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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σύμφωνα με:
1.

Τον κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ, 2799/98,
(ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου» (L
347/549 της 17.12.20130).
3. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους
απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις
άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση που
καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) 1122/2009 της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 65/2011 της
Επιτροπής.
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4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν.
(ΕΕ) αριθ. 1306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την
πολλαπλή συμμόρφωση» (L227/69 της 31.07.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.

Την υπ. αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 20072013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6.

Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 079833/25.10.2011 των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας
&
Ναυτιλίας
και
Αγροτικής
Ανάπτυξης
&
Τροφίμων
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΦΕΚ
2366/Β/2011).

7.

Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 1683/109963/17.09.2013 των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Τροποποίηση της
αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007−2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής». (ΦΕΚ
2333/Β/2013)

8.

Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 12194/07.11.2011 των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας
&
Ναυτιλίας
και
Αγροτικής
Ανάπτυξης
&
Τροφίμων
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 1.4. «Αμειψισπορά με ξηρικές
καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» και της Δράσης 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού», του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007−2013». (ΦΕΚ 2624/Β/2011)

9.

Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 1564/02.03.2012 των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «1η Τροποποίηση της
υπ΄ αριθμ. 12194/07.11.2011
(ΦΕΚ 2624/Β/2011) κοινής υπουργικής απόφασης
Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 1.4. «Αμειψισπορά με ξηρικές
καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» και της Δράσης 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού», του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007−2013». (ΦΕΚ 546/Β/2012)

10. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 5615/11.03.2014 των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «2η Τροποποίηση της
υπ΄ αριθμ. 12194/07.11.2011
(ΦΕΚ 2624/Β/2011) κοινής υπουργικής απόφασης
Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 1.4. «Αμειψισπορά με ξηρικές
καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» και της Δράσης 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού», του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007−2013». (ΦΕΚ 709/Β/2014)
11. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 12805/11.09.2013 των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης,
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Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαροτεύτλων», του Μέτρου 214 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007−2013». (ΦΕΚ 2556/Β/2012)
12. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 3044/06.02.2014 των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «1η τροποποίηση της υπ΄αριθ.
12805/11.09.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2556/Β/2012 ) Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο
της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαροτεύτλων»,
του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007−2013». (ΦΕΚ
321/Β/2014)
13. Την 10512/18.07.2012 Εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα:
«Ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής λιπαντικής και αρδευτικής αγωγής στο πλαίσιο της Δράσης
2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου
214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013»
14. Την 135160/27.12.2013 Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εγκύκλιος Διαδικασίας Υποβολής
Δήλωσης Εφαρμογής Δράσεων του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2007-2013»
15. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 2848/145689/30.12.2016 των Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου
11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
16. Την ΥΑ 4197/04.05.2017 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Καθορισμός
πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 10.1.08 «Εφαρμογή της Μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των
μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά
μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»
17. Την με αρ. 7869/21.7.2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «1η
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-5-2017)
«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής
σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά
και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 20142020»
Ισχύουν τα ακόλουθα όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων των
αγροπεριβαλλοντικών δράσεων του Μ214 του ΠΑΑ 2007-2013 (ανειλημμένες υποχρεώσεις
του ΠΑΑ 2014-2020) καθώς και των νέων Μέτρων/ Δράσεων Βιολογικές Καλλιέργειες
Μέτρο 11 και ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ Μέτρο 10 Δράση 10.1.08, όπως περιγράφονται στο υπάρχον
θεσμικό πλαίσιο:
(1) ΓΕΝΙΚΑ
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Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΩΝ
Κάθε γεωργός που είναι δικαιούχος των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στο
άρ. 36 παρ. α) iv-v του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 28 και
29 του Καν.1305/2013, οφείλει να τηρεί μια σειρά υποχρεώσεων ανά Δράση. Οι ακόλουθες
υποχρεώσεις αφορούν τους δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 20072013 των Δράσεων:
Μέτρο 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις»
 4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής αμπελώνα Θήρα
 2.3 α Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού:
 2.3 β Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ζαχαροτεύτλων
 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων
 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές
Επιπρόσθετα οι υποχρεώσεις/ δεσμεύσεις αφορούν και νέους δικαιούχους του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και των Μέτρων 10 και 11. Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι
των Υπομέτρων/ Δράσεων:
Μέτρο 11: Βιολογικές καλλιέργειες
 Υπομέτρο 11.1 Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
 Δράση 11.1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής
στη γεωργία.
 Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
 Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στη γεωργία
Μέτρο 10: «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»
 Δράση 10.1.08 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδόπτερων
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
Οριζόντια υποχρέωση για όλους τους δικαιούχους είναι η τήρηση του αγροπεριβαλλοντικού ,
γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικού φακέλου ήτοι :
Ι. ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ/ ΜΕΤΡΟ 10 ΓΕΩΡΓΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ/ ΜΕΤΡΟ 11 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Ο αγροπεριβαλλοντικός, γεωργοπεριβαλλοντικό- κλιματικός φάκελος θεωρείται ο φάκελος με τα
απαραίτητα έγγραφα που υποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση. Ο
αγροπεριβαλλοντικος φάκελος πρέπει να είναι διαθέσιμος αν ζητηθεί από τις ελεγκτικές αρχές
και περιλαμβάνει τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι
τη στιγμή του ελέγχου, δηλαδή:
Α. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης/αίτηση στήριξής : Ως αίτηση ενίσχυσης
4
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θεωρείται η αίτηση που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ώστε να υπαχθούν στο
καθεστώς των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων (Μέτρο 214). Σε κάποιες περιπτώσεις ο
δικαιούχος δύναται να έχει υποβάλλει άνω της μίας αίτηση ενίσχυσης «Διατήρηση
απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων» και «Ολοκληρωμένη διαχείριση στην
καλλιέργεια ζαχαρότευτλου») Για τους δικαιούχους των Μέτρων 10 και 11 η έννοια της αίτησης
ενίσχυσης έχει αντικατασταθεί με την αίτηση στήριξής ή οποία ορίζεται ως η αίτηση που
υποβάλλει ο υποψήφιος για την ένταξη σε Μέτρα, Υπομέτρα και Δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020
που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων και ανήκουν στο πεδίο του Ολοκληρωμένου
Συστήματος (ΟΣ), στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Το αντίγραφο της υποβληθείσας
αίτησης στήριξης είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για το φάκελο των δικαιούχων του Μέτρου
11 και δεν απαιτείται για τους δικαιούχους του Μέτρου 10.
Β. Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωμής: Ως αίτηση πληρωμής θεωρείται η ετήσια αίτηση που
υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης από τις εθνικές αρχές, στο
πλαίσιο του Καν(ΕΕ) αιθ.1305/2013. Η αίτηση πληρωμής για το Μέτρο 214 /Μέτρο 10 και
Μέτρο 11 αποτελεί παράρτημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ). Το αντίγραφο των
υποβληθέντων αιτήσεων πληρωμής (ΕΑΕ 2017) είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για το
φάκελο των δικαιούχων του Μέτρου 11 και δεν απαιτείται για τους δικαιούχους του Μέτρου 10.
Γ. Δήλωση Εφαρμογής: Ως δήλωση εφαρμογής θεωρείται η ετήσια δήλωση που υποβάλλει ο
δικαιούχος, με την ολοκλήρωση των ετήσιων δεσμεύσεων και στις προβλεπόμενες ημερομηνίες,
στις αρμόδιες ΔΑΟΚ μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά Δράση. Αντίγραφο της
παραμένει στον αγροπεριβαλλοντικό φάκελο των δικαιούχων του Μέτρου 214 Για τους
δικαιούχους Μέτρου 10 και Μέτρου 11 δεν προβλέπεται Δήλωση εφαρμογής. Για τους
υπόχρεους του Μέτρου 10 απαιτείται στο γεωργό-περιβαλλοντικο-κλιματικό φάκελο η ύπαρξη
Ετήσιων Σχέδιων Εφαρμογής σε έντυπη μορφή, με τυχόν αναθεωρήσεις αυτών, υπογεγραμμένα
από τον επιβλέποντα γεωπόνο.
Δ. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) με τις τυχόν τροποποιήσεις: Ως Σχέδιο
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης νοείται το επιχειρησιακό σχέδιο της εκμετάλλευσης διάρκειας όσο
και η περίοδος δέσμευσης. Ως περίοδος δέσμευσης θεωρείται η χρονική περίοδος όπως ορίζεται
κατά περίπτωση στη διάρκεια της οποίας οι δικαιούχοι και το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύονται να
τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Η περίοδος δέσμευσης είναι 5 έτη (δικαιούχοι
πενταετίας). Στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης περιγράφονται αναλυτικά τα
αγροτεμάχια, οι βοσκότοποι και τα ζώα, ο τρόπος κατοχής, αξιοποίησης και περιβαλλοντικής
διαχείρισης καθώς και άλλα στοιχεία σε σχέση με την εκμετάλλευση. Το ΣΠΔ δύναται να
συνταχθεί -μέσω τυποποιημένης φόρμας- είτε από τον δικαιούχο, είτε από σύμβουλο. Αποτελεί
τμήμα της υποβληθείσας Αίτησης Ενίσχυσης. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δίνει την δυνατότητα
στο δικαιούχο να τροποποιεί το ΣΠΔ άπαξ ετησίως –εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας- και
εντός των οριζόμενων ημερομηνιών ανά Δράση. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει προβεί
σε τροποποίηση, υποχρεούται να τηρεί αντίγραφο του τροποποιημένου ΣΠΔ στον
αγροπεριβαλλοντικό του φάκελο. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας θα πρέπει να αποδεικνύεται από
σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα. Αφορά μόνο τους δικαιούχους Μέτρου 214 και δεν ισχύει για
τα Μέτρα 10 και 11 (ΠΑΑ 2014-2020).
Ε. Αντίγραφο του τηρουμένου στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης Μητρώου Εισροών –
Εκροών - ημερολόγιου εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων και
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο δικαιούχος στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για την
Πολλαπλή Συμμόρφωση τηρεί στην εκμετάλλευση του Μητρώο Εισροών - Εκροών,
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οικονομικών στοιχείων και πραγματοποιούμενων εργασιών. Ο δικαιούχος τηρεί τα Μητρώα
αυτά στον αγροπεριβαλλοντικό του φάκελο. Σε περίπτωση που συμμετέχει στο Μέτρο 214 με
τμήμα της εκμετάλλευσης τότε τηρεί διακριτά μητρώα. Επιπροσθέτως και ανάλογα με το είδος
της Δράσης που συμμετέχει ο δικαιούχος μπορεί να τηρεί και άλλου είδους μητρώα. Σε
περίπτωση που ο δικαιούχος κάνει χρήση κοπριάς και εφόσον δεν υποστηρίζεται η απόκτηση
της από σχετικό τιμολόγιο, θα πρέπει να υπάρχει στον αγροπεριβαλλοντικό φάκελο υπεύθυνη
δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής. Η
ύπαρξη των άνω Μητρώων είναι απαραίτητη και για τους δικαιούχους των Μέτρων 10 και 11
και η μη ύπαρξη τους συνεπάγεται μη καταβολή πληρωμής για το έτος ελέγχου.
ΣΤ. Απόφαση Ένταξής Πράξεων στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν
τροποποιήσεις αυτής καθώς και Σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης (ΟΕ & Π)
(Για τους δικαιούχους του Μέτρου 11)
Ζ. Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση ή τις δράσεις που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος. Τα
απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται συγκεκριμένα και ανά δράση, ως προς την
πληρότητα αγροπεριβαλλοντικού φακέλου περιγράφονται στο υποκεφάλαιο κάθε δράσης.

ΙΙ. ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΗΣ/ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΌΤΗΤΑΣ
Οι δικαιούχοι του Μέτρου 214/ Μέτρο 10 και Μέτρο 11 είναι υποχρεωμένοι να τηρούν κάποιες
ελάχιστες δεσμεύσεις στην εκμετάλλευσή τους. Η τήρηση των δεσμεύσεων αυτών όπως
ορίζονται στις δράσεις των Μέτρων αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή των δικαιούχων
στη χορήγηση των ενισχύσεων. Η μη τήρησή τους οδηγεί αποκλειστικά σε απόρριψη
(αγροτεμαχίου ή της αίτησης ενίσχυση/ πληρωμής, αναλόγως με το είδος μη συμμόρφωσης
Η γραμμή βάσης όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής» περιγράφεται στο υποκεφάλαιο κάθε δράσης. Ομοίως και τα κριτήρια
επιλεξιμότητας/ γραμμή βάσης για τα Μέτρα 10 και 11 του ΠΑΑ 2014-2020.
ΙΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Οι δικαιούχοι του Μέτρου 214 /10 και 11 τηρούν στο σύνολο τους κάποιες υποχρεώσεις και
κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης (πέντε έτη) και μέχρι τη λήξη της δεν δύναται να γίνει
μετατροπή μιας υποχρέωσης σε άλλη. Δίνεται όμως η δυνατότητα αναπροσαρμογής των
συναφθέντων συμβάσεων (Μεταβιβάσεις, ανωτέρα βία) ή διακοπής συμβάσεων.
Σε περίπτωση μερικής ή ολικής συνένωσης εκμεταλλεύσεων για τη δημιουργία μιας νέας
εκμετάλλευσης, η νέα εκμετάλλευση αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις των αρχικών
εκμεταλλεύσεων, μεταξύ των οποίων είναι και η τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης.
Σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία κατά την περίοδο δέσμευσης δεν είναι
δυνατή η ανταλλαγή αγροτεμαχίων και τα ενταγμένα αγροτεμάχια πρέπει να παραμείνουν
σταθερά σε θέση και σε μέγεθος ειδάλλως θα υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Εξαίρεση
αποτελεί η Δράση 2.3 Β Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαροτεύτλου
λόγω της εξαντλητικής για το έδαφος καλλιέργειας ζαχαρότευτλου.
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Η διαφοροποίηση στο μέγεθος της ενταγμένης εκμετάλλευσης επιφέρει κυρώσεις. Οι δικαιούχοι
δηλώνουν στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης /ΣΠΔ και τις καλλιέργειες που σκοπεύουν
να εφαρμόσουν στα αγροτεμάχια κατά την περίοδο δέσμευσης (πενταετία). Δεδομένου του
απρόβλεπτου της γεωργικής δραστηριότητας, ο δικαιούχος μπορεί να τροποποιήσει το ΣΠΔ ως
προς την καλλιέργεια άπαξ ετησίως, έτσι ώστε να συμφωνεί με την πραγματική του
δραστηριότητα. Συνεπώς αποτελεί δέσμευση του δικαιούχου στο σύνολο των δράσεων να
τηρείται το ΣΠΔ μετά των σχετικών τροποποιήσεων. Η τήρηση ΣΠΔ δεν ισχύει για τους
δικαιούχους των Μέτρων 10 και 11 καθώς δεν έχουν τη σχετική υποχρέωση υποβολής αλλά
ισχύει η υποχρέωση τήρησης μεγέθους και θέσης της εκμετάλλευσης.
Όπως έχει ήδη προαναφερθεί οι δικαιούχοι αγροπεριβαλλοντικών ενισχύσεων και Μέτρου 10
και 11 υποχρεούνται να τηρούν στην εκμετάλλευση τους αγροπεριβαλλοντικό /γεωργόπεριβαλλον-κλιματικό φάκελο και στο σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης τη γραμμή βάσης
όπως αυτή ορίζεται ανά Δράση. Αυτονόητο είναι ότι οι δικαιούχοι Μέτρου 10 και 11 πρέπει να
τηρήσουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθόλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων. Επιπρόσθετα και με
γνώμονα τη συμβολή κάθε δράσης στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων/
προτεραιοτήτων είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και τις δεσμεύσεις πάνω από τη γραμμή βάσης
που δικαιολογούν την ενίσχυση. Οι δεσμεύσεις αυτές περιγράφονται στο υποκεφάλαιο κάθε
δράσης.
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Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
Το δείγμα επιτοπίων ελέγχων του Μέτρου 214 /Μ10 και Μ11 εξάγεται μηχανογραφικά από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ο έλεγχος πραγματοποιείται όταν είναι εφικτό από μικτά συνεργεία
(ΟΠΕΚΕΠΕ / ΔΑΟΚ). Για το Μ11 πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τους
ελέγχους της Δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»
συγκροτούνται μικτά συνεργεία ελέγχου και με υπαλλήλους από τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης.
Οι εκμεταλλεύσεις των παραγωγών που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχονται στο σύνολό τους,
όσον αφορά τα ζώα και τις σταυλικές εγκαταστάσεις (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, ιπποειδή),
καθώς επίσης και τους βοηθητικούς χώρους της εκμετάλλευσης όπως αποθήκες, αμελκτήρια,
εγκαταστάσεις παραγωγής ζωοτροφών και το γεωργικό εξοπλισμό, ιδίως όσον αφορά την
εφαρμογή φυτοπροστατευτικών ουσιών. Ο επιτόπιος έλεγχος των αγροτεμαχίων μπορεί να
περιορίζεται σε δείγμα που περιλαμβάνει τουλάχιστον το 50% από κάθε είδος αγροτεμαχίων που
περιλαμβάνονται στην αίτηση του ελεγχόμενου (αροτραίες εκτάσεις, μόνιμες καλλιέργειες,
βοσκότοποι, εκτάσεις υπό παύση καλλιέργειας) ως προς την μέτρηση και σε περίπτωση μη ύπαρξης
απόκλισης αλλά ως προς την τήρηση των δεσμεύσεων πραγματοποιείται επιτόπια επίσκεψη στο
σύνολο των ενταγμένων αγροτεμαχίων στο Μέτρο 214/ Μέτρο 10/ Μέτρο 11. Σε περίπτωση
απόκλισης προσμετράται το σύνολο των αγροτεμαχίων όπως ορίζεται στη σχετική εγκύκλιο
«Εγχειρίδιο διαδικασιών ΟΣΔΕ2017». Οι κωδικοί λαθών των ελεγχθέντων αγροτεμαχίων
σημειώνονται στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου ελέγχου φυτικού / ζωικού κεφαλαίου ΕΑΕ. Αν ο
επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από άλλο φορέα τα αποτελέσματα ελέγχου
(στίγματα μετρήσεων GPS , έντυπα επιτόπιου ελέγχου ) παραδίδονται στον τοπικό ΟΠΕΚΕΠΕ για
την καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα,
ΙΙ. ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά. Εντούτοις, είναι δυνατόν να υπάρξει
προειδοποίηση περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι δεν
τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου. Η προειδοποίηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις 14
ημέρες. Στην περίπτωση που στην εκμετάλλευση εκτρέφονται ζώα, η προειδοποίηση δεν μπορεί να
υπερβεί τις 48 ώρες, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέσω της ειδοποίησης να ενημερωθεί ο γεωργός ότι θα πρέπει πριν τον
έλεγχο να έχει συγκεντρωμένο το σύνολο του ζωικού του κεφαλαίου, ασχέτως προς τον αριθμό και
το είδος των ζώων που δήλωσε στηνΕΑΕ. και να έχει στη διάθεσή του τον αγροπεριβαλλοντικό/
γεωργό-περιβαλλοντικο-κλιματικό φάκελο, με πληρότητα δικαιολογητικών, όπως περιγράφεται
στο σημείο Α. Ι της παρούσας εγκυκλίου. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο ελέγχουμε πιθανή μη
συμμόρφωση του δικαιούχου στις απαιτήσεις του Μέτρου. Σε γενικές γραμμές ως μη συμμόρφωση
νοείται:
(α)όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή τις λοιπές υποχρεώσεις που
συνδέονται με τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ή στήριξης που αναφέρονται στην Εθνική και
Κοινοτική νομοθεσία , οποιαδήποτε περίπτωση μη εκπλήρωσης των εν λόγω κριτηρίων
επιλεξιμότητας, δεσμεύσεων ή λοιπών υποχρεώσεων· ή
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(β) όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, η μη συμμόρφωση με τις σχετικές με τη διαχείριση
κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία, με τα πρότυπα καλής
γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων που καθορίζονται από τα κράτη μέλη
σύμφωνα με το άρθρο 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, ή με τη διατήρηση μόνιμων
βοσκοτόπων
Οι επιτόπιοι έλεγχοι ζωικού κεφαλαίου περιλαμβάνουν επίσης ελέγχους:
α) της ορθότητας και της συνέπειας των καταχωρίσεων στο μητρώο και των δηλώσεων
στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα ζώα, με βάση δείγμα δικαιολογητικών εγγράφων, όπως
τιμολόγια αγορών και πωλήσεων, πιστοποιητικά σφαγής, κτηνιατρικά πιστοποιητικά και, κατά
περίπτωση, διαβατήρια ζώου ή έγγραφα μεταφοράς, που αφορούν τα ζώα για τα οποία
υποβλήθηκαν αιτήσεις ενίσχυσης ή πληρωμής κατά το εξάμηνο που προηγείται του επιτόπιου
ελέγχου· εντούτοις, αν διαπιστωθούν ανωμαλίες, ο έλεγχος επεκτείνεται στο δωδεκάμηνο που
προηγείται του επιτόπιου ελέγχου·
β) για να διαπιστωθεί αν τα βοοειδή ή τα αιγοπρόβατα αναγνωρίζονται με τη βοήθεια
ενωτίων ή άλλων μέσων αναγνώρισης ή συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από διαβατήριο ζώου ή
έγγραφα μεταφοράς, καθώς επίσης αν έχουν καταχωριστεί στο μητρώο και έχουν δεόντως δηλωθεί
στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα ζώα.
Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να βασίζονται σε τυχαίο δείγμα. Όταν με τον δειγματοληπτικό αυτό έλεγχο
αποκαλύπτονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, όλα τα ζώα υποβάλλονται σε έλεγχο ή συνάγονται
συμπεράσματα από το δείγμα μέσω παρεκβολής.
Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται παρουσία του κατόχου της εκμετάλλευσης ή νόμιμα
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει στους ελεγκτές όλα
τα απαιτούμενα μητρώα, αρχεία και παραστατικά, να συγκεντρώσει και να συγκρατήσει το σύνολο
των ζώων του προκειμένου να ελεγχθούν, να διευκολύνει τη μετάβαση των ελεγκτών σε κάθε
αγροτεμάχιο, σταύλο ή βοηθητικό χώρο που περιλαμβάνει η εκμετάλλευσή του και να απαντήσει
σε κάθε ερώτηση σχετική με την τήρηση των απαιτήσεων της ενότητας Α (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΓΕΩΡΓΩΝ) της παρούσας.
Ο έλεγχος των επιμέρους δράσεων αποτελείται από δύο τμήματα: Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε
επίπεδο αγροτεμαχίου/ ζωικού κεφαλαίου με τη χρήση κωδικών λαθών και μετρήσεων στο φύλλο
Β του εντύπου Επιτόπιου φυτικού/ ζωικού κεφαλαίου ΕΑΕ όπως περιγράφεται στην παρούσα
εγκύκλιο και σε επίπεδο εκμετάλλευσης σε χωριστά φύλλα ελέγχου ανά Δράση –Έντυπο Γ που
προσαρτώνται στο Παράρτημα.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, συμπληρώνονται τα συνημμένα υποδείγματα φύλλων ελέγχου,
σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ανάλογα με τις απαιτήσεις
που υποχρεούται να τηρήσει ο κάθε γεωργός.
Ο ελεγχόμενος λαμβάνει γνώση για τα αποτελέσματα του ελέγχου, προσθέτει τις παρατηρήσεις του
στο πρακτικό και υπογράφει υποχρεωτικά επ’ αυτού, λαμβάνοντας αντίγραφο εφ’ όσον έχουν
διαπιστωθεί παραβάσεις. Σε περίπτωση διαφωνίας με τα αποτελέσματα του ελέγχου, ο ελεγχόμενος
διατηρεί το δικαίωμα υποβολής προσφυγής εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην Περιφερειακή
Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ που τον διενήργησε, η οποία συγκροτεί τριμελή επιτροπή από
υπαλλήλους της συναφών ειδικοτήτων για την εκδίκασή της, το αποτέλεσμα της οποίας είναι
9
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οριστικό και καταχωρείται στο μηχανογραφικό αρχείο. Η μη υπογραφή του παραγωγού ή η άρνηση
λήψης αντιγράφου, καταγράφεται από τους ελεγκτές στο πρακτικό, δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα
του ελέγχου, ούτε μεταβάλει την προθεσμία προσφυγής. Στην επιτροπή δεν συμμετέχουν οι
υπάλληλοι που διενήργησαν τον έλεγχο.
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ΙΙΙ. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ / ΓΕΩΡΓΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
Η μη επίδειξη αγροπεριβαλλοντικού/ γεωργοπεριβαλλον κλιματικού φακέλου συνεπάγεται μη
ύπαρξη και παράγεται μηχανογραφικά ο κωδ. 21038: μη τήρηση αγροπεριβαλλοντικού φακέλου.
Σε περίπτωση που επιδειχθεί ο αγροπεριβαλλοντικός φάκελος ελέγχουμε την πληρότητα του. Η
πληρότητα του αγροπεριβαλλοντικού φακέλου σε όλα τα έντυπα ελέγχου ελέγχεται με βάση τα
ερωτήματα ανά δράση τα οποία συμπληρώνονται με τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ. Σε περίπτωση μη πληρότητας
παράγεται μηχανογραφικά ο κωδ. 21039. Αναλυτικά και για κάθε δράση τα σημεία ελέγχου
αγροπεριβαλλοντικού φακέλου περιγράφονται στις επιμέρους δράσεις.
IV. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Για το σύνολο των αγροπεριβαλλοντικών, βιολογικών δράσεων αν δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις
που περιγράφονται ανά Μέτρο στα σημεία Γραμμή Βάσης του παρόντος, προστίθεται ο κωδικός
21036 «μη τήρηση γραμμή βάσης» στο φύλλο ελέγχου της ΕΑΕ και στο αγροτεμάχιο που αφορά
ή μη συμμόρφωση. Σε περίπτωση μη τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας όπως αυτά
περιγράφονται ανά Μέτρο/ Δράση προστίθεται ο Κωδικός λάθους 21902 «μη τήρηση κριτηρίων
επιλεξιμότητας»
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(2) ΜΕΤΡΟ 11: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ





Υπομέτρο 11.1 Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 11.1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής
στη γεωργία.
Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στη γεωργία

Περιγραφή Μέτρο 11 Βιολογικές πρακτικές και μέθοδοι παραγωγής μετατροπή/ διατήρηση
στη Γεωργία (Δράση 11.1.1 και 11.2.1)
Οι Δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 εφαρμόζονται στο σύνολο της χώρας. Επιλέξιμες καλλιέργειες είναι η
ελιά, η σταφίδα, τα επιτραπέζια και τα οινοποιήσιμα σταφύλια, ,τα μηλοειδή, τα πηρυνόκαρπα, τα
εσπεριδοειδή, ο αραβόσιτος (κτηνοτροφικός και εδώδιμος) , τα χειμερινά σιτηρά, το ρύζι, η
μηδική-τριφύλλι, το βαμβάκι, τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, , όσπρια, λινάρι, ελαιοκράμβη, σόργος,
ηλίανθος και λοιπές αροτραίες καλλιέργειες, τα και τα αρωματικά- φαρμακευτικά φυτά.
Εξαιρούνται οι καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς καθώς και οι
υδροπονικές καλλιέργειες. Για τους δικαιούχους των Δράσεων 11.1.1 και 11.2.1 (Βιολογική
γεωργία μετατροπή/διατήρηση) οι δεσμεύσεις που δικαιολογούν την ενίσχυση σχετίζονται με την
ένταξη τους στο σύστημα της βιολογικής παραγωγής του Καν. (ΕΚ) 834/2007 όπως αυτή
υποστηρίζεται από τη σύμβαση με εγκεκριμένο πιστοποιητικό οργανισμό και με τη σχετική
βεβαίωση τήρησης των κατευθύνσεων και προδιαγραφών παραγωγής του Καν. (ΕΚ) 834/2007 (η
οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ)). Δικαιούχοι της Δράσης 11.1.1
Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία. είναι
νεοεισερχόμενοι γεωργοί. Ως «νεοεισερχόμενος» στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας νοείται ο
γεωργός που αναλαμβάνει να εντάξει στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον
Καν.(EK) 834/2007 του Συμβουλίου, αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων που
δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ & Π)
μέχρι και τον Ιανουάριο του 2017. Επιλέξιμοι προς ένταξη στη Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη
διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία είναι παραγωγοί με
αγροτεμάχια τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν.
(ΕΚ) 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου η οποία και έχει
συναφθεί πριν από τον Ιανουάριο του 2017. Αν έχουν αγροτεμάχια τα οποία δεν
συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω σύμβαση και επιθυμούν να τα εντάξουν στο σύστημα
βιολογικής παραγωγής τότε αυτά είναι επιλέξιμα για τη Δράση 11.1.1 1 Ενισχύσεις για τη
μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία. Συνεπώς ο κάθε
δικαιούχος μπορεί με διαφορετικά αγροτεμάχια να υποβάλλει αίτηση στήριξης και στις δύο
δράσεις. Η ένταξη στο σύστημα βιολογικής παραγωγής δεν πρέπει να συγχέεται με το Μέτρο 214
δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» Οι παραγωγοί που δύναται να συμμετέχουν στη Δράση 11.1.2
μπορεί να είναι παλιοί δικαιούχοι της Δράσης 1.1 αλλά δεν είναι αποκλειστικά αυτοί μόνο.
Οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 πρέπει να κατέχουν τα δηλωθέντα αγροτεμάχια νόμιμα καθόλη τη
διάρκεια της δέσμευσης. Σε περίπτωση ελαιοκαλλιέργειας η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης για τα
επιλέξιμα αγροτεμάχια είναι 8 δέντρα το στρέμμα. Ειδικά για τους δικαιούχους της Δράσης 11.2.1
απαραίτητη είναι η ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π η οποία επιβεβαιώνει ότι τα αγροτεμάχια είναι σε
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στάδιο βιολογικής παραγωγής ή/και σε στάδια μετατροπής από τη συμβατική σε βιολογική γεωργία
ή/και σε στάδιο υποβιβασμού αλλά σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόζονται οι γενικές αρχές του
Καν.(ΕΚ) 834/2007.
Δεν επιτρέπονται στο Μέτρο αγροτεμάχια μικρότερα του 0,1ha , αγροτεμάχια ενταγμένα στο
Μέτρο 221 «Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών» και συνιδιόκτητα. Όλοι οι δικαιούχοι είναι
υποχρεωμένοι να τηρούν το φάκελο εκμετάλλευσης και τη γραμμή βάσης όπως αυτά
περιγράφονται σε ακόλουθα κεφάλαια της παρούσης.
Επιπρόσθετα αλλά προαιρετικά ο δικαιούχος μπορεί να προβεί σε – εργαστηριακές αναλύσεις
καθώς και σε δαπάνες πιστοποίησης. Ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει σύμβουλο γεωπόνο.
Σύμφωνα με την 1766/71435/3.7.2017 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ’ έτος, να
καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων ή
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον
κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται, να
καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του
ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω του ΠΣ, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
Ένταξης Πράξεων. Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί αντίγραφο της εν λόγω σύμβασης, η το
επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του κατά περίπτωση στο φάκελο δικαιούχου και να την
προσκομίζει σε οποιοδήποτε έλεγχο του ζητηθεί.
Κάθε σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών και να καλύπτει ένα ολόκληρο έτος
εφαρμογής. Για το κάθε επόμενο έτος, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει, μέσω του ΠΣ, έως
τις 25/07 την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε αλλαγή, καταγγελία,
ανανέωση κλπ, που αφορά στη σύμβασή του με το σύμβουλο, αντλώντας στοιχεία που έχουν
καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Κατάσταση Συμφωνητικών της παραγράφου 16 του
άρθρου 8 του Ν.1882/90» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Ο σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει το δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή των
απαιτήσεων του Μέτρου καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική
παραγωγή. Επιπλέον, οφείλει να συμβουλεύει το δικαιούχο για τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και
για τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής. Επιπρόσθετα, υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια
περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τυχόν μη τήρηση των υποχρεώσεων ή την μονομερή
διακοπή της σύμβασης από πλευράς δικαιούχου, ώστε αυτά να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια
του διοικητικού ελέγχου πληρωμής.
Ο σύμβουλος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση του νομικού προσώπου
θα πρέπει είτε να απασχολεί γεωπόνο, με όποια σχέση εργασίας, είτε μέτοχος να είναι γεωπόνος. Σε
κάθε περίπτωση, θα πρέπει στην έναρξη επιτηδεύματος/εργασιών (φυσικού – νομικού προσώπου)
να περιγράφεται η δραστηριότητα την οποία καλούνται να εφαρμόσουν.
Οι αποδεκτοί κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) είναι οι εξής:
70.22.12.12 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών
εκμεταλλεύσεων.
70.22.15.02 Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών,
εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού,
γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων).
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70.22.15.06 Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε
θέματα αγροτικής οικονομίας
Επισημαίνουμε ότι το δείγμα επιτοπίων ελέγχου του Μέτρου 11 είναι και δείγμα Πολλαπλής
Συμμόρφωσης . Ως εκ τούτου ο έλεγχος της γραμμής βάσης ως προς τις ΚΑΔ που περιγράφονται
στο σημείο Β και για τα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο Μέτρο πραγματοποιείται μέσω
του ελέγχου πολλαπλής συμμόρφωσης. Συνεπώς η μη τήρηση των κάτωθι ΚΑΔ συνεπάγεται χρήση
κωδικού 21036 «μη τήρηση γραμμή βάσης» στο φύλλο ελέγχου της ΕΑΕ και στο αγροτεμάχιο που
αφορά ή μη συμμόρφωση.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
(Α) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Κατά την επιτόπια επίσκεψη ελέγχεται αρχικά ο φάκελος που υποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος
στην εκμετάλλευση (έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη στιγμή του ελέγχου),και που
περιλαμβάνει:
Α. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης: Ως αίτηση στήριξης νοείται η αίτηση που
υποβάλλει ο παραγωγός για την ένταξη στα μέτρα, υπομέτρα, δράσεις του ΠΑΑ που συνδέονται με
την έκταση ή/και αριθμό ζώων και ανήκουν στο πεδίο ισχύος του Ολοκληρωμένου Συστήματος
(ΟΣ), στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 1305/2013. Σε κάποιες περιπτώσεις ο δικαιούχος δύναται να έχει
στο φάκελο του άνω της μια αίτησης (για την περίπτωση που ο παραγωγός είναι δικαιούχος και
στο Μ214 ή Μ10)
Β. Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωμής: Ως αίτηση πληρωμής θεωρείται η ετήσια αίτηση που
υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση πληρωμής από τις εθνικές αρχές στο πλαίσιο του
Καν1305/2013 Η αίτηση πληρωμής αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης (ΕΑΕ 2017). Η ΕΑΕ υποβάλλεται από τον παραγωγό κάθε έτος στα πλαίσια του
Καν.1306/2013 αναφέροντας κατά περίπτωση όλα τα στοιχεία της εκμετάλλευσης καθώς και τις μη
γεωργικές εκτάσεις για τις οποίες ζητείται η στήριξη.
Γ. Απόφαση της Ένταξης Πράξεων στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν
τροποποιήσεις αυτής. Ως πράξη ορίζεται το έργο, σύμβαση, δράση ή ομάδα έργων που
επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή των οικείων προγραμμάτων ή υπό την ευθύνη της, η οποία
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας ή των σχετικών
προτεραιοτήτων· στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, η πράξη συνίσταται στις
χρηματοδοτικές συνεισφορές από ένα πρόγραμμα σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και στη
συνακόλουθη χρηματοδοτική υποστήριξη που παρέχουν τα εν λόγω μέσα·. Κατά συνέπεια η
απόφαση ένταξης πράξεων είναι η έγγραφη δέσμευση του δικαιούχου συμμετοχής στην πράξη με
στόχο την επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ.
Δ. Σύμβαση με τον Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων : Σύμφωνα με τις
διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής ο παραγωγός που επιθυμεί να
πιστοποιήσει τα προϊόντα του ως προς την τήρηση του Καν834/2007 θα πρέπει: (α) να συνάψει
σύμβαση με έναν εγκεκριμένο ιδιωτικό φορέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Η
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης θεωρείται ως έναρξη της τήρησης των απαιτήσεων του
Καν.834/2007 από τον παραγωγό. Ο παραγωγός συνάπτει σύμβαση με ένα και μόνο Οργανισμό
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Ελέγχου και Πιστοποίησης για το σύνολο των κατά κατηγορία δραστηριοτήτων του. (β) Να
υποβάλλει την ανωτέρω αναφερομένη σύμβαση στον ΟΠΕΚΕΠΕ (γ)να εφαρμόζει αρχές και
μεθόδους βιολογικής γεωργίας και να τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αναφέρονται στον
Κανονισμό 834/07 και στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο γενικότερα.
Ε Ημερολόγια: Κάθε παραγωγός που εντάσσεται στο σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης τήρησης
του Καν. 834/2007 οφείλει να τηρεί εκτός από τις γενικές αρχές της βιολογικής γεωργίας και:
1. Ημερολόγιο εργασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα καλλιεργειών κατά αγροτεμάχιο αν αυτό
είναι εφικτό ειδάλλως ανά ομάδα καλλιέργειας.
2. Μητρώο αγοράς εισροών
3. Μητρώο εκροών ήτοι παραγωγής και πώλησης προϊόντων
Ο παραγωγός πρέπει να έχει όλα τα νόμιμα παραστατικά αγοράς (σπόρων, λιπασμάτων, κα) και
πώλησης προϊόντων και στην περίπτωση που χρησιμοποιεί κοπριά και δεν υπάρχει σχετικό
τιμολόγιο προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται η ακριβής ποσότητα και η
προέλευση αυτής. Σε περίπτωση που συμμετέχει στο Μέτρο 11 με τμήμα της εκμετάλλευσης τότε
τηρεί διακριτά μητρώα.
Όλα τα τηρούμενα στοιχεία θα πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια μετά την
ολοκλήρωση των δεσμεύσεων.
ΣΤ. Κάθε άλλο έγγραφο που το Μέτρο 11 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται
επιπρόσθετα συγκεκριμένα για το Μέτρο είναι τα εξής:
 Παραστατικά αμοιβής του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης των Βιολογικών
Προϊόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης και
Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ο οποίος αντικατέστησε τον ΚΒΣ.(προαιρετικό)
 Νόμιμη σύμβαση με γεωπόνο σύμβουλο διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους παραστατικά
αμοιβής του συμβούλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
και Συναλλαγών (ΚΦΑΣ). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ο ίδιος γεωπόνος τότε
αντίγραφό του σχετικού πτυχίου (ΠΕ ή ΤΕ).
 Παραστατικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης και
Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) από τα οποία προκύπτει η πραγματοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων
σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί.
 Ειδικότερα και σύμφωνα με το Πρότυπο Βιολογικής Γεωργίας ο δικαιούχος υποχρεούται να
τηρεί στην εκμετάλλευση του μητρώα καταγραφής εργασιών, εισροών και οικονομικών
στοιχείων για τα ενταγμένα αγροτεμάχια όπως έχει ήδη περιγραφεί Αν ο παραγωγός δεν
συμμετέχει με το σύνολο της εκμετάλλευσης του στη Βιολογική Παραγωγή πρέπει να
αντιμετωπίζει την εκμετάλλευσή του (φυτική και ζωική) ως διαφορετική, γεγονός που
συνεπάγεται διαφορετικά μητρώα, αποθήκες, κ.α. Το ίδιο ισχύει ακόμη και εάν μέρος της
φυτικής παραγωγής είναι σε περίοδο προσαρμογής. Ειδικότερα για τα τεμάχια που είναι σε
περίοδο προσαρμογής, ακόμη και αν τηρεί κοινό μητρώο εισροών - εκροών και
πραγματοποιούμενων εργασιών θα πρέπει οι περιγραφές να είναι διακριτές, καθώς και η
αποθήκευσή τους - αν χρησιμοποιεί κοινούς αποθηκευτικούς χώρους - να είναι σε
διαφορετικά σημεία.
 Οι σπόροι και το πολλαπλασιαστικό υλικό σε περίπτωση που έχουν χρησιμοποιηθεί (για τις
αροτραίες καλλιέργειες), πρέπει να έχουν παραχθεί με βιολογική μέθοδο. Σε περίπτωση
ιδιοπαραγωγής πρέπει να επιδεικνύεται η σχετική άδεια παρέκκλισης. Η άδεια παρέκκλισης
προκύπτει από μηχανογραφική εφαρμογή για την οποία υπεύθυνη για το χειρισμό της και για
να δώσει τις σχετικές εκτυπώσεις στους δικαιούχους είναι η τοπική ΔΑΟΚ .
15

ΑΔΑ: 7ΙΤΖ46ΨΧΞΧ-Ι02

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης τήρησης του Καν834/2007 (προαιρετικό).
(Β) ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΗΣ /ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 των Υπομέτρων 11.1 και 11.2 Διατήρηση και μετατροπή σε
βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία οφείλουν να τηρούν κατά έτος και
καθόλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων και στο σύνολο των αγροτεμαχίων τους τη Γραμμή Βάσης,
ήτοι:
(α) Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ)
ΚΑΔ 1 Οι γεωργοί απαγορεύεται να εφοδιάζουν το έδαφος των γεωργικών εκτάσεων
(καλλιεργούμενων και μη) με συνολική ποσότητα αζώτου από κτηνοτροφικά απόβλητα πάνω από
250 κιλά/εκτάριο σε χρονικό διάστημα 12 μηνών. Τα όρια αυτά περιλαμβάνουν τόσο την εφαρμογή
επεξεργασμένων κτηνοτροφικών αποβλήτων όσο και την απόθεση αποβλήτων από τα ίδια τα ζώα
που πιθανόν να βόσκουν στις εκτάσεις αυτές.
ΚΑΔ 1 Οι γεωργοί απαγορεύεται να εφαρμόζουν αζωτούχα λιπάσματα ή κτηνοτροφικά
απόβλητα κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι 1η Φεβρουαρίου. Τα απόβλητα
πτηνοτροφείων και τα υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται σε
αμμώδη εδάφη επιπλέον και κατά το δίμηνο από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Οκτωβρίου. Εξαίρεση
από την ανωτέρω απαγόρευση ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: (α) στη λίπανση εγκατεστημένης
καλλιέργειας χειμερινών κηπευτικών, στην οποία επιτρέπεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων ή
στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων στα ήδη αναπτυχθέντα φυτά. (β) στη βασική λίπανση, για
όσες καλλιέργειες απαιτείται (μεταξύ των οποίων και τα χειμερινά σιτηρά), με την προϋπόθεση να
μη χρησιμοποιούνται νιτρικά λιπάσματα (πχ. νιτρική αμμωνία ή άλλο λίπασμα που περιέχει νιτρικά
ιόντα σε οποιαδήποτε αναλογία) απόβλητα πτηνοτροφείων ή υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα
(επιτρέπεται δηλαδή η χρήση ουρίας, αμμωνίας, λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης αζώτου κλπ.
καθώς και κοπριάς αιγοπροβάτων και στερεών αποβλήτων βουστασίων και χοιροστασίων).
ΚΑΔ 1 Οι παραγωγοί απαγορεύεται να εφαρμόζουν αζωτούχα λιπάσματα ή κτηνοτροφικά
απόβλητα κοντά σε επιφανειακά νερά (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφροι και
κανάλια άρδευσης ή στράγγισης) ή υπόγεια νερά (πηγές, πηγάδια και γεωτρήσεις), και ειδικότερα
(α)Προκειμένου για αζωτούχα λιπάσματα: σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων από επιφανειακά
νερά σε περίπτωση επίπεδης έκτασης, και σε απόσταση μικρότερη των 6 μέτρων σε αγρούς με
κλίση άνω του 8%, (β) Προκειμένου για κτηνοτροφικά απόβλητα: σε απόσταση μικρότερη των 10
μέτρων από επιφανειακά νερά για την περίπτωση των στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων, και 20
μέτρων για την περίπτωση των υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων. (γ) Σε εκτάσεις με κλίση άνω
του 8%, όταν τα λιπάσματα ή τα κτηνοτροφικά απόβλητα είναι σε υγρή μορφή, με εξαίρεση την
εφαρμογή μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης ή με τη μέθοδο της έγχυσης. (δ) Σε
απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από γεωτρήσεις, πηγές και πηγάδια.
ΚΑΔ 4 Να τηρεί Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε. –όπως
έχει ήδη περιγραφεί) στην εκμετάλλευσή του, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παραστατικά
αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, κα ) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης,
ζωοτροφές Υποχρεούται, επίσης, να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις, τα μέτρα και τις υποδείξεις
των αρμοδίων αρχών. Το Μ.Ε.Ε.-Η.Ε. αποτελείται από φάκελο παραστατικών και εγγράφων,
συνοδευόμενο από πίνακες όπου καταγράφονται ημερολογιακά οι εισροές και οι εκροές της
εκμετάλλευσης, καθώς και οι διεξαχθείσες εργασίες και συσχετίζονται με τα αντίστοιχα
παραστατικά και έγγραφα.
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ΚΑΔ 1 Σε εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση ζώνες, η
ποσότητα κοπριάς που προστίθεται κάθε χρόνο στο έδαφος είτε από ανθρώπους είτε από τα ίδια τα
ζώα, να μην περιέχει άζωτο πάνω από 170 κιλά/εκτάριο.
(β) Τήρηση ελάχιστων απαιτήσεων για τα λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Από 01/1/1014 όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να
εφαρμόζουν τις Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας όπως καθορίζονται στην εθνική
νομοθεσία . Σε περίπτωση αναρτημένων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
«Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» ανά καλλιέργεια/ομάδα
καλλιεργειών, οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν
τις Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας που προσδιορίζονται σε αυτές.
Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του Ν.
4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει, για να μπορούν να προμηθεύονται μετά τις 26
Νοεμβρίου 2015 φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση.

Αναλυτικά οι γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας είναι:
α) Η πρόληψη ή και η εξάλειψη των επιβλαβών οργανισμών πρέπει να επιτυγχάνεται ή να
υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων επιλογών, κατά προτεραιότητα ιδίως με τις κατά περίπτωση
ενέργειες:
1. Την αμειψισπορά των καλλιεργειών.
2. Την χρήση κατάλληλων τεχνικών καλλιέργειας (π.χ. προετοιμασία σποροκλίνης με σκοπό το
σπάσιμο του ληθάργου των σπόρων των ζιζανίων και την καταπολέμησή τους, την καταγραφή
ημερομηνιών και πυκνοτήτων σποράς, την συγκαλλιέργεια με εδαφοκάλυψη, την άροση
συντήρησης, κλάδεμα και άμεση σπορά).
3. Την χρήση, όπου απαιτείται, ανθεκτικών ή ανεκτικών ποικιλιών και τυποποιημένου ή
πιστοποιημένου υλικού σποράς και φύτευσης.
4. Την χρήση ισορροπημένων πρακτικών λίπανσης, ασβέστωσης και άρδευσης ή και
αποστράγγισης των χωραφιών.
5. Την παρεμπόδιση της διάδοσης επιβλαβών οργανισμών με μέτρα υγιεινής (π.χ. με τακτικό
καθαρισμό των μηχανημάτων και του εξοπλισμού).
6. Την προστασία και ενίσχυση σημαντικών επωφελών οργανισμών, με κατάλληλα μέτρα
φυτοπροστασίας ή τη χρήση οικολογικών υποδομών εντός και εκτός των χώρων παραγωγής.
β) Οι επιβλαβείς οργανισμοί πρέπει να παρακολουθούνται με κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία,
εφόσον υπάρχουν. Στα κατάλληλα αυτά εργαλεία πρέπει να περιλαμβάνονται επιτόπιες
παρατηρήσεις καθώς και συστήματα επιστημονικώς ορθής προειδοποίησης, πρόβλεψης και
έγκαιρης διάγνωσης, εφόσον είναι εφικτό, καθώς και η αξιοποίηση συμβουλών από συμβούλους με
επαγγελματική κατάρτιση.
γ) Με βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να
αποφασίζει αν και πότε πρέπει να εφαρμόσει μέτρα φυτοπροστασίας. Άρτιες και επιστημονικά
ορθές τιμές κατωτέρων ορίων είναι βασική προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων. Για τους
επιβλαβείς οργανισμούς, πριν από τις εφαρμογές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα
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κατωτέρων ορίων επέμβασης που έχουν καθοριστεί για την περιοχή, τις συγκεκριμένες εκτάσεις,
τις καλλιέργειες και τις ειδικές κλιματολογικές συνθήκες, εφόσον είναι εφικτό.
δ) Ορθολογικές βιολογικές, φυσικές και άλλες μέθοδοι χωρίς χημικά μέσα πρέπει να προτιμούνται
από τις μεθόδους με χημικά μέσα, εφόσον παρέχουν ικανοποιητικό έλεγχο των επιβλαβών
οργανισμών.
ε) Τα γεωργικά φάρμακα που εφαρμόζονται πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ειδικά για το
συγκεκριμένο στόχο και να έχουν τις λιγότερες παρενέργειες για την υγεία του ανθρώπου, τους
οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον.
στ) Ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να τηρεί τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και άλλων
μορφών παρέμβασης στα απαραίτητα επίπεδα, π.χ. με χαμηλές δόσεις, μειωμένη συχνότητα
εφαρμογής ή μερική εφαρμογή, εφόσον το επίπεδο κινδύνου για τη βλάστηση είναι αποδεκτό και
δεν αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης της ανθεκτικότητας στους πληθυσμούς επιβλαβών
οργανισμών.
ζ) Εάν ο κίνδυνος να αναπτυχθεί ανθεκτικότητα σε ένα μέτρο φυτοπροστασίας είναι γνωστός και
εάν το επίπεδο επιβλαβών οργανισμών απαιτεί επανειλημμένη εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων
στις καλλιέργειες, πρέπει να εφαρμόζονται οι διαθέσιμες στρατηγικές διαχείρισης της
ανθεκτικότητας προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα των προϊόντων. Σε αυτές μπορεί
να περιλαμβάνεται η χρήση πολλαπλών γεωργικών φαρμάκων με διάφορους τρόπους δράσης.
η) Με βάση το ιστορικό χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και την παρακολούθηση των επιβλαβών
οργανισμών, ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να αξιολογεί την επιτυχία των εφαρμοζόμενων
μέτρων φυτοπροστασίας,
Οι αναφερόμενες παραπάνω ενέργειες εφαρμογής των Γενικών αρχών της ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας από τους παραγωγούς - καλλιεργητές, οι οποίες ισχύουν για όλες τις καλλιέργειες,
θα πρέπει να καταγράφονται σε ημερολόγιο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε κάθε σχετικό έλεγχο
από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές, ώστε να πιστοποιείται η εφαρμογή αυτών.
Προς υποβοήθηση του έργου των παραγωγών – καλλιεργητών τα Περιφερειακά Κέντρα
Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου εκδίδουν Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων, για τις
βασικές καλλιέργειες του χώρου ευθύνης των, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer2/agricultural-warnings).
Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως αρμόδια αρχή, θα εκδίδει προς εφαρμογή
τμηματικά, Οδηγούς Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας για κάθε καλλιέργεια, επειδή υπάρχουν
διαφοροποιήσεις σε γενετικά και αγροβιολογικά χαρακτηριστικά και πρέπει να προσδιοριστούν οι
καλλιεργητικές επιλογές εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας. Οι Οδηγοί θα
περιλαμβάνουν τις καλλιεργητικές επιλογές υποχρεωτικής εφαρμογής, οι οποίες διέπονται από τις
Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και τις καλλιεργητικές επιλογές εθελοντικής
εφαρμογής, οι οποίες διέπονται από τις Ειδικές Κατευθυντήριες Γραμμές Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας. Οι αναφερόμενοι οδηγοί θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(γ)Να τηρεί την ελάχιστη δραστηριότητα του Πυλώνα Ι
Να διατηρεί τη γη σε κατάσταση που να την καθιστά κατάλληλη για καλλιέργεια χωρίς
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων δηλαδή:
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1. για τις αρόσιμες εκτάσεις να εφαρμόζει μία άροση ανά έτος
2. για τους δενδρώνες και αμπελώνες να καθαρίζει τον υποορόφο ανά 2 έτη ή να εφαρμόζει
κλάδεμα κλαδοκάθαρου το αργότερο ανά δύο έτη
Επιπρόσθετα οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 θα πρέπει να τηρούν καθόλη τη περίοδο δέσμευσης τα
κριτήρια επιλεξιμότητας ήτοι:




Ο δικαιούχος είναι ενεργός γεωργός
Τα αγροτεμάχια είναι δηλωμένα στην πλεόν πρόσφατη ΕΑΕ
Τα αγροτεμάχια κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ΄όλη την
περίοδο δέσμευσης.
 Όσον αφορά την καλλιεργητική ομάδα «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης
των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha, προκειμένου να
εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα. Ελαιώνες με πυκνότητα φύτευσης
μικρότερη των 80 ελαιόδεντρων/Ha, δεν είναι επιλέξιμοι προς ένταξη στο Μέτρο.
 Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων / βοσκοτόπων ανέρχεται σε 0,1 Ha
(εκτάρια), το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου
δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 0,3 Ha για
τις μόνιμες καλλιέργειες, σε 0,2 Ha για τις αροτραίες καλλιέργειες και σε 0,3 Ha για τις
μικτές εκμεταλλεύσεις.
 Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία:
α) είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,
β) είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές, σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσηςαγροτεμαχίου, δράσεις των μέτρων 10, 11 και 14
γ) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό
συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του υποψηφίου.
(Γ) ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης
Πράξεων. Αναλυτικά:
1. Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ’ έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο
οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η εν λόγω
σύμβαση, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του
ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός δύο (2) μηνών από την Απόφαση Ένταξης κάθε δικαιούχου,
συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος/Εργασιών του συμβούλου. Κάθε σύμβαση
πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια ενός έτους. Πριν την παρέλευση του έτους, και για κάθε
επόμενο έτος, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει, μέσω του ΠΣ, την αρμόδια
περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ, που
αφορά στη σύμβαση με το σύμβουλο. Ο σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει το
δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του Μέτρου καθώς και της
εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, οφείλει να
συμβουλεύει το δικαιούχο για τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη της
βιολογικής παραγωγής. Επιπρόσθετα, υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια
περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τυχόν μη τήρηση των υποχρεώσεων ή
μονομερούς διακοπής της σύμβασης από πλευράς δικαιούχου. Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων
Γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του
πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός δύο
(2) μηνών από την Απόφαση Ένταξής του.
Οι δικαιούχοι δεσμεύονται: Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των
αγροτεμαχίων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας –
εξαιρετικών περιστάσεων.
Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στο μέτρο, καθώς δεν
επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της
παρούσας.
Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
του Συμβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, και τις εθνικές διατάξεις που
εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με
την προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις
αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες, εκτροφές και τα προϊόντα τους, καθ’ όλη τη διάρκεια
της δέσμευσης.
Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής
Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια
εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.
Να τηρούν φάκελο δικαιούχου, όπως ορίζεται στο σημείο 21 του άρθρου 4 της παρούσας, ο
οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων

Έλεγχος δεσμεύσεων Υπομέτρου 11.1.1 και 11.1.2
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο αγροτεμαχίου (Φύλλο φυτικού κεφαλαίου ΕΑΕ):
Υποχρεωτικά συμπληρώνονται τα πεδία με κωδικούς λάθους εφόσον διαπιστωθεί ότι ισχύουν τα
παρακάτω :
21901: Είναι υδροπονική καλλιέργεια
21004: Η κατεύθυνση της καλλιέργειας είναι η παραγωγή προϊόντων για ενεργειακούς σκοπούς
21036: Μη τήρηση της γραμμής βάσης Καταχωρείται ο εν λόγω κωδικός λάθους αν στο
αγροτεμάχιο παρατηρείται η μη τήρηση μίας ή παραπάνω υποχρεώσεων όπως αυτές περιγράφονται
στο σημείο Β.
21902: Μη τήρηση κριτηρίων επιλεξιμότητας. Καταχωρείται ο εν λόγω κωδικός λάθους αν στο
αγροτεμάχιο παρατηρείται η μη τήρηση μίας ή παραπάνω υποχρεώσεων που αναφέρονται στη
νόμιμη κατοχή και στη συνιδιοκτησία . Συνεπώς ελέγχουμε τα παραστατικά ιδιοκτησίας και αν
κάποιο αγροτεμάχιο δεν έχει νόμιμη κατοχή χρησιμοποιούμε αυτόν τον κωδικό (συνεπάγεται
απόρριψη από την πληρωμή).
Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί στο αγροτεμάχιο μη εφαρμογή της μια άροσης ανά έτος και για
τους δενδρώνες και αμπελώνες μη καθαρισμός του υποορόφου ανά 2 έτη ή κλάδεμα κλαδοκάθαρου
το αργότερο ανά δύο έτη τότε εφαρμόζουμε τις οδηγίες που ισχύουν και για τους επιτόπιους
ελέγχους 2017 δηλαδή:
Αν διαπιστωθεί ότι το αγροτεμάχιο ή μέρος αυτού δεν είναι σε παραγωγή, ούτε σε καλή γεωργική
κατάσταση, τότε ως ευρεθείσα καλλιέργεια συμπληρώνεται :
η 42 (ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ).Η έκταση που
αφορά στην ομάδα καλλιέργειας 42 αφαιρείται από την επιλέξιμη έκταση του αγροτεμαχίου.
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ή
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ, εφόσον το αγροτεμάχιο είναι σε ilot με cover id βοσκοτοπικό και τηρείται η
απάιτηση να είναι σε καλή γεωργική κατάσταση με την κοπή και απομάκρυνση της βλάστησης
ώστε η ποώδης βλάστηση να μην υπερβαίνει το ύψος των εβδομήντα εκατοστών.
β) Η επιλεξιμότητα των δενδρώνων ελέγχεται:
Όταν είναι σε παραγωγή με την συγκομιδή ή το κλάδεμα καρποφορίας, ή με τον καθαρισμό του
υποορόφου του δενδρώνα ετησίως.
Όταν είναι σε καλή γεωργική κατάσταση με τον καθαρισμό του υποορόφου του δενδρώνα ανά δύο
έτη ή την εφαρμογή κλαδέματος κλαδοκάθαρου το αργότερο ανά δύο έτη.
Κατ΄ αρχήν ελέγχεται εάν στα δένδρα έχει εφαρμοστεί κλάδεμα καρποφορίας. Εάν δεν διαπιστωθεί
αυτό ελέγχεται ο καθαρισμός του εδάφους κάτω από την κόμη των δένδρων σε διάστημα ενός
έτους. Εάν δεν διαπιστωθεί ο καθαρισμός ζητούνται από τον παραγωγό παραστατικά που
αποδεικνύουν την συγκομιδή. Εάν ο παραγωγός δεν προσκομίσει παραστατικά, τότε ο δενδρώνας
δεν είναι σε παραγωγή και ελέγχεται εάν είναι σε καλή γεωργική κατάσταση. Αυτό ελέγχεται, είτε
με τη διαπίστωση εφαρμογής κλαδέματος του κλαδοκάθαρου, είτε με τη διαπίστωση καθαρισμού
του εδάφους κάτω από την κόμη των δένδρων εντός διετίας.
Εάν σύμφωνα με τα προαναγραφόμενα βήματα ελέγχου διαπιστωθεί ότι το αγροτεμάχιο ή μέρος
αυτού δεν είναι σε παραγωγή, ούτε σε καλή γεωργική κατάσταση, τότε ως ευρεθείσα καλλιέργεια
συμπληρώνεται:
ή
42(ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ). Η έκταση που
αφορά στην ομάδα καλλιέργειας 42 αφαιρείται από την επιλέξιμη έκταση του αγροτεμαχίου.
ή
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ, εφόσον το αγροτεμάχιο είναι σε ilot με cover id βοσκοτοπικό και τηρείται η
απάιτηση να είναι σε καλή γεωργική κατάσταση και με την κοπή και απομάκρυνση της βλάστησης
ώστε η ποώδης βλάστηση να μην υπερβαίνει το ύψος των εβδομήντα εκατοστών και ο αριθμός των
δένδρων δεν υπερβαίνει τη μέγιστη πυκνότητα (100 δένδρα / ΗΑ).
Σε κάθε περίπτωση στα αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται με 42 ή Βοσκότοπος καταχωρείται και ο
κωδικός λάθους 21036: Μη τήρηση της γραμμής βάσης
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης (Ενότητα Γ1)
Για τις ακόλουθες δεσμεύσεις οι σχετικοί κωδικοί λάθους παράγονται μηχανογραφικά. Ο ελεγκτής
συμπληρώνει στην Ενότητα Γ1 ΝΑΙ/ ΟΧΙ .
1.

Ύπαρξη γεωπόνου σύμβουλου ΠΕ ή ΤΕ γεωπονίας. Η ύπαρξη του επιβεβαιώνεται με την
επίδειξη της σχετικής σύμβασης ή οποία πρέπει να καλύπτει την περίοδο δεσμεύσεων έως και
την ημερομηνία ελέγχου Όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ
Τεχνολόγων Γεωπονίας επιδεικνύει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του.

2.

Η μη επίδειξη φακέλου συνεπάγεται μη ύπαρξη του. Σε περίπτωση που επιδειχθεί ο φάκελος
ελέγχουμε την πληρότητα του. Η πληρότητα του φακέλου (Ερ. 2) ελέγχεται με βάση τα
σημεία 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 και 2.8, τα οποία συμπληρώνονται με τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ.
Αναλυτικά:
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2.1

Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης στήριξης.

2.2

Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης πληρωμής.

2.3

Ελέγχεται η ύπαρξη ένταξης πράξης .

2.4,2.5,2.6 Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί μητρώα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων
της Δράσης και των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης αλλά και του Προτύπου
Βιολογικής Γεωργίας ως προς τη φυτική παραγωγή όπως αυτά έχουν ήδη περιγραφεί. Η μη
ύπαρξη τους και η μη ορθή συμπλήρωση (2.4.1, 2.5.1, 2.6.1) συμπληρώνεται σε αυτά τα
πεδία (21903: Μη τήρηση Μητρώου Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών –
παράγεται μηχανογραφικά)
2.7
Σε περίπτωση που ο γεωργός δηλώσει ότι χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν
υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου, υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση
στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής. Η κοπριά
πρέπει να είναι χωνεμένη, απαλλαγμένη από παθογόνα και να ενσωματώνεται άμεσα στο
έδαφος. Δεν επιτρέπεται η χρήση λυμάτων ή υγρών αποβλήτων. Αν χρησιμοποιεί κοπριά και
δεν επιδείξει την Υ/Δ συμπληρώνουμε ΟΧΙ. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιεί κοπριά στην
καλλιέργεια του συμπληρώνεται το πεδίο ανεφάρμοστο.
2.8
Η σύμβαση με το Φορέα Πιστοποίησης είναι το επίσημο έγγραφο το οποίο εκδίδει
αναγνωρισμένος φορέας πιστοποίησης και εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΠΕΓΕΠ (ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ) με τη συμβεβλημένη με αυτόν γεωργική εκμετάλλευση, η οποία διαπιστώθηκε
μετά από επιθεώρηση που πραγματοποίησε ο φορέας, ότι πληροί τις απαιτήσεις του Καν.
(ΕΚ) 834/2007 και δύναται να τους παρέχει Βεβαίωση τήρησης των απαιτήσεων του Καν.
(ΕΚ) 834/2007.
3

Η χρήση ΓΤΟ (Ερ. 3) απαγορεύεται βάσει του Καν. (ΕΚ) 834/2007 (ελέγχεται από τιμολόγια
αγοράς σπόρου, καρτέλες κ.α.). Επιβεβαιώνεται έμμεσα από την ύπαρξη πιστοποιητικού
συμμόρφωσης αλλά και από έλεγχο μητρώων, αποθηκών κ.α. Στην περίπτωση μόνιμων
φυτειών που δεν είναι δυνατή η χρήση σπόρου συμπληρώνεται το πεδίο ανεφάρμοστο.

4

Οι σπόροι και το πολλαπλασιαστικό υλικό (Ερ. 4) σε περίπτωση που έχουν χρησιμοποιηθεί
(για τις αροτραίες καλλιέργειες), πρέπει να έχουν παραχθεί με βιολογική μέθοδο. Σε
περίπτωση ιδιοπαραγωγής πρέπει να επιδεικνύεται η σχετική άδεια παρέκκλισης. Η άδεια
παρέκκλισης προκύπτει από μηχανογραφική εφαρμογή για την οποία υπεύθυνη για τον
χειρισμό της και για να δώσει τις σχετικές εκτυπώσεις στους δικαιούχους, είναι η τοπική
ΔΑΟΚ. Στην περίπτωση μόνιμων φυτειών που δεν είναι δυνατή η χρήση σπόρου
συμπληρώνεται το πεδίο ανεφάρμοστο.

5

Η χρήση εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Ερ.5), μπορεί να ελεγχθεί από τις
ετικέτες των προϊόντων, (κάποια αναφέρουν ότι είναι προϊόντα για χρήση στη βιολογική
γεωργία) ή από τη σύσταση τους με βάση το παράρτημα του Καν. (ΕΚ) 889/2008 της
Επιτροπής και παρατίθενται ως Παράρτημα Ι της παρούσης. Δυστυχώς δεν υπάρχει
καταγεγραμμένος κατάλογος εγκεκριμένων επωνυμιών ιδιοσκευασμάτων. Στην περίπτωση
μη χρήσης φυτοπροστατευτικών συμπληρώνεται το πεδίο ανεφάρμοστο.
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6

Στην Ερ. 7 ο παραγωγός ελέγχεται εάν ανακυκλώνει τα κατάλοιπα και υποπροϊόντα της
φυτικής και ζωικής δραστηριότητας με το βέλτιστο δυνατό τρόπο στην ίδια την
εκμετάλλευση. Στη περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ασκεί ζωική παραγωγική δραστηριότητα
συμπληρώνεται το πεδίο ανεφάρμοστο.

7

Ο παραγωγός πρέπει να αντιμετωπίζει την εκμετάλλευση του (φυτική και ζωική), (Ερ. 8) ως
διαφορετική εφόσον τμήμα της δεν είναι σε βιολογική παραγωγή, γεγονός που συνεπάγεται
διαφορετικά μητρώα, αποθήκες κ.α. Ειδικότερα για τα τεμάχια που είναι σε περίοδο
προσαρμογής/ εκτός βιολογικής παραγωγής , ακόμη και αν τηρεί κοινό μητρώο εισροών εκροών και πραγματοποιούμενων εργασιών θα πρέπει οι περιγραφές να είναι διακριτές καθώς
και η αποθήκευσή τους - αν χρησιμοποιεί κοινούς αποθηκευτικούς χώρους - να είναι Σε
περίπτωση που όλη η εκμετάλλευση είναι σε βιολογικό στάδιο συμπληρώνεται το πεδίο
ανεφάρμοστο.

23

ΑΔΑ: 7ΙΤΖ46ΨΧΞΧ-Ι02

(3) ΜΕΤΡΟ 214 ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Α. Έλεγχος Δράσης 1.4
περιοχές:

Αμειψισπορά

με

ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές

Κατά την επιτόπια επίσκεψη ελέγχεται αρχικά αγροπεριβαλλοντικός φάκελος που υποχρεούται να
τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση (έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη στιγμή
του ελέγχου) και που περιλαμβάνει:
Α. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης: Ως αίτηση ενίσχυσης θεωρείται η αίτηση που
υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ώστε να υπαχθούν στη Δράση 1.4. Σε κάποιες περιπτώσεις
ο δικαιούχος δύναται να έχει υποβάλλει άνω της μίας αίτηση ενίσχυσης (« «Ολοκληρωμένη
διαχείριση στην καλλιέργεια ζαχαρότευτλου» και «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε
καπνοπαραγωγικές περιοχές» )
Β. Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωμής: Ως αίτηση πληρωμής θεωρείται η ετήσια αίτηση που
υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης από τις εθνικές αρχές. Η
αίτηση πληρωμής για το Μέτρο 214/ Μέτρο 11 αποτελεί παράρτημα της Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης (ΕΑΕ 2017)
Γ. Δήλωση Εφαρμογής: Ως δήλωση εφαρμογής θεωρείται η ετήσια δήλωση που υποβάλλει ο
δικαιούχος, με την ολοκλήρωση των ετήσιων δεσμεύσεων και στις προβλεπόμενες ημερομηνίες,
στις αρμόδιες ΔΑΟΚ μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την Δράση. Αντίγραφο της
παραμένει στον αγροπεριβαλλοντικό φάκελο του δικαιούχου (ΔΕ έτους 2013, 2014, 2015, 2016)
Δ. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) με τις τυχόν τροποποιήσεις: Ως Σχέδιο
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης νοείται το επιχειρησιακό σχέδιο της εκμετάλλευσης διάρκειας όσο
και η περίοδος δέσμευσης. Ως περίοδος δέσμευσης θεωρείται η χρονική περίοδος όπως ορίζεται
κατά περίπτωση στη διάρκεια της οποίας οι δικαιούχοι και το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύονται να
τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Η περίοδος δέσμευσης είναι 5 έτη (δικαιούχοι
πενταετίας).Στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης περιγράφονται αναλυτικά οι τα αγροτεμάχια
με τις καλλιέργειες ο τρόπος κατοχής, αξιοποίησης και περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και
άλλα στοιχεία σε σχέση με την εκμετάλλευση. Το ΣΠΔ δύναται να συνταχθεί -μέσω τυποποιημένης
φόρμας- είτε από τον δικαιούχο, είτε από σύμβουλο. Αποτελεί τμήμα/ παράρτημα της
υποβληθείσας Αίτησης Ενίσχυσης. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δίνει την δυνατότητα στο
δικαιούχο να τροποποιεί το ΣΠΔ άπαξ ετησίως –εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας- και εντός
συγκεκριμένων ημερομηνιών. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει προβεί σε τροποποίηση,
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υποχρεούται να τηρεί αντίγραφο του τροποποιημένου ΣΠΔ στον αγροπεριβαλλοντικό του φάκελο.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας θα πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα.
Ε. Αντίγραφο του τηρουμένου στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης ημερολόγιου εργασιών
και νόμιμα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο δικαιούχος
στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για την Πολλαπλή Συμμόρφωση τηρεί στην εκμετάλλευση του
Μητρώο Εισροών - Εκροών, οικονομικών στοιχείων και πραγματοποιούμενων εργασιών. Ο
δικαιούχος τηρεί τα Μητρώα αυτά στον αγροπεριβαλλοντικό του φάκελο. Σε περίπτωση που
συμμετέχει στο Μέτρο 214 με τμήμα της εκμετάλλευσης τότε τηρεί διακριτά μητρώα.. Σε
περίπτωση που ο δικαιούχος κάνει χρήση κοπριάς και εφόσον δεν υποστηρίζεται η απόκτηση της
από σχετικό τιμολόγιο, θα πρέπει να υπάρχει στον αγροπεριβαλλοντικό φάκελο υπεύθυνη δήλωση
στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής.
ΣΤ. Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση ή τις δράσεις που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος.
Βασικές δεσμεύσεις Δράση 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές
περιοχές
Η Δράση 1.4 εφαρμόζεται στις καπνοπαραγωγικές περιοχές και ειδικότερα στους Νομούς Έβρου,
Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Σερρών, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας,
Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας,
Τρικάλων, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας,
Φωκίδας, Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας και σε αγροτεμάχια, τα οποία καλλιεργούνται με
αρδευόμενο αραβόσιτο, βαμβάκι και μηδική.
Για τους δικαιούχους οι δεσμεύσεις που δικαιολογούν την ενίσχυση σχετίζονται με την
υποχρέωση τους για μια πενταετία, από την 15η Οκτωβρίου του έτους υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης να εφαρμόζουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις:
Να καλλιεργήσουν ξηρική αμειψισπορά σε αγροτεμάχια που ήταν το 2011 ή 2012 ποτιστικά σε
ποσοστό:
• 80% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν αραβόσιτος
• 65% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν βαμβάκι
• 70% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν μηδική.
Με βάση τις καλλιέργειες της επιλέξιμης έκτασης, οι οποίες έχουν δηλωθεί στην τελευταία αίτηση
ενιαίας ενίσχυσης του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης (2011/2012), υπολογίζεται η έκταση
που πρέπει να καλυφθεί με ξηρικά. Η έκταση αυτή των ξηρικών είναι η ελάχιστη, που πρέπει ο
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δικαιούχος να καλλιεργεί κάθε έτος και για όλη τη διάρκεια της πενταετίας και περιγράφεται στο
εγκεκριμένο ΣΠΔ.
Στην υπόλοιπη επιλέξιμη έκταση, η οποία δεν καλύπτεται με ξηρικές καλλιέργειες, καλλιεργείται
με αραβόσιτο ή/και βαμβάκι ή/και μηδική (20%,35% ή 30% αντίστοιχα). Ωστόσο, το ποσοστό
αμειψισποράς δύναται να φτάσει και το 100% της επιλέξιμης έκτασης για ένα ή περισσότερα έτη.
Ως καλλιέργειες αμειψισποράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκείνες που παραδοσιακά
καλλιεργούνται ως ξηρικές, όπως είναι σκληρό και μαλακό σιτάρι, βρώμη, βίκος κλπ. Εξαιρούνται
ο ξηρικός αραβόσιτος, ξηρικό βαμβάκι και ξηρική μηδική.
Έλεγχος δεσμεύσεων Δράσης 1.4
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο αγροτεμαχίου (Ενότητα Β1):
Υποχρεωτικά συμπληρώνονται τα πεδία με κωδικούς λάθους εφόσον διαπιστωθεί ότι ισχύουν τα
παρακάτω :
21034: Παρατηρείται ότι πραγματοποιείται καλλιέργεια ξηρικού αραβόσιτου, ξηρικού βαμβακιού ή
ξηρικής μηδικής .
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης (Ενότητα Γ1)
Για τις ακόλουθες δεσμεύσεις οι σχετικοί κωδικοί λάθους παράγονται μηχανογραφικά. Ο ελεγκτής
συμπληρώνει στην Ενότητα Γ1 ΝΑΙ/ ΟΧΙ .
1. Το καλλιεργητικό σχέδιο (Ερ. 1) θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον
αγροπεριβαλλοντικό φάκελο και να αναγράφει το είδος της καλλιέργειας ανά τεμάχιο για
την καλλιεργητική περίοδο που ελέγχεται (είναι το φύλλο στο ΣΠΔ που περιγράφει το έτος
που ελέγχουμε). Αποτελεί τμήμα της αίτησης ενίσχυσης. Περιγράφεται με ΟΧΙ (μη
εφαρμογή του καλλιεργητικού σχεδίου) σε περίπτωση που διαπιστωθεί ασυμφωνία στο
σύνολο των δηλούμενων καλλιεργειών στο καλλιεργητικό σχέδιο και στον επιτόπιο έλεγχο.
2.
Η μη επίδειξη αγροπεριβαλλοντικού φακέλου συνεπάγεται μη ύπαρξη. Σε
περίπτωση που επιδειχθεί ο αγροπεριβαλλοντικός φάκελος ελέγχουμε την πληρότητα του. Η
πληρότητα του αγροπεριβαλλοντικού φακέλου (Ερ. 2) ελέγχεται με βάση τα σημεία 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, τα οποία συμπληρώνονται με τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αναλυτικά:
2.1

Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης ενίσχυσης όπως έχει ήδη περιγραφεί .

2.2

Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης πληρωμής και Δήλωσης Εφαρμογής.
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2.3

Ελέγχεται η ύπαρξη της σύμβασης με τις πιθανές τροποποιήσεις .

2.4,2.5,2.6 Ο δικαιούχος αγροπεριβαλλοντικών δράσεων είναι υποχρεωμένος να τηρεί
μητρώα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Δράσης και των απαιτήσεων της πολλαπλής
συμμόρφωσης ως προς τη φυτική παραγωγή.
2.7
Σε περίπτωση που ο γεωργός δηλώσει ότι χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν
υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου, υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση
στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής. Η κοπριά
πρέπει να είναι χωνεμένη, απαλλαγμένη από παθογόνα και να ενσωματώνεται άμεσα στο
έδαφος. Δεν επιτρέπεται η χρήση λυμάτων ή υγρών αποβλήτων. Αν δεν χρησιμοποιεί κοπριά
συμπληρώνεται το πεδίο ανεφάρμοστο.
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1. Έλεγχος Δράσης Δράση 2.3 Α Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή
καπνού:
Κατά την επιτόπια επίσκεψη ελέγχεται αρχικά αγροπεριβαλλοντικός φάκελος που υποχρεούται
να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση (έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη
στιγμή του ελέγχου) και που περιλαμβάνει:
Α. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης: Ως αίτηση ενίσχυσης θεωρείται η αίτηση
που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ώστε να υπαχθούν στη Δράση 2.3α Σε κάποιες
περιπτώσεις ο δικαιούχος δύναται να έχει υποβάλλει άνω της μίας αίτηση ενίσχυσης («
«Ολοκληρωμένη διαχείριση στην καλλιέργεια ζαχαρότευτλου» και «ολοκληρωμένη διαχείριση
στην παραγωγή καπνού» )
Β. Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωμής: Ως αίτηση πληρωμής θεωρείται η ετήσια αίτηση που
υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης από τις εθνικές αρχές. Η
αίτηση πληρωμής για το Μέτρο 214 αποτελεί παράρτημα της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (EΑΕ
2017
Γ. Δήλωση Εφαρμογής: Ως δήλωση εφαρμογής θεωρείται η ετήσια δήλωση που υποβάλλει ο
δικαιούχος, με την ολοκλήρωση των ετήσιων δεσμεύσεων και στις προβλεπόμενες ημερομηνίες,
στις αρμόδιες ΔΑΟΚ μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την Δράση. Αντίγραφο της
παραμένει στον αγροπεριβαλλοντικό φάκελο του δικαιούχου (ΔΕ έτους 2013,2014,2015)
Δ. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) με τις τυχόν τροποποιήσεις: Ως Σχέδιο
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης νοείται το επιχειρησιακό σχέδιο της εκμετάλλευσης διάρκειας όσο
και η περίοδος δέσμευσης. Ως περίοδος δέσμευσης θεωρείται η χρονική περίοδος όπως ορίζεται
κατά περίπτωση στη διάρκεια της οποίας οι δικαιούχοι και το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύονται να
τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Η περίοδος δέσμευσης είναι 5 έτη (δικαιούχοι
πενταετίας). Στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης περιγράφονται αναλυτικά οι τα
αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες , ο τρόπος κατοχής, αξιοποίησης και περιβαλλοντικής
διαχείρισης καθώς και άλλα στοιχεία σε σχέση με την εκμετάλλευση. Το ΣΠΔ δύναται να
συνταχθεί -μέσω τυποποιημένης φόρμας- είτε από τον δικαιούχο, είτε από σύμβουλο. Αποτελεί
τμήμα/ παράρτημα της υποβληθείσας Αίτησης Ενίσχυσης. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δίνει
την δυνατότητα στο δικαιούχο να τροποποιεί το ΣΠΔ άπαξ ετησίως –εκτός περιπτώσεων
ανωτέρας βίας- και εντός συγκεκριμένων ημερομηνιών. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει
προβεί σε τροποποίηση, υποχρεούται να τηρεί αντίγραφο του τροποποιημένου ΣΠΔ στον
αγροπεριβαλλοντικό του φάκελο. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας θα πρέπει να αποδεικνύεται από
σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα.
Ε. Αντίγραφο του τηρουμένου στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης ημερολόγιου
εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο
δικαιούχος στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για την Πολλαπλή Συμμόρφωση τηρεί στην
εκμετάλλευση του Μητρώο Εισροών - Εκροών, οικονομικών στοιχείων και
πραγματοποιούμενων εργασιών. Ο δικαιούχος τηρεί τα Μητρώα αυτά στον αγροπεριβαλλοντικό
του φάκελο. Σε περίπτωση που συμμετέχει στο Μέτρο 214 με τμήμα της εκμετάλλευσης τότε
τηρεί διακριτά μητρώα. Επιπροσθέτως και ανάλογα με το είδος της Δράσης που συμμετέχει ο
δικαιούχος μπορεί να τηρεί και άλλου είδους μητρώα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος κάνει
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χρήση κοπριάς και εφόσον δεν υποστηρίζεται η απόκτηση της από σχετικό τιμολόγιο, θα πρέπει
να υπάρχει στον αγροπεριβαλλοντικό φάκελο υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η
ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής.
ΣΤ. Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση Για τη Δράση 2.3 (α) απαιτείται επιπλέον:





Αντίγραφα των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης: Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης είναι το
επίσημο έγγραφο το οποίο εκδίδει αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης και
εγγεγραμμένος στο μητρώο του «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ» πρώην Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. στη
συμβεβλημένη με αυτόν γεωργική εκμετάλλευση, η οποία διαπιστώθηκε μετά από
επιθεώρηση που πραγματοποίησε ο Φορέας, ότι πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου
AGRO 2 και της κατευθυντήριας οδηγίας ως προς την ολοκληρωμένη διαχείριση στην
καλλιέργεια καπνού.
Εδαφολογική ανάλυση (εάν υπάρχει) απόδειξης ότι τα αγροτεμάχια (σύνολο ή κάποια)
εμπεριέχουν στο έδαφος τους 3% κατ’ ελάχιστο οργανική ουσία.
Αντίγραφο του Σχεδίου Λίπανσης, Σχεδίου Άρδευσης και Σχεδίου Φυτοπροστασίας
καθώς και κάθε άλλου υποστηρικτικού εγγράφου που αφορά την πιστοποίηση του στα
πλαίσια του AGRO 2 όπως περιγράφονται στη συνέχεια στο σημείο Βασικές δεσμεύσεις
Δράση 2.3 (α)

Γραμμή Βάσης Δράση 2.3(Α) Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού:
Για τη Δράση 2.3 (Α) γραμμή βάσης είναι:
Επιπλέον για τα αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους, από 1−1−2012, δεν επιτρέπεται
να καλλιεργούνται σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες τους.
Βασικές δεσμεύσεις Δράση 2.3(Α) Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή
καπνού:
Η Δράση εφαρμόζεται στις καπνοπαραγωγικές περιοχές και ειδικότερα στους Νομούς Έβρου,
Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Σερρών, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας,
Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας,
Τρικάλων, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας,
Φωκίδας, Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας σε αγροτεμάχια, με ελάχιστο μέγεθος 0,05 Ha, τα
οποία καλλιεργούνται με καπνά.
Για τους δικαιούχους οι δεσμεύσεις που δικαιολογούν την ενίσχυση σχετίζονται με την υποχρέωση
τους να εντάξουν την καλλιέργεια καπνού στο σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης με βάση
τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές του Προτύπου AGRO 2 καθώς και να αναλάβουν και τις
ακόλουθες πρόσθετες δεσμεύσεις:
• Συνδυασμός αμειψισποράς και ακαλλιέργητου περιθωρίου
− Αμειψισπορά με ψυχανθή τουλάχιστον στο 20% της επιλέξιμης έκτασης για χλωρά λίπανση, με
στόχο το σύνολο της έκτασης να τεθεί σε αμειψισπορά μια φορά τουλάχιστον στην πενταετία. Το
ψυχανθές δε συγκομίζεται, ενσωματώνεται την κατάλληλη χρονική περίοδο για να παρέχει το
μέγιστο των θρεπτικών και η έκταση αυτή δεν καλλιεργείται με καπνό.
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− Ακαλλιέργητο περιθώριο τουλάχιστον στο 5% της επιλέξιμης έκτασης και το οποίο αφορά στο
σταθερό ακαλλιέργητο περιθώριο πλάτους κατ΄ ελάχιστο ενός μέτρου περιμετρικά της επιλέξιμης
έκτασης όλων των αγροτεμαχίων. Το σύνολο του ακαλλιέργητου περιθωρίου θα πρέπει να αθροίζει
στο 5% της επιλέξιμης έκτασης.
• Χειρονακτική απομάκρυνση ζιζανίων, στο 75% της επιλέξιμης έκτασης που καλλιεργείται με
καπνό. Απαγορεύεται κάθε χρήση χημικού ζιζανιοκτόνου.
Επιπρόσθετα όπως έχει ήδη αναφερθεί αν ο δικαιούχος δεν καλλιεργεί στο σύνολο των
ενταγμένων αγροτεμαχίων τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες, δεν περιέχουν
αποδεδειγμένα 3% κατ΄ ελάχιστο οργανική ουσία και δεν καλλιεργεί μηδική είναι υποχρεωμένος να
τηρήσει την απαίτηση της γραμμής βάσης η οποία περιγράφεται ως εξής:
Οι δικαιούχοι κάθε έτος καλλιεργούν και ενσωματώνουν στο έδαφος χειμερινά ψυχανθή στο 20%
της εαρινής καλλιέργειας, συμπληρωματικά προς αυτήν, ως επίσπορη.
Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η δέσμευση αυτή είναι ο ακόλουθος: Στο 20% της επιλέξιμης
έκτασης, στην οποία θα καλλιεργηθεί η εαρινή καλλιέργεια, δηλαδή ο καπνός , εγκαθίσταται και
ενσωματώνεται στο έδαφος χειμερινό ψυχανθές για χλωρά λίπανση. Στην έκταση αυτή, μετά την
ενσωμάτωση των χειμερινών ψυχανθών, καλλιεργείται η εαρινή καλλιέργεια (συμπληρωματικά –
ως επίσπορη).
Επίσης τα αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους, από 1−1−2012, δεν επιτρέπεται να
καλλιεργούνται σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες τους.
Οι δικαιούχοι στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους ώστε να τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές του
Προτύπου AGRO 2 τηρούν τα εξής βασικά σημεία:
1. Πολλαπλασιαστικό υλικό
Η εκμετάλλευση θα πρέπει να χρησιμοποιεί πιστοποιημένο σπόρο ποικιλιών που είναι
καταχωρημένες στους κοινοτικούς καταλόγους ή εισάγεται νομίμως ως προς την ισοδυναμία της
χώρας προέλευσης, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα απαραίτητα στοιχεία για
έλεγχο (αριθμός παρτίδας, όνομα της παραγωγού εταιρείας, όνομα ποικιλίας κατά αγροτεμάχιο,
παραστατικά αγοράς και πιστοποιητικό ποιότητας).
2. Διαχείριση εδάφους
Η διαχείριση εδάφους γίνεται βάση σχεδίου λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, τη
μηχανική του σύσταση, την οργανική ουσία, την κλίση προκειμένου να αποφευχθούν:
− Η μείωση της οργανικής ουσίας
− Η μηχανική σύσταση και δομή
− Η διάβρωση
3. Θρέψη φυτών
Η εφαρμογή των λιπασμάτων βάση σχεδίου βασίζεται στον υπολογισμό των απαιτήσεων των
φυτών μετά από αναλύσεις του εδάφους, νερού και όπου απαιτείται της φυλλοδιαγνωστικής.
Ειδικά σημεία που αφορούν τη λίπανση:
• Σχεδιασμός εναλλαγής καλλιεργειών και διαχείρισης του εδάφους για τη μείωση της απώλειας
οργανικής ουσίας και θρεπτικών ουσιών.
• Γραμμική εφαρμογή του λιπάσματος και εφαρμογή του μέσω του αρδευτικού.
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• Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταγράφονται ανά αγροτεμάχιο η ημερομηνία εφαρμογής, ο
τύπος του λιπάσματος, ο τρόπος και η ποσότητα εφαρμογής και οι καιρικές συνθήκες που
επικράτησαν τον χρόνο εφαρμογής.
• Η επιφανειακή λίπανση χορηγείται σε δόσεις, ενώ στην περίπτωση που η ποσότητα της δόσης
υπερβαίνει τα 50 Kgr/Ha θα πρέπει να χρησιμοποιείται άζωτο αργής αποδέσμευσης.
• Για να μειωθεί ο κίνδυνος έκπλυσης νιτρικών και φωσφορικών το σχέδιο λίπανσης θα λαμβάνει
κάθε φορά τον ρυθμό ανοργανοποίησης των οργανικών λιπασμάτων, της οργανικής ουσίας και των
επιφανειακών απορροών ενώ συνιστάται η φυτοκάλυψη των επιφανειών μετά τη συλλογή των
εαρινών και δημιουργία ζωνών ανάσχεσης για την αποφυγή απορροών τους χειμερινούς μήνες.
• Ο λιπασματοδιανομέας θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την συγκεκριμένη χρήση και να
διατηρείται (συντηρείται) σε καλή κατάσταση για ομοιόμορφη εφαρμογή.
• Η αποθήκευση των λιπασμάτων θα πρέπει να γίνεται σε χώρους καθαρούς και ξηρούς μακριά από
αποδέκτες επιφανειακών νερών ή πηγές, ενώ στον ίδιο χώρο δεν μπορούν να αποθηκευτούν
φυτοφάρμακα τρόφιμα και πολλαπλασιαστικό υλικό.
• Δεν επιτρέπεται η χρήση λυμάτων ή υγρών αποβλήτων, ενώ σε περίπτωση χρήσης κοπριάς αυτή
θα πρέπει να είναι χωνεμένη, απαλλαγμένη παθογόνων και να ενσωματωθεί άμεσα στο έδαφος.
4. Άρδευση
Η άρδευση γίνεται βάση σχεδίου. Το σχέδιο λαμβάνει υπόψη του:
• Τις νόμιμες και ρυθμιστικές διαδικασίες για την άντληση νερού και τη χρήση του.
• Τις επιτρεπόμενες ποσότητες νερού όπως προκύπτουν από τα προγράμματα δράσης των
ευπρόσβλητων περιοχών και για τις λοιπές περιοχές τα πρακτικά άρδευσης των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων.
• Τις απαιτήσεις των φυτών όπως αυτές προσδιορίζονται κάθε φορά με βάση τον τύπο του εδάφους,
την κλίση, τις καιρικές συνθήκες.
• Συνιστάται η στάγδην άρδευση ως πρώτη επιλογή, ενώ στην περίπτωση γεωτρήσεων συνιστάται η
χρήση υδρομέτρων.
5. Φυτοπροστασία
Η φυτοπροστασία γίνεται βάση σχεδίου το οποίο στηρίζεται:
• Στην συνδυασμένη εφαρμογή μεθόδων με προτεραιότητα στην εφαρμογή μεθόδων
καλλιεργητικών, μηχανικών και βιολογικών.
• Τα χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα πρέπει να πληρούν την κείμενη νομοθεσία
όσον αφορά την μεταφορά, αποθήκευση, εφαρμογή, διαχείριση των μη χρησιμοποιηθέντων και
καταστροφή των μέσων συσκευασίας.
• Η προστασία των καλλιεργειών και η καταπολέμηση των ζιζανίων θα πρέπει να γίνεται με την
ελάχιστη χρήση χημικών (δεν ισχύει για τα καπνά, εφόσον στο πλαίσιο των πρόσθετων
δεσμεύσεων απαιτείται χειρωνακτική ζιζανιοκτονία).
Ειδικότερα σημεία:
• Οι γεωργοί θα πρέπει να υιοθετούν το σύστημα της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
• Η επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα γίνεται με βάση τις πληροφορίες που δίδονται
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Οι παραγωγοί υποχρεούνται:
• Χρησιμοποιούν μόνον εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
• Ακολουθούν τις οδηγίες της ετικέτας κατά την εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή
των βιολογικών σκευασμάτων.
• Μη χρησιμοποιούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα που είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
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• Λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς που υπάρχουν σχετικά με τα υπολείμματα ορισμένων
σχετικά με τα υπολείμματα ορισμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις χώρες όπου
διατίθενται τα προϊόντα τους.
• Συμβουλεύονται τους αγοραστές των προϊόντων τους για τυχόν πρόσθετους εμπορικούς
περιορισμούς.
• Να καταγράφουν τα εξής στοιχεία:
α) αγροτεμάχιο
β) ημερομηνία και ώρα εφαρμογής
γ) στόχος και αιτιολογία εφαρμογής
δ) είδος, συγκέντρωση και συνολική ποσότητα του κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος (αν έγινε
μίγμα) ή άλλου μέσου
ε) όγκος ψεκαστικού υγρού που χρησιμοποιήθηκε
στ) τύπος ψεκαστικού μηχανήματος, είδος μπεκ, πίεση ψεκασμού, μέση ταχύτητα κατά τον
ψεκασμό, όνομα του χειριστή του ψεκαστικού μηχανήματος
ζ) χρόνος αναμονής πριν τη συγκομιδή
6. Περιβάλλον – Βιοποικιλότητα
Συντάσσεται σχέδιο διαχείρισης του περιβάλλοντος στο οποίο περιλαμβάνεται ο τρόπος για την
εκτίμηση ή τη μέτρηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του συστήματος καθώς
και τα προβλεπόμενα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
Παράμετροι στο πλαίσιο του AGRO2 που δημιουργούν προϋποθέσεις ενίσχυσης:
Στάδιο 1: Προετοιμασία
I. Κατανομή αρμοδιοτήτων και συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο για εκπόνηση της μελέτης,
ανάπτυξης και υποστήριξης της εφαρμογής του συστήματος Ολοκληρωμένη Φυτοπροστατευτική
Διαχείριση (ΟΦΔ) καλλιεργειών, σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.1 / AGRO 2.2.
II. Σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού, μεταξύ του φορέα υλοποίησης και των παραγωγών – μελών
της για τη δέσμευσή τους ως προς την υιοθέτηση συστήματος ΟΦΔ .
III. Ενημέρωση – αρχική εκπαίδευση προσωπικού και παραγωγών για το σύστημα (AGRO 2.1 /
AGRO 2.2) και των απαιτήσεών του από εξειδικευμένο σύμβουλο.
IV. Διαγνωστική μελέτη των διαδικασιών με έμφαση στην υφιστάμενη κατάσταση και τις
αποκλίσεις του φορέα από το πρότυπο. Απόδοση προτάσεων εκ μέρους των συμβούλων προς τον
φορέα για μελέτη, συζήτηση, προσαρμογή.
V. Καθορισμός και κοινοποίηση της πολιτικής της Εκμετάλλευσης.
VI. Ενημέρωση διοίκησης και προσωπικού.
Στάδιο 2: Προγραμματισμός
I. Καταγραφές (ακριβής αριθμός παραγωγών, δημιουργία βάσης δεδομένων συσχέτισης
αγροτεμαχίων και ενεργειών – ευρημάτων).
II. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης ως προς τις απαιτήσεις των προτύπων (σύνταξη και
αξιολόγηση ειδικού ερωτηματολογίου, interviews, παρατηρήσεις και μετρήσεις, μελέτη
υπαρχόντων ευρημάτων).
III. Καθορισμός και αξιολόγηση περιβαλλοντικών θεμάτων.
IV. Καθορισμός και υιοθέτηση νομικών και άλλων απαιτήσεων.
V. Καθορισμός τεκμηριωμένων και μετρήσιμων σκοπών και στόχων.
VI. Πρόγραμμα βελτίωσης για επίτευξη σκοπών – στόχων.
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Στάδιο 3: Εκτέλεση
I. Σύνταξη και τεκμηρίωση σχεδίων διαχείρισης.
II. Σύνταξη φόρμας οδηγιών
III. Τεκμηρίωση, τελική μορφοποίηση τυποποίηση και έλεγχος όλων των εγγράφων.
IV. Σύνταξη εγχειριδίου ΟΦΔ.
V. Προσχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος μέτρησης προδιαγραφών και ιχνηλασιμότητας.
VI. Ανάπτυξη συστήματος επικοινωνίας ειδικά για την ΟΦΔ.
VII. Υιοθέτηση συστήματος Πρόληψης – Αντιμετώπιση κρίσεων.
VIII. Προσδιορισμός απαιτήσεων για εκπαίδευση – επιμόρφωση. Καθορισμός προγράμματος
εκπαίδευσης.
IX. Εφαρμογή προγράμματος εκπαίδευσης – κατάρτισης εμπλεκομένων στο σύστημα.
X. Αναλύσεις φυτικών υπολειμμάτων.
Στάδιο 4: Έλεγχος
I. Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και μετρήσεων.
II. Έκδοση οδηγιών – εντύπων – Τήρηση αρχείων.
III. Καθορισμός συστήματος εσωτερικών επιθεωρήσεων.
IV. Εγκατάσταση διαδικασιών μη συμμορφώσεων.
V. Έλεγχος τελικού προϊόντος (αναλύσεις υπολειμμάτων).
VI. Διορθωτικές ενέργειες (τροποποιήσεις, βελτιώσεις).
VII. Τελικές αξιολογήσεις από το σύμβουλο ικανότητας εφαρμογής και λειτουργίας σύμφωνα με το
πρότυπο.
VIII. Έκθεση προς τη Διοίκηση.
Στάδιο 5: Ανασκόπηση
I. Ανασκόπηση του συστήματος.
II. Προετοιμασία διαδικασιών για πιστοποίηση.
III. Επιβεβαίωση αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος.
IV. Σύνταξη φακέλου αίτησης προς τον πιστοποιητικό φορέα.
V. Αίτηση για πιστοποίηση.
Στάδιο 6: Πιστοποίηση
I. Επιθεώρηση από αρμόδιο πιστοποιητικό φορέα
II. Έκδοση πιστοποιητικού.
Στάδιο 7: Συνεχής Βελτίωση
I. Προγραμματισμός και έναρξη υλοποίησης των μέτρων που θα εξασφαλίσουν την συνεχή
βελτίωση, ενέργεια που απαιτείται για τη διατήρηση της πιστοποίησης.
Στο πλαίσιο του AGRO 2 πραγματοποιείται και έλεγχος της παραγωγής ώστε οι αποδόσεις να
συγκλίνουν στις μέσες αποδεκτές αποδόσεις της περιοχής και της ποικιλίας. Εξαιρούνται οι
περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Έλεγχος δεσμεύσεων Δράσης 2.3 Α
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο αγροτεμαχίου (Ενότητα Β1):
Υποχρεωτικά συμπληρώνονται τα πεδία με κωδικούς λάθους εφόσον διαπιστωθεί ότι ισχύουν τα
παρακάτω :
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21028: Παρατηρείται ότι πραγματοποιούνται καλλιεργητικές παρεμβάσεις στην έκταση που έχει
καθοριστεί ότι θα εφαρμοστεί ακαλλιέργητο περιθώριο.
21029: Ακαλλιέργητο περιθώριο μικρότερο του ενός μέτρου περιμετρικά.
21030: Παρατηρείται χρήση χημικού ζιζανιοκτόνου (υπολείμματα, υλικά συσκευασίας, κ.α.).
21032: Αν τα αγροτεμάχια γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους και καλλιεργούνται σε απόσταση
μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες του.
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης (Ενότητα Γ1):
Για τις ακόλουθες δεσμεύσεις οι σχετικοί κωδικοί λάθους παράγονται μηχανογραφικά. Ο ελεγκτής
συμπληρώνει στην Ενότητα Γ1 ΝΑΙ/ ΟΧΙ .
1. Το καλλιεργητικό σχέδιο (Ερ1) θα πρέπει συμπεριλαμβάνεται στον αγροπεριβαλλοντικό φάκελο
και να αναγράφει το είδος της καλλιέργειας ανά τεμάχιο για την καλλιεργητική περίοδο που
ελέγχεται. Αποτελεί τμήμα της αίτησης ενίσχυσης. Προστίθεται ΟΧΙ (μη εφαρμογή του
καλλιεργητικού σχεδίου) σε περίπτωση που διαπιστωθεί ασυμφωνία στο σύνολο των
δηλούμενων καλλιεργειών στο καλλιεργητικό σχέδιο και στον επιτόπιο έλεγχο.
2. Η μη επίδειξη αγροπεριβαλλοντικού φακέλου συνεπάγεται μη ύπαρξη. Σε περίπτωση που
επιδειχθεί ο αγροπεριβαλλοντικός φάκελος ελέγχουμε την πληρότητα του. Η πληρότητα του
αγροπεριβαλλοντικού φακέλου (Ερ2Α) ελέγχεται με βάση τα σημεία 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,
2.7 και 2.8 τα οποία συμπληρώνονται με τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αναλυτικά:
2.1 Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης ενίσχυσης.
2.2 Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης πληρωμής και Δήλωσης Εφαρμογής.
2.3 Ελέγχεται η ύπαρξη της σύμβασης με τις πιθανές τροποποιήσεις.
2.4,2.5,2.6 Ο δικαιούχος αγροπεριβαλλοντικών δράσεων είναι υποχρεωμένος να τηρεί μητρώα
στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Δράσης και των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης ως
προς τη φυτική παραγωγή.
2.7 Σε περίπτωση που ο γεωργός δηλώσει ότι χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει η
δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου, υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία
αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής. Η κοπριά πρέπει να είναι
χωνεμένη, απαλλαγμένη από παθογόνα και να ενσωματώνεται άμεσα στο έδαφος. Δεν
επιτρέπεται η χρήση λυμάτων ή υγρών αποβλήτων. Σε περίπτωση μη χρήσης κοπριάς
συμπληρώνεται το πεδίο ανεφάρμοστα.
2.8 Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι το επίσημο έγγραφο το οποίο εκδίδει
αναγνωρισμένος φορέας πιστοποίησης και εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΠΕΓΕΠ (ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ) στη συμβεβλημένη με αυτόν γεωργική εκμετάλλευση, η οποία διαπιστώθηκε μετά
από επιθεώρηση που πραγματοποίησε ο φορέας, ότι πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου
AGRO2 και της κατευθυντήριας οδηγίας, όπως περιγράφεται στο σημείο Βασικές Δεσμεύσεις
2.3Α του παρόντος.
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3. Το Ερ. 3 απαντάται με ΝΑΙ/ΟΧΙ. Ειδικότερα η τήρηση του ακαλλιέργητου περιθωρίου
συνεπάγεται ότι αυτό έχει σταθερό πλάτος κατ΄ ελάχιστο ένα μέτρο περιμετρικά της επιλέξιμης
έκτασης και δεν πραγματοποιούνται σε αυτό καλλιεργητικές παρεμβάσεις. (Κωδ: 21029 στο
αγροτεμάχιο)
4. Το Ερ. 4 απαντάται με ΝΑΙ/ΟΧΙ. Απαιτείται χειρωνακτική απομάκρυνση των ζιζανίων στην
έκταση που καλλιεργείται με καπνό. Απαγορεύεται η χρήση χημικού ζιζανιοκτόνου.
5. Το Ερ. 5 διευκρινίζεται στο πεδίο 3.
6. Η εκμετάλλευση θα πρέπει να χρησιμοποιεί πιστοποιημένο σπόρο ποικιλιών που είναι
καταχωρημένες στους κοινοτικούς καταλόγους ή εισάγεται νομίμως ως προς την ισοδυναμία της
χώρας προέλευσης, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα απαραίτητα στοιχεία για
έλεγχο (αριθμός παρτίδας, όνομα της παραγωγού εταιρείας, όνομα ποικιλίας κατά αγροτεμάχιο,
παραστατικά αγοράς και πιστοποιητικό ποιότητας).
7. Τα αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους δεν επιτρέπεται να καλλιεργούνται σε
απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες τους.
8. Το σχέδιο λίπανσης είναι απαίτηση του AGRO2 και περιγράφεται αναλυτικά στο σημείο ΙΙΙ.
Βασικές Δεσμεύσεις Δράση 2.3 Α του παρόντος. Ο ελεγκτής ελέγχει την ύπαρξη
συμπληρωμένου σχεδίου λίπανσης, την καταγραφή χρήσης λιπασμάτων (είναι το σημείο 2.5 του
εντύπου) και τις αποθήκες (σημείο 12 του εντύπου).
9. Το σχέδιο άρδευσης είναι απαίτηση του AGRO2 και περιγράφεται αναλυτικά στο σημείο ΙΙΙ.
Βασικές Δεσμεύσεις Δράση 2.3 Α του παρόντος. Ο ελεγκτής ελέγχει την ύπαρξη του στον
φάκελο του παραγωγού.
10. Το σχέδιο φυτοπροστασίας είναι απαίτηση του AGRO2 και περιγράφεται αναλυτικά στο σημείο
ΙΙΙ. Βασικές Δεσμεύσεις Δράση 2.3 Α του παρόντος. Ο ελεγκτής ελέγχει την ύπαρξή του στον
φάκελο του παραγωγού και την καταγραφή (είναι το σημείο 2.5 του εντύπου)
11. Η αποθήκευση γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες αν τηρούνται όσα αναλύονται στο σημείο
ΙΙΙ. Βασικές Δεσμεύσεις Δράση 2.3 Α του παρόντος.
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2.Έλεγχος Δράσης Δράση 2.3 Β
ζαχαροτεύτλων :

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή

Κατά την επιτόπια επίσκεψη ελέγχεται αρχικά αγροπεριβαλλοντικός φάκελος που υποχρεούται
να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση (έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη
στιγμή του ελέγχου) και που περιλαμβάνει:
Α. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης: Ως αίτηση ενίσχυσης θεωρείται η αίτηση
που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ώστε να υπαχθούν στη Δράση 2.3(β) Σε κάποιες
περιπτώσεις ο δικαιούχος δύναται να έχει υποβάλλει άνω της μίας αίτηση ενίσχυσης («
«Ολοκληρωμένη διαχείριση στην καλλιέργεια ζαχαρότευτλου» και όλες οι υπόλοιπες δράσεις
του Μ214)
Β. Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωμής: Ως αίτηση πληρωμής θεωρείται η ετήσια αίτηση που
υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης από τις εθνικές αρχές. Η
αίτηση πληρωμής για το Μέτρο 214 αποτελεί παράρτημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
((ΕΑΕ 2017)
Γ. Δήλωση Εφαρμογής: Ως δήλωση εφαρμογής θεωρείται η ετήσια δήλωση που υποβάλλει ο
δικαιούχος, με την ολοκλήρωση των ετήσιων δεσμεύσεων και στις προβλεπόμενες ημερομηνίες,
στις αρμόδιες ΔΑΟΚ μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την Δράση. Αντίγραφο της
παραμένει στον αγροπεριβαλλοντικό φάκελο του δικαιούχου (ΔΕ έτους 2013, 2014, 2015, 2016)
Δ. Ετήσιο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΣΠΔ) με τις τυχόν τροποποιήσεις: Ως Ετήσιο
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΣΠΔ) νοείται ένα ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της
εκμετάλλευσης, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα αγροτεμάχια στα οποία εφαρμόζεται η
Δράση, ο τρόπος κατοχής και περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και άλλα στοιχεία σχετικά με
την εκμετάλλευση και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος. Στη Δράση 2.3 Β το ΕΣΠΔ
αντικαθιστά το ΣΠΔ. Το ΕΣΠΔ δύναται να συνταχθεί -μέσω τυποποιημένης φόρμας- είτε από
τον δικαιούχο, είτε από σύμβουλο. Αποτελεί τμήμα/ παράρτημα της υποβληθείσας Αίτησης
Ενίσχυσης. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δίνει την δυνατότητα στο δικαιούχο να τροποποιεί το
ΕΣΠΔ άπαξ ετησίως –εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας- και εντός συγκεκριμένων
ημερομηνιών. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει προβεί σε τροποποίηση, υποχρεούται να
τηρεί αντίγραφο του τροποποιημένου ΕΣΠΔ στον αγροπεριβαλλοντικό του φάκελο. Σε
περίπτωση ανωτέρας βίας θα πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα.
Ε. Αντίγραφο του τηρουμένου στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης ημερολόγιου
εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο
δικαιούχος στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για την Πολλαπλή Συμμόρφωση τηρεί στην
εκμετάλλευση του Μητρώο Εισροών - Εκροών, οικονομικών στοιχείων και
πραγματοποιούμενων εργασιών. Ο δικαιούχος τηρεί τα Μητρώα αυτά στον αγροπεριβαλλοντικό
του φάκελο. Σε περίπτωση που συμμετέχει στο Μέτρο 214 με τμήμα της εκμετάλλευσης τότε
τηρεί διακριτά μητρώα. Επιπροσθέτως και ανάλογα με το είδος της Δράσης που συμμετέχει ο
δικαιούχος μπορεί να τηρεί και άλλου είδους μητρώα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος κάνει
χρήση κοπριάς και εφόσον δεν υποστηρίζεται η απόκτηση της από σχετικό τιμολόγιο, θα πρέπει
να υπάρχει στον αγροπεριβαλλοντικό φάκελο υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η
ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής.
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ΣΤ. Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση Για τη Δράση 2.3 (Β) απαιτείται επιπλέον:


Αντίγραφα των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης: Ως Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
νοείται το επίσημο έγγραφο το οποίο εκδίδει αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης και
εγγεγραμμένος στο μητρώο του «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ» στη συμβεβλημένη με αυτόν
γεωργική εκμετάλλευση, η οποία διαπιστώθηκε, μετά από επιθεώρηση που
πραγματοποίησε ο Φορέας, ότι πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2 και της
κατευθυντήριας οδηγίας για την εφαρμογή και πιστοποίησή του. Στη Δράση 2.3 Β το
πιστοποιητικό δύναται να είναι ομαδικό και συνεπώς επιδεικνύεται το κύριο σώμα του
Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, συνοδευόμενου από τη σελίδα του Παραρτήματος στην
οποία περιλαμβάνεται το όνομα του δικαιούχου.
 Αντίγραφα των ετήσιων συμβάσεων με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΕΒΖ A.E.
 Αντίγραφα νόμιμων παραστατικών ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ, κατά περίπτωση (δελτία αποστολής,
τιμολόγια ή/και λοιπά παραστατικά αγοράς) των λιπασμάτων τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης.
 Αντίγραφα βεβαιώσεων του αρμόδιου Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων για τις
ποσότητες αρδευτικού νερού που εφαρμόστηκαν στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια
(μόνο για τους δικαιούχους οι οποίοι εφαρμόζουν τη Μεθοδολογία Β).
 Τα προγράμματα λίπανσης και προγράμματα άρδευσης, όπως περιγράφονται στο
ακόλουθο σημείο Βασικές Δεσμεύσεις.
Γραμμή Βάσης Δράση 2.3(Β) Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή
ζαχαροτεύτλων:
Για τη Δράση 2.3 (Β) γραμμή βάσης είναι:
Γραμμή βάσης είναι η εφαρμογή της λιπαντικής αγωγής όπως ορίζεται στα Προγράμματα Δράσης
στις ευπρόσβλητες στα νιτρικά περιοχές και, για τις λοιπές περιοχές, τα πρακτικά λίπανσης των
Περιφερειακών Ενοτήτων.
Επίσης η εφαρμογή ποσοτήτων νερού, όπως καθορίζονται στα Προγράμματα Δράσης στις
ευπρόσβλητες στα νιτρικά περιοχές και, για τις λοιπές περιοχές, τα πρακτικά άρδευσης των
Περιφερειακών Ενοτήτων.
Η λιπαντική αγωγή για τα σακχαρότευτλα, όπως ορίζεται για τα μέσης σύστασης πεδινά εδάφη
(εδαφική κλάση ΙΙ) στα Προγράμματα Δράσης, προσδιορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Μονάδες αζώτου ανά Ha
Πρόγραμμα Δράσης
Θεσσαλικό Πεδίο
Περιοχή Στρυμόνα
Περιοχή κάμπου Θεσσαλονίκης - Κιλκίς
Περιοχή Ημαθίας - Πέλλας

Γραμμή βάσης
Σύνολο
Από κοπριά
150
120
130
120

150
120
130
120

Για τις μη ευπρόσβλητες στα νιτρικά περιοχές η λιπαντική αγωγή για τα σακχαρότευτλα ορίζεται
ως εξής:
38

ΑΔΑ: 7ΙΤΖ46ΨΧΞΧ-Ι02

Μονάδες αζώτου ανά Ηα
Περιφέρειες
Ανατ. Μακεδονία - Θράκη
Κεντρ. και Δυτ. Μακεδονίας
Θεσσαλία - Ν. Φθιώτιδας

Γραμμή βάσης
Σύνολο
Από κοπριά
140
120
150

140
120
150

Οι συνιστώμενες ποσότητες νερού σε mm ή m3 ανά Ηα, όπως ορίζονται στα Προγράμματα
Δράσης, προσδιορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΜΜ νερού ανά Ηα
Πρόγραμμα Δράσης
Θεσσαλικό Πεδίο
Περιοχή Στρυμόνα
Περιοχή κάμπου Θεσσαλονίκης - Κιλκίς Ημαθίας - Πέλλας

Εδαφική κλάση ΙΙ
(μέσης σύστασης πεδινά)
7.020 για καταιονισμό
7.200 για καταιονισμό
9.000 για επιφανειακή άρδευση
6.200 για καταιονισμό
8.000 για επιφανειακή άρδευση

Για τις μη ευπρόσβλητες στα νιτρικά περιοχές οι συνιστώμενες ποσότητες νερού σε mm ή m3 ανά
Ηα ορίζονται ως εξής:
Περιφέρειες
Ανατ. Μακεδονία - Θράκη
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
Θεσσαλία - Ν. Φθιώτιδας

ΜΜ νερού ανά Ηα
7.200 για καταιονισμό
9.000 για επιφανειακή άρδευση
6.200 για καταιονισμό
8.000 για επιφανειακή άρδευση
7.20 για καταιονισμό

Βασικές δεσμεύσεις Δράση 2.3(Β) Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή
ζαχαρότευτλων:
Επιλέξιμα είναι τα αγροτεμάχια, στα οποία θα καλλιεργούνται σακχαρότευτλα με το Σύστημα
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) με βάση το πρότυπο AGRO 2. Τα αγροτεμάχια αυτά δεν θα
παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια της πενταετίας, καθόσον η τευτλοκαλλιέργεια εφαρμόζεται
το πολύ δυο έτη (όχι συνεχόμενα) την πενταετία στο ίδιο αγροτεμάχιο και τα υπόλοιπα τρία έτη
καλλιεργούνται διάφορες, αρδευόμενες κυρίως, καλλιέργειες όπως βαμβάκι, αραβόσιτος, ηλίανθος
και βιομηχανική τομάτα.
Η εναλλαγή καλλιεργειών στα αγροτεμάχια τα οποία καλλιεργούνται με σακχαρότευτλα κρίνεται
απαραίτητη, καθώς με τον τρόπο αυτό καταπολεμούνται ευκολότερα και με μικρότερο κόστος
ασθένειες και εχθροί όπως η κερκόσπορα, η ριζομανία, οι νηματώδεις και ο κλεονός, που μπορούν
να αποδειχθούν καταστρεπτικές.
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για μια πενταετία:
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1. Να εντάξουν την καλλιέργεια σακχαρότευτλων στο σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης
(ΣΟΔ) με βάση τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές του Προτύπου AGRO 2.
2.Α) Τευτλοπαραγωγοί, η γεωργική εκμετάλλευση των οποίων βρίσκεται σε περιοχές που
διαθέτουν συλλογικά αρδευτικά δίκτυα με ηλεκτρονική υδροληψία και κάρτα μνήμης, επιπλέον
των απαιτήσεων του προτύπου AGRO 2, υποχρεούνται να εφαρμόζουν, καθ’ όλη την περίοδο της
δέσμευσης, μια από τις παρακάτω μεθοδολογίες:
Μεθοδολογία Α: Μείωση των εφαρμοζόμενων λιπαντικών μονάδων
Μείωση της εφαρμοζόμενης ποσότητας λιπάσματος τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με τα
Προγράμματα Δράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά περιοχών και, για τις λοιπές περιοχές, τα
πρακτικά λίπανσης των Περιφερειακών Ενοτήτων. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης κοπριάς, η
μείωση των λιπαντικών μονάδων υπολογίζεται στο σύνολο της αζωτούχου λίπανσης (ανόργανης
και οργανικής).
Μεθοδολογία Β: Μείωση των εφαρμοζόμενων λιπαντικών μονάδων & του αρδευτικού νερού
Μείωση της εφαρμοζόμενης ποσότητας λιπάσματος τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με τα
Προγράμματα Δράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά περιοχών και, για τις λοιπές περιοχές, τα
πρακτικά λίπανσης των Περιφερειακών Ενοτήτων. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης κοπριάς, η
μείωση των λιπαντικών μονάδων υπολογίζεται στο σύνολο της αζωτούχου λίπανσης (ανόργανης
και οργανικής) και Μείωση της ποσότητας του αρδευτικού νερού τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση
με τα Προγράμματα Δράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά περιοχών και, για τις λοιπές περιοχές,
τα πρακτικά άρδευσης των Περιφερειακών ενοτήτων.
Β) Τευτλοπαραγωγοί των υπόλοιπων περιοχών, δηλαδή παραγωγοί η γεωργική εκμετάλλευση των
οποίων βρίσκεται σε περιοχές που δεν διαθέτουν συλλογικά αρδευτικά δίκτυα με ηλεκτρονική
υδροληψία και κάρτα μνήμης, επιπλέον των απαιτήσεων του προτύπου AGRO 2, υποχρεούνται να
εφαρμόζουν, καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης, την παρακάτω μεθοδολογία:
Μεθοδολογία Α: Μείωση των εφαρμοζόμενων λιπαντικών μονάδων
Μείωση της εφαρμοζόμενης ποσότητας λιπάσματος τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με τα
Προγράμματα Δράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά περιοχών και, για τις λοιπές περιοχές, τα
πρακτικά λίπανσης των Περιφερειακών Ενοτήτων. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης κοπριάς, η
μείωση των λιπαντικών μονάδων υπολογίζεται στο σύνολο της αζωτούχου λίπανσης (ανόργανης
και οργανικής).
3. Να υπογράφουν κατ’ έτος σύμβαση με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) Α.Ε.
4. Να καλλιεργούν σακχαρότευτλα κάθε χρόνο και καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας σε έκταση
τουλάχιστον ίση με την έκταση της σύμβασης.
Ο παραγωγός υποχρεούται, να τηρεί ετησίως: α) το πρόγραμμα λίπανσης και β) το πρόγραμμα
άρδευσης (μόνο για τους δικαιούχους η γεωργική εκμετάλλευση των οποίων βρίσκεται σε περιοχές
που διαθέτουν συλλογικά αρδευτικά δίκτυα με ηλεκτρονική υδροληψία και κάρτα μνήμης) οι
οποίοι εφαρμόζουν τη Μεθοδολογία Β), τα οποία ακολούθησε το αντίστοιχο έτος εφαρμογής όπως
αυτά περιγράφονται στη συνέχεια.
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Οι δικαιούχοι στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους τηρούν τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές του
Προτύπου AGRO 2.
Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας εγκυκλίου, παρατίθενται οι Πίνακες με την ενδεδειγμένη
λιπαντική αγωγή (βασική και συνολική) την οποία οφείλουν να τηρούν οι δικαιούχοι στις
ενταγμένες στη Δράση εκτάσεις που καλλιεργούνται με σακχαρότευτλο (Παράρτημα με σχετικούς
Πίνακες)
Η λιπαντική αγωγή καθορίζεται ανάλογα με:
α) το εάν οι ενταγμένες στη Δράση εκτάσεις βρίσκονται εντός ή εκτός ευπρόσβλητης στα νιτρικά
περιοχής
β) την κοκκομετρική σύσταση της ενταγμένης στη Δράση έκτασης &
γ) το χρησιμοποιούμενο σύστημα άρδευσης.
Σημειώνεται ότι για λόγους αποτελεσματικότερης, απλούστερης και ενιαίας διαχείρισης των
δεδομένων της αζωτούχου λιπαντικής αγωγής των αντίστοιχων ΚΥΑ των Προγραμμάτων Δράσης,
έγινε από την Διαχειριστική Αρχή ομαδοποίηση των δεδομένων των οκτώ (8) εδαφολογικών
κλάσεων των αντίστοιχων Προγραμμάτων Δράσης, βάσει της κοκκομετρικής σύστασης των
ενταγμένων αγροτεμαχίων και του χρησιμοποιούμενου αρδευτικού συστήματος.
Η αζωτούχος λιπαντική αγωγή των σακχαρότευτλων σε εκτάσεις εκτός των ευπρόσβλητων στα
νιτρικά περιοχών, βασίστηκε στo εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Δράσης και, επίσης, ακολούθησε
την ομαδοποίηση βάσει της κοκκομετρικής σύστασης των ενταγμένων αγροτεμαχίων και του
χρησιμοποιούμενου αρδευτικού συστήματος.
Οι δικαιούχοι της Δράσης οφείλουν να γνωρίζουν την κοκκομετρική σύσταση των ενταγμένων στη
Δράση αγροτεμαχίων, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αυτή αποτελεί παράμετρο που
επηρεάζει την εφαρμοσθείσα λιπαντική αγωγή. Η κοκκομετρική σύσταση των ενταγμένων στη
Δράση αγροτεμαχίων δύναται να προκύπτει από εδαφολογική ανάλυση ή από εδαφολογικά
δεδομένα της ΕΒΖ Α.Ε. και, κατά περίπτωση, τεκμηριώνεται με την προσκόμιση της εδαφολογικής
ανάλυσης ή σχετικής βεβαίωσης της ΕΒΖ Α.Ε., αντίστοιχα.
Το Πρόγραμμα Λίπανσης που ακολούθησαν οι δικαιούχοι στα ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια
το προηγούμενο έτος εφαρμογής, υποβάλλεται κάθε έτος με την υποβολή της δήλωσης εφαρμογής.
Στο Προγράμματος Λίπανσης περιγράφονται απολογιστικά για το προηγούμενο έτος εφαρμογής: α)
οι ποσότητες λιπασμάτων που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους β) τυχόν πλεονάσματα
λιπασμάτων από το προηγούμενο έτος εφαρμογής γ) η εφαρμοσθείσα ποσότητα λιπασμάτων & δ)
τα τυχόν πλεονάσματα λιπασμάτων κατά τη λήξη του έτους εφαρμογής. Τονίζεται ότι σε όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις (αγορά, εφαρμογή και διαχείριση τυχόν πλεονασμάτων), λιπάσματα που
χρησιμοποιούνται σε ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια, οφείλουν να διαχειρίζονται ξεχωριστά
από εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνται σε αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που δεν είναι ενταγμένα
στη Δράση.
Ο έλεγχος της τήρησης της δέσμευσης για μείωση της αζωτούχου λίπανσης, πραγματοποιείται
μέσω της τήρησης εκ μέρους των δικαιούχων των νόμιμων παραστατικών ΚΒΣ (Δελτία αποστολής,
τιμολόγια ή/και λοιπά παραστατικά αγοράς) για τα λιπάσματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στα
ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια. Τονίζεται ότι τα παραστατικά που εκδίδονται για λιπάσματα
που χρησιμοποιούνται σε αγροτεμάχια ενταγμένα στη Δράση είναι διάφορα εκείνων που εκδίδονται
για λιπάσματα που χρησιμοποιούνται σε εκτός της Δράσης αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης.
Προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος στα παραστατικά ΚΒΣ των αζωτούχων λιπασμάτων
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που χρησιμοποιήθηκαν στα ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια, ορίζεται η 15η Ιουνίου εκάστου
έτους εφαρμογής, ως η ημερομηνία εφαρμογής της τελευταίας δόσης αζωτούχου λίπανσης.
Η ενδεδειγμένη λιπαντική αγωγή σε άζωτο, δύναται να καλυφθεί σε ποσοστό 100% από τη χρήση
κοπριάς.
Για τα εκτός Δράσης αγροτεμάχια τα οποία βρίσκονται εντός των ευπρόσβλητων στα νιτρικά
περιοχών, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν τη λιπαντική αγωγή που περιλαμβάνεται:
α. στα Προγράμματα Δράσης, για τις καλλιέργειες οι οποίες περιέχονται στα Παραρτήματα των
αντίστοιχων Προγραμμάτων Δράσης.
β. στα Πρακτικά Λίπανσης των Περιφερειακών Ενοτήτων που καταρτίζουν οι Φορείς Υλοποίησης,
για τις καλλιέργειες που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα των αντίστοιχων Προγραμμάτων
Δράσης.
Τα προγράμματα άρδευσης (μόνο για τους δικαιούχους οι οποίοι εφαρμόζουν τη μεθοδολογία Β).
Οι δικαιούχοι της Δράσης των οποίων η γεωργική εκμετάλλευση βρίσκεται εντός περιοχών που
διαθέτουν συλλογικά αρδευτικά δίκτυα με ηλεκτρονική υδροληψία και κάρτα μνήμης και οι οποίοι
θα επιλέξουν να εφαρμόσουν τη Μεθοδολογία Β, υποχρεούνται, μεταξύ των άλλων δεσμεύσεων, να
μειώσουν την ποσότητα του αρδευτικού νερού τουλάχιστον κατά 20% στις ενταγμένες στη Δράση
εκτάσεις που καλλιεργούνται με σακχαρότευτλο, σε σχέση με τη γραμμή βάσης. Για τις
ευπρόσβλητες στα νιτρικά περιοχές, ως γραμμή βάσης έχει οριστεί η αρδευτική αγωγή που
προβλέπεται στα αντίστοιχα Προγράμματα Δράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά περιοχών ενώ
για τις μη ευπρόσβλητες στα νιτρικά περιοχές, η αρδευτική αγωγή που περιγράφεται στο
εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Δράσης.
Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας εγκυκλίου, παρατίθενται οι πίνακες με την αρδευτική αγωγή που
οφείλουν να εφαρμόζουν οι δικαιούχοι, των οποίων η γεωργική εκμετάλλευση βρίσκεται εντός των
ορίων περιοχών που διαθέτουν συλλογικά αρδευτικά δίκτυα με ηλεκτρονική υδροληψία και κάρτα
μνήμης και οι οποίοι θα επιλέξουν να εφαρμόσουν τη Μεθοδολογία Β, στις ενταγμένες στη Δράση
εκτάσεις που καλλιεργούνται με σακχαρότευτλο.
Η αρδευτική αγωγή καθορίζεται ανάλογα με:
α) το εάν η ενταγμένη εκμετάλλευση βρίσκεται εντός ή εκτός ευπρόσβλητης στα νιτρικά περιοχής
β) την κοκκομετρική σύσταση της ενταγμένης στη Δράση έκτασης &
γ) το χρησιμοποιούμενο σύστημα άρδευσης.
Σημειώνεται ότι για λόγους αποτελεσματικότερης, απλούστερης και ενιαίας διαχείρισης των
δεδομένων της αρδευτικής αγωγής των αντίστοιχων ΚΥΑ των Προγραμμάτων Δράσης, έγινε από
τη Διαχειριστική Αρχή ομαδοποίηση των δεδομένων των οκτώ (8) εδαφολογικών κλάσεων των
αντίστοιχων Προγραμμάτων Δράσης, βάσει της κοκκομετρικής σύστασης των ενταγμένων
αγροτεμαχίων και του χρησιμοποιούμενου αρδευτικού συστήματος.
Η αρδευτική αγωγή των σακχαρότευτλων σε περιοχές εκτός των ευπρόσβλητων στα νιτρικά
περιοχών, βασίστηκε στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Δράσης και, επίσης, ακολούθησε την
ομαδοποίηση βάσει της κοκκομετρικής σύστασης των ενταγμένων αγροτεμαχίων και του
χρησιμοποιούμενου αρδευτικού συστήματος.
Οι δικαιούχοι της Δράσης οφείλουν να γνωρίζουν την κοκκομετρική σύσταση των ενταγμένων στη
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Δράση αγροτεμαχίων, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αυτή αποτελεί παράμετρο που
επηρεάζει την εφαρμοσθείσα αρδευτική αγωγή. Η κοκκομετρική σύσταση των ενταγμένων στη
Δράση αγροτεμαχίων δύναται να προκύπτει από εδαφολογική ανάλυση ή από εδαφολογικά
δεδομένα της ΕΒΖ Α.Ε. και, κατά περίπτωση, τεκμηριώνεται με την προσκόμιση της εδαφολογικής
ανάλυσης ή σχετικής βεβαίωσης της ΕΒΖ Α.Ε., αντίστοιχα.
Το Πρόγραμμα Άρδευσης που ακολούθησαν οι δικαιούχοι στα ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια
το προηγούμενο έτος εφαρμογής, υποβάλλεται κάθε έτος με την υποβολή της δήλωσης εφαρμογής
(μόνο για τους δικαιούχους που εφαρμόζουν τη Μεθοδολογία Β). Στο Πρόγραμμα Άρδευσης
περιγράφεται απολογιστικά για το προηγούμενο έτος εφαρμογής: η συνολική ποσότητα αρδευτικού
ύδατος που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του έτους, οι δόσεις άρδευσης καθώς και οι
ημερομηνίες εφαρμογής των αρδευτικών δόσεων.
Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν ξεχωριστή κάρτα μνήμης για την καταναλωθείσα ποσότητα
αρδευτικού νερού στα ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια για άλλη κάρτα για τα εκτός Δράσης
αγροτεμάχια της εκμετάλλευσής τους.
Ο έλεγχος της τήρησης της δέσμευσης που αφορά στη μείωση του αρδευτικού νερού,
πραγματοποιείται μέσω της προσκόμισης βεβαίωσης του αρμόδιου Οργανισμού Εγγείων
Βελτιώσεων για την ποσότητα αρδευτικού νερού που εφαρμόστηκε στα ενταγμένα στη Δράση
αγροτεμάχια το προηγούμενο έτος εφαρμογής. Η βεβαίωση του Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων
προσκομίζεται με τη δήλωση εφαρμογής κάθε έτους.
Προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος τήρησης της δέσμευσης των δικαιούχων σε σχέση με
τη μείωση του αρδευτικού νερού, ορίζεται ότι η τελευταία δόση άρδευσης στα ενταγμένα στη
Δράση αγροτεμάχια, δύναται να εφαρμοστεί το αργότερο 10 ημέρες πριν τη συγκομιδή των
σακχαρότευτλων.
Υπενθυμίζεται ότι για τα εκτός Δράσης αγροτεμάχια τα οποία βρίσκονται εντός των ευπρόσβλητων
στα νιτρικά περιοχών, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν την αρδευτική αγωγή που
περιλαμβάνεται:
α. στα Προγράμματα Δράσης, για τις καλλιέργειες οι οποίες περιέχονται στα Παραρτήματα των
αντίστοιχων Προγραμμάτων Δράσης.
β. στα Πρακτικά Άρδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων που καταρτίζουν οι Φορείς Υλοποίησης,
για τις καλλιέργειες που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα των αντίστοιχων Προγραμμάτων
Δράσης.
Έλεγχος δεσμεύσεων Δράσης 2.3 Β
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο αγροτεμαχίου (Ενότητα Β1):
Ο ελεγκτής πρέπει χρησιμοποιεί τους πίνακες Παραρτήματος ΙΙΙ προκειμένου να γνωρίζει σε ποια
αγροτεμάχια επιτρέπεται η βασική λίπανση.
Υποχρεωτικά συμπληρώνονται τα πεδία με κωδικούς λάθους εφόσον διαπιστωθεί ότι ισχύουν τα
παρακάτω :
21048: Διαπίστωση εφαρμογής λίπανσης σε αγροτεμάχιο όπου απαγορεύεται. Ο κωδικός αυτός
συμπληρώνεται εφόσον ο ελεγκτής διαπιστώσει λίπασμα σε αγροτεμάχιο όπου η λίπανση
απαγορεύεται, δηλαδή: α) σε αγροτεμάχιο όπου απαγορεύεται η βασική λίπανση σύμφωνα με το
παράρτημα, εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιηθεί σε ημερομηνίες οπότε εφαρμόζεται βασική
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λίπανση (πριν τη σπορά), β) σε οποιοδήποτε αγροτεμάχιο εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιηθεί σε
ημερομηνία μεταγενέστερη από την καταληκτική ημερομηνία λίπανσης (15 Ιουνίου του έτους
εφαρμογής).
21036: Μη τήρηση δεσμεύσεων πολλαπλής συμμόρφωσης σε επίπεδο δράσης.
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης (Ενότητα Γ1):
Για τις ακόλουθες δεσμεύσεις οι σχετικοί κωδικοί λάθους παράγονται μηχανογραφικά. Ο ελεγκτής
συμπληρώνει στην Ενότητα Γ1 ΝΑΙ/ ΟΧΙ .
Πριν τη διεξαγωγή του ελέγχου ο ελεγκτής πρέπει να ελέγξει μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής
της δράσης αν υπάρχουν σκαναρισμένα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (Ερ. 1.8) και ομαδικής
σύμβασης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης με αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης
προηγούμενων ετών όπου περιλαμβάνεται το όνομα του δικαιούχου (Ερ. 1.10).
1. Η μη επίδειξη αγροπεριβαλλοντικού φακέλου συνεπάγεται μη ύπαρξη. Σε περίπτωση που
επιδειχθεί ο αγροπεριβαλλοντικός φάκελος ελέγχουμε την πληρότητά του. Η πληρότητα του
αγροπεριβαλλοντικού φακέλου ελέγχεται με βάση τα σημεία 1.1-1.11 τα οποία συμπληρώνονται με
τιμή ΝΑΙ/ ΟΧΙ. Αναλυτικά:
1.1
Ως αίτηση ενίσχυσης εννοούμε την αίτηση για την υπαγωγή στο καθεστώς των
γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων.
1.2
Η αίτηση πληρωμής είναι η ΑΕΕ. Η Δήλωση Εφαρμογής είναι η ετήσια δήλωση με
απολογιστική μορφή συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει στον αγροπεριβαλλοντικό φάκελο μετά το
πρώτο έτος εφαρμογής.
1.3
Το ετήσιο σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΕΣΠΔ) είναι ένα ετήσιο επιχειρησιακό
σχέδιο της εκμετάλλευσης στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα αγροτεμάχια στα οποία
εφαρμόζεται η Δράση, ο τρόπος κατοχής και περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και άλλα στοιχεία
σχετικά με την εκμετάλλευση και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος. Με την εξαίρεση
του πρώτου έτους εφαρμογής, στο οποίο το ΕΣΠΔ υποβάλλεται με την αίτηση ενίσχυσης του
υποψηφίου, τα ΕΣΠΔ του δεύτερου έως και του πέμπτου έτους εφαρμογής, υποβάλλονται με τη
δήλωση εφαρμογής του δικαιούχου και αφορούν το επόμενο έτος εφαρμογής. Δηλαδή το ΕΣΠΔ
του τρέχοντος έτους (2015) έχει υποβληθεί με τη δήλωση εφαρμογής του προηγούμενου έτους
(2014) Η σύμβαση είναι το έγγραφο που περιγράφονται οι συμβατικές υποχρεώσεις που
αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη κατά την περίοδο δέσμευσης τους. Η σύμβαση δύναται να
τροποποιηθεί οπότε και επιδεικνύεται.
1.4-1.6 Όπως ορίζονται από την πολλαπλή συμμόρφωση. Τα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων
μπορεί να είναι είτε εξοφλημένα τιμολόγια, είτε, αν δεν έχουν εξοφληθεί, δελτία αποστολής. τα
παραστατικά που εκδίδονται για λιπάσματα που χρησιμοποιούνται σε αγροτεμάχια ενταγμένα στη
Δράση, είναι διάφορα εκείνων που εκδίδονται για λιπάσματα που χρησιμοποιούνται σε μη
ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης. Αν δεν υπάρχει το ημερολόγιο εργασιών,
το μητρώο αγοράς φυτοπροστατευτικών/λιπασμάτων ή το μητρώο εκροών, ή δεν είναι ορθά
ενημερωμένα, συμπληρώνεται ΟΧΙ.
1.7 Σε περίπτωση που ο δικαιούχος χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα
έκδοσης τιμολογίου, υποχρεούται να έχει συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία
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αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής. Σε περίπτωση που δεν
χρησιμοποιεί κοπριά συμπληρώνεται το πεδίο ανεφάρμοστο.
1.8.Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι ένα επίσημο έγγραφο το οποίο εκδίδει αναγνωρισμένος
Φορέας Πιστοποίησης και εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη συμβεβλημένη
με αυτόν γεωργική εκμετάλλευση, η οποία διαπιστώθηκε, μετά από επιθεώρηση που
πραγματοποίησε ο Φορέας, ότι πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2 και της
κατευθυντήριας οδηγίας για την εφαρμογή και πιστοποίησή του. Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
είναι ομαδικό και στο φάκελο θα πρέπει να φυλάσσεται η σελίδα του επισυναπτόμενου κατάλογου
παραγωγών, όπου περιλαμβάνεται ο δικαιούχος και τα στοιχεία των αγροτεμαχίων του. Το
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης υποβάλλεται με τη δήλωση εφαρμογής, επομένως στον
αγροπεριβαλλοντικό φάκελο θα πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά των προηγούμενων ετών.
1.9 Αντίγραφο της σύμβασης του δικαιούχου με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.
1.10 Αντίγραφο ομαδικής σύμβασης μεταξύ Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης και Πιστοποιητικού
Φορέα, αναγνωρισμένου και εγγεγραμμένου στο Μητρώο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για πιστοποίηση
κατά το Πρότυπο AGRO 2, όπου αναφέρεται ο υποψήφιος για ένταξη και τα στοιχεία των
αγροτεμαχίων. Οι συμβάσεις αυτές συνήθως είναι τριετείς.
1.11 Το πρόγραμμα λίπανσης (όπως έχει περιγραφεί και στο σημείο Βασικές δεσμεύσεις , Δράση
2.3Β του παρόντος) περιγράφει: α) τις ποσότητες λιπασμάτων που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια
του έτους β) τυχόν πλεονάσματα λιπασμάτων από το προηγούμενο έτος εφαρμογής γ) την
εφαρμοσθείσα ποσότητα λιπασμάτων και δ) τα τυχόν πλεονάσματα λιπασμάτων κατά τη λήξη του
έτους εφαρμογής. Τονίζεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις (αγορά, εφαρμογή και
διαχείριση τυχόν πλεονασμάτων), λιπάσματα που χρησιμοποιούνται σε ενταγμένα στη
γεωργοπεριβαλλοντική Δράση αγροτεμάχια, οφείλουν να διαχειρίζονται ξεχωριστά από εκείνα τα
οποία χρησιμοποιούνται σε αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που δεν είναι ενταγμένα στη Δράση.
Το πρόγραμμα λίπανσης υποβάλλεται με τη δήλωση εφαρμογής, δηλαδή στο φάκελο του
δικαιούχου θα υπάρχουν προγράμματα λίπανσης προηγούμενων ετών από το τρέχον έτος
εφαρμογής.
Ενότητα Γ2
Οι μέθοδοι άρδευσης είναι οι εξής: ράμπα/εκτοξευτήρας/μπεκ/στάγδην/επιφανειακή άρδευση. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί άλλη μέθοδος άρδευσης πρέπει να συμπληρωθεί ακριβώς η
διαπιστωθείσα μέθοδος άρδευσης
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3 Έλεγχος Δράσης 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων:
Κατά την επιτόπια επίσκεψη ελέγχεται αρχικά αγροπεριβαλλοντικός φάκελος που υποχρεούται
να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση (έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη
στιγμή του ελέγχου)και που περιλαμβάνει:
Α. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης: Ως αίτηση ενίσχυσης θεωρείται η αίτηση
που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ώστε να υπαχθούν στη Δράση 3.1. Σε κάποιες
περιπτώσεις ο δικαιούχος δύναται να έχει υποβάλλει άνω της μίας αίτηση ενίσχυσης (»,
«Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» και «Ολοκληρωμένη
διαχείριση στην καλλιέργεια ζαχαρότευτλου», «Βιολογική Κτηνοτροφία » και «Διατήρηση
απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» )
Β. Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωμής: Ως αίτηση πληρωμής θεωρείται η ετήσια αίτηση που
υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης από τις εθνικές αρχές. Η
αίτηση πληρωμής για το Μέτρο 214 αποτελεί παράρτημα της Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ
2017).
Γ. Δήλωση Εφαρμογής: Ως δήλωση εφαρμογής θεωρείται η ετήσια δήλωση που υποβάλλει ο
δικαιούχος, με την ολοκλήρωση των ετήσιων δεσμεύσεων και στις προβλεπόμενες ημερομηνίες,
στις αρμόδιες ΔΑΟΚ μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την Δράση. Αντίγραφο της
παραμένει στον αγροπεριβαλλοντικό φάκελο του δικαιούχου (ΔΕ έτους 2013, 2014, 2015)
Δ. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) με τις τυχόν τροποποιήσεις: Ως Σχέδιο
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης νοείται το επιχειρησιακό σχέδιο της εκμετάλλευσης διάρκειας όσο
και η περίοδος δέσμευσης. Ως περίοδος δέσμευσης θεωρείται η χρονική περίοδος όπως ορίζεται
κατά περίπτωση στη διάρκεια της οποίας οι δικαιούχοι και το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύονται να
τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Η περίοδος δέσμευσης είναι 5 έτη (δικαιούχοι
πενταετίας). Στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης περιγράφονται αναλυτικά οι βοσκότοποι
και τα ζώα, ο τρόπος κατοχής, αξιοποίησης και περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και άλλα
στοιχεία σε σχέση με την εκμετάλλευση. Το ΣΠΔ δύναται να συνταχθεί -μέσω τυποποιημένης
φόρμας- είτε από τον δικαιούχο, είτε από σύμβουλο. Αποτελεί τμήμα/ παράρτημα της
υποβληθείσας Αίτησης Ενίσχυσης. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δίνει την δυνατότητα στο
δικαιούχο να τροποποιεί το ΣΠΔ άπαξ ετησίως –εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας- και εντός
συγκεκριμένων ημερομηνιών. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει προβεί σε τροποποίηση,
υποχρεούται να τηρεί αντίγραφο του τροποποιημένου ΣΠΔ στον αγροπεριβαλλοντικό του
φάκελο. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας θα πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικά υποστηρικτικά
έγγραφα.
Ε. Αντίγραφο του τηρουμένου στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης ημερολόγιου
εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο
δικαιούχος στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για την Πολλαπλή Συμμόρφωση τηρεί στην
εκμετάλλευση του Μητρώο Εισροών - Εκροών, οικονομικών στοιχείων και
πραγματοποιούμενων εργασιών. Ο δικαιούχος τηρεί τα Μητρώα αυτά στον αγροπεριβαλλοντικό
του φάκελο. Σε περίπτωση που συμμετέχει στο Μέτρο 214 με τμήμα της εκμετάλλευσης τότε
τηρεί διακριτά μητρώα. Επιπροσθέτως και ανάλογα με το είδος της Δράσης που συμμετέχει ο
δικαιούχος μπορεί να τηρεί και άλλου είδους μητρώα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος κάνει
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χρήση κοπριάς και εφόσον δεν υποστηρίζεται η απόκτηση της από σχετικό τιμολόγιο, θα πρέπει
να υπάρχει στον αγροπεριβαλλοντικό φάκελο υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η
ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής.
ΣΤ. Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση ή τις δράσεις που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος. Τα
επιπρόσθετα έγγραφα που αφορούν τη Δράση 3.1 είναι:
 Ο αγροπεριβαλλοντικός φάκελος περιλαμβάνει όπου απαιτείται την άδεια
ίδρυσης/εγκατάστασης από όπου και φαίνεται η δυναμικότητα της σταβλικής
εγκατάστασης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης της άδειας θα πρέπει να υπάρχει η σχετική για
την έκδοσή της αίτηση. Σύμφωνα με την Πρόσκληση της Δράσης 3.1 :"Σε περιπτώσεις
οικόσιτων ζώων σύμφωνα με το άρθρο 15 της Υ1Β/2000/29.3.2005(ΦΕΚ Β
343/1995)Υγειονομικής Διάταξης, η νόμιμη διατήρηση τους θα αποδεικνύεται από
απόφαση περιφερειάρχη που εκδίδεται σύμφωνα με την ίδια υγειονομική διάταξη". Στην
περίπτωση αυτή συμπληρώνουμε το πεδίο ανεφάρμοστο.
 Βεβαίωση εγγραφής στα γενεαλογικά βιβλία της φυλής ή γενεαλογικά πιστοποιητικά για
όλα τα ζώα για τα οποία ο δικαιούχος αιτείται ενίσχυση, τα οποία χορηγούνται από το
αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων.
Γραμμή βάσης Δράσης 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων:
Γραμμή βάσης είναι οι βελτιωμένες και εντατικά εκτρεφόμενες φυλές αγροτικών ζώων.
Βασικές δεσμεύσεις Δράση 3.1
ζώων:

Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών

Επιλέξιμες είναι οι φυλές των ζώων ανά περιοχή όπως εμφανίζονται στον πίνακα (κατάλογος
επιλέξιμων φυλών), όπως αυτός αναθεωρείται και εμπλουτίζεται κάθε φορά. Στο καθεστώς
ενίσχυσης μπορούν να ενταχθούν επιλέξιμες φυλές στους τομείς αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφίας,
χοιροτροφίας και ιπποτροφίας, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει βοσκότοπος, στον οποίο τηρείται η
προβλεπόμενη πυκνότητα βόσκησης που έχει δηλωθεί μαζί με τα ζώα στην τελευταία αίτηση
ενιαίας ενίσχυσης. Από τις επιλέξιμες φυλές σε κάθε είδος ενισχύονται τα αναπαραγωγικά ζώα που
εκτρέφονται στις περιοχές προέλευσης και φυσικής κατανομής τους, όπως αυτές ορίζονται στον
Πίνακα.
Συγκεκριμένα ενισχύονται:
• Θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών
• Θηλυκά πρόβατα και αίγες ηλικίας μεγαλύτερης του ενός έτους
• Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών
• Θηλυκοί χοίροι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΦΥΛΩΝ
Είδος ζώου

Φυλή

Περιοχή κατανομής

Βοοειδή

Κατερίνης
Ελληνικός
Βούβαλος
Ελληνική

Θεσσαλία, Κεντρ. Μακεδονία
Υγρότοποι σε όλη την Ελλάδα

Γενεαλογικά Βιβλία
ΚΓΒΖ
Καρδίτσας
Σύνολο

Όλη η Ελλάδα

Σύνολο
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Πρόβατα

Βραχυκερατική
Τήνου
Κέας
Συκιάς
Κατσικά

Κυκλάδες
Κυκλάδες
Χαλκιδική
Ήπειρος

Αθήνας
Αθήνας
Θεσ/νίκης
Ιωαννίνων

Ζακύνθου
Φλώρινας
Πελαγονίας
Σαρακατσάνικο

Ζάκυνθος
Όλη η Μακεδονία

Αθήνας
Θεσ/κης

Γλώσσας Σκοπέλου

Μαγνησία, Β.
Λάρισα
Εύβοια
Αιτωλ/νία, Άρτα
Θράκη
Ήπειρος, Θεσσαλία, Αιτ/νία

Κύμης
Αγρινίου
Θράκης
Καλαρρύτικο

Αίγες
Χοίροι
Ίπποι

Όλη η Ελλάδα

Καρδίτσας,
Ιωαννίνων, Δράμας
Σποράδες, Καρδίτσας

Αθήνας
Αθήνας
Δράμας
Καρδίτσας,
Ιωαννίνων, Αθήνα
Πηλίου
Μαγνησία, Λάρισα
Καρδίτσας
Καταφυγίου
Δ. και Κ. Μακεδονία
Θεσ/νίκης
Ρουμλουκίου
Δ. και Κ. Μακεδονία
Θεσ/νίκης
Δράμας
Δράμα
Δράμας
Ικαρίας
Ν. Σάμου
Αθήνας
Λευκίμης
Κέρκυρα
Ιωαννίνων
Άργους
Πελοπόννησος
Αθήνας
Σερρών
Σέρρες
Θεσ/νίκης
Σκοπέλου
Β. Σποράδες, Μαγνησία, Καρδίτσας
Λάρισα
Εγχώριος Ελληνικός Όλη η Ελλάδα
Όλα
χοίρος
Θεσσαλίας
Θεσσαλία και όμοροι νομοί
Καρδίτσας
Σκύρου
Θεσ/κη, Εύβοια, Θεσσαλία, Όλα
Στ.
Ελλάδα, Κέρκυρα
Μεσσαρά
Κρήτη, Πελοπόννησος
Αθήνας
Πηνείας
Ζάκυνθος,
Πελοπόννησος, Αθήνας
Αιτωλ/νία, Αττική
Πίνδου
Ήπειρος,
Μακεδονία, Όλα
Θεσσαλία
και Στερεά Ελλάδα
Ηλείας
Ζάκυνθος,
Πελοπόννησος, Αθήνας
Αιτωλοακαρνανία, Αττική

Η δέσμευση πάνω από τη γραμμή βάσης που δικαιολογεί την ενίσχυση σχετίζεται με την μη
αντικατάσταση των τοπικών φυλών με βελτιωμένες φυλές αλλά η διατήρηση και όπου αυτό είναι
δυνατόν η αύξηση του αριθμού των θηλυκών.
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Ειδικότερα οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρούν σταθερό τον αριθμό των αναπαραγωγών ζώων
των επιλέξιμων φυλών που εκτρέφουν και ο οποίος αναγράφεται στη σύμβασή τους. Ωστόσο, για
τα είδη των βοοειδών, των προβάτων και των χοίρων ο δικαιούχος μέχρι τη λήξη της σύμβασής του
μπορεί να αυξήσει τον αριθμό τους ανά φυλή και να δικαιούται ενίσχυση για αυτά, σε σχέση με τον
αρχικό αριθμό μέχρις ενός ανώτατου ποσοστού. Κάθε νέο ζώο που εισάγεται στην εκμετάλλευση
θα πρέπει να είναι απόγονος των ήδη υφιστάμενων στη εκμετάλλευση ζώων ή να προέρχεται από
άλλη εκμετάλλευση που εκτρέφει ζώα της ίδιας φυλής και είναι εγγεγραμμένο στα γενεαλογικό
βιβλίο της φυλής όπως αυτό τηρείται στα Κ.Γ.Β.Ζ.
Στο ΣΠΔ θα αναφέρονται για κάθε έτος τα ποσοστά αύξησης του ζωικού κεφαλαίου της
εκμετάλλευσης (για τα είδη που επιτρέπεται αύξηση) τα οποία θα είναι καθοριστικά για την
ενίσχυση του δικαιούχου και δεν θα ξεπερνούν το ανώτατο ποσοστό όπως αυτό ορίζεται. Αυξήσεις
πάνω από αυτές που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στο ΣΠΔ που καταθέτει με την αίτηση ενίσχυσης,
δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση μη επίτευξης του ποσοστού αύξησης θα γίνεται τροποποίηση
του ΣΠΔ. Σε περίπτωση αύξησης του ζωικού κεφαλαίου και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η έκταση
του βοσκότοπου δύναται να αυξηθεί προκειμένου να τηρείται η πυκνότητα
βόσκησης όπως ορίζεται στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης.
Είναι δυνατή η αντικατάσταση των ζώων που εντάχθηκαν αρχικά με ζώα της ίδιας φυλής, με την
προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός ζώων κατά τη διάρκεια της πενταετίας παραμένει
τουλάχιστον αυτός που αναφέρεται στην σύμβαση που έχουν υπογράψει κατά την ένταξή τους στο
πρόγραμμα.
Αν το ιπποειδές είναι θηλυκό, οι δικαιούχοι δεσμεύονται να εξασφαλίσουν δύο γεννήσεις στην
πενταετία. Για τα θηλυκά ηλικίας πάνω από 10 ετών πρέπει να εξασφαλίσουν μια γέννηση στην
πενταετία. Στη δεύτερη περίπτωση εντάσσονται και ζώα που συμπληρώνουν την ηλικία των δέκα
ετών κατά τη διάρκεια της πενταετούς δέσμευσης της δράσης. Οι απόγονοι αυτοί μπορούν να
ενταχθούν στη δράση και να δικαιούνται ενίσχυσης εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος, με την
προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής.
Αν το ιπποειδές είναι αρσενικό, οι δικαιούχοι δεσμεύονται να εξασφαλίσουν τουλάχιστον μία
επιτυχή επίβαση με θηλυκό εγγεγραμμένο στο ίδιο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής.
Για κάθε μεταβολή να ενημερώνουν άμεσα και μέχρι την υποβολή της δήλωσης εφαρμογής το
αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων και να εφαρμόζουν τις οδηγίες του.
Έλεγχος δεσμεύσεων Δράση 3.1 Διατήρηση Απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών
ζώων
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης (Ενότητα Γ1)
Για τις ακόλουθες δεσμεύσεις οι σχετικοί κωδικοί λάθους παράγονται μηχανογραφικά. Ο ελεγκτής
συμπληρώνει στην Ενότητα Γ1 ΝΑΙ/ ΟΧΙ .
1. Ως Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) (Ερ. 1) νοείται ένα επιχειρησιακό σχέδιο της
εκμετάλλευσης διάρκειας όσο και η περίοδος δέσμευσης, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά
ο τρόπος κατοχής, αξιοποίησης και περιβαλλοντικής διαχείρισης για τις
σταυλικές
εγκαταστάσεις και το ζωικό κεφάλαιο. Αποτελεί τμήμα της αίτησης ενίσχυσης και ελέγχεται
για το έτος εφαρμογής.
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1.

Η μη επίδειξη αγροπεριβαλλοντικού φακέλου συνεπάγεται μη ύπαρξη. Σε περίπτωση που
επιδειχθεί ο αγροπεριβαλλοντικός φάκελος ελέγχουμε την πληρότητα του. Η πληρότητα του
αγροπεριβαλλοντικού φακέλου (Ερ2Α) ελέγχεται με βάση τα σημεία 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7, τα οποία συμπληρώνονται με τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αναλυτικά:
2.1 Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης ενίσχυσης.
2.2 Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης πληρωμής και Δήλωσης Εφαρμογής.
2.3 Ελέγχεται η ύπαρξη της σύμβασης με τις πιθανές τροποποιήσεις.
2.4
Στην άδεια ίδρυσης/εγκατάστασης φαίνεται η δυναμικότητα της σταυλικής
εγκατάστασης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης της άδειας θα πρέπει να υπάρχει η σχετική για την
έκδοσή της αίτηση. Στην περίπτωση που δεν είναι αναγκαία (οικόσιτα ζώα) συμπληρώνουμε
ανεφάρμοστο.
2.5 Βεβαίωση εγγραφής στα γενεαλογικά βιβλία της φυλής ή γενεαλογικά πιστοποιητικά για
όλα τα ζώα για τα οποία ο δικαιούχος αιτείται ενίσχυση, τα οποία χορηγούνται από το αρμόδιο
Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων.
2.6 Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί στην εκμετάλλευση του μητρώα
εργασιών.

καταγραφής

2.7 Για το μητρώο καταγραφής ζωικού κεφαλαίου ακολουθούνται οι οδηγίες της πολλαπλής
συμμόρφωσης.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι θα πρέπει να πραγματοποιούνται από μικτά συνεργεία ελέγχου που
απαρτίζουν ο ΟΠΕΚΕΠΕ με υπαλλήλους των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης (ειδικότερα σε
εκμεταλλεύσεις με ιπποειδή όπου δεν υπάρχει σήμανση των ζώων και συνεπώς είναι δύσκολη η
ταυτοποίησή τους). Αν δεν είναι εφικτό θα πρέπει να αναζητείται εγγράφως αντίγραφο του
Γενεαλογικού Βιβλίου της φυλής ή Γενεαλογικά πιστοποιητικά από το αρμόδιο Κέντρο Γενετικής
Βελτίωσης.
Τα επιλέξιμα ζώα τα οποία περιλαμβάνονται στο πεδίο “ΕΛΕΓΧΟΣ” προκύπτουν μετά και την
αφαίρεση των ζώων στα οποία έχει μεταβληθεί η αναπαραγωγική τους ικανότητα. Κωδ.: 21010
Αν ο δικαιούχος έχει αιγοπρόβατα κάτω τον 6 μηνών καταχωρούνται στην εφαρμογή ως
αιγοπρόβατα με σήμανση <1 έτους.
Το πεδίο ελέγχου «ΦΥΛΗ» θα συμπληρώνεται εφόσον στον έλεγχο παρίσταται κι ελεγκτής από το
Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης.
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4.Έλεγχος Δράσης 4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας:
Κατά την επιτόπια επίσκεψη ελέγχεται αρχικά αγροπεριβαλλοντικός φάκελος που υποχρεούται
να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση (έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη
στιγμή του ελέγχου) και που περιλαμβάνει:
Α. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης: Ως αίτηση ενίσχυσης θεωρείται η αίτηση
που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ώστε να υπαχθούν στη Δράση 4.2 .
Β. Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωμής: Ως αίτηση πληρωμής θεωρείται η ετήσια αίτηση που
υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης από τις εθνικές αρχές. Η
αίτηση πληρωμής για το Μέτρο 214 αποτελεί παράρτημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
(ΕΑΕ 2015, 2016).
Γ. Δήλωση Εφαρμογής: Ως δήλωση εφαρμογής θεωρείται η ετήσια δήλωση που υποβάλλει ο
δικαιούχος, με την ολοκλήρωση των ετήσιων δεσμεύσεων και στις προβλεπόμενες ημερομηνίες,
στις αρμόδιες ΔΑΟΚ μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την Δράση. Αντίγραφο της
παραμένει στον αγροπεριβαλλοντικό φάκελο του δικαιούχου (ΔΕ έτους 2014,2015, 2016)
Δ. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) με τις τυχόν τροποποιήσεις: Ως Σχέδιο
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης νοείται το επιχειρησιακό σχέδιο της εκμετάλλευσης διάρκειας όσο
και η περίοδος δέσμευσης. Ως περίοδος δέσμευσης θεωρείται η χρονική περίοδος όπως ορίζεται
κατά περίπτωση στη διάρκεια της οποίας οι δικαιούχοι και το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύονται να
τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Η περίοδος δέσμευσης είναι 5 έτη (δικαιούχοι
πενταετίας). Στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης περιγράφονται αναλυτικά οι τα
αγροτεμάχια με τα αμπέλια , ο τρόπος κατοχής, αξιοποίησης και περιβαλλοντικής διαχείρισης
καθώς και άλλα στοιχεία σε σχέση με την εκμετάλλευση. Το ΣΠΔ δύναται να συνταχθεί -μέσω
τυποποιημένης φόρμας- είτε από τον δικαιούχο, είτε από σύμβουλο. Αποτελεί τμήμα/
παράρτημα της υποβληθείσας Αίτησης Ενίσχυσης. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δίνει την
δυνατότητα στο δικαιούχο να τροποποιεί το ΣΠΔ άπαξ ετησίως –εκτός περιπτώσεων ανωτέρας
βίας- και εντός συγκεκριμένων ημερομηνιών. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει προβεί σε
τροποποίηση, υποχρεούται να τηρεί αντίγραφο του τροποποιημένου ΣΠΔ στον
αγροπεριβαλλοντικό του φάκελο. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας θα πρέπει να αποδεικνύεται από
σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα.
Ε. Αντίγραφο του τηρουμένου στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης ημερολόγιου
εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο
δικαιούχος στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για την Πολλαπλή Συμμόρφωση τηρεί στην
εκμετάλλευση του Μητρώο Εισροών - Εκροών, οικονομικών στοιχείων και
πραγματοποιούμενων εργασιών. Ο δικαιούχος τηρεί τα Μητρώα αυτά στον αγροπεριβαλλοντικό
του φάκελο. Σε περίπτωση που συμμετέχει στο Μέτρο 214 με τμήμα της εκμετάλλευσης τότε
τηρεί διακριτά μητρώα. Επιπροσθέτως και ανάλογα με το είδος της Δράσης που συμμετέχει ο
δικαιούχος μπορεί να τηρεί και άλλου είδους μητρώα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος κάνει
χρήση κοπριάς και εφόσον δεν υποστηρίζεται η απόκτηση της από σχετικό τιμολόγιο, θα πρέπει
να υπάρχει στον αγροπεριβαλλοντικό φάκελο υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η
ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής.
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ΣΤ. Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση
Για τη Δράση 4.2 απαιτείται επιπλέον:
 Ο αγροπεριβαλλοντικός φάκελος μπορεί να περιλαμβάνει το αμπελουργικό μητρώο του
παραγωγού. Σε περίπτωση μη ύπαρξης του αναζητείται από το Επαρχείο.
 Δήλωση Συγκομιδής: Ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει δήλωση
συγκομιδής έως 15/12 για κάθε έτος. Αν την έχει ήδη υποβάλλει, πρέπει να την επιδείξει
στον έλεγχο και σε αυτή θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του παραγωγού, την
ποσότητα των παραδοθέντων σταφυλιών, την έκταση και τη γεωγραφική θέση του
αμπελώνα.
Γραμμή βάσης Δράση 4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου
Θήρας:
Γραμμή βάσης είναι:
Η συνήθης αμπελοκομική πρακτική κλαδέματος των οινοποιήσιμων ποικιλιών (1 έως 3 οφθαλμοί,
συνήθως 2 ανάλογα με την κατάσταση του πρέμνου).
Η καταπολέμηση των ζιζανίων με μηχανικά ή χημικά μέσα.
Βασικές δεσμεύσεις Δράση 4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου
Θήρας:
Στα νησιά Θήρα (Σαντορίνη) και Θηρασία, λόγω των ειδικών οικολογικών συνθηκών που
επικρατούν (συχνοί και ισχυρής εντάσεως άνεμοι, εδάφη ξηρά και φτωχά) έχει επικρατήσει ένα
ιδιόρρυθμο κυπελλοειδές στεφανωτό ή με γυριστές κλάδεμα στον άμπελο, που έχει σκοπό να
προφυλάξει τους βλαστούς και τα σταφύλια από τη σφοδρότητα των ανέμων που πνέουν στα νησιά
αυτά και που προκαλούν μηχανικές βλάβες, τόσο λόγω αποκολλήσεως ολόκληρων βλαστών, όσο
και σχισίματα στα φύλλα ή τραύματα των πράσινων οργάνων και των σταφυλιών από τους
κόκκους της άμμου που μεταφέρουν. Στις πιο υπήνεμες θέσεις των νησιών αυτών βρίσκει κανείς το
κυπελλοειδές με κουλούρα.
Η χρήση αυτών των ιδιόρρυθμων κυπελλοειδών συνέβαλε στη διαμόρφωση των Θηραϊκών
αμπελώνων και του ευρύτερου Θηραϊκού τοπίου.
Οι δικαιούχοι της δράσης αναλαμβάνουν τις κατωτέρω ειδικές δεσμεύσεις:
• Διατηρούν τους αμπελώνες στην παραδοσιακή τους μορφή, τηρώντας το παραδοσιακό κλάδεμα
(κυπελλοειδές γυριστό ή στεφανωτό, κυπελλοειδές με κουλούρια ή πόστες)
• Δημιουργούν χώρο οικολογικής αντιστάθμισης 0,5 μέτρου πέριξ του αγροτεμαχίου και δεν
κάνουν χρήση χημικής ή μηχανικής καταπολέμησης των ζιζανίων σε αυτό.
Έλεγχος δεσμεύσεων Δράση 4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου
Θήρας:
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο αγροτεμαχίου (Ενότητα Β1):
Υποχρεωτικά συμπληρώνονται τα πεδία με κωδικούς λάθους εφόσον διαπιστωθεί ότι ισχύουν τα
παρακάτω :
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21024: Δεν διατηρείται το παραδοσιακό κλάδεμα (κυπελλοειδές «γυριστό» ή «στεφανωτό»,
κυπελλοειδές με «κουλούρια» ή «πόστες»)
21025: Δεν υπάρχει χώρος οικολογικής αντιστάθμισης 0,5 μέτρα πέριξ του αγροτεμαχίου στον
οποίο δεν γίνεται χρήση χημικής ή μηχανικής καταπολέμησης ζιζανίων.
21036: Μη τήρηση της γραμμής βάσης (συνήθης αμπελοκομική πρακτική κλαδέματος των
οινοποιήσιμων ποικιλιών (1 έως 3 οφθαλμοί, συνήθως 2 ανάλογα με την κατάσταση του πρέμνου)
ή καταπολέμηση των ζιζανίων με μηχανικά ή χημικά μέσα, ακόμη και εάν η διαπίστωση αφορά σε
τμήμα του αγροτεμαχίου.
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης (Ενότητα Γ1):
Για τις ακόλουθες δεσμεύσεις οι σχετικοί κωδικοί λάθους παράγονται μηχανογραφικά. Ο ελεγκτής
συμπληρώνει στην Ενότητα Γ1 ΝΑΙ/ ΟΧΙ .
1.

Το καλλιεργητικό σχέδιο (Ερ. 1) θα πρέπει συμπεριλαμβάνεται στον αγροπεριβαλλοντικό
φάκελο και να αναγράφει το είδος της καλλιέργειας ανά τεμάχιο για την καλλιεργητική
περίοδο που ελέγχεται. Αποτελεί τμήμα της αίτησης ενίσχυσης.

2.

Η μη επίδειξη αγροπεριβαλλοντικού φακέλου συνεπάγεται μη ύπαρξη. Σε περίπτωση που
επιδειχθεί ο αγροπεριβαλλοντικός φάκελος ελέγχουμε την πληρότητα του. Η πληρότητα του
αγροπεριβαλλοντικού φακέλου (Ερ. 2) ελέγχεται με βάση τα σημεία 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,
2.7 και 2.8 τα οποία συμπληρώνονται με τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αναλυτικά:
2.1

Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης ενίσχυσης.

2.2

Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης πληρωμής και Δήλωσης Εφαρμογής .

2.3

Ελέγχεται η ύπαρξη της σύμβασης με τις πιθανές τροποποιήσεις.

2.4,2.5,2.6 Ο δικαιούχος αγροπεριβαλλοντικών δράσεων είναι υποχρεωμένος να τηρεί μητρώα
στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Δράσης και των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης
ως προς τη φυτική παραγωγή.
2.7
Σε περίπτωση που ο γεωργός δηλώσει ότι χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν
υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου, υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση
στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής. Η κοπριά
πρέπει να είναι χωνεμένη, απαλλαγμένη από παθογόνα και να ενσωματώνεται άμεσα στο
έδαφος. Δεν επιτρέπεται η χρήση λυμάτων ή υγρών αποβλήτων. Σε περίπτωση που δεν
χρησιμοποιεί κοπριά συμπληρώνεται το πεδίο ανεφάρμοστο.
3. Ως προς το Ερ. 3 το οποίο αφορά τον έλεγχο των δεσμεύσεων της γραμμής βάσης και με
δεδομένο ότι οι εν λόγω δεσμεύσεις αφορούν το σύνολο των ενταγμένων στο πρόγραμμα
αγροτεμαχίων, σε περίπτωση που για κάποια από αυτά διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι
δεσμεύσεις, θα πρέπει να υπάρχει ο σχετικός κωδικός (21036) στο έντυπο της ενιαίας
ενίσχυσης σε επίπεδο τεμαχίου. Ως προς το σημείο 3.1 στο Ερ. 3 αφορά το σύνολο της
εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα το σύνολο των ενταγμένων αγροτεμαχίων πρέπει να τηρούν τη
«γραμμή βάσης» όπως αυτή περιγράφεται στο σημείο Γραμμή Βάσης Δράση 4.2 του παρόντος.
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4. Η υπεύθυνη δήλωση τήρησης του Καν. (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και των εφαρμοστικών
αυτού κανονισμών η οποία αναγράφεται στο έντυπο «Αίτησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
διετή παράταση ισχύουσας σύμβασης», προϋποθέτει: Την τήρηση αμπελουργικού μητρώου
στο πλαίσιο του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών. Το αμπελουργικό μητρώο το
παραλαμβάνει ο παραγωγός από το Επαρχείο, μόλις ειδοποιηθεί για τη διενέργεια ελέγχου και
το επιδεικνύει κατά τον έλεγχο. Δήλωση συγκομιδής: Ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να
υποβάλλει δήλωση συγκομιδής έως 15/12/2017 για το έτος 2017. Αν την έχει ήδη υποβάλλει,
πρέπει να την επιδείξει στον έλεγχο και σε αυτή θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του
παραγωγού, την ποσότητα των παραδοθέντων σταφυλιών, την έκταση και τη γεωγραφική θέση
του αμπελώνα.
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(4) ΜΕΤΡΟ 10 -ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020
Περιγραφή Μέτρο 10 Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των
μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»
Το Μέτρο εφαρμόζεται για πρώτη φορά από το έτος 2017 και οι επιτόπιοι έλεγχοι πληρωμής
πραγματοποιούνται από μικτά συνεργεία ελέγχου που απαρτίζουν ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κατά τόπους
φορέας (ΔΑΟ/ΔΑΟΚ).
Η Δράση επιδιώκει μέσω της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) να παρεμποδίσει τη σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων καρπόκαψα
(Grapholitha molesta), ανάρσια (Anarsia lineatella) και φυλλοδέτη (Adoxophyes orana), γνωστών
εντομολογικών εχθρών της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς, και έτσι να
ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών των εντόμων.Στόχος της δράσης είναι να
υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των ως άνω μικρολεπιδοπτέρων, συμβάλλοντας
με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της
βιοποικιλότητας στους δενδρώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η δράση.
Η δράση αφορά τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς και
εφαρμόζεται στις περιοχές καλλιέργειάς τους σε ολόκληρη την επικράτεια. Τα αγροτεμάχια που
συμμετέχουν στη Δράση είναι επιλέξιμα εφόσον καλλουργούνται με τα άνω είδη ή συγκαλλιέργεια
αυτών, κατέχονται νόμιμα, δεν είναι συνιδιόκτητα και δεν ανήκουν και στο Μ11(Βιολογική
Γεωργία) ή Μ08 (Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών).
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν γεωργοπεριβαλλοντικό κλιματικό φάκελο καθώς και τη
γραμμή βάσης για τα ενταγμένα αγροτεμάχια. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς
διάρκειας και εκκινούν από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται:
α. Να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) των μικρολεπιδοπτέρων
- εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς και συγκεκριμένα της καρπόκαψας, της
ανάρσιας και του φυλλοδέτη, στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια, μέσω της υλοποίησης
Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής. Η μέθοδος της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων,
συνίσταται στην εγκατάσταση παγίδων παρακολούθησης και ατμιστήρων-διαχυτήρων (dispensers).
Στην περίπτωση αγροτεμαχίων με συγκαλλιέργεια επιλέξιμων στη δράση ειδών, η μέθοδος πρέπει
να εφαρμόζεται για το σύνολο των συγκαλλιεργούμένων ειδών.
β. Να διαθέτουν, εφαρμόζουν και, εφόσον απαιτείται, να αναθεωρούν Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής
της ενισχυόμενης μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια για κάθε έτος
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εφαρμογής της δράσης. Το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής δύναται να αναθεωρείται, λαμβάνοντας
υπόψη δεδομένα όπως η καταγραφή των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης, οι μετρήσεις
του ποσοστού προσβολής σε φύλλα και βλαστούς από τα μικρολεπιδόπτερα-στόχους, τα Τεχνικά
Δελτία της υπηρεσίας Γεωργικών Προειδοποιήσεων των κατά τόπους Περιφερειακών Κέντρων
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ-ΠΕ) του ΥπΑΑΤ, και περιγράφει μέτρα
πρόληψης και αντιμετώπισης των πληθυσμών των τριών μικρολεπιδοπτέρων στα ενταγμένα στη
δράση αγροτεμάχια.
Στο Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής πρέπει να προβλέπεται η αντιμετώπιση, μέσω της μεθόδου της
σεξουαλικής σύγχυσης, και των τριών μικρολεπιδοπτέρων-στόχων της δράσης. Δεν γίνεται
αποδεκτό Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής που προβλέπει τη μη χρήση ατμιστήρων-διαχυτήρων για
συγκεκριμένο/α μικρολεπιδόπτερο/α. Ο αριθμός των ατμιστήρων-διαχυτήρων ανά μονάδα
επιφανείας (εκτάριο ή στρέμμα) που προβλέπεται στο Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής για κάθε
αγροτεμάχιο, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό ατμιστήρων-διαχυτήρων
ανά μονάδα επιφανείας (εκτάριο ή στρέμμα) που προβλέπεται για το εκάστοτε φυτοπροστατευτικό
προϊόν στην άδεια έγκρισης διάθεσής του στην αγορά. Προκειμένου να θεωρείται έγκυρο, το
Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής πρέπει να καταρτίζεται, παρακολουθείται και, εφόσον απαιτείται, να
αναθεωρείται από επιβλέποντα Γεωπόνο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων. Ο
επιβλέπων Γεωπόνος υπογράφει το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος
υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων, δύναται να καταρτίζει, παρακολουθεί, υπογράφει και, εφόσον
απαιτείται, αναθεωρεί ο ίδιος το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας με τον επιβλέποντα Γεωπόνο, ο δικαιούχος οφείλει να εξασφαλίσει άμεσα την
αντικατάστασή του από άλλον επιβλέποντα Γεωπόνο. Ο νέος επιβλέπων Γεωπόνος υπογράφει τα
Ετήσια Σχέδια Εφαρμογής για τα έτη εφαρμογής που έπονται χρονικά της αντικατάστασης.
γ. Να κάνουν μικτή χρήση φερομονών και, εφόσον απαιτείται, χημικών εντομοκτόνων τα δύο (2)
πρώτα έτη εφαρμογής και αποκλειστική χρήση φερομονών τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής,
για την αντιμετώπιση των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων της δράσης.
Οι δικαιούχοι διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, καθώς
δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις. Επίσης
διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία εντάχθηκαν στη δράση,
πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων. Υποχρεούνται δε, να
διατηρούν, για λόγους ελέγχου, ηρτημένους στα δέντρα των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων,
τους ατμιστήρες-διαχυτήρες ή/και τις φερομονικές παγίδες παρακολούθησης που προβλέπονται στο
Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής, τουλάχιστον έως τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.
Για τις ανάγκες των επιτοπίων ελέγχων της δράσης, επισυνάπτονται στο Παράρτημα συνημμένος
συνοπτικός πίνακας με τα εγκεκριμένα σκευάσματα για το έτος 2017 που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως ατμιστήρες/διαχυτήρες στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08_ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ για
την καλλιεργητική περίοδο 2017, όπως περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό μητρώο του ΥπΑΑΤ:
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx. Η λίστα με τα εγκεκριμένα
σκευάσματα, θα επικαιροποιείται κάθε χρόνο και έχουμε νέες αδειοδοτήσεις, λήξη παλαιότερων
σκευασμάτων κτλ. και θα αποστέλλεται κάθε χρόνο από την ΕΥΕ ΠΑΑ. Τα σκευάσματα που
αφορούν την ροδακινιά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη νεκταρινιά. Για τη βερικοκιά δεν
υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα για την καλλιεργητική περίοδο 2017.
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Αντίθετα με τους ατμιστήρες/διαχυτήρες, οι παγίδες παρακολούθησης δεν απαιτούν έγκριση
κυκλοφορίας στην αγορά από την αρμόδια Δ/νση Προστασίας Φυτών του ΥπΑΑΤ συνεπώς όλοι
θεωρούνται αποδεκτοί.
Γενικές πληροφορίες για τη μέθοδο
Η μέθοδος αποσκοπεί στην αντιμετώπιση κάποιων από τους σημαντικότερους εχθρούς των
καρποφόρων δέντρων, τα λεπιδόπτερα (πεταλούδες) τα οποία προσβάλλουν τους βλαστούς και
τους καρπούς προκαλώντας μεγάλη οικονομική ζημιά τόσο σε νεαρά δενδρύλλια όσο και σε
παραγωγικά δέντρα.
Τα τελευταία χρόνια, με σκοπό τη μείωση χρήσης χημικών εντομοκτόνων για την αντιμετώπισή
τους, εφαρμόζεται η μέθοδος παρεμπόδισης (σύγχυσης) του ζευγαρώματος ή της διαταραχής των
συζεύξεων (mating disruption) με αξιόλογα αποτελέσματα. Η μέθοδος αυτή, λόγω της απλότητας
στην εφαρμογή, της αποτελεσματικότητάς της, καθώς και της τεχνικής βελτίωσης των
εξατμιστήρων ώστε να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και σταθερό ρυθμό αποδέσμευσης της
φερομόνης, κερδίζει έδαφος, τόσο ως βοηθητικό σύστημα φυτοπροστασίας όσο και ως μοναδικό
σύστημα φυτοπροστασίας. Στηρίζεται στην επικοινωνία των εντόμων μέσω φερομόνων. Δηλαδή:
Τα έντομα αναγνωρίζουν και επικοινωνούν με άλλα έντομα του ίδιου ή διαφορετικού είδους με
χημικά, οπτικά, ηχητικά, μηχανικά και άλλα ερεθίσματα. Τα χημικά ερεθίσματα είναι ουσίες που
μεταφέρουν πληροφορίες προκαλώντας στο δέκτη μια αντίδραση συμπεριφοράς ή φυσιολογίας.
Όταν πομπός και δέκτης των ουσιών αυτών ανήκουν στο ίδιο είδος τότε οι ουσίες αυτές λέγονται
φερομόνες.

Οι φερομόνες ως «χημικά μέσα επικοινωνίας» παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε διάφορες
αντιδράσεις και εκδηλώσεις των εντόμων όπως στην ανεύρεση/επιλογή τροφής, στη σύζευξη, στην
ωοτοκία, στην άμυνα και στη συνάθροιση. Μια ελκυστική (σεξουαλική φερομόνη) εκλύεται από τα
θηλυκά άτομα με σκοπό να προσελκύσουν τα αρσενικά και να συζευχθούν. Από τη μεριά τους τα
αρσενικά άτομα προσεγγίζουν την πηγή της φερομόνης (θηλυκά άτομα) με δύο τρόπους:
α) προσανατολίζουν το σώμα τους και κινούνται προς την αύξουσα συγκέντρωση της ουσίας άρα
προς την πηγή
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β) εκτελούν κινήσεις zig-zag ανάλογα με τη συγκέντρωση της φερομόνης στο δρόμο τους. Όσο η
συγκέντρωση της φερομόνης είναι μικρή η πορεία είναι πιο ευθύγραμμη, ενώ σε υψηλή
συγκέντρωση η πτήση γίνεται πιο τεθλασμένη.
Μέθοδος παρεμπόδισης σύζευξης:
Η μέθοδος παρεμπόδισης της σύζευξης «εκμεταλλεύεται» τη φυσική αντίδραση των αρσενικών στο
κάλεσμα των θηλυκών εντόμων με την εισαγωγή μιας συνθετικής φερομόνης η οποία προκαλεί
σύγχυση ή/και παρεμποδίζει τα αρσενικά άτομα να κατευθυνθούν προς τα θηλυκά και τελικά να
είναι αδύνατη η συνάντησή τους και η σύζευξη. Τα θηλυκά άτομα δε γεννούν γονιμοποιημένα αυγά
και έτσι σταδιακά ο πληθυσμός του εντόμου μειώνεται αισθητά. Η διασπορά της συνθετικής
φερομόνης γίνεται από δοχεία/εξατμιστήρες τα οποία είναι εμποτισμένα με τη φερομόνη και την
εξατμίζουν σε μεγάλες ποσότητες.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι εξατμιστήρων με πιο κοινούς αυτούς από καουτσούκ ή πλαστική ύλη. Ο
χρόνος ανανέωσης των εξατμιστήρων εξαρτάται από το είδος του εντόμου-στόχου, το είδος της
συνθετικής φερομόνης, τον τύπο του εξατμιστήρα, την περιοχή και την εποχή της εφαρμογής.
Οι εξατμιστήρες, αναρτώνται – ομοιόμορφα κατανεμημένοι - σε κλαδιά που βρίσκονται στο 1/3
πάνω (υψηλότερο) μέρος των δένδρων, αποφεύγοντας την απευθείας έκθεσή τους στο ηλιακό φως,
διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει επιτάχυνση της απελευθέρωσης των φερομόνων. Σε δέντρα ύψους
μεγαλύτερο από 4 μέτρα συνιστάται να τοποθετηθεί το 1/3 των διαχυτήρων στο πάνω μέρος των
δένδρων και τα 2/3 στο χαμηλότερο μέρος των δένδρων. Συμπληρωματικοί εξατμιστήρες
τοποθετούνται στα όρια των οπωρώνων κοντά στις κορυφές των δέντρων.

59

ΑΔΑ: 7ΙΤΖ46ΨΧΞΧ-Ι02

Εκτός από τον τύπο του εξατμιστήρα η επιτυχία της μεθόδου βασίζεται και στη συχνή
παρακολούθηση του πληθυσμού του εντόμου-στόχου καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο ώστε
εάν απαιτηθεί να γίνει και χημική καταπολέμηση του εχθρού. Η εκτίμηση του πληθυσμού γίνετε με
την τοποθέτηση τροφικών ή φερομονικών παγίδων παρακολούθησης.

Ετήσιο σχέδιο εφαρμογής
Σύμφωνα με την 8499/3.8.2017 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ) ΠΑΑ,
Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης
των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020, ορίζονται
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συγκεκριμένες προδιαγραφές για τη σύνταξη του Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής (ΕΣΕ) της
ενισχυόμενης μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) για τα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια
Αναλυτικά:
Το ΕΣΕ καταρτίζεται και υπογράφεται από τον επιβλέποντα Γεωπόνο, ο οποίος υπάγεται στον
κλάδο ΠΕ Γεωπόνων, για κάθε ένα από τα έτη εφαρμογής της δράσης. ΕΣΕ που δεν φέρουν
υπογραφή ή είναι υπογεγραμμένα από πρόσωπο που δεν υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων,
θεωρούνται μη έγκυρα. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο δικαιούχος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ
Γεωπόνων, δύναται να καταρτίζει, υπογράφει και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρεί ο ίδιος το ΕΣΕ. Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του δικαιούχου με τον επιβλέποντα Γεωπόνο, ο δικαιούχος
οφείλει να εξασφαλίσει άμεσα την αντικατάστασή του από άλλον επιβλέποντα Γεωπόνο. Ο νέος
επιβλέπων Γεωπόνος καταρτίζει και υπογράφει υποχρεωτικά αναθεωρημένη έκδοση του ΕΣΕ για
το έτος εφαρμογής που έλαβε χώρα η αντικατάσταση καθώς και την αρχική υποβολή – και τυχόν
αναθεωρήσεις αυτής, εφόσον απαιτείται - των ΕΣΕ των ετών εφαρμογής που έπονται χρονικά του
έτους αντικατάστασης.
Το ΕΣΕ εκάστου έτους εφαρμογής καταρτίζεται βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του
έτους εφαρμογής για το οποίο συντάσσεται το ΕΣΕ π.χ. το ΕΣΕ για το έτος 2017 βασίζεται στην
ΕΑΕ έτους 2017. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο κατάρτισης του ΕΣΕ κάποιου έτους εφαρμογής,
ο δικαιούχος δεν έχει υποβάλει ακόμη ΕΑΕ τρέχοντος έτους, το ΕΣΕ δύναται να καταρτιστεί βάσει
των δεδομένων των αγροτεμαχίων της ΕΑΕ του προηγούμενου από το εξεταζόμενο έτους. Σε κάθε
περίπτωση, μετά την υποβολή ΕΑΕ τρέχοντος έτους εκ μέρους του δικαιούχου, το ΕΣΕ του
συγκεκριμένου έτους εφαρμογής οφείλει να αναθεωρηθεί άμεσα βάσει των δεδομένων της ΕΑΕ
του τρέχοντος έτους. Το ΕΣΕ εκάστου έτους εφαρμογής καταρτίζεται πριν την έναρξη εφαρμογής
της ενισχυομένης μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) στα αγροτεμάχια της ενταγμένης στη δράση
εκμετάλλευσης και εφόσον απαιτείται, αναθεωρείται, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των
αναθεωρήσεων έως και τη λήξη εφαρμογής της ενισχυόμενης μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) στα
αγροτεμάχια της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης. Επισημαίνεται ότι το ΕΣΕ δεν δύναται να
αναθεωρείται στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει ενημερωθεί για τη διενέργεια ελέγχου ή
εφόσον υπάρχουν ευρήματα ελέγχου.
Λόγω του χρόνου έκδοσης της εγκύκλιου προδιαγραφών ΕΣΕ , ο οποίος είναι μεταγενέστερος του
χρόνου κατάρτισης του ΕΣΕ του πρώτου έτους εφαρμογής (2017) το εν λόγω ΕΣΕ για το έτος
εφαρμογής 2017, οφείλει να προσαρμοστεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ Το
προσαρμοσμένο ΕΣΕ έτους 2017 θα δηλωθεί ως «ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΕΣΕ, με
«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» την ημερομηνία κατάρτισης του αρχικού, μη προσαρμοσμένου
στο υπόδειγμα της παρούσας, ΕΣΕ. Για όλα τα έτη εφαρμογής τα ΕΣΕ είναι με βάση το υπόδειγμα
του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσης.
Το ΕΣΕ δύναται να περιέχει προαιρετικά επιπλέον συμβουλευτικό ή/και οπτικό υλικό όπως:
1 Ορθοφωτοχάρτη των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων της ΕΑΕ του τρέχοντος
καλλιεργητικού έτους, στον οποίο αποτυπώνεται χωρική πληροφορία για την τοποθέτηση των
ατμιστήρων/διαχυτήρων ή/και των παγίδων παρακολούθησης
2 Σκαρίφημα ή τοπογραφικό διάγραμμα, στα οποία επίσης αποτυπώνεται χωρική πληροφορία για
την τοποθέτηση των ατμιστήρων/διαχυτήρων ή/και των παγίδων παρακολούθησης
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3 Τεχνικά Δελτία της υπηρεσίας Γεωργικών Προειδοποιήσεων των κατά τόπους Περιφερειακών
Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ-ΠΕ) του ΥπΑΑΤ που σχετίζονται με
τους πληθυσμούς των εντόμων – στόχων της δράσης
4 Αγρονομικές συμβουλές προς τον δικαιούχο σε έντυπη μορφή, για τη βελτιστοποίηση της
εφαρμογής της ενισχυόμενης μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) στους ενταγμένους στη δράση οπωρώνες.
Τα ΕΣΕ για κάθε ένα από τα έτη εφαρμογής της δράσης (αρχική υποβολή και τυχόν αναθεωρήσεις
αυτής) τηρούνται σε έντυπη μορφή στον γεωργοπεριβαλλοντικό - κλιματικό φάκελο δικαιούχου
και επιδεικνύονται στους αρμόδιους ελεγκτές, σε περίπτωση ελέγχου.
ΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ/ΔΙΑΧΥΤΗΡΕΣ (DISPENSERS)
Η πληροφορία για τους ατμιστήρες/διαχυτήρες καταχωρείται στο ΕΣΕ εκάστου έτους εφαρμογής
σε επίπεδο καλλιέργειας (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά) και εντομολογικού εχθρού - στόχου
[Καρπόκαψα (Grapholitha molesta), Ανάρσια (Anarsia lineatella), Φυλλοδέτης (Adoxophyes
orana)].
Δεδομένου ότι στη δράση είναι επιλέξιμη η συγκαλλιέργεια επιλέξιμων ειδών (ροδακινιά,
νεκταρινιά, βερικοκιά), η πληροφορία για τους ατμιστήρες/διαχυτήρες στον σχετικό πίνακα του
υποδείγματος στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, πρέπει να καταχωρείται στο ΕΣΕ ανά
εντομολογικό εχθρό και επιλέξιμο συγκαλλιεργούμενο είδος εντός του αγροτεμαχίου. Για το σκοπό
αυτό στην περίπτωση π.χ. συγκαλλιέργειας δύο (2) επιλέξιμων καλλιεργειών και προκειμένου ο
συντάκτης του ΕΣΕ να αποτυπώσει την πληροφορία για τους ατμιστήρες/διαχυτήρες που έχουν
αναρτηθεί στα δέντρα του εν λόγω αγροτεμαχίου, θα αναπαράξει το εν λόγω αγροτεμάχιο σε δύο
(2) γραμμές, μία (1) γραμμή για κάθε συγκαλλιεργούμενο είδος δέντρου. Στη συνέχεια, σε κάθε μία
(1) από τις δύο (2) γραμμές, θα καταγράψει το φυτοπροστατευτικό σκεύασμα που χρησιμοποίησε
για κάθε έναν από τους τρεις (3) εντομολογικούς εχθρούς – στόχους της δράσης.
Σημειώνεται ότι δεν γίνεται αποδεκτό ΕΣΕ που προβλέπει τη μη χρήση ατμιστήρων/διαχυτήρων για
συγκεκριμένο/α μικρολεπιδόπτερο/α. Επομένως, ο συντάκτης του ΕΣΕ δεν θα μπορεί να θέσει την
τιμή «0» στον αριθμό των ατμιστήρων/διαχυτήρων σε οποιοδήποτε από τα ενταγμένα στη δράση
αγροτεμάχια. Η δέσμευση αυτή ισχύει για το σύνολο των τριών (3) λεπιδοπτέρων που
αντιμετωπίζονται μέσω της εφαρμοζόμενης μεθόδου. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των
ατμιστήρων/διαχυτήρων ανά μονάδα επιφανείας (εκτάριο), δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον
ελάχιστο αριθμό ατμιστήρων/διαχυτήρων ανά μονάδα επιφανείας (εκτάριο) που προβλέπεται για το
εκάστοτε φυτοπροστατευτικό προϊόν στην άδεια έγκρισης διάθεσής του στην αγορά.
Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων και των επιβλεπόντων Γεωπόνων – συντακτών του ΕΣΕ, τα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ατμιστήρες/διαχυτήρες φερομονών) που διαθέτουν έγκριση
διάθεσης στην αγορά και τα οποία δύναται να χρησιμοποιήσει ο δικαιούχος για την εφαρμογή της
ενισχυόμενης μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) στις επιλέξιμες στη δράση καλλιέργειες και, κατ’
επέκταση, να καταγράψει στο ΕΣΕ για κάθε ένα από τα έτη εφαρμογής της δράσης, καθώς και
βασικά στοιχεία που προκύπτουν από την άδεια διάθεσης εκάστου σκευάσματος (εμπορικό όνομα,
είδος έγκρισης, Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ), ημερομηνία λήξης άδειας
διάθεσης στη αγορά, νομοί στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ελάχιστος αριθμός
ατμιστήρων-διαχυτήρων/εκτάριο (Ha) κτλ), θα βρίσκονται αναρτημένα σε μορφή πίνακα πριν την
έναρξη εφαρμογής της ενισχυόμενης μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) εκάστου καλλιεργητικού έτους,
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στους ιστοτόπους του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr. (βλ
Παράρτημα ΙΙΙ)
ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η πληροφορία για τις παγίδες παρακολούθησης ανά εντομολογικό εχθρό – στόχο, καταχωρείται
στο ΕΣΕ εκάστου έτους εφαρμογής σε επίπεδο αγροτεμαχίου. Στην περίπτωση της καταχώρησης
των παγίδων παρακολούθησης ανά αγροτεμάχιο στο ΕΣΕ, γίνεται αποδεκτή η καταχώρηση όλων
των τιμών, συμπεριλαμβανομένης της τιμής «0» στην περίπτωση που για ένα ή περισσότερα
αγροτεμάχια δεν απαιτείται η εγκατάσταση παγίδων παρακολούθησης για ένα ή περισσότερα
έντομα – στόχους π.χ. λόγω κάλυψης των αναγκών παρακολούθησης του πληθυσμού των εντόμων
από παγίδες παρακολούθησης που είναι εγκατεστημένες σε γειτονικό αγροτεμάχιο.
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ:
(Α) ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΥ
Κατά την επιτόπια επίσκεψη ελέγχεται αρχικά ο γεωργοπεριβαλλοντικος κλιματικός φάκελος που
υποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση (έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και
μέχρι τη στιγμή του ελέγχου) και που περιλαμβάνει
(α) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ: Κάθε παραγωγός οφείλει να τηρεί:
1 Ημερολόγιο εργασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα καλλιεργειών κατά αγροτεμάχιο αν αυτό
είναι εφικτό αλλιώς ανά ομάδα καλλιέργειας.
2 Μητρώο αγοράς εισροών
3 Μητρώο εκροών ήτοι παραγωγής και πώλησης προϊόντων
Ο παραγωγός πρέπει να έχει όλα τα νόμιμα παραστατικά αγοράς (σπόρων, λιπασμάτων,κα) και
πώλησης προϊόντων και στην περίπτωση που χρησιμοποιεί κοπριά και δεν υπάρχει σχετικό
τιμολόγιο προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται η ακριβής ποσότητα και η
προέλευση αυτής. Σε περίπτωση που συμμετέχει στο Μέτρο 11 με τμήμα της εκμετάλλευσης τότε
τηρεί διακριτά μητρώα.
Όλα τα τηρούμενα στοιχεία θα πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια.
(β) ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της δράσης: παραστατικά του Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) για την αγορά ατμιστήρων- διαχυτήρων και
φερομονικών παγίδων παρακολούθησης και παραστατικά του ΚΦΑΣ για την παροχή υπηρεσιών εκ
μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου.
(γ) ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΣΕ) σε έντυπη μορφή, με τυχόν αναθεωρήσεις αυτών,
υπογεγραμμένα από τον επιβλέποντα Γεωπόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί.
(Β) ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΗΣ /ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Οι δικαιούχοι του Μέτρου 10 της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής
σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) οφείλουν να τηρούν κατά έτος και καθόλη τη
διάρκεια των δεσμεύσεων και στο σύνολο των αγροτεμαχίων τους τη Γραμμή Βάσης, ήτοι:
(α) Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ)

ΚΑΔ 4 Να τηρεί Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.)
στην εκμετάλλευσή του, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παραστατικά αγοράς (κυρίως για
σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές)
σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 17, 18, 19 και 20 του Καν. (ΕΚ) 178/2002. Υποχρεούται, επίσης, να
συμμορφώνεται με τις αποφάσεις, τα μέτρα και τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών. Το Μ.Ε.Ε.Η.Ε. αποτελείται από φάκελο παραστατικών και εγγράφων, συνοδευόμενο από πίνακες όπου
καταγράφονται ημερολογιακά οι εισροές και οι εκροές της εκμετάλλευσης, καθώς και οι
διεξαχθείσες εργασίες και συσχετίζονται με τα αντίστοιχα παραστατικά και έγγραφα.
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ΚΑΔ 10 Ο γεωργός υποχρεούται να χρησιμοποιεί ορθά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η
ορθή χρήση περιλαμβάνει: την εφαρμογή των αρχών της ορθής πρακτικής φυτοπροστασίας,
πρακτική κατά την οποία η επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα εφαρμόζεται σε
συγκεκριμένα φυτά ή φυτικά προϊόντα, σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης χρήσης,
επιλέγεται, υπολογίζεται η δοσολογία και διευθετείται ο χρόνος επέμβασης με τρόπο τέτοιο ώστε
να εξασφαλίζεται αποδεκτή αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα,
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τις δυνατότητες για καλλιεργητικό και βιολογικό
έλεγχο και την τήρηση των όρων της άδειας για διάθεση στην αγορά και χρήση των
φυτοπροστατευτικών, που θεσπίζονται σύμφωνα με το Ν. 4036/2012 και τις εφαρμοστικές του
διατάξεις, και καθορίζονται στη σήμανση.
(β) Τήρηση ελάχιστων απαιτήσεων για τα λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Από 01/1/1014 όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να
εφαρμόζουν τις Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας όπως καθορίζονται στην εθνική
νομοθεσία . Σε περίπτωση αναρτημένων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
«Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» ανά καλλιέργεια/ομάδα
καλλιεργειών, οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν
τις Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας που προσδιορίζονται σε αυτές.
Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του Ν.
4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει, για να μπορούν να προμηθεύονται μετά τις 26
Νοεμβρίου 2015 φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση.
Αναλυτικά οι γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας είναι:
α) Η πρόληψη ή και η εξάλειψη των επιβλαβών οργανισμών πρέπει να επιτυγχάνεται ή να
υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων επιλογών, κατά προτεραιότητα ιδίως με τις κατά περίπτωση
ενέργειες:
1. Την χρήση, όπου απαιτείται, ανθεκτικών ή ανεκτικών ποικιλιών και τυποποιημένου ή
πιστοποιημένου υλικού σποράς και φύτευσης.
2. Την χρήση ισορροπημένων πρακτικών λίπανσης, ασβέστωσης και άρδευσης ή και
αποστράγγισης των χωραφιών.
3. Την παρεμπόδιση της διάδοσης επιβλαβών οργανισμών με μέτρα υγιεινής (π.χ. με τακτικό
καθαρισμό των μηχανημάτων και του εξοπλισμού).
4. Την προστασία και ενίσχυση σημαντικών επωφελών οργανισμών, με κατάλληλα μέτρα
φυτοπροστασίας ή τη χρήση οικολογικών υποδομών εντός και εκτός των χώρων παραγωγής.
β) Οι επιβλαβείς οργανισμοί πρέπει να παρακολουθούνται με κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία,
εφόσον υπάρχουν. Στα κατάλληλα αυτά εργαλεία πρέπει να περιλαμβάνονται επιτόπιες
παρατηρήσεις καθώς και συστήματα επιστημονικώς ορθής προειδοποίησης, πρόβλεψης και
έγκαιρης διάγνωσης, εφόσον είναι εφικτό, καθώς και η αξιοποίηση συμβουλών από συμβούλους με
επαγγελματική κατάρτιση.
γ) Με βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να
αποφασίζει αν και πότε πρέπει να εφαρμόσει μέτρα φυτοπροστασίας. Άρτιες και επιστημονικά
ορθές τιμές κατωτέρων ορίων είναι βασική προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων. Για τους
επιβλαβείς οργανισμούς, πριν από τις εφαρμογές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα
κατωτέρων ορίων επέμβασης που έχουν καθοριστεί για την περιοχή, τις συγκεκριμένες εκτάσεις,
τις καλλιέργειες και τις ειδικές κλιματολογικές συνθήκες, εφόσον είναι εφικτό.
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δ) Ορθολογικές βιολογικές, φυσικές και άλλες μέθοδοι χωρίς χημικά μέσα πρέπει να προτιμούνται
από τις μεθόδους με χημικά μέσα, εφόσον παρέχουν ικανοποιητικό έλεγχο των επιβλαβών
οργανισμών.
ε) Τα γεωργικά φάρμακα που εφαρμόζονται πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ειδικά για το
συγκεκριμένο στόχο και να έχουν τις λιγότερες παρενέργειες για την υγεία του ανθρώπου, τους
οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον.
στ) Ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να τηρεί τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και άλλων
μορφών παρέμβασης στα απαραίτητα επίπεδα, π.χ. με χαμηλές δόσεις, μειωμένη συχνότητα
εφαρμογής ή μερική εφαρμογή, εφόσον το επίπεδο κινδύνου για τη βλάστηση είναι αποδεκτό και
δεν αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης της ανθεκτικότητας στους πληθυσμούς επιβλαβών
οργανισμών.
ζ) Εάν ο κίνδυνος να αναπτυχθεί ανθεκτικότητα σε ένα μέτρο φυτοπροστασίας είναι γνωστός και
εάν το επίπεδο επιβλαβών οργανισμών απαιτεί επανειλημμένη εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων
στις καλλιέργειες, πρέπει να εφαρμόζονται οι διαθέσιμες στρατηγικές διαχείρισης της
ανθεκτικότητας προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα των προϊόντων. Σε αυτές μπορεί
να περιλαμβάνεται η χρήση πολλαπλών γεωργικών φαρμάκων με διάφορους τρόπους δράσης.
η) Με βάση το ιστορικό χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και την παρακολούθηση των επιβλαβών
οργανισμών, ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να αξιολογεί την επιτυχία των εφαρμοζόμενων
μέτρων φυτοπροστασίας,
Οι αναφερόμενες παραπάνω ενέργειες εφαρμογής των Γενικών αρχών της ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας από τους παραγωγούς - καλλιεργητές, οι οποίες ισχύουν για όλες τις καλλιέργειες,
θα πρέπει να καταγράφονται σε ημερολόγιο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε κάθε σχετικό έλεγχο
από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές, ώστε να πιστοποιείται η εφαρμογή αυτών.
Προς υποβοήθηση του έργου των παραγωγών – καλλιεργητών τα Περιφερειακά Κέντρα
Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου εκδίδουν Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων, για τις
βασικές καλλιέργειες του χώρου ευθύνης των, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer2/agricultural-warnings).
Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως αρμόδια αρχή, θα εκδίδει προς εφαρμογή
τμηματικά, Οδηγούς Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας για κάθε καλλιέργεια, επειδή υπάρχουν
διαφοροποιήσεις σε γενετικά και αγροβιολογικά χαρακτηριστικά και πρέπει να προσδιοριστούν οι
καλλιεργητικές επιλογές εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας. Οι Οδηγοί θα
περιλαμβάνουν τις καλλιεργητικές επιλογές υποχρεωτικής εφαρμογής, οι οποίες διέπονται από τις
Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και τις καλλιεργητικές επιλογές εθελοντικής
εφαρμογής, οι οποίες διέπονται από τις Ειδικές Κατευθυντήριες Γραμμές Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας. Οι αναφερόμενοι οδηγοί θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(γ)Να τηρεί την ελάχιστη δραστηριότητα του Πυλώνα Ι
Να διατηρεί τη γη σε κατάσταση που να την καθιστά κατάλληλη για καλλιέργεια χωρίς
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων δηλαδή
για τους δενδρώνες να καθαρίζει τον υποορόφο ανά 2 έτη ή να εφαρμόζει κλάδεμα κλαδοκάθαρου
το αργότερο ανά δύο έτη
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Επιπρόσθετα οι δικαιούχοι του Μέτρου 10 Δράση 10.1.08 θα πρέπει να τηρούν καθόλη τη περίοδο
δέσμευσης τα κριτήρια επιλεξιμότητας ήτοι:



Τα αγροτεμάχια είναι δηλωμένα στην πλεόν πρόσφατη ΕΑΕ
Να καλλιεργούνται με επιλέξιμα για τη δράση είδη (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά) ή με
συγκαλλιέργεια των επιλέξιμων ειδών.
 Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία:
α) είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,
β) είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές, σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσηςαγροτεμαχίου, δράσεις των μέτρων 10 και 11
γ) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό
συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του υποψηφίου.
(Γ) ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης
Πράξεων. Αναλυτικά οι δεσμεύσεις αναφέρονται πιο πάνω στην περιγραφή της Δράσης.
Σημαντικό εργαλείο ελέγχου είναι το ετήσιο σχέδιο εφαρμογής (ΕΣΕ) όπως αυτό έχει ήδη
περιγράφει. Το εν λόγω ΕΣΕ πρέπει να έχει υπογραφή από γεωπόνο και να είναι συντασσόμενο
σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές.
Έλεγχος δεσμεύσεων Δράσης 10.1.08
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο αγροτεμαχίου (Φύλλο φυτικού κεφαλαίου ΕΑΕ):
Υποχρεωτικά συμπληρώνονται τα πεδία με κωδικούς λάθους εφόσον διαπιστωθεί ότι ισχύουν τα
παρακάτω :
21036: Μη τήρηση της γραμμής βάσης Καταχωρείται ο εν λόγω κωδικός λάθους αν στο
αγροτεμάχιο παρατηρείται η μη τήρηση μίας ή παραπάνω υποχρεώσεων όπως αυτές περιγράφονται
στο σημείο Β.
.
Η επιλεξιμότητα των δενδρώνων ελέγχεται:
Όταν είναι σε παραγωγή με την συγκομιδή ή το κλάδεμα καρποφορίας, ή με τον
καθαρισμό του υποορόφου του δενδρώνα ετησίως.
Όταν είναι σε καλή γεωργική κατάσταση με τον καθαρισμό του υποορόφου του δενδρώνα
ανά δύο έτη ή την εφαρμογή κλαδέματος κλαδοκάθαρου το αργότερο ανά δύο έτη.
Κατ΄ αρχήν ελέγχεται εάν στα δένδρα έχει εφαρμοστεί κλάδεμα καρποφορίας. Εάν δεν διαπιστωθεί
αυτό ελέγχεται ο καθαρισμός του εδάφους κάτω από την κόμη των δένδρων σε διάστημα ενός
έτους. Εάν δεν διαπιστωθεί ο καθαρισμός ζητούνται από τον παραγωγό παραστατικά που
αποδεικνύουν την συγκομιδή. Εάν ο παραγωγός δεν προσκομίσει παραστατικά, τότε ο δενδρώνας
δεν είναι σε παραγωγή και ελέγχεται εάν είναι σε καλή γεωργική κατάσταση. Αυτό ελέγχεται, είτε
με τη διαπίστωση εφαρμογής κλαδέματος του κλαδοκάθαρου, είτε με τη διαπίστωση καθαρισμού
του εδάφους κάτω από την κόμη των δένδρων εντός διετίας.
Εάν σύμφωνα με τα προαναγραφόμενα βήματα ελέγχου διαπιστωθεί ότι το αγροτεμάχιο ή
μέρος αυτού δεν είναι σε παραγωγή, ούτε σε καλή γεωργική κατάσταση, τότε ως ευρεθείσα
καλλιέργεια συμπληρώνεται:
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η 42(ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ). Η έκταση που
αφορά στην ομάδα καλλιέργειας 42 αφαιρείται από την επιλέξιμη έκταση του αγροτεμαχίου.
ή
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ, εφόσον το αγροτεμάχιο είναι σε ilot με cover id βοσκοτοπικό και τηρείται η
απάιτηση να είναι σε καλή γεωργική κατάσταση και με την κοπή και απομάκρυνση της βλάστησης
ώστε η ποώδης βλάστηση να μην υπερβαίνει το ύψος των εβδομήντα εκατοστών και ο αριθμός των
δένδρων δεν υπερβαίνει τη μέγιστη πυκνότητα (100 δένδρα / ΗΑ).
Σε κάθε περίπτωση στα αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται με 42 ή Βοσκότοπος καταχωρείται και ο
κωδικός λάθους 21036: Μη τήρηση της γραμμής βάσης
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης (Ενότητα Γ1)
Για τις ακόλουθες δεσμεύσεις οι σχετικοί κωδικοί λάθους παράγονται μηχανογραφικά. Ο ελεγκτής
συμπληρώνει στην Ενότητα Γ1 ΝΑΙ/ ΟΧΙ .
1. Ελέγχεται η τήρηση του γεωργοπεριβαλλοντικού- κλιματικού φακέλου
1.1. Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί μητρώα εργασιών στο πλαίσιο των
δεσμεύσεων της Δράσης και των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης ως προς τη
φυτική παραγωγή όπως αυτά έχουν ήδη περιγραφεί. Η μη ύπαρξη τους και η μη ορθή
συμπλήρωση (1.1, 1.1.1) συμπληρώνεται σε αυτά τα πεδία
1.2 Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί
μητρώα παραστατικών αγοράς
φυτοπροστατευτικών/ λιπασμάτων στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Δράσης και των
απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης ως προς τη φυτική παραγωγή όπως αυτά έχουν
ήδη περιγραφεί. Η μη ύπαρξη τους και η μη ορθή συμπλήρωση (1.2, 1.2.1) συμπληρώνεται
σε αυτά τα πεδία
1.3 Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί μητρώα εκροών στο πλαίσιο των
δεσμεύσεων της Δράσης και των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης ως προς τη
φυτική παραγωγή όπως αυτά έχουν ήδη περιγραφεί. Η μη ύπαρξη τους και η μη ορθή
συμπλήρωση (1.3, 1.3.1) συμπληρώνεται σε αυτά τα πεδία
1.4 Σε περίπτωση που ο γεωργός δηλώσει ότι χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει
η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου, υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην
οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής. Η κοπριά πρέπει
να είναι χωνεμένη, απαλλαγμένη από παθογόνα και να ενσωματώνεται άμεσα στο έδαφος.
Δεν επιτρέπεται η χρήση λυμάτων ή υγρών αποβλήτων. Αν χρησιμοποιεί κοπριά και δεν
επιδείξει την Υ/Δ συμπληρώνουμε ΟΧΙ. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιεί κοπριά στην
καλλιέργεια του συμπληρώνεται το πεδίο ανεφάρμοστο.
1.5 Παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της δράσης: παραστατικά του Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) για την αγορά ατμιστήρων- διαχυτήρων
και φερομονικών παγίδων παρακολούθησης και παραστατικά του ΚΦΑΣ για την παροχή
υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι
γεωπόνος επιδεικνύει το πτυχίο του (1.5.1). Τα παραστατικά πρέπει να αφορούν σκευάσματα
εγκεκριμένα ανάλογα με τον εντομολογικό εχθρό και καλλιέργεια σύμφωνα με το
Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης.
1.6 Ελέγχεται η ύπαρξη του ΕΣΕ σύμφωνα με το πρότυπο (επισυνάπτεται στο Παράρτημα
ΙΙΙ) και τις προδιαγραφές ενυπόγραφο από γεωπόνο. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι
γεωπόνος επιδεικνύει το πτυχίο του (1.6.1).
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2. Αριθμός ατμιστήρων /διαχυτήρων με βάση τα σχετικά παραστατικά ΚΦΑΣ και ανά
Φυτοπροστατευτικό προϊόν (ΦΠ) Ανάλογα με το είδος ΦΠ και καλλιέργεια έχουμε ΦΠ1, ΦΠ2 και
ΦΠ3
Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των ατμιστήρων /διαχυτήρων με βάση τα
πιστοποιητικά ΚΦΑΣ που εμπεριέχουν τα εγκεκριμένα σκευάσματα ανά εντομολογικό
στόχο/καλλιέργεια/ ΦΠ.
3Αριθμός παγίδων παρακολούθησης
με βάση τα σχετικά παραστατικά ΚΦΑΣ και τον
εντομολογικό εχθρό (καρπόκαψα, αναρσία, φυλοδέτη)
Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των παγίδων παρακολούθησης με βάση τα
πιστοποιητικά ΚΦΑΣ και τον εντομολογικό εχθρό (καρπόκαψα, αναρσία, φυλοδέτη)
4. Αριθμός ατμιστήρων /διαχυτήρων με βάση το ΕΣΕ και ανά Φυτοποροστατευτικό προϊόν (ΦΠ)
Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των ατμιστήρων /διαχυτήρων με βάση το
ΕΣΕ όπως αυτά έχουν καταγραφεί από τον επιβλέποντα γεωπόνο. Καταγράφουμε μόνο τον αριθμό
των ατμιστήρων /διαχυτήρων που εμπεριέχουν τα εγκεκριμένα σκευάσματα ανά εντομολογικό
στόχο/καλλιέργεια/ ΦΠ.
5. Αριθμός παγίδων παρακολούθησης με βάση το ΕΣΕ και τον εντομολογικό εχθρό (καρπόκαψα,
αναρσία, φυλοδέτη)
Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των παγίδων παρακολούθησης με βάση το
ΕΣΕ και τον εντομολογικό εχθρό (καρπόκαψα, αναρσία, φυλοδέτη)
6.Αριθμός ατμιστήρων /διαχυτήρων που βρίσκονται κατά τον επιτόπιο
και ανά
Φυτοπροστατευτικό προϊόν (ΦΠ)
Γίνεται μια εκτίμηση για το σύνολο των ατμιστήρων/ διαχυτήρων που υπάρχουν στα ενταγμένα
αγροτεμάχια. Προτείνεται να σημειώνεται ανά αγροτεμάχιο κατά την επίσκεψη και να
καταγράφεται το σύνολο στο τέλος του ελέγχου ανά ΦΠ.
7. Αριθμός παγίδων που βρίσκονται κατά τον επιτόπιο και διάκριση με βάση τον εντομολογικό
εχθρό (καρπόκαψα, αναρσία, φυλοδέτη)
Γίνεται μια εκτίμηση για το σύνολο των παγίδων που υπάρχουν στα ενταγμένα αγροτεμάχια.
Προτείνεται να σημειώνεται ανά αγροτεμάχιο κατά την επίσκεψη και να καταγράφεται το σύνολο
στο τέλος του ελέγχου.
8.Χρήση και χημικών εντομοκτόνων . Η χρήση χημικών εντομοκτόνων απαγορεύεται από τον
τρίτο χρόνο της δράσης και μετά.
Παρακαλούνται οι Πρ/νοι των Περιφερειακών Δ/νσεων και Μονάδων, όπως μεριμνήσουν για τη με
κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωση των ελεγκτών της περιοχής αρμοδιότητάς τους, σχετικά με τη
διαδικασία ελέγχου που περιγράφεται στην παρούσα εγκύκλιο, καθώς και για την ομαδοποίηση και
αποστολή των σχετικών ερωτημάτων τους στην υπηρεσία μας.
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Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

1. Παράρτημα Ι (Εγκεκριμένες εισροές Βιολ. Παραγωγής)
2. Παράρτημα ΙΙ (Λιπαντική/ αρδευτική αγωγή Δράση 2.3 Β)
3. 3. Παράρτημα ΙΙΙ (εγκεκριμένα σκευάσματα ανά εντομολογικό
στόχο/καλλιέργεια Δράση ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)/ Yπόδειγμα ΕΣΕ
4. Υποδείγματα φύλλων ελέγχου
Μέτρο 11 Βιολογική Γεωργία
Μέτρο 10 Κομφούζιο
Μέτρο 214
1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες
2.3 Α Ολοκληρωμένη Διαχείριση στον καπνό
2.3 Β Ολοκληρωμένη Διαχείριση στα ζαχαρότευτλα
3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας
Λίστα Κωδικών Λάθους
1. Γραφείο Διοίκησης & Γ.Δ.Σ.
Εσωτ. διανομή:
2. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
3. Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς
4. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας
Συνημμένα:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Εγκεκριμένες εισροές για τη βιολογική παραγωγή
(Όπως περιγράφονται στο Παράρτημα του ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά
με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική
παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση
και τον έλεγχο των προϊόντων. )
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Λιπάσματα, βελτιωτικά του εδάφους και θρεπτικά συστατικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην
βιολογική παραγωγή
Κοπριά αγροκτήματος. Προϊόν που αποτελείται από μείγμα περιττωμάτων ζώων και φυτικής ύλης (στρωμνή ζώων). Η
προέλευση από εντατικοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται.
Αποξηραμένη κοπριά και αφυδατωμένη κοπριά πουλερικών. Η προέλευση από εντατικοποιημένη εκτροφή
απαγορεύεται.
Κομποστοποιημένα ζωικά περιττώματα, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποιημένης κοπριάς πουλερικών, καθώς
και της κοπριάς αγροτικών ζώων. Η προέλευση από εντατικοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται.
Υγρά απεκκρίματα ζώων. Χρήση μετά από ελεγχόμενη ζύμωση ή/και κατάλληλη αραίωση. Η προέλευση από
εντατικοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται.
Οικιακά απορρίμματα που έχουν υποστεί λιπασματοποίηση ή ζύμωση.
Τύρφη: Χρήση που περιορίζεται στη φυτοκομία (κηπευτικά, ανθοκομία, δενδροκομία, φυτώρια). Απόβλητα
καλλιέργειας μανιταριών.
Περιττώματα σκωλήκων (κομπόστα γαιωσκωλήκων) και εντόμων.
Μείγματα φυτικών υλών που έχουν υποστεί λιπασματοποίηση ή ζύμωση.
Τα κατωτέρω προϊόντα και υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης: αιματάλευρο (ξηρό αίμα), άλευρο οπλών, άλευρο
κεράτων, οστεάλευρο ή αποζελατινοποιημένο οστεάλευρο, ιχθυάλευρο, κρεατάλευρο, φτερά, μαλλιά και άλευρο
«chiquette», μαλλί, γούνα, τρίχωμα, γαλακτοκομικά προϊόντα.
Προϊόντα και παραπροϊόντα φυτικής προέλευσης για λιπάσματα π.χ. ελαιούχοι σπόροι, μεμβράνες κακάο, ριζίδια
βύνης.
Φύκια και προϊόντα φυκιών.
Πριονίδια και θρύμματα ξύλου (Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία μετά την υλοτόμηση).
Κομποστοποιημένοι φλοιοί δένδρων (Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία μετά την υλοτόμηση).
Τέφρα ξύλου (Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία μετά την υλοτόμηση).
Μαλακά φυσικά φωσφορικά ορυκτά αλεσμένα (Περιεκτικότητα σε κάδμιο κατώτερη ή ίση προς 90 mg/kg).
Φωσφορικό αργίλιο-ασβέστιο (Περιεκτικότητα σε κάδμιο κατώτερη ή ίση προς 90 mg/kg) Χρήση περιορισμένη στα
αλκαλικά εδάφη (ph> 7,5).
Σκωρίες αποφωσφατώσεως.
Ακατέργαστα άλατα καλίου ή καϊνίτης.
Θειικό κάλιο το οποίο περιέχει ενδεχομένως άλας μαγνησίου.
Βινάσση και εκχυλίσματα βινάσσης. Εξαιρούνται οι αμμωνιακές βινάσσες.
Ανθρακικό ασβέστιο (κρητίδα, μάργα, αλεσμένος ασβεστόλιθος, βελτιωτικό της Βρετάνης, φωσφορικός ασβεστόλιθος
κλπ). Μόνο φυσικής προέλευσης.
Ανθρακικό μαγνήσιο και ασβέστιο. Μόνο φυσικής προέλευσης π.χ. μαγνησίτης, αλεσμένο μαγνήσιο, ασβεστόλιθος.
Θειικό μαγνήσιο (κισερίτης). Μόνο φυσικής προέλευσης.
Διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου Θεραπεία φυλλώματος μηλιών μετά τον εντοπισμό έλλειψης ασβεστίου.
Θειικό ασβέστιο (γύψος). Μόνο φυσικής προέλευσης.
Βιομηχανική άσβεστος για παραγωγή ζάχαρης. Υποπροϊόν παραγωγής ζάχαρης από ζαχαρότευτλα.
Βιομηχανική άσβεστος από παραγωγή ζάχαρης.
Βιομηχανική άσβεστος από παραγωγή αλατιού σε κενό.
Στοιχειακό θείο.
Ιχνοστοιχεία.
Χλωριούχο νάτριο αποκλειστικά από ορυκτά άλατα.
Σκόνη πετρωμάτων και άργιλοι.
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Παρασιτοκτόνα — προϊόντα φυτοπροστασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην βιολογική παραγωγή
Αζαδιραχτίνη που λαμβάνεται από την Azadirachta indica (δένδρο Neem) Εντομοκτόνο
Κηρός μελισσών Παράγοντας κλαδέματος
Ζελατίνη Εντομοκτόνο
Υδρολυόμενες πρωτεΐνες Προσελκυστικό, μόνο σε επιτρεπόμενες εφαρμογές σε συνδυασμό με άλλα κατάλληλα
προϊόντα αυτού του καταλόγου
Λεκιθίνη Μυκητοκτόνο
Φυτικά έλαια (π.χ. έλαιο μέντας ή δυόσμου, έλαιο πεύκου, έλαιο καρύου του κυμινοειδούς) Εντομοκτόνο,
ακαρεοκτόνο, μυκητοκτόνο και αναστολέας της βλάστησης
Παρασκευάσματα με βάση πυρεθρίνες που εξάγονται από το Chrysanthemum cinerariaefolium Εντομοκτόνο
Κάσσια που λαμβάνονται από το Quassia amara Εντομοκτόνο, απωθητικός παράγων (εντομοαπωθητικό)
Ροτενόνη που λαμβάνεται από Derris spp, και Loncho-carpus spp και Cubé et Terphrosia spp Εντομοκτόνο
Μικροοργανισμοί που επιτρέπονται για βιολογική καταπολέμηση των παρασίτων και ασθενειών Μικροοργανισμοί
(βακτήρια, ιοί και μύκητες)
Ουσίες που παράγονται από μικροοργανισμούς
Spinosad Εντομοκτόνο Μόνο όταν λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από βασικά παράσιτα και
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από την ανάπτυξη αντοχής.
Ουσίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε παγίδες ή/και σε εξατμιστήρες
Όξινο φωσφορικό αμμώνιο Μόνο σε παγίδες
Φερομόνες Προσελκυστικό, αναστολέας σεξουαλικής δράσης, μόνο σε παγίδες και εξατμιστήρες Πυρεθρινοειδή (μόνο
δ-μεθρίνη και λ-κυαλοθρίνη) Εντομοκτόνο, μόνο σε παγίδες με προσδιορισμένους προσελκυστικούς παράγοντες Μόνο
κατά των Batrocera olea και Ceratitis capitata Wied.
Παρασκευάσματα επιφανειακής εφαρμογής μεταξύ των καλλιεργούμενων φυτών
Φωσφορικός σίδηρος (ορθοφωσφορικός σίδηρος (III)), Μαλακιοκτόνο
Άλλες ουσίες από παραδοσιακή χρήση της βιολογικής γεωργίας
Χαλκός υπό μορφή υδροξειδίου του χαλκού, οξυχλωριούχου χαλκού, όξινου θεϊκού χαλκού (τριβασικός), οξειδίου του
χαλκού, οκτανικού χαλκού, Μυκητοκτόνο μέχρι 6 χιλιόγραμμα χαλκού ανά εκτάριο (μπορεί να το βάλει και όλο μαζί
σε ένα έτος την 5ετία δηλαδή ως 30 χιλιόγραμμα χαλκού ανά εκτάριο αλλά τα επόμενα/ προηγούμενα έτη καθόλου.
Άλατα λιπαρών οξέων με κάλιο (μαλακό σαπούνι) Εντομοκτόνο
Αργιλοκάλιο (θειικό αργίλιο) (Καλινίτης) Επιβραδυντικό της ωρίμανσης
Θειική άσβεστος (πολυθειούχο ασβέστιο) Μυκητοκτόνο, εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο
Παραφινέλαιο Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο
Ορυκτέλαια Εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο Μόνο σε αμπέλια, ελαιόδενδρα
Υπερμαγγανικό κάλιο Μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο Μόνο σε ελαιόδενδρα και αμπέλια
Άμμος χαλαζία Εντομοαπωθητικό
Θείο Μυκητοκτόνο, ακαρεοκτόνο, εντομοαπωθητικό
Άλλες ουσίες
Υδροξείδιο του ασβεστίου Μυκητοκτόνο
Όξινο ανθρακικό κάλιο Μυκητοκτόνο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Δράση 2.3 Β
(Εγκύκλιος ΕΥΔ-ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα 10512/18.07.2012)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ
Α. ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Ι) ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΗ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ)
ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟΥ ΣΤΙΣ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.3 (Β)
Μέγιστη
Μέγιστη βασική
Καλλιέργεια
Κοκκομετρική
Σύστημα άρδευσης
συνολική
λίπανση (μονάδες
σύσταση
λίπανση
αζώτου/στρ.)
(μονάδες
αζώτου/στρ.)
Ελαφρύ

Υποχρεωτικά στάγδην

11,2

5,6

Καταιονισμός

10,5

4,9

Στάγδην

8,4

4,2

Καταιονισμός

11,2

5,6

Στάγδην

9,1

4,2

Μέσης σύστασης

Βαρύ

ΙΙ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΥΜΟΝΑ (ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΗ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ)

ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΗ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.3 (Β)
Μέγιστη
Καλλιέργει
Κοκκομετρική
Σύστημα άρδευσης
συνολική
Μέγιστη βασική
α
σύσταση
λίπανση
λίπανση (μονάδες
(μονάδες
αζώτου/στρ.)
αζώτου/στρ.)
Ελαφρύ
Μέσης σύστασης

Υποχρεωτικά στάγδην

8,4

4,2

Καταιονισμός

8,4

4,2

Στάγδην

7

3,5

Επιφανειακή άρδευση

8,4

Καταιονισμός

8,4
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Βαρύ
Στάγδην

7

Επιφανειακή άρδευση

8,4

3,5

ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

ΙΙΙ) ΠΕΔΙΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ (ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΗ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ)
ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΗ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.3 (Β)
Μέγιστη
Μέγιστη βασική
Καλλιέργεια
Κοκκομετρική
Σύστημα άρδευσης
συνολική
λίπανση (μονάδες
σύσταση
λίπανση
αζώτου/στρ.)
(μονάδες
αζώτου/στρ.)
Υποχρεωτικά στάγδην
8,4
4,2
Ελαφρύ
Καταιονισμός
9,1
4,5
χαμηλής πίεσης
Μέσης σύστασης
Στάγδην
7
3,5
Καταιονισμός
10,5
Επιφανειακή άρδευση
11,9
Καταιονισμός
8,4
4,2
χαμηλής πίεσης
Βαρύ
Στάγδην
7
3,5
Καταιονισμός
Επιφανειακή άρδευση

10,5
11,9

ΙV) ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΛΑΣ – ΗΜΑΘΙΑΣ (ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΗ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ)
ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΗ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.3 (Β)
Μέγιστη
Καλλιέργεια
Κοκκομετρική
συνολική
Μέγιστη βασική
σύσταση
λίπανση
λίπανση (μονάδες
Σύστημα άρδευσης
(μονάδες
αζώτου/στρ.)
αζώτου/στρ.)

ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Ελαφρύ

Μέσης σύστασης

Υποχρεωτικά στάγδην

9,1

4,9

Καταιονισμός
χαμηλής πίεσης

8,4

4,2

Στάγδην

7

3,5

Καταιονισμός

10,5

Επιφανειακή άρδευση

11,9
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Βαρύ

Καταιονισμός
χαμηλής πίεσης

5,6

2,8

Στάγδην

5,6

2,8

Καταιονισμός

10,5

Επιφανειακή άρδευση

11,9

Β. ΜΗ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
V) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.3 (Β)
Μέγιστη
Μέγιστη βασική
Καλλιέργεια
Κοκκομετρική
Σύστημα άρδευσης
συνολική
λίπανση (μονάδες
σύσταση
λίπανση
αζώτου/στρ.)
(μονάδες
αζώτου/στρ.)

ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Ελαφρύ
Μέσης σύστασης

Βαρύ

Υποχρεωτικά στάγδην

9,8

4,9

Καταιονισμός

9,8

4,9

Στάγδην

8,4

4,2

Επιφανειακή άρδευση

9,8

Καταιονισμός

9,8

4,9

Στάγδην

8,4

4,2

Επιφανειακή άρδευση

9,8

VI) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ)
ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
2.3 (Β)
Καλλιέργεια

Κοκκομετρική
σύσταση

Σύστημα άρδευσης
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Μέγιστη
συνολική
λίπανση
(μονάδες

Μέγιστη βασική
λίπανση (μονάδες
αζώτου/στρ.)
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αζώτου/στρ.)

ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Ελαφρύ
Μέσης σύστασης

Βαρύ

Υποχρεωτικά στάγδην
Καταιονισμός χαμηλής
πίεσης
Στάγδην
Καταιονισμός
Επιφανειακή άρδευση
Καταιονισμός χαμηλής
πίεσης
Στάγδην
Καταιονισμός
Επιφανειακή άρδευση

8,4
8,4

4,2
4,2

7
10,5
11,9
8,4

3,5

7
10,5
11,9

3,5

4,2

VII) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ)
ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ
ΤΩΝ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.3 (Β)
Μέγιστη
Μέγιστη βασική
Καλλιέργεια
Κοκκομετρική
Σύστημα άρδευσης
συνολική
λίπανση (μονάδες
σύσταση
λίπανση
αζώτου/στρ.)
(μονάδες
αζώτου/στρ.)

ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Ελαφρύ

Υποχρεωτικά στάγδην

11,2

5,6

Καταιονισμός

10,5

4,9

Στάγδην

8,4

4,2

Καταιονισμός

11,2

5,6

Στάγδην

9,1

4,2

Μέσης σύστασης

Βαρύ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Α. ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Ι) ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΗ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ)
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΗ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.3 (Β)
Σύστημα άρδευσης

ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Καλλιέργεια

Κοκκομετρική
σύσταση

Στάγδην (mm νερού/στρ)
(αριθμός αρδεύσεων * δόσεις
άρδευσης)

Καταιονισμός (mm
νερού/στρ)
(αριθμός αρδεύσεων * δόσεις
άρδευσης)

Ελαφρύ

14 δόσεις * 27mm + 1 δόση * 22
mm = 400

Μέσης σύστασης

12*34 + 1*32 = 440

12*43+ 1*44 = 560

Βαρύ

12*31 + 1*28 = 400

12*37+1*36 = 480
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ΙΙ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΥΜΟΝΑ (ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΗ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ)
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΗ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.3 (Β)
Σύστημα άρδευσης

ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Καλλιέργεια

Κοκκομετρική
σύσταση

Στάγδην (mm
νερού/στρ)
(αριθμός
αρδεύσεων * δόσεις
άρδευσης)

Ελαφρύ

19 δόσεις * 27 mm +
1 δόση * 15mm = 528

Μέσης
σύστασης

16*32 = 512

Βαρύ

13*38+1*32 = 526

Καταιονισμός (mm
νερού/στρ)
(αριθμός αρδεύσεων
* δόσεις άρδευσης)

Επιφανειακή άρδευση
(mm νερού/στρ)

14*39+1*30 = 576
720
12*45 + 1*42 = 582

ΙΙΙ) ΠΕΔΙΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ (ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΗ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ)
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΗ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.3 (Β)
Σύστημα άρδευσης

ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Καλλιέργεια

Κοκκομετρική
σύσταση

Στάγδην (mm
νερού/στρ)
(αριθμός
αρδεύσεων *
δόσεις άρδευσης)

Ελαφρύ

12δόσεις * 38mm
+1 δόση *40mm =
496

Μέσης
σύστασης

12*38 + 1*40 = 496

Βαρύ

10*45+1*46 = 496
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Καταιονισμός
χαμηλής πίεσης
(mm νερού/στρ)
(αριθμός
αρδεύσεων *
δόσεις άρδευσης)

Καταιονισμός
(mm
νερού/στρ)

Επιφανειακή
άρδευση
(mm
νερού/στρ)

568

640

13*35+1*41 = 496

12*38+1*40 = 496

ΑΔΑ: 7ΙΤΖ46ΨΧΞΧ-Ι02

ΙV) ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΛΑΣ – ΗΜΑΘΙΑΣ (ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΗ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ)
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΗ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΛΑΣ –
ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.3 (Β)
Καλλιέργεια Κοκκομετρική
σύσταση

Σύστημα άρδευσης

ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Στάγδην (mm
νερού/στρ)
(αριθμός
αρδεύσεων *
δόσεις άρδευσης)
Ελαφρύ

13 δόσεις * 35mm
+ 1 δόση *41 mm =
496

Μέσης
σύστασης

12* 38 +1*40 =
496

Βαρύ

10*45 + 1*46 =
496

Καταιονισμός
χαμηλής πίεσης
(mm νερού/στρ)
(αριθμός
αρδεύσεων *
δόσεις άρδευσης)

Καταιονισμός
(mm
νερού/στρ)

Επιφανειακή
άρδευση
(mm
νερού/στρ)

568

640

12*38 + 1*40 = 496

10*45 + 1*46 = 496

Β. ΜΗ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
V) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.3 (Β)
Σύστημα άρδευσης

ΣΑΚΧΑΡΟΤ
ΕΥΤΛΑ

Καλλιέργεια

Κοκκομετρική
σύσταση

Ελαφρύ

Στάγδην (mm
νερού/στρ)
(αριθμός
αρδεύσεων * δόσεις
άρδευσης)
19 δόσεις * 27 mm +
1 δόση * 15mm = 528
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Καταιονισμός (mm
νερού/στρ)
(αριθμός αρδεύσεων
* δόσεις άρδευσης)

Επιφανειακή άρδευση
(mm νερού/στρ)
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Μέσης
σύστασης

16 * 32 = 512

14*39 + 1*30 = 576

Βαρύ

13*38+ 1*32 = 526

12*45 + 1*42 = 582

720

VI) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ)
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
2.3 (Β)
Σύστημα άρδευσης

ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Καλλιέργεια

Κοκκομετρική
σύσταση

Στάγδην (mm
νερού/στρ)
(αριθμός
αρδεύσεων *
δόσεις
άρδευσης)

Καταιονισμός
χαμηλής πίεσης
(mm νερού/στρ)
(αριθμός
αρδεύσεων *
δόσεις άρδευσης)

Ελαφρύ

13 δόσεις *
35mm + 1 δόση *
41mm = 496

Μέσης
σύστασης

12*38 + 1*40 =
496

12*38 + 1*40 = 496

Βαρύ

10*45+1*46 =
496

10*45+1*46 = 496

Καταιονισμός
(mm
νερού/στρ)

Επιφανειακή
άρδευση
(mm
νερού/στρ)

568

640

VII) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ)
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ 2.3 (Β)
Σύστημα άρδευσης
Καλλιέργεια

Κοκκομετρική
σύσταση

Στάγδην (mm νερού/στρ)
(αριθμός αρδεύσεων *
81

Καταιονισμός (mm νερού/στρ)
(αριθμός αρδεύσεων * δόσεις
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ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

δόσεις άρδευσης)

άρδευσης)

Ελαφρύ

14 δόσεις * 27mm + 1 δόση *
22 mm = 400

Μέσης σύστασης

12*34 + 1*32 = 440

12*43 + 1*44 = 560

Βαρύ

12*31 + 1*28 = 400

12*37 + 1*36 = 480
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΧΘΡΟ - ΣΤΟΧΟ
Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Αριθμός Άδειας
Ημερομηνία
Έτη εφαρμογής
Νομοί στους
ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙ
Εμπορικό
Είδος έγκρισης
Διάθεσης στην
λήξης άδειας
που μπορεί να
οποίους μπορεί
ΚΟΣ ΕΧΘΡΟΣόνομα
Αγορά (ΑΑΔΑ)
διάθεσης στη
χρησιμοποιηθεί
να
ΣΤΟΧΟΣ
αγορά
χρησιμοποιηθεί

Ελάχιστος
αριθμός
ατμιστήρωνδιαχυτήρων/
εκτάριο (Ha)

Συνδυαστικότητα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ
(Grapholitha
molesta)
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

ΑΝΑΡΣΙΑ
(Anarsia
lineatella)

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ
(Adoxophyes
orana)

Οριστική

9065

31/8/2019

2017, 2018, 2019

ΟΛΟΙ

1000

ΑΝΑΡΣΙΑ

Οριστική

9077

31/8/2020

ΟΛΟΙ

2

-

Οριστική

9065

31/8/2019

2017, 2018, 2019,
2020
2017, 2018, 2019

ΟΛΟΙ

1000

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Οριστική

9070

31/8/2020

2017, 2018, 2019,
2020

ΟΛΟΙ

1000

-

ISONET LR

Έκτακτης
ανάγκης
(άρθρο 53)

9066

11/8/2017

2017

250

-

ISOMATE

Οριστική

9065

31/8/2019

2017, 2018, 2019

1000

ΑΝΑΡΣΙΑ

ISOMATE
A/OFM
CheckMate®
Puffer® OFM
ISOMATE
A/OFM
ISONET Α
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Κοζάνης
Ημαθίας
Λαρίσης
Φλώρινας
Ξάνθης
Πέλλας

ΟΛΟΙ
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ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ
(Grapholitha
molesta)
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΑΝΑΡΣΙΑ
(Anarsia
lineatella)

A/OFM
CheckMate®
Puffer® OFM

Οριστική

9077

31/8/2020

2017, 2018, 2019,
2020

ΟΛΟΙ

2

-

Οριστική

9065

31/8/2019

2017, 2018, 2019

ΟΛΟΙ

1000

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Οριστική

9070

31/8/2020

2017, 2018, 2019,
2020

ΟΛΟΙ

1000

-

Έκτακτης
ανάγκης
(άρθρο 53)

9066

11/8/2017

2017

-

-

-

-

-

Κοζάνης
Ημαθίας
Λαρίσης
Φλώρινας
Ξάνθης
Πέλλας
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ISOMATE
A/OFM
ISONET Α
ISONET LR

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ
(Adoxophyes
orana)

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ
(Grapholitha
molesta)
ΑΝΑΡΣΙΑ
(Anarsia
lineatella)
ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ
(Adoxophyes
orana)

84

250
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής (ΕΣΕ)
της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»
για το

…ο

έτος εφαρμογής της δράσης (επιλέξτε 1ο
ή 2ο ή 3ο ή 4ο ή 5ο , κατά περίπτωση)

ημερολογιακό ……………
έτος …....
Αιτία αναθεώρησης
Η αναθεώρηση σχετίζεται με
αλλαγές σε:
Τσεκάρετε με
«Χ» κατά
περίπτωση

Ημερομηνία
κατάρτισης

ΑΡΧΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ
1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
3η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
4η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
5η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

[85]






ατμιστήρες/διαχυτήρες
παγίδες παρακολούθησης
επιβλέποντα Γεωπόνο
άλλο (συνοπτική περιγραφή)
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Τύπος προσώπου (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο):
……………………………………………………………….……………………………………..
ΑΦΜ δικαιούχου / νομικού προσώπου
:……………………………………………………………………………………………………..
Επώνυμο δικαιούχου/νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου
………………………………………………………………………………………………………
Όνομα δικαιούχου/νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου
………………………………………………………………………………………………………
Πατρώνυμο δικαιούχου/νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου:
………………………………………
Επωνυμία (στην περίπτωση νομικού προσώπου):
………………………………………………………………………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Περιφέρεια έδρας εκμετάλλευσης:
……………………………………………………………………………………………….
Περιφερειακή Ενότητα έδρας εκμετάλλευσης:
…………………………………………………………………………….
Δημοτική – Τοπική Κοινότητα έδρας εκμετάλλευσης:
…………………………………………………………………..
Αρμόδιος Φορέας (ΔΑΟΚ):
…………………………………………………………………………….……………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ – ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΕΣΕ
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ΑΦΜ επιβλέποντα Γεωπόνου:
……………………………..……………………………………………………………………
Επώνυμο επιβλέποντα Γεωπόνου:
………………………………………………………………………………………………….
Όνομα επιβλέποντα Γεωπόνου:
……………………………………………………………………………………………………
Πατρώνυμο επιβλέποντα Γεωπόνου:
…………………………………………………………………………………………………
Αριθμός Μητρώου (A.M.) ΓΕΩΤΕΕ επιβλέποντα
Γεωπόνου:……………………………………………………………………………………..
Σε περίπτωση απασχόλησης του επιβλέποντα Γεωπόνου σε νομικό πρόσωπο, συμπληρώστε τα
στοιχεία του νομικού προσώπου:
ΑΦΜ
νομικού
προσώπου:
……………………………………………………………………………………………………..
Επωνυμία
νομικού
προσώπου:
……………………………………………………………………………………………..
Σχέση εργασίας επιβλέποντα Γεωπόνου με το νομικό πρόσωπο (τσεκάρετε με «Χ» κατά
περίπτωση:
Μισθωτός
Με δελτίο παροχής υπηρεσιών
Μέτοχος
Άλλο (συνοπτική περιγραφή)

[87]
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΜΙΣΤΗΡΩΝ/ΔΙΑΧΥΤΗΡΩΝ

Α/
Α

Α/Α ΕΑΕ

Τοποθεσία

Κωδικός
Χαρτογραφικού
Υποβάθρου

Επιλέξιμη
έκταση
ΕΑΕ (Ha)

Καλλιέργεια

Εντομολογικός
εχθρός - στόχος

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΦΠ)
(ΦΕΡΟΜΟΝΗ)
Εμπορικό όνομα

Καρπόκαψα
Ανάρσια
Φυλλοδέτης
Καρπόκαψα
Ανάρσια
Φυλλοδέτης
Καρπόκαψα
Ανάρσια
Φυλλοδέτης
Καρπόκαψα
Ανάρσια
Φυλλοδέτης
Καρπόκαψα
Ανάρσια
Φυλλοδέτης

1

2

3

4

5

[88]

Αριθμός Άδειας
Διάθεσης στην
Αγορά (ΑΑΔΑ)

Αριθμός
ατμιστήρων/
διαχυτήρων στο
αγροτεμάχιο
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΜΙΣΤΗΡΩΝ/ΔΙΑΧΥΤΗΡΩΝ ΦΠ 1 ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΜΙΣΤΗΡΩΝ/ΔΙΑΧΥΤΗΡΩΝ ΦΠ 2 ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΜΙΣΤΗΡΩΝ/ΔΙΑΧΥΤΗΡΩΝ ΦΠ 3 ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΙΔΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Α/Α

Α/Α ΕΑΕ

Τοποθεσία

Κωδικός
Χαρτογραφικού
Υποβάθρου

Επιλέξιμ
η
έκταση
ΕΑΕ
(Ha)

Εντομολογικό
ς εχθρός στόχος

ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Εμπορικό όνομα
Καρπόκαψα
Ανάρσια
Φυλλοδέτης
Καρπόκαψα
2
Ανάρσια
Φυλλοδέτης
Καρπόκαψα
3
Ανάρσια
Φυλλοδέτης
Καρπόκαψα
4
Ανάρσια
Φυλλοδέτης
Καρπόκαψα
5
Ανάρσια
Φυλλοδέτης
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΔΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΔΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ
1
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Αριθμός παγίδων
παρακολούθησης στο
αγροτεμάχιο
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ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΔΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟΔΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΔΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Ο συντάκτης - επιβλέπων Γεωπόνος

(Υπογραφή)
(Ημερομηνία)
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Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΟ 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:
Γ1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΝΑΙ

ΟΧI

ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟ

1. Υπάρχει σύμβουλος στην εκμετάλλευση;
2. Τηρείται φάκελος που περιλαμβάνει τα επίσημα έγγραφα;
2.1 Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης ;
2.2 Αντίγραφα ετήσιων αιτήσεων πληρωμής;
2.3 Αντίγραφο ένταξης πράξης ;
2.4 Αντίγραφο του τηρούμενου ημερολογίου εργασιών;
2.4.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
2.5 Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου εισροών - παραστατικών αγοράς
φυτοπροστατευτικών/ λιπασμάτων;
2.5.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
2.6 Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου εκροών της εκμετάλλευσης;
2.6.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
2.7 Σε περίπτωση χρήσης κοπριάς υπεύθυνη δήλωση με προέλευση
και ποσότητα αυτής;
2.8. Υπάρχει Σύμβαση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών
Προϊόντων;
3. Χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ);
4. Χρήση σπόρου και πολλαπλασιαστικού υλικού που έχει παραχθεί με βιολογική
μέθοδο;
5. Χρήση εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων;
6. Ανακυκλώνονται απόβλητα και υποπροϊόντα της φυτ/ζωϊκης
δραστηριότητας στην ίδια την εκμετάλλευση;
7. Σε περίπτωση και μη βιολογικής παραγωγής στην ίδια εκμετάλλευση
τηρούνται διαφορετικά μητρώα και αποθήκες;
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:………………………………………………

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: ...............................................................................................................................................
ΕΛΕΓΚΤΗΣ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Δηλώνω ότι παραβρέθηκα στον έλεγχο και έλαβα γνώση για τα αποτελέσματά του,
παρέλαβα αντίγραφο και ενημερώθηκα για τη δυνατότητά μου να υποβάλω ένσταση
εντός 10 εργασίμων ημερών στην υπηρεσία που τον διενήργησε, προσκομίζοντας τα
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.
Ο ελεγχόμενος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του
Συμφωνώ με τα αποτελέσματα του ελέγχου: ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.
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2.
Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή

3.

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΟ 10 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:
Γ.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Ν

ΝΑΙ

ΟΧI

ΑΝΕΦ/ΣΤΟ

1. Τηρείται Γεωργοπεριβαλλοντικός - κλιματικός φάκελος που περιλαμβάνει:
1.1 Αντίγραφο του τηρούμενου ημερολογίου εργασιών;
1.1.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
1.2
Αντίγραφο
των
τηρούμενων
φυτοπροστατευτικών/ λιπασμάτων
1.2.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;

μητρώων

παραστατικών

αγοράς

1.3 Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου εκροών εκμετάλλευσης;
1.3.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
1.4 Σε περίπτωση χρήσης κοπριάς υπεύθυνη δήλωση με προέλευση
και ποσότητα αυτής;
1.5 Παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της δράσης: παραστατικά του
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) για την αγορά ατμιστήρωνδιαχυτήρων και φερομονικών παγίδων παρακολούθησης & παραστατικά του ΚΦΑΣ
για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου
1.5.1 Επικυρωμένο πτυχίο σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Γεωπόνος
1.6 Ετήσια Σχέδια Εφαρμογής σε έντυπη μορφή, με τυχόν αναθεωρήσεις αυτών,
υπογεγραμμένα από τον επιβλέποντα Γεωπόνο
1.6.1 επικυρωμένο πτυχίο σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Γεωπόνος
2,4,6, Αριθμός ατμιστήρων/ διαχυτήρων

ΚΦΑΣ

ΕΣΕ

ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ

ΕΣΕ

ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ

1
2
3

Ανά 1 ΦΠ1, 2 ΦΠ2, 3 ΦΠ3
3,5,7, Αριθμός παγίδων

ΚΦΑΣ

1

Για 1 καρπόκαψα,2 αναρσία, 3 φυλοδέτη

8.Χρησιμοποιούνται χημικά σκευάσματα;

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: ...............................................................................................................................................
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ΕΛΕΓΚΤΗΣ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Δηλώνω ότι παραβρέθηκα στον έλεγχο και έλαβα γνώση για τα αποτελέσματά του,
παρέλαβα αντίγραφο και ενημερώθηκα για τη δυνατότητά μου να υποβάλω ένσταση
εντός 10 εργασίμων ημερών στην υπηρεσία που τον διενήργησε, προσκομίζοντας τα
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.
Ο ελεγχόμενος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του
Συμφωνώ με τα αποτελέσματα του ελέγχου: ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.
2.

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή

3.

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.4 ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ ΜΕ ΞΗΡΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:
Γ.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Ν

ΝΑΙ

ΟΧI

ΑΝΕΦ/ΣΤΟ

1. Εφαρμόζεται το καλλιεργητικό σχέδιο;
2. Τηρείται αγροπεριβαλλοντικός φάκελος που περιλαμβάνει τα επίσημα έγγραφα;
2.1 Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης ;
2.2 Αντίγραφα ετήσιων αιτήσεων πληρωμής και δηλώσεων εφαρμογής;
2.3 Αντίγραφο σύμβασης με τυχόν τροποποιήσεις;
2.4 Αντίγραφο του τηρούμενου ημερολογίου εργασιών;
2.4.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
2.5 Αντίγραφο των τηρούμενων μητρώων
παραστατικών αγοράς φυτοπροστατευτικών/ λιπασμάτων
2.5.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
2.6 Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου εκροών εκμετάλλευσης;
2.6.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
2.7 Σε περίπτωση χρήσης κοπριάς υπεύθυνη δήλωση με προέλευση
και ποσότητα αυτής;

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: ...............................................................................................................................................
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ΕΛΕΓΚΤΗΣ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Δηλώνω ότι παραβρέθηκα στον έλεγχο και έλαβα γνώση για τα αποτελέσματά του,
παρέλαβα αντίγραφο και ενημερώθηκα για τη δυνατότητά μου να υποβάλω ένσταση
εντός 10 εργασίμων ημερών στην υπηρεσία που τον διενήργησε, προσκομίζοντας τα
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.
Ο ελεγχόμενος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του
Συμφωνώ με τα αποτελέσματα του ελέγχου: ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.
2.

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή

3.
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Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.3 Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

Γ1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
NAI

ΟΧΙ

ΑΝ/ΣΤΟ

1. Εφαρμόζεται το καλλιεργητικό σχέδιο;
2. Τηρείται αγροπεριβαλλοντικός φάκελος που περιλαμβάνει τα επίσημα έγγραφα;
2.1 Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης ;
2.2 Αντίγραφα ετήσιων αιτήσεων πληρωμής και δηλώσεων εφαρμογής;
2.3 Αντίγραφο σύμβασης με τυχόν τροποποιήσεις;
2.4 Αντίγραφο του τηρούμενου ημερολογίου εργασιών;
2.4.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
2.5 Αντίγραφο των τηρούμενων μητρώων
παραστατικών αγοράς φυτοπροστατευτικών/ λιπασμάτων;
2.5.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
2.6 Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου Εκροών εκμετάλλευσης;
2.6.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
2.7 Σε περίπτωση χρήσης κοπριάς υπεύθυνη δήλωση με προέλευση
και ποσότητα αυτής;
2.8 Περιλαμβάνει αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης
ότι πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2;
3. Βεβαίωση εγκεκριμένου εδαφολογικού εργαστηρίου (ανά αγροτεμάχιο) ότι περιέχει
3% κατ΄ελάχιστο οργανική ουσία;
4. Τηρείται το ακαλλιέργητο περιθώριο;
5. Πραγματοποιείται χειρωνακτική απομάκρυνση ζιζανίων;
6. Χρησιμοποιείται εγκεκριμένο πολλαπλασιαστικό υλικό;
7. Γειτνιάζουν τα αγροτεμάχια με υδάτινους όγκους;
7.1 Αν ναι, καλλιεργούνται σε απόσταση μεγαλύτερη του 1m;
8. Υπάρχει σχέδιο λίπανσης;
8.1 Ποσότητα επιφανειακής λίπανσης (kgr/Ha) …………..
8.2 Χρησιμοποιείται άζωτο αργής αποδέσμευσης;
9. Υπάρχει σχέδιο άρδευσης;
10. Υπάρχει σχέδιο φυτοπροστασίας;
11. Η αποθήκευση γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες;

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: ...............................................................................................................................................
ΕΛΕΓΚΤΗΣ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Δηλώνω ότι παραβρέθηκα στον έλεγχο και έλαβα γνώση για τα αποτελέσματά του,
παρέλαβα αντίγραφο και ενημερώθηκα για τη δυνατότητά μου να υποβάλω ένσταση
εντός 10 εργασίμων ημερών στην υπηρεσία που τον διενήργησε, προσκομίζοντας τα
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.
Ο ελεγχόμενος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του
Συμφωνώ με τα αποτελέσματα του ελέγχου: ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.
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2.
3.

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.3.Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:
Γ.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΝ/ΣΤΟ

1. Τηρείται αγροπεριβαλλοντικός φάκελος που περιλαμβάνει τα επίσημα έγγραφα;
1.1 Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης;
1.2 Αντίγραφα ετήσιων αιτήσεων πληρωμής/ΑΕΕ και δηλώσεων εφαρμογής;
1.3 Σύμβαση και ΕΣΠΔ με τυχόν τροποποιήσεις;
1.4 Αντίγραφο του τηρούμενου στα πλαίσια της πολλαπλής
συμμόρφωσης ημερολόγιο εργασιών;
1.4α Είναι ορθά ενημερωμένο;
1.5 Μητρώο αγοράς φυτοπροστατευτικών / λιπασμάτων;
1.5α Είναι ορθά ενημερωμένο;
1.5β Τα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων είναι χωριστά για τα
εντός και εκτός δράσης αγροτεμάχια;
1.6 Μητρώο εκροών της εκμετάλλευσης;
1.6α Είναι ορθά ενημερωμένο;
1.7 Σε περίπτωση χρήσης κοπριάς υπεύθυνη δήλωση με προέλευση
και ποσότητα αυτής;
1.8 Αντίγραφα των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης AGRO 2;
1.9 Αντίγραφα των ετήσιων συμβάσεων με την ΕΒΖ ΑΕ;
1.10 Αντίγραφο σύμβασης με το Φορέα Πιστοποίησης;
1.11 Πρόγραμμα Λίπανσης (με βάση την κοκκομετρική σύσταση όπως
καταγράφεται στην εδαφολογική ανάλυση);
Γ2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Α/Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μέθοδος Άρδευσης που διαπιστώνεται κατά τον
επιτόπιο

ΚΩΔΙΚΟΙ
ΛΑΘΟΥΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: .................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: ...................................................................................................................................................
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ΕΛΕΓΚΤΗΣ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
1.
2.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Δηλώνω ότι παραβρέθηκα στον έλεγχο και έλαβα γνώση για τα αποτελέσματά του,
παρέλαβα αντίγραφο και ενημερώθηκα για τη δυνατότητά μου να υποβάλω ένσταση
εντός 10 εργασίμων ημερών στην υπηρεσία που τον διενήργησε, προσκομίζοντας τα
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.
Ο ελεγχόμενος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του
Συμφωνώ με τα αποτελέσματα του ελέγχου: ΝΑΙ
ΟΧΙ

3.
Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή
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Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

Γ1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΝΑΙ
1. Εφαρμόζεται το ΣΠΔ και τυχόν τροποποίησή του;

ΝΑΙ

2. Τηρείται αγροπεριβαλλοντικός φάκελος που περιλαμβάνει τα επίσημα
ΝΑΙ
έγγραφα;
2.1 Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης ;

ΟΧΙ

ΟΧI

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.2 Αντίγραφα ετήσιων αιτήσεων πληρωμής και δηλώσεων εφαρμογής;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.3 Αντίγραφο σύμβασης και ΣΠΔ με τυχόν τροποποιήσεις;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.4 Αντίγραφο άδειας ίδρυσης/εγκατάστασης ή αίτησης;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.5 Αντίγραφο εγγραφής στα Γενεαλογικά Βιβλία της φυλής ή Γενεαλογικά
ΝΑΙ
πιστοποιητικά από το αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων;
2.6 Αντίγραφο του τηρούμενου ημερολογίου εργασιών;
ΝΑΙ
2.6.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.7 Mητρώο καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου ανά κατηγορία ζώου;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.7.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;

ΑΝ/ΣΤΟ

ΟΧ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γ.2. ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Γ.2.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΖΩΩΝ:
ΕΙΔΟΣ ΖΩΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ (Με νόμιμη
σήμανση)

ΕΛΕΓΧΟΣ (ΦΥΛΗ)

ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟ Κ.Γ.Β.Ζ

Αιγοπρόβατα <6μηνών χωρίς σήμανση

ΑΙΓΕΣ- ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ < 1
ΕΤΟΥΣ
ΑΙΓΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ> 1 ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ > 1ΕΤΟΥΣ
ΚΡΙΟΙ – ΤΡΑΓΟΙ >1 ΕΤΟΥΣ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΖΩΩΝ
Ζώα που είναι εγγεγραμμένα στο Κ.Γ.Β.Ζ. και δεν βρέθηκαν στην εκμετάλλευση
Κωδικοί ενωτίων:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γ.2.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΖΩΩΝ
Ζώα που είναι εγγεγραμμένα στο Κ.Γ.Β.Ζ. και δεν βρέθηκαν στην εκμετάλλευση
Κωδικοί ενωτίων:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ζώα που βρίσκονται στην εκμετάλλευση και δεν είναι εγγεγραμμένα στο Κ.Γ.Β.Ζ.
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Κωδικοί ενωτίων (προσθήκη γραμμών στον συν.
Πίνακα):…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γ.2.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΠΠΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΖΩΩΝ:
ΕΙΔΟΣ ΖΩΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ
(ΦΥΛΗ)

ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟ
Κ.Γ.Β.Ζ

ΙΠΠΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ < 6 ΜΗΝΩΝ
ΙΠΠΟΙ ΘΗΛΥΚΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ < 6 ΜΗΝΩΝ
ΙΠΠΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ > 6 ΜΗΝΩΝ
ΙΠΠΟΙ ΘΗΛΥΚΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ > 6 ΜΗΝΩΝ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΖΩΩΝ
Ζώα που είναι εγγεγραμμένα στο Κ.Γ.Β.Ζ. και δεν βρέθηκαν στην εκμετάλλευση
:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γ.2.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΟΙΡΙΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΖΩΩΝ:
ΕΙΔΟΣ ΖΩΩΝ
ΧΟΙΡΙΝΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ

ΔΗΛΩΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ (ΦΥΛΗ)

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ
ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΖΩΩΝ
Ζώα που είναι εγγεγραμμένα στο Κ.Γ.Β.Ζ. και δεν βρέθηκαν στην εκμετάλλευση
Κωδικοί ενωτίων:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ζώα που βρίσκονται στην εκμετάλλευση και δεν είναι εγγεγραμμένα στο Κ.Γ.Β.Ζ.
Κωδικοί ενωτίων (προσθήκη γραμμών στον συν.
Πίνακα):…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Κωδικοί Λαθών:………………………………………………

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: ...............................................................................................................................................
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ΕΛΕΓΚΤΗΣ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Δηλώνω ότι παραβρέθηκα στον έλεγχο και έλαβα γνώση για τα αποτελέσματά του,
παρέλαβα αντίγραφο και ενημερώθηκα για τη δυνατότητά μου να υποβάλω
ένσταση εντός 10 εργασίμων ημερών στην υπηρεσία που τον διενήργησε,
προσκομίζοντας τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.
Ο ελεγχόμενος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του
Συμφωνώ με τα αποτελέσματα του ελέγχου: ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.
2.

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή

3.

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.2 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

Γ1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΝΑΙ
1. Εφαρμόζεται το καλλιεργητικό σχέδιο;
2. Τηρείται αγροπεριβαλλοντικός φάκελος που περιλαμβάνει τα επίσημα έγγραφα;
2.1 Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης ;
2.2 Αντίγραφα ετήσιων αιτήσεων πληρωμής και δηλώσεων εφαρμογής;
2.3 Αντίγραφο σύμβασης και ΣΠΔ με τυχόν τροποποιήσεις;
2.4 Αντίγραφο του τηρούμενου ημερολογίου εργασιών;
2.4.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
2.5 Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου εισροώνπαραστατικών αγοράς φυτοπροστατευτικών/ λιπασμάτων;
2.5.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
2.6 Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου εκροών της εκμετάλλευσης;
2.6.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
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2.7 Σε περίπτωση χρήσης κοπριάς υπεύθυνη δήλωση με προέλευση ΝΑΙ
και ποσότητα αυτής;
3. Εφαρμογή των δεσμεύσεων της γραμμής βάσης του προγράμματος στο σύνολο
των επιλέξιμων αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης;
3.1 Εφαρμογή των ειδικών δεσμεύσεων του προγράμματος στο σύνολο των
επιλέξιμων αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης;

4. Υποχρεώσεις του ΚΑΝ (ΕΚ) 479/2008 και εφαρμοστικών
4.1 Αμπελουργικό μητρώο;
Δήλωση
4.2 Δήλωση συγκομιδής;
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:………………………………………………

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: ...............................................................................................................................................
ΕΛΕΓΚΤΗΣ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Δηλώνω ότι παραβρέθηκα στον έλεγχο και έλαβα γνώση για τα αποτελέσματά του,
παρέλαβα αντίγραφο και ενημερώθηκα για τη δυνατότητά μου να υποβάλω ένσταση
εντός 10 εργασίμων ημερών στην υπηρεσία που τον διενήργησε, προσκομίζοντας τα
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.
Ο ελεγχόμενος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του
Συμφωνώ με τα αποτελέσματα του ελέγχου: ΝΑΙ
ΟΧΙ

1.
2.
Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή

3.
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΑΘΩΝ 2017
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΑΘΟΥΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΛΑΘΟΥΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

20102

ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΕ
Μη επιλέξιμη έκταση.

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ)
Ολόκληρη η έκταση ή τμήματα στο εσωτερικό αγροτεμαχίων είναι μη καλλιεργήσιμα (συστάδες δένδρων, κτίσματα,
βράχοι ή βραχώδεις εκτάσεις κ.λπ.)

20104

Ψευδής δήλωση

Ο γεωργός δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει υποβάλλει ακριβή πραγματικά στοιχεία ή ότι δε συντρέχει υπαιτιότητα στο
πρόσωπό του (ή στο πρόσωπο άλλου εξουσιοδοτημένου ή εκπροσώπου αυτού) κ.λπ.

20106

Άρνηση ελέγχου από το γεωργό

Ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπός του αρνείται τον έλεγχο οποιουδήποτε στοιχείου της εκμετάλλευσής του.

20107

Δεν έχουν γίνει σωστές καλλιεργητικές φροντίδες

Καλλιέργεια η οποία, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναπτυχθεί σωστά επειδή δεν έχουν γίνει
σωστές καλλιεργητικές φροντίδες.

20108

Ανύπαρκτο αγροτεμάχιο μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Ο γεωργός αδυνατεί να υποδείξει το αγροτεμάχιο κατά τον επιτόπιο έλεγχο ή δηλώνει ότι δεν υπάρχει.

20112

Μικρότερη πυκνότητα από την απαιτούμενη.

Κατά τον έλεγχο του αγροτεμαχίου διαπιστώθηκε μικρότερη πυκνότητα δενδρώνα / φυτών βάμβακος από την
απαιτούμενη για την καταβολή της σχετικής ενίσχυσης.

20114

Δεν υπάρχει ενημερωμένο μητρώο αιγοπροβάτων

Κατά τον έλεγχο δεν προσκομίστηκε ενημερωμένο μητρώο της εκμετάλλευσης, λοιπά έγγραφα της εκμετάλλευσης, κλπ.

20118

Απειλή ή χρήση βίας

Ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπός του απειλούν ή /και κάνουν χρήση βίας κατά των ελεγκτών κατά τον επιτόπιο έλεγχο.

20119

Αδυναμία συγκέντρωσης κοπαδιού/αγέλης

Ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπός δε συγκέντρωσε ή δε συγκράτησε τα ζώα.

20120

Μη προσέλευση γεωργού στον έλεγχο μετά από
προειδοποίηση.

Ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπός του δε προσήλθε στον επιτόπιο έλεγχο μετά από προειδοποίηση, αδικαιολόγητα.

20121

Παρατυπία εκ προθέσεως.

Η έκταση που έχει δηλωθεί στην ενιαία αίτηση για τους σκοπούς οποιουδήποτε καθεστώτος στρεμματικής ενίσχυσης, είναι
μεγαλύτερη από την προσδιορισθείσα και οφείλεται σε πρόθεση του γεωργού.

20123

Δικαιολογημένη διαφορά δηλωθείσας-ευρεθείσας
επιλέξιμης έκτασης.

20124

Αδυναμία υπόδειξης εκμετάλλευσης.

Επιλέξιμη έκταση (μέρος ή όλον της δηλωθείσας) που δε διαπιστώνεται κατά τον επιτόπιο έλεγχο, εξαιτίας παραγόντων
που δεν εντάσσονται στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, αλλά ούτε οφείλονται σε υπαιτιότητα του γεωργού (βλέπε
Εγκύκλιο Ελέγχων-Κυρώσεων). Η προκύπτουσα διαφορά επιλέξιμης έκτασης δεν πρσμετράται στο υπολογισμό των
κυρώσεων, αλλά ούτε καταβάλλεται ενίσχυση γιαυτήν.
Ο γεωργός δήλωσε αδυναμία ή δεν ήταν σε θέση να υποδείξει κανένα από τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησής του, για τα
οποία αιτείται ενίσχυση.

20125

Αδύνατη πρόσβαση λόγω επικρατουσών συνθηκών.

Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο αγροτεμάχιο / σταύλο για επιτόπιο έλεγχο, εξαιτίας επικρατουσών συνθηκών.

20134

Παρεμπόδιση διεξαγωγής ελέγχου από το γεωργό

Ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπός του παρεμποδίζει ή δε διευκολύνει τους ελεγκτές ως προς τη μετάβαση και τη διενέργεια
ελέγχου-επιθεώρησης στο σύνολο των δηλωθέντων αγροτεμαχίων, των σταυλικών εγκαταστάσεων και/ ή των
βοηθητικών χώρων της εκμετάλλευσής του, ή δεν επίδεικνύει επικαιροποιημένα μητρώα ή αρχεία και παραστατικά ή
έγγραφα της εκμετάλλευσής του κ.λπ.
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20136

Τα ζώα υποδείχθησαν από τον γεωργό σε διαφορετική Ενώ ο γεωργός είχε ενημερωθεί ότι θα πρέπει να συγκεντρώσει τα ζώα του συγκεκριμένου είδους στη σταυλική
θέση από το δηλωμένο σταύλο.
εγκατάσταση που δηλώνει στην ΑΕΕ, τα συγκέντρωσε και τα υπέδειξε στους ελεγκτές σε άλλο σημείο.
ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ)

21901

Υδροπονική καλλιέργεια

Καλλιέργεια με υδροπονική μέθοδο

21902

Μη τήρηση κριτηρίων επιλεξιμότητας

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα Μέτρα 10 και 11 περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά κεφάλαια

21018

Μη εφαρμογή χειρωνακτικής ζιζανιοκτονίας

Δεν εφαρμόζεται χειρωνακτική ζιζανιοκτονία αλλά γίνεται χρήση ζιαζανιοκτόνων, σκαπτικών μηχανημάτων, φωτιάς κλπ

21024

Μη τήρηση παραδοσιακού κλαδέματος

21025

Μη τήρηση ζώνης οικολογικής αντιστάθμισης

21028

Μη τήρηση ακαλλιέργητου περιθωρίου

21029
21030

Ακαλλιέργητο περιθώριο<1 m περιμετρικά
Χρήση χημικού ζιζανιοκτόνου

21032

Καλλιέργεια κοντά σε υδάτινους όγκους

21036

Μη τήρηση δεσμεύσεων ως γραμμή βάσης

Δεν διατηρείται το παραδοσιακό κλάδεμα (κυπελλοειδές «γυριστό» ή «στεφανωτό», κυπελλοειδές με «κουλούρια» ή
«πόστες»)
Δεν υπάρχει χώρος οικολογικής αντιστάθμισης 0,5 μέτρα πέριξ του αγροτεμαχίου στον οποίο δεν γίνεται χρήση χημικής ή
μηχανικής καταπολέμησης ζιζανίων.
Παρατηρείται ότι πραγματοποιούνται καλλιεργητικές παρεμβάσεις στην έκταση που έχει καθοριστεί ότι θα εφαρμοστεί
ακαλλιέργητο περιθώριο.
Ακαλλιέργητο περιθώριο μικρότερο του ενός μέτρου περιμετρικά
Απαιτείται χειρονακτική απομάκρυνση των ζιζανίων στην έκταση που καλλιεργείται με καπνό και διαπιστώνεται η χρήση
χημικού ζιζανιοκτόνου.
Αν τα αγροτεμάχια γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους και καλλιεργούνται σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις
όχθες του.
Κατά τον επιτόπιο έλεγχο δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες δεσμεύσεις γραμμής βάσης όπως περιγράφεται στην παρούσα.

21048

Διαπίστωση εφαρμογής λίπανσης σε αγροτεμάχιο όπου Ο ελεγκτής εντοπίζει λίπασμα σε αγροτεμάχιο όπου η λίπανση απαγορεύεται βάσει των οδηγιών
απαγορεύεται
ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ)

21009

Μη ταυτοποίηση με Κ.Γ.Β.Ζ.

Κατά τον έλεγχο τα ευρεθέντα ζώα δεν ταυτοποιούνται με τα Γενεαλογικά Βιβλία της φυλής ή Γενεαλογικά πιστοποιητικά
που εκδίδονται από το αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων

21010

Μεταβολή αναπαραγωγικής ικανότητας

Κατά τον έλεγχο στα ευρεθέντα ζώα έχει μεταβληθεί η αναπαραγωγική τους ικανότητα π.χ τα αρσενικά έχουν
ευνουχιστεί

21011

Μη επιλέξιμο ζωικό είδος

Κατά τον έλεγχο στην ίδια σταυλική εγκατάσταση μαζί με το ζωικό είδος βιολογικής εκτροφής υπάρχει και ζωικό είδος μη
βιολογικής εκτροφής
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21026

Μη επίδειξη αμπελουργικού μητρώου

Ο Καν 479/2008 του Συμβουλίου και οι εφαρμοστικοί αυτού κανονισμοί απαίτούν την τήρηση αμπελουργικού μητρώου
στο πλαίσιο του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών

21027

Μη επίδειξη δήλωσης συγκομιδής

Ο Καν 479/2008 του Συμβουλίου και οι εφαρμοστικοί αυτού κανονισμοί απαίτούν κάθε παραγωγός να υποβάλλει έως
15/12 κάθε έτους δήλωση συγκομιδής στην οικεία ΕΑΣ

21037

Μη εφαρμογή καλλιεργητικού σχεδίου

Διαπιστώνεται η μη τήρηση του εγκεκριμένου καλλιεργητικού σχεδίου ως προς το είδος της καλλιέργειας ανά τεμάχιο για
την καλλιεργητική περίοδο που ελέγχεται.

21038

Μη τήρηση αγροπεριβαλλοντικού φακέλου

Μη επίδειξη αγροπεριβαλλοντικού φακέλου από τον παραγωγό κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου

21039

Μη πληρότητα αγροπεριβαλλοντικού φακέλου

Ελλιπή συμπλήρωση του αγροπεριβαλλοντικού φακέλου από τον παραγωγό

21040

Μη ύπαρξη βεβαίωσης ή σύμβασης για βιολογική
γεωργία

Μη επίδειξη του προβλεπόμενου παραστατικού βεβαίωση ή σύμβαση
το έτος ελέγχου

21903

Μη ύπαρξη μητρώων εργασιών ή/και εισροών ή/και
εκροών

Αποτελεί γραμμή βάσης

21041

Χρήση ΓΤΟ

Διαπιστώνεται η χρήση ΓΤΟ από τα σχετικά τιμολόγια πολλαπλασιαστικού υλικου

21042

Χρήση σπόρου ή πολλαπλασιαστικού υλικού που δεν
έχει παραχθεί με βιολογική μέθοδο

Διαπιστώνεται η προέλευση του σπόρου και πολλαπλασιαστικού υλικού (τιμιολογια/ άδεια παρέκλισσης)

21043

Χρήση μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών
προϊόντων
Μη τήρηση διαφορετικών μητρώων και αποθηκών

Διαπιστώνεται η χρήση μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης κι ευζωίας των ζώων

21051

Μη τήρηση των απαιτήσεων για τους χώρους
ελεύθερης κίνησης και στέγασης των ζώων
Μη χρήση εγκεκριμένων προϊόντων θρέψης

21052

Μη χρήση εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνεται ότι δεν χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα φαρμακευτικά σκευάσματα

21053

Μη τήρηση περιόδου αναμονής μετά τη χρήση
φαρμακευτικών σκευασμάτων

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι χρόνοι αναμονής των φαρμακευτικών σκευασμάτων (τα ζώα
οδηγούνται για σφαγή πιο νωρίς από ότι θα έπρεπε ή το γάλα δίνεται για κατανάλωση πριν το προβλεπόμενο διάστημα)

21054

Μη ορθή αποθήκευση των φαρμακευτικών
σκευασμάτων

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνεται ότι δεν αποθηκεύονται όπως προβλέπεται τα φαρμακευτικά σκευάσματα

21044
21050

για βιολογική γεωργία με φορέα πιστοποίησης για

Διαπιστώνεται η μη τήρηση διαφορετικών μητρώων για συμβατικά/ βιολογικά/ προσαρμογής και διακριτών αποθηκών

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνεται ότι δεν χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα προϊόντα διατροφής των ζώων
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21055

Μη τήρηση δεσμεύσεων AGRO 2

21060
21061
21062
21063
21064
21065

Μη προσκόμιση πιστοποιητικού AGRO
Μη χρήση πιστοποιημένου σπόρου ποικιλιών
Μη ύπαρξη σχεδίου λίπανσης
Μη ύπαρξη σχεδίου άρδευσης
Μη ύπαρξη σχεδίου φυτοπροστασίας
Σε σύνολο ενταγμένης εκμετάλλευσης διαπιστώθηκε
ανανέωση των δέντρων σε ποσοστό έως 20%

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο του προτύπου AGRO για το σύνολο
της εκμετάλλευσης
Κατά τον επιτόπιο έλεγχο μη προσκόμιση αντιγράφου του προτύπου AGRO
ο παραγωγός δεσμεύεται για τη χρήση πιστοποιημένου σπόρου ποικιλιών στο πλαίσιο του AGRO 2
ο παραγωγός δεσμεύεται για την εφαρμογή σχεδίου λίπανσης στο πλαίσιο του AGRO 2
ο παραγωγός δεσμεύεται για την εφαρμογή σχεδίου άρδευσης στο πλαίσιο του AGRO 2
ο παραγωγός δεσμεύεται για την εφαρμογή σχεδίου φυτοπροστασίας στο πλαίσιο του AGRO 2
Διαπιστώθηκαν ενέργειες ανανέωσης ελαιοδέντρων σε ποσοστό επί του συνόλου των δέντρων της ενταγμένης
εκμετάλλευσης έως και 20%

21066

Σε σύνολο ενταγμένης εκμετάλλευσης διαπιστώθηκε
ανανέωση των δέντρων σε ποσοστό άνω του 20%

Διαπιστώθηκαν ενέργειες ανανέωσης ελαιοδέντρων σε ποσοστό επί του συνόλου των δέντρων της ενταγμένης
εκμετάλλευσης άνω του 20%
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