτρο.
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Εφαρμόζεται μόνο, εφόσον έχετε εντάξει τεμάχια με αρόσιμες καλλιέργειες
στο Μέτρο 11 - Βιολογική Γεωργία.
ΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
•

Για τα τεμάχια που συμμετέχουν στο Μέτρο 11 με ετήσιες καλλιέργειες, κατά τη διάρκεια της
δέσμευσης είναι υποχρεωτική η τήρηση Σχεδίου Αμειψισποράς τριετούς κύκλου (δηλαδή
εναλλαγή καλλιεργειών, διαφορετικών οικογενειών η οποία αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του
εδάφους και στην αποφυγή εχθρών και ασθενειών). Κατά τη διάρκεια του τριετούς κύκλου
απαγορεύεται η ένταξη φυτών της ίδιας οικογένειας πέραν της μίας φοράς

•

Για ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες η τριετής αμειψισπορά θα πρέπει να περιλαμβάνεις τις εξής
τρεις ομάδες καλλιέργειας (α) σιτηρό, (β) ψυχανθές και (γ) ψυχανθές για χλωρή λίπανση με
οποιαδήποτε σειρά. Απαγορεύεται η φύτευση της ίδιας οικογένειας για πάνω από μία φορά
στην τριετία της δέσμευσης (εξαιρουμένου του συνδυασμού ψυχανθούς για χλωρή λίπανσηψυχανθούς ή το αντίστροφο). Με τον όρο Χλωρή λίπανση ή Χλωρολίπανση εννοείται η
ενσωμάτωση στο έδαφος της καλλιέργειας όταν αυτή βρίσκεται στο στάδιο βέλτιστης
παραγωγής αζώτου (συνήθως στην άνθηση) για βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους

•

Για τις ετήσιες αρδευόμενες καλλιέργειες (λαχανικά), θα πρέπει να γίνεται εναλλαγή οικογένειας
κάθε χρόνο ενώ απαγορεύεται η φύτευση της ίδιας οικογένειας για πάνω από μία φορά στην
τριετία της δέσμευσης

•

Τα τεμάχια στα οποία δεν τηρείται το Σχέδιο Αμειψισποράς θα απορρίπτονται και θα γίνεται
ολική ανάκτηση του ποσού επιδότησης

Κατανοώ και αποδέχομαι όλους τους πιο πάνω όρους και υποχρεώσεις. Επίσης δηλώνω
ότι η αλληλουχία καλλιεργειών (ετήσιες ξηρικές), που θα ακολουθήσω στα πλαίσια του
τριετούς κύκλου Αμειψισποράς, για τα τεμάχια της δέσμευσής μου, θα είναι αυτή που θα
εμφανίζεται με τις εκάστοτε δηλώσεις των αιτούμενων καλλιεργειών στην Ενιαία Αίτηση
Εκταρικών Επιδοτήσεων των ετών 2021, 2022 και 2023.

Υπογραφή
Αιτητή

Υπογραφή
Υπαλλήλου Παραλαβής

…………………………………..…

…………………………………..….

Ημερομηνία
Παραλαβής / Σφραγίδα

………………………………..…….

2
ΚΟΑΠ - ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2021 - ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΑ 2014 - 2020

