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ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ:
ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
- Γρ. Υπουργού κ. Γ. Καρασμάνη
- Γρ. Αν. Υπουργού κ. Π. Κουκουλόπουλου
- Γρ. Γεν. Γραμματέα κ. Μ. Κορασίδη
- Γρ. Γεν. Γραμματέα κ. Δ. Μελά
- Γρ. Ειδ. Γραμματέα κ. Δ. Ιατρίδη
- Δ/νση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
- Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης
- Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Αρ. πρωτ.: 111319

Περιφέρειες
- Γεν. Δ/νσεις Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 214
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σύμφωνα με:
1.

Τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα
άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών
1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001,
378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

καθεστώτα
ορισμένων
(ΕΚ) αριθ.
(ΕΚ) αριθ.

2.

Τον Καν. (ΕΚ) 1122/2009 της Επιτροπής «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερειακών διατάξεων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή
συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο
πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω
κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του
Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης
που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα.

3.

Τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το
ΕΓΤΑΑ.

4.

Τον Καν. (ΕΚ) 65/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών
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ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με τα μέτρα στήριξης της αγροτικής
ανάπτυξης».
5.

Την 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
«Γεωπεριβαλλοντικές 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,
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΄αριθμ.
12805/11.09.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2556/Β/2012 ) Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο
2
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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 ΠΑΑΑνταγωνιστικότητα: «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) 20072013»
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»
Ισχύουν τα ακόλουθα όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων
αγροπεριβαλλοντικών δράσεων, όπως περιγράφονται στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο:

των

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, οφείλει να τηρεί τις ακόλουθες
υποχρεώσεις:
Ι. ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Ο αγροπεριβαλλοντικός φάκελος θεωρείται ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα που
υποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση. Ο αγροπεριβαλλοντικός φάκελος
πρέπει να είναι διαθέσιμος αν ζητηθεί από τις ελεγκτικές αρχές και περιλαμβάνει:
Α. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης: Ως αίτηση ενίσχυσης 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 («Βιολογική Γεωργία» και
«Βιολογική Κτηνοτροφία», «Βιολογική Κτηνοτροφία» και «Διατήρηση απειλούμενων
αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων», «Ολοκληρωμένη διαχείριση στην καλλιέργεια
ζαχαρότευτλου»)
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
(ΑΕΕ). Ως Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης ορίζεται η ετήσια αίτηση που υποβάλλεται, εντός των
προβλεπόμενων προθεσμιών, για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων και τη λήψη
των άμεσων ενισχύσεων, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 73/2009, όπως ισχύει κάθε φορά.
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 του δικαιούχου.
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
3
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ορίζεται κατά περίπτωση στη διάρκεια της οποίας οι δικαιούχοι και το Ελληνικό Δημόσιο
δεσμεύονται να τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Η περίοδος δέσμευσης δύναται να
είναι 2 έτη και έως 31/12/2013 (δικαιούχοι παράτασης) ή 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.
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.
ΣΤ. Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση ή τις δράσεις που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος.
Συγκεκριμένα και ανά δράση, ως προς την πληρότητα αγροπεριβαλλοντικού φακέλου
απαιτείται επιπλέον:
1. Για τη Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία:
Βεβαίωση τήρησης των απαιτήσεων του Καν. (ΕΚ) 834/2007. Στη Βεβαίωση αυτή
αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία των ενταγμένων στη Δράση 1.1 αγροτεμαχίων
(χαρτογραφικό υπόβαθρο, έκταση, τοποθεσία και καλλιέργεια) και ο χρόνος έναρξης
της βιολογικής καλλιέργειας ανά αγροτεμάχιο, όταν η πιστοποίηση των αγροτεμαχίων
βρίσκεται σε ισχύ και χωρίς διακοπή. Στη βεβαίωση πρέπει να αναφέρονται και τα
αγροτεμάχια με καλλιέργειες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο και ο χρόνος
έναρξης του μεταβατικού σταδίου. Οι καλλιέργειες που προορίζονται για ζωοτροφή
πρέπει να επισημαίνονται.
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.
Σε περίπτωση ύπαρξης συμβούλου υπεύθυνου για την εκπόνηση και παρακολούθηση
του ΣΠΔ, παραστατικά αμοιβής του συμβούλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης και Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).
Παραστατικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης και
Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) από τα οποία προκύπτει η πραγματοποίηση χημικών 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. Αν ο παραγωγός δεν
συμμετέχει με το σύνολο της εκμετάλλευσης του στη Βιολογική Παραγωγή πρέπει να
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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 .
2. Για τη Δράση 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία:
Βεβαίωση τήρησης των απαιτήσεων του Καν. (ΕΚ) 834/2007. Στη Βεβαίωση αυτή
αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία των ενταγμένων στη Δράση 1.2 σταβλικών
εγκαταστάσεων (Δημοτικό διαμέρισμα, χαρτογραφικό υπόβαθρο, Κωδικός
Εκμετάλλευσης, τοποθεσία), το είδος των ζώων με την παραγωγική κατεύθυνση (μόνο
στα βοοειδή : βοοειδή γαλακτοπαραγωγής / κρεοπαραγωγής / διπλής κατεύθυνσης ηλικίας <6 μηνών / 6 – 24 μηνών / >24 μηνών), ο αριθμός και η ηλικία των ζώων και
το Στάδιο (μετατροπή ή βιολογικό). Αν τα ζώα είναι σε στάδιο μετατροπής πρέπει να
αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης περιόδου μετατροπής. Επίσης στη βεβαίωση πρέπει
να αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία των ενταγμένων στη Δράση βοσκότοπων (ΔΔ,
Τοποθεσία, Χαρτογραφικό Υπόβαθρο και έκταση σε Ha).
Σε περίπτωση ύπαρξης συμβούλου υπεύθυνου για την εκπόνηση και παρακολούθηση
του ΣΠΔ, παραστατικά αμοιβής του συμβούλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης και Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).
Ειδικότερα και σύμφωνα με το Πρότυπο Βιολογικής Κτηνοτροφίας και όπως ορίζει ο
Καν(ΕΚ) 834/2007 ο δικαιούχος πρέπει να έχει το σύνολο της ζωικής παραγωγής του
ανά κατηγορία είδους στο καθεστώς της Βιολογικής παραγωγής (μπορεί να συμμετέχει
στη Δράση με υποσύνολο του συνολικού επιλέξιμου αριθμού ζώων). Τα μη επιλέξιμα
ζωικά είδη τα διαχειρίζεται ξεχωριστά. Επίσης ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί στην
εκμετάλλευση του μητρώα καταγραφής εργασιών, εισροών και οικονομικών στοιχείων
για την ενταγμένη εκμετάλλευση. Αν ο παραγωγός δεν συμμετέχει με το σύνολο της
εκμετάλλευσης του (φυτική και ζωική) στη Βιολογική Παραγωγή πρέπει να
αντιμετωπίζει την εκμετάλλευση του ως διαφορετική, γεγονός που συνεπάγεται
διαφορετικά μητρώα, αποθήκες, κ.α.
Ο αγροπεριβαλλοντικός φάκελος περιλαμβάνει και 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.
Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί μητρώο φαρμακευτικής αγωγής όπου και
καταγράφεται η οποιαδήποτε χορήγηση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
(ημερομηνία αγωγής, λεπτομερή στοιχεία διάγνωσης, δοσολογία φαρμάκου, τύπο
φαρμακευτικού προϊόντος, κτηνιατρική συνταγή, χρόνος αναμονής) είτε ατομικά για
κάποια ζώα ή ομαδικά με την τροφή ή το νερό, συμπεριλαμβανομένων των
εμβολιασμών και των αποπαρασιτώσεων. Επιτρέπεται η χρήση συνθετικών χημικών
κτηνιατρικών φαρμάκων ή αντιβιοτικών υπό την ευθύνη κτηνιάτρου και την
καταγραφή τους στο μητρώο φαρμακευτικής αγωγής. Η περίοδος αναμονής μεταξύ της
τελευταίας χορήγησης κτηνιατρικών φαρμάκων σε ένα ζώο υπό κανονικές συνθήκες
χρήσης και της παραγωγής βιολογικώς παραγόμενων τροφίμων από τα ζώα αυτά,
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πρέπει να είναι διπλάσια από τη νόμιμη περίοδο αναμονής. Απαγορεύεται η χρήση
ουσιών για την προώθηση της ανάπτυξης ή της παραγωγής (περιλαμβανομένων
αντιβιοτικών, κοκκιδιοστατικών και άλλων τεχνητών βοηθημάτων για την προώθηση
της ανάπτυξης) και χρήση ορμονών ή παρόμοιων ουσιών για τον έλεγχο της
αναπαραγωγής ή για άλλους σκοπούς (π.χ. πρόκληση ή συγχρονισμός οίστρου).
Επίσης, τα σκευάσματα θα πρέπει να αποθηκεύονται και όχι να βρίσκονται διάσπαρτα
στον περιβάλλοντα χώρο, όπου θα μπορεί ο οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση.
3. Για τη Δράση 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές
περιοχές:
Εδαφολογική ανάλυση (εάν υπάρχει) απόδειξης ότι τα αγροτεμάχια (σύνολο ή κάποια)
εμπεριέχουν στο έδαφος τους 3% κατ’ ελάχιστο οργανική ουσία.
4. Για τη Δράση 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχές:
Σε περίπτωση ύπαρξης συμβούλου υπεύθυνου για την εκπόνηση και παρακολούθηση
του ΣΠΔ, παραστατικά αμοιβής του συμβούλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης και Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).
5. Για τη Δράση 2.3 Α Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή
καπνού:
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 στο Κεφάλαιο ΙΙΙ Βασικές Δεσμεύσεις Παρ.
5 του παρόντος.
6. Για τη Δράση 2.3 Β Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή
ζαχαρότευτλων:
Τα ΕΣΠΔ και τυχόν τροποποιήσεις τους. 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.
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
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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 Κεφάλαιο
ΙΙΙ Βασικές Δεσμεύσεις Παρ. 6 του παρόντος.
7. Για τη Δράση 3.1
ζώων:

Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών

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.
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.
8. Για τη Δράση 4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου
Θήρας:
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.
Συνεπώς για το σύνολο των Δράσεων του Μέτρου 214 ο αγροπεριβαλλοντικός φάκελος μπορεί να
συμπεριλαμβάνει όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για την ορθή εφαρμογή
των περιγραφόμενων δεσμεύσεων στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Τα υποστηρικτικά αυτά
έγγραφα αποτελούν εργαλείο ελέγχου έτσι ώστε οι ελεγκτές να επιβεβαιώσουν την τήρηση των
δεσμεύσεων.
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ΙΙ. ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΗΣ
Οι δικαιούχοι του Μέτρου 214 είναι υποχρεωμένοι να τηρούν κάποιες ελάχιστες δεσμεύσεις στην
εκμετάλλευσή τους. Η τήρηση των δεσμεύσεων αυτών όπως ορίζονται στις δράσεις του Μέτρου
214 αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή των δικαιούχων στη χορήγηση των ενισχύσεων. Η
μη τήρησή τους οδηγεί αποκλειστικά σε απόρριψη (αγροτεμαχίου ή της αίτησης ενίσχυσης,
αναλόγως τις δεσμεύσεις της αντίστοιχης δράσης).
Η γραμμή βάσης όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής» είναι ανά Δράση:
1. Δράση 1.1. Βιολογική Γεωργία:
Γραμμή βάσης αποτελούν οι πρακτικές παραγωγής που εφαρμόζονται στη συμβατική γεωργία
στο πλαίσιο τήρησης των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης ιδίως σε ό,τι αφορά τη
διαχείριση του εδάφους, των λιπασμάτων και της φυτοπροστασίας.
2. Δράση 1.2. Βιολογική Κτηνοτροφία:

Γραμμή βάσης αποτελούν οι πρακτικές παραγωγής που εφαρμόζονται στη συμβατική
κτηνοτροφία στο πλαίσιο τήρησης των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης.
3. Δράση 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές/
Δράση 2.3 Α Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού:
Και για τις δυο δράσεις γραμμή βάσης είναι:
α) Η κατ’ έτος υποχρέωση των δικαιούχων να καλλιεργούν και να 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 για
τη δράση 2.3 ο καπνός και για τη δράση 1.4 ο αραβόσιτος ή το βαμβάκι, 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).
β) Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται :
• Οι δικαιούχοι που καλλιεργούν ετησίως στο σύνολο των ενταγμένων αγροτεμαχίων τους
τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες
• Τα αγροτεμάχια στα οποία αποδεδειγμένα το έδαφός τους περιέχει 3% κατ’ ελάχιστο οργανική
ουσία.
• Τα αγροτεμάχια στα οποία καλλιεργείται μηδική.
Για τη δράση 2.3 επιπλέον ως γραμμή βάσης ορίζεται η εξής απαίτηση:
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.
4. Δράση 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχές:
Γραμμή βάσης αποτελεί το σύνολο των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης που βρίσκουν
εφαρμογή στην εκμετάλλευση και πλέον αυτών οι ειδικές δεσμεύσεις που απορρέουν από τα
προγράμματα δράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά περιοχών στη βάση των οποίων είναι:
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Να εφαρμόζουν τη λιπαντική αγωγή σχετικά με την ποσότητα και το χρόνο, όπως ορίζεται ανά
καλλιέργεια και εδαφική κλάση στα προγράμματα Δράσης και προσδιορίζεται στον πίνακα που
ακολουθεί για τα ελαφρά εδάφη.
Βαμβάκι

Μονάδες αζώτου ανά Ha
Πρόγραμμα Δράσης

Θεσσαλία
Κωπαΐδα
Πηνειός Ηλείας
Στρυμόνας
Θεσ/νίκη - Πέλλα – Ημαθία - Κιλκίς
Άρτα - Πρέβεζα

130
120
130
140
130

Αραβόσιτος

Γραμμή βάσης
Σύνολο
Από κοπριά
130
120
130
140
130

Μονάδες αζώτου ανά Ha
Πρόγραμμα Δράσης

Γραμμή βάσης
Σύνολο
Από κοπριά

Θεσ/νίκη - Πέλλα – Ημαθία - Κιλκίς
Άρτα - Πρέβεζα
Θεσσαλία
Κωπαϊδα
Πηνειός Ηλείας
Στρυμώνας

290
240
230
220
220
280

Σιτηρά

170
170
170
170
170
170

Μονάδες αζώτου ανά Ha
Πρόγραμμα Δράσης

Γραμμή βάσης
Σύνολο
Από κοπριά

Θεσσαλία
Κωπαϊδα
Πηνειός Ηλείας
Στρυμώνας
Θεσ/νίκη - Πέλλα – Ημαθία - Κιλκίς
Άρτα - Πρέβεζα

70
70
70
120
-

70
70
70
120
-

Να χρησιμοποιούν συστήματα άρδευσης και να εφαρμόζουν τον αριθμό των αρδεύσεων και τη
δόση άρδευσης, όπως καθορίζεται ανά καλλιέργεια και εδαφική κλάση στα προγράμματα Δράσης
και προσδιορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί για τα ελαφρά εδάφη.
ΜΜ νερού ανά Ηa
Καλλιέργεια

Θεσσαλία Κωπαϊδα

Βαμβάκι
4000
Αραβόσιτος
5000
Σιτηρά
Εσπεριδοειδή
Βερικοκιά
Αγκινάρα
Λάχανο

3500
5000
-

Πηνειός
Ηλείας

Στρυμόνας Θες/νίκη
Πέλλα
Ημαθία
4620
5200
5600
5600
-

7500
-

Αρτα
Πρέβεζα

Αργολίδα

5200
5980
-

7000
6000
4500
5000
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5. Δράση 2.3 Β Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαροτεύτλου:
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:
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
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6. Δράση 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων:

Γραμμή βάσης είναι οι βελτιωμένες και εντατικά εκτρεφόμενες φυλές αγροτικών ζώων.
7. Δράση 4.1 Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας:
Γραμμή βάσης είναι:
Η διατήρηση των ελαιοδένδρων και ορθολογική διαχείριση των υπολειμμάτων του
κλαδέματος
Η συνήθης πρακτική για τη διαχείριση γηρασμένων και μεγάλου ύψους ελαιώνα
προκειμένου να καταστούν παραγωγικότερα που είναι: Η μείωση του ύψους των
δένδρων και η αύξηση της κόμης τους με στόχους τη μείωση του κόστους και την
αύξηση της παραγωγής. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται είτε με αυστηρό κλάδεμα
(κύριους βραχίονες) είτε με κορμοτόμηση για επαναδιαμόρφωση της κόμης.
Η καταπολέμηση των ζιζανίων με μηχανικά ή χημικά μέσα.
8. Δράση 4.2 Διατήρηση ααμπελοκομικής 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.
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ΙΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Οι δικαιούχοι του Μέτρου 214 τηρούν στο σύνολο τους κάποιες υποχρεώσεις και κατά τη
διάρκεια της περιόδου δέσμευσης (δύο ή 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.
Η διαφοροποίηση στο μέγεθος της ενταγμένης εκμετάλλευσης επιφέρει κυρώσεις. Οι δικαιούχοι
δηλώνουν στο ΣΠΔ και τις καλλιέργειες που σκοπεύουν να εφαρμόσουν στα αγροτεμάχια κατά
την περίοδο δέσμευσης (διετία ή 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.
Όπως έχει ήδη προαναφερθεί οι δικαιούχοι αγροπεριβαλλοντικών ενισχύσεων υποχρεούνται να
τηρούν στην εκμετάλλευση τους αγροπεριβαλλοντικό φάκελο και στο σύνολο της ενταγμένης
εκμετάλλευσης τη γραμμή βάσης όπως αυτή ορίζεται ανά Δράση. 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.
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ
1. Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία
Η Δράση Βιολογική Γεωργία εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας. Επιλέξιμες καλλιέργειες είναι η
ελιά, το αμπέλι, ο αραβόσιτος και το βαμβάκι αρδευόμενο, η μηδική, τα σιτηρά, ρύζι, όσπρια,
ηλίανθος και λοιπές αροτραίες καλλιέργειες, τα κτηνοτροφικά φυτά και λοιπές καλλιέργειες που
δεν χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του ανθρώπου, τα αρωματικά φυτά και ο κρόκος.
Για τους δικαιούχους της Δράσης 1.1 Βιολογική γεωργία 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 την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης τήρησης των κατευθύνσεων και προδιαγραφών
παραγωγής του Καν. (ΕΚ) 834/2007. Επιπρόσθετα αλλά προαιρετικά ο δικαιούχος μπορεί να
προβεί σε χημικές αναλύσεις εδάφους – νερού.
Αν τα αγροτεμάχια που έχουν ενταχθεί στη Δράση 1.1 δεν είναι ήδη σε βιολογικό στάδιο τότε ο
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δικαιούχος εντάσσεται στη Δράση με προσαρμογή, δικαιούται υψηλότερη τιμή ενίσχυσης και
υποχρεούται στις αροτραίες καλλιέργειες να θέσει σε αγρανάπαυση το σύνολο της έκτασης του,
τουλάχιστον μια φορά την περίοδο προσαρμογής.
Με τον όρο περίοδο προσαρμογής (μετατροπής) νοείται το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται
για να απαλλαγεί το έδαφος από τα υπολείμματα των χημικών εισροών και να γίνει
καταπολέμηση των ζιζανίων χωρίς τη χρήση χημικών. Την περίοδο αυτή τηρείται η διαδικασία
της βιολογικής παραγωγής, δηλαδή χρησιμοποιούν βιοθεραπευτικά και βιοθρεπτικά αντί των
χημικών, χωρίς όμως το παραγόμενο προϊόν να πιστοποιείται και σαν βιολογικό.
Το προϊόν αρχίζει να πιστοποιείται σαν βιολογικό μετά την παρέλευση της περιόδου
προσαρμογής, δηλαδή από του 3ου έτους για τις αροτραίες καλλιέργειες και από του 4ου έτους
για τις μόνιμες φυτείες. Η προτεινόμενη αγρανάπαυση της περιόδου προσαρμογής ενδείκνυται
γεωπονικά αφού θα βοηθήσει στην ταχύτερη και ασφαλέστερη αποκατάσταση της μηχανικής
ισορροπίας του εδάφους. Η αγρανάπαυση φυσικά δεν απαιτείται στις μόνιμες και πολυετείς
φυτείες.
2. Δράση 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία
Η Δράση Βιολογική Κτηνοτροφία εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας. Επιλέξιμες ζώα είναι αίγες
και πρόβατα εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής, βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική
κατεύθυνση και βοοειδή με κρεοπαραγωγική/ διπλή κατεύθυνση εκτατικής και ημισταυλισμένης
εκτροφής, για τα οποία υπάρχει βοσκότοπος και τηρείται η προβλεπόμενη πυκνότητα βόσκησης.
Για τους δικαιούχους της Δράσης 1.2 Βιολογική κτηνοτροφία 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 την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης τήρησης των κατευθύνσεων και
προδιαγραφών παραγωγής του Καν. (ΕΚ) 834/2007.
Επιπρόσθετα στη συγκεκριμένη δράση ο δικαιούχος δεσμεύεται να εξασφαλίσει σταθερής
έκτασης (και όχι θέσης) βοσκότοπο για όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης (πέντε έτη) και
να διατηρήσει τόσες Μονάδες Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) κατά τομέα παρέμβασης όσες
αναφέρονται στη σύμβαση που έχει υπογράψει για την ένταξή του στη δράση. Ο δικαιούχος
καταθέτει πενταετές πλάνο περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο δύναται να τροποποιήσει.
Όπως και στη Βιολογική Γεωργία έτσι και στη Βιολογική Κτηνοτροφία αν ο κτηνοτρόφος δεν
εκτρέφει ήδη ζώα σε βιολογικό στάδιο μπορεί να θέσει τα ζώα σε περίοδο προσαρμογής (ένα
έτος).
3. Δράση 1.4Αμειψισπορά 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:
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• 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 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.
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 υποχρεούνται κάθε έτος να καλλιεργούν και να 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 για
για τη δράση 1.4 ο αραβόσιτος ή το βαμβάκι, 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).
4. Δράση 2.1. Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
Οι δικαιούχοι της δράσης μπορούν αξιοποιούν τις επιλέξιμες εκτάσεις στις περιοχές παρέμβασης
και εφαρμόσουν μια από τις ακόλουθες Μεθοδολογίες (πρακτικές) σε αροτραίες καλλιέργειες. Οι
περιοχές παρέμβασης της Δράσης 2.1 είναι οι περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως
ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης ήτοι :η Ανατολική και Δυτική Θεσσαλία
(ΠΕ Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και κάποιες περιοχές της ΠΕ Φθιώτιδας) , το
Κωπαϊδικό πεδίο (Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα) , η λεκάνη του Πηνειού Ηλείας (Ηλεία, Αχαΐα),
Αργολικό πεδίο, ΠΕ Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Λεκάνη Στρυμόνα ΠΕ Σερρών και
η Πεδιάδα Άρτας-Πρέβεζας. Οι επιλέξιμες καλλιέργειες της Δράσης είναι οι αρδευόμενες
καλλιέργειες βαμβακιού, αραβόσιτου, κηπευτικών και ζαχαρότευτλων .Συγκεκριμένα επιλέξιμες
καλλιέργειες για τη δράση είναι:
Αρδευόμενες καλλιέργειες: βαμβάκι, αραβόσιτος, σακχαρότευτλα, κηπευτικά (αγκινάρες,
αγγούρια, άνηθος, μαϊντανός, σέλινο, αντίδια, βλίτα, ραδίκια, ζωχός, αρακάς, αρακάς
βιομηχανικός, καρότα, καρπούζια, κηπευτικά λοιπά, κολοκυθάκια, κολοκύθες, κρεμμυδάκια,
σκορδάκια νωπά, κρεμμύδια, μαρούλι, λάχανο, λάχανο Βρυξελλών, μελιτζάνες, μπάμια, μπάμια
σποροπαραγωγής, μπάμια βιομηχανική, μπρόκολο, κουνουπίδι, τομάτες, νωπά λαχανικά διάφορα,
πατάτες, πατάτες σποροπαραγωγής, πεπόνια, πιπεριά, τοματοπιπεριά, πιπεριά σποροπαραγωγής,
πράσα, ραπανάκι, ρέβες, σέσκουλο, σπανάκι, ρόκα, σκόρδα ξερά, σπαράγγια, τεύτλα, παντζάρια,
φασολάκια, φασόλια, φασολάκια βιομηχανικά).
Καλλιέργειες αμειψισποράς: καλλιέργειες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές και είναι
οι εξής: σκληρό σιτάρι, μαλακό σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, τριτικάλε, λοιπά σιτηρά, σανός
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κριθαριού- βρώμης, κεχρί, φαγόπυρο, λαθούρι, φούλια, λούπινα, κουκιά, μπιζέλια, πίσσα, βίκος,
ρεβίθια, φακές, ρόβη, μάραθος, γλυκάνισος και φακελωτή
Μεθοδολογία Α: «Συνδυασμός μόνιμης Αγρανάπαυσης και μείωσης λιπαντικών μονάδων»
Στα πλαίσια της μεθοδολογίας αυτής οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρήσουν τα ακόλουθα πρότυπα:
Αγρανάπαυση
Να θέσουν σε μόνιμη αγρανάπαυση έκταση που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% της εν
δυνάμει αρδευόμενης έκτασης.
Για την εν λόγω αγρανάπαυση θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα από τα αγροτεμάχια της
εκμετάλλευσης, αυτά που γειτνιάζουν με λίμνες, ποτάμια ή βρίσκονται σε περιοχές που έχει
εξαντληθεί ο υδροφόρος ορίζοντας, ενώ κατά τη διάρκεια της δέσμευσης απαγορεύεται η άσκηση
οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας (όργωμα, λίπανση, άρδευση, ζιζανιοκτονία κλπ).
Λίπανση
Να μειώσουν κατά 30% τη συνολική εφαρμοζόμενη αζωτούχο λίπανση σε σχέση με τη λιπαντική
αγωγή των αντίστοιχων Προγραμμάτων Δράσης στο υπόλοιπο 75% της έκτασης.
Μεθοδολογία Β: «Συνδυασμός αμειψισποράς – μείωσης λιπαντικών μονάδων και ακαλλιέργητου
περιθωρίου»
Στα πλαίσια της μεθοδολογίας αυτής οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρήσουν τα ακόλουθα πρότυπα:
Αμειψισπορά
Αμειψισπορά τουλάχιστον του 20% της αρδευόμενης επιλέξιμης έκτασης με στόχο το σύνολο της
έκτασης να τεθεί σε αμειψισπορά μία τουλάχιστον φορά στη διάρκεια της 5ετίας. Ως καλλιέργειες
αμειψισποράς εφαρμόζονται αποκλειστικά ξηρικές καλλιέργειες.
Ακαλλιέργητο περιθώριο
Σταθερό ακαλλιέργητο περιθώριο (χώρος οικολογικής αντιστάθμισης) που να αντιστοιχεί κατ’
ελάχιστο στο 5% της έκτασης. Το περιθώριο αυτό μπορεί να είναι περιμετρικά των αγροτεμαχίων,
μόνιμη αγρανάπαυση μέρους ή του συνόλου αγροτεμαχίων που γειτνιάζουν με λίμνες ή ποτάμια.
Λίπανση
Να μειώσουν κατά 30% τη συνολική αζωτούχο λίπανση σε σχέση με τη λιπαντική αγωγή των
αντίστοιχων Προγραμμάτων Δράσης τόσο της κύριας καλλιέργειας όσο και της καλλιέργειας
αμειψισποράς.
Οι δικαιούχοι όπως έχει αναφερθεί πρέπει να τηρούν τη γραμμή βάσης ,όπως έχει περιγραφεί στο
σημείο ΙΙ Γραμμή Βάσης παρ. 4 της παρούσης.
Οι δεσμεύσεις πάνω από τη γραμμή βάσης (ανάλογα με τη μεθοδολογία) που δικαιολογούν την
ενίσχυση είναι:
Μόνιμη αγρανάπαυση τουλάχιστον στο 25% της επιφάνειας της επιλέξιμης έκτασης.
Μόνιμο ακαλλιέργητο περιθώριο στο 5% της επιφάνειας της επιλέξιμης έκτασης.
Αμειψισπορά με ξηρική καλλιέργεια τουλάχιστον στο 20% της επιφάνειας της επιλέξιμης
έκτασης.
Μείωση κατά 30% των εφαρμοζόμενων ποσοτήτων λιπασμάτων και κοπριάς σε σχέση με τη
γραμμή βάσης.
Τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια στο πλαίσιο της παρούσας δέσμευσης παρατίθονται γενικευμένα
στους πίνακες που ακολουθούν (αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος) :
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Βαμβάκι

Μονάδες αζώτου ανά Ha
Πρόγραμμα Δράσης

Επιπλέον δέσμευση
Σύνολο
Από κοπριά
91
91
84
84
91
91
98
98
91
91

Θεσσαλία
Κωπαΐδα
Πηνειός Ηλείας
Στρυμόνας
Θεσ/νίκη- Πέλλα Ημαθία-Κιλκίς
Άρτα -Πρέβεζα

Αραβόσιτος

Μονάδες αζώτου ανά Ha
Πρόγραμμα Δράσης

Επιπλέον δέσμευση
Σύνολο
Από κοπριά

Θεσ/νίκη- Πέλλα Ημαθία-Κιλκίς
Άρτα -Πρέβεζα
Θεσσαλία
Κωπαϊδα
Πηνειός Ηλείας
Στρυμώνας

161
168
161
154
154
196

Σιτηρά

119
119
119
119
119
119

Μονάδες αζώτου ανά Ha
Πρόγραμμα Δράσης

Επιπλέον δέσμευση
Σύνολο
Από κοπριά

Θεσσαλία
Κωπαϊδα
Πηνειός Ηλείας
Στρυμώνας
Θεσ/νίκη - Πέλλα – Ημαθία - Κιλκίς
Άρτα -Πρέβεζα

49
49
49
84
-

49
49
49
84
-

5. 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
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ψυχανθές δε συγκομίζεται, ενσωματώνεται την κατάλληλη χρονική περίοδο για να παρέχει το
μέγιστο των θρεπτικών και η έκταση αυτή δεν καλλιεργείται με καπνό.
− 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.
• 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.
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• 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 θαγίνεται 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
• 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
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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.
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.
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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.
6. 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:
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:
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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.
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.
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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 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
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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 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.
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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.
7. Δράση 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων:

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
Βραχυκερατική
Τήνου
Κέας
Συκιάς
Κατσικά

Θεσσαλία, Κεντρ. Μακεδονία
Υγρότοποι σε όλη την Ελλάδα

Γενεαλογικά Βιβλία
ΚΓΒΖ
Καρδίτσας
Σύνολο

Όλη η Ελλάδα

Σύνολο

Κυκλάδες
Κυκλάδες
Χαλκιδική
Ήπειρος

Αθήνας
Αθήνας
Θεσ/νίκης
Ιωαννίνων

Ζακύνθου
Φλώρινας
Πελαγονίας
Σαρακατσάνικο

Ζάκυνθος
Όλη η Μακεδονία

Αθήνας
Θεσ/κης

Γλώσσας Σκοπέλου

Μαγνησία,

Πρόβατα

Όλη η Ελλάδα
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Κύμης
Αγρινίου
Θράκης
Καλαρρύτικο

Αίγες
Χοίροι
Ίπποι

Λάρισα
Εύβοια
Αιτωλ/νία, Άρτα
Θράκη
Ήπειρος, Θεσσαλία, Αιτ/νία

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.
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
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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.
8. Δράση 4.1 Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας:
Η δράση εφαρμόζεται στα ελαιοτεμάχια του Ελαιώνα Άμφισσας και εφόσον τα ελαιοτεμάχια
αυτά:
α. βρίσκονται εντός των ορίων του παραδοσιακού ελαιώνα δηλ. συνδέονται με τον οδικό άξονα
Άμφισσας – Ιτέας ή τον οδικό άξονα Άμφισσας - Δελφών – Αράχωβας μέσω διαδρομής που
διέρχεται αποκλειστικά και μόνο από εκτάσεις καλυμμένες από ελαιόδεντρα ή κείνται εντός του
ελαιώνα που περιβάλλει το χωριό της Αγίας Ευθυμίας.
β. καλύπτονται από υψίκορμα ελαιόδεντρα μεγάλης ηλικίας
Τα δένδρα είναι μεγάλης ηλικίας (σε ποσοστό 70% είναι ηλικίας άνω των 150 ετών), με κορμούς
με βαθιές πτυχώσεις και ανεπτυγμένη κώμη, το ύψος των οποίων σε πολλές περιπτώσεις φθάνει
τα 10 μέτρα. Το στοιχειώδες αγροτεμάχιο είναι το «λαχίδι». Τα λαχίδια χωρίζονται με αναχώματα
τα λεγόμενα «τράφια», τα οποία συγκρατούν το νερό της βροχής, ενώ στις επικλινείς εκτάσεις
έχουν δημιουργηθεί αναβαθμίδες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι διαμέσου του Ελαιώνα διέρχεται το
ιστορικό μονοπάτι που οδηγεί στο Μαντείο των Δελφών.
Η μορφή των ελαιοδένδρων σε συνδυασμό με την τεχνική της καλλιέργειας (τράφια –
αναβαθμίδες), ενώ προσδίδει στο αγροτικό τοπίο μια διαφορετική αισθητική και μοναδικότητα,
που θα πρέπει να διατηρηθεί, παράλληλα, επιδρά αρνητικά στην παραγωγικότητά του (μείωση
παραγωγής – αύξηση του κόστους), με συνέπεια να κινδυνεύει ποικιλοτρόπως η διατήρησή του.
Οι δεσμεύσεις πάνω από τη γραμμή βάσης που δικαιολογούν ενίσχυση: Η βασική δέσμευση δεν
είναι η διατήρηση της ελαιοκαλλιέργειας ή ενός ελαιώνα στην περιοχή, αλλά η διατήρηση του
παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας στην κατάσταση και μορφή που έχει σήμερα σε ό,τι αφορά
την ηλικία των δένδρων, τους κορμούς με τις βαθιές πτυχώσεις, το ύψος και τη μορφή της κόμης
και τα χαρακτηριστικά «λαχίδια» με τα αναχώματά τους.
Ο δικαιούχος της δράσης υποχρεούται καθ’ όλη την περίοδο των συμβατικών του υποχρεώσεων:
α. Να διατηρεί τα ελαιόδεντρα στην υπάρχουσα μορφή τους και να μην προβαίνει σε ενέργειες
ανανέωσής τους, δηλαδή κορμοτόμηση, σύντμηση βραχιόνων, αφαίρεση μεγάλων κλάδων.
Επιτρεπτές πρακτικές μπορεί να είναι η αφαίρεση ξηρών τμημάτων και ελαφρό κλάδεμα που δεν
θα μειώνεται το ύψος και θα αλλοιώνεται το σχήμα της κόμης.
β. Να εφαρμόζει χειρονακτική ζιζανιοκτονία στα παραδοσιακά αναχώματα (τράφια) χωρίς χρήση
φωτιάς, ζιζανιοκτόνων, σκαπτικών μηχανημάτων (φρέζας) και χωρίς άροση.
γ. Να διατηρεί αναλλοίωτη την ελαιοκομική μορφή της έκτασης που έχει ενταχθεί στη δράση.
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9. 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.
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Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
Το δείγμα επιτοπίων ελέγχων του Μέτρου 214 εξάγεται μηχανογραφικά από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
και ο έλεγχος πραγματοποιείται όταν είναι εφικτό από μικτά συνεργεία (ΟΠΕΚΕΠΕ / ΔΑΟΚ).
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 αλλά ως προς
την τήρηση των δεσμεύσεων πραγματοποιείται επιτόπια επίσκεψη στο σύνολο των ενταγμένων
αγροτεμαχίων στο Μέτρο 214. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος συμμετέχει σε πλέον της μιας
Δράσης για το Μέτρο 214 ελέγχεται και για την άλλη δράση. Οι κωδικοί λαθών των ελεγχθέντων
αγροτεμαχίων σημειώνονται στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου ελέγχου ΑΕΕ. Οι κωδικοί λαθών
για το σύνολο της εκμετάλλευσης καταγράφονται στα επιμέρους φύλλα ελέγχου που περιγράφουν
τις βασικές δεσμεύσεις ανά δράση.
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 στην Α.Ε.Ε. και να έχει στη διάθεσή του τον
αγροπεριβαλλοντικό φάκελο, με πληρότητα δικαιολογητικών, όπως περιγράφεται στο σημείο Α. Ι
της παρούσας εγκυκλίου.
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 της
παρούσας.
Ο έλεγχος των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων αποτελείται από δύο τμήματα: Ο έλεγχος
πραγματοποιείται σε επίπεδο αγροτεμαχίου/ ζωικού κεφαλαίου με τη χρήση κωδικών λαθών στο
φύλλο Β του εντύπου Επιτόπιου ΑΕΕ όπως περιγράφεται στην παρούσα εγκύκλιο και σε επίπεδο
εκμετάλλευσης σε χωριστά φύλλα ελέγχου ανά Δράση –Έντυπο Γ που προσαρτώνται στο
Παράρτημα.
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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 ένστασης εντός δέκα 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 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 ένστασης. Στην επιτροπή
δεν συμμετέχουν οι υπάλληλοι που διενήργησαν τον έλεγχο. Άλλη ένσταση για τον ίδιο έλεγχο
προς την ίδια ή άλλη υπηρεσία δεν εξετάζεται.
ΙΙΙ. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
Η μη επίδειξη αγροπεριβαλλοντικού φακέλου συνεπάγεται μη ύπαρξη και προστίθεται ο κωδ.
21038: μη τήρηση αγροπεριβαλλοντικού φακέλου. Σε περίπτωση που επιδειχθεί ο
αγροπεριβαλλοντικός φάκελος ελέγχουμε την πληρότητα του. Η πληρότητα του
αγροπεριβαλλοντικού φακέλου (Ερ. 2) σε όλα τα έντυπα ελέγχου ελέγχεται με βάση τα σημεία
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 και 2.8 ανά δράση τα οποία συμπληρώνονται με τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ. Σε
περίπτωση μη πληρότητας προστίθεται ο κωδ. 21039. Αναλυτικά και για κάθε δράση τα σημεία
ελέγχου αγροπεριβαλλοντικού φακέλου περιγράφονται στις επιμέρους δράσεις.
IV. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Για το σύνολο των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων αν δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις που
περιγράφονται στο σημείο ΙΙ. Γραμμή Βάσης του παρόντος, προστίθεται ο κωδικός 21036
«μη τήρηση γραμμή βάσης» στο φύλλο ελέγχου της ΑΕΕ και στο αγροτεμάχιο που αφορά ή
μη συμμόρφωση και 21057 όταν αφορά την μη συμμόρφωση στο σύνολο της εκμετάλλευσης.
Ειδικότερα και ανά Δράση ελέγχονται τα εξής:
1. Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία (Φύλλο Ελέγχου Γ1: 1.1 Βιολογική Γεωργία)
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο αγροτεμαχίου (Ενότητα Β1):
Υποχρεωτικά συμπληρώνονται τα πεδία με κωδικούς λάθους εφόσον διαπιστωθεί ότι ισχύουν τα
παρακάτω :
21001: Είναι εγκαταλελειμμένη ή ημιεγκαταλελειμμένη και η μόνη επέμβαση που υλοποιείται
είναι η συγκομιδή των καρπών
21002: Είναι παγετόπληκτη
21003: Είναι καμένη και δεν λαμβάνεται παραγωγή από αυτές
21004: Η κατεύθυνση της καλλιέργειας είναι η παραγωγή προϊόντων για ενεργειακούς σκοπούς
21005: Εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκταση εντοπίζεται σε περιβαλλοντικά επιβαρυμένη περιοχή
και τα αγροτεμάχια κρίνονται από τον ελεγκτή ότι δεν δύναται να ενταχθούν στο καθεστώς (πχ.
γειτνιάζουν με χώρους υγειονομικής ταφής, βιομηχανίες, νταμάρια, κ.α.)
21006: Τεμάχιο σε αγρανάπαυση με κακή γεωργική κατάσταση
21008: Συγκαλλιέργεια με μη επιλέξιμη καλλιέργεια. Ο κωδικός αυτός αφορά την περίπτωση που
ο ελεγκτής παρατηρήσει στο αγροτεμάχιο συγκαλλιέργεια μεταξύ καλλιεργητικών ομάδων μη
επιλέξιμων για το πρόγραμμα. Οι καλλιεργητικές ομάδες που είναι επιλέξιμες για αυτό το
29

: 68446-

πρόγραμμα και συνεπώς είναι δυνατή η μεταξύ τους συγκαλλιέργεια είναι ελιά, αμπέλι,
αροτραίες, αρωματικά, κρόκος, μηδική. Συνεπώς αν σε ένα αγροτεμάχιο δούμε ελιά με
εσπεριδοειδές βάζουμε κωδικό λάθους 21008 ενώ αν δούμε ελιά με βρώμη (αροτραίο) όχι.
21036: Μη τήρηση της γραμμής βάσης (οι δεσμεύσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης που
αφορούν τη φυτική παραγωγή)
21045: Ελαιώνας ή αμπελώνας σε μη παραγωγική ηλικία: Καταγράφεται ο κωδικός σε επίπεδο
αγροτεμαχίου αν η μόνιμη φυτεία είναι ηλικίας μικρότερης των 5 ετών
21046:
Μη κάλυψη της πυκνότητας των παραγωγικών ελαιοδένδρων. Παρατηρείται
συγκαλλιέργεια παραγωγικών ελαιοδένδρων και μη παραγωγικών, αλλά τα παραγωγικά δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους τα 8 δέντρα ανά στρέμμα.
Με βάση τα προσκομιζόμενα παραστατικά (σύμβαση ή βεβαίωση πιστοποιητικού φορέα) που
συμπεριλαμβάνονται στον αγροπεριβαλλοντικό φάκελο και στα οποία αναγράφεται το στάδιο της
καλλιέργειας, αναγράφονται και ποια τεμάχια είναι σε περίοδο προσαρμογής ή μετατροπής. Σε
περίπτωση που το τεμάχιο είναι σε περίοδο προσαρμογής το πεδίο θα συμπληρώνεται με τιμή
ΝΑΙ/ΟΧΙ και πρέπει να ελεγχθεί η δέσμευση της αγρανάπαυσης και των λοιπών δεσμεύσεων. Σε
περίπτωση μόνιμων φυτειών (ελιά, αμπέλι) και καλλιέργειας κρόκου, μηδικής, αρωματικών και
αγριαγκινάρας δεν απαιτείται αγρανάπαυση, αλλά η τήρηση των υπόλοιπων δεσμεύσεων που
σχετίζονται με την περίοδο προσαρμογής και αναφέρονται στην Ερ. 3 του εντύπου. Εξαιρείται η
περίπτωση που αφορά το έτος 2013, όπου δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς να θέσουν σε
αγρανάπαυση προαιρετικά καλλιέργεια μηδικής ή κρόκου ή αρωματικών. Στην περίπτωση που το
αγροτεμάχιο είναι σε αγρανάπαυση θα πρέπει να εφαρμόζονται καλλιεργητικές πρακτικές, έτσι
ώστε αυτό να παραμένει σε καλή γεωργική κατάσταση. Σε διαφορετική περίπτωση αναγράφεται
στο πεδίο Κωδικοί Λάθους ο αριθμός 21006.
Για τη συμπλήρωση του πεδίου ελέγχου του εντύπου «Ξ/Π» θα λαμβάνεται υπόψη η
κατάσταση/χρήση του αγροτεμαχίου.
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης (Ενότητα Γ1)
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. Προστίθεται ο Κωδικός
21037 που αφορά τη μη εφαρμογή του καλλιεργητικού σχεδίου σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ασυμφωνία των δηλούμενων καλλιεργειών στο καλλιεργητικό σχέδιο και
στον επιτόπιο έλεγχο.
2. Η μη επίδειξη αγροπεριβαλλοντικού φακέλου συνεπάγεται μη ύπαρξη και προστίθεται ο
κωδ. 21038: μη τήρηση αγροπεριβαλλοντικού φακέλου. 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. Σε περίπτωση μη
πληρότητας προστίθεται ο κωδ. 21039. Αναλυτικά:
2.1
Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης ενίσχυσης όπως περιγράφηκε στο σημείο Ι.Α του
παρόντος (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
2.2 Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης πληρωμής και Δήλωσης Εφαρμογής όπως
περιγράφηκε στο σημείο Ι.Β και Ι.Γ του παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη
πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
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2.3 Ελέγχεται η ύπαρξη της σύμβασης με τις πιθανές τροποποιήσεις όπως
περιγράφεται στο σημείο Ι.Δ του παρόντος (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας
αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
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 αλλά και του Προτύπου Βιολογικής Γεωργίας ως προς τη φυτική
παραγωγή όπως περιγράφεται στο σημείο Ι.ΣΤ.1 του παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039
μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
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 ΟΧΙ,
Κωδικός 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
2.8 Η σύμβαση με το Φορέα Πιστοποίησης και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης για τα
προηγούμενα έτη εφαρμογής είναι τα επίσημα έγγραφα τα οποία 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 Καν. (ΕΚ) 834/2007 και τους παρέχει Βεβαίωση τήρησης των
απαιτήσεων του Καν. (ΕΚ) 834/2007, όπως έχει περιγραφεί στο σημείο Ι.ΣΤ.1 του
παρόντος (Εάν δεν υπάρχει, Κωδ. 21040: Μη ύπαρξη βεβαίωσης ή σύμβασης από ΦΠ
και Κωδικός 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
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 και ο κωδικός 21057 στο έντυπο της δράσης Ως προς το Ερ. 3.1 ο κωδικός
21047 Μη τήρηση των ειδικών
δεσμεύσεων του προγράμματος για τις
Αγροπεριβαλλοντικές Δράσεις, για το σύνολο της εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα το
σύνολο των ενταγμένων αγροτεμαχίων πρέπει να τηρούν τη «γραμμή βάσης» η οποία
αποτελεί τις ελάχιστες δεσμεύσεις που έχουν υποχρέωση να τηρούν οι δικαιούχοι των
αγροπεριβαλλοντικών και είναι το σύνολο των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης
ως προς τη φυτική παραγωγή.
4. Η χρήση ΓΤΟ (Ερ. 4) απαγορεύεται βάσει του Καν. (ΕΚ) 834/2007 (ελέγχεται από
τιμολόγια αγοράς σπόρου, καρτέλες κ.α.) (Κωδ. 21041: Χρήση ΓΤΟ). Επιβεβαιώνεται
έμμεσα από την ύπαρξη πιστοποιητικού συμμόρφωσης αλλά και από έλεγχο μητρώων,
αποθηκών κ.α.
5. Οι σπόροι και το πολλαπλασιαστικό υλικό (Ερ. 5) 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. (Κωδ. 21042: Χρήση σπόρου ή πολλαπλασιαστικού
υλικού που δεν έχει παραχθεί με βιολογική μέθοδο).
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6. Η χρήση εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Ερ. 6), 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. (Κωδ.
21043: Χρήση μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων)
7. 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.
8. Ο παραγωγός πρέπει να αντιμετωπίζει την εκμετάλλευση του (φυτική και ζωική), (Ερ. 8)
ως διαφορετική εφόσον τμήμα της δεν είναι σε βιολογική παραγωγή, πράγμα που σημαίνει
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. (Προστίθεται ΚΩΔ. ΛΑΘΟΥΣ: 21044 Μη τήρηση διαφορετικών
μητρώων και αποθηκών)
2.Δράση 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία (Φύλλο Ελέγχου Γ1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία)
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης (Ενότητα Γ1)
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. Προστίθεται ο Κωδικός 21037 που αφορά τη μη
τήρηση του ΣΠΔ, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ασυμφωνία κατά τον επιτόπιο έλεγχο.
2. Η μη επίδειξη αγροπεριβαλλοντικού φακέλου συνεπάγεται μη ύπαρξη και προστίθεται ο
κωδ. 21038: μη τήρηση αγροπεριβαλλοντικού φακέλου. 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, 2.8 και 2.9, τα οποία συμπληρώνονται με τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ. Σε περίπτωση μη
πληρότητας προστίθεται ο κωδ. 21039. Αναλυτικά:
2.1 Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης ενίσχυσης όπως περιγράφηκε στο σημείο Ι.Α του
παρόντος (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
2.2 Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης πληρωμής και Δήλωσης Εφαρμογής όπως
περιγράφηκε στο σημείο Ι.Β και Ι.Γ του παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη
πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
2.3 Ελέγχεται η ύπαρξη της σύμβασης με τις πιθανές τροποποιήσεις όπως περιγράφεται
στο σημείο Ι.Δ του παρόντος (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας
αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
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2.4 Στην άδεια ίδρυσης/εγκατάστασης φαίνεται η δυναμικότητα της σταβλικής
εγκατάστασης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης της άδειας θα πρέπει να υπάρχει η σχετική για
την έκδοσή της αίτηση.
2.5,2.6,2.7,2.8,2.9 Ο δικαιούχος αγροπεριβαλλοντικών δράσεων είναι υποχρεωμένος να
τηρεί μητρώα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Δράσης και των απαιτήσεων της
πολλαπλής συμμόρφωσης αλλά και του Προτύπου Βιολογικής Κτηνοτροφίας ως προς τη
ζωική παραγωγή όπως περιγράφεται στο σημείο Ι.ΣΤ.2 του παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός
21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου). Το Ερ. 2.6 αναφέρεται στην
υποχρέωση τήρησης μητρώου φαρμακευτικής αγωγής. Στο μητρώο φαρμακευτικής
αγωγής καταγράφεται η οποιαδήποτε χορήγηση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
(ημερομηνία αγωγής, λεπτομερή στοιχεία διάγνωσης, δοσολογία φαρμάκου, τύπο
φαρμακευτικού προϊόντος, κτηνιατρική συνταγή, χρόνος αναμονής) είτε ατομικά για
κάποια ζώα ή ομαδικά με την τροφή ή το νερό, συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμών
και των αποπαρασιτώσεων.
2.10 Η σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης, αναγνωρισμένο και εγγεγραμμένο στο μητρώο
του ΟΠΕΓΕΠ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) για το σύνολο των ζώων και βοσκοτόπων για τα οποία
ο δικαιούχος έχει υπογράψει σύμβαση. Καν. (Εάν δεν υπάρχει Κωδ. 21040: Μη ύπαρξη
βεβαίωσης ή σύμβασης από ΦΠ και Κωδ. 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού
Φακέλου).
2.11 Οι Βεβαιώσεις τήρησης των απαιτήσεων του Καν. (ΕΚ) 834/2007 για τα
προηγούμενα έτη εφαρμογής είναι τα επίσημα έγγραφα τα οποία εκδίδει
αναγνωρισμένος φορέας πιστοποίησης και εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΠΕΓΕΠ
(ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) στη συμβεβλημένη με αυτόν εκμετάλλευση, η οποία διαπιστώθηκε
μετά από επιθεώρηση που πραγματοποίησε ο φορέας (Εάν δεν υπάρχει Κωδ. 21040: Μη
ύπαρξη βεβαίωσης ή σύμβασης από ΦΠ και Κωδ. 21039 μη πληρότητας
αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου).
3. Ως προς τις Ερ. 3 και 4, ο παραγωγός πρέπει να αντιμετωπίζει την εκμετάλλευση του ως
διαφορετική, εφόσον τμήμα της δεν είναι βιολογικής εκτροφής. Ειδικότερα για την Ερ. 3
επιτρέπεται η παρουσία ζώων μη βιολογικής εκτροφής στην εκμετάλλευση, υπό τον όρο
ότι αυτά εκτρέφονται σε μονάδες των οποίων οι εγκαταστάσεις είναι σαφώς
διαχωρισμένες από τις εγκαταστάσεις που τηρούν τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των συστεγαζόμενων. (Κωδ. 21011: Μη επιλέξιμο
ζωικό είδος και 21044: Μη τήρηση διαφορετικών μητρώων και αποθηκών).
4. Ομοίως ως άνω θα πρέπει να τηρούνται διαφορετικές αποθήκες (αποθήκευση ζωοτροφών)
και μητρώα (πλήρης περιγραφή του συστήματος διαχείρισης της αγέλης). Το ίδιο ισχύει
και στην περίπτωση των συστεγαζόμενων. (Κωδ 21011: Μη επιλέξιμο ζωικό είδος και
21044: Μη τήρηση διαφορετικών μητρώων και αποθηκών).
5. Η Ερ. 5 του εντύπου ελέγχου, επιβεβαιώνεται έμμεσα από την ύπαρξη της σχετικής άδειας
εγκατάστασης, όπου θα προσδιορίζεται η δυναμικότητα της σταβλικής εγκατάστασης και
τη σύγκριση με το ζωικό κεφάλαιο κατά το χρόνο του ελέγχου. (Κωδ.: 21050)
6. Ως προς την Ερ. 6 του εντύπου ελέγχου, τα ζώα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
βοσκότοπους. Η χρήση βιολογικών ζωοτροφών μπορεί να ελεγχθεί από τις ετικέτες των
προϊόντων, όπως επίσης και από τα τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών. (Κωδ.: 21051).
Επιπροσθέτως στο Παράρτημα Ι αναφέρονται αναλυτικά οι εγκεκριμένες ζωοτροφές όπως
αυτές περιγράφονται στον Καν (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής.
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7. Στην Ερ. 7, επιτρέπεται η χρήση συνθετικών χημικών κτηνιατρικών φαρμάκων ή
αντιβιοτικών υπό την ευθύνη κτηνιάτρου και την καταγραφή τους στο μητρώο
φαρμακευτικής αγωγής. Η περίοδος αναμονής μεταξύ της τελευταίας χορήγησης
κτηνιατρικών φαρμάκων σε ένα ζώο υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και της παραγωγής
βιολογικώς παραγόμενων τροφίμων από τα ζώα αυτά πρέπει να είναι διπλάσια από τη
νόμιμη περίοδο αναμονής. Απαγορεύεται η χρήση ουσιών για την προώθηση της
ανάπτυξης ή της παραγωγής (περιλαμβανομένων αντιβιοτικών, κοκκιδιοστατικών και
άλλων τεχνητών βοηθημάτων για την προώθηση της ανάπτυξης) και χρήση ορμονών ή
παρόμοιων ουσιών για τον έλεγχο της αναπαραγωγής ή για άλλους σκοπούς (π.χ.
πρόκληση ή συγχρονισμός οίστρου). Επίσης, τα σκευάσματα θα πρέπει να αποθηκεύονται
και όχι να βρίσκονται διάσπαρτα στον περιβάλλοντα χώρο, όπου θα μπορεί ο
οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση. (Κωδ.: 21052, Κωδ.: 21053 και Κωδ.: 21054)

3. Δράση 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές
(Φύλλο Ελέγχου Γ1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές
περιοχές)
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 .
21031: Δεν τηρείται η υποχρέωση καλλιέργειας και ενσωμάτωσης στο έδαφος χειμερινών
ψυχανθών συμπληρωματικά προς αυτήν ως επίσπορη (όπου απαιτείται)
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης (Ενότητα Γ1)
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. Προστίθεται ο Κωδικός
21037 που αφορά τη μη εφαρμογή του καλλιεργητικού σχεδίου σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ασυμφωνία των δηλούμενων καλλιεργειών στο καλλιεργητικό σχέδιο και
στον επιτόπιο έλεγχο.
2. Η μη επίδειξη αγροπεριβαλλοντικού φακέλου συνεπάγεται μη ύπαρξη και προστίθεται ο
κωδ. 21038: μη τήρηση αγροπεριβαλλοντικού φακέλου. 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. Σε περίπτωση μη πληρότητας
προστίθεται ο κωδ. 21039. Αναλυτικά:
2.1 Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης ενίσχυσης όπως περιγράφηκε στο σημείο Ι.Α του
παρόντος (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
2.2
Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης πληρωμής και Δήλωσης Εφαρμογής όπως
περιγράφηκε στο σημείο Ι.Β και Ι.Γ του παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη
πληρότητας Aγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
34

: 68446-

2.3
Ελέγχεται η ύπαρξη της σύμβασης με τις πιθανές τροποποιήσεις όπως
περιγράφεται στο σημείο Ι.Δ του παρόντος (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας
Aγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
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 όπως περιγράφεται στο σημείο Ι.ΣΤ.1 του
παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας Aγροπεριβαλλοντικού Φακέλου
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 ΟΧΙ,
Κωδικός 21039 μη πληρότητας Aγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
3. Οι Ερ. 3,4,5 αφορούν την υποχρέωση του παραγωγού να καλλιεργεί και να ενσωματώνει
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, εγκαθίσταται και ενσωματώνεται στο έδαφος χειμερινό ψυχανθές για χλωρά
λίπανση (συμπληρωματικά, ως επίσπορη καλλιέργεια). Στην έκταση αυτή, μετά την
ενσωμάτωση χειμερινών ψυχανθών, καλλιεργείται η εαρινή καλλιέργεια. Μπορεί να
συμπεριλαμβάνει ολόκληρο αγροτεμάχιο. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι
δικαιούχοι που καλλιεργούν ετησίως στο σύνολο των ενταγμένων αγροτεμαχίων τους
τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες (π.χ. ξηρικά – αραβόσιτος / βαμβάκι: Ερ. 3
του εντύπου)
4. Αν στα αγροτεμάχια καλλιεργείται μηδική, σημειώνεται «ΝΑΙ» στο Ερ. 4 του εντύπου.
5. Η Ερ. 5 αφορά την ύπαρξη στο έδαφος του αγροτεμαχίου κατ΄ ελάχιστο 3% οργανικής
ουσίας, που αποδεικνύεται από σχετική εδαφολογική ανάλυση που θα επιδειχθεί. Τα
αγροτεμάχια στα οποία αποδεδειγμένα το έδαφος τους περιέχει κατά 3% κατ΄ ελάχιστο
οργανική ουσία εξαιρούνται. (Ερ. 5 του εντύπου).
6. Η Ερ. 6 αφορά την ύπαρξη στο έδαφος του αγροτεμαχίου κατ΄ ελάχιστο 3% οργανικής
ουσίας που αποδεικνύεται από σχετική εδαφολογική ανάλυση που θα επιδειχθεί όπως
περιγράφεται και στο σημείο Ι. ΣΤ. 3. Αν δεν ισχύει –Ερ. 6- τότε ο παραγωγός έχει την
υποχρέωση να καλλιεργεί και να ενσωματώνει 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 (συμπληρωματικά, ως
επίσπορη καλλιέργεια). Στην έκταση αυτή, μετά την ενσωμάτωση χειμερινών ψυχανθών,
καλλιεργείται η εαρινή καλλιέργεια. Εάν ο παραγωγός δεν τηρεί τη δέσμευση και δεν
επιδεικνύει τη βεβαίωση τίθεται ο κωδ.: 21031 (όπως προαναφέρθηκε ο κωδικός αυτός
είναι στο αγροτεμάχιο).
4.2.1. Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο αγροτεμαχίου (Ενότητα Β.1):
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Υποχρεωτικά συμπληρώνονται τα πεδία με κωδικούς λάθους εφόσον διαπιστωθεί ότι ισχύουν τα
παρακάτω :
21036: Μη τήρηση των δεσμεύσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης ως γραμμής βάσης σε επίπεδο
τεμαχίου
21006: Αγρανάπαυση σε κακή γεωργική κατάσταση. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται εφόσον
αγροτεμάχια αγρανάπαυσης (μεθοδολογία Α) ή ακαλλιέργητου περιθωρίου (μεθοδολογία Β)
διαπιστωθεί ότι βρίσκονται σε κακή γεωργική κατάσταση, π.χ. είναι αδύνατη η πρόσβαση λόγω
ζιζανίων, είναι γεμάτα σκουπίδια, είναι εμφανές ότι χρησιμοποιούνται για μη γεωργική χρήση
κλπ.
21008: Συγκαλλιέργεια με μη επιλέξιμη καλλιέργεια (βλ. σημείο ΙΙΙ 2.1 Προστασία των
ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών του παρόντος)
21028: Μη τήρηση ακαλλιέργητου περιθωρίου. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται εφόσον ο
ελεγκτής διαπιστώσει καλλιεργητικές παρεμβάσεις σε αγροτεμάχια αγρανάπαυσης (μεθοδολογία
Α) ή ακαλλιέργητου περιθωρίου (μεθοδολογία Β), όπως π.χ. όργωμα, άρδευση, χρήση χημικής
ζιζανιοκτονίας. Σημειώνεται ότι επιβάλλεται η χειρωνακτική ή μηχανική ζιζανιοκτονία.
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 αγρανάπαυσης ή ακαλλιέργητου περιθωρίου, β) σε
αγροτεμάχιο όπου απαγορεύεται η βασική λίπανση σύμφωνα με το πρακτικό λίπανσης, εφόσον ο
έλεγχος πραγματοποιηθεί σε ημερομηνίες οπότε εφαρμόζεται βασική λίπανση (πριν τη σπορά), γ)
σε αγροτεμάχιο όπου απαγορεύεται οποιαδήποτε λίπανση, σύμφωνα με το πρακτικό λίπανσης, δ)
σε οποιοδήποτε αγροτεμάχιο εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη
από την καταληκτική ημερομηνία λίπανσης που αναφέρεται στο πρακτικό λίπανσης.
21057: Μη τήρηση δεσμεύσεων πολλαπλής συμμόρφωσης σε επίπεδο δράσης
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης (Ενότητα Γ1):
1.

Η μη επίδειξη αγροπεριβαλλοντικού φακέλου συνεπάγεται μη ύπαρξη και προστίθεται ο κωδ.
21038: μη τήρηση αγροπεριβαλλοντικού φακέλου. Σε περίπτωση που επιδειχθεί ο
αγροπεριβαλλοντικός φάκελος ελέγχουμε την πληρότητα του. Η πληρότητα του
αγροπεριβαλλοντικού φακέλου (Ερ. 2) ελέγχεται με βάση τα σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5,
1.6, 1.7, τα οποία συμπληρώνονται με τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ. Σε περίπτωση μη πληρότητας
προστίθεται ο κωδ. 21039. Αναλυτικά:
1.1
Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης ενίσχυσης όπως περιγράφηκε στο σημείο Ι.Α του
παρόντος (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
1.2
Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης πληρωμής και Δήλωσης Εφαρμογής όπως
περιγράφηκε στο σημείο Ι.Β και Ι.Γ του παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας
αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου).
1.3
Ελέγχεται η ύπαρξη της σύμβασης με τις πιθανές τροποποιήσεις όπως
περιγράφεται στο
σημείο Ι.Δ του παρόντος (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας
αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου).
1.4,1.5,1.6 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 όπως περιγράφεται στο σημείο Ι.ΣΤ.1 του
παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου).
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1.7
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 ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη
πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου).

Γ2. Έλεγχος Αγροτεμαχίων
Σε περίπτωση που η μέθοδος άρδευσης δεν είναι στάγδην, καταιονισμός υψηλός ή καταιονισμός
χαμηλός, πρέπει να συμπληρωθεί ακριβώς ποια είναι η διαπιστωθείσα χρησιμοποιούμενη
μέθοδος.

5. Δράση 2.3 Α Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού
Ελέγχου Γ1.4 Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού)

(Φύλλο

Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο αγροτεμαχίου (Ενότητα Β1):
Υποχρεωτικά συμπληρώνονται τα πεδία με κωδικούς λάθους εφόσον διαπιστωθεί ότι ισχύουν τα
παρακάτω :
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.).
21031: Δεν τηρείται η υποχρέωση καλλιέργειας και ενσωμάτωσης στο έδαφος χειμερινών
ψυχανθών συμπληρωματικά προς αυτήν ως επίσπορη.
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):
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 ο Κωδικός 21037
που αφορά τη μη εφαρμογή του καλλιεργητικού σχεδίου, σε περίπτωση που διαπιστωθεί
ασυμφωνία των δηλούμενων καλλιεργειών στο καλλιεργητικό σχέδιο και στον επιτόπιο
έλεγχο.
2. Η μη επίδειξη αγροπεριβαλλοντικού φακέλου συνεπάγεται μη ύπαρξη και προστίθεται ο κωδ.
21038: μη τήρηση αγροπεριβαλλοντικού φακέλου. 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. Σε περίπτωση μη πληρότητας
προστίθεται ο κωδ. 21039. Αναλυτικά:
2.1 Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης ενίσχυσης όπως περιγράφηκε στο σημείο Ι.Α του
παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
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2.2 Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης πληρωμής και Δήλωσης Εφαρμογής όπως περιγράφηκε
στο σημείο Ι.Β και Ι.Γ του παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας
αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
2.3 Ελέγχεται η ύπαρξη της σύμβασης με τις πιθανές τροποποιήσεις όπως περιγράφεται στο
σημείο Ι.Δ του παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού
Φακέλου)
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 όπως περιγράφεται στο σημείο Ι.ΣΤ.1 του
παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
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 ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας
αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
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 Ι.ΣΤ. 2.3Α και ΙΙΙ
Βασικές Δεσμεύσεις 2.3Α του παρόντος. Εάν δεν υπάρχει, Κωδ. 21033: Μη προσκόμιση
πιστοποιητικού AGRO2 και 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού φακέλου.
3. Το Ερ. 3 αφορά την ύπαρξη στο έδαφος του αγροτεμαχίου κατ΄ ελάχιστο 3% οργανικής ουσίας
που αποδεικνύεται από σχετική εδαφολογική ανάλυση που θα επιδειχθεί. Αν δεν ισχύει –Ερ. 6τότε ο παραγωγός έχει την υποχρέωση να καλλιεργεί και να ενσωματώνει 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
(συμπληρωματικά, ως επίσπορη καλλιέργεια). Στην έκταση αυτή, μετά την ενσωμάτωση
χειμερινών ψυχανθών, καλλιεργείται η εαρινή καλλιέργεια. Εάν ο παραγωγός δεν τηρεί τη
δέσμευση και δεν επιδεικνύει την επιβεβαίωση ότι τα αγροτεμάχια περιέχουν 3% κατ΄
ελάχιστο οργανική ουσία, κωδ.: 21031 σε περίπτωση που δεν τηρούν την δέσμευση της
ενσωμάτωσης (όπως προαναφέρθηκε ο κωδικός αυτός είναι στο αγροτεμάχιο).
4. Το Ερ. 4 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)
5. Το Ερ. 5 απαντάται με ΝΑΙ/ΟΧΙ. Απαιτείται χειρωνακτική απομάκρυνση των ζιζανίων στην
έκταση που καλλιεργείται με καπνό. Απαγορεύεται η χρήση χημικού ζιζανιοκτόνου.
(Κωδ:21030)
6. Το Ερ. 6 διευκρινίζεται στο πεδίο 3.
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7. 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). (Κωδ: 21055 Μη τήρηση
δεσμεύσεων AGRO2 και Κωδ: 21061 Μη χρήση πιστοποιημένου σπόρου ποικιλιών)
8. Τα αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους δεν επιτρέπεται να καλλιεργούνται σε
απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες τους (Κωδ: 21032 στο αγροτεμάχιο).
9. 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). (Κωδ: 21055 Μη τήρηση δεσμεύσεων
AGRO2 και Κωδ: 21062 Μη ύπαρξη σχεδίου λίπανσης).
10. 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. (Κωδ:21055 Μη τήρηση δεσμεύσεων AGRO2 και Κωδ:21063 Μη
ύπαρξη σχεδίου άρδευσης)
11. 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) (Κωδ:
21055 Μη τήρηση δεσμεύσεων AGRO2 και Κωδ:21064 Μη ύπαρξη σχεδίου φυτοπροστασίας)
12. Η αποθήκευση γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες αν τηρούνται όσα αναλύονται στο σημείο
ΙΙΙ. Βασικές Δεσμεύσεις Δράση 2.3 Α του παρόντος. (Κωδ: 21055 Μη τήρηση δεσμεύσεων
AGRO2)

Δράση 2.3 Β Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλου (Φύλλο
Ελέγχου Γ1.4 Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλου 5.Δράση
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
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):
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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).
Η μη επίδειξη αγροπεριβαλλοντικού φακέλου συνεπάγεται μη ύπαρξη και προστίθεται ο κωδικός
21038: μη τήρηση αγροπεριβαλλοντικού φακέλου. 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. Αν δεν υπάρχει η αίτηση ενίσχυσης συμπληρώνεται ο
κωδικός 21039: μη πληρότητα αγροπεριβαλλοντικού φακέλου.
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. Αν δεν υπάρχει η αίτηση πληρωμής ή η δήλωση εφαρμογής
συμπληρώνεται ο κωδικός 21039: μη πληρότητα αγροπεριβαλλοντικού φακέλου.
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 έχει υποβληθεί με τη δήλωση εφαρμογής του
προηγούμενου έτους. 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 επιδεικνύεται και η τροποποιημένη. Σε περίπτωση που
δεν υπάρχει το ΕΣΠΔ ή τυχόν τροποποιήσεις του, ή δεν υπάρχει η σύμβαση ή τυχόν
τροποποιήσεις της, συμπληρώνεται ο κωδικός 21039: μη πληρότητα αγροπεριβαλλοντικού
φακέλου.
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 ο κωδικός 21039: μη πληρότητα αγροπεριβαλλοντικού φακέλου.
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
αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής. Αν δεν υπάρχει αυτή η
υπεύθυνη δήλωση, συμπληρώνεται ο κωδικός 21039: μη πληρότητα αγροπεριβαλλοντικού
φακέλου.
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
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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. Αν δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν ούτε καταχωρημένα στη
μηχανογραφική εφαρμογή (βλ. παραπάνω), συμπληρώνεται ο κωδικός 21039: μη πληρότητα
αγροπεριβαλλοντικού φακέλου.
1.9 Αντίγραφο της σύμβασης του δικαιούχου με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Εφόσον δεν
υπάρχει, συμπληρώνεται ο κωδικός 21039: μη πληρότητα αγροπεριβαλλοντικού φακέλου.
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. Αν δεν
υπάρχει και δεν υπάρχει ούτε καταχωρημένη στη μηχανογραφική εφαρμογή (βλ. παραπάνω)
συμπληρώνεται ο κωδικός 21039: μη πληρότητα αγροπεριβαλλοντικού φακέλου.
1.11 Το πρόγραμμα λίπανσης (όπως έχει περιγραφεί και στο σημείο ΙΙΙ 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. Αν δεν υπάρχει πρόγραμμα λίπανσης, συμπληρώνεται ο κωδικός 21039: μη
πληρότητα αγροπεριβαλλοντικού φακέλου.
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
7 Δράση 3.1 Διατήρηση Απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων
(Φύλλο Ελέγχου Γ3.1Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων)
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης (Ενότητα Γ1)
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. Προστίθεται ο Κωδικός 21037 που αφορά τη μη τήρηση
του ΣΠΔ σε περίπτωση που διαπιστωθεί ασυμφωνία κατά τον επιτόπιο έλεγχο.
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2.

Η μη επίδειξη αγροπεριβαλλοντικού φακέλου συνεπάγεται μη ύπαρξη και προστίθεται ο κωδ.
21038: μη τήρηση αγροπεριβαλλοντικού φακέλου. 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. Σε περίπτωση μη πληρότητας
προστίθεται ο κωδ. 21039. Αναλυτικά:
2.1 Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης ενίσχυσης όπως περιγράφηκε στο σημείο Ι.Α του
παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
2.2 Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης πληρωμής και Δήλωσης Εφαρμογής όπως περιγράφηκε
στο σημείο Ι.Β και Ι.Γ του παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας
αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
2.3 Ελέγχεται η ύπαρξη της σύμβασης με τις πιθανές τροποποιήσεις όπως περιγράφεται στο
σημείο Ι.Δ του παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού
Φακέλου)
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. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού
Φακέλου)
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. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας
αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
2.6 Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί στην εκμετάλλευση του μητρώα
καταγραφής εργασιών. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού
Φακέλου)
2.7 Για το μητρώο καταγραφής ζωικού κεφαλαίου ακολουθούνται οι οδηγίες της πολλαπλής
συμμόρφωσης. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)

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
Το πεδίο ελέγχου «ΦΥΛΗ» θα συμπληρώνεται εφόσον στον έλεγχο παρίσταται κι ελεγκτής από
το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης.
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8

Δράση 4.1 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» (Φύλλο Ελέγχου Γ4.1
Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας)

Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο αγροτεμαχίου (Ενότητα Β1):
Υποχρεωτικά συμπληρώνονται τα πεδία με κωδικούς λάθους εφόσον διαπιστωθεί ότι ισχύουν τα
παρακάτω :
Κωδ.: 21012 Παρατηρείται ότι δεν καλύπτεται από ελαιόδεντρα με ύψος άνω των 4 μέτρων μετά
την καταμέτρηση των επιλέξιμων δέντρων (ύψος άνω των 4 μέτρων) και Κωδ.: 21013 στον
υπολογισμό της πυκνότητας των επιλέξιμων δέντρων του αγροτεμαχίου προκύπτει πυκνότητα
μικρότερη των 10 δέντρων ανά στρέμμα.
Κωδ.: 21014 Βρίσκεται εκτός ορίων του παραδοσιακού ελαιώνα
Κωδ.: 21030 Παρατηρείται χρήση χημικού ζιζανιοκτόνου (υπολείμματα, υλικά συσκευασίας,
κ.α.) και Κωδ. : 21018
Κωδ.: 21015 Παρατηρείται η ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης ή περίφραξης ή οτιδήποτε αλλοιώνει
τον χαρακτήρα του παραδοσιακού ελαιώνα
Κωδ.: 21016 Παρατηρείται ότι εφαρμόζεται οποιασδήποτε μορφής συγκαλλιέργεια
Κωδ.: 21017 Παρατηρείται ότι τα ελαιόδεντρα έχουν υποστεί ενέργειες ανανέωσής τους π.χ.
κορμοτόμηση, αφαίρεση μεγάλων κλάδων κλπ.
Κωδ.: 21019 Δεν υπάρχουν αναχώματα (τράφια)
Κωδ.: 21020 Παρατηρείται ότι τα υφιστάμενα αναχώματα δεν συντηρούνται σωστά π.χ.
διενεργείται άροση, γίνεται χρήση σκαπτικών κλπ.
Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης (Ενότητα Γ1):
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 ο Κωδικός
21037 που αφορά τη μη εφαρμογή του καλλιεργητικού σχεδίου, σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ασυμφωνία των δηλούμενων καλλιεργειών στο καλλιεργητικό σχέδιο και στον
επιτόπιο έλεγχο.

2. Η μη επίδειξη αγροπεριβαλλοντικού φακέλου συνεπάγεται μη ύπαρξη και προστίθεται ο κωδ.
21038: μη τήρηση αγροπεριβαλλοντικού φακέλου. 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. Σε περίπτωση μη πληρότητας
προστίθεται ο κωδ. 21039. Αναλυτικά:
2.1
Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης ενίσχυσης όπως περιγράφηκε στο σημείο Ι.Α του
παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
2.2
Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης πληρωμής και Δήλωσης Εφαρμογής όπως
περιγράφηκε στο σημείο Ι.Β και Ι.Γ του παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας
αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
2.3
Ελέγχεται η ύπαρξη της σύμβασης με τις πιθανές τροποποιήσεις όπως
περιγράφεται στο σημείο Ι.Δ του παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας
αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
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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 όπως περιγράφεται στο σημείο Ι.ΣΤ.1 του
παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
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 ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας
αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
Τα Ερ. 3, 4, 5, και 6 απαντώνται με ΝΑΙ/ ΟΧΙ και αφορούν σε ένα ή/και στο σύνολο των
αγροτεμαχίων της σύμβασης. Απαιτείται αναλλοίωτη η ελαιοκομική μορφή της ενταγμένης
έκτασης, η μορφή των ελαιόδεντρων, η χειρωνακτική απομάκρυνση των ζιζανίων στην έκταση.
Απαγορεύεται η χρήση χημικού ζιζανιοκτόνου.
Τα αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους δεν επιτρέπεται να καλλιεργούνται σε
απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες τους.

9

Δράση 4.2 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας»
(Φύλλο Ελέγχου Γ4.1 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 :
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.
21008: Συγκαλλιέργεια με μη επιλέξιμη καλλιέργεια. Ο κωδικός αυτός αφορά την περίπτωση που
ο ελεγκτής παρατηρήσει στο αγροτεμάχιο συγκαλλιέργεια μεταξύ αμπέλου και άλλης
καλλιέργειας.
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):
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. Προστίθεται ο Κωδικός
21037 που αφορά τη μη εφαρμογή του καλλιεργητικού σχεδίου, σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ασυμφωνία των δηλούμενων καλλιεργειών στο καλλιεργητικό σχέδιο και στον
επιτόπιο έλεγχο.

2.

Η μη επίδειξη αγροπεριβαλλοντικού φακέλου συνεπάγεται μη ύπαρξη και προστίθεται ο κωδ.
21038: μη τήρηση αγροπεριβαλλοντικού φακέλου. Σε περίπτωση που επιδειχθεί ο
αγροπεριβαλλοντικός φάκελος ελέγχουμε την πληρότητα του. Η πληρότητα του
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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. Σε περίπτωση μη πληρότητας
προστίθεται ο κωδ. 21039. Αναλυτικά:
2.1
Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης ενίσχυσης όπως περιγράφηκε στο σημείο Ι.Α του
παρόντος (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
2.2
Ελέγχεται η ύπαρξη της αίτησης πληρωμής και Δήλωσης Εφαρμογής όπως
περιγράφηκε στο σημείο Ι.Β και Ι.Γ του παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας
αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
2.3
Ελέγχεται η ύπαρξη της σύμβασης με τις πιθανές τροποποιήσεις όπως
περιγράφεται στο σημείο Ι.Δ του παρόντος (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας
αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
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 όπως περιγράφεται στο σημείο Ι.ΣΤ.1 του
παρόντος. (Αν ΟΧΙ, Κωδικός 21039 μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου
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 ΟΧΙ, Κωδικός 21039
μη πληρότητας αγροπεριβαλλοντικού Φακέλου)
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 και ο κωδικός 21057 στο έντυπο της δράσης. Ως προς το
σημείο 3.1 ο κωδικός 21047: Μη τήρηση των ειδικών δεσμεύσεων του προγράμματος για τις
Αγροπεριβαλλοντικές Δράσεις (στο Ερ. 3) για το σύνολο της εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα
το σύνολο των ενταγμένων αγροτεμαχίων πρέπει να τηρούν τη «γραμμή βάσης» όπως αυτή
περιγράφεται στο σημείο ΙΙ. Γραμμή Βάσης Δράση 4.2 του παρόντος.
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. (Αν ΟΧΙ Κωδικός 21026) Δήλωση
συγκομιδής: Ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει δήλωση συγκομιδής έως
15/12/2013 για το έτος 2013. 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. (Αν ΟΧΙ,
Κωδικός 21027)
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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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

Παράρτημα Ι (Εγκεκριμένες εισροές Βιολ. Παραγωγής)
Παράρτημα ΙΙ (Λιπαντική/ αρδευτική αγωγή Δράση 2.1)
Παράρτημα ΙΙΙ (Λιπαντική/ αρδευτική αγωγή Δράση 2.3 Β)
Υποδείγματα φύλλων ελέγχου
Δράσεων 1.1 Βιολογική Γεωργία, 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία, 1.4
Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες, 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα
νιτρικά περιοχών, 2.3 Α Ολοκληρωμένη Διαχείριση στον καπνό, 2.3 Β
Ολοκληρωμένη Διαχείριση στα ζαχαρότευτλα, 3.1 Διατήρηση απειλούμενων
αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, 4.1 Προστασία Παραδοσιακού
Ελαιώνα Άμφισσας και 4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον
αμπελώνα Νήσου Θήρας
5. Λίστα Κωδικών Λάθους

Συνημμένα:

1.
2.
3.
4.

Εσωτ. διανομή:

1. Γραφείο Διοίκησης & Γ.Δ.Σ.
2. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
3. Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς
4. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας
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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

48

: 68446-

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
1.1. Σιτηρά, σπόροι, προϊόντα και υποπροϊόντα τους
(Βρώμη ως σπόροι, νιφάδες, ψιλά πίτυρα, φλοιοί και πίτυρα, Κριθή ως σπόροι, πρωτεΐνες και ψιλά πίτυρα, Ρύζι ως
πλακούντες έκθλιψης φύτρων, Κεχρί ως σπόροι, Σίκαλη ως σπόροι και ψιλά πίτυρα, Σόργο ως σπόροι, Σίτος ως
σπόροι, ψιλά πίτυρα, πίτυρα, κτηνοτροφική γλουτένη, γλουτένη και φύτρα, Σίτος σπέλτα ως σπόροι, Τριτικάλε ως
σπόροι, Αραβόσιτος ως σπόροι, πίτυρα, ψιλά πίτυρα, πλακούντες έκθλιψης φύτρων και γλουτένη, Ριζίδια βύνης,
Σπόροι ζυθοποιίας.
1.2. Ελαιούχοι σπόροι, ελαιούχοι καρποί, τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα τους
(Κραμβόσπορος ως σπόροι, πλακούντες έκθλιψης και φλοιοί, Σπέρματα σόγιας ως σπέρματαψημένα, πλακούντες
έκθλιψης και φλοιοί, Ηλιανθόσποροι ως σπόροι και πλακούντες έκθλιψης, Βαμβάκι ως σπόροι και πλακούντες
έκθλιψης, Λιναρόσπορος ως σπόροι και πλακούντες έκθλιψης, Σπόροι σισαμιού ως πλακούντες έκθλιψης, Πλακούντες
έκθλιψης ελαϊδος, Κολοκυθόσπορος ως πλακούντες έκθλιψης, Ελιές, ελαιάλευρο ,Φυτικά έλαια (από φυσική
εκχύλιση)
1.3. Σπέρματα ψυχανθών, προϊόντα και υποπροϊόντα τους
(Ρεβίθια ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα·, Ρόβη ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα, Λάθυρος ως σπόροι που έχουν
υποστεί θερμική κατεργασία, ψιλά πίτυρα και πίτυρα, Μπιζέλια ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα, Κουκιά ως
σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα, Κύαμοι ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα, Βίκος ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα,
Λούπινα ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα)
1.4. Κόνδυλοι, ρίζες, προϊόντα και υποπροϊόντα τους
(Πούλπα ζαχαρότευτλων, Γεώμηλα, Γλυκοπατάτα ως κόνδυλοι, Πούλπα γεωμήλων (υποπροϊόν της εκχυλίσεως του
αμύλου γεωμήλων), Άμυλο γεωμήλων, Πρωτεΐνη γεωμήλων, Μανιόκα)
1.5. Άλλοι σπόροι και καρποί, προϊόντα και υποπροϊόντα τους
( Χαρούπια, Λοβοί χαρουπιών και τα άλευρά τους, Κολοκύθες, Πούλπα εσπεριδοειδών, Μήλα, κυδώνια, αχλάδια,
ροδάκινα, σύκα, σταφύλια και οι πολτοί τους, Κάστανα, Πλακούντες έκθλιψης καρυδιών, Πλακούντες έκθλιψης
φουντουκιών, Μεμβράνες και πλακούντες κακάου, Βελανίδια.)
1.6. Χονδροαλεσμένες ζωοτροφές και ινώδη υπολείμματα
(Μηδική, Μηδικάλευρο, Τριφύλλι, Τριφυλλάλευρο, Χλόη (που λαμβάνεται από κτηνοτροφικά φυτά), Άλευρο χλόης,
Σανός, Ενσιρωμένη ζωοτροφή, Άχυρο σιτηρών, Βολβοί λαχανικών για ζωοτροφή)
1.7. Άλλα φυτά, τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα τους
(Μελάσες, Άλευρο φυκιών (που λαμβάνεται με ξήρανση και σύνθλιψη φυκιών και έχει υποστεί πλύση για να μειωθεί
η περιεκτικότητά του σε ιώδιο), Σκόνες και εκχυλίσματα φυτών, Εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών (παρεχόμενα
αποκλειστικά σε νεαρά ζώα), Μπαχαρικά, Βότανα.
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
2.1. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα
(Νωπό γάλα, Γάλα σε σκόνη, Αποκορυφωμένο γάλα, αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, Βουτυρόγαλα, βουτυρόγαλα σε
σκόνη, Ορός γάλακτος, ορός γάλακτος σκόνη, ορός γάλακτος σε σκόνη με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρο,
πρωτεΐνη ορού γάλακτος σε σκόνη (που εξάγεται με φυσική επεξεργασία), Σκόνη καζεΐνης, Σκόνη λακτόζης,
Τυρόπηγμα και ξινόγαλα)
2.2. Ψάρια και άλλα θαλάσσια ζώα, προϊόντα και υποπροϊόντα τους
Με τους ακόλουθους περιορισμούς: Προϊόντα που προέρχονται μόνο από την αειφόρο αλιεία και που
χρησιμοποιούνται μόνο για είδη άλλα εκτός από τα φυτοφάγα, Ψάρια, Ιχθυέλαιο και μουρουνέλαιο μη ραφιναρισμένο
Αυτολυτικά προϊόντα ιχθύων, μαλακίων και οστρακοειδών, Αυτολυτικά, υδρολυτικά και πρωτεολυτικά προϊόντα που
λαμβάνονται με δράση ενζύμων, σε διαλυτή ή μη μορφή, αποκλειστικά για νεαρά ζώα, Ιχθυάλευρο
2.3. Αυγά και προϊόντα αυγών
Αυγά και προϊόντα αυγών για τη διατροφή πουλερικών, κατά προτίμηση προερχόμενα από την ίδια εκμετάλλευση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Λιπαντική/ αρδευτική αγωγή Δράση 2.1
(Εγκύκλιος ΥΠΑΑΤ 1956/58160/17.05.2012)
ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1
Μέγιστη συνολική
Μέγιστη βασική
Μέθοδος
Καλλιέργεια
λίπανση (μονάδες
λίπανση (μονάδες
άρδευσης
αζώτου/στρ.)
αζώτου/στρ.)
Στάγδην
(απαγορεύεται η
0,0
8,3
βασική αζωτούχος
λίπανση)
ΒΑΜΒΑΚΙ
Καταιονισμός (σε
αγροτεμάχια με
3,9
8,8
κλίση < = 6%)
Στάγδην
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ Καταιονισμός (σε
αγροτεμάχια με
κλίση < = 6%)
Στάγδην
Καταιονισμός (σε
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ
αγροτεμάχια με
κλίση < = 6%)

10,5

5,3

11,2

5,4

14,3

4,3

17,0

6,1

ΣΙΤΗΡΑ

2,8

0,0

ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΚΩΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1
Μέγιστη
συνολική
Μέγιστη βασική
Καλλιέργεια
Μέθοδος άρδευσης
λίπανση
λίπανση (μονάδες
(μονάδες
αζώτου/στρ.)
αζώτου/στρ.)

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΠΑΤΑΤΑ

Στάγδην (απαγορεύεται η
βασική αζωτούχος λίπανση)

7,7

0,0

Καταιονισμός (σε
αγροτεμάχια με κλίση < = 6%)

9,1

2,8

Στάγδην

11,7

2,8

Καταιονισμός (σε
αγροτεμάχια με κλίση < = 6%)

15,2

6,8
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ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΚΩΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

ΤΟΜΑΤΑ

ΚΡΕΜΜΥΔΙ

Στάγδην

11,0

5,2

Καταιονισμός (σε
αγροτεμάχια με κλίση < = 6%)

13,3

6,0

Στάγδην

6,8

2,0

Καταιονισμός (σε
αγροτεμάχια με κλίση < = 6%)

8,2

3,7

Στάγδην

7,7

2,3

Καταιονισμός (σε
αγροτεμάχια με κλίση < = 6%)

8,9

2,8

7,2

0,0

ΣΙΤΗΡΑ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1
Καταιονισμός Spayers (mm
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Στάγδην (mm νερού)
νερού)
Μέγιστη
Μέγιστη
Μέγιστη
Μέγιστη
συνολική
βασική
συνολική
βασική λίπανση
λίπανση
λίπανση
λίπανση
(μονάδες
(μονάδες
(μονάδες
(μονάδες
αζώτου/στρ.)
αζώτου/στρ.) αζώτου/στρ.)
αζώτου/στρ.)
ΛΑΧΑΝΟ (όταν
αρδεύεται με νερό
14,7
7
19,3
9,8
περιεκτικότητας =
8 mg NO3-/l)
ΛΑΧΑΝΟ (όταν
αρδεύεται με νερό
11,2
5,6
15,4
7,7
περιεκτικότητας >
50 mgNO3-/l)
ΑΓΓΙΝΑΡΑ (όταν
αρδεύεται με νερό
11,0
4,9
περιεκτικότητας =
8 mgNO3-/l)
ΑΓΓΙΝΑΡΑ (όταν
αρδεύεται με νερό
7,7
3,5
περιεκτικότητας >
50 mgNO3-/l)
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ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1
Καλλιέργεια

Μέθοδος άρδευσης

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Στάγδην (απαγορεύεται η
βασική αζωτούχος λίπανση)

Μέγιστη συνολική
λίπανση (μονάδες
αζώτου/στρ.)
8,1

0

12,0

3,6

15,3

6,9

Στάγδην

8,2

2,3

Καταιονισμός (σε εκτάσεις
με κλίση<=6%)

9,0

4,1

Στάγδην

6,8

2,0

Καταιονισμός (σε εκτάσεις
με κλίση<=6%)

7,2

2,1

Στάγδην (σε εκτάσεις με
κλίση<=6%)
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ
Καταιονισμός (σε εκτάσεις
με κλίση<=6%)
ΤΟΜΑΤΑ

ΠΑΤΑΤΑ

Μέγιστη βασική
λίπανση (μονάδες
αζώτου/στρ.)

ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1
Καλλιέργεια

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

Μέγιστη συνολική
λίπανση (μονάδες
αζώτου/στρ.)

Μέθοδος άρδευσης

Μέγιστη βασική
λίπανση (μονάδες
αζώτου/στρ.)

Στάγδην

7,8

0,0

Καταιονισμός χαμηλής
πίεσης (σε αγροτεμάχια με
κλίση <=6%)

8,1

3,5

Καταιονισμός

9,8

Επιφανειακή άρδευση

10,5

Στάγδην

7,8

3,9

Καταιονισμός χαμηλής
πίεσης (σε αγροτεμάχια με
κλίση <=6%)

9,1

4,6

Καταιονισμός

10,5

Επιφανειακή άρδευση

11,9

Στάγδην

14,4
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ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1
Καταιονισμός χαμηλής
πίεσης (σε αγροτεμάχια με
15,4
5,8
κλίση <=6%)

ΠΑΤΑΤΑ

Καταιονισμός

19,6

Επιφανειακή άρδευση

21,7

Στάγδην

17,9

3,5

Καταιονισμός χαμηλής
πίεσης (σε αγροτεμάχια με
κλίση <=6%)

21,0

9,5

Καταιονισμός

21,7

Επιφανειακή άρδευση

21,7

ΣΙΤΗΡΑ

7,2

2,8

ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΛΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1
Καλλιέργεια

ΒΑΜΒΑΚΙ

Μέγιστη συνολική
λίπανση (μονάδες
αζώτου/στρ.)

Μέγιστη βασική
λίπανση (μονάδες
αζώτου/στρ.)

Στάγδην

7,9

0

Καταιονισμός χαμηλής
πίεσης (σε αγροτεμάχια
με κλίση <=6%)

9,1

4,2

Καταιονισμός

9,8

Επιφανειακή άρδευση

10,5

Στάγδην

7,7

3,9

8,4

4,2

Μέθοδος άρδευσης

Καταιονισμός χαμηλής
πίεσης (σε αγροτεμάχια
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ με κλίση <=6%)

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

Καταιονισμός

10,5

Επιφανειακή άρδευση

11,9

Στάγδην

13,9
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ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΛΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1
Καταιονισμός χαμηλής
πίεσης (σε αγροτεμάχια
16,8
6,3
με κλίση <=6%)
Καταιονισμός

21,7

Επιφανειακή άρδευση

24,5

ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΑΡΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1
Μέγιστη
συνολική
Μέγιστη βασική λίπανση
Καλλιέργεια
Μέθοδος άρδευσης
λίπανση
(μονάδες αζώτου/στρ.)
(μονάδες
αζώτου/στρ.)
2,8 (απαγορεύεται η
βασική λίπανση σε
Στάγδην
8,2
αγροτεμάχια με
κλίση>=6%)
ΤΟΜΑΤΑ
Καταιονισμός (σε
αγροτεμάχια με κλίση <
4,0
9,1
= 6%)

BAMBAKI

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

Στάγδην

7,7

0,0

Καταιονισμός (σε
αγροτεμάχια με κλίση <
= 6%)

8,4

3,5

Στάγδην (σε
αγροτεμάχια με κλίση <
= 6%)

11,9

3,5

Καταιονισμός (σε
αγροτεμάχια με κλίση <
= 6%)

15,4

7,0
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ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1
Μέγιστη
Μέγιστη συνολική
βασική
Καλλιέργεια
Μέθοδος άρδευσης
λίπανση (μονάδες
λίπανση
αζώτου/στρ.)
(μονάδες
αζώτου/στρ.)
Στάγδην

14,3

4,3

Καταιονισμός (σε αγροτεμάχια
με κλίση < = 6%)

15,6

6,2

Επιφανειακή άρδευση (όπου
επιτρέπεται)

15,6

Στάγδην

8,1

0,0

Καταιονισμός (σε αγροτεμάχια
με κλίση < = 6%)

8,4

3,9

Επιφανειακή άρδευση (όπου
επιτρέπεται)

8,4

Στάγδην

8,3

4,1

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ Καταιονισμός (σε αγροτεμάχια
με κλίση < = 6%)

8,8

4,4

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΠΑΤΑΤΑ

Επιφανειακή άρδευση (όπου
επιτρέπεται)

8,8

Στάγδην

17,4

2,8

Καταιονισμός (σε αγροτεμάχια
με κλίση < = 6%)

21,2

9,6

Επιφανειακή άρδευση (όπου
επιτρέπεται)

21,2

ΣΙΤΗΡΑ

7,3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1
Λοφώδη (κλίση
>6%)

Πεδινά (κλίση<=6%)
Καλλιέργεια

Στάγδην (mm νερού)

Καταιονισμός (mm
νερού)

Στάγδην (mm νερού)

ΒΑΜΒΑΚΙ

9*36 =324

9*37=333

13*31=403

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

11*43=473

11*48=528

14*38=532

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

11*43=473

11*48=528

14*38=532

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΩΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1
Λοφώδη (κλίση
>6%)

Πεδινά (κλίση<=6%)
Καλλιέργεια

Στάγδην ( mm νερού)

Καταιονισμός (mm νερού)

Στάγδην (mm νερού)

ΒΑΜΒΑΚΙ

6*46=276

6*48=288

7*52=364

ΠΑΤΑΤΑ

12*40=480

11*46=506

13*44=572

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

11*45=495

13*50=650

14*38=532

ΤΟΜΑΤΑ

10*32=320

11*37=407

13*36=468

ΚΡΕΜΜΥΔΙ

12*23=276

11*27=297

13*28=364

ΣΙΤΗΡΑ

0

0

0

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1
Πεδινά (κλίση <=6%)

Καλλιέργεια

Στάγδην (mm νερού)

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

13 δόσεις*57 mm = 741 mm

Λοφώδη (κλίση >6%)

Καταιονισμός (mm νερού)

Στάγδην (mm νερού)

13 δόσεις*53 mm =689 mm

12 δόσεις *63 mm = 756
mm

12 δόσεις*67 mm = 804 mm

ΤΟΜΑΤΑ

12 δόσεις*46 mm = 552 mm

12 δόσεις*49 mm = 588 mm

13 δόσεις*45 mm =585 mm

ΠΑΤΑΤΑ

12 δόσεις*55 mm = 660 mm

12 δόσεις*58 mm= 696 mm

13 δόσεις*53 mm =689 mm

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

56
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ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1
Πεδινά (κλίση <=6%)
Καταιονισμός Spayers(mm
νερού)

Καλλιέργεια

Στάγδην (mm νερού)

ΑΓΓΙΝΑΡΑ (όταν αρδεύεται με νερό
περιεκτικότητας > 50 mg/l)

7 δόσεις*64 mm = 448mm

ΑΓΓΙΝΑΡΑ (όταν αρδεύεται με νερό
περιεκτικότητας = 8 mg/l)

7 δόσεις *64 mm = 448
mm

ΛΑΧΑΝΟ (όταν αρδεύεται με νερό
περιεκτικότητας = 8 mg/l)

8 δόσεις*63 mm = 504
mm

8 δόσεις*63 mm = 504 mm

ΛΑΧΑΝΟ (όταν αρδεύεται με νερό
περιεκτικότητας > 50 mg/l)

8 δόσεις*63 mm = 504
mm

8 δόσεις*63 mm= 504 mm

ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1
Πεδινά (κλίση <=6%)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΙ

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

ΠΑΤΑΤΑ

Στάγδην (mm
νερού)
558 mm (9
δόσεις Χ 62
mm)
605 mm (11
δόσεις Χ
55mm)
564 mm (12
δόσεις Χ 47
mm)
492 mm (12
δόσεις Χ 41
mm)

Καταιονισμός
(mm νερού)
520 mm (10
δόσεις Χ 52
mm)
612 mm (12
δόσεις Χ 51
mm)
561 mm (11
δόσεις Χ 51
mm)
552 mm (12
δόσεις Χ 46
mm)

Λοφώδη (κλίση
>6%)
Στάγδην (mm
νερού)

Καταιονισμός/Επιφανειακή άρδευση
(όπου επιτρέπεται σύμφωνα με το
Πρόγραμμα Δράσης)
Συνολικά mm
άρδευσης

522 mm (9
δόσεις Χ 58 mm)

καταιονισμός: 650 mm

612 mm (12
δόσεις Χ 51 mm)

καταιονισμός: 710 mm

530 mm (10
δόσεις Χ 53 mm)

καταιονισμός: 770 mm

572 mm (13
δόσεις Χ 44 mm)

καταιονισμός: 710 mm

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1
Πεδινά (κλίση<=6%)

Λοφώδη (κλίση >6%)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Στάγδην (mm νερού)

Καταιονισμός (mm
νερού)

Στάγδην (mm νερού)

ΒΑΜΒΑΚΙ

522 mm (9 δόσεις Χ 58
mm)

560 mm (10 δόσεις Χ 56
mm)

522 mm (9 δόσεις Χ 58 mm

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

600 mm (12 δόσεις Χ 50
mm)

640 mm (10 δόσεις Χ 64
mm)

ΤΟΜΑΤΑ

540 mm (15 δόσεις Χ 36
mm)

576 mm (12 δόσεις X 48
mm)

57

555 mm (15 δόσεις Χ 37
mm)

επιφανειακή
άρδευση: 770
mm
επιφανειακή
άρδευση: 800
mm
επιφανειακή
άρδευση: 870
mm
επιφανειακή
άρδευση: 800
mm
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ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1
Πεδινά (κλίση<=6%)

Λοφώδη (κλίση >6%)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Στάγδην (mm
νερού)

Καταιονισμός (mm
νερού)

Στάγδην (mm νερού)

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

546 mm (14 δόσεις
Χ 39 mm)

576 mm (12 δόσεις
Χ 48 mm)

540 mm (15 δόσεις Χ
36 mm)

ΒΑΜΒΑΚΙ

440 mm (11 δόσεις
Χ 40 mm)

520 mm (10 δόσεις
Χ 52 mm)

432 mm (12 δόσεις Χ
36 mm)

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

624 mm (16 δόσεις
Χ 39 mm)

672 mm (14 δόσεις
Χ 48 mm)

612 mm (17 δόσεις Χ
36 mm)

ΠΑΤΑΤΑ

480 mm (12 δόσεις
Χ 40 mm)

500 mm (10 δόσεις
Χ 50 mm)

504 mm (14 δόσεις Χ
36 mm)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 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)
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.)

ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Ελαφρύ

Υποχρεωτικά στάγδην

8,4

4,2

Καταιονισμός

8,4

4,2

Στάγδην

7

3,5

Επιφανειακή άρδευση

8,4

Καταιονισμός

8,4

4,2

Στάγδην

7

3,5

Επιφανειακή άρδευση

8,4

Μέσης σύστασης

Βαρύ

59

: 68446-

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

Βαρύ

Υποχρεωτικά στάγδην

9,1

4,9

Καταιονισμός
χαμηλής πίεσης

8,4

4,2

Στάγδην

7

3,5

Καταιονισμός

10,5

Επιφανειακή άρδευση

11,9

Καταιονισμός
χαμηλής πίεσης

5,6

2,8

Στάγδην

5,6

2,8

Καταιονισμός

10,5

Επιφανειακή άρδευση

11,9
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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

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

Μέσης σύστασης

Βαρύ

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)

ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Καλλιέργεια

Κοκκομετρική
σύσταση

Σύστημα άρδευσης

Ελαφρύ

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

Μέσης σύστασης

Βαρύ

61

Μέγιστη
συνολική
λίπανση
(μονάδες
αζώτου/στρ.)
8,4
8,4

Μέγιστη βασική
λίπανση (μονάδες
αζώτου/στρ.)

7
10,5
11,9
8,4

3,5

7
10,5
11,9

3,5

4,2
4,2

4,2
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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)

ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Καλλιέργεια

Σύστημα άρδευσης

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

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

63
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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

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

10*45+1*46 = 496

12*38+1*40 = 496

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)

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

Ελαφρύ

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

Μέσης
σύστασης

12* 38 +1*40 =
496

12*38 + 1*40 = 496

Βαρύ

10*45 + 1*46 =
496

10*45 + 1*46 = 496
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Καταιονισμός
(mm
νερού/στρ)

Επιφανειακή
άρδευση
(mm
νερού/στρ)

568

640
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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

ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Καλλιέργεια

Κοκκομετρική
σύσταση

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

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

Ελαφρύ

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

Μέσης
σύστασης

16 * 32 = 512

14*39 + 1*30 = 576

Βαρύ

13*38+ 1*32 = 526

12*45 + 1*42 = 582

Επιφανειακή άρδευση
(mm νερού/στρ)

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)

Ελαφρύ

13 δόσεις * 35mm
+ 1 δόση * 41mm =
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

12*38 + 1*40 = 496

10*45+1*46 = 496
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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

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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Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

Γ1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
1. Εφαρμόζεται το καλλιεργητικό σχέδιο;
ΝΑΙ

ΟΧI

2. Τηρείται αγροπεριβαλλοντικός φάκελος που περιλαμβάνει τα επίσημα έγγραφα;

ΝΑΙ

ΟΧI

2.1 Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης ;

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 του τηρούμενου ημερολογίου εργασιών;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.5 Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου εισροών - παραστατικών αγοράς
φυτοπροστατευτικών/ λιπασμάτων;
2.5.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.6 Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου εκροών της εκμετάλλευσης;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.4.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;

2.6.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
2.7 Σε περίπτωση χρήσης κοπριάς υπεύθυνη δήλωση με προέλευση ΝΑΙ
και ποσότητα αυτής;

ΟΧΙ

2.8. Υπάρχει Βεβαίωση ή Σύμβαση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης
Βιολογικών Προϊόντων;
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. Χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ);

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5. Χρήση σπόρου και πολλαπλασιαστικού υλικού που έχει παραχθεί με βιολογική
μέθοδο;
6. Χρήση εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

7. Ανακυκλώνονται απόβλητα και υποπροϊόντα της φυτ/ζωϊκης
δραστηριότητας στην ίδια την εκμετάλλευση;
8. Σε περίπτωση και μη βιολογικής παραγωγής στην ίδια εκμετάλλευση
τηρούνται διαφορετικά μητρώα και αποθήκες;
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:………………………………………………

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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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Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

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

ΝΑΙ

ΟΧI

2. Τηρείται αγροπεριβαλλοντικός φάκελος που περιλαμβάνει τα επίσημα έγγραφα;

ΝΑΙ

ΟΧI

2.1 Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης;

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 του τηρούμενου ημερολογίου εργασιών;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.10 Ύπαρξη Βεβαίωσης ή Σύμβασης του Οργανισμού Ελέγχου
και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων;
2.11 Βεβαίωση Τήρησης του Καν(ΕΚ) 834/2007;
3. Συνύπαρξη εντός της ίδιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης ζώων που εκτρέφονται
με βιολογικό και με συμβατικό τρόπο;
4. Σε περίπτωση ζωικού είδους μη βιολογικής εκτροφής στην ίδια εκμετάλλευση
τηρούνται διαφορετικά μητρώα και αποθήκες;
5. Τήρηση των απαιτήσεων για τους χώρους ελεύθερης κίνησης και στέγασης των
ζώων;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6. Χρήση εγκεκριμένων προϊόντων θρέψης;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

7. Χρήση εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

7.1 Τήρηση της περιόδου αναμονής μετά τη χρήση τους;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

7.2 Ορθή αποθήκευσή τους;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.5.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
2.6 Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου φαρμακευτικών αγωγών;
2.6.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
2.7 Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου εισροών της εκμετάλλευσης
2.7.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
2.8 Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου εκροών της εκμετάλλευσης;
2.8.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
2.9. Mητρώο καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου ανά κατηγορία ζώου;
2.9.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;

Κωδικοί Λαθών:………………………………………………

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: ...............................................................................................................................................
ΕΛΕΓΚΤΗΣ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
1.

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

2.
Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή

3.
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: 68446Γ. 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
1. Εφαρμόζεται το καλλιεργητικό σχέδιο;
ΝΑΙ

ΟΧI

2. Τηρείται αγροπεριβαλλοντικός φάκελος που περιλαμβάνει τα επίσημα έγγραφα;

NAI

ΟΧΙ

2.1 Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης ;

NAI

ΟΧΙ

2.2 Αντίγραφα ετήσιων αιτήσεων πληρωμής και δηλώσεων εφαρμογής;

NAI

ΟΧΙ

2.3 Αντίγραφο σύμβασης με τυχόν τροποποιήσεις;

NAI

ΟΧΙ

2.4 Αντίγραφο του τηρούμενου ημερολογίου εργασιών;

NAI

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3. Καλλιεργούνται ετησίως στο σύνολο των αγροτεμαχίων τους
τρεις διαφορετικές καλλιέργειες ;
3.1 Αν όχι, καλλιεργούν και ενσωματώνουν στο έδαφος χειμερινά ψυχανθή
ως επίσπορη;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4. Καλλιεργείται στα αγροτεμάχια μηδική;
4.1 Αν όχι, καλλιεργούν και ενσωματώνουν στο έδαφος χειμερινά ψυχανθή
ως επίσπορη;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5. Τα αγροτεμάχια περιέχουν στο έδαφος τους 3% οργανική ουσία;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5.1 Αν όχι, καλλιεργούν και ενσωματώνουν στο έδαφος χειμερινά ψυχανθή
ως επίσπορη;
6. Βεβαίωση εγκεκριμένου εδαφολογικού εργαστηρίου (ανά αγροτεμάχιο) ότι
περιέχει 3% κατ΄ελάχιστο οργανική ουσία;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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: ...............................................................................................................................................

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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: 68446Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:
ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γ.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
1. Τηρείται αγροπεριβαλλοντικός φάκελος που περιλαμβάνει τα επίσημα έγγραφα;

ΝΑΙ

ΟΧI

1.1 Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1.2 Αντίγραφα ετήσιων αιτήσεων πληρωμής και δηλώσεων εφαρμογής;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1.3 ΣΠΔ και συμβάσεις με τυχόν τροποποιήσεις;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1.4 Ημερολόγιο εργασιών;

ΝΑΙ

1.4.α. Είναι ορθά ενημερωμένο;

ΝΑΙ

1.5 Μητρώο αγοράς φυτοπροστατευτικών/λιπασμάτων;
1.5.α.
1.5

1.5.α Είναι ορθά ενημερωμένο;
.

1.5.β Τα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων είναι χωριστά για τα εντός
και εκτός δράσης αγροτεμάχια;
1.6 Μητρώο εκροών της εκμετάλλευσης;

1.6.α. Ε

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1.6.α Είναι ορθά ενημερωμένο;
1.7 Σε περίπτωση χρήσης κοπριάς υπεύθυνη δήλωση με προέλευση και ποσότητα
αυτής;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γ.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Α/Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μέθοδος Άρδευσης που
Βρίσκεται σε
διαπιστώνεται κατά τον
απόσταση μέχρι
επιτόπιο (ΣΤ/Κατ.X/Κατ. Υ.) 1000 μ από
υδάτινους
αποδέκτες
(ΝΑΙ/ΌΧΙ)

Βρίσκονται σε
επικλινείς εκτάσεις,
με κλίση
μεγαλύτερη του 6
% (ΝΑΙ/ΌΧΙ)

ΚΩΔΙΚΟΙ
ΛΑΘΟΥΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: .................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: ...................................................................................................................................................

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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: 68446Γ. 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
1. Εφαρμόζεται το καλλιεργητικό σχέδιο;

NAI
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

2.1 Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.2 Αντίγραφα ετήσιων αιτήσεων πληρωμής και δηλώσεων εφαρμογής;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.3 Αντίγραφο σύμβασης με τυχόν τροποποιήσεις;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.4 Αντίγραφο του τηρούμενου ημερολογίου εργασιών;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4. Τηρείται το ακαλλιέργητο περιθώριο;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5. Πραγματοποιείται χειρωνακτική απομάκρυνση ζιζανίων;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6.

Τα αγροτεμάχια περιέχουν στο έδαφος τους 3% οργανική ουσία;
6.1 Αν όχι, καλλιεργούν και ενσωματώνουν στο έδαφος χειμερινά ψυχανθή
ως επίσπορη;
7. Χρησιμοποιείται εγκεκριμένο πολλαπλασιαστικό υλικό;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

8. Γειτνιάζουν τα αγροτεμάχια με υδάτινους όγκους;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

11. Υπάρχει σχέδιο φυτοπροστασίας;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

12. Η αποθήκευση γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2. Τηρείται αγροπεριβαλλοντικός φάκελος που περιλαμβάνει τα επίσημα έγγραφα;

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;

8.1 Αν ναι, καλλιεργούνται σε απόσταση μεγαλύτερη του 1m;
9. Υπάρχει σχέδιο λίπανσης;
9.1 Ποσότητα επιφανειακής λίπανσης (kgr/Ha) …………..
9.2 Χρησιμοποιείται άζωτο αργής αποδέσμευσης;
10. Υπάρχει σχέδιο άρδευσης;

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.
3.

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή
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: 68446Γ. 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
1. Τηρείται αγροπεριβαλλοντικός φάκελος που περιλαμβάνει τα επίσημα έγγραφα;
ΝΑΙ

ΟΧI

1.1 Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1.2 Αντίγραφα ετήσιων αιτήσεων πληρωμής/ΑΕΕ και δηλώσεων εφαρμογής;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1.3 Σύμβαση και ΕΣΠΔ με τυχόν τροποποιήσεις;

ΝΑΙ

1.4 Αντίγραφο του τηρούμενου στα πλαίσια της πολλαπλής
συμμόρφωσης ημερολόγιο εργασιών;
1.4α Είναι ορθά ενημερωμένο;
1.5 Μητρώο αγοράς φυτοπροστατευτικών / λιπασμάτων;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

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;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

1.6α Είναι ορθά ενημερωμένο;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

1.7 Σε περίπτωση χρήσης κοπριάς υπεύθυνη δήλωση με προέλευση
και ποσότητα αυτής;
1.8 Αντίγραφα των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης AGRO 2;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1.9 Αντίγραφα των ετήσιων συμβάσεων με την ΕΒΖ ΑΕ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1.10 Αντίγραφο σύμβασης με το Φορέα Πιστοποίησης;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1.11 Πρόγραμμα Λίπανσης (με βάση την κοκκομετρική σύσταση όπως
καταγράφεται στην εδαφολογική ανάλυση);

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γ2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Α/Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μέθοδος Άρδευσης που διαπιστώνεται κατά τον
επιτόπιο

ΚΩΔΙΚΟΙ
ΛΑΘΟΥΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: .................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: ...................................................................................................................................................
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
1. Εφαρμόζεται το ΣΠΔ και τυχόν τροποποίησή του;
ΝΑΙ

ΟΧI

2. Τηρείται αγροπεριβαλλοντικός φάκελος που περιλαμβάνει τα επίσημα
ΝΑΙ
έγγραφα;

ΟΧI

2.1 Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης ;

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;

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

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.
Κωδικοί ενωτίων (προσθήκη γραμμών στον συν.
Πίνακα):…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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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: ...............................................................................................................................................
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
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: 68446Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

Γ1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
1. Εφαρμόζεται το καλλιεργητικό σχέδιο;
ΝΑΙ

ΟΧI

2. Τηρείται αγροπεριβαλλοντικός φάκελος που περιλαμβάνει τα επίσημα έγγραφα;

ΝΑΙ

ΟΧI

2.1 Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.2 Αντίγραφα ετήσιων αιτήσεων πληρωμής και δηλώσεων εφαρμογής;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.3 ΣΠΔ με τυχόν τροποποιήσεις;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.4 Αντίγραφο του τηρούμενου στα πλαίσια της πολλαπλής
συμμόρφωσης ημερολόγιου εργασιών;
2.4.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.5 Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου εισροών-εκροών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

(παραστατικών αγοράς φυτοπροστατευτικών/ λιπασμάτων);
2.5.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
2.6 Σε περίπτωση χρήσης κοπριάς υπεύθυνη δήλωση με προέλευση
και ποσότητα αυτής;
2.7 Υπογεγραμμένη σύμβαση με τυχόν τροποποιήσεις;
3. Διατηρείται αναλλοίωτη η ελαιοκομική μορφή
της ενταγμένης έκτασης (μη ύπαρξη/φύτευση άλλου είδους δέντρων,
κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων ή περίφραξης κλπ);
4. Η πυκνότητα των επιλέξιμων ελαιόδεντρων (ύψους άνω των 4 μέτρων)
είναι μεγαλύτερη από 10 δέντρα ανά στρέμμα;
5. Διατηρείται αναλλοίωτη η μορφή των ελαιόδεντρων χωρίς ενέργειες ανανέωσής
τους (κορμοτόμηση, σύντμηση βραχιόνων, αφαίρεση μεγάλων κλάδων);
6. Πραγματοποιείται χειρωνακτική απομάκρυνση ζιζανίων;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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
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: 68446Γ. 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
1. Εφαρμόζεται το καλλιεργητικό σχέδιο;
ΝΑΙ

ΟΧI

2. Τηρείται αγροπεριβαλλοντικός φάκελος που περιλαμβάνει τα επίσημα έγγραφα;

ΝΑΙ

ΟΧI

2.1 Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης ;

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 του τηρούμενου ημερολογίου εργασιών;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.5 Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου εισροώνπαραστατικών αγοράς φυτοπροστατευτικών/ λιπασμάτων;
2.5.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.6 Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου εκροών της εκμετάλλευσης;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.4.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;

2.6.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;
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;

ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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 2014
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.

20122

Δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις διατήρησης
παραδοσιακού ελαιώνα.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη διατήρηση του
παραδοσιακού ελαιώνα στα μικρά νησιά του Αιγαίου πελάγους, σε καλές συνθήκες παραγωγής.

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.

20127

Η σπορά και η καλλιέργεια του βαμβακιού, δεν έχουν
γίνει σύμφωνα με τις αγρονομικές πρακτικές.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνεται ότι η σπορά και η καλλιέργεια του βαμβακιού δεν έχουν γίνει σύμφωνα με τις
αγρονομικές πρακτικές.

20134

Παρεμπόδιση διεξαγωγής ελέγχου από το γεωργό

20135

Δεν υπάρχει μητρώο χοιροειδών

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.
Κατά τον επιτόπιο έλεγχο δεν προσκομίζεται μητρώο χοιροειδών

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.
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ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ)

21001

Εγκαταλελειμμένη ή ημιεγκαταλελειμμένη έκταση

Είναι εγκαταλελλειμένη ή ημι εγκαταλελλειμένη και η μόνη επέμβαση που υλοποιείται είναι η συγκομιδή των καρπών

21002

Παγετόπληκτη έκταση

H έκταση έχει πληγεί από παγετό

21003

Καμένη έκταση

Η καλλιέργεια έχει καταστραφεί από πυρκαγιά

21004

Παραγωγή προιόντων για ενεργειακούς σκοπούς

Η κατεύθυνση της καλλιέργειας είναι η παραγωγή προϊόντων για ενεργειακούς σκοπούς

21005

Περιβαλλοντικά επιβαρημένη περιοχή

Η έκταση εντοπίζεται σε περιβαλλοντικά επιβαρημένη περιοχή και τα αγροτεμάχια κρίνονται από τον ελεγκτή ότι δεν
δύναται να ενταχθούν στο καθεστώς (π.χ. γειτνιάζουν με χώρους υγειονομικής ταφής, Βιομηχανίες, λατομεία, κα)

21006

Αγρανάπαυση σε κακή γεωργική κατάσταση

Σε περίπτωση που το αγροτεμάχιο είναι σε αγρανάπαυση θα πρέπει να εφαρμόζονται καλλιεργητικές πρακτικές έτσι
ώστε αυτό να παραμένει σε καλή γεωργική κατάσταση.

21008

Συγκαλλιέργεια με μη επιλέξιμη καλλιέργεια

21012

21014

Μη κάλυψη από ελαιόδεντρα ύψους άνω των 4
μέτρων
Μη κάλυψη της απαιτούμενης πυκνότητας των
επιλέξιμων ελαιοδέντρων
Κείται εκτός του παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας

Αν στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο έχουμε συγκαλλιέργεια με μη επιλέξιμη καλλιέργεια για τη δράση του
αγροπεριβαλλοντικού μέτρου
Δεν καλύπτεται από ελαιόδεντρα μεγάλης ηλικίας, με ύψος άνω των 4 μέτρων

21015

Έχει αλλοιωθεί η ελαιοκομική μορφή της έκτασης

Έχει αλλοιωθεί η ελαιοκομική μορφή της έκτασης με φύτευση άλλου είδους δέντρου, κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων
ή περίφραξης, ή ανάπτυξη εν γένει δραστηριοτήτων μη συμβατών με τον ελαιοκομικό χαρακτήρα της έκτασης.

21016
21017

Εφαρμόζει συγκαλλιέργεια
Μη ορθή διατήρηση ελαιοδέντρων

21018

Μη εφαρμογή χειρωνακτικής ζιζανιοκτονίας

Δεν ασκείται μόνο ελαιοκαλλιέργεια
Τα ελαιόδεντρα έχουν υποστεί ενέργειες ανανέωσής τους, δηλαδή κορμοτόμηση, σύντμηση βραχιόνων, αφαίρεση
μεγάλων κλάδων
Δεν εφαρμόζεται χειρωνακτική ζιζανιοκτονία αλλά γίνεται χρήση ζιαζανιοκτόνων, σκαπτικών μηχανημάτων, φωτιάς κλπ

21019
21020
21024

Μη ύπαρξη αναχωμάτων (τράφια)
Μη συντήρηση αναχωμάτων
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

21013

Η πυκνότητα των επιλέξιμων ελαιοδέντρων (ύψους άνω των 4 μέτρων) είναι μικρότερη ή ίση με 10 δέντρα το στρέμμα.
Βρίσκεται εκτός των ορίων του παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας, δηλαδή δεν είναι δυνατή η πρόσβαση προς τον οδικό
άξονα Άμφισσας-Ιτέας ή τον οδικό άξονα Άμφισσας-Δελφών-Αράχωβας μέσω διαδρομής που διέρχεται αποκλειστικά και
μόνο από εκτάσεις καλυμμένες από ελαιόδεντρα ή κείνται εντός του ελαιώνα που περιβάλλει το χωριό της Αγίας
Ευθυμίας.

Δεν υπάρχουν αναχώματα (τράφια) ενώ δηλώνεται ύπαρξη τραφιών
Διενεργείται άροση στα αναχώματα ή γίνεται χρήση σκαπτικών μηχανημάτων κλπ
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. Διευκρινίζεται ότι στη δράση 2.1 ο κωδικός αφορά τόσο τεμάχια ακαλλιέργητου περιθωρίου
(μεθοδολογία Β) όσο και τεμάχια αγρανάπαυσης (μεθοδολογία Α).
Ακαλλιέργητο περιθώριο μικρότερο του ενός μέτρου περιμετρικά
Απαιτείται χειρονακτική απομάκρυνση των ζιζανίων στην έκταση που καλλιεργείται με καπνό και διαπιστώνεται η χρήση
χημικού ζιζανιοκτόνου.
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21032
21034
21036

Μη ενσωμάτωση χειμερινών ψυχανθών

Δεν τηρείται η υποχρέωση καλλιέργειας και ενσωμάτωσης στο έδαφος χειμερινών ψυχανθών συμπληρωματικά προς
αυτήν ως επίσπορη
Καλλιέργεια κοντά σε υδάτινους όγκους
Αν τα αγροτεμάχια γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους και καλλιεργούνται σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις
όχθες του.
Καλλιέργεια ξηρικού αραβόσιτου, βαμβακιού, μηδικής Παρατηρείται ότι πραγματοποιείται καλλιέργεια ξηρικού αραβόσιτου, ξηρικού βαμβακιού ή ξηρικής μηδικής στα πλαίσια
της Δράσης 1.4 .
Μη τηρηση δεσμέυσεων Πολλαπλής Συμμόρφωσης ως Κατά τον επιτόπιο έλεγχο δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες δεσμεύσεις Πολλαπλής Συμμόρφωσης για τεμάχια που είναι
γραμμή βάσης για τις Αγροπεριβαλλοντικές Δράσεις
ενταγμενα στο Μέτρο 214-

21045

Ελαιώνας ή αμπελώνας σε μη παραγωγική ηλικία

Ελαιώνας ή αμπελώνας με ηλικία μικρότερη ή ίση των 5 ετών

21046

Μη κάλυψη της απαιτούμενης πυκνότητας των
παραγωγικών ελαιοδέντρων

Η πυκνότητα των παραγωγικών ελαιόδεντρων είναι μικρότερη από 8 δέντρα ανά στρέμμα

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)

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

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 βεβαιωσης ή σύμβασης για βιολογική
γεωργία

Μη επίδειξη του προβλεπόμενου παραστατικού βεβαίωση ή σύμβαση
το έτος ελέγχου
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Μη τήρηση των δεσμεύσεων της γραμμής βάσης του
προγράμματος στο σύνολο των
επιλέξιμων
αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης

Με δεδομένο ότι οι δεσμεύσεις ως προς τη γραμμή βάσης του προγράμματος (πολλαπλή συμμόρφωση) 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 σχετική αναφορά στο έντυπο της πολλαπλής συμμόρφωσης και στις
παρατηρήσεις του φύλλου .

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

21047

Μη τήρηση των ειδικών δεσμέυσεων του
προγράμματος για τις Αγροπεριβαλλοντικές Δράσεις

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες δεσμεύσεις του προγράμματος σε μέρος ή στο σύνολο των
τεμαχίων της εκμετάλλευσης που είναι ενταγμενα στο Μέτρο 214-

21050

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

21051

Μη τήρηση των απαιτήσεων για τους χώρους
ελέυθερης 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
Μη τήρηση δεσμεύσεων AGRO 2

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

21044

21055

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

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 δεσμέυσεις στο πλαίσιο του προτύπου AGRO για το σύνολο
της εκμετάλλευσης
Κατά τον επιτόπιο έλεγχο μη προσκόμιση αντιγράφου του προτύπου AGRO
ο παραγωγός δεσμέυεται για τη χρήση πιστοποιημένου σπόρου ποικιλιών στο πλαίσιο του AGRO 2
ο παραγωγός δεσμέυεται για την εφαρμογή σχεδίου λίπανσης στο πλαίσιο του AGRO 2
ο παραγωγός δεσμέυεται για την εφαρμογή σχεδίου άρδευσης στο πλαίσιο του AGRO 2
ο παραγωγός δεσμέυεται 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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