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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 της αίτησης θα πρέπει να γίνεται από
Διαπιστευμένο Φορέα, σύμφωνα με τις οδηγίες του αιτητή.
 Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης είναι
απαραίτητη.
 Άμεσα υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση της αίτησης και την
ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών είναι οι ίδιοι οι
αιτητές
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ΜΕΡΟΣ I.α : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (Φυσικό Πρόσωπο)
Επίθετο:

Υπηκοότητα:

Όνομα:

Ημερομηνία Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Φύλο (κυκλώστε ανάλογα):

/

/

Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
ΑΡΡΕΝ

ΘΗΛΥ

Ονοματεπώνυμο Συζύγου:
Επάγγελμα Συζύγου:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Συζύγου:
Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Συζύγου:
Αριθμός ΦΠΑ:
Αριθμός αίτησης στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων 2016:
Πόλη / Χωριό Εκμετάλλευσης:
Κύρια Απασχόληση:
Άλλη Απασχόληση:
Ημερομηνία εγγραφής ως Γεωργός ή Κτηνοτρόφος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
Διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου (website) που διατηρώ για επαγγελματική χρήση (σχετική με την
επένδυση):……………………………………………………………………………………………………….
Οδός:
Διεύθυνση

Αριθμός:

Πόλη / Χωριό:

Ταχ. Κώδικας:

Επαρχία:

Ταχ. Θυρίδα:
Ταχ. Κώδικας Θυρίδας:

Αρ. τηλεφώνων επικοινωνίας
Σταθερό:

Κινητό:

Φαξ:

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.
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ΜΕΡΟΣ I.β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (Νομικό Πρόσωπο)
Όνομα εταιρείας :
Αριθμός εγγραφής εταιρείας :
Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων εταιρείας:
Αριθμός αίτησης στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων 2016:
Κύρια απασχόληση:
Αριθμός ΦΠΑ εταιρείας:
Διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου (website) που διατηρώ για επαγγελματική χρήση (σχετική με την
επένδυση):……………………………………………………………………………………………………….
Όνομα νόμιμου εκπροσώπου:

Επίθετο νόμιμου εκπροσώπου:

Αριθμός δελτίου ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου:
Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων νόμιμου εκπροσώπου:
Όνομα συζύγου νόμιμου εκπροσώπου:

Επίθετο συζύγου νόμιμου εκπροσώπου:

Αριθμός δελτίου ταυτότητας συζύγου νόμιμου εκπροσώπου:
Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων συζύγου 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.
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ΜΕΡΟΣ II: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα)
Επισυνάπτονται

Έγγραφα που δηλώνουν την ιδιότητα του αιτητή

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Αριθμός

Τίτλοι ιδιοκτησίας
Ενοικιαστήρια έγγραφα
Άδειες χρήσης ή συμβάσεις μίσθωσης χαλίτικης ή / και δασικής και
τουρκοκυπριακής γης (οι οποίες θα πρέπει να ανανεώνονται και να
προσκομίζονται κάθε χρόνο)
Έγγραφα εξουσιοδότησης διαχείρισης
Πρόσθετα φύλλα δήλωσης κτηματολογικών τεμαχίων
Για την διαπίστωση της επαρκούς επαγγελματικής κατάρτιση θα πρέπει να
προσκομισθεί ένα από τα πιο κάτω:
(Σε περίπτωση που ΔΕΝ διαθέτει επαγγελματική κατάρτιση, θα πρέπει να
παρακολουθήσει τα μαθήματα που το Τμήμα Γεωργίας ως αρμόδιος φορέας κατάρτισης,
αποφασίσει ότι απαιτείται στα χρονικά περιθώρια που θα του καθορίσουν)

Σημειώστε Χ στο
αντίστοιχο κουτί

Βεβαίωση παρακολούθησης σχετικών μαθημάτων από τον πάροχο
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Τμήμα Γεωργίας) όπως αυτό προσδιορίζεται στο
Μέτρο 1 «Δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020
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
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:

Σημειώστε Χ στο
αντίστοιχο κουτί

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 ιδιωτικό δίκτυο ανακυκλωμένου νερού
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Σημειώστε Χ στο
αντίστοιχο κουτί

Γενικά
Φυσικά Πρόσωπα


Πιστοποιητικό γέννησης του αιτητή.



Φύλλο πορείας στρατού ή πιστοποιητικού απαλλαγής.



Πρόσφατη βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην
οποία να φαίνονται οι περίοδοι απασχόλησης και τα επαγγέλματα που
ασκούσε ο αιτητής από το 2004.



Πρόσφατη βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του /
της συζύγου του αιτητή, στην οποία να φαίνονται οι περίοδοι
απασχόλησης και τα επαγγέλματα που ασκούσε από το 2004.

Νομικά πρόσωπα


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.



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



Πρακτικά της εταιρείας που να αποδεικνύουν το άτομο που θα διευθύνει
και θα ασκεί τον έλεγχο και θα λαμβάνει τις αποφάσεις που συνδέονται με
τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους της
εταιρείας, μέχρι την πλήρη υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και
την τελική καταβολή της επιδότησης από τον ΚΟΑΠ.



Πρόσφατη βεβαίωση από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι η κύρια
δραστηριότητα του νομικού προσώπου είναι στον τομέα της γεωργίας /
κτηνοτροφίας.



Πρόσφατη βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην
οποία να φαίνονται οι περίοδοι απασχόλησης και τα επαγγέλματα που
ασκούσε από το 2004 ο νόμιμος εκπρόσωπος τις εταιρείας.



Πρόσφατη βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του /
της συζύγου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, στην οποία να
φαίνονται οι περίοδοι απασχόλησης και τα επαγγέλματα που ασκούσε
από το 2004.



Πιστοποιητικό γέννησης του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.



Φύλλο πορείας στρατού
εκπροσώπου της εταιρείας.
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Άλλα έγγραφα
 Πιστοποιημένα αντίγραφα πιστοποιητικών βιολογικής παραγωγής. (Σε
περίπτωση που η βιολογική καλλιέργεια θα δημιουργηθεί μετά την έγκριση και κατά την
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να
επισυναφθούν με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου).

 Επιχειρηματικό σχέδιο πλήρη συμπληρωμένο (Πρέπει να συμπληρωθούν
λεπτομερώς όλα τα σημεία στο επιχειρηματικό σχέδιο. Αν δεν είναι πλήρες
συμπληρωμένο υπάρχει περίπτωση η αίτηση να απορριφθεί).

 Αντίγραφο Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων του 2016.
 Βεβαίωση για κατοχή ζωικού κεφαλαίου από Αρμόδια Υπηρεσία μόνο για
κτηνοτρόφους (Τμήμα Γεωργίας ή Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
 Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή, σχετικά με τον αριθμό των κυψελών/
μελισσιών από το 2004.
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ΜΕΡΟΣ IΙΙ: 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.



Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων (υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου, κτλ) μου
αναλαμβάνω να επιστρέψω το σύνολο του ποσού με ή χωρίς τόκους σύμφωνα με την
Κυπριακή / Κοινοτική νομοθεσία.



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).



Σε περίπτωση μη κατοχής πιστοποιητικού επαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης,
αναλαμβάνω την υποχρέωση να το προσκομίσω το αργότερο σε περίοδο 3 ετών από την
ημερομηνία έγκρισης της αίτησης μου.



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.



Αναλαμβάνω την υποχρέωση όπως υποβάλω αίτηση στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων
από την έναρξη μέχρι την πλήρη υλοποίηση του επιχειρηματικού μου σχεδίου και μέχρι την
τελική καταβολή της επιδότησης από τον ΚΟΑΠ.
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Αναλαμβάνω την υποχρέωση με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού μου σχεδίου να
υποβάλω όλα τα απαραίτητα έγγραφα καθώς και πρόσθετες πληροφορίες / έγγραφα που
τυχών μου ζητηθούν.



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.



Υποβάλλω επιχειρηματικού σχέδιο ελάχιστης διάρκειας τρία έτη και μέγιστης διάρκειας
τέσσερα έτη. (ΜΕΡΟΣ IV της παρούσας αίτησης).



Αναλαμβάνω την υποχρέωση έναρξης του επιχειρηματικού σχεδίου εντός 9 μηνών από την
ημερομηνία έγκρισης της αίτησης μου και την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον
ΤΚΑ, προς το ΚΟΑΠ για την καταβολή της πρώτης δόσης . (ως έναρξη υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου, θεωρείται η εγγραφή μου στο ΤΚΑ ως αυτοτελώς εργαζόμενου στη γεωργία /
κτηνοτροφία, μετά την επιστολή έγκρισης. Σε περίπτωση που έχω εγγραφεί στο ΤΚΑ ως αυτοτελώς
εργαζόμενος στη γεωργία / κτηνοτροφία στο ΤΚΑ, πριν την επιστολή έγκριση (μέχρι και 18 μήνες πριν την
υποβολή της αίτησης του), τότε ως ημερομηνία έναρξης του επιχειρηματικού σχεδίου θα θεωρείται η
ημερομηνία της επιστολής έγκρισης.

Ημερομηνία:

/

/
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι αιτητές ενημερώνονται ότι στον ΚΟΑΠ τηρείται 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.: 00035722557777, 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 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ
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 IV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΜΕΤΡΟ 6.1
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΡΗ:
Μέρος 1: Αρχική κατάσταση της γεωργικής ή/και κτηνοτροφικής
εκμετάλλευσης
Μέρος 2: Στάδια και Στόχοι για την Ανάπτυξη των Δραστηριοτήτων της
εκμετάλλευσης
Μέρος 3: Μελλοντική κατάσταση της γεωργικής ή/και κτηνοτροφικής
εκμετάλλευσης
Μέρος 4: Μοριοδότηση της αίτησης και τεκμηρίωση
Μέρος 5: Περιβαλλοντική βιωσιμότητα, παροχή συμβουλών, άλλες
πληροφορίες

Το επιχειρηματικό σχέδιο που υποβάλει ο νέος γεωργός πρώτης εγκατάστασης
πρέπει να υλοποιηθεί εντός τριών ή τεσσάρων ετών από τη μέρα έγκρισης της
αίτησης του.
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Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Αιτητή Και Περιγραφή Των Επιδιώξεων Του.
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Διάρκεια Σχεδίου (Σημειώστε Χ)
ΤΡΙΕΤΕΣ

ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Κλάδος Παραγωγής / Καλλιέργειας1:
Αροτραίες καλλιέργειες

01 Β ή Σ

Αγελαδοτροφία 08 Β ή Σ

Πατατοκαλλιέργεια

02 Β ή Σ

Χοιροτροφία 09 Β ή Σ

Λαχανικά / Αρωματικά Φυτά

03 Β ή Σ

Πτηνοτροφία 10 Β ή Σ

Ανθοκομία

04 Β ή Σ

Μελισσοκομία 11 Β ή Σ

Μανιταροκαλλιέργεια

05 Β ή Σ

Κονικλοτροφία 12 Β ή Σ

Αμπελουργία

06 Β ή Σ

Αιγοπροβατοτροφία 13 Β ή Σ

Δενδρώδεις Καλλιέργειες

07 Β ή Σ

1

Ο κύριος παραγωγικός τύπος εκμετάλλευσης είναι τριψήφιος και ακολουθεί την κωδικοποίηση του
ο
πίνακα που ακολουθεί. Το 3 ψηφίο αναφέρεται σε (Β)ιολογική ή (Σ)υμβατική παραγωγή.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:
(Η κατάταξη της εκμετάλλευσης να γίνεται από τον αιτητή με βάση τον κυρίαρχο παραγωγικό
κλάδο της εκμετάλλευσης που αποφέρει το μεγαλύτερο εισόδημα, χρησιμοποιώντας ΜΟΝΟ
ένα από τους κωδικούς που αναφέρονται πιο πάνω)
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ΜΕΡΟΣ 1: ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ H/ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
1. Υφιστάμενη Κατάσταση
1.1

Συνοπτική παρουσίαση της γεωργικής εκμετάλλευσης
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)

1.1.1 Καλλιέργειες:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Α/Α

Κωδικός
Καλλιέργειας

Λεκτική Περιγραφή
Καλλιέργειας

Έκταση
(δεκάρια)

Ηλικία δέντρων
(σε περίπτωση
δενδρωδών
καλλιεργειών)

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

Συνολικές καλλιεργούμενες εκτάσεις

(7)
Τυπική
Απόδοση
(SO 2010)

Συνολική Τυπική Απόδοση

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)

(8)

(9)

(10)

Α/Α

Κωδικός
παραγωγικού ζώου

Λεκτική Περιγραφή
παραγωγικού ζώου

(11)

(12)

Αριθμός²

Τυπική Απόδοση
(SO 2010)

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.

Συνολική Τυπική Απόδοση Εκμετάλλευσης:
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1.1.3

ΦΥΛΛΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

8

9

10

11

12
Α

Β

Γ

Επισύναψη
Δικαιολογητικών
Εγγράφων 5

7

Ιδιότητα αιτητή 4

Συνολική
Μελλοντική
Καλλιεργήσιμη
Έκταση Τεμαχίου
(σε δεκάρια)

6

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

Μερίδιο

5

Μελλοντική
Καλ/σιμη
Έκταση ανά
Καλλιέργεια
(σε δεκάρια)

Ολική
Εγγεγραμμένη
Έκταση Τεμαχίου

4

Ξηρικό/
Αρδευόμενο 2

Αριθμός Τεμαχίου

3

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
Δήλωση
Μελλοντικής
Καλλιέργειας

Τμήμα (Μπλοκ)

2

Τοποθεσία

Σχέδιο

1

Κοινότητα

Φύλλο

α/α

Επαρχία 1

Θα πρέπει να δηλωθούν όλα τα τεμάχια που κατέχει ο αιτητής με την υποβολή της αίτησης. Για όλα τα τεμάχια που δηλώνονται εδώ πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί
πρόσφατος τίτλος ιδιοκτησίας ή / και ενοικιαστήριο – διαχειριστήριο έγγραφο / άδειες χρήσης ή συμβάσεις μίσθωσης χαλίτικης ή / και δασικής και τουρκοκυπριακής γης,
αναλόγως της ιδιότητας του αιτητή. Για τα τεμάχια τα οποία έχουν δηλωθεί στην αίτηση των εκταρικών επιδοτήσεων του 2016 στο όνομα του αιτητή, δεν χρειάζεται να
προσκομιστεί οποιοδήποτε δικαιολογητικό έγγραφο.
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Δ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Επαρχίες
Λευκωσία
Κερύνεια
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

Κωδικό
ς
1
2
3
4
5
6

2. Ξηρικό/
Αρδευόμενο

Κωδικός

Ξηρικό

ΞΗΡ.

Αρδευόμενο

ΑΡΔ.
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3. Εποχικές
Καλλιέργειες στο
ίδιο τεμάχιο γης *

Κωδικό
ς

Πρώτη καλλιέργεια
Δεύτερη καλλιέργεια
Τρίτη καλλιέργεια

1
2
3

4. Ιδιότητα αιτητή
Ιδιοκτήτης
Ενοικιαστής
Διαχειριστής

Κωδικός
1
2
3

5. Επισυναπτόμενα έγγραφα
Τίτλος ιδιοκτησίας
Ενοικιαστήριο Έγγραφο
Άδεια χρήσης ή σύμβαση μίσθωσης χαλίτικης γης
Εξουσιοδότηση διαχείρισης από συνεταίρους
Εξουσιοδότηση διαχείρισης από μέλη της οικογένειας
του
Δήλωση Εκταρικών Επιδοτήσεων στο ΣΕΕΕ , Έτος
2011

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ................

Κωδικό
ς
1
2
3
4
5
6
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* Σε περίπτωση που το ίδιο τεμάχιο γης θα αξιοποιείται από περισσότερες της μίας εποχικών καλλιεργειών πρέπει να δηλώνεται η
μελλοντική καλλιέργεια στη στήλη 12 Α και στη στήλη 12 Δ 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 12
Α, Ντομάτα Θερμοκηπίου, στη στήλη 12 Γ 2 δεκάρια και στη στήλη 12Δ θα βάλει 1 και στη στήλη 12 Α Αγγουράκι Θερμοκηπίου,
στη στήλη 12 Γ, 2 δεκάρια και στη στήλη 12Δ θα βάλει 2, κ.τ.λ).

Οδηγίες συμπλήρωσης του Φύλλου Δήλωσης Κτηματολογικών Τεμαχίων
1. Η συνολική μελλοντική καλλιεργήσιμη έκταση τεμαχίου που θα δηλωθεί στη στήλη 11 θα πρέπει να είναι
ίση ή μικρότερη με την έκταση που δικαιούται ο αιτητής με βάση το μερίδιο που κατέχει / διαχειρίζεται (και
μπορεί να τεκμηριωθεί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα) και η οποία θα πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη
της Μέγιστη Επιλέξιμης Έκτασης (ΜΕΕ) που έχει καθοριστεί από τον ΚΟΑΠ ως η καλλιεργήσιμη έκταση
του τεμαχίου.
Σημειώνεται ότι στα τεμάχια για τα οποία δεν έχει καθοριστεί ΜΕΕ, η συνολική μελλοντική καλλιεργήσιμη
έκταση τεμαχίου που θα δηλωθεί στη στήλη 11 μπορεί να είναι ίση ή μικρότερη της ολικής εγγεγραμμένης
έκτασης του τεμαχίου με βάση το μερίδιο που κατέχει / διαχειρίζεται. Και στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει
υποχρεωτικά να προσκομιστούν δικαιολογητικά έγγραφα.
2. Για σκοπούς τεκμηρίωσης της νόμιμης κατοχής τεμαχίων, στις περιπτώσεις των τεμαχίων που είναι
δηλωμένα στην αίτηση των εκταρικών επιδοτήσεων 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.
3. Τονίζεται ότι από την χρονιά δραστηριοποίησης του αιτητή και μέχρι την υλοποίηση του επιχειρηματικού
σχεδίου , τα εγκριμένα τεμάχια θα πρέπει να δηλώνονται στην αίτηση των εκταρικών επιδοτήσεων στο
όνομα του αιτητή. Στις περιπτώσεις των τεμαχίων που έχουν δηλωθεί στην αίτηση των εκταρικών
επιδοτήσεων 2016 και έχουν εγκριθεί και δεν θα δηλωθούν στα επόμενα χρόνια στην αίτηση των
εκταρικών επιδοτήσεων , ο αιτητής υποχρεούται την χρονιά που δεν θα τα δηλώσει, να προσκομίσει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που να τεκμηριώνουν τη νόμιμη κατοχή αυτών των τεμαχίων
(πρόσφατος τίτλος ιδιοκτησίας ή / και ενοικιαστήριο – διαχειριστήριο έγγραφο / άδειες χρήσης ή συμβάσεις
μίσθωσης χαλίτικης ή / και δασικής και τουρκοκυπριακής γης, αναλόγως της ιδιότητας του αιτητή).
4. Για τη συμπλήρωση της στήλης 12 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 6.1.
5. Στην περίπτωση που για το ίδιο τεμάχιο γης δηλωθούν περισσότερες από μία εγγραφές, θα πρέπει να
συμπληρωθούν για την πρώτη εγγραφή του τεμαχίου όλες οι στήλες και για τις επόμενες εγγραφές του
ίδιου τεμαχίου, υποχρεωτικά μόνο η στήλη 12 (12 Α, 12Β, 12Γ και 12Δ).
6. Η μελλοντική καλλιεργήσιμη έκταση ανά καλλιέργεια που θα δηλωθεί στην στήλη 12 Γ θα πρέπει να είναι
ίση με την έκταση που έχει δηλωθεί στην στήλη 11. Στην περίπτωση που για το ίδιο τεμάχιο γης δηλωθούν
περισσότερες από μία εγγραφές, θα πρέπει το συνολικό άθροισμα της στήλης 12 Γ για τις καλλιέργειες με
κωδικό 1 στη στήλη 12 Δ (πρώτη καλλιέργεια), να είναι ίσο με την έκταση που έχει δηλωθεί στη στήλη 11.
Αντίστοιχα στις περιπτώσεις που δηλωθούν για το ίδιο τεμάχιο καλλιέργειες με κωδικό 2 ή / και 3 στη στήλη
12Δ, το συνολικό άθροισμα της στήλης 12Γ για κάθε περίπτωση αντίστοιχα δεν μπορεί να ξεπερνά την
συνολική μελλοντική καλλιεργήσιμη έκταση του τεμαχίου (στήλη 11).

7. Τα σύνολα της δηλωθείσας μελλοντικής καλλιεργήσιμη έκτασης ανά καλλιέργεια (στήλη
12 Γ) που προκύπτουν από την ομαδοποίηση σε κατηγορίες με βάση πρώτα τη
δηλωθείσα μελλοντική καλλιέργεια (στήλη 12 Α) και ακολούθως τη στήλη 12 Δ (εποχικές
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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1.1.4 Κατοχή Ζωικού Κεφαλαίου
Να δηλωθεί ο κωδικός της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης όπως έχει δοθεί από το Τμήμα
κτηνιατρικών Υπηρεσιών, το όνομα ή τα ονόματα τα οποία είναι οι κάτοχοι του συγκεκριμένου
κωδικού εκμετάλλευσης, το είδος των ζώων και ο αριθμός τους. Στις περιπτώσεις που υπάρχει
πέραν του ενός κωδικού κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, να αναφέρονται ξεχωριστά τα στοιχεία
για τον κάθε κωδικό. Σημειώνεται, ότι είναι υποχρεωτική η υποβολή με την αίτηση, σχετικής
βεβαίωσης από το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τον κάθε κωδικό, στον οποίο να γίνεται
αναφορά στο είδος του ζώου και στον αριθμό αυτών. Η βεβαίωση πρέπει να είναι πρόσφατη και
το περιεχόμενο των βεβαιώσεων πρέπει να ταυτίζεται με τη δήλωση σας στο μέρος αυτό.
(13)
Α/Α

(14)
Κωδικός
Κτηνιατρείου

(15)
Όνομα δικαιούχου
(ή ονόματα)

(16)

(17)

Είδος ζώου

Αριθμός ζώων

1.1.5 Επαγγελματική Κατάρτιση
Να σημειώσετε εάν με την υποβολή της αίτησης διαθέτετε επαγγελματική κατάρτιση ή όχι. Σημειώστε το
σύμβολο Χ στον πιο κάτω πίνακα ανάλογα με την περίπτωση.
Δεν διαθέτω επαγγελματική κατάρτιση με βάση τις πρόνοιες του Μέτρο 6.1
Διαθέτω επαγγελματική κατάρτιση με βάση τις πρόνοιες του Μέτρου 6.1
Σε περίπτωση που στον πιο πάνω πίνακα έχετε σημειώσει ότι διαθέτετε επαγγελματική κατάρτιση
σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί το είδος της επαγγελματικής κατάρτισης που διαθέτετε. Σημειώνεται
ότι με την αίτηση απαραίτητη είναι η προσκόμιση κατάλληλου αποδεικτικού για την κατοχή της
επαγγελματικής κατάρτισης.
Σημειώστε τίτλο σπουδών
Σημειώστε Χ
Είδος Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Πτυχίο ή Δίπλωμα ή
όπου ισχύει
Πιστοποιητικό)
Κάτοχος
Τίτλου
Σπουδών
(πτυχίο,
δίπλωμα
ή
πιστοποιητικό)
στη
Γεωπονία
από
Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα
1
Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (Δημόσιο ή ιδιωτικό
Πανεπιστήμιο της Κύπρου ή του Εξωτερικού)

2

3

4

5

6

Κάτοχος
Τίτλου
Σπουδών
(πτυχίο,
δίπλωμα
ή
πιστοποιητικό) σε συναφή θέμα των Γεωπονικών
Επιστημών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτερης και
Ανώτατης Εκπαίδευσης (Δημόσιο ή ιδιωτικό Πανεπιστήμιο
της Κύπρου ή του Εξωτερικού)
Κάτοχος
Τίτλου
Σπουδών
(πτυχίο,
δίπλωμα
ή
πιστοποιητικό) στη Γεωπονία από Ιδιωτική ή Δημόσια
Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Κάτοχος
Τίτλου
Σπουδών
(πτυχίο,
δίπλωμα
ή
πιστοποιητικό) σε συναφή θέμα των Γεωπονικών
Επιστημών από Ιδιωτική ή Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Κάτοχος Απολυτηρίου Σχολής Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής εκπαίδευσης στον Κλάδο Γεωπονίας
ανάλογης κατεύθυνσης / ειδικότητας
Κάτοχος Διπλώματος ή Πιστοποιητικού από τα
Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.) σε συναφή Κλάδο της
Γεωπονίας
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1.1.6 Να σημειώσετε κατά πόσο έχετε αποκτήσει δίπλωμα από συμμετοχή σε πρόγραμμα
ταχύρυθμης εκπαίδευσης ανέργων από το Τμήμα Γεωργίας. Εάν σημειώσετε την κατοχή
του συγκεκριμένου διπλώματος, θα πρέπει να υποβάλετε αντίγραφο με την αίτηση σας.
Σημειώστε ανάλογα
(ΝΑΙ / ΟΧΙ)
Έχω αποκτήσει δίπλωμα από συμμετοχή σε πρόγραμμα
ταχύρυθμης εκπαίδευσης ανέργων από το Τμήμα Γεωργίας
1.1.7 Να σημειώσετε κατά πόσο η εκμετάλλευση εφαρμόζει πρακτικές βιολογικής
γεωργίας ή/ και κτηνοτροφίας. Εάν εφαρμόζονται τέτοιες πρακτικές και η εκμετάλλευση
είναι ενταγμένη σε σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής να
υποβάλετε τα ανάλογα παραστατικά με την υποβολή της αίτησης.
Σημειώστε ανάλογα
(ΝΑΙ / ΟΧΙ)
Η εκμετάλλευση εφαρμόζει πρακτικές βιολογικής γεωργίας και
είναι ενταγμένη σε σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης
βιολογικής παραγωγής
Η εκμετάλλευση εφαρμόζει πρακτικές βιολογικής κτηνοτροφίας
και είναι ενταγμένη σε σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης
βιολογικής παραγωγής

1.1.8 Η εκμετάλλευση συνδέεται με την ανάληψη υφιστάμενης/ων εκμετάλλευσης/σεων
Σημειώστε ανάλογα
(ΝΑΙ / ΟΧΙ)
1
2
3

Η εκμετάλλευση μου αποτελεί νέα εκμετάλλευση
Η εκμετάλλευση μου αποτελεί συνέχεια υφιστάμενη
γεωργικής εκμετάλλευσης
Η εκμετάλλευση μου δημιουργείται από την συγχώνευση
πέραν της μίας υφιστάμενης εκμετάλλευσης με την
διατήρηση της δραστηριότητας τους

Σε περίπτωση που έχετε σημειώσει τα σημεία 2 ή 3 να αναφέρεται τα στοιχεία των
κατόχων των εκμεταλλεύσεων που έχετε αναλάβει:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο
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1.1.9 Υποστατικά
Υποστατικά που διαθέτει η εκμετάλλευση
(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

Α/Α

Περιγραφή Yποστατικού

Μέγεθος
(m² ή
m³)

Έτος
Κατασκευής

Επαρχία

Κοινότητα

Φύλλο

Σχέδιο

Τμήμα
(μπλοκ)

Αριθμός
τεμαχίου

1.1.10 Μηχανήματα
Μηχανήματα που διαθέτει η εκμετάλλευση
(28)
(29)
Α/Α
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1.1.11 Εργασία στην εκμετάλλευση:
Στον πιο κάτω πίνακα αναλύεται η εργασία της εκμετάλλευσης στην υφιστάμενη της
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
εργασία

Αριθμός
ατόμων

Αριθμός
ατόμων

Ετήσιοι
Μισθοί
σε €

Μερική / εποχιακή απασχόληση (έτος)

Αριθμός ατόμων

Συνολική
εργασία σε
μήνες (έτος)

Αριθμός ατόμων

Συνολική
εργασία σε
μήνες (έτος)

Αμοιβή
εργασίας (€)

Σύνολο

Να αναφέρεται κατά πόσον έχετε εγγραφή στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σημειώστε ανάλογα:
Αιτητής Φυσικό Πρόσωπο:

Αιτητής Εταιρεία:

Δεν έχω εγγραφεί στο ΤΚΑ ως
Γεωργός / Κτηνοτρόφος:

Η εταιρεία δεν έχει εγγραφεί στο ΤΚΑ
ως εργοδότης στον τομέα της
Γεωργίας / Κτηνοτροφίας

Έχω εγγραφεί στο ΤΚΑ ως
αυτοτελώς εργαζόμενος Γεωργός /
Κτηνοτρόφος

Η εταιρεία έχει εγγραφεί στο ΤΚΑ ως
εργοδότης στον κλάδο της Γεωργίας /
Κτηνοτροφίας και έχει ως μισθωτό το
συνδεδεμένο Φυσικό Πρόσωπο
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ΜΕΡΟΣ 2: ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
2.1 Στο σημείο αυτό να αναφερθούν οι ενέργειες που θα γίνουν ανά στάδιο και ο στόχος στον οποίο αποσκοπούν και συνδέονται με την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης. Ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει αναφορά στις ενέργειες που θα γίνουν ώστε από την Υφιστάμενη Κατάσταση η εκμετάλλευση
να έχει την διάρθρωση που αναφέρεται στο Μέρος 3: Μελλοντική Κατάσταση της Γεωργικής ή/και Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης.

Α/Α

Περιγραφή Ενέργειας

Στόχος που εξυπηρετεί

Ημερομηνία αναφοράς

Χρόνος υλοποίησης
ενέργειας σε μήνες με
βάση την ημερομηνία
αναφοράς.

Αναφορικά με την υλοποίηση επενδύσεων να γίνει αναλυτική περιγραφή των επενδύσεων που θα γίνουν και να σημειωθεί η τυχόν συμμετοχή σε άλλα Μέτρα
του ΠΑΑ 2014 – 2020 από τα οποία μπορούν να τύχουν ενίσχυσης.
ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 6.1, Έκδοση 1
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2.2 Επενδύσεις που αφορούν το πρωτογενή τομέα παραγωγής και μπορούν να ενισχυθούν μέσω του Μέτρου 4.1

Α/Α

Κωδικός
Δράσης

ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 6.1, Έκδοση 1

Απλή Περιγραφή Δράσης

Ποσότητα
/ μονάδα

Κόστος
δράσης (€)

Μέγιστο Ποσό Πίνακα
Επιλέξιμων Δράσεων
(€)

Υπέβαλα αίτηση
για ενίσχυση της
δράσης στο Μέτρο
4.1 (ΝΑΙ / ΟΧΙ)

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ .............................
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2.3 Επενδύσεις που αφορούν την μεταποίηση της πρωτογενούς παραγωγής και μπορούν να ενισχυθούν μέσω του Μέτρου 4.2

Α/Α

Απλή Περιγραφή Δράσης
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Ποσότητα
/ μονάδα

Κόστος
δράσης (€)

Υπέβαλα αίτηση
για ενίσχυση της
δράσης στο Μέτρο
4.2 (ΝΑΙ / ΟΧΙ)
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2.4 Επενδύσεις που αφορούν το πρωτογενή τομέα παραγωγής ή/και μεταποίησης και δεν μπορούν να ενισχυθούν μέσω του Μέτρου
4.1ή/και 4.2
Α/Α

Απλή Περιγραφή Δράσης

Ποσότητα /
μονάδα

Κόστος
δράσης (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:
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2.5 Ανάλυση Χρηματοδότησης των Επενδύσεων:
Α/Α

Πηγή Χρηματοδότησης

1

Ποσό ενίσχυσης του Μέτρου 6.1.

2

Ποσό ενίσχυσης από συμμετοχή στο Μέτρο 4.1.

3

Ποσό ενίσχυσης από συμμετοχή στο Μέτρο 4.2.

4

Προσωπικές καταθέσεις.

5

Χρηματοδότηση από προσωπικές καταθέσεις
συζύγου.

6

Χρηματοδότηση από προσωπικές καταθέσεις
γονέων.

7

Εγκεκριμένο προσωπικό δάνειο.

8
9
10

Ύψος Χρηματοδότησης (ευρώ)

Χρηματοδότηση από εγκεκριμένο δάνειο του
συζύγου.
Χρηματοδότηση από εγκεκριμένο δάνειο
γονέων.
Χρηματοδότηση από δάνειο το οποίο ακόμη δεν
έχει εξασφαλιστεί έγκριση.

2.6 Ανάλυση αξιοποίησης του πόσου ενίσχυσης:
(να συμπληρώσετε στον πίνακα που ακολουθεί, πως θα αξιοποιήσετε το ποσό ενίσχυσης πρώτης
εγκατάστασης νέων γεωργών - Μέτρου 6.1)
Α/Α
Ενέργεια για αξιοποίηση πριμ εγκατάστασης
Ποσό δαπάνης (ευρώ)
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ΜΕΡΟΣ 3: ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
3. 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 υπολογιστεί η συνολική τυπική απόδοση και το ύψος των ΜΑΕ της εκμετάλλευσης στην μελλοντική κατάσταση.
3.1 Αναλυτική παρουσίαση των αρδευόμενων καλλιεργειών της γεωργικής εκμετάλλευσης με την υλοποίηση των επενδύσεων

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

ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 6.1, Έκδοση 1

2. Ιδιότητα αιτητή

Κωδικός

Κωδικός
1

13
Β

4. Σύστημα Άρδευσης
Αποδοτικότητα
Επιφανειακή μέθοδος
άρδευσης

14

Γ

Κωδικός

Συνολικές αρδευτικές ανάγκες
τεμαχίου

7

Αρδευτικές
ανάγκες
προτεινόμενης
καλλιέργειας

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

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

Αριθμός άδειας υδροληψίας

Θα πρέπει να δηλωθούν όλα τα τεμάχια που θα ενταχθούν στην μελλοντική κατάσταση εκμετάλλευσης του αιτητή.

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

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
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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).
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,
ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 6.1, Έκδοση 1
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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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3.2 Συνοπτική παρουσίαση της γεωργικής εκμετάλλευσης
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)

3.2.1 Καλλιέργειες:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Α/Α

Κωδικός
Καλλιέργειας

Λεκτική Περιγραφή
Καλλιέργειας

Έκταση
(δεκάρια)

Ηλικία δέντρων
(σε περίπτωση
δενδρωδών
καλλιεργειών)

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

Συνολικές καλλιεργούμενες εκτάσεις

(7)
Τυπική
Απόδοση
(SO 2010)

(8)
Εργατοώρες

Συνολική Τυπική Απόδοση

Συνολικές καλλιεργούμενες εκτάσεις με βάση την
1η καλλιέργεια στο τεμάχιο γης (αυτό το σύνολο
δεν πρέπει να ξεπερνά τα δεκάρια στο σημείο 1.1
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3.2.2 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

(9)

(10)

(11)

Α/Α

Κωδικός
παραγωγικού
ζώου

Λεκτική
Περιγραφή
παραγωγικού
ζώου

(12)

(13)

Αριθμός

Τυπική
Απόδοση
(SO 2010)

2

(14)
Εργατοώρες

(15)

(16)

(17)

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

Αριθμός
άδειας
υδροληψίας

(18)

(19)

Συνολι
κή
ποσότ
ητα
νερού
άδειας
(m³)

Απαιτείται
έλεγχος σε
σχέση με
τις ανάγκες
των ζώων
σε νερό
και τη
διαθεσιμότη
τα του
νερού από
τις
γεωτρήσεις
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Σύνολο

² Ο αριθμός των ζώων που αναγράφεται στην στήλη 12 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

ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 6.1, Έκδοση 1

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ………………….….

29

Η στήλη 16 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 18 συμπληρώνονται μόνο όταν
η πηγή ύδρευσης προέρχεται από διατρήσεις. Η στήλη 19 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 19 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

Συνολική Τυπική Απόδοση Εκμετάλλευσης (ευρώ):
Συνολικές Εργατοώρες Εκμετάλλευσης (ώρες):
Συνολικές ΜΑΕ Εκμετάλλευσης (Συνολικές εργατοώρες εκμετάλλευσης / 2080):
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3.2.4 Παραγωγικά Υποστατικά που θα διαθέτει εκμετάλλευση
Να αναφερθούν όλα τα υποστατικά (υφιστάμενα καθώς επίσης και καινούργια που θα δημιουργηθούν) που χρησιμοποιούνται για παραγωγικού
σκοπούς (να μην αναφερθούν οι υποδομές υποστήριξης όπως αποθηκευτικοί χώροι, μύλος ζωοτροφών κλπ) και καθορίζουν την δυναμικότητα της
εκμετάλλευσης
(19)

Α/Α

(20)

Περιγραφή υποστατικού

(21)

Μέγεθος
(m² ή m³)

(22)

Έτος
Κατασκευής

(23)

Επαρχία

(24)

Κοινότητα

(25)

Φύλλο

(26)

Σχέδιο

(27)

Τμήμα
(μπλοκ)

(28)

Αριθμός
τεμαχίου

(29)

(30)

Κωδικός
παραγωγικού
ζώου

Μέγιστη
δυναμικότητα
(με βάση
μονάδα
παραγωγικού
ζώου που
καθορίζεται)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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3.2.5 Επαγγελματική Κατάρτιση
Σε περίπτωση που στο σημείο 1.1.5 της υφιστάμενης κατάστασης έχετε σημειώσει ότι δεν διαθέτετε
Επαγγελματική Κατάρτιση να υποδείξετε στον πίνακα που ακολουθεί το είδος της επαγγελματικής
κατάρτισης που θα αποκτήσετε.
Σημειώστε τίτλο σπουδών
Σημειώστε Χ
Είδος Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Πτυχίο ή Δίπλωμα ή
όπου ισχύει
Πιστοποιητικό)

1

2

3

4

5

6

7

Τίτλος Σπουδών (πτυχίο, δίπλωμα ή
πιστοποιητικό) στη Γεωπονία από Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης
(Δημόσιο ή ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου ή
του Εξωτερικού)
Τίτλο Σπουδών (πτυχίο, δίπλωμα ή
πιστοποιητικό) σε συναφή θέμα των
Γεωπονικών Επιστημών από Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης
(Δημόσιο ή ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου ή
του Εξωτερικού)
Τίτλο Σπουδών (πτυχίο, δίπλωμα ή
πιστοποιητικό) στη Γεωπονία από Ιδιωτική ή
Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Τίτλο Σπουδών (πτυχίο, δίπλωμα ή
πιστοποιητικό) σε συναφή θέμα των
Γεωπονικών Επιστημών από Ιδιωτική ή
Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Απολυτήριο Σχολής Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής εκπαίδευσης στον Κλάδο
Γεωπονίας ανάλογης κατεύθυνσης / ειδικότητας
Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό από τα Μεταλυκειακά
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.) σε συναφή Κλάδο της
Γεωπονίας
Θα παρακολουθήσω σειρά μαθημάτων για
απόκτηση επαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης

Για τι περιπτώσεις 1 – 6 να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για την σχετική φοίτηση και τον
αναμενόμενο χρόνο απόκτησης του ανάλογου πιστοποιητικού. Να υποβληθούν με την αίτηση
κατάλληλα έγγραφα που να πιστοποιούν την διαδικασία απόκτησης του σχετικού πιστοποιητικού.

Για την περίπτωση που η Επαγγελματική Κατάρτιση θα εκπληρωθεί με βάση το σημείο 7 να
αναφέρετε το επιθυμητό κλάδο παραγωγής για παρακολούθηση μαθημάτων:
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3.2.6 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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ΜΕΡΟΣ 4: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Να σημειώσετε σε ποια κατηγορία ανά κριτήριο ανταποκρίνεται η αίτηση και να το τεκμηριώσετε:

Κριτήρια μοριοδότησης και μονάδες βαθμολόγησης
Συντελεστής
Βαρύτητας
1

Οικονομικό μέγεθος εκμετάλλευσης

Μονάδες

7

Δυνητικό SO≥€500.000 μέχρι ≤ €2.000.000
Δυνητικό SO≥€150.000 μέχρι <€500.000
Δυνητικό SO≥€75.000 μέχρι <€150.000

10
9
8
7

Δυνητικό SO≥€50.000 μέχρι <€75.000
Δυνητικό SO≥€25.000 μέχρι <€50.000

6
4

Δυνητικό SO≥€15.000 μέχρι <€25.000
Δυνητικό SO≥€12.000 μέχρι <€15.000
Τεκμηρίωση Μονάδων Κριτηρίου 1

2

2

Χρόνος απασχόλησης που απαιτεί η εκμετάλλευση

6

Μονάδα που απαιτεί ΜΑΕ ≥ 2
Μονάδα που απαιτεί ΜΑΕ ≥ 1,5 μέχρι < 2
Μονάδα που απαιτεί ΜΑΕ ≥ 1 μέχρι < 1,5
Μονάδα που απαιτεί ΜΑΕ ≥ 0,8 μέχρι < 1
Μονάδα που απαιτεί ΜΑΕ < 0,8
Τεκμηρίωση Μονάδων Κριτηρίου 2

3

Υποβολή αίτησης στο Καθεστώς 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020

10
9
7,5
6
2

5

Υποβολή αίτησης στο μέτρο 4,1

10

Καμία υποβολή αίτησης

2

Τεκμηρίωση Μονάδων Κριτηρίου 3
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4

Στήριξη εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται
σε ορεινές περιοχές

4

Εκμετάλλευση η οποία είναι εγκατεστημένη σε ορεινή περιοχή
σε ποσοστό 70-100%

10

Εκμετάλλευση η οποία είναι εγκατεστημένη σε ορεινή περιοχή
σε ποσοστό 40-69%

8

Εκμετάλλευση η οποία είναι εγκατεστημένη σε ορεινή περιοχή
σε ποσοστό 10-39%

4

Λοιπές εκμεταλλεύσεις

2
Τεκμηρίωση Μονάδων Κριτηρίου 4

5

Επαγγελματική κατάρτιση, γνώση και σχετική
εκπαίδευση στο αντικείμενο
Κάτοχοι Τίτλου σπουδών (πτυχίο, δίπλωμα ή πιστοποιητικό)
στη Γεωπονία ή σε συναφή θέμα των Γεωπονικών
Επιστημών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτερης και
Ανώτατης Εκπαίδευσης (Δημόσιο, Ιδιωτικό και Εξωτερικού
Πανεπιστημίου)
Κάτοχοι Τίτλου σπουδών (πτυχίο, δίπλωμα ή πιστοποιητικό)
στη Γεωπονία ή σε συναφή θέμα των Γεωπονικών
Επιστημών απο Ιδιωτική ή Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας
Εκαπίδευσης ή
Απολυτήριο Σχολής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
εκπαίδευσης στον Κλάδο Γεωπονίας ανάλογης κατεύθυνσης/
ειδικότητας
Κάτοχοι Δίπλωματος ή Πιστοποιητικού από τα Μεταλυκειακά
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.) σε συναφή Κλάδο της Γεωπονίας
Κάτοχοι διπλώματος του προγράμματος ταχύρυθμης
εκπαίδευσης ανέργων από το Τμήμα Γεωργίας
Μη κατοχή επαγγελματικής κατάρτισης, γνώσης και σχετικής
εκπαίδευσης στο αντικείμενο

3

10

8

6
4
2

Τεκμηρίωση Μονάδων Κριτηρίου 5
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6

Ενθάρρυνση συμμετοχής στη βιολογική παραγωγή

3

Εφαρμογή πρακτικών βιολογικής γεωργίας ή κτηνοτροφίας
στο 100% της εκμετάλλευσης (όλες οι εκτάσεις που
σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή πρέπει να είναι
ενταγμένες ή να ενταχθούν σε σύστημα ελέγχου και
πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής και αντίστοιχα η
κτηνοτροφική εκμετάλλευση να είναι ενταγμένη ή να
ενταχθούν σε σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικής
παραγωγής)
Εφαρμογή πρακτικών βιολογικής γεωργίας ή κτηνοτροφίας
στο ≥50% της εκμετάλλευσης (όλες οι εκτάσεις που
σχετίζονται με τη γεωργική ή/και κτηνοτροφική παραγωγή
πρέπει να είναι ενταγμένες ή να ενταχθούν σε σύστημα
ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής με
ποσοστό ≥50%)

10

8

Εφαρμογή πρακτικών βιολογικής γεωργίας ή κτηνοτροφίας
από ≥20% μέχρι <50% της εκμετάλλευσης

4

Λοιπές μονάδες

2
Τεκμηρίωση μονάδων Κριτηρίου 6

7

Ανάληψη δράσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα
(Εξοικονόμηση Ενέργειας)

2

Ανάληψη δράσεων σχετικά με τη χρήση ενέργειας

10

Καμία σχετική δράση

0
Τεκμηρίωση μονάδων Κριτηρίου 7
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ΜΕΡΟΣ 5: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΛΛΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α. Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα:
Να γίνει αναφορά στις ενέργειες / πρακτικές στις οποίες η εκμετάλλευση θα προβαίνει ώστε
να εξασφαλίζεται η περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Β. Αξιοποίηση Συμβουλών:
Εάν η εκμετάλλευση θα λαμβάνει συμβουλές που σχετίζονται με την διαχείριση της να γίνει
αναφορά στον πάροχο των συμβουλών, το αντικείμενο, την συχνότητα και κατά πόσο αυτές
θα διέπονται από σύμβαση.
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Γ. Άλλες Πληροφορίες:
Να αναφέρετε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνεται σκόπιμες που σχετίζονται με το
επιχειρηματικό σχέδιο της εκμετάλλευσης και δεν έχουν αναφερθεί πιο πάνω

Δ. Να αναφέρετε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνεται σκόπιμες
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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

………………………………………
ΥΠΟΓΡΑΦΗ /
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

………………………………………
ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
…………….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΦΟΡΕΑ

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

