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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΣΚΟΠΟΣ 

Το Καθεστώς 10.1.9 «Αγροπεριβαλλοντικές Υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε 

παραδοσιακές φυλές ζώων», εφαρμόζεται στα πλαίσια του Άρθρου 28 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305 / 2013 

και περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020. Σκοπός του Καθεστώτος 

είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για κάλυψη, μέρους του διαφυγόντος εισοδήματος καθώς και του 

επιπρόσθετου κόστους εκτροφής και αναπαραγωγής των ζώων, για την ενθάρρυνση της εκτροφής της 

ντόπιας φυλής βοοειδών, της ντόπιας φυλής  παχύουρου προβάτου  και της ντόπιας φυλής αίγας 

Μαχαιρά. Τα ζώα αυτά αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο εξαφάνισης, αφού λόγω των αλλαγών των 

κοινωνικοοικονομικών συνθηκών διαβίωσης του αγροτικού πληθυσμού η εκτροφή τους έχει καταστεί 

ασύμφορη. 

 

1.2 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Το Καθεστώς 10.1.9 διέπεται από την πιο κάτω νομοθεσία: 

- Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος του 2020 (Ν. 214(Ι)/2020) 

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου   

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου   

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου   

- Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής  

- Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής 

- Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής  

- Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής 

- Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής 

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

- Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/2035 της Επιτροπής 

- Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/520 της Επιτροπής 

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

- Εκτελεστικός Κανονισμός ( ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής  

- Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου (Πρόγραμμα Δράσης, Κ.Δ.Π. 258/2013) όπως 

εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί. 

- Εθνική Νομοθεσία για την Εφαρμογή και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

- Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος του 1994 (Ν. 46(Ι)/94) 

- Μεταβατικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

- Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/841 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014 όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τις περιπτώσεις μη 

συμμόρφωσης σε σχέση με το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και των 

αιγοπροβάτων και με τον υπολογισμό του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων όσον αφορά τα 

δηλωθέντα ζώα στο πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης για ζώα ή μέτρων στήριξης που αφορούν ζώα 

 

Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν και εφαρμόζονται με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 
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1.3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

Ο κύριος στόχος του Καθεστώτος είναι η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των πληθυσμών των 

απειλούμενων με εξαφάνιση ζώων της ντόπιας φυλής παχύουρων προβάτων, της ντόπιας φυλής αίγας 

Μαχαιρά και της ντόπιας φυλής βοοειδών.  

Επιπλέον στόχοι του Καθεστώτος είναι: 

• Η διατήρηση της βιοποικιλότητας του ζωικού κεφαλαίου 

• Η προστασία και η αποτελεσματική διαχείριση του γενετικού τους υλικού 

• Η αξιοποίηση των επιθυμητών γενετικών ιδιοτήτων τους και 

• Η ανάπτυξη της έρευνας και της επιστήμης. Το Καθεστώς 10.1.9 απευθύνεται σε  γεωργούς 

(φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν/εκτρέφουν νόμιμα παραγωγικά παραδοσιακά ζώα 

της ντόπιας (κυπριακής) φυλής βοοειδών, της ντόπιας φυλής παχύουρου προβάτου και της 

ντόπιας φυλής αίγας μαχαιρά. 

2 ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

Διαχειριστική αρχή για το σχετικό Καθεστώς είναι η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος  Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Καθεστώτος είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών 

(ΚΟΑΠ). Πιο συγκεκριμένα ο ΚΟΑΠ αναλαμβάνει : 

• την ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων αναφορικά με όλα τα θέματα που 

σχετίζονται με το Καθεστώς 

• τη διανομή του αναγκαίου υλικού 

• την παραλαβή, εξέταση, ταξινόμηση και καταχώρηση των αιτήσεων, των έλεγχο των τυπικών 

προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων παραστατικών και την παροχή κάθε μέσου 

που απαιτείται για την πλήρη διοικητική υποστήριξη του Καθεστώτος 

• την αξιολόγηση και ένταξη των αιτήσεων στο Καθεστώς αφού διαπιστωθεί ότι πληρούν τις 

τυπικές πρόνοιες και προϋποθέσεις του Καθεστώτος 

• τη διενέργεια των διοικητικών και επιτόπιων (φυσικών) ελέγχων  

• την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Καθεστώτος 

• την τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται από το Καθεστώς 

• την έγκριση και εκτέλεση των πληρωμών του Καθεστώτος  

Ο ΚΟΑΠ δύναται να αναθέτει σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες τους όποιους εξειδικευμένους τεχνικούς ή 

άλλους ελέγχους ποιότητας απαιτούνται ή να ζητήσει πληροφορίες από αυτέ για να εξασφαλίσει την 

νομιμότητα και εγκυρότητα των αιτημάτων πληρωμής. 
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3 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

3.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

Το Καθεστώς χρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς και κατά 25% από Εθνικούς πόρους. Η εν 

λόγω στήριξη λαμβάνει τη μορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ).  

 

3.2 ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η ενίσχυση για το εν λόγω καθεστώς καταβάλλεται ετησίως για κάθε επιλέξιμη κεφαλή (ενώτιο) που 

δηλώνεται από το δικαιούχο.  

Η ΜΖΚ υπολογίζεται σύμφωνα με τους συντελεστές μετατροπής ζωικού κεφαλαίου (ζώο) σε μονάδες 

ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ) όπως αναφέρονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της 

Επιτροπής (Πίνακας 1). Το ύψος ενίσχυσης καθορίζεται  στα €280/ΜΖΚ, για όλες τις παραδοσιακές 

φυλές.  

 

Πίνακας 1: Συντελεστές μετατροπής ζωικού κεφαλαίου σε μονάδες ζωικού κεφαλαίου  (ΜΖΚ), όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και 2 του Καν ( ΕΕ) 808/2014 

 

Είδος Ζώου ΜΖΚ 

Ταύροι, αγελάδες και άλλα βοοειδή ηλικίας άνω των δύο ετών 1,0 MZK 

Βοοειδή ηλικίας από έξι μηνών έως δύο ετών 0,6 MZK 

Βοοειδή ηλικίας κάτω των έξι μηνών 0,4 MZK 

Αιγοπρόβατα 0,15 MZK  
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4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ  

4.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ 

Για το έτος 2022 δικαίωμα συμμετοχής στο Καθεστώς έχουν νέοι αιτητές, αιτητές των οποίων η 
δέσμευση έχει λήξει καθώς και οι αιτητές που έχουν ενταχθεί κατά την Προκήρυξη του 2018 
(πολυετής δέσμευση σε ισχύ – αίτημα πληρωμής).  

Δικαιούχος θεωρείται μόνο ο κτηνοτρόφος που: 

• Είναι υπαρκτό φυσικό πρόσωπο εν ζωή ή νομικό πρόσωπο που είναι υπαρκτό, εν ενεργεία, (να μην 

έχει διαγραφεί από το σχετικό Μητρώο που διατηρεί το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 

Παραλήπτη) , ή / και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε διαδικασία εκκαθάρισης, κατά τη στιγμή 

υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Περαιτέρω, τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει, και κατά την έγκριση 

ή/και εκτέλεση της πληρωμής της αίτησής τους, να είναι εν ενεργεία. 

• Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης 

στο Καθεστώς (ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα). 

• Κατέχει / εκτρέφει νόμιμα, παραγωγικά ζώα της ντόπιας φυλής παχύουρων προβάτων ή / και  της 

ντόπιας φυλής βοοειδών ή / και ντόπιας φυλής αίγας Μαχαιρά, τα οποία διατηρεί με βάση τον περί 

Ευημερίας των Ζώων Νόμο του 1994 (Ν. 46(I)/1994). 

• Κάτοχος της αιτούμενης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, η οποία κατά την ημερομηνία κατοχής ζώων  

(20 Μαΐου 2022),  την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μέχρι το τέλος της δέσμευσης για το 

Καθεστώς, λειτουργεί νόμιμα και είναι εγγεγραμμένη ως ενεργή κτηνοτροφική εκμετάλλευση στις 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ) της Κυπριακής Δημοκρατίας και η οποία βρίσκεται στην επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος. 

• Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, είχε τη μόνιμη διαμονή του (για φυσικά πρόσωπα) ή 

την έδρα εταιρείας (για νομικά πρόσωπα) εντός των περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 

οποίες μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος. 

• Υπέβαλε κανονικά την αίτηση ενίσχυσης στο όνομά του, κατάλληλα συμπληρωμένη και στα χρονικά 

πλαίσια που ορίζει το Καθεστώς. 

• Υπέβαλε αίτηση ενίσχυσης που είναι επιλέξιμη με βάση τις πρόνοιες και τους όρους του Καθεστώτος.  

• Πληροί τα κριτήρια του «ενεργού γεωργού» όπως περιγράφονται πιο κάτω. 

• Δέχεται ανεπιφύλακτα και διευκολύνει τους ελέγχους από τον ΚΟΑΠ ή/και τις ΚΥ. 

• Πληροί τα κριτήρια και τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής και υποχρεώσεις, που αναφέρονται 

πιο κάτω. 

Σε περίπτωση μεταβίβασης μιας εκμετάλλευσης, και υποβολής αίτησης και από τον προηγούμενο και 

από το νέο κάτοχο/διαχειριστή, δικαιούχος θα είναι ο νέος κάτοχος/διαχειριστής της εκμετάλλευσης. 

 

4.2 ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 

Δεν χορηγείται ενίσχυση στα πλαίσια του Καθεστώτος 10.1.9, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των 

οποίων οι γεωργικές εκτάσεις είναι κυρίως (πέραν του 50% των δηλωθεισών γεωργικών εκτάσεων) 

εκτάσεις εκ φύσεως διατηρούμενες σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και οι οποίοι δεν 

ασκούν επί των εκτάσεων αυτών την ελάχιστη δραστηριότητα. 
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4.3 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Οι υποχρεώσεις των γεωργοκτηνοτρόφων που θέλουν να συμμετάσχουν στο εν λόγω Καθεστώς είναι: 

1. Δέσμευση της εκμετάλλευσης με τουλάχιστον ένα ζώο παραδοσιακής φυλής, με ετήσια διάρκεια, 

αρχής γενομένης από την καταληκτική ημερομηνία της περιόδου υποβολής των αιτήσεων (20 Μαΐου 

2022) μέχρι και την  31η Δεκεμβρίου 2022 (ημερομηνία λήξης της δέσμευσης).  

- Για τους αιτητές που εντάχθηκαν με την προκήρυξη του 2018 η περίοδος δέσμευσης έχει 

ημερομηνία έναρξης την καταληκτική ημερομηνία της περιόδου υποβολής των αιτήσεων για 

την προκήρυξη του 2018 και ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2022.  

- Για τις πολυετείς δεσμεύσεις ο έλεγχος τήρησης της δέσμευσης του Καθεστώτος γίνεται μέσω της 

ετήσιας υποβολής αιτήματος πληρωμής για όλα τα έτη διάρκειας της δέσμευσης.  

- Υπενθυμίζεται πως η διάρκεια των πολυετών δεσμεύσεων σε ισχύ (έτος έναρξης 2018 και έτος λήξης 

2022) είναι πενταετής, η τήρηση των υποχρεώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης είναι 

υποχρεωτική και περίπτωση διακοπής της επιφέρει ανακτήσεις καταβληθέντων ποσών.  

2.  Η διατήρηση των πληθυσμών των απειλούμενων με εξαφάνιση ζώων της ντόπιας φυλής παχύουρων 

προβάτων, της ντόπιας φυλής Μαχαιρά και την ντόπιας φυλής βοοειδών 

3. Ύπαρξη στην εκμετάλλευσή τους ζώων παραδοσιακών φυλών ηλικίας 6 (έξι) μηνών και άνω για τα 

αιγοπρόβατα και 1 (ενός) μηνός και άνω για τα βοοειδή, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των αιτήσεων: 20/05/2022 και  

4. Τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου ζώων με κατάλογο των ζώων, τα οποία εκτρέφονται στη μονάδα 

και αφορούν το συγκεκριμένο Καθεστώς, μέχρι το τέλος της δέσμευσής τους. 
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Ειδικά κριτήρια συμμετοχής των δικαιούχων της ντόπιας (κυπριακής) φυλής βοοειδών  

• Να συνεργάζονται με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για σήμανση των μοσχαριών που θα γεννηθούν 

και να κοινοποιούν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εντός 7 (επτά)  ημερολογιακών ημερών όλες τις 

μετακινήσεις από και προς την εκμετάλλευσή τους, όλες τις γεννήσεις των ζώων στην 

εκμετάλλευση καθώς και τους θανάτους των ζώων στην εκμετάλλευσή τους, αναφέροντας τις 

σχετικές ημερομηνίες. 

• Να κατέχουν ζώα ηλικίας 1 (ενός) μηνός και άνω κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης. 

• Να διατηρούν και να εκτρέφουν τα ζώα ντόπιας (κυπριακής) φυλής βοοειδών, σε διαφορετικά 

υποστατικά από άλλες φυλές ζώων. 

• Να δηλώνουν  ΜΟΝΟ  τα καθαρόαιμα ζώα ντόπιας (κυπριακής)  φυλής  βοοειδών. Οποιαδήποτε 

βοοειδή τα οποία παρεκκλίνουν του φαινοτύπου της ντόπιας φυλής αγελάδων δεν θα επιδοτούνται. 

• Να χρησιμοποιούν για γονιμοποίηση των αγελάδων  ΜΟΝΟ ντόπιους καθαρόαιμους ταύρους είτε 

με τη μέθοδο της τεχνητής σπερματέγχυσης είτε με φυσική οχεία. 

• Να επιτρέπουν στις  Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  τη χρήση ορμονών για συγχρονισμό του οίστρου 

των αγελάδων για υποβοήθηση της αναπαραγωγής.  

• Να αποδέχονται οποιεσδήποτε επιθεωρήσεις από Λειτουργούς του Κυπριακού Οργανισμού 

Αγροτικών Πληρωμών και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για διαπίστωση ότι τα ζώα βρίσκονται σε 

ζωή και διατηρούνται σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο.  

• Τα ζώα που εκτρέφουν να τυγχάνουν ορθολογικής διαχείρισης (διατροφή, στέγαση, αναπαραγωγή 

και διαχείριση) στο φυσικό τους περιβάλλον σύμφωνα με τις συμβουλές του Τμήματος Γεωργίας. 

• Να διατηρούν ζώα καθαρόαιμα και σε καλή παραγωγική κατάσταση. 

• Να τηρούν την Βάση Εκκίνησης του Καθεστώτος, ως προνοείται στην ενότητα 4.4 του παρόντος 

Εγχειριδίου Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών. 

• Να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 για τη θέσπιση 

συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών, που εφαρμόζεται από τις Κτηνιατρικές 

Υπηρεσίες. 

• Να παρέχουν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κατόπιν αίτησής τους όλα τα στοιχεία σχετικά με την 

καταγωγή, την αναγνώριση και ενδεχομένως τον προορισμό των ζώων τα οποία  είχαν στην 

κυριότητα ή την κατοχή τους ή τα οποία είχαν μεταφέρει, εμπορευθεί ή σφάξει κατά τα τελευταία 

τρία (3) έτη.. 

• Να διατηρούν τις υπεύθυνες δηλώσεις μετακινήσεων συμπεριλαμβανομένων και των δηλώσεων 

σφαγών για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

• Να τηρούν επικαιροποιημένο αρχείο ζώων με κατάλογο των ζώων τα οποία εκτρέφονται στη 

μονάδα και αφορούν το συγκεκριμένο Καθεστώς μέχρι το τέλος της 5ετούς / ετήσιας (ανάλογα)   

δέσμευσής τους.  
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Ειδικά κριτήρια συμμετοχής των δικαιούχων της ντόπιας φυλής παχύουρων προβάτων 

• Να συνεργάζονται με τις  Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τη σήμανση των αρνιών που θα γεννηθούν 

και να κοινοποιούν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εντός 7 (επτά)  ημερολογιακών ημερών όλες τις 

μετακινήσεις από και προς την εκμετάλλευσή τους, όλες τις γεννήσεις των ζώων στην 

εκμετάλλευση και τους θανάτους ζώων στην εκμετάλλευση, αναφέροντας τις σχετικές ημερομηνίες. 

• Να κατέχουν και διαχειρίζονται καθαρόαιμα ζώα της ντόπιας φυλής  παχύουρων προβάτων σε 

εντελώς ξεχωριστή μονάδα και υποστατικά από ζώα άλλων φυλών. 

• Να κατέχουν ζώα αναπαραγωγής ηλικίας τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών κατά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

• Να διατηρούν και να εκτρέφουν τη ντόπια φυλή παχύουρων προβάτων σε διαφορετικά υποστατικά 

από άλλες φυλές ζώων. 

• Να δηλώνουν ΜΟΝΟ τα καθαρόαιμα ζώα ντόπιας φυλής προβάτων. Οποιεσδήποτε προβατίνες 

οι οποίες παρεκκλίνουν του φαινοτύπου της ντόπιας φυλής προβάτων δεν θα επιδοτούνται. 

• Να συνεργάζονται πλήρως με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  και ακολουθούν πιστά τις οδηγίες τους 

σε ότι αφορά τη διατροφή, διαχείριση, στέγαση των ζώων  και τήρηση στοιχείων. 

• Να αποδέχονται οποιεσδήποτε επιθεωρήσεις από Λειτουργούς του Κυπριακού Οργανισμού 

Αγροτικών Πληρωμών και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για διαπίστωση ότι τα ζώα βρίσκονται σε 

ζωή, διατηρούνται σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο.  

• Τα ζώα που εκτρέφουν να τυγχάνουν ορθολογικής διαχείρισης (διατροφή, στέγαση, αναπαραγωγή 

και διαχείριση) στο φυσικό τους περιβάλλον σύμφωνα με τις συμβουλές του Τμήματος Γεωργίας. 

• Να διατηρούν ζώα καθαρόαιμα και σε καλή παραγωγική κατάσταση. 

• Να τηρούν τη Βάση Εκκίνησης του Καθεστώτος, ως προνοείται στην ενότητα 4.4 του παρόντος 

Εγχειριδίου Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών. 

• Να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/429 για τη θέσπιση 

συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων, που εφαρμόζεται από τις 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

• Να παρέχουν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, όταν τους ζητείται, κάθε πληροφορία σχετικά με την 

καταγωγή, τα αναγνωριστικά στοιχεία και ενδεχομένως τον προορισμό των ζώων τα οποία είχαν 

στην κυριότητα ή την κατοχή τους, ή τα οποία μετέφεραν, εμπορεύθηκαν ή έσφαξαν κατά τα 

τελευταία τρία (3) έτη. 

• Να διατηρούν τις υπεύθυνες δηλώσεις μετακινήσεων συμπεριλαμβανομένων και των δηλώσεων 

σφαγών για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

• Να τηρούν επικαιροποιημένο αρχείο ζώων με κατάλογο των ζώων τα οποία εκτρέφονται στην 

μονάδα και αφορούν το συγκεκριμένο Καθεστώς μέχρι το τέλος της 5ετούς / ετήσιας (ανάλογα) 

δέσμευσής τους. 
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Ειδικά κριτήρια συμμετοχής των δικαιούχων της ντόπιας φυλής αιγών Μαχαιρά  

• Να συνεργάζονται με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τη σήμανση των εριφίων Μαχαιρά που θα 

γεννηθούν και να κοινοποιούν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εντός 7 (επτά)  ημερολογιακών ημερών 

όλες τις μετακινήσεις από και προς την εκμετάλλευσή τους, όλες τις γεννήσεις των ζώων στην 

εκμετάλλευση και τους θανάτους (ζώων) στην εκμετάλλευση, αναφέροντας τις σχετικές 

ημερομηνίες. 

• Να κατέχουν ζώα αναπαραγωγής ηλικίας τουλάχιστον 6 (έξι)  μηνών κατά την τελευταία 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

• Να διατηρούν και να εκτρέφουν την ντόπια φυλή αιγών Μαχαιρά σε διαφορετικά υποστατικά από 

άλλες φυλές ζώων. 

• Να δηλώνουν ΜΟΝΟ τα καθαρόαιμα ζώα ντόπιας φυλής  αιγών Μαχαιρά.  Οποιεσδήποτε αίγες οι 

οποίες παρεκκλίνουν του φαινοτύπου της ντόπιας φυλής αιγών δεν θα επιδοτούνται. 

• Να συνεργάζονται πλήρως με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  και ακολουθούν πιστά τις οδηγίες τους 

σε ότι αφορά τη διατροφή, διαχείριση, στέγαση των ζώων  και κράτηση τυχόν στοιχείων. 

• Να αποδέχονται οποιεσδήποτε επιθεωρήσεις από Λειτουργούς του Κυπριακού Οργανισμού 

Αγροτικών Πληρωμών και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για διαπίστωση ότι τα ζώα βρίσκονται σε 

ζωή, διατηρούνται σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο.  

• Τα ζώα που εκτρέφουν τυγχάνουν ορθολογικής διαχείρισης (διατροφή, στέγαση, αναπαραγωγή 

και διαχείριση) στο φυσικό τους περιβάλλον σύμφωνα με τις συμβουλές του Τμήματος Γεωργίας. 

• Να διατηρούν ζώα καθαρόαιμα και σε καλή παραγωγική κατάσταση. 

• Να τηρούν την Βάση Εκκίνησης του Καθεστώτος, ως προνοείται στην ενότητα 4.4 του παρόντος 

Εγχειριδίου Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών. 

• Να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/429 για τη θέσπιση 

συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων, που εφαρμόζεται από τις 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

• Να παρέχουν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες όταν τους ζητείται κάθε πληροφορία σχετικά με την 

καταγωγή, τα αναγνωριστικά στοιχεία και ενδεχομένως τον προορισμό των ζώων τα οποία είχαν 

στην κυριότητα ή την κατοχή τους, ή τα οποία μετέφεραν, εμπορεύθηκαν ή έσφαξαν κατά τα 

τελευταία τρία (3) έτη. 

• Να διατηρούν τις υπεύθυνες δηλώσεις μετακινήσεων συμπεριλαμβανομένων και των δηλώσεων 

σφαγών για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

• Να τηρούν επικαιροποιημένο αρχείο ζώων με κατάλογο των ζώων τα οποία εκτρέφονται στη 

μονάδα και αφορούν το συγκεκριμένο Καθεστώς μέχρι το τέλος της 5ετούς / ετήσιας δέσμευσής 

τους. 
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4.4 ΒΑΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

Η βάση εκκίνησης για το Καθεστώς αποτελείται από τα πιο κάτω:  

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης 

Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον 

καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1) 

• Οδηγία 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για την απαγόρευση της 

χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών 

ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους και για την κατάργηση των οδηγιών 

81/602/ΕΟΚ, 88/146/ ΕΟΚ και 88/299/ΕΟΚ  

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την 

επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας και για την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97  

• Κανονισμός (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 

2016 σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση 

ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») 

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας 

Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων 

μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών  

• Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση στοιχειωδών 

κανόνων για την προστασία των μόσχων  

• Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ης Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των ζώων στα 

εκτροφεία 

 

Για σκοπούς ελέγχου της τήρησης της βάσης εκκίνησης λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω SMRs: 

▪ SMR 7 - Ταυτοποίηση και Καταγραφή Βοοειδών 

▪ SMR 8 - Ταυτοποίηση και Καταγραφή των αιγοπροβάτων 

▪ SMR11 - Ευημερία των ζώων / βοοειδών 

▪ SMR 13 - Ευημερία των ζώων / αιγοπροβάτων 

 

Τυχόν μη τήρηση της βάσης εκκίνησης επιφέρει διοικητικές κυρώσεις. 
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4.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΤΟΠΙΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ) 

4.5.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΤΟΠΙΑΣ (ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ) ΦΥΛΗΣ ΖΩΩΝ 

Τα ζώα της ντόπιας (κυπριακής) φυλής βοοειδών διακρίνονται σε δύο τύπους: σ’ εκείνο των ορεινών 

περιοχών ή της Πάφου και στον τύπο των πεδινών περιοχών ή της Μεσαορίας. Τα ζώα των ορεινών 

περιοχών είναι μικρόσωμα με τραχύ τρίχωμα με χρωματισμό σε όλες τις αποχρώσεις του καφέ, ενώ 

συναντώνται και ζώα με μαύρο χρώμα. Σ’ αντίθεση, τα ζώα των πεδινών περιοχών έχουν ισχυρή 

σωματική διάπλαση, λεπτό τρίχωμα και ξανθοκόκκινο χρωματισμό με υπόλευκο χρωματισμό στην 

κοιλιά. Κοινά χαρακτηριστικά και για τους δύο τύπους είναι ο ύβος (καμπούρα), η σχετικά μεγάλη 

λαμυρίδα, η μαύρη τούφα στην άκρη της ουράς (όπου υπάρχει) και ο υπόλευκος δακτύλιος ο οποίος 

περιβάλλει τα μαύρα χείλη και τα ρουθούνια του ζώου. Στο κάτω μέρος των άκρων και στη βάση των 

νυχιών φαίνεται δακτύλιος μαύρου χρωματισμού. 

 

4.5.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΥΟΥΡΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 

Το κυπριακό παχύουρο πρόβατο παρουσιάζει μέσο ύψος ακρωμίου για τα αρσενικά 70 εκ. και για τα 

θηλυκά 67 εκ. και μέσο βάρος ενήλικου ζώου 66 κιλά για τα αρσενικά και 58 κιλά για τα θηλυκά.  

Διαθέτουν πολύ χαρακτηριστική παχιά ουρά, μεγάλου μεγέθους.  Είναι μονόχρωμα, συνήθως άσπρα 

με μαύρο ή καφέ στο πρόσωπο, ενώ μερικές φορές είναι μαύρα ή καφέ. Τα ζώα της φυλής είναι 

κερασφόρα, ενώ ορισμένα θηλυκά είναι ακέρατα.  Ο τύπος του κριού είναι σκληρός- σαν χαλί. 

 

4.5.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΓΩΝ ΜΑΧΑΙΡΑ 

Η φυλή των αιγών Μαχαιρά παρουσιάζει μέσο ύψος ακρωμίου 74 εκ. και μέσο βάρος ενήλικου ζώου 65 

κιλά για τα αρσενικά και 55 κιλά για τα θηλυκά. Έχουν μακριά και στριφτά κέρατα. Ορισμένα θηλυκά της 

φυλής είναι ακέρατα. Τα αυτιά είναι είτε οριζόντια ή στητά και μικρού έως μεσαίου μεγέθους. Το χρώμα 

του τριχώματος είναι συνήθως μονόχρωμο, λευκό, και μερικές φορές παρουσιάζουν σκούρες καφέ ή 

μαύρες βούλες στο κεφάλι, το λαιμό και τα πόδια. Το τρίχωμα είναι κοντό και ίσιο, αν και μακρύτερο στα 

αρσενικά απ’ ότι στα θηλυκά.  Το προφίλ του προσώπου είναι ίσιο, όλα τα ζώα έχουν γενειάδα και 

ορισμένα έχουν κάλλια (σκουλαρίκια). 
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5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

5.1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Ως πρώτη ημέρα υποβολής αιτήσεων έχει καθοριστεί η 10η Μαΐου 2022 και ως τελευταία ημέρα 

υποβολής αιτήσεων χωρίς ποινή καθορίζεται η 20η Μαΐου 2022. 

Αιτήσεις που υποβάλλονται από την 21η Μαΐου 2022 και μέχρι την 14η Ιουνίου 2022 θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και το ποσό που θα λάμβανε ο δικαιούχος μειώνεται κατά 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα 

καθυστέρησης.  

 

Αιτήσεις που υποβάλλονται αργότερα από την 15η Ιουνίου 2022 θεωρούνται ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ και θα 

αγνοούνται για σκοπούς καταβολής επιδότησης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Περίοδος υποβολής Εμπρόθεσμης Αίτησης  10/05/2022 – 20/05/2022 

Περίοδος υποβολής Εκπρόθεσμης Αίτησης 21/05/2022 – 14/06/2022 

Απαράδεκτη Αίτηση 15/06/2022 και έπειτα  

ΑΛΛΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Ημερομηνία κατοχής ζώων  20/05/2022 
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5.2 ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο σε έντυπη μορφή και σε ειδικό έντυπο, το οποίο παρέχεται από τον 

ΚΟΑΠΟι αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα Επαρχιακά / 

Περιφερειακά Γραφεία του ΚΟΑΠ. 

 

 

5.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Κατά την παραλαβή των αιτήσεων στα Επαρχιακά / Περιφερειακά Γραφεία ΚΟΑΠ, αυτές  σφραγίζονται 

με την ένδειξη «παραλήφθηκε» και ακολούθως δίδεται απόδειξη παραλαβής. Σε περίπτωση που οι 

αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς, ως ημέρα υποβολής τους θεωρείται η ημερομηνία αποστολής 

σύμφωνα με τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες, με μελάνι ή 

δακτυλογραφημένες, χωρίς κενά και παραλείψεις και να είναι ευανάγνωστες. Η χρήση άσπρου ή άλλου 

διορθωτικού απαγορεύεται. Σε περίπτωση διόρθωσης πρέπει να γίνεται διαγραφή του λάθους, 

καταχώρηση της ορθής πληροφορίας και να μονογράφεται τυχόν αλλαγή.  

Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, θα σφραγίζονται με την ένδειξη 

«Απαράδεκτες» και δεν θα αξιολογούνται. Με την ίδια ένδειξη, θα σφραγίζεται και η απόδειξη 

παραλαβής. 

Κανένας υπάλληλος δεν δικαιούται να συμπληρώνει ή διορθώνει ο ίδιος την αίτηση. Άμεσα υπεύθυνοι 

για τη συμπλήρωση της αίτησης και την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών είναι οι ίδιοι οι 

αιτητές οι οποίοι και υπογράφουν την αίτηση και μονογράφουν όλες τις σελίδες της.  

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΚΟΑΠ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λευκωσίας, 
Ιφιγενείας 34, Τ.Κ. 2007, Στρόβολος 

22 44 65 00 nicosia@capo.gov.cy 

ΛΕΜΕΣΟΥ 
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λεμεσού, 
Αγχίστου 4, Τ.Κ. 3048, Ζακάκι 

25 81 80 26 lemesos@capo.gov.cy 

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ  

Περιφερειακό Γραφείο ΚΟΑΠ 
Κυπερούντας,  

1ης Απριλίου 40, Τ.Κ. 4876, Κυπερούντα    

25 53 21 01 
 

lemesos@capo.gov.cy 

ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λάρνακας, 
Ακροπόλεως 18, 7103 Αραδίππου ( 500m 
από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς προς 
Λάρνακα ) 

24 82 43 20 

 

larnaca@capo.gov.cy 

 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Αμμοχώστου, 
Σωτήρας 17, Τ.Κ. 5286, Παραλίμνι 

23 81 19 20 ammochostos@capo.gov.cy 

ΠΑΦΟΥ 
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Πάφου,  
Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Μ. Σάββα 28, 
Τ.Κ. 8048, Πάφος  

26 82 26 51 
 

paphos@capo.gov.cy 

ΠΟΛΗ 
ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ  

Περιφερειακό Γραφείο ΚΟΑΠ Πόλης 
Χρυσοχούς, Τιμοχάρη 1. Τ.Κ. 8820, Πόλη 
Χρυσοχούς   

26 96 46 33-34 
 

paphos@capo.gov.cy 

mailto:nicosia@capo.gov.cy
mailto:lemesos@capo.gov.cy
mailto:lemesos@capo.gov.cy
mailto:larnaca@capo.gov.cy
mailto:ammochostos@capo.gov.cy
mailto:paphos@capo.gov.cy
mailto:paphos@capo.gov.cy
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6 ΝΕΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΤΗΤΩΝ ΚΟΑΠ 

Ενδιαφερόμενος που πρόκειται να υποβάλει για πρώτη φορά αίτηση σε μέτρο ενίσχυσης του ΚΟΑΠ, 

συμπεριλαμβανομένου και του Καθεστώτος 10.1.9, θα πρέπει να προσέλθει σε Επαρχιακό / 

Περιφερειακό Γραφείο του ΚΟΑΠ για να εγγραφεί στο Μητρώο Αιτητών ΚΟΑΠ. 

Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο: 

- συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο του ΚΟΑΠ «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΤΗΤΩΝ 

ΚΟΑΠ» 

- πρωτότυπο πιστοποιητικό στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ λογαριασμού, στο όνομά του 

αιτητή, από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται 

- ταυτότητα 

- αποδεικτικό διεύθυνσης μόνιμης διαμονής (πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφελείας όχι 

παλιότερος των 6 τελευταίων μηνών) 

Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, από το νόμιμο εκπρόσωπό του: 

- συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο του ΚΟΑΠ «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΤΗΤΩΝ 

ΚΟΑΠ» 

- πρωτότυπο πιστοποιητικό στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός IBAN λογαριασμού στο όνομα του 

Νομικού Προσώπου, από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται 

- πιστοποιητικό Σύστασης του Νομικού Προσώπου από το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και 

Επίσημου Παραλήπτη  

- πιστοποιητικό από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στο οποίο να φαίνονται 

οι μέτοχοι της εταιρείας (Πιστοποιητικό μετόχων) 

- πιστοποιητικό από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στο οποίο να φαίνεται η 

έδρα της εταιρείας (Πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου) και 

- έντυπο της εταιρείας με το οποίο θα καθορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και οι 

Διευθυντές 

- Ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου 

 

6.1 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Κάθε αίτηση μπορεί να ανακληθεί εγγράφως, εν όλω ή εν μέρει ανά πάσα στιγμή. 

Οι ανακλήσεις επαναφέρουν τον αιτούντα στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλει την εν λόγω αίτηση 

ενίσχυσης ή μέρος της αίτησης ενίσχυσης. 

Επισημαίνεται στην περίπτωση κλοπής ή απώλειας αιτούμενων ενωτίων, τα οποία κλάπηκαν ή 

απωλέσθηκαν μετά την υποβολή της αίτησης, τα κλοπιμαία και απολεσθέντα αιτούμενα ενώτια 

προκαλούν στην αίτηση διοικητικές κυρώσεις και, ως εκ τούτου, οι κτηνοτρόφοι προτρέπονται να τα 

αποσύρουν από την αίτησή τους, μέσω αιτήματος απόσυρσης. 

Εντούτοις, εάν ο ΚΟΑΠ έχει ήδη ενημερώσει τον κάτοχο της εκμετάλλευσης για παρατυπίες 

στην αίτηση ενίσχυσης που υπέβαλε για το τρέχον έτος ή εάν έχει ειδοποιήσει τον κάτοχο της 

εκμετάλλευσης για την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο και ο εν λόγω 

επιτόπιος έλεγχος αποκαλύψει παρατυπίες, δεν επιτρέπονται ανακλήσεις για τα μέρη της 

αίτησης ενίσχυσης που αφορούν οι παρατυπίες. 
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7 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ 

Ο ΚΟΑΠ έχει την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να διεξάγει (ή να αναθέσει τη διεξαγωγή κατά την 

κρίση του), οιουσδήποτε ελέγχους κρίνει αναγκαίο για να βεβαιωθεί για την ορθότητα των πληροφοριών 

που δηλώνονται στην αίτηση για σκοπούς εξασφάλισης της επιδότησης. Είναι επίσης στη διακριτική 

ευχέρεια του ΚΟΑΠ να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει σκόπιμο για διασταύρωση 

των πληροφοριών που εμπεριέχονται στην αίτηση. 

Οι συνήθεις έλεγχοι που διεξάγονται είναι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επαλήθευση των ακόλουθων: 

• Της ορθότητας και της πληρότητας των πληροφοριών που περιέχονται στην αίτηση ενίσχυσης  ή 

στο αίτημα πληρωμής 

• Της συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και άλλες υποχρεώσεις που συνδέονται με το 

σχετικό Καθεστώς 

• Των απαιτήσεων και των προτύπων που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση 

Με την υποβολή της αίτησής τους οι δικαιούχοι αποδέχονται τη διενέργεια των ελέγχων αυτών από τον 

ΚΟΑΠ ή/και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

 

7.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Οι διοικητικοί έλεγχοι στοχεύουν στην διαπίστωση της πληρότητας, ορθότητας και εγκυρότητας/ 

αυθεντικότητας των στοιχείων που υπέβαλε με την αίτησή του ο δικαιούχος.  

Κατά περίπτωση οι διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν ελέγχους διασταύρωσης, με στοιχεία αρμόδιων 

αρχών και ειδικότερα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ώστε να επαληθεύεται η επιλεξιμότητα των 

αιτήσεων/εκμεταλλεύσεων για ενίσχυση και να αποφεύγεται  η αδικαιολόγητη πολλαπλή χορήγηση της 

ίδιας ενίσχυσης στο ίδιο έτος υποβολής της αίτησης. 

Για τους διοικητικούς ελέγχους χρησιμοποιούνται  όλες οι διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης, έτσι ώστε 

να ελεγχθεί ότι πληρούνται όλες οι πρόνοιες του Καθεστώτος και να διασταυρωθεί η ορθότητα των 

δεδομένων που περιέχονται στις αιτήσεις. 

Μετά από τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων στις υποβληθείσες αιτήσεις, ο ΚΟΑΠ προβαίνει, με 

βάση τα αποτελέσματα και τα ευρήματα των ελέγχων, στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις που εντάσσονται στην κατηγορία των 

προφανών λαθών, ως αναφέρονται στην ενότητα 12, γίνονται οι σχετικές διορθώσεις χωρίς να 

επιβληθούν κυρώσεις.  

Στην περίπτωση που στην αίτηση διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος αριθμού ζώων και του 

προσδιορισθέντος (δηλωθέντα περισσότερα από προσδιορισθέντα), το συνολικό ποσό της ενίσχυσης 

το οποίο θα λάμβανε ο δικαιούχος μειώνεται με βάση τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται 

σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής. 

 

7.2 ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ Ή ΑΛΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Ο ΚΟΑΠ και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν δικαίωμα διενέργειας επιτόπιων ή οποιωνδήποτε άλλων 

ελέγχων προς επαλήθευση της πληρότητας των κριτηρίων επιλεξιμότητας και άλλων υποχρεώσεων. 

Στόχος των επιτόπιων ελέγχων είναι ειδικότερα να εξακριβωθεί εάν ο αριθμός των παρόντων στην 

εκμετάλλευση ζώων αντιστοιχεί στον αριθμό των ζώων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για καταβολή 

ενίσχυσης. Επιπλέον γίνεται σύγκριση με τα ζώα που είναι καταχωρημένα στην ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων των ΚΥ. Με τους επιτόπιους ελέγχους επαληθεύεται ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια 
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επιλεξιμότητας, οι δεσμεύσεις και άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καθεστώς και ότι 

καλύπτονται όλα τα ζώα για τα οποία έχει υποβληθεί η αίτηση για ενίσχυση. 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται από τον ΚΟΑΠ σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

Δικαιούχος ή αντιπρόσωπός του που εμποδίζει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου έχει ως αποτέλεσμα 

την απόρριψη της αίτησής του και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

 

8 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΤΗ 

Σε περίπτωση θανάτου αιτητή, το συμβάν θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον ΚΟΑΠ εντός 15 εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία που ο διαχειριστής δύναται να το πράξει ή αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε το 

συντομότερο από την ημερομηνία θανάτου προκειμένου να δοθούν έγκαιρα οι οδηγίες στο νόμιμο 

κληρονόμο για το τι πρέπει να πράξει ώστε να λάβει αυτός την επιδότηση ή για να συνεχίσει αυτός τη 

γεωργική δέσμευση που είχε αναλάβει ο αποθανών τα προηγούμενα χρόνια.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

Στην περίπτωση ύπαρξης διαχειριστή αποθανόντος αιτητή του ΚΟΑΠ, αφού εκδοθεί το διάταγμα 

διαχείρισης από το Δικαστήριο ή το πιστοποιητικό διαχείρισης από τον Κοινοτάρχη ο νόμιμος 

«διαχειριστής» υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα έντυπα: 

1. Πιστοποιητικό Θανάτου 

2. Πιστοποιητικό, σφραγισμένο και υπογραμμένο από τον Κοινοτάρχη της κοινότητας ή ενορίας, 

που είχε την τελευταία διεύθυνσή του ο αποβιώσας στο οποίο αναγράφονται οι νόμιμοι 

κληρονόμοι του αποβιώσαντα. 

3. Πιστοποιημένη δήλωση από τον κοινοτάρχη την οποία θα υπογράφουν όλοι οι νόμιμοι 

κληρονόμοι του αποβιώσαντα, με την οποία θα ορίζουν το διαχειριστή περιουσίας.  

4. Αντίγραφο ταυτότητας διαχειριστή. 

5. Έντυπο αιτήματος για αναλυτική κατάσταση για τις οφειλές του αποθανόντα από και προς τον 

ΚΟΑΠ. 

6. Εξουσιοδότηση από το ΤΕΠ (Έντυπο Ε. Πρ. 703). 

Τα Έντυπα  2, 3, και 5 μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ. 

Το Έντυπο 5 συμπληρώνεται στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ ούτως ώστε να δοθεί ακολούθως στο 

διαχειριστή η αναλυτική κατάσταση για τα χρεωστικά ή / και πιστωτικά υπόλοιπα του αποθανόντα όσον 

αφορά τον ΚΟΑΠ. Αυτή η αναλυτική κατάσταση προσκομίζεται από το διαχειριστή στο ΤΕΠ, από όπου 

και του δίδεται η Εξουσιοδότηση (Έντυπο 6) με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν διευθετηθεί οι 

φορολογικές υποχρεώσεις του αποθανόντος και αυτός απαλλάσσεται και ότι το ΤΕΠ δεν φέρει ένσταση 

για την είσπραξη οφειλόμενων ποσών. 

Ο ΚΟΑΠ δύναται καταβάλει την επιδότηση του αποβιώσαντα δικαιούχου σε προσωπικό τραπεζικό 

λογαριασμό του διαχειριστή της περιουσίας του αποβιώσαντα ή σε τραπεζικό λογαριασμό διαχείρισης 

(σε περίπτωση που έχει προσκομιστεί διάταγμα διαχείρισης).Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που το 

πιστωτικό υπόλοιπο του αποθανόντα, από τον ΚΟΑΠ, υπερβαίνει τα €2.562,90 ευρώ (£1.500 λίρες), 

για να προχωρήσει η εξαγωγή πληρωμής απαιτείται η προσκόμιση διατάγματος διαχείρισης από το 

Δικαστήριο. 
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9 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

9.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις 

που απορρέουν από την εφαρμογή σχεδίων, καθεστώτων ή μέτρων, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. 

Οι διοικητικές κυρώσεις μπορούν να επιβάλλονται στους δικαιούχους και σε άλλα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ομάδων ή ενώσεων τέτοιων δικαιούχων ή άλλων προσώπων, που 

δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις που προαναφέρθηκαν. 

Α) Διοικητικές κυρώσεις σχετικά με τον αριθμό των ζώων (Βλ. Ενότητα 9.2): 

Στην περίπτωση που στην αίτηση διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος αριθμού ζώων και 

του προσδιορισθέντος (δηλωθέντα περισσότερα από προσδιορισθέντα), το συνολικό ποσό της 

ενίσχυσης το οποίο θα λάμβανε ο δικαιούχος μειώνεται με βάση τις διοικητικές κυρώσεις που 

επιβάλλονται σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της 

Επιτροπής. 

Β) Διοικητικές κυρώσεις σχετικά με μη συμμόρφωση προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκτός 

από τον αριθμό των ζώων, τις δεσμεύσεις ή λοιπές υποχρεώσεις: 

Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκτός από τον αριθμό των 

ζώων, τις δεσμεύσεις ή λοιπές υποχρεώσεις, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με το 

Άρθρο 35 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής.  

Η στήριξη που ζητείται απορρίπτεται ή ανακτάται εξ ολοκλήρου όταν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν 

πληρούνται.  

Οι διοικητικές κυρώσεις κατόπιν μη συμμόρφωσης με δεσμεύσεις ή λοιπές υποχρεώσεις, είναι 

αναλογικές και διαβαθμισμένες σύμφωνα με τη σοβαρότητα, το βαθμό, τη διάρκεια και την επανάληψη 

της διαπιστούμενης μη συμμόρφωσης. 

Όταν διαπιστώνεται ότι ένας αιτητής δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που σχετίζονται 

με τη χορήγηση ενίσχυσης, η ενίσχυση ή μέρος αυτής που χορηγήθηκε ή που πρόκειται να χορηγηθεί, 

για την οποία πληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας, υπόκειται σε μειώσεις και αποκλεισμούς. 

Οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί μπορούν να φθάσουν μέχρι και τον πλήρη αποκλεισμό του αιτητή από 

το σύνολο των ενισχύσεων και για το επόμενο ημερολογιακό έτος. 

Το ποσοστό της μείωσης διαβαθμίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα, την έκταση, το διαρκή χαρακτήρα 

και την επανάληψη της εντοπιζόμενης μη συμμόρφωσης και μπορεί να φθάνει έως τον πλήρη 

αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη. 

Η επιβολή μείωσης ή αποκλεισμού από την επιδότηση σχετίζεται καθαρά και μόνο με τις πληροφορίες 

οι οποίες εμπεριέχονται στην αίτηση σε σχέση με τα ευρήματα των ελέγχων. 

Στην περίπτωση πολυετών δεσμεύσεων ή πληρωμών, οι ανακτήσεις που αποφασίζονται, ισχύουν 

επίσης και για τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί κατά τα προηγούμενα έτη για την εν λόγω δράση. 

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία προκειμένου να λάβει 

ενίσχυση ή δεν δηλώνει τα απαραίτητα στοιχεία λόγω αμελείας, η στήριξη δεν καταβάλλεται ή ανακτάται 

εξ ολοκλήρου. Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από το ίδιο μέτρο ή είδος δράσης για το 

ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης καθώς και για το επόμενο. Σε σοβαρότερες κατηγορίες όπως π.χ. 

υπόνοια απάτης, , παρεμπόδιση ελέγχου, ο KΟΑΠ δυνατόν να προβεί σε ανάλογες καταγγελίες στις 

αρμόδιες διωκτικές αρχές.   
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Σε περίπτωση επιβολής μειώσεων στην επιδότηση ο αιτητής ενημερώνεται γραπτώς μέσω επιστολών 

ή/ και καταστάσεων. 

Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις (Βλ. ενότητες 10-13):  

α) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία  

β) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε προφανές σφάλμα  

γ) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε σφάλμα της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής και εφόσον το 

σφάλμα δεν μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το πρόσωπο το οποίο αφορά η διοικητική κύρωση. 

9.2  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΖΩΑ 

- Ζώα που είναι παρόντα στην εκμετάλλευση θεωρούνται προσδιορισθέντα μόνο εάν η ταυτότητα 

τους  προσδιορίζεται στην αίτηση. 

- Σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται ενίσχυση για αριθμό ζώων μεγαλύτερο από τον αναγραφόμενο 

στην αίτηση. 

- Ζώο που είναι παρόν στην εκμετάλλευση και έχει απωλέσει ένα μέσο αναγνώρισης θεωρείται ως 

προσδιορισθέν υπό τον όρο ότι μπορεί να αναγνωρισθεί με το δεύτερο μέσο αναγνώρισης. Ωστόσο 

για σκοπούς Πολλαπλής Συμμόρφωσης το ποσοστό τέτοιων ζώων δεν πρέπει να ξεπερνά το 15% 

του συνόλου των επιλέξιμων ζώων που προσδιορίζονται στην εκμετάλλευση.  Σε αντίθετη 

περίπτωση το σχετικό ζώο θεωρείται ως μη επιλέξιμο και επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες 

ποινές για διαφορά μεταξύ δηλωμένων (αιτουμένων) και διαπιστωθέντων ζώων καθώς και ποινές 

Πολλαπλής Συμμόρφωσης. 

- Ζώο, του οποίου η διακίνηση δεν κοινοποιήθηκε στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εντός 7 

ημερολογιακών ημερών όπως προβλέπεται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, θεωρείται μη 

επιλέξιμο και επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες ποινές για διαφορά μεταξύ δηλωμένων και 

διαπιστωθέντων ζώων. Ωστόσο στις περιπτώσεις όπου η εκπρόθεσμη κοινοποίηση της διακίνησης 

στις ΚΥ έγινε πριν ή κατά την ημερομηνία αναφοράς /κατοχής του Καθεστώτος 10.1.9, το σχετικό 

ζώο θεωρείται επιλέξιμο μεν, προσμετρείται δε στα ζώα για τα οποία πρέπει να επιβληθούν οι 

προβλεπόμενες ποινές για διαφορά μεταξύ δηλωμένων και διαπιστωθέντων ζώων. 

- Ζώο το οποίο ανήκει στο όνομα του κατόχου εκμετάλλευσης αλλά κατά τον επιτόπιο δεν βρίσκεται 

στην εκμετάλλευση και δεν υπάρχουν επαρκή δικαιολογητικά έγγραφα για τη διακίνησή του από την 

εκμετάλλευση, θεωρείται μη επιλέξιμο και επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες ποινές για διαφορά 

μεταξύ δηλωμένων και διαπιστωθέντων ζώων. 

- Ζώο για το οποίο διαπιστώνονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προσμετράτε στον υπολογισμό 

των προβλεπόμενων κυρώσεων 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ 

Αιτούμενο ζώο το οποίο κλάπηκε μετά την ημερομηνία κατοχής και δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο 

ότι την ημερομηνία κατοχής το αιτούμενο ζώο ήταν παρόν στην εκμετάλλευση. Το ζώο αυτό θεωρείται 

μη επιλέξιμο και επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις. 

Αιτούμενο ζώο το οποίο απωλέσθηκε μετά την ημερομηνία κατοχής και δεν υπάρχει αποδεικτικό 

στοιχείο ότι την ημερομηνία κατοχής το αιτούμενο ζώο ήταν παρόν στην εκμετάλλευση. Το ζώο αυτό 

θεωρείται μη επιλέξιμο και επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις. 

Αιτούμενο ζώο το οποίο, μετά από επιτόπιο έλεγχο ή αυτοέλεγχο που διενεργήθηκε μετά την 

ημερομηνία κατοχής, δεν βρέθηκε στην εκμετάλλευση και δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο ότι την 

ημερομηνία κατοχής το αιτούμενο ζώο ήταν παρόν στην εκμετάλλευση. Το ζώο αυτό θεωρείται μη 
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επιλέξιμο και επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις. Αυτό ισχύει ακόμα και αν το ίδιο ζώο εντοπίζεται 

μετέπειτα στην εκμετάλλευση. 

Αιτούμενο ζώο του οποίου η ημερομηνία τοποθέτησης ενωτίου του είναι μεταγενέστερη από την 

ημερομηνία κατοχής. Το ζώο αυτό θεωρείται μη επιλέξιμο και επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις. 

Αιτούμενο ζώο το οποίο πουλήθηκε/σφάχτηκε ή πέθανε πριν την ημερομηνία κατοχής. Το ζώο αυτό 

θεωρείται μη επιλέξιμο και επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις. 

Αιτούμενο ζώο το οποίο αγοράστηκε μετά την ημερομηνία κατοχής. Το ζώο αυτό θεωρείται μη επιλέξιμο 

και επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις. 

Αιτούμενο ζώο το οποίο αποτυγχάνει στον έλεγχο εγγράφων των 6 ή 12 μηνών που προηγούνται του 

επιτόπιου ελέγχου. Ο έλεγχος αποτελεί μέρος του επιτόπιου ελέγχου του Καθεστώτος 10.1.9. Το ζώο 

αυτό θεωρείται επιλέξιμο μεν αλλά επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες ποινές/κυρώσεις για 

διαφορά μεταξύ δηλωμένων και διαπιστωθέντων ζώων. 
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9.3 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ  

Σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται ενίσχυση για αριθμό ζώων μεγαλύτερο από τον αναγραφόμενο 

στην αίτηση για ενίσχυση. 

Εάν διαπιστωθούν διαφορές μεταξύ των δηλωθέντων και των προσδιορισθέντων ζώων το συνολικό 

ποσό ενίσχυσης  το οποίο δικαιούται ο αιτητής για το Καθεστώς μειώνεται κατά ποσοστό όπως 

αναφέρεται πιο κάτω στον «υπολογισμό ενίσχυσης σε περίπτωση δήλωσης μεγαλύτερου 

αριθμού ζώων από τον πραγματικό». 

 

9.3.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΥ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ  

Με βάση το άρθρο 31 του Κανονισμού 640/2014 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, για να καθοριστούν 

τα ποσοστά μείωσης της ενίσχυσης, ο αριθμός των ζώων που δηλώνονται στην αίτηση πληρωμής του 

Καθεστώτος και για τα οποία διαπιστώνονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης διαιρείται διά του αριθμού 

ζώων που προσδιορίζεται για την εν λόγω αίτηση για το σχετικό έτος. 

Το ποσοστό απόκλισης (*) υπολογίζεται ως εξής: 

[(Διαφορά Ζώων /  Επιλέξιμα Προσδιορισθέντα Ζώα)] x 100 

► Διαφορά Ζώων: Είναι ο συνολικός Αριθμός των μη προσδιορισθέντων ζώων 

1. Υπό τον όρο ότι κατά τους διοικητικούς ή επιτόπιους ελέγχους οι περιπτώσεις μη 

προσδιορισθέντων ζώων:  

➢ αφορούν διαφορά ίση ή μικρότερη των 3 ζώων, και 

➢ τα ζώα που δεν έχουν προσδιοριστεί μπορούν να αναγνωρίζονται ατομικώς με 

οποιοδήποτε μέσο, 

τότε το συνολικό ποσό της ενίσχυσης του δικαιούχου για το συγκεκριμένο έτος υποβολής 

αιτήσεων καταβάλλεται με βάση τον αριθμό των ζώων που έχουν προσδιοριστεί. 

2. Εάν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης αφορούν διαφορά μεγαλύτερη από 3 μη 

προσδιορισθέντα ζώα ή σε περιπτώσεις μη προσδιορισθέντων ζώων που δεν μπορούν 

να αναγνωριστούν ατομικώς με οποιοδήποτε μέσο προβλέπεται στο σύστημα αναγνώρισης 

και καταγραφής των ζώων, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης του δικαιούχου για το συγκεκριμένο 

έτος μειώνεται κατά: 

Α) Το ποσοστό απόκλισης που υπολογίζεται σύμφωνα με την  πιο πάνω διαίρεση, εάν αυτό δεν 

υπερβαίνει το 20 %· 

Β) το διπλάσιο του ποσοστού που υπολογίζεται με την πιο πάνω διαίρεση, εάν αυτό κυμαίνεται 

μεταξύ 20 % και 30 %. 

Εάν το ποσοστό απόκλισης υπερβαίνει το 30 %, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση. 

Εάν το ποσοστό απόκλισης υπερβαίνει το 50 %, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το σχετικό 

έτος. Επιπλέον, ο δικαιούχος υπόκειται σε πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση 

που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του αριθμού ζώων που δηλώθηκε και του αριθμού ζώων 

που προσδιορίζονται. Εάν το εν λόγω ποσό δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο 

συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού 

έτους της διαπίστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του εκτελεστικού Κανονισμού ( ΕΕ) 908/2014, 

το υπόλοιπο διαγράφεται. 
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9.4 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  

Σε περιπτώσεις μη εντοπισμού της δηλωμένης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης επιβάλλονται όλες οι 

προβλεπόμενες ποινές για διαφορά μεταξύ δηλωθέντων και προσδιορισθέντων ζώων αφού τα 

διαπιστωθέντα ζώα σε αυτή τη περίπτωση είναι μηδέν. 

 

9.5 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης, δηλαδή μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας και μέχρι και 25 

ημερολογιακές ημέρες μετά, οδηγεί σε μείωση της συνολικής επιδότησης του Καθεστώτος κατά 1%, ανά 

εργάσιμη ημέρα, των ποσών που ο δικαιούχος θα λάμβανε, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερών, η αίτηση θεωρείται μη αποδεκτή 

(ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ) και δεν χορηγείται ενίσχυση στο δικαιούχο (Βλ. ενότητα 5.1 πιο πάνω). 
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10 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΩΝ 

Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- Όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία και εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον 

τηρηθούν οι υποχρεώσεις ενημέρωσης της αρμόδιας Αρχής όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο του παρόντος εγχειριδίου. 

- Όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε προφανή σφάλματα. Τέτοιες περιπτώσεις έχουν αποτέλεσμα 

την προσαρμογή της αίτησης στην πραγματική κατάσταση μετά από σχετική ενημέρωση του 

επηρεαζόμενου δικαιούχου. 

- Όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε σφάλμα του ΚΟΑΠ ή άλλης αρμόδιας αρχής και εφόσον το 

σφάλμα δεν μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το πρόσωπο το οποίο αφορά η διοικητική κύρωση 

- Όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο μπορεί να πείσει την Αρμόδια Αρχή ότι δεν ευθύνεται για τη μη 

συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις ή εάν ο ΚΟΑΠ πεισθεί άλλως ότι δεν ευθύνεται 

- Οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί (με εξαίρεση τις μειώσεις για καθυστερημένη υποβολή αίτησης) δεν 

επιβάλλονται στις περιπτώσεις όπου ο κάτοχος της εκμετάλλευσης έχει υποβάλει ακριβή πραγματικά 

στοιχεία ή μπορεί να αποδείξει με άλλον τρόπο ότι δεν συντρέχει υπαιτιότητα στο πρόσωπό του. 

Οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί (με εξαίρεση τις μειώσεις για καθυστερημένη υποβολή αίτησης) δεν 

εφαρμόζονται για τα μέρη της αίτησης ενίσχυσης, ως προς τα οποία ο κάτοχος της εκμετάλλευσης 

ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αρχή ότι η αίτηση ενίσχυσης είναι ανακριβής ή κατέστη ανακριβής 

μετά την υποβολή της, υπό τον όρο ότι ο ΚΟΑΠ δεν έχει γνωστοποιήσει στον κάτοχο της εκμετάλλευσης 

την πρόθεσή του να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και δεν τον έχει ήδη ενημερώσει σχετικά με παρατυπίες 

στην αίτηση. 

 

11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ 

Εάν ο δικαιούχος δεν κατέστη δυνατόν να συμμορφωθεί με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις λοιπές 

υποχρεώσεις λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει 

ενίσχυση για τα ζώα που ήταν επιλέξιμα κατά το χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή οι 

εξαιρετικές περιστάσεις. 

Όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις και αφορά 

πολλαπλή συμμόρφωση, δεν επιβάλλεται η αντίστοιχη διοικητική κύρωση. 

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικές περιστάσεις αποτελούν οι πιο κάτω: 

o θάνατος του κατόχου της εκμετάλλευσης 

o μακροχρόνια ανικανότητα προς εργασία του κατόχου της εκμετάλλευσης 

o σοβαρή φυσική καταστροφή που προκαλεί σημαντική ζημιά στην εκμετάλλευση 

o επιζωοτία που πλήττει ένα μέρος ή το σύνολο των ζώων του δικαιούχου 

o απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης, εφόσον δεν ήταν 

προβλέψιμη κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης 

o καταστροφή, λόγω ατυχήματος, κτιρίων της εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται για την 

εκτροφή ζώων 

Η γνωστοποίηση των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων πρέπει να 

υποβάλλεται γραπτώς στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο του Οργανισμού το αργότερο εντός 15 

εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που ο δικαιούχος  ήταν σε θέση να το πράξει.  
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Σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι δυνατή η αιτιολόγηση των περιπτώσεων αυτών με αποτέλεσμα 

να προκύπτουν διοικητικές κυρώσεις όπως επιβολή μειώσεων, αφού ο δικαιούχος δεν θα 

θεωρείται ότι υπέστη ζημιά λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. 

Δικαιολογημένες περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων αιτήσεων μπορούν να θεωρηθούν περιπτώσεις 

όπου μπορούν να τεκμηριωθούν με αποδεικτικά στοιχεία λόγοι ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις 

κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 του Καν. 1306/2013, όπως αναφέρονται πιο πάνω, που θα 

αξιολογούνται από τον ΚΟΑΠ και τα οποία  θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλονται εντός 15 ημερών 

από τη στιγμή που ο αιτητής είναι σε θέση να το πράξει για να ληφθούν υπ` όψη.  

Οι διοικητικές κυρώσεις επίσης, δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση 

να εκπληρώσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή τις λοιπές υποχρεώσεις λόγω φυσικών 

περιστατικών που επηρεάζουν την αγέλη ή το ποίμνιο, υπό τον όρο ότι έχει ενημερώσει εγγράφως την 

αρμόδια αρχή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των 

ζώων. 

Με την επιφύλαξη των πραγματικών περιστάσεων που λαμβάνονται υπόψη σε μεμονωμένες 

περιπτώσεις, ο ΚΟΑΠ μπορεί να αποδεχθεί ως φυσικά περιστατικά που επηρεάζουν την αγέλη ή 

το ποίμνιο 

Α) το θάνατο ζώου εξαιτίας ασθένειας ή 

Β) το θάνατο ζώου μετά από ατύχημα για το οποίο ο δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος. 

 

12 ΠΡΟΦΑΝΗ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 

Οι αιτήσεις και τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα που παρέχει ο δικαιούχος μπορούν να διορθώνονται και 

να προσαρμόζονται ανά πάσα στιγμή μετά την υποβολή τους σε περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων 

τα οποία αναγνωρίζει ο ΚΟΑΠ, βάσει της συνολικής αξιολόγησης της συγκεκριμένης περίπτωσης και 

υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος ενήργησε καλή τη πίστη.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να αναγνωρίζει προφανή σφάλματα μόνο εφόσον μπορούν να διαπιστωθούν 

απευθείας στο πλαίσιο τυπικού ελέγχου των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα τα οποία 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. 

 

13 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 

Διοικητικό σφάλμα είναι αυτό που προκύπτει από εσφαλμένη καταχώρηση στοιχείων της αίτησης και 

των επισυναπτόμενων εγγράφων από το χρήστη. 

Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε σφάλμα του ΚΟΑΠ ή άλλης 

αρμόδιας αρχής και εφόσον το σφάλμα δεν μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το πρόσωπο το οποίο 

αφορά η διοικητική κύρωση. 

 

14 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ 

Ο ΚΟΑΠ είναι αρμόδιος να ανακτά ποσά που καταβλήθηκαν σε αιτητές ή/και δικαιούχους επιδότησης 

αχρεωστήτως λόγω απάτης, παρατυπιών, αμέλειας ή και διοικητικών λαθών. Σε περίπτωση ανάκτησης 

και αφού ο αιτητής ή/και δικαιούχος τύχει ενημέρωσης από τον ΚΟΑΠ για την απόφαση ανάκτησης 

αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, ο αιτητής ή/και δικαιούχος οφείλει να επιστρέψει το σχετικό ποσό 

που καταβλήθηκε στο λογαριασμό του από τον ΚΟΑΠ, προσαυξημένο κατά τους τόκους που 

υπολογίζονται για το χρονικό διάστημα από την προθεσμία πληρωμής για το δικαιούχο που αναφέρεται 
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στην εντολή ανάκτησης, ήτοι 15 ημέρες από την ημέρα αποστολής της γραπτής ειδοποίησης για 

καταβολή του ποσού, έως και την επιστροφή αυτού στον ΚΟΑΠ.  

Νοείται ότι, εκτός εάν προβλέπεται σε σχετική νομικά δεσμευτική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συγκεκριμένο επιτόκιο, ως επιτόκιο χρησιμοποιείται το επιτόκιο για την επιβολή των τόκων υπερημερίας 

που εκάστοτε καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων του περί του Ενιαίου Δημόσιου Επιτοκίου 

Υπερημερίας Νόμου.  

 

Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά είναι άμεσα επιστρεπτέα και η μη επιστροφή τους δυνατό να 

οδηγήσει τον ΚΟΑΠ σε λήψη νομικών μέτρων για είσπραξη των εν λόγω ποσών. 

 

«Μέθοδος ανάκτησης» 

Με την επιφύλαξη άλλων εκτελεστικών μέτρων που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο, ο ΚΟΑΠ δύναται 

να συμψηφίζει τυχόν εκκρεμείς οφειλές ενός αιτητή / δικαιούχου προς τον ΚΟΑΠ, με πληρωμές που 

πρόκειται να γίνουν προς τον ίδιο αιτητή / δικαιούχο από τον ΚΟΑΠ, ως αρμόδιος για την ανάκτηση της 

οφειλής. 

 

15 ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, οι πληρωμές στο πλαίσιο του 

Καθεστώτος 10.1.9 πραγματοποιούνται από την 1η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης έως 

τις 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Πληρωμές δυνατόν να διενεργηθούν και 

μεταγενέστερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 

907/2014. 

Αφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή αποστέλλεται σε όλους τους δικαιούχους αναλυτική κατάσταση 

πληρωμής. 

 

16 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Αιτητής η αίτηση του οποίου, μετά και τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, απορρίφθηκε εξ 

ολοκλήρου ή εν μέρει δικαιούται να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων του ΚΟΑΠ, 

με την υποβολή σχετικού εντύπου υποβολής ένστασης (Έντυπο Υποβολής Ένστασης - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 

στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 

γνωστοποίησης της απόφασης του ΚΟΑΠ κατά της οποίας υποβάλλεται η ένσταση. 

Το Έντυπο Υποβολής Ένστασης θα πρέπει: 

• να υποβάλλεται σε πρωτότυπη μορφή γραπτώς 

• πλήρως συμπληρωμένο 

• να εκθέτει ειδικά και επακριβώς τους λόγους της ένστασης. 

• να συνοδεύεται απαραίτητα από την επιστολή/ενημέρωση κατά της οποίας υποβάλλεται η 

ένσταση καθώς και από οποιαδήποτε έγγραφα/πιστοποιητικά/στοιχεία προς υποστήριξη της ένστασης. 

* Ένσταση η οποία δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία και έγγραφα ή  θα 

απορρίπτεται.  

* Η υποβολή ένστασης δεν αναστέλλει την ισχύ της ληφθείσας απόφασης. 

Ο ενδιαφερόμενος αιτητής ενημερώνεται για την απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων με 

σχετική επιστολή.  
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17 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Οι κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης συνίστανται στις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που 

απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία και στα πρότυπα που θεσπίζονται όσον αφορά την υγεία και 

την καλή μεταχείριση των ζώων . 

Εφόσον ο δικαιούχος δεν τηρεί τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, του επιβάλλεται διοικητική 

κύρωση.  

Η σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται με μείωση ή και αποκλεισμό του συνολικού ποσού πληρωμών 

που έχει καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθεί στον εν λόγω δικαιούχο, σύμφωνα με (άρθρο 99 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013). 

Η τήρηση των απαιτήσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης ελέγχεται από ένα σύστημα ελέγχου και στις 

περιπτώσεις που παρατηρούνται παραβιάσεις των απαιτήσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης 

επιβάλλονται μειώσεις στις ενισχύσεις. Το ύψος των μειώσεων είναι ανάλογο με το μέγεθος των 

παραβιάσεων, τη σοβαρότητα, την έκταση, το διαρκή χαρακτήρα καθώς και από το βαθμό επανάληψής 

τους. 

Η Πολλαπλή Συμμόρφωση είναι προαπαιτούμενη υποχρέωση των δικαιούχων και σε άλλα 

Μέτρα/Καθεστώτα του ΚΟΑΠ και ως εκ τούτου τυχόν παρέκκλιση από τις πρόνοιες της σε οποιοδήποτε 

Μέτρο/Καθεστώς, δυνατό να επιφέρει ποινές οριζόντια σε όλα τα υπό αναφορά Μέτρα/Καθεστώτα. 

Εφόσον ο δικαιούχος δεν τηρεί τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, του επιβάλλεται διοικητική 

κύρωση. Η σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται με μείωση ή και αποκλεισμό του συνολικού ποσού 

πληρωμών που έχει καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθεί στον εν λόγω δικαιούχο όσον αφορά τις 

αιτήσεις  ενίσχυσης που έχει υποβάλει ή θα υποβάλει εντός του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης 

του προβλήματος(άρθρο 99, Καν(ΕΚ) 1306/2013). 

Αρμόδια αρχή για το συντονισμό των ελέγχων που αφορούν την εφαρμογή της Πολλαπλής 

Συμμόρφωσης είναι ο ΚΟΑΠ. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν 

καθοριστεί μεταξύ αυτών και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Ο ΚΟΑΠ έχει δικαίωμα να διενεργεί 

επιπρόσθετους ελέγχους σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς. 
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18 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ 

Με την υποβολή της παρούσας Αίτησης ο αιτητής αποδέχεται την πιο κάτω δήλωση:  

Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου αναφορικά με ψευδείς δηλώσεις ότι: 

• Όλες οι πληροφορίες που δίδονται στην αίτηση αυτή είναι αληθείς, ορθές και πλήρεις. 

• Έχω συμπληρώσει το 18Ο έτος της ηλικίας μου (ισχύει για φυσικά πρόσωπα).  

• Έχω διαβάσει και κατανοήσει την εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 

που διέπει το Καθεστώς 10.1.9 «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη 

χρήση σε παραδοσιακές φυλές ζώων» («το Καθεστώς») καθώς και το Εγχειρίδιο Εφαρμογής-

Ενημέρωσης Αιτητών του Καθεστώτος της παρούσας χρονιάς υποβολής («το Εγχειρίδιο 

Εφαρμογής-Ενημέρωσης Αιτητών»). 

• Συμφωνώ να συμμορφώνομαι πλήρως με τους όρους του Καθεστώτος, όπως αυτοί περιγράφονται 

στο σχετικό Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών ή / και στην παρούσα αίτηση καθώς και με 

οποιαδήποτε σχετική εθνική ή/και νομοθεσία της Ε.Ε. (πχ. νομοθεσία Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, 

κ.τ.λ.).  

• Είναι εις γνώση μου ότι όλες οι προεκτυπωμένες πληροφορίες είναι πληροφοριακού και 

υποστηρικτικού χαρακτήρα, ως αποτέλεσμα προηγούμενων ελέγχων του ΚΟΑΠ, τις οποίες μπορώ 

να τροποποιήσω προτού υποβάλω την αίτησή μου στον ΚΟΑΠ.  

• Αναλαμβάνω την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της αίτησής μου, καθώς και για 

την ορθότητά της, όπως αυτή θα υποβληθεί στον ΚΟΑΠ. 

• Δηλώνω ότι η αίτηση ενίσχυσης που έχω υποβάλει για το Καθεστώς περιέχει όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες/δεδομένα για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας μου για την ενίσχυση. 

• Όλα τα ζώα που έχω συμπεριλάβει στην αίτησή μου, βρίσκονται ή θα βρίσκονται στη διάθεσή μου 

κατά την 20η Μαΐου 2022 και γνωρίζω ότι πιθανόν να μου επιβληθούν κυρώσεις ή/και αποκλεισμοί 

σε περίπτωση που αιτήθηκα επιδότηση για ζώα τα οποία δεν έχω ή θα έχω νόμιμα στην κατοχή μου 

κατά την εν λόγω ημερομηνία, σύμφωνα με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας ή/και του 

Εγχειριδίου Εφαρμογής. 

• Με την υποβολή της παρούσας αίτησης αποδέχομαι οποιουσδήποτε ελέγχους ήθελε ο ΚΟΑΠ να 

διεξάγει για την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ όπως εξασφαλίζει 

δεδομένα σχετικά με το αντικείμενο της αίτησής μου από άλλα αρχεία του Κράτους, Τμήματα ή/και 

Υπηρεσίες του Κράτους ή άλλες πηγές, για σκοπούς διασταυρωτικών ελέγχων της αίτησής μου, 

χωρίς κοινοποίηση σε εμένα. 

• Εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ όπως προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την αίτησή μου σε άλλες Υπηρεσίες 

του Κράτους ή/και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), είτε στην περίπτωση που η αίτησή 

μου συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλη αίτησή μου σε άλλη Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή/και στην 

περίπτωση που ζητούνται στοιχεία για σκοπούς έρευνας και μελέτης που αφορούν στις 

παραδοσιακές φυλές ζώων (ντόπια κυπριακή φυλή βοοειδών, παχύουρα πρόβατα, αίγα του 

Μαχαιρά).. 

• Εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ να κοινοποιεί τα στοιχεία της αίτησής μου σε άλλους αιτητές σε περίπτωση 

κοινής διεκδίκησης ζώων για σκοπούς επιδότησης, ή και άλλες υπηρεσίες για σκοπούς επίλυσης 

προβλημάτων της αίτησης μου. 

• Γνωρίζω ότι πιθανόν να μου επιβληθούν κυρώσεις ή/και αποκλεισμοί σε περίπτωση που αιτηθώ 

επιδότησης για κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή/και ζώα που δεν είχα νόμιμα στην κατοχή μου ή/και 

που δεν ήταν επιλέξιμης παραδοσιακής φυλής κατά την 20η Μαΐου 2022 
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•  Ως κάτοχος ζώων έχω δικαίωμα να λαμβάνω από την αρμόδια αρχή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 

δίχως περιορισμό, σε εύλογα διαστήματα και χωρίς υπερβολική καθυστέρηση, πληροφορίες για τα 

δεδομένα που αφορούν εμένα τον ίδιο και τα ζώα μου, που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσής μου (του υπό αναφορά εγγράφου).  

• Γνωρίζω ότι, τα δυνητικά επιλέξιμα ζώα, για τα οποία διαπιστώνεται εσφαλμένη ταυτοποίηση ή 

καταγραφή στο σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής ζώων, θεωρούνται ζώα για τα οποία έχουν 

διαπιστωθεί παρατυπίες κατά το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και γνωρίζω ότι 

είμαι πάντοτε υπεύθυνος για την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων που διαβιβάζονται. 

• Για σκοπούς ελέγχου της τήρησης των προνοιών του Καθεστώτος, εξουσιοδοτώ τον ΚΟΑΠ όπως, 

όπου εφαρμόζεται, προσκομίζει στοιχεία της αίτησής μου σε εμπλεκόμενους εγκεκριμένους 

Οργανισμούς / Φορείς Ελέγχων και Πιστοποίησης. 

• Αναλαμβάνω την υποχρέωση να εφαρμόσω τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες και 

τις Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, καθώς και τις ελάχιστες 

απαιτήσεις όσον αφορά στα λιπάσματα και τις φυτοπροστατευτικές ουσίες. Επιπλέον, οφείλω να 

τηρώ τη «βάση εκκίνησης». 

• Αποδέχομαι την αποστολή ταχυδρομικών επιστολών, καθώς και τηλεφωνικών μηνυμάτων (sms) από 

τον ΚΟΑΠ στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχω καταχωρήσει στα στοιχεία της αίτησής μου, για 

σκοπούς ενημέρωσής μου. Επίσης, αποδέχομαι να συμπληρώσω οποιαδήποτε ερωτηματολόγια 

μού δοθούν.  

• Γνωρίζω ότι, ειδικά ως προς το περιεχόμενο της παρούσας αίτησης, των οποιωνδήποτε δηλώσεων 

και στοιχείων, τα οποία υποβάλλονται προς υποστήριξή της, το άρθρο 52(6) του Περί Κυπριακού 

Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου του 2020 [Ν.214(Ι)/2020] προνοεί ότι: «Φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο το οποίο παρεμποδίζει υπάλληλο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου ή το οποίο παρέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχειά και πληροφορίες ή 

παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο το έργο του διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση 

καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή 

που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.». 

• Σε περίπτωση που ο ΚΟΑΠ έχει εύλογη υποψία για διάπραξη του πιο πάνω ή οποιουδήποτε άλλου 

ποινικού αδικήματος, η υπόθεση θα παραπέμπεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές. 

• Γνωρίζω ότι, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, και επιπρόσθετα με οποιεσδήποτε άλλες 

συνέπειες προκύπτουν βάσει της εθνικής νομοθεσίας και /ή της νομοθεσίας της Ε.Ε. ή /και του 

σχετικού Εγχειριδίου Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών, τα πλεονεκτήματα που προβλέπονται 

δυνάμει της τομεακής γεωργικής νομοθεσίας δεν παρέχονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα 

οποία διαπιστώνεται ότι δημιούργησαν τεχνητά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των 

πλεονεκτημάτων αυτών, αντίθετα με τους σκοπούς της νομοθεσίας αυτής (Άρθρο 60 του Κανονισμού 

(EE) αριθ. 1306/2013). 

• Γνωρίζω ότι, τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται μεταξύ άλλων στην άμεση απόρριψη της αίτησής 

μου. Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να στερηθώ του δικαιώματος υποβολής άλλης 

αίτησης στο Καθεστώς, σε επόμενες προκηρύξεις ή / και να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον 

μου.  

• Γνωρίζω ότι, με την επιφύλαξη άλλων εκτελεστικών μέτρων που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο, ο 

ΚΟΑΠ δύναται να συμψηφίζει τυχόν εκκρεμείς οφειλές ενός αιτητή / δικαιούχου προς τον ΚΟΑΠ, με 

πληρωμές που πρόκειται να γίνουν προς τον ίδιο αιτητή / δικαιούχο από τον ΚΟΑΠ, ως αρμόδιος για 

την ανάκτηση της οφειλής. 
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19 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Ο ΚΟΑΠ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας βάσει των προνοιών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και του Νόμου 125(Ι)/2018, και εφαρμόζοντας την Κοινή Γεωργική Πολιτική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα («ΔΠΧ») που 

υποβάλλουν οι αιτητές στον ΚΟΑΠ στα πλαίσια αίτησης συμμετοχής τους σε μέτρα, σχέδια και 

καθεστώτα επιδότησης. 

Ο ΚΟΑΠ δεσμεύεται να διατηρεί όλα τα ΔΠΧ που επεξεργάζεται πλήρως ασφαλή και προστατευμένα. 

Η διαφάνεια στη χρήση των ΔΠΧ και η ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων είναι σημαντική 

για τον ΚΟΑΠ. 

Μπορείτε να  επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του ΚΟΑΠ στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση dpo@capo.gov.cy ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, (Εσπερίδων 

& Μιχαήλ Κουτσόφτα), 2000 Λευκωσία, Κύπρος. 

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την Πολιτική Ιδιωτικότητας του ΚΟΑΠ στην 

ιστοσελίδα www.capo.gov.cy. 

 

20 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 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 καθώς και του Κεφαλαίου VI του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

908/2014 της Επιτροπής, ο ΚΟΑΠ υποχρεούται να δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένα 

στοιχεία των δικαιούχων κονδυλίων προερχόμενων από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ. Τα στοιχεία 

δημοσιοποιούνται εκ των υστέρων έως την 31η Μαΐου κάθε έτους για το προηγούμενο οικονομικό έτος 

και παραμένουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ επί δύο έτη από την ημερομηνία της αρχικής 

δημοσιοποίησής τους.  

Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει, τηρουμένων των σχετικών προνοιών των πιο πάνω Κανονισμών: 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 ποσά των ενισχύσεων ανά Μέτρο τα οποία έχει λάβει κάθε 

δικαιούχος κατά το υπό εξέταση οικονομικό έτος καθώς και το άθροισμα αυτών 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 υπό 

αναφορά ενωσιακοί Κανονισμοί. Τα δεδομένα ή στοιχεία που δημοσιοποιούνται ενδέχεται να 

αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, OLAF, όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) όπως επίσης και από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και διερεύνησης των Κρατών Μελών για 

σκοπούς διαφύλαξης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.  

Για την ανάρτηση των πληροφοριών η οποία απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της 

Επιτροπής, ο ΚΟΑΠ διασφαλίζει τη συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για 

την Προστασία Δεδομένων). H Πολιτική Ιδιωτικότητας του ΚΟΑΠ είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 

www.capo.gov.cy. 

mailto:dpo@capo.gov.cy
http://www.capo.gov.cy/
http://(www.capo.gov.cy/
file:///C:/Users/mlytra/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VWDRRVPH/www.capo.gov.cy
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21 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Το παρόν έντυπο δεν είναι εξαντλητικό και πρέπει να διαβάζεται παράλληλα με τους Κανονισμούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στην Παράγραφο 1. Οι Κανονισμοί αυτοί βρίσκονται στην 

επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://eur-

lex.europa.eu/homepage.html , και στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ http://www.capo.gov.cy . 
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22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ         ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

  

Αριθμός Αίτησης: 

…………………………………………………   
Έτος: ……………..……. 

Μέτρο / Καθεστώς: ………………………………………………………………………………..…….. 

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Νομικού 

Προσώπου: 
……………………………………………….……………………………....….... 

ΑΔΤ / Αριθμός Εγγραφής Νομικού 

Προσώπου: 
………………………………………………………….………..…………………. 

Ονοματεπώνυμο αντιπροσώπου1: …………………………………………………….……….…….…………………. 

ΑΔΤ αντιπροσώπου1: …………………………………………………….……….…….…………………. 
 

1. Με το παρόν έντυπο επιθυμώ να υποβάλω Ένσταση στην απόφαση του ΚΟΑΠ η οποία 

μου κοινοποιήθηκε με επιστολή/ενημέρωση, την οποία επισυνάπτω μαζί με όλα τα 

απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία και έγγραφα, για τους πιο κάτω λόγους: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….….. 

2. Εάν έχει παρέλθει η περίοδος υποβολής της Ένστασης, παραθέτω τους πιο κάτω λόγους 

καθυστέρησης και επισυνάπτω σχετικά δικαιολογητικά: 

…………………………………..................................................................................................................

............................... 

…………………………………..................................................................................................................

............................... 
 
 

Ονοματεπώνυμο:  ……………………………………………………………… Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 

……………………………. 

Υπογραφή:  ……………………………………………………………… Ημερομηνία: 

……../……../…….. 

 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 

Αριθμός Ένστασης: ………………………………………….…………... Ημερομηνία: 

……../……../…….. 

Συνολικός αριθμός 

φύλλων: 

……………………………………………….……… 

Σφραγίδα Παραλαβής Υπάλληλος 

παραλαβής: 

……………………………………………….……… 

Υπογραφή: ………………………………………………….…… 

 

 

 
1 Συμπληρώνεται σε περίπτωση νομικού προσώπου και πρέπει να προσκομίζεται σχετική εξουσιοδότηση. 
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ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΟ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΙΤΗΤΗ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ 

ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

 

Ονοματεπώνυμο:  …………………………………………..…….. Ημερομηνία: 

……../……../…….. 

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

………………………………………..……….. 

Σφραγίδα Παραλαβής 
Αριθμός Αίτησης: …………………………………………..…….. 

Μέτρο / Καθεστώς: …………………………………………..…….. 

Αριθμός Ένστασης: …………………………....………….……….. 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Με βάση το Άρθρο 33(6) του περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου του 2020 (Ν. 

214(Ι)/2020) και το Ενημερωτικό Έντυπο ή/και τα Εγχειρίδια Εφαρμογής των Μέτρων/Καθεστώτων 

που έχει εκδώσει ο ΚΟΑΠ, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής 

Εξέτασης Ενστάσεων του ΚΟΑΠ,  απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η ένστασή σας είναι: 

α) Να υποβληθεί γραπτώς μέσω του παρόντος εντύπου το οποίο θα πρέπει να είναι πλήρως 

συμπληρωμένο και να εκθέτει ειδικά και επακριβώς τους λόγους της ένστασής σας.  

β) Να υποβληθεί (σε πρωτότυπη μορφή) στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ, εντός 30 

ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της επιστολής/ενημέρωσης κατά της οποίας υποβάλλετε 

ένσταση, μαζί με όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα προς υποστήριξη της ένστασής σας. 

Εάν η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων ικανοποιηθεί ότι λόγω απουσίας από τη Δημοκρατία, ασθενείας 

ή άλλης εύλογης αιτίας, δεν μπορούσατε να υποβάλετε την ένσταση εντός της προθεσμίας, δυνατό να 

επιτρέψει, υπό τις περιστάσεις, την εξέταση της ένστασης.   

γ) Το παρόν έντυπο θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από την επιστολή/ενημέρωση κατά της 

οποίας υποβάλλετε ένσταση.  

δ) Ένσταση η οποία δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία και έγγραφα θα 

απορρίπτεται.  

ε) Η υποβολή ένστασης δεν αναστέλλει την ισχύ της ληφθείσας απόφασης. 

 

 

 


