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1.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Βασική επιδίωξη του Μέτρου είναι να ενθαρρύνει τους κτηνοτρόφους ώστε να αναλάβουν υποχρεώσεις για την
ευημερία και καλή διαβίωση των αιγοπροβάτων στη μονάδα τους, που υπερβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις
που προκύπτουν από την υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία, τους Κανονισμούς της ΕΕ και τη συνήθη πρακτική,
προσβλέποντας στην βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού των αιγών και των προβάτων, πέραν
των συνήθων συνθηκών διαβίωσης.

2.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Οι Δικαιούχοι Αιτητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) θα πρέπει απαραίτητα:
-

-

-

Να είναι νόμιμοι κάτοχοι, εγγεγραμμένης ενεργής κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων στις
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ) της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Να ανταποκρίνονται στον ορισμό των ενεργών γεωργών, στο πλαίσιο του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ)
1307/2013
Να είναι υπαρκτά φυσικά πρόσωπα εν ζωή ή υπαρκτά εν ενεργεία νομικά πρόσωπα, κατά τη στιγμή
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Περαιτέρω, τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι εν ενεργεία, να μην
έχουν διαγραφεί από τον Έφορο Εταιρειών, και κατά την πληρωμή της αίτησης.
Να ασκούν γεωργική δραστηριότητα στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται
αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος,
Να πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής που αναφέρονται πιο κάτω,
Τα φυσικά πρόσωπα να είναι 18 ετών και άνω κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
Θα πρέπει κατά την ημερομηνία αναφοράς, να είχαν την μόνιμη κατοικία τους εντός των περιοχών της
Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος
Να έχουν προβεί σε απογραφή των ζώων και κοινοποίηση του ζωικού πληθυσμού τους στις ΚΥ από τις
25/01/2021 - 05/03/2021 (για το έτος 2021), και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής και για το
έτος 2022 σε ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί (από το 2020, η απογραφή των ζώων θα πρέπει να γίνεται με
τη χρήση σαρωτή. Η απογραφή ζωικού πληθυσμού με την χρήση σαρωτή, αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας
για τις εκμεταλλεύσεις με 100 ή περισσότερα ζώα για το έτος 2021).
Να έχουν υποβάλει κανονικά την αίτησή τους κατάλληλα συμπληρωμένη και στα χρονικά πλαίσια που
καθορίζονται με την προκήρυξη.

Οι επιλέξιμες Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις θα πρέπει απαραίτητα:
- Να έχουν καταγραμμένα στη βάση δεδομένων IRSC των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (ΚΥ) κατά την
ημερομηνία αναφοράς της συγκεκριμένης προκήρυξης (15 Απριλίου 2021) και ανά πάσα στιγμή κατά
τη διάρκεια συμμετοχής στο Μέτρο, τουλάχιστον 34 ενήλικα (7 μηνών και άνω) θηλυκά ζώα (προβατίνες
/ θηλυκές αίγες), που κατέχουν ηλεκτρονική σήμανση και ατομικό κωδικό αναγνώρισης, σύμφωνα με
στοιχεία που τηρούνται στις ΚΥ.
- Να είναι μονάδες αναπαραγωγής. Ζωεμπορικές εκμεταλλεύσεις και εκμεταλλεύσεις πάχυνσης εξαιρούνται
από τη συμμετοχή τους στο Μέτρο ως επίσης και οι εκμεταλλεύσεις που δεν ευρίσκονται στην επικράτεια της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος,
- Τα επιλέξιμα προς ενίσχυση αιγοπρόβατα είναι όσα κατέχουν ηλεκτρονική σήμανση και ατομικό κωδικό
αναγνώρισης. Τα αιγοπρόβατα που σημαίνονται με μαζικό κωδικό αναγνώρισης (batch number) δεν
είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο Μέτρο 14.
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3.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι υποχρεώσεις των γεωργοκτηνοτρόφων αιτητών ισχύουν ξεχωριστά για κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση που
δηλώνεται για συμμέτοχη στο Μέτρο και έχουν υποχρεωτική διάρκεια δέσμευσης / συμμετοχής δύο (2) έτη, τα
οποία ξεκινούν από την 01/06/2021 και ολοκληρώνονται στις 31/12/2022. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις και
υποχρεώσεις των γεωργοκτηνοτρόφων αιτητών είναι:
I. Ελάχιστος αριθμός (34) ενήλικων θηλυκών ζώων (προβατίνες / θηλυκές αίγες 7 μηνών και άνω), για
κάθε ξεχωριστή αιγοπροβατοτροφική μονάδα.
II. Διατήρηση στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση ανά πάσα στιγμή κατά την περίοδο υποχρεωτικής
κατοχής ζώων του κάθε έτους, των αιγοπροβάτων που δεσμεύτηκαν με την αίτηση για συμμετοχή
στο Μέτρο. Οι αιτητές θα πρέπει να είχαν προβεί σε απογραφή και κοινοποίηση του ζωικού πληθυσμού
τους στις ΚΥ από τις 25/01/2021- 05/03/2021.
III. Αντικατάσταση δεσμευμένων αιγοπροβάτων, μόνο με ζώα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που
βρίσκονταν σε αυτήν κατά την ημερομηνία αναφοράς του κάθε έτους.
IV. Αναθεώρηση των δεσμευμένων αιγοπροβάτων είναι δυνατή κατά το 2ο έτος συμμετοχής/δέσμευσης
στο Μέτρο.
V. Υποβολή Διετούς Σχέδιου Καλής Διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων καθώς και Ετήσιας
Ανασκόπησης για την εφαρμογή και τήρηση των προνοιών των αιτούμενων δράσεων από Κτηνίατρο ή/και
Γεωπόνο με σχετική αρμοδιότητα και κατάρτιση στη διατροφή των ζώων, και οι οποίοι πρέπει να είναι
εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Μητρώα που προνοούνται από την εθνική νομοθεσία.
VI. Συμμετοχή σε υποχρεωτική εκπαίδευση σχετική με τις επιλέξιμες δράσεις.
VII. Εφαρμογή της Βάσης Εκκίνησης, η οποία είναι προαπαιτούμενη και αφορά εφαρμογή των SMR 4, SMR
5, SMR 8, SMR 9 και SMR 13 όπως περιγράφονται στο Παράρτημα 1 του Εγχειριδίου Εφαρμογής Ενημέρωσης του Μέτρου.
VIII. Υλοποίηση τουλάχιστον 3 από τις 4 επιλέξιμες δράσεις και τήρηση όλων των απαραίτητων
μητρώων/αρχείων σε όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που θα συμμετέχουν στο Μέτρο. Οι δράσεις
πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα ζώα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ανεξάρτητα από την
συμπερίληψη τους ή μη στην αίτηση στο Μέτρο.

4.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Δράση Α. Εφαρμογή βιοασφάλειας
➔Τήρηση συστήματος καθαρισμού και απολύμανσης υποδημάτων και οχημάτων στις εισόδους / εξόδους των
εκμεταλλεύσεων, οι οποίες έχουν ικανοποιητική περίφραξη που να διασφαλίζει τον επαρκή έλεγχο των
σημείων εισόδου / εξόδου.
➔Τήρηση μητρώου επισκεπτών.
➔Τήρηση αρχείου για εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού.
➔Τήρηση μητρώου καταπολέμησης (σχέδιο ελέγχου) τρωκτικών, μυγών και άλλων αρθρόποδων.
Δράση B. Διατήρηση σωματικής κατάστασης και εξάλειψη των ευνουχισμών
➔Διατήρηση σωματικής κατάστασης, η οποία αφορά τα θηλυκά ζώα, πρόβατα και αίγες, που χρησιμοποιούνται
για αναπαραγωγή και δεν αφορά ζώα κάτω των 7 μηνών.
➔Εξάλειψη των ευνουχισμών, η οποία ισχύει για όλα τα αρσενικά ζώα της μονάδας.
Γ. Πρόληψη παραγόντων που προκαλούν χωλότητα
➔Εμβάπτιση και περιποίηση των ποδιών όλων των ενήλικων ζώων τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο
(τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο).
➔Διατήρηση σε μόνιμη βάση καθαρών και στεγνών όλων των χώρων του υποστατικού όπου υπάρχουν ή έχουν
πρόσβαση τα ζώα.
➔Φυσικός έλεγχος στα πόδια του συνόλου των ενηλίκων ζώων, τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της
γαλακτικής περιόδου και περιποίηση των νυχιών όπου είναι αναγκαίο.
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Δ. Έλεγχος για ακάρεα, τσιμπούρια, ψύλλους και ψείρες
➔Ψεκασμός ή/και λούσιμο των αιγοπροβάτων τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο (τουλάχιστον 2 φορές το
χρόνο).
➔Φυσικός έλεγχος ζώων και εγκαταστάσεων, τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο (τουλάχιστον 4 φορές το
χρόνο) για ακάρεα, τσιμπούρια, ψύλλους και ψείρες.
➔Θεραπεία των αιγοπροβάτων σε ολόκληρη την εκμετάλλευση σε περίπτωση που εντοπίζονται
εκτοπαράσιτα.
5.

ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης προκήρυξης ανέρχεται στα 3.000.000 ευρώ.
Το ετήσιο ύψος ενίσχυσης για την κάθε δράση καθορίζεται ως ακολούθως:
Δράση Α: Εφαρμογή βιοασφάλειας €26,97 (MZK) - €4,05 ανά ζώο.
Δράση B: Διατήρηση σωματικής κατάστασης και μείωση ευνουχισμών €25,57 (MZK) - €3,84 ανά ζώο.
Δράση Γ: Πρόληψη παραγόντων που προκαλούν χωλότητα €22,68 (MZK) - €3,40 ανά ζώο.
Δράση Δ: Έλεγχος για ακάρεα, τσιμπούρια, ψύλλους και ψείρες €22,68 (MZK) - €3,40 ανά ζώο.
6.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ως πρώτη ημέρα υποβολής αιτήσεων έχει καθοριστεί η 5η Μαΐου 2021 και ως τελευταία ημέρα υποβολής
αιτήσεων χωρίς ποινή (εμπρόθεσμες αιτήσεις) καθορίζεται η 21η Μαΐου 2021. Αιτήσεις που θα
υποβάλλονται μεταξύ 22ης Μαΐου 2021 και μέχρι την 15ης Ιουνίου 2021 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες
και θα υποβάλλονται σε μείωση του συνολικού ποσού που ο αιτητής θα είναι δικαιούχος να λάβει, κατά 1% για
κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται αργότερα από την 16η Ιουνίου 2021 θα
σφραγίζονται με την ημερομηνία παραλαβής, θα προστίθεται σφραγίδα με τη λέξη «ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ» τόσο στην
αίτηση όσο και στην απόδειξη, θα θεωρούνται μη υποβληθείσες και θα απορρίπτονται.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο της επαρχίας διαμονής του αιτητή ή να
αποστέλλονται με συστημένη επιστολή.

7.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Το Μέτρο εφαρμόζεται από τον ΚΟΑΠ.
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