
 

 

  

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΜΕΤΡΟΥ 10: 

ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

    

 Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

  

1. Τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ  και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου. 

 

2. Τον Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τη 

χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 

κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ, 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 

814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου» (L 347/549 της 

17.12.20130). 

 

3. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Kαν. (ΕΕ) 640/2014  της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη 

συμπλήρωση του Kαν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης 

πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη 

της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση  

 

4. Τον Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) αριθ. 

1306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση» (L227/69 

της 31.07.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

5.  Την ΥΑ 4197/04.05.2017 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Καθορισμός 

πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 10.1.08 «Εφαρμογή της Μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των 

μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ 

ΑΡΜΟΔΙΑ  Δ/ΝΣΗ:  

ΤΜΗΜΑ: 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  

ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 

 Αθήνα 3/8/2022  
 Αρ. πρωτ.: 49151 

ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: 

 - Περιφερειακές Δ/νσεις ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

- Γεν. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 

- Γεν. Δ/νση Γεωργίας 

- Γεν. Δ/νση Κτηνιατρικής  

- Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 

- Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων 

 

Περιφέρειες  

- Γενικές Δ/νσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής 
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του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

6. Την με αριθμ. 6769/26-06-2017 1η πρόσκληση για τη Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της Μεθόδου 

σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 

«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

7. Την με αριθμ. 5218/20-06-2018 2η πρόσκληση για τη Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της Μεθόδου 

σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 

«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

2014-2020»  

 

8. Την με αριθμ. 3645/13-07-2020 3η πρόσκληση για τη Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της Μεθόδου 

σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 

«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

2014-2020» Την από 31/01/2022 προδημοσίευσης της παράτασης της 1ης πρόσκλησης για τη Δράση 

10.1.08 «Εφαρμογή της Μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) 

του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» 

 

9. Τη με αριθμ. 401/48520/ 29/3/2018 ΥΑ «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 

«Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση 

για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά 

και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. 

 

10. Τη με αριθμ 428/51088/3-4-2018 Εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ με θέμα «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή 

της αριθμ. 401/48520/29-3-2018 (ΦΕΚ Β΄1226/2-4-2018) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός 

πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ 

ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. 

 

11. Τη με αριθμ. 2925/5-4-2018 (ΦΕΚ 1307/ Β΄/ 13-4-2018) ΥΑ «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της 

Δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση στους ορυζώνες», του Μέτρου 10 

«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. 

 

Τη με αριθμ. 5217/20.6.2018 1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-2020 

Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» Δράση 10.1.07 «Εναλλακτική 

καταπολέμηση στους ορυζώνες» 

 

12. Τη με αριθμ. 3224/19.04.2017  Εγκύκλιο της ΕΥΕ ΠΑΑ με θέμα « Οδηγός εφαρμογής της 

εναλλακτικής καταπολέμησης ζιζανίων στους ορυζώνες με την καλλιεργητική πρακτική της 

ψευδοσποράς, στο πλαίσιο της δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους 

ορυζώνες» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. 

 

13. Τη με αριθμ. 1013/95296/18.09.2017 ΥΑ «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 10.01.01 

«Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», 

10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και 10.01.04 «Μείωση 

της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και 

κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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14. Τη με αριθμ. 2459/371456/ 22.12.2021 ΥΑ «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.01.04 

«Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 

«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2022 στο πλαίσιο του μεταβατικού Κανονισμού (EE) 2020/2220.» 

 

15. Tη με αριθμ. 2746/235674/20.9.2019 πρόσκληση για τη Δράση 10.1.03 «Διατήρηση της 

αμπελοκομικής πρακτικής στον Αμπελώνα Θήρας». 

 

16. Tη με αριθμ. 2205/168277/ 08.07.2019 πρόσκληση για τη Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας 

ορνιθοπανίδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

17. Τις με αριθμ 1131/52414/27.04.2018 και 1743/77667/1.6.2018 Εγκυκλίους της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής  του ΥΠΑΑΤ  με θέμα «Διεξαγωγή 

προενταξιακών ελέγχων στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από 

γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. 

 

18. Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση 

του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. C (2017) 8693 final/16-12-

2017 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής και ισχύει.  

 

 

 
 

 

Ισχύουν τα ακόλουθα όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων των γεωργοπεριβαλλοντικών 

- κλιματικών δράσεων του Μέτρου 10, όπως περιγράφονται στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΩΝ 

Κάθε γεωργός που έχει ενταχθεί σε κάποιο από τα  Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνονται 

στο άρθρο 28 του Καν.(ΕΕ) 1305/2013, οφείλει να τηρεί μια σειρά υποχρεώσεων ανά Δράση. Οι 

ακόλουθες υποχρεώσεις αφορούν τους δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 

2014-2020 και ειδικότερα του Μέτρου 10. Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι των κάτωθι  Δράσεων: 

 

Μέτρο 10: «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» 

• Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» 

• Δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας » 

• Δράση 10.1.03 «Διατήρηση της αμπελοκομικής πρακτικής στον Αμπελώνα Θήρας». 

• Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» 

• Δράση  10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση  ζιζανίων στους ορυζώνες» 

• Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδόπτερων (κομφούζιο)» 

• Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» 

 

Οριζόντια υποχρέωση για όλους τους δικαιούχους είναι η τήρηση του  γεωργοπεριβαλλοντικού-

κλιματικού φακέλου: 

Ι.   ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

 

Ο γεωργοπεριβαλλοντικός- κλιματικός φάκελος θεωρείται ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα που 

υποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση. Ανάλογα με τη Δράση ο φάκελος εμπεριέχει 

διαφορετικά έγγραφα τα οποία περιγράφονται ανά Δράση. Ο φάκελος αυτός πρέπει να είναι διαθέσιμος 

όταν ζητηθεί από τις ελεγκτικές αρχές και περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα κάτωθι υποστηρικτικά 

έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη στιγμή του ελέγχου, δηλαδή: 

 

Α. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης  στήριξής : Για τους δικαιούχους του Μέτρων 10 αίτηση 

στήριξής είναι η αίτηση που υποβάλλει ο υποψήφιος για την ένταξη σε Μέτρα, Υπομέτρα και Δράσεις 

του ΠΑΑ 2014-2020 που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων και ανήκουν στο πεδίο του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ), στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.  

 

Β. Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωμής: Ως αίτηση πληρωμής θεωρείται η ετήσια αίτηση που υποβάλλει 

ο δικαιούχος για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης από τις εθνικές αρχές, στο πλαίσιο του 

Καν(ΕΕ) αιθ.1305/2013. Η αίτηση πληρωμής για το Μέτρο 10 αποτελεί παράρτημα της Ενιαίας Αίτησης 

Ενίσχυσης (ΕΑΕ). 

 

Γ. Αντίγραφο Μητρώου Εισροών – Εκροών - ημερολόγιου εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς 

λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο δικαιούχος στο πλαίσιο 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 γεωργό 

περιβαλλοντικό κλιματικό  του φάκελο. 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, πρέπει να 
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υπάρχει στον  φάκελο υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η 

προέλευση αυτής. Η ύπαρξη των άνω Μητρώων είναι απαραίτητο στοιχείο φακέλου για όλες τις δράσεις 

του Μέτρου 10.  

 

Δ. Απόφαση Ένταξής Πράξεων στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν τροποποιήσεις 

αυτής. Η απόφαση αντικαθιστά τη σύμβαση του δικαιούχου.  

 

Ε. Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση ή τις δράσεις που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος. Τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται συγκεκριμένα και ανά δράση, ως προς την πληρότητα φακέλου 

περιγράφονται στο υποκεφάλαιο κάθε δράσης. 

 

    ΙΙ.  ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΗΣ/ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΌΤΗΤΑΣ  

 

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 10 είναι υποχρεωμένοι να τηρούν ορισμένες ελάχιστες δεσμεύσεις στην 

εκμετάλλευσή τους. Η τήρηση των δεσμεύσεων αυτών όπως ορίζονται στις δράσεις του Μέτρου 

αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή των δικαιούχων στη χορήγηση των ενισχύσεων.  

Η γραμμή βάσης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως ορίζεται στο Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020 

περιγράφεται στο υποκεφάλαιο κάθε δράσης.  

 

 

   ΙΙΙ.   ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

 

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 10 τηρούν στο σύνολο τους κάποιες υποχρεώσεις και κατά τη διάρκεια της 

περιόδου δέσμευσης και μέχρι τη λήξη της δεν δύναται να γίνει αντικατάσταση μιας υποχρέωσης σε 

άλλη. Δίνεται όμως η δυνατότητα  αναπροσαρμογής των συναφθεισών  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 των υποχρεώσεων για την πολλαπλή συμμόρφωση. 

 

Σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή 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 επιβάλλονται  οι προβλεπόμενες κυρώσεις.  
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(2) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Το δείγμα επιτόπιων ελέγχων του Μέτρου 10 εξάγεται μηχανογραφικά από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ο 

έλεγχος πραγματοποιείται όταν είναι εφικτό από μικτά συνεργεία (ΟΠΕΚΕΠΕ / ΔΑΟΚ/ ΚΖΓΠ) . Οι 

επιτόπιοι έλεγχοι πληρωμής πραγματοποιούνται από μικτά συνεργεία ελέγχου που απαρτίζουν ο 

ΟΠΕΚΕΠΕ ή το αρμόδιο ΚΖΓΠ (εφόσον πρόκειται για ελέγχους ζωικού κεφαλαίου). Στις περιπτώσεις 

που το αρμόδιο ΚΖΓΠ αδυνατεί να συνδράμει στην πραγματοποίηση των επιτόπιων ελέγχων πληρωμής, 

αυτοί πραγματοποιούνται από συνεργεία ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Οι εκμεταλλεύσεις των παραγωγών που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχονται στο σύνολό τους. Όσον 

αφορά στο ζωικό κεφάλαιο και στις σταυλικές εγκαταστάσεις (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, ιπποειδή), 

ελέγχονται επίσης και οι βοηθητικοί χώροι της εκμετάλλευσης όπως αποθήκες, αμελκτήρια, 

εγκαταστάσεις παραγωγής ζωοτροφών και ο γεωργικός εξοπλισμός, ιδίως όσον αφορά στην εφαρμογή 

φυτοπροστατευτικών ουσιών.  

Οι επιτόπιοι έλεγχοι καλύπτουν τη μέτρηση της έκτασης και την επαλήθευση της επιλεξιμότητας 

Η  επιτόπια επίσκεψη μπορεί να περιοριστεί σε τυχαίο δείγμα τουλάχιστον του 50% των 

ενταγμένων στην προς έλεγχο δράση, αγροτεμαχίων, ως προς τη μέτρηση, τον έλεγχο 

επιλεξιμότητας, τη γραμμή βάσης καθώς και των δεσμεύσεων. (στο φυσικό φάκελο του ελέγχου θα 

τηρείται πίνακας με τους  αύξοντες αριθμούς των αγροτεμαχίων που είναι ενταγμένα στο Μέτρο 10, με 

επισήμανση αυτών που ελέγχθηκαν με επιτόπια επίσκεψη) Σε περίπτωση μη ακέραιου αριθμού γίνεται 

στρογγυλοποίηση προς τα πάνω π.χ. συνολικά ενταγμένα αγροτεμάχια 11, η επίσκεψη θα διενεργηθεί 

στα 6. 

Η επιτόπια επίσκεψη, επεκτείνεται στο σύνολο των ενταγμένων αγροτεμαχίων:  

1. Στις περιπτώσεις όπου ορισμένες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, δεσμεύσεων και ειδικών 

δεσμεύσεων των αγροτεμαχίων δεν μπορούν να ελεγχθούν επαρκώς ή όταν διαπιστώνεται 

μη συμμόρφωση τότε όλα τα ενταγμένα αγροτεμάχια υπόκεινται σε επαλήθευση της 

επιλεξιμότητας 

2. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης απόκλισης ως προς την έκταση, γίνεται μέτρηση στο σύνολο 

των αγροτεμαχίων όπως περιγράφεται στις οδηγίες των επιτόπιων ελέγχων. Οι κωδικοί 

λαθών των ελεγχθέντων αγροτεμαχίων ανά σημείο ελέγχου όπως καταγράφονται στις 

οδηγίες επιτόπιου ελέγχου, σημειώνονται στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου ελέγχου 

φυτικού κεφαλαίου ΕΑΕ (αναφέρονται συγκεντρωτικά στο Παράρτημα)  

 

        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.  
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Είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέσω της ειδοποίησης να ενημερωθεί ο γεωργός ότι πρέπει πριν τον έλεγχο 

να έχει συγκεντρωμένο το σύνολο του ζωικού του κεφαλαίου, στη σταυλική εγκατάσταση που έχει 

δηλώσει στην ΕΑΕ,  ασχέτως προς τον αριθμό και το είδος των ζώων που δήλωσε στην ΕΑΕ και να έχει 

στη διάθεσή του το γεωργπεριβαλλοντικό-κλιματικό φάκελο, με πληρότητα δικαιολογητικών, όπως 

περιγράφεται στο σημείο Α. Ι της παρούσας εγκυκλίου. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο ελέγχεται πιθανή μη 

συμμόρφωση του δικαιούχου στις απαιτήσεις του Μέτρου. Ως  μη συμμόρφωση νοείται: 

 

(α) οποιαδήποτε περίπτωση μη εκπλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, δεσμεύσεων ή λοιπών 

υποχρεώσεων η οποία αφορά στα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή τις λοιπές υποχρεώσεις 

που συνδέονται με τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ή στήριξης που αναφέρονται στην Εθνική και 

Ενωσιακή νομοθεσία,  

 

(β) η μη συμμόρφωση με τις σχετικές με τη διαχείριση κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται από 

την ενωσιακή νομοθεσία, με τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των 

εκτάσεων που καθορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 94 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013, ή 

με τη διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων  

 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι ζωικού κεφαλαίου περιλαμβάνουν επίσης ελέγχους:  

α) της ορθότητας και της συνέπειας των καταχωρίσεων στο μητρώο και των δηλώσεων στην 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα ζώα, με βάση δείγμα δικαιολογητικών εγγράφων, όπως τιμολόγια 

αγορών και πωλήσεων, πιστοποιητικά σφαγής, κτηνιατρικά πιστοποιητικά και, κατά περίπτωση, 

διαβατήρια ζώου ή έγγραφα μεταφοράς, που αφορούν τα ζώα για τα οποία υποβλήθηκαν αιτήσεις 

ενίσχυσης ή πληρωμής κατά το εξάμηνο που προηγείται του επιτόπιου ελέγχου· εντούτοις, αν 

διαπιστωθούν ανωμαλίες, ο έλεγχος επεκτείνεται στο δωδεκάμηνο που προηγείται του επιτόπιου 

ελέγχου·  

β) για να διαπιστωθεί αν τα βοοειδή ή τα αιγοπρόβατα αναγνωρίζονται με τη βοήθεια ενωτίων ή άλλων 

μέσων αναγνώρισης ή συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από διαβατήριο ζώου ή έγγραφα μεταφοράς, 

καθώς επίσης αν έχουν καταχωριστεί στο μητρώο και έχουν δεόντως δηλωθεί στην ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων για τα ζώα.  

 

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 (Υποχρεώσεις Γεωργών) της παρούσας.  

 

Ο ελεγκτής οφείλει να πραγματοποιεί την επιτόπια επίσκεψη τη χρονική στιγμή που μπορεί να 

επιβεβαιώσει το μεγαλύτερο πλήθος των δεσμεύσεων. Για τη φυτική παραγωγή και αναφορικά με τη 

διαφοροποίηση των καλλιεργητικών φάσεων των δηλωθέντων καλλιεργειών, κάθε περιφερειακό 

γραφείο προγραμματίζει τους ελέγχους για το δείγμα στην περιοχή αρμοδιότητάς του με τέτοιο τρόπο 

ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν οι περισσότερες καλλιέργειες κατά την επιτόπια επίσκεψη. Για τις 

καλλιέργειες που έχει ολοκληρωθεί η συγκομιδή κατά την επιτόπια επίσκεψη γίνεται έλεγχος από τα 

υπολείμματα/ μάρτυρες. Αν παρόλα αυτά ο ελεγκτής δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τη δηλωθείσα 

καλλιέργεια δύναται να αναζητηθεί επιβεβαίωση από δορυφορικές εικόνες ή άλλες τεχνικές 

παρακολούθησης γης.  

 

Ο ελεγκτής οφείλει να αφήσει ίχνος ελέγχου. Συνεπώς πρέπει στα μητρώα που επιθεωρεί να 

αναγράφει τη λέξη ελέγχθηκε, δίπλα από την τελευταία εγγραφή, με ημερομηνία και μονογραφή. 

Σε περίπτωση παράβασης φωτογραφίζει το τεκμήριο και αποθηκεύει τη φωτογραφία.  

 

Ο έλεγχος των επιμέρους δράσεων αποτελείται από δύο τμήματα: α) σε επίπεδο αγροτεμαχίου/ ζωικού 

κεφαλαίου με τη χρήση κωδικών λαθών και μετρήσεων στο έντυπο Επιτόπιου φυτικού/ ζωικού 
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κεφαλαίου ΕΑΕ όπως περιγράφεται στην παρούσα εγκύκλιο και β) σε επίπεδο εκμετάλλευσης σε 

χωριστά φύλλα ελέγχου ανά Δράση –Έντυπο Γ που προσαρτώνται στο Παράρτημα.   

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, συμπληρώνονται τα συνημμένα υποδείγματα φύλλων ελέγχου, 

σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

υποχρεούται να τηρήσει ο κάθε γεωργός.  

 

Ο ελεγχόμενος λαμβάνει γνώση για τα αποτελέσματα του ελέγχου, προσθέτει τις παρατηρήσεις του στο 

πρακτικό και υπογράφει υποχρεωτικά επ’ αυτού, λαμβάνοντας αντίγραφο εφ’ όσον έχουν διαπιστωθεί 

παραβάσεις. Σε περίπτωση διαφωνίας με τα αποτελέσματα του ελέγχου, ο ελεγχόμενος διατηρεί το 

δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από τη λήψη των αποτελεσμάτων 

του ελέγχου, 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 ελέγχου της 

ένστασης δεν συμμετέχουν οι υπάλληλοι που διενήργησαν τον έλεγχο.  

 

 

ΙΙΙ. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

 

Η μη επίδειξη γεωργοπεριβαλλοντικού- κλιματικού φακέλου συνεπάγεται μη ύπαρξη φακέλου. Σε 

περίπτωση που επιδειχθεί ο φάκελος ελέγχουμε την πληρότητά του. Η πληρότητα του φακέλου σε όλα 

τα έντυπα ελέγχου ελέγχεται με βάση τα ερωτήματα  ανά δράση τα οποία συμπληρώνονται με τιμή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αναλυτικά και για κάθε δράση τα σημεία ελέγχου γεωργοπεριβαλλοντικού- κλιματικού  

φακέλου περιγράφονται στις επιμέρους δράσεις.  

       IV. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΟΙΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

 

Για το σύνολο των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων αν δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις που 

περιγράφονται ανά Μέτρο στα σημεία Γραμμή Βάσης του παρόντος, προστίθεται ο κωδικός 21036 «μη 

τήρηση γραμμής βάσης» στο φύλλο ελέγχου του γεωργού και στο αγροτεμάχιο που αφορά η μη 

συμμόρφωση. Σε περίπτωση μη τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας όπως αυτά περιγράφονται ανά 

Μέτρο/ Δράση προστίθεται ο Κωδικός λάθους 21902 «μη τήρηση κριτηρίων επιλεξιμότητας». 

 

     V. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ  

 

Όλοι οι έλεγχοι του Μέτρου 10 πραγματοποιούνται όταν δύναται να επιβεβαιωθεί το μεγαλύτερο μέρος 

των ειδικών δεσμεύσεων. Ειδικότερα και ανά Δράση οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται:  

Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»: Μεταξύ Ιουνίου - Σεπτεμβρίου.  

Δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας»: κατά τη διάρκεια όλου του έτους. 

Δράση 10.1.03 «Διατήρηση της αμπελοκομικής πρακτικής στον Αμπελώνα Θήρας»: κατά τη διάρκεια 

όλου του έτους. 

Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα»: Οι έλεγχοι 

πραγματοποιούνται για τους δικαιούχους της μεθοδολογίας Α κατά τη διάρκεια όλου του έτους και για 

τους δικαιούχους της μεθοδολογίας Β έως Νοέμβριο  κάθε έτους. 

Δράση  10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση  ζιζανίων στους ορυζώνες»: Απρίλιο έως Μάιο (βάσει 

εθνικής νομοθεσίας). 

Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»: 

Έως τέλος Οκτωβρίου (βάσει Εθνικής Νομοθεσίας). 
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Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»: κατά τη διάρκεια 

όλου του έτους. 

 

 

 

(3) ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

 

  (3.1)  Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»  

(Α) Περιγραφή Δράσης 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» 

 

Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το 

ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες. Οι γεωργικές εκτάσεις αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα των βιοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας, προσφέροντας τροφή και χώρους φωλιάσματος και 

αναπαραγωγής. 

 

Η δράση εφαρμόζεται στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Special 

Protected Areas, SPAs) της χώρας, όπως έχουν οριστεί από της Ελλάδα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 

της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2009/147/EC περί της διατηρήσεως 

των αγρίων πτηνών και στις γεωργικές εκτάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που έστω και 

ένα τμήμα τους περιλαμβάνεται σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας. 

 Η επιλεξιμότητα των εκμεταλλεύσεων σε επίπεδο αγροτεμαχίου, ως προς την περιοχή παρέμβασης, 

απεικονίζεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ)  του ενδιαφερόμενου. 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι πληρωμής πραγματοποιούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.   
 

  (Β) Γραμμή βάσης/ κριτήρια επιλεξιμότητας 

 

Οι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» οφείλουν να τηρούν κατά 

έτος και καθόλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων και στο σύνολο των αγροτεμαχίων  τους τη Γραμμή 

Βάσης, ήτοι: 

 

Γραμμή βάσης 

Η γραμμή βάσης αποτελείται από: 

α) υποχρεώσεις των παραγωγών που απορρέουν από εθνικές και ενωσιακές διατάξεις για την προστασία 

του περιβάλλοντος από τις αγροτικές δραστηριότητες, και η απόλυτη τήρησή τους σε όλα τα έτη της 

πενταετούς περιόδου δέσμευσης αποτελεί την ελάχιστη προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης, 

καθώς και 

β) ελάχιστες προϋποθέσεις που αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για εγκαταλελειμμένα αγροτεμάχια. 

 

Αναλυτικά: 

 

Ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα του Πυλώνα Ι: Να διατηρεί τη γη σε κατάσταση που να την 

καθιστά κατάλληλη για καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων 

γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων δηλαδή για τις αρόσιμες εκτάσεις να εφαρμόζει μία άροση ανά 

έτος 

 

ΚΓΠΚ 3 Να τηρεί τους όρους εφαρμογής των λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών προϊόντων όπως 

αναγράφονται στις ετικέτες των σκευασμάτων ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση των υπογείων υδάτων 

 

ΚΑΔ 1 Οι γεωργοί απαγορεύεται να εφοδιάζουν το έδαφος των γεωργικών εκτάσεων (καλλιεργούμενων 

και μη) με συνολική ποσότητα αζώτου από κτηνοτροφικά απόβλητα πάνω από 250 κιλά/εκτάριο σε 

χρονικό διάστημα 12 μηνών. Τα όρια αυτά περιλαμβάνουν τόσο την εφαρμογή επεξεργασμένων 

κτηνοτροφικών αποβλήτων όσο και την απόθεση αποβλήτων από τα ίδια τα ζώα που πιθανόν να 
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βόσκουν στις εκτάσεις αυτές. 

 

ΚΑΔ 2 Να τηρεί τα μέτρα για την προστασία και διατήρηση των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Οδηγία 

2009/147/ΕΚ) για την άγρια ορνιθοπανίδα και για την αποφυγή της ρύπανσης ή της υποβάθμισης των 

οικοτόπων των ειδών, καθώς και τις επιζήμιες για τα πτηνά ενοχλήσεις, όπως προσδιορίζονται στα 

σχετικά Προεδρικά Διατάγματα, τους Κανονισμούς Διοίκησης και Λειτουργίας και τα Σχέδια 

Διαχείρισης 

 

ΚΑΔ 3 Για τα αγροτεμάχια εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΦΥΣΗ 

(NATURA) 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), ο γεωργός οφείλει να τηρεί τα εγκεκριμένα Σχέδια 

Διαχείρισης. 

 

ΚΑΔ 4: Η τήρηση του προβλεπόμενου από την Πολλαπλή Συμμόρφωση, Μητρώου Εισροών και 

Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.). Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν στην 

εκμετάλλευσή τους Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.), το οποίο 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και 

πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές) σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 17, 18, 19 

και 20 του Καν. (ΕΚ) 178/2002. Το Μ.Ε.Ε.-Η.Ε. επίσης περιλαμβάνει πίνακες όπου καταγράφονται 

ημερολογιακά οι εισροές και οι εκροές της εκμετάλλευσης, καθώς και οι διεξαχθείσες εργασίες και 

συσχετίζονται με τα αντίστοιχα παραστατικά και έγγραφα. 

 

ΚΑΔ 10 Ο γεωργός υποχρεούται να ακολουθεί κανόνες και στον τομέα της φυτοπροστασίας. Η ορθή 

χρήση των φυτοπροστατευτικών περιλαμβάνει: 

1. την εφαρμογή των αρχών της ορθής πρακτικής φυτοπροστασίας, πρακτική κατά την οποία η 

επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα φυτά ή φυτικά προϊόντα, 

σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης χρήσης, επιλέγεται, υπολογίζεται η δοσολογία και 

διευθετείται ο χρόνος επέμβασης με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτή 

αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες 

και τις δυνατότητες για καλλιεργητικό και βιολογικό έλεγχο, 

2. την τήρηση των όρων της άδειας για διάθεση στην αγορά και χρήση των φυτοπροστατευτικών, που 

θεσπίζονται σύμφωνα με το Ν. 4036/2012 και τις εφαρμοστικές του διατάξεις, και καθορίζονται στη 

σήμανση, 

3. την τήρηση των υποχρεώσεων για την ασφάλεια της χρήσης του μηχανολογικού εξοπλισμού που 

προκύπτουν από τις εγκυκλίους της πολλαπλής συμμόρφωσης. 

 

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

 

Οδηγία υπ’ αριθ. 2009/128/ΕΚ της 21-10-2009 (L 309/71) 

• Από 01/1/2014 όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να 

εφαρμόζουν τις Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας όπως καθορίζονται στο 

παράρτημα III της Οδηγίας 128/2009/ΕΚ και εναρμονίστηκαν στην εθνική νομοθεσία με τον 

ν.4036/2012 (Α΄8) και το παράρτημα Δ αυτού. Σε περίπτωση αναρτημένων στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οδηγιών Ολοκληρωμένης 

Φυτοπροστασίας» ανά καλλιέργεια/ομάδα καλλιεργειών, οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών 

φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης 

Φυτοπροστασίας που προσδιορίζονται σε αυτές. 

• Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό 

γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του Ν. 

4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει, για να μπορούν να προμηθεύονται μετά τις 26 

Νοεμβρίου 2015 φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση. 

 

Επιπρόσθετα οι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.01 πρέπει να τηρούν καθ’ όλη τη περίοδο δέσμευσης τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας ήτοι τα αγροτεμάχιά τους: 
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• Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με τις επιλέξιμες  για τη 

δράση καλλιέργειες   

• Να  είναι δηλωμένα με επιλέξιμη ομάδα καλλιέργειας για τη Δράση. 

• Να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης. 

• Να μην είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό 

συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ έτους 2022 του ενδιαφερόμενου. 

 

 (Γ) Δεσμεύσεις  

 

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν από 01/10/2019. 

 

1. Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται: 

α. να εφαρμόζουν στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια τις ειδικές δεσμεύσεις της δράσης, όπως 

αυτές αναλύονται στο σημείο «Ειδικές Δεσμεύσεις» της παρούσας. 

β. να κατέχουν νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης τα ενταγμένα στο πλαίσιο της 

δράσης αγροτεμάχια. Η κατοχή των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων ελέγχεται μηχανογραφικά, 

στο πλαίσιο της ΕΑΕ.  

γ. να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, καθώς δεν επιτρέπεται 

η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της παρούσας. 

δ. να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία εντάχθηκαν στη 

δράση, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων, τροποποίησης τεχνικού 
δελτίου ή μεταβίβασης. 

ε. να υποβάλλουν κατ’ έτος Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ), παράρτημα της οποίας αποτελεί η 

αίτηση πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος για την καταβολή της ενίσχυσης της δράσης, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία κάθε έτους εφαρμογής, όπως προβλέπεται, με αναφορά στον κωδικό 

παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση αγροτεμάχιο. 

στ. να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά 

όργανα. 

ζ. να τηρούν, καθόλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων, γεωργοπεριβαλλοντικό– κλιματικό φάκελο 

δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων και 

πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα. 

 

Ειδικές δεσμεύσεις 

 

Οι δικαιούχοι της δράσης αναλαμβάνουν τις παρακάτω ειδικές δεσμεύσεις: 

(α) την καλλιέργεια της ενταγμένης γεωργικής έκτασης με επιλέξιμη/επιλέξιμες ομάδες καλλιεργειών. 

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ακόλουθες ομάδες καλλιεργειών: σιτηρά, σανοδοτικά φυτά 

και ψυχανθή. Δεν επιτρέπεται και δεν είναι επιλέξιμη προς πληρωμή η συγκαλλιέργεια με καλλιέργειες 

που ανήκουν σε διαφορετικές επιλέξιμες ομάδες για τη δράση καθώς και η συγκαλλιέργεια με μη 

επιλέξιμες καλλιέργειες. 

(β) τη μη συγκομιδή της παραγωγής για περίοδο τριών (3) μηνών μετά τη συνήθη, κατά περίπτωση, 

ημερομηνία συγκομιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, 

σε έκταση τουλάχιστον 10% της ενταγμένης γεωργικής έκτασης ανά ομάδα καλλιέργειας σε 

ενιαίο/ενιαία αγροτεμάχιο/αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης.. 

(γ) τη μη χρήση λιπασμάτων συμπεριλαμβανομένης της κοπριάς καθώς και φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στο τμήμα της ενταγμένης έκτασης στο οποίο δεν συγκομίζεται η παραγωγή. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια της πενταετίας το αγροτεμάχιο/αγροτεμάχια για το/τα οποία έχουν αναληφθεί οι ειδικές 

δεσμεύσεις του παρόντος άρθρου παραμένει/-νουν σταθερό/-ά και δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή 

του/τους πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται στο σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης και όχι μόνο στο/στα 

αγροτεμάχιο/αγροτεμάχια με την ασυγκόμιστη παραγωγή, η χρήση κάθε μεθόδου παγίδευσης και 

εξολόθρευσης της άγριας ορνιθοπανίδας καθώς και η λήψη αποτρεπτικών μέτρων πρόσβασης της 

άγριας ορνιθοπανίδας στο/στα αγροτεμάχιο/α με την ασυγκόμιστη παραγωγή 
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(Δ) Γεωργοπεριβαλλοντικός κλιματικός  φάκελος δικαιούχου  

 

Γεωργοπεριβαλλοντικός - κλιματικός φάκελος δικαιούχου νοείται ο φυσικός φάκελος που υποχρεούνται 

να τηρούν οι δικαιούχοι καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων καθώς και για τρία (3) επιπλέον 

έτη μετά το τέλος των δεσμεύσεων και ο οποίος πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε 

κάθε σχετικό αίτημα. 

 Ο φάκελος περιλαμβάνει κατά περίπτωση και κατ’ ελάχιστον: 

• Μητρώο Εισροών και Εκροών (ΜΕΕ) της εκμετάλλευσης, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της 

Πολλαπλής Συμμόρφωσης  

• Ημερολόγιο εργασιών (ΗΕ) της εκμετάλλευσης, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της Πολλαπλής 

Συμμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει ημερολόγιο εργασιών ανά αγροτεμάχιο και  

• νόμιμα παραστατικά αγοράς (κυρίως για φυτοπροστατευτικά προϊόντα) και πώλησης προϊόντων 

και  

• αντίγραφο από την ηλεκτρονική αίτηση στήριξης.   

 

(Ε) Σημεία ελέγχου Δράσης 10.1.01  «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

Ερώτημα 1: Τηρεί ο δικαιούχος γεωργοπεριβαλλοντικό - κλιματικό φάκελο;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει φάκελο συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 

Ερώτημα 1.1 : Διατηρεί μητρώο εισροών - εκροών;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει το μητρώο εισροών/ εκροών συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Στη συνέχεια ελέγχουμε την ορθή συμπλήρωση του ήτοι να υπάρχουν εγγραφές και αναγράφεται η λέξη 

«ελέγχθηκε» με ημερομηνία/ μονογραφή.  

 

Ερώτημα 1.2: Διατηρεί μητρώο εργασιών;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει μητρώο εργασιών συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ 

αναφέρονται υποχρεωτικά, εκτός των άλλων, οι απαιτούμενες εργασίες για την εφαρμογή της 

χειρωνακτικής ζιζανιοκτονίας ή του ατομικού φορητού χορτοκοπτικού μηχανήματος Στη συνέχεια 

ελέγχουμε την ορθή συμπλήρωση του ήτοι να υπάρχουν εγγραφές και αναγράφεται η λέξη «ελέγχθηκε» 

με ημερομηνία/ μονογραφή.  

 

Ερώτημα 2: Τηρείται η γραμμή βάσης στο σύνολο της εκμετάλλευσης;  

 

ΕΛΕΓΧΟΣ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

 

 Οι κάτωθι κωδικοί λάθους συνοδεύουν το πρακτικό επιτοπίου ελέγχου φυτικού κεφαλαίου σε 

κάθε αγροτεμάχιο που διαπιστώνεται η παράβαση  

 

Ο τρόπος ελέγχου σε όλες τις περιπτώσεις είναι κάποια από τις εξής επιλογές: 

1. Επιτόπια επίσκεψη 

2. Μητρώο 

3. Διασταύρωση 

4. Μέτρηση 

5. Τεχνικές τηλεπισκόπησης 

6. Τεχνικές παρακολούθησης γης 

Σημειώνεται ότι, εάν υπάρχει η δυνατότητα φωτογραφίζεται η διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση. 
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Συγκεκριμένα: 

 

1.Μη τήρηση γραμμής βάσης/ κριτήρια επιλεξιμότητας 

Η γραμμή βάσης/ κριτήρια επιλεξιμότητας για τη Δράση 10.01.01 έχει περιγραφεί στο σημείο (Β). Για 

τα αγροτεμάχια που δεν τηρούν τις εν λόγω υποχρεώσεις αναγράφεται ο κωδικός λάθους 21036/ 21902 

μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης   

 

2.Αγροτεμάχια που διαπιστώθηκε συγκομιδή 

Τα αγροτεμάχια που δεν θα συγκομιστούν δηλώνονται στην ΕΑΕ. Αν παρατηρηθεί μη τήρηση της 

δέσμευσης μη συγκομιδή της παραγωγής για περίοδο τριών (3) μηνών μετά τη συνήθη, κατά περίπτωση, 

ημερομηνία συγκομιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, 

συμπληρώνεται ο κωδικός λάθους 21118 και μια σύντομη περιγραφή. 

 

3.Χρήση λιπασμάτων κοπριάς φυτοπροστατευτικών. 

Για τα αγροτεμάχια που δεν συγκομίζεται η παραγωγή και μόνο, δεν εφαρμόζονται λιπάσματα/ 

φυτοπροστατευτικά/ κοπριά. Αν από την επιτόπια επίσκεψη ή/και από το ημερολόγιο εργασιών 

διαπιστωθεί τέτοια παράβαση βάζουμε τον κωδικό λάθους 21120 και μια σύντομη περιγραφή  

 

4.Αγροτεμάχια με χρήση αποτρεπτικών παγίδων/ παγίδων εξολόθρευσης 

Απαγορεύεται στο σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης και όχι μόνο στο/στα 

αγροτεμάχιο/αγροτεμάχια με την ασυγκόμιστη παραγωγή, η χρήση κάθε μεθόδου παγίδευσης και 

εξολόθρευσης της άγριας ορνιθοπανίδας καθώς και η λήψη αποτρεπτικών μέτρων πρόσβασης της 

άγριας ορνιθοπανίδας στο/στα αγροτεμάχιο/α με την ασυγκόμιστη παραγωγή. Αν διαπιστωθεί τέτοια 

παράβαση συμπληρώνεται ο κωδικός λάθους 21121 και μια σύντομη περιγραφή. 

 

Σε περιπτώσεις αγροτεμαχίων, όπου διαπιστώνεται, είτε μη εφαρμογή της μια άροσης ανά έτος είτε 

εγκατάλειψη και σύμφωνα με τις οδηγίες επιτόπιου ελέγχου, τότε συμπληρώνεται ο κωδικός λάθους 

20147: Μη τήρηση της ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας. 

Σε κάθε περίπτωση στα αγροτεμάχια που διαπιστώνεται μη τήρηση της ελάχιστης γεωργικής 

δραστηριότητας ή εγκατάλειψη, καταχωρείται και ο κωδικός λάθους 21036: Μη τήρηση της γραμμής 

βάσης. 

 

 

(3.2) Δράση 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας»  

(Α) Περιγραφή Δράσης 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας» 

 

Στόχος της δράσης είναι η προστασία της παραδοσιακής μορφής του ελαιώνα Άμφισσας, που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του δελφικού τοπίου, με τη διατήρηση της μορφής των δένδρων που 

συνθέτουν τον ελαιώνα (κορμός, κώμη) και την ορθολογική διαχείριση των αναχωμάτων (τραφιών) που 

βρίσκονται εντός του ελαιώνα 
 

Η δράση εφαρμόζεται στα ελαιοτεμάχια του ελαιώνα της Άμφισσας.  
Συγκεκριμένα, στο Δήμο Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας: 

• Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας και Τοπικές Κοινότητες Αγ. Γεωργίου, Αγ. Κωνσταντίνου, 

Δροσοχωρίου, Ελαιώνος, Σερνικακίου και Προσηλίου της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας, 

• Δημοτική Κοινότητα Ιτέας και Τοπική Κοινότητα Κίρρας της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας,  

• Δημοτική Κοινότητα Δελφών και Τοπική Κοινότητα Χρισσού της Δημοτικής Ενότητας 

Δελφών και στο Δήμο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας 

Βοιωτίας: 

• Δημοτική Ενότητα Αράχοβας 
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Οι κατ’ έτος  επιτόπιοι έλεγχοι πληρωμής πραγματοποιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.  
 

               (Β) Γραμμή βάσης/ κριτήρια επιλεξιμότητας 

 

Οι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας» οφείλουν να τηρούν 

κατά έτος και καθόλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων και στο σύνολο των αγροτεμαχίων  τους τη Γραμμή 

Βάσης, ήτοι: 

 

 Γραμμή βάσης 

Η γραμμή βάσης αποτελείται από: 

 

α) υποχρεώσεις των παραγωγών που απορρέουν από τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις για την 

προστασία του περιβάλλοντος από τις αγροτικές δραστηριότητες, και η απόλυτη τήρησή τους αποτελεί 

την ελάχιστη προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης σε όλα τα έτη της πενταετούς περιόδου 

δέσμευσης, καθώς και 

 

β) από ελάχιστες προϋποθέσεις που αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για εγκαταλελειμμένα αγροτεμάχια. 

Οι τελευταίες συνίστανται σε καθαρισμό του υποορόφου του ελαιώνα ανά δύο (2) έτη ή σε κλάδεμα 

κλαδοκάθαρου το αργότερο ανά δύο (2) έτη . 

 

ΚΑΔ 4 Την τήρηση του προβλεπόμενου από την Πολλαπλή Συμμόρφωση, Μητρώου Εισροών και 

Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.). Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν στην 

εκμετάλλευσή τους Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.), το οποίο 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και 

πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές) σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 17, 18, 19 

και 20 του Καν. (ΕΚ) 178/2002. Το Μ.Ε.Ε.-Η.Ε. επίσης περιλαμβάνει πίνακες όπου καταγράφονται 

ημερολογιακά οι εισροές και οι εκροές της εκμετάλλευσης, καθώς και οι διεξαχθείσες εργασίες και 

συσχετίζονται με τα αντίστοιχα παραστατικά και έγγραφα. 

 

ΚΓΠΚ 5: Σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο υποχρεώσεων ο παραγωγός απαγορεύεται να καταστρέφει τις 

ξερολιθιές, τα αναχώματα και τα φυσικά πρανή στα όρια των αγροτεμαχίων, τα οποία συνεισφέρουν 

στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση. 

 

ΚΓΠΚ 6: Όσον αφορά στα υπολείμματα των κλαδεμάτων, δύναται να εφαρμοσθεί η συγκέντρωσή τους 

σε σωρό και η καύση τους με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πυρκαγιάς κατόπιν 

ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής. 
 
ΚΓΠΚ 7: Ο γεωργός, δεν πρέπει να καταστρέφει σημαντικά στοιχεία του αγροτικού τοπίου όπως 

αναβαθμίδες, τάφρους, φυτοφράκτες, υδατοσυλλογές και δενδροστοιχίες που αποτελούνται από δένδρα 

με ελάχιστη διάμετρο κώμης ένα (1) μέτρο, εντός των αγροτεμαχίων ή και στο περιθώριο αυτών. 

 

ΚΑΔ 10 Ο γεωργός υποχρεούται να ακολουθεί κανόνες και στον τομέα της φυτοπροστασίας. Η ορθή 

χρήση των φυτοπροστατευτικών περιλαμβάνει: 

1. την εφαρμογή των αρχών της ορθής πρακτικής φυτοπροστασίας, πρακτική κατά την οποία η 

επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα φυτά ή φυτικά προϊόντα, 

σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης χρήσης, επιλέγεται, υπολογίζεται η δοσολογία και 

διευθετείται ο χρόνος επέμβασης με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτή 

αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες 

και τις δυνατότητες για καλλιεργητικό και βιολογικό έλεγχο, 

2. την τήρηση των όρων της άδειας για διάθεση στην αγορά και χρήση των φυτοπροστατευτικών, που 

θεσπίζονται σύμφωνα με το Ν. 4036/2012 και τις εφαρμοστικές του διατάξεις, και καθορίζονται στη 

σήμανση, 

3. την τήρηση των υποχρεώσεων για την ασφάλεια της χρήσης του μηχανολογικού εξοπλισμού 
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που προκύπτουν από τις εγκυκλίους της πολλαπλής συμμόρφωσης. 

 

Επίσης, όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις 

Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας  που προσδιορίζονται στις «Οδηγίες Ολοκληρωμένης 

Φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια της ελιάς» (αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer 
2/cropproduction/fytoprostasiamenu/oloklfytoprostasia-menu/2972-odhgies-fyto). 
Τέλος, οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό 

γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για να μπορούν να προμηθεύονται 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση. 

 

Επιπρόσθετα οι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.02 πρέπει να τηρούν καθόλη τη περίοδο δέσμευσης τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας ήτοι τα αγροτεμάχιά τους: 

 

• να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με την 

επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ελιά) 

• να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης. 

• να μην είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό 

συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ έτους 2018 του ενδιαφερόμενου. 

• να μην έχουν και άλλη καλλιέργεια εκτός από ελιά (απαγορεύεται η συγκαλλιέργεια). 

 

 

(Γ) Δεσμεύσεις  

 

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας από το έτος 2019. Οι δικαιούχοι της δράσης 

δεσμεύονται:  

 

α. να κατέχουν νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης, τα ενταγμένα στη δράση 

αγροτεμάχια. Η κατοχή των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων ελέγχεται μηχανογραφικά, στο 

πλαίσιο της ΕΑΕ.  

β. να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, καθώς δεν επιτρέπεται 

η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις  

γ. να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία εντάχθηκαν στη 

δράση, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας /εξαιρετικών περιστάσεων. 

δ. να υποβάλλουν κατ’ έτος Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ), παράρτημα της οποίας αποτελεί η αίτηση 

πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος για την καταβολή της ενίσχυσης της δράσης  με αναφορά στον 

κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση αγροτεμάχιο. 

ε. να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά 

όργανα. 

στ. να τηρούν, καθόλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων, γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο 

δικαιούχου, ο οποίος  πρέπει να φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των 

δεσμεύσεων και να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα. 

 

 Ειδικές δεσμεύσεις 

Οι δικαιούχοι της δράσης αναλαμβάνουν τις παρακάτω ειδικές δεσμεύσεις: 

α. να διατηρούν τα ελαιόδεντρα των ενταγμένων αγροτεμαχίων σε ύψος τουλάχιστον τεσσάρων (4) 

μέτρων, 

β. να διατηρούν σε κάθε ενταγμένο αγροτεμάχιο την πυκνότητα φύτευσης των ελαιόδεντρων, με ύψος 

τεσσάρων (4) μέτρων και άνω, μεταξύ 80 και 250 δέντρα ανά εκτάριο (Ha), (1 Ha = 10 στρέμματα), 

γ. να διατηρούν τα ελαιόδεντρα στην υπάρχουσα μορφή τους και να μην προβαίνουν σε ενέργειες 

ανανέωσής τους, όπως αυστηρό κλάδεμα, σύντμηση βραχιόνων ή καρατόμηση, 

δ. να διατηρούν τα παραδοσιακά αναχώματα (τράφια), εφόσον υπάρχουν, και να εφαρμόζουν 

χειρωνακτική ζιζανιοκτονία χωρίς χρήση φωτιάς, ζιζανιοκτόνων, σκαπτικών μηχανημάτων (π.χ. 
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φρέζας), και χωρίς άροση. Διευκρινίζεται ότι πέραν των αμιγώς χειρωνακτικών σκαπτικών μέσων, 

επιτρέπεται και η χρήση ατομικού φορητού χορτοκοπτικού μηχανήματος, η οποία συνάδει με τους 

περιβαλλοντικούς στόχους της δράσης. 

ε. να συμμετέχουν με τα ενταγμένα αγροτεμάχιά τους στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της 

ελιάς με δολωματικό ψεκασμό των Περιφερειακών Ενοτήτων Φωκίδας και Βοιωτίας ή να εφαρμόζουν 

σε αυτά σύστημα βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών Κανονισμών, όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Η τήρηση της παραπάνω δέσμευσης ελέγχεται και επιβεβαιώνεται 

κατά το στάδιο της πληρωμής από την αρμόδια ΔΑΟΚ καθώς είναι η υπηρεσία που έχει την 

αρμοδιότητα της διαδικασίας διαχείρισης του δολωματικού ψεκασμού του δάκου στην περιοχή ευθύνης 

της. Ωστόσο, ειδικά για τους βιοκαλλιεργητές που είναι ενταγμένοι στο Σύστημα Ελέγχου Βιολογικών 

Προϊόντων και έχουν σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), απαιτείται η ανάρτηση 

ηλεκτρονικά στο ΠΣ της δράσης από τον ίδιο τον δικαιούχο παραστατικών που πιστοποιούν την τήρηση 

των απαιτήσεων των σχετικών Κανονισμών, για την εφαρμογή συστήματος βιολογικής γεωργίας.  
 
(Δ) Γεωργοπεριβαλλοντικός κλιματικός  φάκελος δικαιούχου  

 

Γεωργοπεριβαλλοντικός - κλιματικός φάκελος δικαιούχου νοείται ο φυσικός φάκελος που υποχρεούνται 

να τηρούν οι δικαιούχοι καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων καθώς και για τρία (3) επιπλέον 

έτη μετά το τέλος των δεσμεύσεων και ο οποίος πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε 

κάθε σχετικό αίτημα. 

Ο φάκελος περιλαμβάνει κατά περίπτωση και κατ’ ελάχιστον: 

• Μητρώο Εισροών και Εκροών (ΜΕΕ) της εκμετάλλευσης, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της 

Πολλαπλής Συμμόρφωσης  

• Ημερολόγιο εργασιών (ΗΕ) της εκμετάλλευσης, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της Πολλαπλής 

Συμμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει ημερολόγιο εργασιών ανά αγροτεμάχιο και  

• νόμιμα παραστατικά αγοράς (κυρίως για φυτοπροστατευτικά προϊόντα) και πώλησης προϊόντων 

και  

• αντίγραφο από την ηλεκτρονική αίτηση στήριξης.   

 

(Ε) Σημεία ελέγχου της Δράσης 10.1.02  «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

Ερώτημα 1: Τηρείται φάκελος που περιλαμβάνει τα επίσημα έγγραφα;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει φάκελο συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 

Ερώτημα 1.1: Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης 

 

Ερώτημα 1.2: Αντίγραφο του τηρούμενου  ημερολογίου εργασιών  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει μητρώο εργασιών συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ. 

 Θα πρέπει ν΄ αναφέρονται υποχρεωτικά, εκτός των άλλων, οι απαιτούμενες εργασίες για την εφαρμογή 

της χειρωνακτικής ζιζανιοκτονίας ή του ατομικού φορητού χορτοκοπτικού μηχανήματος Στη συνέχεια 

ελέγχουμε την ορθή συμπλήρωση του ήτοι να υπάρχουν εγγραφές και αναγράφεται  η λέξη «ελέγχθηκε» 

με ημερομηνία/ μονογραφή.  

 

Ερώτημα 1.3: Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου εισροών – παραστατικών αγοράς φυτο-

προστατευτικών / λιπασμάτων.  
Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει το μητρώο εισροών/ εκροών συμπληρώνεται  με ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Στη συνέχεια ελέγχεται η  ορθή συμπλήρωσή του, δηλαδή η ύπαρξη εγγραφών και αναγράφεται η λέξη 

«ελέγχθηκε» με ημερομηνία/ μονογραφή.  

 

Ερώτημα 1.4: Αντίγραφο του μητρώου εκροών της εκμετάλλευσης 
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Ερώτημα 2: Υπάρχει εφαρμογή των δεσμεύσεων της γραμμής βάσης του προγράμματος στο σύνολο 

των επιλέξιμων αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης; 

 

Οι κάτωθι κωδικοί λάθους συνοδεύουν το πρακτικό επιτοπίου ελέγχου φυτικού κεφαλαίου σε 

κάθε αγροτεμάχιο που διαπιστώνεται η παράβαση  

 

Ο τρόπος ελέγχου συμπληρώνεται από τις κάτωθι  επιλογές: 

1. Επιτόπια επίσκεψη 

2. Μητρώο 

3. Διασταύρωση 

4. Μέτρηση 

5. Τεχνικές τηλεπισκόπησης 

6. Τεχνικές παρακολούθησης γης 

 

Σημειώνεται ότι, εάν υπάρχει η δυνατότητα φωτογραφίζεται η διαπιστωθείσα μη 

συμμόρφωση. 

 

Συγκεκριμένα: 

 

1.Μη τήρηση γραμμής βάσης/ κριτήρια επιλεξιμότητας 

Η γραμμή βάσης/ κριτήρια επιλεξιμότητας για τη Δράση 10.01.02 έχει περιγραφεί στο σημείο (Β). Για 

τα αγροτεμάχια που δεν τηρούν τις εν λόγω υποχρεώσεις αναγράφονται  τα α/α της ΕΑΕ - χαρτογραφικό, 

τον τρόπο ελέγχου με κάποια από τις άνω επιλογές, τον κωδικό λάθους 21036/ 21902 και μια σύντομη 

περιγραφή από τον τύπο της παράβασης. 

 

2.Αγροτεμάχια που δεν διαπιστώθηκε το ύψος δένδρων τουλάχιστον τεσσάρων μέτρων  

Στα αγροτεμάχια βρέθηκαν δέντρα νέας φύτευσης, με ύψος μικρότερο των 4 μέτρων αναγράφεται  ο 

κωδικός λάθους 21113 και μια σύντομη περιγραφή. 

 

3.Αγροτεμάχια που διαπιστώθηκε μη ορθή πυκνότητα φύτευσης 

Ο αριθμός των δέντρων μετράται και καταγράφεται στο σχετικό φύλλο της ΕΑΕ σύμφωνα με την 

ακόλουθη μέθοδο. O ακριβής αριθμός δέντρων που μετριέται, σημειώνεται στη θέση «Αριθμός 

Δένδρων». Η διαδικασία μέτρησης ορίζεται ως εξής: 

 

I. για δενδρώνα μικρότερο ή ίσο των 0,3 HA καταμετρούνται όλα τα δέντρα. 

II. για δενδρώνα > 0,3 HA, εάν αυτός είναι κανονικός-ομοιόμορφος-συστηματικός, μετρείται 

μέρος της έκτασης περίπου 1 στρ (0,1 ΗΑ) και γίνεται αναγωγή στο σύνολο της έκτασης.  

III. για δενδρώνα > 0,3 HA, που δεν είναι κανονικός-ομοιόμορφος-συστηματικός, η μέτρηση των 

δένδρων πραγματοποιείται εντός  «αντιπροσωπευτικών τμημάτων» του αγροτεμαχίου, 

ελάχιστου μεγέθους 100 τετραγωνικών μέτρων και αναγωγή στο σύνολο της έκτασης. Το πλήθος 

των «αντιπροσωπευτικών τμημάτων» εξαρτάται από το μέγεθος του αγροτεμαχίου. Σε 

αγροτεμάχια σημαντικά σε μέγεθος τα «αντιπροσωπευτικά τμήματα» τουλάχιστον 100 

τετραγωνικών μέτρων δύναται να είναι περισσότερα και επιλέγονται σύμφωνα με τους 

ακόλουθους κανόνες:  

• Αν η έκταση του αγροτεμαχίου είναι μεγαλύτερη των 0,3 HA και μέχρι και 10 HA, η έκταση 

των «αντιπροσωπευτικών τμημάτων» πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 1% της 

συνολικής έκτασης. 

• Αν η έκταση του αγροτεμαχίου είναι μεγαλύτερη 10HA, η έκταση των «αντιπροσωπευτικών 

τμημάτων» πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 0,5% της συνολικής έκτασης. 
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Η  έκταση των «αντιπροσωπευτικών τμημάτων» δύναται να ποικίλει σύμφωνα με τις εξής οδηγίες: 

(α) Για αγροτεμάχιο μικρότερο ή ίσο των 5 HA κάθε «αντιπροσωπευτικό τμήμα» πρέπει να είναι 100 

τ.μ. (0,01 HA)  

(β) Για αγροτεμάχιο μεγαλύτερο  των 5 HA κάθε «αντιπροσωπευτικό τμήμα» πρέπει να είναι 200 τ.μ. 

(0,02 ΗA)  

 

Τα «αντιπροσωπευτικά τμήματα»  επιλέγονται διαγώνια και σύμφωνα με το κάτωθι διάγραμμα, να 

καλύπτονται  περιοχές αραιής δενδροφύτευσης και περιοχές αποδεκτής συγκαλλιέργειας (όπου αυτή 

επιτρέπεται). Στις περιπτώσεις συγκαλλιέργειας,  εκτιμάται αναλογικά ο αριθμός δέντρων.  

 
 

Για τη διευκόλυνση των ελεγκτών μπορεί να συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας σε πρόχειρη μορφή : 

 

Αα 

αγροτεμαχίου 

Αριθμός 

αντιπροσωπευτικών 

τμημάτων 

Έκταση 

αντιπρ. 

Τμημάτων  

Αριθμός 

επιλέξιμων 

δέντρων 

Αναγωγή των δένδρων 

στο σύνολο της έκτασης 

         

         

         

 

4.Αγροτεμάχια που παρατηρήθηκαν ενέργειες ανανέωσης τους  

Καταγράφεται, στα αγροτεμάχια που παρατηρήθηκαν ενέργειες ανανέωσής τους, όπως αυστηρό 

κλάδεμα, σύντμηση βραχιόνων ή καρατόμηση,  τον κωδικό λάθους 21114  και μια σύντομη περιγραφή 

από τον τύπο της παράβασης. 

 

5.Αγροτεμάχια που δεν διατηρήθηκαν τα παραδοσιακά αναχώματα (τράφια), εφόσον υπάρχουν 

Καταγράφεται, στα αγροτεμάχια που δεν διατηρούν τα παραδοσιακά αναχώματα (τράφια), εφόσον 

υπάρχουν,  τον κωδικό λάθους 21115 και μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης.  

 

6. Αγροτεμάχια που δεν υπάρχουν τα παραδοσιακά αναχώματα (τράφια), εφόσον δηλώνονται 

Καταγράφεται στα αγροτεμάχια που δεν διαπιστώνονται τα παραδοσιακά αναχώματα (τράφια), εφόσον 

δηλώνονται, ο κωδικός λάθους 21116 και μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης.  

 

7. Αγροτεμάχια στα οποία δεν εφαρμόζεται χειρωνακτική ζιζανιοκτονία στα αναχώματα  

Καταγράφεται στα αγροτεμάχια όπου δεν έχει γίνει  χειρωνακτική απομάκρυνση των ζιζανίων, ο  

κωδικός λάθους 21030 και μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης. 

 

Επιπλέον για τις ανάγκες της Δράσης συμπληρώνεται στο φύλλο ελέγχου φυτικού  κεφαλαίου ΟΣΔΕ 

τα πεδία: 
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➢ Αριθμός δέντρων >4μ: Αριθμός δέντρων που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο και έχουν ύψος 

μεγαλύτερο από 4 μέτρα 

➢ Αριθμός δέντρων <4μ: Αριθμός δέντρων που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο και έχουν ύψος 

μικρότερο από 4 μέτρα και  

➢ Αριθμός δέντρων με αυστηρό κλάδεμα, σύντμηση βραχιόνων, καρατόμηση - αναγράφεται από 

τον ελεγκτή ο αριθμός των δέντρων που έχουν ανανεωθεί (δεν περιλαμβάνονται τα νεαρά δέντρα 

< 4 μέτρων) 

 

Σε περιπτώσεις αγροτεμαχίων, όπου διαπιστώνεται, για τους δενδρώνες, είτε μη καθαρισμός του 

υποορόφου ανά 2 έτη, είτε μη κλάδεμα κλαδοκάθαρου το αργότερο ανά δύο έτη, είτε εγκατάλειψη, 

σύμφωνα με τις οδηγίες επιτόπιου ελέγχου, τότε συμπληρώνεται η ευρεθείσα καλλιέργεια και 

παράλληλα καταχωρείται ο κωδικός λάθους 20147: Μη τήρηση της ελάχιστης γεωργικής 

δραστηριότητας. 

Σε κάθε περίπτωση στα αγροτεμάχια που διαπιστώνεται μη τήρηση της ελάχιστης γεωργικής 

δραστηριότητας ή εγκατάλειψη, καταχωρείται και ο κωδικός λάθους 21036: Μη τήρηση της γραμμής 

βάσης. 

 

 

 

(3.3)  Δράση 10.1.03 «Διατήρηση της αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσου Θήρας» 

 

(Α) Περιγραφή Δράσης 10.1.03 «Διατήρηση της αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσου 

Θήρας» 

 

Η δράση εφαρμόζεται  σε αμπελοτεμάχια των νησιών Θήρα και Θηρασία. Στόχοι της δράσης είναι : 

- Η διάσωση των τοπικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια του αμπελώνα της Θήρας 

που τείνουν να εκλείψουν κάτω από οικονομικές πιέσεις 

- Η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, την αποσάθρωση και την αλλαγή χρήσης 

μέσω συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας και 

- Η δημιουργία χώρων οικολογικής αντιστάθμισης 

 

 

Οι κατ’ έτος επιτόπιοι έλεγχοι πληρωμής πραγματοποιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ  

 

 (Β) Γραμμή βάσης/ κριτήρια επιλεξιμότητας 

 

Οι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.03 «Διατήρηση της αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσου 

Θήρας» οφείλουν να τηρούν κατά έτος και καθόλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων και στο σύνολο των 

αγροτεμαχίων  τους τη Γραμμή Βάσης, ήτοι: 

 

 Γραμμή βάσης 

 

Η γραμμή βάσης αποτελείται από: 

α) υποχρεώσεις των παραγωγών που απορρέουν από τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις για την 

προστασία του περιβάλλοντος από τις αγροτικές δραστηριότητες, και η απόλυτη τήρησή τους αποτελεί 

την ελάχιστη προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης σε όλα τα έτη της πενταετούς περιόδου 

δέσμευσης, καθώς και 

β) ελάχιστες προϋποθέσεις που αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για εγκαταλελειμμένα αγροτεμάχια. 
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Αναλυτικά: 

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις του σημείου (β) παραπάνω συνίστανται σε καθαρισμό του υποορόφου 

του αμπελώνα ανά δύο (2) έτη ή σε κλάδεμα κλαδοκάθαρου το αργότερο ανά δύο (2) έτη σύμφωνα με 

την αριθ. 104/7056/21.01.2015 (ΦΕΚ Β΄ 147) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει. 

 

Στο πλαίσιο τήρησης της γραμμής βάσης, περιλαμβάνεται και η τήρηση του προβλεπόμενου από 

την Πολλαπλή Συμμόρφωση, Μητρώου Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.). 

Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν στην εκμετάλλευσή τους Μητρώο Εισροών και 

Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παραστατικά 

αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της 

εκμετάλλευσης, ζωοτροφές) σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 17, 18, 19 και 20 του Καν. (ΕΚ) 178/2002. 

Το Μ.Ε.Ε.-Η.Ε. επίσης περιλαμβάνει πίνακες όπου καταγράφονται ημερολογιακά οι εισροές και οι 

εκροές της εκμετάλλευσης, καθώς και οι διεξαχθείσες εργασίες και συσχετίζονται με τα αντίστοιχα 

παραστατικά και έγγραφα. 

 

Όσον αφορά στα υπολείμματα των κλαδεμάτων, δύναται να εφαρμοσθεί η συγκέντρωσή τους σε 

σωρό και η καύση τους με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πυρκαγιάς κατόπιν 

ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής. 

 

Ο γεωργός υποχρεούται να ακολουθεί κανόνες και στον τομέα της φυτοπροστασίας. Η ορθή χρήση των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων περιλαμβάνει: 

1. την εφαρμογή των αρχών της ορθής πρακτικής φυτοπροστασίας, πρακτική κατά την οποία η 

επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα φυτά ή φυτικά προϊόντα, 

σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης χρήσης, επιλέγεται, υπολογίζεται η δοσολογία και 

διευθετείται ο χρόνος επέμβασης με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτή 

αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες 

και τις δυνατότητες για καλλιεργητικό και βιολογικό έλεγχο, 

2. την τήρηση των όρων της άδειας για διάθεση στην αγορά και χρήση των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, που θεσπίζονται σύμφωνα με το Ν. 4036/2012 και τις εφαρμοστικές του διατάξεις, και 

καθορίζονται στη σήμανση, 

3. την τήρηση των υποχρεώσεων για την ασφάλεια της χρήσης του μηχανολογικού εξοπλισμού που 

προκύπτουν από τις εγκυκλίους της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. 

 

Επίσης, σε εφαρμογή της Οδηγίας υπ’ αριθ. 2009/128/ΕΚ της 21.10.2009 (L 309/71), από 01.01.2014 

όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις «Γενικές 

Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» όπως αυτές καθορίζονται στο παράρτημα III της Οδηγίας και 

ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία με το N.4036/2012 (Α΄8) και το παράρτημα Δ αυτού. 

Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις «Γενικές 

Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» που προσδιορίζονται στις «Οδηγίες Ολοκληρωμένης 

Φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια του αμπελιού» (αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-

2/cropproduction/fytoprostasiamenu/oloklfytoprostasia-menu/2972-odhgies-fyto Τέλος, οι 

επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων 

ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του Ν.4036/2012 (Α΄8), 

όπως κάθε φορά ισχύει, για να μπορούν να προμηθεύονται φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα 

για επαγγελματική χρήση. 

 

Ελάχιστη δραστηριότητα του Πυλώνα Ι: Να διατηρεί τη γη σε κατάσταση που να την καθιστά 

κατάλληλη για καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών 

μεθόδων και μηχανημάτων δηλαδή για τον αμπελώνα να καθαρίζει τον υποόροφο του αμπελώνα ανά 2 

έτη ή να εφαρμόζει κλάδεμα κλαδοκάθαρου το αργότερο ανά δύο έτη. 

 

 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/cropproduction/fytoprostasiamenu/oloklfytoprostasia-menu/2972-odhgies-fyto
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/cropproduction/fytoprostasiamenu/oloklfytoprostasia-menu/2972-odhgies-fyto
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Επιπρόσθετα οι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.03, πρέπει να τηρούν καθόλη τη περίοδο δέσμευσης τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας ήτοι τα αγροτεμάχια τους, πρέπει: 

 

• Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με τις επιλέξιμες  για 

τη δράση καλλιέργεια (αμπέλι) 

• Να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης. 

• Να μην είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό 

συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ έτους  του ενδιαφερόμενου. 

 

 (Γ) Δεσμεύσεις  

 

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας. 
 

1. Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται: 

α. να εφαρμόζουν στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια τις ειδικές δεσμεύσεις της δράσης, όπως 

αυτές αναλύονται στο σημείο «Ειδικές Δεσμεύσεις» της παρούσας. 

β. να κατέχουν νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης τα ενταγμένα στο πλαίσιο της 

δράσης αγροτεμάχια Η κατοχή των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων ελέγχεται μηχανογραφικά, 

στο πλαίσιο της ΕΑΕ.  

γ. να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, καθώς δεν επιτρέπεται 

η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της παρούσας. Να διατηρούν 

σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία εντάχθηκαν στη δράση, πλην των 

περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων. 

δ. να υποβάλλουν κατ’ έτος Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ), παράρτημα της οποίας αποτελεί η 

αίτηση πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος για την καταβολή της ενίσχυσης της δράσης της 

παρούσας, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κάθε έτους εφαρμογής, όπως προβλέπεται, με αναφορά 

στον κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση αγροτεμάχιο. 

ε. στους ενταγμένους στη δράση αμπελώνες, δεν επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια με μη επιλέξιμες στη 

δράση καλλιέργειες, καθώς αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας και ελέγχεται καθόλη τη διάρκεια της 

πενταετούς περιόδους δέσμευσης. 

στ. να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά 

όργανα. 

ζ. να τηρούν, καθόλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων, γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο 

δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων και 

πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα. 

 

 Ειδικές δεσμεύσεις 

 

Επιπλέον των γενικών δεσμεύσεων της προηγούμενης παραγράφου, οι δικαιούχοι της δράσης 

αναλαμβάνουν τις παρακάτω ειδικές δεσμεύσεις: 

α. τη διατήρηση των ενταγμένων στη δράση αμπελώνων στην παραδοσιακή τους μορφή, τηρώντας το 

παραδοσιακό κλάδεμα (κυπελλοειδές «γυριστό» ή «στεφανωτό», κυπελλοειδές με «κουλούρια» ή 

«πόστες»), 

β. τη δημιουργία χώρου οικολογικής αντιστάθμισης 0,5 μέτρου πέριξ του αγροτεμαχίου, στον οποίο 

εφαρμόζεται χειρωνακτική ζιζανιοκτονία, χωρίς τη χρήση φωτιάς, ζιζανιοκτόνων, σκαπτικών 

μηχανημάτων (φρέζας) και χωρίς άροση.  

 

(Δ) Γεωργοπεριβαλλοντικός κλιματικός  φάκελος δικαιούχου  

 

Γεωργοπεριβαλλοντικός - κλιματικός φάκελος δικαιούχου νοείται ο φυσικός φάκελος που υποχρεούνται 

να τηρούν οι δικαιούχοι καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων καθώς και για τρία (3) επιπλέον 

έτη μετά το τέλος των δεσμεύσεων και ο οποίος πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε 

κάθε σχετικό αίτημα. 
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Ο φάκελος περιλαμβάνει κατά περίπτωση και κατ΄ ελάχιστον: 

• Μητρώο Εισροών και Εκροών (ΜΕΕ) της εκμετάλλευσης, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της 

Πολλαπλής Συμμόρφωσης  

• Ημερολόγιο εργασιών (ΗΕ) της εκμετάλλευσης, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της Πολλαπλής 

Συμμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει ημερολόγιο εργασιών ανά αγροτεμάχιο και  

• νόμιμα παραστατικά αγοράς (κυρίως για φυτοπροστατευτικά προϊόντα) και πώλησης προϊόντων 

και  

• αντίγραφο από την ηλεκτρονική αίτηση στήριξης.  

•  Για τους αμπελώνες περιλαμβάνει αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου, δηλώσεις συγκομιδής/ 

παραγωγής.  

 

(Ε) Σημεία ελέγχου Δράσης 10.1.03   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

Ερώτημα 1: Τηρεί ο δικαιούχος γεωργοπεριβαλλοντικό - κλιματικό φάκελο;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει φάκελο συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 

Ερώτημα 1.1 : Διατηρεί μητρώο εισροών εκροών;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει το μητρώο εισροών/ εκροών συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Στη συνέχεια ελέγχεται η  ορθή συμπλήρωση του, δηλαδή η ύπαρξη εγγραφών και αναγράφεται η λέξη 

«ελέγχθηκε» με ημερομηνία/ μονογραφή.  

 

Ερώτημα 1.2: Διατηρεί μητρώο εργασιών;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει μητρώο εργασιών συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ. Θα πρέπει 

να αναφέρονται υποχρεωτικά, εκτός των άλλων, οι απαιτούμενες εργασίες για την εφαρμογή της 

χειρωνακτικής ζιζανιοκτονίας ή του ατομικού φορητού χορτοκοπτικού μηχανήματος Στη συνέχεια 

ελέγχεται η ορθή συμπλήρωση του, δηλαδή η ύπαρξη εγγραφών και αναγράφεται  η λέξη «ελέγχθηκε» 

με ημερομηνία/ μονογραφή.  

 

Ερώτημα 2: Τηρείται η γραμμή βάσης στο σύνολο της εκμετάλλευσης;  

 

Ερώτημα 3: Τηρείται αμπελουργικό μητρώο, δηλώσεις συγκομιδής/ παραγωγής; 

Στην καλλιέργεια αμπέλου είναι απαραίτητο κατά τον έλεγχο η επίδειξη του αμπελουργικού μητρώου 

και η δήλωση συγκομιδής/ παραγωγής (κατατίθεται στις ΔΑΟΚ έως 10/12 έκαστου έτους και κρατά 

αντίγραφο και ο παραγωγός). 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 

 

Οι κάτωθι κωδικοί λάθους συνοδεύουν το πρακτικό επιτοπίου ελέγχου φυτικού κεφαλαίου σε 

κάθε αγροτεμάχιο που διαπιστώνεται η παράβαση  

 

Ο τρόπος ελέγχου συμπληρώνεται από τις εξής επιλογές: 

1. Επιτόπια επίσκεψη 

2. Μητρώο 

3. Διασταύρωση 

4. Μέτρηση 

5. Τεχνικές τηλεπισκόπησης 

6. Τεχνικές παρακολούθησης γης 

Σημειώνεται ότι, εάν υπάρχει η δυνατότητα φωτογραφίζεται η διαπιστωθείσα μη 

συμμόρφωση. 
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Συγκεκριμένα: 

 

1.Μη τήρηση γραμμής βάσης/ κριτήρια επιλεξιμότητας 

Η γραμμή βάσης/ κριτήρια επιλεξιμότητας για τη Δράση 10.01.03  έχει περιγραφεί στο σημείο (Β). Στα 

αγροτεμάχια που δεν τηρούνται οι εν λόγω υποχρεώσεις, καταγράφεται  ο κωδικός λάθους 21036/ 21902 

μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης και αν υπάρχει η δυνατότητα φωτογραφίζεται η 

διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση. 

 

2.Αγροτεμάχια που διαπιστώθηκε μη τήρηση παραδοσιακού κλαδέματος 

Στα αγροτεμάχια που δεν επιβεβαιώνεται η  διατήρηση των ενταγμένων στη δράση αμπελώνων στην 

παραδοσιακή τους μορφή, τηρώντας το παραδοσιακό κλάδεμα (κυπελλοειδές «γυριστό» ή 

«στεφανωτό», κυπελλοειδές με «κουλούρια» ή «πόστες»), καταγράφεται ο  κωδικός λάθους 21122 και  

μια σύντομη περιγραφή. 

 

3.Αγροτεμάχια που διαπιστώθηκε συγκαλλιέργεια με μη επιλέξιμη καλλιέργεια  

Στα  αγροτεμάχια όπου διαπιστώνεται με συγκαλλιεργεια με καλλιέργεια εκτός αμπέλου, καταγράφεται 

ο  κωδικός λάθους 21119 και μια σύντομη περιγραφή. 

 

4.Μη δημιουργία χώρου οικολογικής αντιστάθμισης. 

Στα αγροτεμάχια όπου δεν παρατηρείται  δημιουργία χώρου οικολογικής αντιστάθμισης 0,5 μέτρου 

πέριξ του αγροτεμαχίου  καταγράφεται ο κωδικός λάθους 21123 και μια σύντομη περιγραφή.  

 

5.Αγροτεμάχια που στον χώρο οικολογικής αντιστάθμισης δεν εφαρμόζεται χειρωνακτική 

ζιζανιοκτονία, χωρίς τη χρήση φωτιάς, ζιζανιοκτόνων, σκαπτικών μηχανημάτων (φρέζας) και χωρίς 

άροση. Αν διαπιστωθεί τέτοια παράβαση καταγράφεται ο κωδικός λάθους 21124 και μια σύντομη 

περιγραφή. 

 

6. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί στον αμπελώνα είτε μη καθαρισμός του υποορόφου του ανά 2 έτη 

ή εφαρμογή κλάδεματος κλαδοκάθαρου το αργότερο ανά δύο έτη είτε εγκατάλειψη και σύμφωνα με 
τις οδηγίες επιτόπιου ελέγχου καταχωρείτε ο κωδικός λάθους 20147 : μη τήρηση της ελάχιστης 

γεωργικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις οδηγίες που ισχύουν και για τους επιτόπιους ελέγχους. 

Σε κάθε περίπτωση στα αγροτεμάχια που διαπιστώνεται μη τήρηση της ελάχιστης γεωργικής 

δραστηριότητας ή εγκατάλειψη, καταχωρείται και ο κωδικός λάθους 21036: Μη τήρηση της γραμμής 

βάσης. 
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(3.4)  Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα»  

(Α) Περιγραφή Μέτρου 10 Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική 

δραστηριότητα» 

 

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες 

εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).  

 

Η δράση εφαρμόζεται σε  30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως 

Ζώνες Ευπρόσβλητες από τη Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΖΕΝ):  

 

Ευπρόσβλητη ζώνη Κοινή Υπουργική Απόφαση ορισμού 

1 Δυτική και Ανατολική Θεσσαλία αρ. 19652/1906/05.08.1999 (ΦΕΚ Β’ 1575) 

2 Κωπαϊδικό πεδίο αρ. 19652/1906/05.08.1999 (ΦΕΚ Β’ 1575) 

3 Αργολικό πεδίο αρ. 19652/1906/05.08.1999 (ΦΕΚ Β’ 1575) 

4 Λεκάνη Πηνειού Ηλείας αρ. 19652/1906/05.08.1999 (ΦΕΚ Β’ 1575) 

5 Κάμπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας 

– Ημαθίας αρ. 

20419/2522/18.09.2001 (ΦΕΚ Β’ 

1212) 

 

6 Λεκάνη Στρυμόνα αρ. 20419/2522/18.09.2001 (ΦΕΚ Β’ 1212) 

7 Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας αρ. 20419/2522/18.09.2001 (ΦΕΚ Β’ 1212) 

8 Λεκάνη ποταμού Ασωπού 

Βοιωτίας 

αρ. 106253/24.11.2010 (ΦΕΚ Β’ 1843) 

9 Νότιο τμήμα ποταμού Έβρου αρ. 190126/23.04.2013 (ΦΕΚ Β’ 983) 

10 Ανατολικά και Δυτικά της 

λίμνης Βιστωνίδας  

αρ. 190126/23.04.2013 (ΦΕΚ Β’ 983) 

11 Λεκάνη απορροής ποταμού 

Αγγίτη  

αρ. 190126/23.04.2013 (ΦΕΚ Β’ 983) 

12 Βόρεια Κορινθία 

) 

αρ. 190126/23.04.2013 (ΦΕΚ Β’ 983 

13 Οροπέδιο Τρίπολης  

 

αρ. 190126/23.04.2013 (ΦΕΚ Β’ 983) 

14 Φιλιατρά – Κυπαρισσία 

  

αρ. 190126/23.04.2013 (ΦΕΚ Β’ 983) 

15 Λεκάνη απορροής ποταμού 

Λαρισσού Αχαΐας 

  

αρ. 190126/23.04.2013 (ΦΕΚ Β’ 983) 

16 Λεωνίδιο Αρκαδίας) αρ. 190126/23.04.2013 (ΦΕΚ Β’ 983 

17 Μαραθώνας Αττικής  αρ. 190126/23.04.2013 (ΦΕΚ Β’ 983) 

18 Μεσογαία Αττικής  αρ. 190126/23.04.2013 (ΦΕΚ Β’ 983) 

19 Βόρειο τμήμα ποταμού Έβρου  αρ. 147070/02.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3224) 

20 Σπερχειός Φθιώτιδας  αρ. 147070/02.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3224) 

21 Παμισός Μεσσηνίας  αρ. 147070/02.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3224) 

22 Τροιζηνία  αρ. 147070/02.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3224) 

23 Άστρος – Άγιος Ανδρέας 

Αρκαδίας  

αρ. 147070/02.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3224) 

24 Μέγαρα – Αλεποχώριο Αττικής  αρ. 147070/02.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3224) 

25 Αταλάντη Φθιώτιδας  αρ. 147070/02.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3224) 

26 Αλμυρός Μαγνησίας  αρ. 147070/02.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3224) 

27 Πτολεμαΐδα Κοζάνης  αρ. 147070/02.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3224) 

28 Επανομή Μουδανιών 

Χαλκιδικής  

αρ. 147070/02.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3224) 
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29 Υπολεκάνη Γεροποτάμου 

Μεσσαράς Κρήτης  

αρ. 147070/02.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3224) 

30 Αρτάκη Ευβοίας  αρ. 147070/02.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3224) 

 

 

καθώς και σε ακόλουθες 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων: 

 

Υγροτοπικές περιοχές 

1 Εθνικός Δρυμός Πρεσπών 

2 Υγρότοποι Αμβρακικού 

3 Εθνικό πάρκο λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων 

4 Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού 

5 Λίμνες Τριχωνίδα – Λυσιμαχία – Λίμνη Οζερός 

6 Δέλτα Νέστου 

7 Λίμνες Δ. Μακεδονίας: Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα, Πετρών και Ζάζαρη 

 

Η δράση εφαρμόζεται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες (ειδική δέσμευση Α, Β) 

και συγκεκριμένες μόνιμες καλλιέργειες ανά περιοχή παρέμβασης (ειδική δέσμευση Γ). 

 

Οι αροτραίες καλλιέργειες είναι:  υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά, αραβόσιτος, τεύτλα, 

βαμβάκι, ηλίανθος, χειμερινά σιτηρά, κτηνοτροφικά φυτά χλόωσης, ψυχανθή, πατάτες και οι μόνιμες: 

εσπεριδοειδή, ελιά, βερικοκιά -ροδακινιά, μηλιά - αχλαδιά.  

 

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη γραμμή βάσης και τις ειδικές 

δεσμεύσεις που περιγράφονται κάτωθι αναλυτικά.  
 

 

               (Β) Γραμμή βάσης/ κριτήρια επιλεξιμότητας 

 

Οι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» 

οφείλουν να τηρούν κατά έτος και καθόλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων και στο σύνολο των 

αγροτεμαχίων  τους τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ήτοι: 

 

1. Να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου ως αρδευόμενα – 

αρδεύσιμα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας), ενώ επιπλέον για τη δέσμευση 

Γ πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ και με επιλέξιμη για τη δέσμευση και την περιοχή παρέμβασης 

δενδρώδη καλλιέργεια. 

Η προϋπόθεση του αρδευόμενου αγροτεμαχίου αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας για την ένταξη 

του δικαιούχου, συνεπώς πρέπει να τηρείται τόσο κατά την ένταξη όσο και σε όλη τη διάρκεια της 

πενταετούς περιόδου δέσμευσης. Ως εκ τούτου ο παραγωγός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ως 

προς την αξιοπιστία των στοιχείων που δηλώνει στην ΕΑΕ για τα αγροτεμάχια που επιθυμεί να 

εντάξει στη Δράση. 

Η τήρηση ή μη του συγκεκριμένου κριτηρίου όπως και όλων των κριτηρίων επιλεξιμότητας ελέγχεται 

μέσω των ετήσιων επιτόπιων ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταενταξιακά και κατά τον επιτόπιο έλεγχο οι 

παραγωγοί πρέπει να προσκομίζουν στους ελεγκτές: 

1) τη βεβαίωση από τον φορέα διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, Δήμο) εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο 

αρδευόμενο από συλλογικό δίκτυο ή 

2) την άδεια χρήσης ύδατος (ή τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης για έκδοση άδειας 

χρήσης, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη η άδεια) από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της 

αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από σημείο 

υδροληψίας είτε από υπόγειο (γεώτρηση, πηγάδι, φρέαρ, πηγή) είτε από επιφανειακό υδατικό σύστημα. 
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2. Nα βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης. 

 

3. Όσον αφορά στη δέσμευση Γ, για την ομάδα καλλιέργειας «Ελιά» η ελάχιστη πυκνότητα των υπό 

ένταξη ελαιοτεμαχίων είναι 80 ελαιόδεντρα ανά εκτάριο (Ha), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι 

πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα. 

 

4. Δεν είναι επιλέξιμα για τη Δράση αγροτεμάχια σε συνιδιοκτησία, ενταγμένα στο Μέτρο 08 (Δάσωση). 

 

Επιπλέον των άνω οι δικαιούχοι της Δράσης 10.01.04 πρέπει να τηρούν τη γραμμή βάσης δηλαδή: 

1. Την τήρηση του προβλεπόμενου από την Πολλαπλή Συμμόρφωση, Μητρώου Εισροών και 

Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.). Οι δικαιούχοι οφείλουν, να τηρούν στην 

εκμετάλλευσή τους Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.), το 

οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, 

ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές) σύμφωνα με τα 

άρθρα 14, 15, 17, 18, 19 και 20 του Καν. (ΕΚ) 178/2002. Το Μ.Ε.Ε.-Η.Ε. αποτελείται από 

φάκελο παραστατικών και εγγράφων, συνοδευόμενο από πίνακες όπου καταγράφονται 

ημερολογιακά οι εισροές και οι εκροές της εκμετάλλευσης, καθώς και οι διεξαχθείσες εργασίες 

και συσχετίζονται με τα αντίστοιχα παραστατικά και έγγραφα. 

 

2. Στο πλαίσιο της δράσης δεν υπάρχει απαίτηση για επιπλέον μείωση της λιπαντικής αγωγής.  

 

     Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι όσον αφορά τη λιπαντική πρακτική με αζωτούχα λιπάσματα 

ή    κτηνοτροφικά απόβλητα να τηρούν τις γενικές υποχρεώσεις του Κώδικα Ορθής Γεωργικής 

Πρακτικής (ΚΟΓΠ) για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής 

Προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράρτημα II της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, που αναφέρονται 

παρακάτω και περιλαμβάνονται στην αριθ. 1848/278812/08.10.2021 (ΦΕΚ Β΄4855) ΥΑ, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες, 

ισχύουν επιπλέον οι διατάξεις του Προγράμματος Δράσης (ΠΔ) που περιλαμβάνονται στην αριθ. 

ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/38552/265/25.04.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1496) ΚΥΑ. Ο έλεγχος τήρησης των ανωτέρω 

διατάξεων του ΚΟΓΠ καθώς και του ΠΔ, γίνεται στο πλαίσιο της αριθ. 1791/74062/02.07.2015 

(ΦΕΚ Β΄ 1468) ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την εφαρμογή του καθεστώτος της 

Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του Καν (ΕΕ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου και τους Κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 της Επιτροπής Ειδικότερα 

για τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στο σύνολο των περιοχών παρέμβασης, ισχύουν τα εξής:  

Οι παραγωγοί απαγορεύεται να εφαρμόζουν αζωτούχα λιπάσματα ή κτηνοτροφικά απόβλητα 

κοντά σε επιφανειακά νερά (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφροι και κανάλια 

άρδευσης ή στράγγισης) ή υπόγεια νερά (πηγές, πηγάδια και γεωτρήσεις), και ειδικότερα: 

 

• Προκειμένου για αζωτούχα λιπάσματα: σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων από 

επιφανειακά νερά σε περίπτωση επίπεδης έκτασης, και σε απόσταση μικρότερη των 6 

μέτρων σε αγρούς με κλίση άνω του 8%, 

• Προκειμένου για κτηνοτροφικά απόβλητα: σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από 

επιφανειακά νερά για την περίπτωση των στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων, και 20 

μέτρων για την περίπτωση των υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων. 

• Σε εκτάσεις με κλίση άνω του 8%, όταν τα λιπάσματα ή τα κτηνοτροφικά απόβλητα είναι 

σε υγρή μορφή, με εξαίρεση την εφαρμογή μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης 

ή με τη μέθοδο της έγχυσης. 

• Σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από υδροληψίες υπόγειου νερού (γεωτρήσεις, 

πηγές και πηγάδια) προοριζόμενου για ανθρώπινη κατανάλωση. 

• Σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από κάθε άλλη υδροληψία υπόγειου νερού. 

 

ΑΔΑ: 9ΡΤΩ46ΨΧΞΧ-4ΙΨ



29 
 

3. Απαγορεύεται η απευθείας απόρριψη αζωτούχων λιπασμάτων και κτηνοτροφικών αποβλήτων 

σε επιφανειακά και υπόγεια νερά. Επιπλέον, τα κτηνοτροφικά απόβλητα απαγορεύεται να 

διατίθενται στους εδαφικούς αποδέκτες σε ανεπεξέργαστη μορφή (αχώνευτα). 

 

4. Η εφαρμογή τόσο των αζωτούχων λιπασμάτων όσο και των επεξεργασμένων υγρών ή στερεών 

κτηνοτροφικών αποβλήτων απαγορεύεται να γίνεται σε ακατέργαστες εδαφικές εκτάσεις που 

δεν καλύπτονται από βλάστηση οποιασδήποτε μορφής, φυτοφράκτες ή γειτονικά κτήματα, ενώ 

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος απωλειών λόγω απορροής ή 

διήθησης είναι μεγάλος. 

 

5. Απαγορεύεται η εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων και κτηνοτροφικών αποβλήτων: α. σε 

παγωμένες ή καλυμμένες με χιόνια επιφάνειες, καθώς και σε εδάφη κορεσμένα με νερό, που δε 

στραγγίζουν επαρκώς, ή πλημμυρισμένα. β. ενώ υπάρχει πρόβλεψη βροχόπτωσης στο αμέσως 

επόμενο διήμερο. γ. όταν πνέει ισχυρός άνεμος. 

 

 

6. Σε εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση ζώνες, η ποσότητα 

κοπριάς που προστίθεται ετησίως στο έδαφος είτε από ανθρώπους είτε από τα ίδια τα ζώα, δεν 

πρέπει να περιέχει άζωτο πάνω από 170 κιλά/εκτάριο. Οι παραγωγοί των οποίων οι 

εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες απαγορεύεται να εφαρμόζουν λιπάσματα 

που περιέχουν άζωτο το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι 1η Φεβρουαρίου. Εξαίρεση 

από τον ανωτέρω περιορισμό εφαρμογής αζωτούχων λιπασμάτων ισχύει στις παρακάτω 

περιπτώσεις: α. της λίπανσης εγκατεστημένης καλλιέργειας χειμερινών κηπευτικών ή 

ανθοκομικών ειδών, στην οποία επιτρέπεται η ορθολογική χρήση αζωτούχων λιπασμάτων στα 

ήδη αναπτυχθέντα φυτά, β. της ορθολογικής λίπανσης των καλλιεργειών υπό κάλυψη, γ. της 

λίπανσης της ελιάς και του αμπελιού, όπου απαιτείται κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η 

ποσότητα του προστιθέμενου αζώτου δεν υπερβαίνει τις 7 μονάδες/στρέμμα, δ. της βασικής 

λίπανσης των χειμερινών σιτηρών, όπου απαιτείται κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η ποσότητα 

του προστιθέμενου αζώτου δεν υπερβαίνει τις 6 μονάδες/στρέμμα, ε. της βασικής λίπανσης, για 

όσες καλλιέργειες απαιτείται, με την προϋπόθεση ότι τα χρησιμοποιούμενα λιπάσματα δεν 

περιέχουν νιτρικό άζωτο σε οποιαδήποτε αναλογία. Επιτρέπεται η ορθολογική χρήση ουρίας, 

θειικής αμμωνίας, λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης αζώτου συμπεριλαμβανομένων αυτών 

που περιέχουν αναστολείς -παρεμποδιστές κ.ά. 

 

7. Οι παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες 

απαγορεύεται να εφαρμόζουν κτηνοτροφικά απόβλητα στο έδαφος το χρονικό διάστημα από 1η 

Νοεμβρίου μέχρι 1η Φεβρουαρίου. α. Εξαιρείται η λίπανση εγκατεστημένης καλλιέργειας 

χειμερινών κηπευτικών, ανθοκομικών ειδών και καλλιεργειών υπό κάλυψη, στις οποίες 

επιτρέπεται η χρήση στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων στα ήδη αναπτυχθέντα φυτά, εφόσον 

δεν αντίκειται στη σχετική νομοθεσία (Υγειονομική Διάταξη της κοινής υπουργικής απόφασης 

Υ1β/2000/95 (ΦΕΚ Β΄ 343)) β. Επίσης εξαιρείται η λίπανση σε όσες καλλιέργειες αυτή 

απαιτείται (μεταξύ των οποίων και η βασική λίπανση των δημητριακών, λειμωνίων φυτών και 

στις εγκαταστάσεις μόνιμων φυτειών) με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται χωνεμένη κοπριά 

αιγοπροβάτων, στερεά απόβλητα βουστασίων και χοιροστασίων και επεξεργασμένη κοπριά 

πτηνοτροφείων. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται απόβλητα πτηνοτροφείων και υγρά 

κτηνοτροφικά απόβλητα. 

 

8. Επιπλέον οι γεωργοί που διαθέτουν εκμεταλλεύσεις εντός περιοχών που έχουν καθοριστεί ως 

ζώνες ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, υποχρεούνται, ανάλογα με 

την περιοχή που βρίσκονται οι εκμεταλλεύσεις τους, να τηρούν τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα 

Προγράμματα Δράσης και ειδικότερα όσα αφορούν τις κατευθύνσεις σχετικά με τον αριθμό, το 

χρόνο και την ποσότητα του εφαρμοζόμενου αζώτου ανά δόση, όπως αυτές καθορίζονται ανά 

καλλιέργεια και εδαφική κλάση στις ενδεδειγμένες λιπαντικές αγωγές των Προγραμμάτων 

Δράσης. 
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(Γ) Δεσμεύσεις  

 

(Γ) Ειδικές δεσμεύσει 

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς ή διετούς διάρκειας, ανάλογα με την πρόσκληση που 

εντάχθηκαν και είναι: 

α. να εφαρμόζουν τις ειδικές δεσμεύσεις της δράσης, όπως αυτές αναλύονται στο σημείο «Ειδικές 

Δεσμεύσεις» της παρούσας, στα αγροτεμάχια, με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, τα οποία 

κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης. 

β. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, καθώς δεν επιτρέπεται 

η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της Δράσης.  

 

γ. Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία εντάχθηκαν στη δράση, 

πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων, τροποποίησης ή μεταβίβασης. 

 

δ. Να υποβάλλουν κατ’ έτος Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ), παράρτημα της οποίας αποτελεί η 

αίτηση πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος για την καταβολή της ενίσχυσης της δράσης, μέχρι την 

ημερομηνία που προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αναφορά στον κωδικό 

παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση αγροτεμάχιο. 

 

ε. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ, τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων και 

τυχόν άλλα παραστατικά, για τη δέσμευση Γ, όποτε απαιτούνται. 

 

Ως παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για τη δέσμευση Γ θεωρούνται: 

• Παραστατικά των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) (πρώην Κώδικας Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)) για την πραγματοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων κατά το 

1ο, 2ο και 4ο έτος εφαρμογής, όπως αναλυτικά εξειδικεύονται στο σημείο «Ειδικές Δεσμεύσεις». 

• Το πιστοποιητικό του εργαστηρίου που πραγματοποίησε τις εργαστηριακές αναλύσεις, από το οποίο 

αποδεικνύεται η διαπίστευσή του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και 

• Παραστατικά των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) (πρώην Κώδικας Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)) για την κατάρτιση του ΣΔΕ κάθε έτους εφαρμογής. 

 

στ. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά 

όργανα. 

ζ. Να τηρούν, καθόλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων, γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο 

δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων και 

πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές. 

 

 

Ειδικές δεσμεύσεις 

Οι δικαιούχοι της δράσης υποχρεούνται να εφαρμόζουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω 

δεσμεύσεις. Οι  επιτρεπόμενοι συνδυασμοί των δεσμεύσεων που δύνανται να εφαρμοστούν σε 

διαφορετικά αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης των δικαιούχων είναι οι: Α-Γ, Β-Γ και Β-Δ. 

 

Ειδική Δέσμευση Α: Αγρανάπαυση 

 

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε 

αγρανάπαυση γεωργική έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% (≥30%) της συνολικά 

ενταγμένης έκτασης στη δέσμευση. Ωστόσο το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί έως 50% (≤50%) για 

ένα ή περισσότερα έτη στη διάρκεια της πενταετίας. 

Η δέσμευση της αγρανάπαυσης είναι δυνατόν και όχι υποχρεωτικό να εφαρμόζεται σε διαφορετικά 

αγροτεμάχια κάθε έτος. Εάν όμως η ενταγμένη στη δράση έκταση περιλαμβάνει αγροτεμάχια που 
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εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, αρδευτικές διώρυγες, 

αποστραγγιστικές τάφρους κ.ά.), τότε η αγρανάπαυση εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε αυτά. 

 

Η γειτνίαση ενός αγροτεμαχίου με επιφανειακά ύδατα συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο 

παραγωγό κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης. 

 

εάν μια ενταγμένη στη δράση εκμετάλλευση διαθέτει αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά 

ύδατα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% της ενταγμένης έκτασης, δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστεί 

σε όλα τα αγροτεμάχια αγρανάπαυση, παρά μόνο στο ελάχιστο ποσοστό της δέσμευσης, δηλαδή στο 

30%. 

 

Στην υπό αγρανάπαυση έκταση απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας (π.χ. 

όργωμα, λίπανση, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση κ.ά.) στοχεύοντας στη 

μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού οφέλους. Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1152/77796/01.06.2018 ΥΑ 

(ΦΕΚ Β’ 2223) τροποποίηση των Εθνικών Επιλογών, για να είναι επιλέξιμα για τη λήψη των άμεσων 

ενισχύσεων τα αγροτεμάχια με κλίση έως 8%, που διατηρούνται σε αγρανάπαυση λόγω συμμετοχής 

στη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», οι παραγωγοί πρέπει 

να προβαίνουν στην κοπή και την απομάκρυνση της ξυλώδους βλάστησης, ώστε να μην υπερβαίνει το 

ύψος των 50 εκατοστών. 

 

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου η δέσμευση της αγρανάπαυσης πρόκειται να εφαρμοστεί σε 

ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8% (>8%). Στην περίπτωση αυτή ο 

δικαιούχος δεσμεύεται να εγκαταστήσει με την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου κατά την χειμερινή 

περίοδο, φυτά εδαφοκάλυψης με τη σπορά σταυρανθών ή/και σιτηρών ή/και χειμερινών ψυχανθών. 

Επιλέξιμα καλλιεργήσιμα είδη ως προς την εδαφοκάλυψη, αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 

 

 

Πίνακας 1: επιλέξιμα καλλιεργήσιμα είδη εδαφοκάλυψης 

ΚΟΚ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΚ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛ/ΓΕΙΑ 

2 Λοιπά Σιτηρά ΑΛΟΓΟΚΡΙΘΟ 
8 Κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές ΒΙΚΟΣ 
2 Λοιπά Σιτηρά ΒΡΩΜΗ 

2 Λοιπά Σιτηρά ΓΟΥΜΑΡΟΚΡΙΘΟ 

2 Λοιπά Σιτηρά ΚΕΧΡΙ 

11 Όσπρια βρώσιμα ΚΟΥΚΙ 
38 Κηπευτικά ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ 
2 Λοιπά Σιτηρά ΚΡΙΘΑΡΙ 
11 Όσπρια βρώσιμα ΛΑΘΟΥΡΙ 
38 Κηπευτικά ΛΑΧΑΝΟ 

38 Κηπευτικά ΛΑΧΑΝΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 

8 Κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές ΛΟΥΠΙΝΟ 
2 Λοιπά Σιτηρά ΜΟΝΟΚΟΚΚΟ ΣΙΤΑΡΙ 
38 Κηπευτικά ΜΠΙΖΕΛΙ 
8 Κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές ΜΠΙΖΕΛΙ/ΠΙΣΟ 
38 Κηπευτικά ΜΠΡΟΚΟΛΟ 

38 Κηπευτικά ΡΑΠΑΝΑΚΙ 

11 Όσπρια βρώσιμα ΡΕΒΥΘΙ 

8 Κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές ΡΟΒΗ 
38 Κηπευτικά ΡΟΚΑ 
8 Κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές ΣΑΝΟΣ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ, ΒΡΩΜΗΣ, ΒΙΚΟΥ, ΑΛΛΟΙ ΣΑΝΟΙ 
2 Λοιπά Σιτηρά ΣΙΚΑΛΗ 
2 Λοιπά Σιτηρά ΣΙΤΟΣ ΔΙΚΚΟΚΟΣ 

2 Λοιπά Σιτηρά ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ 
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2 Λοιπά Σιτηρά ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 
8 Κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές ΣΜΙΓΟΣ ΚΑΡΠΟΣ 
45.1 Λοιπές καλλιέργειες ΣΟΡΓΟ 

2 Λοιπά Σιτηρά ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ 

2 Λοιπά Σιτηρά ΦΑΓΟΠΥΡΟ 
2 Λοιπά Σιτηρά ΦΑΓΟΠΥΡΟ/ΜΑΥΡΟΣΙΤΑΡΟ 
11 Όσπρια βρώσιμα ΦΑΚΕΣ 

 

 

 

Μετά τη σπορά των φυτών εδαφοκάλυψης απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής 

δραστηριότητας (π.χ. λίπανση, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση, συγκομιδή, βόσκηση 

κ.ά.). Στόχος της εδαφοκάλυψης των εν λόγω επικλινών εδαφών είναι η προστασία αυτών από τη 

διάβρωση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των μηνών του έτους με μεγάλα ύψη βροχής. Η εδαφοκάλυψη 

δηλώνεται στην ΕΑΕ εκάστου έτους εφαρμογής – πληρωμής ως «Αγρανάπαυση με φυτά 

εδαφοκάλυψης». Στην περίπτωση που ως φυτά εδαφοκάλυψης χρησιμοποιηθούν καλλιέργειες που 

λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση οι δικαιούχοι της δράσης δεν δικαιούνται τη συνδεδεμένη 

ενίσχυση. 

 

Η κλίση του 8% συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό ανά αγροτεμάχιο, κατά την υποβολή 

της αίτησης στήριξης. Η εγκυρότητά της και οι τυχόν υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτή,  

ελέγχονται κατά τον ετήσιο υποχρεωτικό επιτόπιο έλεγχο που γίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (επιβεβαίωση 

κλίσης/ εδαφοκάλυψης).  

 

Το υπόλοιπο της εντασσόμενης εκμετάλλευσης καλλιεργείται με επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες 

(αραβόσιτος, υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά, τεύτλα, βαμβάκι) Επιτρέπεται η 

συγκαλλιέργεια μόνο μεταξύ των ειδών της ομάδας καλλιέργειας «υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και 

κηπευτικά» και δεν επιτρέπονται στη Δράση τα κηπευτικά θερμοκηπίου. Επίσης στη δέσμευση Α δεν 

επιτρέπονται οι επίσπορες καλλιέργειες. 

 

Ειδική δέσμευση Β: Αμειψισπορά 

 

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αμειψισπορά 

γεωργική έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% (≥30%) της συνολικά ενταγμένης 

έκτασης στη δέσμευση. Το ποσοστό δύναται να αυξηθεί μέχρι και στο 90% (≤90%) για ένα ή 

περισσότερα έτη στη διάρκεια της πενταετίας. 

 

Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται ξηρικές καλλιέργειες, δηλαδή: αρωματικά φυτά, 

ελαιοκράμβη, αλογόκριθο, βίκος, κεχρί, κουκιά, κοφτολίβαδα, κριθάρι, βρώμη, μπιζέλι/ λαθούρι/ 

ρεβύθι, λούπινο, πέρκο, ρόβη, σίκαλη, σίτος μαλακός/σκληρός, σμίγος, τριτικάλε, φαγόπυρο, φούλια, 

σανός κριθαριού βρώμης κα, φακές, σποροπαραγωγή. Μη επιλέξιμη καλλιέργεια αμειψισποράς είναι η 

μηδική. 

 

Το υπόλοιπο της εντασσόμενης εκμετάλλευσης καλλιεργείται με επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες 

(αραβόσιτος, υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά, τεύτλα, βαμβάκι, ηλίανθος) Επιτρέπεται η 

συγκαλλιέργεια μόνο μεταξύ των ειδών της ομάδας καλλιέργειας «υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και 

κηπευτικά» και δεν επιτρέπονται στη Δράση τα κηπευτικά θερμοκηπίου. Επίσης στη δέσμευση Β δεν 

επιτρέπονται οι επίσπορες καλλιέργειες, ούτε στην κύρια ποτιστική καλλιέργεια, ούτε και στην ξηρική 

αμειψισπορά. 
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Ειδική δέσμευση Γ: Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες 

 

Η δέσμευση εφαρμόζεται στις δενδρώδεις καλλιέργειες των ευπρόσβλητων από τα νιτρικά γεωργικής 

προέλευσης περιοχών που καλύπτονται από Πρόγραμμα Δράσης. 

Στη δέσμευση Γ «Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες» επιτρέπεται να ενταχθούν αγροτεμάχια 

τα οποία στην Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ) για το έτος το οποίο ορίζεται στην πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και αποτελεί το «έτος αναφοράς» με επιλέξιμη δενδρώδη καλλιέργεια 

Επισημαίνουμε ότι στη δράση δεν επιτρέπεται  αλλαγή ποικιλίας ή νέες φυτεύσεις. 

 

Η Δράση εφαρμόζεται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια εντός των περιοχών παρέμβασης, τα οποία 

καλλιεργούνται με οποιαδήποτε ποικιλία επιλέξιμης δενδρώδους καλλιέργειας (ροδακινιά, νεκταρινιά, 

βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, ελιά-ελαιοποιήσιμη-βρώσιμη-διπλής 

κατεύθυνσης) ή με συγκαλλιέργεια των ως άνω επιλέξιμων καλλιεργειών. 

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν : 

 

i) Να εφαρμόζουν χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δένδρων, με την έναρξη 

της καλλιεργητικής περιόδου κατά τη χειμερινή περίοδο, σε έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 

20% (≥20%) της ενταγμένης στη δέσμευση γεωργικής έκτασης. Επιλέξιμα ως φυτά χλωράς λίπανσης 

είναι ετήσια χειμερινά ψυχανθή και μείγματα χειμερινών ψυχανθών με σιτηρά, ήτοι: βίκος, κουκιά, 

μπιζέλι/ λαθούρι/ ρεβύθι, λούπινο, ρόβη, σανός κριθαριού βρώμης κα, φακές. 

 

Τα φυτά εδαφοκάλυψης δεν συγκομίζονται και δεν βοσκονται. Κόβονται κατά την περίοδο της άνθισης 

και οπωσδήποτε πριν τη σποροποίηση των φυτών και είτε παραμένουν επί του εδάφους είτε 

ενσωματώνονται σε αυτό. Το ποσοστό 20% της χλωράς λίπανσης μπορεί να αυξηθεί κατά βούληση του 

δικαιούχου χωρίς αλλαγή στο ποσό ενίσχυσης. Στο τμήμα της έκτασης, στο οποίο εφαρμόζεται χλωρά 

λίπανση, απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και κοπριάς. 

 

Η χλωρά λίπανση στην ΕΑΕ εκάστου έτους εφαρμογής – πληρωμής, αποτυπώνεται ως επίσπορη 

καλλιέργεια, με διαφορετική – όποτε απαιτείται – έκταση από την κύρια δενδρώδη καλλιέργεια και 

μέχρι την έκταση της κύριας δενδρώδους καλλιέργειας. 

 

ii) Να πραγματοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις στο σύνολο των αγροτεμαχίων της ενταγμένης στη 

δέσμευση εκμετάλλευσης και όχι μόνο στο/στα αγροτεμάχιο/α στο/στα οποίο/α εφαρμόζεται η πρακτική 

της χλωράς λίπανσης. Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιούνται από τα Τμήματα Γεωργικών 

Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων του ΥΠΑΑΤ ή από διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια και 

περιλαμβάνουν αναλύσεις εδάφους (pH, αλατότητα, οργανική ουσία, νιτρικό άζωτο N-NO3) και 

φυλλοδιαγνωστική. 

Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν τις εργαστηριακές αναλύσεις τρεις φορές στη 

διάρκεια της πενταετίας, ως ακολούθως: 

• για το 1ο έτος εφαρμογής: αναλύσεις εδάφους 

• για το 2ο έτος εφαρμογής: αναλύσεις εδάφους και φυλλοδιαγνωστική 

• για το 4ο έτος: αναλύσεις εδάφους. 

 

iii) Να διαθέτουν για κάθε έτος εφαρμογής «Σχέδιο Διαχείρισης Εισροών» (ΣΔΕ) για το σύνολο της 

ενταγμένης στη δέσμευση εκμετάλλευσης, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η αποδοτική και 

αποτελεσματική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων εισροών (λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα, αρδευτικό νερό). Για την κατάρτιση του ετήσιου ΣΔΕ λαμβάνονται υπόψη: 

• τα Προγράμματα Δράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά ζωνών, 

• ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, 

• οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας ανά καλλιέργεια 

• οι εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δέσμευσης και 

• η αποτελεσματικότητα της γεωργικής πρακτικής της χλωράς λίπανσης ως μεθόδου λίπανσης του 

οπωρώνα κατά τα προηγούμενα έτη εφαρμογής. 
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Το ετήσιο ΣΔΕ καταρτίζεται, παρακολουθείται και αναθεωρείται (εφόσον απαιτείται) και υπογράφεται 

από επιβλέποντα Γεωπόνο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο Π.Ε. Γεωπόνων και τα στοιχεία του οποίου 

αναγράφονται στο ετήσιο ΣΔΕ. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων, 

δύναται να καταρτίζει, παρακολουθεί, υπογράφει και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρεί ο ίδιος το ετήσιο 

ΣΔΕ. 

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας με τον επιβλέποντα γεωπόνο, ο δικαιούχος οφείλει να 

εξασφαλίσει άμεσα την αντικατάστασή του από άλλον επιβλέποντα γεωπόνο. Ο νέος επιβλέπων 

γεωπόνος καταρτίζει και υπογράφει αναθεωρημένο ΣΔΕ του έτους διακοπής της συνεργασίας καθώς 

και όλα τα επόμενα ΣΔΕ που έπονται του έτους διακοπής της συνεργασίας. 

 

Οι εργαστηριακές αναλύσεις και τα ΣΔΕ έκαστου έτους εφαρμογής φυλάσσονται στο 

γεωργοπεριβαλλοντικό- κλιματικό φάκελο του δικαιούχου, που οφείλουν να τηρούν οι δικαιούχοι καθ’ 

όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων καθώς και για 3 επιπλέον έτη μετά το τέλος των δεσμεύσεων. 

Ο φάκελος αυτός είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα. 

 Σημειώνεται ότι η ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων τόσο των εργαστηριακών αναλύσεων όσο και 

της παροχής εργασιών για την αμοιβή του γεωπόνου συμβούλου πρέπει να είναι μετά την έναρξη των 

δεσμεύσεων και την ένταξη στη δράση του δικαιούχου . 

 

                                      (Δ) Γεωργοπεριβαλλοντικός κλιματικός  φάκελος δικαιούχου 

 

Κατά την επιτόπια επίσκεψη ελέγχεται αρχικά ο γεωργοπεριβαλλοντικός- κλιματικός φάκελος που 

υποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση (έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι 

τη στιγμή του ελέγχου) και περιλαμβάνει 

 

  (α) Ημερολόγια: Κάθε παραγωγός οφείλει να τηρεί:  

 

1 Ημερολόγιο εργασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα καλλιεργειών κατά αγροτεμάχιο αν αυτό είναι 

εφικτό αλλιώς ανά ομάδα καλλιέργειας.   

2 Μητρώο εισροών  

3 Μητρώο εκροών ήτοι παραγωγής και πώλησης προϊόντων  

Ο παραγωγός πρέπει να έχει όλα τα νόμιμα παραστατικά αγοράς (σπόρων, λιπασμάτων, κα) και  

πώλησης προϊόντων. Στην  περίπτωση που χρησιμοποιεί κοπριά και δεν υπάρχει σχετικό τιμολόγιο 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται η ακριβής ποσότητα και η προέλευση αυτής. 

Σε περίπτωση που συμμετέχει  στο Μέτρο 11:»Βιολογικές Καλλιέργειες» με τμήμα της εκμετάλλευσης 

τότε τηρεί διακριτά μητρώα. 

Όλα τα τηρούμενα στοιχεία  πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια.  

 
 (β) Παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της δράσης: Παραστατικά των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) (πρώην Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)) -για 

την ειδική δέσμευση Γ.  

 

Παραστατικά των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) (πρώην Κώδικας Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ))  για την πραγματοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων κατά το 1ο, 

2ο και 4ο έτος εφαρμογής,  

•  Το πιστοποιητικό του εργαστηρίου που πραγματοποίησε τις εργαστηριακές αναλύσεις, από το 

οποίο αποδεικνύεται η διαπίστευσή του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και 

• Παραστατικά των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) (πρώην Κώδικας Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)) για την κατάρτιση του ΣΔΕ κάθε έτους εφαρμογής. 

 

(γ) Τη βεβαίωση από τον φορέα διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, Δήμο) εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο 

αρδευόμενο από συλλογικό δίκτυο ή την άδεια χρήσης ύδατος (ή τον αριθμό πρωτοκόλλου της 

υποβληθείσας αίτησης για έκδοση άδειας χρήσης, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη η άδεια) 

από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον πρόκειται 
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για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από σημείο υδροληψίας είτε από υπόγειο (γεώτρηση, πηγάδι, φρέαρ, πηγή) 

είτε από επιφανειακό υδατικό σύστημα. 

Οι εργαστηριακές αναλύσεις και τα ΣΔΕ έκαστου έτους εφαρμογής φυλάσσονται στο 

γεωργοπεριβαλλοντικό- κλιματικό φάκελο του δικαιούχου, που οφείλουν να τηρούν οι δικαιούχοι καθ’ 

όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων καθώς και για 3 επιπλέον έτη μετά το τέλος των δεσμεύσεων. 

Ο φάκελος αυτός είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα. 

 Σημειώνεται ότι η ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων τόσο των εργαστηριακών αναλύσεων όσο και 

της παροχής εργασιών για την αμοιβή του γεωπόνου συμβούλου πρέπει να είναι μετά την έναρξη των 

δεσμεύσεων και την ένταξη στη δράση του δικαιούχου. 

 

(Ε) Σημεία ελέγχου εντύπων της Δράσης 10.01.04 

 

Για τη Δράση 10.01.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα, ανάλογα με το τύπο 

της ειδικής δέσμευσης που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, συμπληρώνεται και διαφορετικό έντυπο ελέγχου. 

Επιπρόσθετα οι κάτω περιγραφόμενες παραβάσεις συμπληρώνονται ως κωδικοί λάθους και στο φύλλο 

επιτόπιου  φυτικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα: 

 

(i) Σημεία ελέγχου για τους δικαιούχους Δράσης 10.01.04 ειδικής δέσμευσης Α: 

Αγρανάπαυση 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

Ερώτημα 1: Τηρείται γεωργοπεριβαλλοντικός-κλιματικός φάκελος από τον δικαιούχο;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει φάκελο συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 

Ερώτημα 1.1 : Διατηρεί μητρώο εισροών-εκροών;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει το μητρώο εισροών/ εκροών συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Στη συνέχεια ελέγχεται η ορθή συμπλήρωση του , δηλαδή η ύπαρξη εγγραφών και αναγράφεται η λέξη 

«ελέγχθηκε» με ημερομηνία/ μονογραφή.  

 

Ερώτημα 1.2: Διατηρεί μητρώο εργασιών;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει μητρώο εργασιών συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ. Στη 

συνέχεια ελέγχουμε την ορθή συμπλήρωση του ήτοι να υπάρχουν εγγραφές και αναγράφεται η λέξη 

«ελέγχθηκε» με ημερομηνία/ μονογραφή.  

 

Ερώτημα 1.3: Υπάρχουν τυχόν άλλα δικαιολογητικά που να σχετίζονται με τη Δράση  

Για τη συγκεκριμένη ειδική δέσμευση και για τον έλεγχο τήρησης κριτηρίου επιλεξιμότητας ελέγχεται 

η ύπαρξη για το έτος  που πραγματοποιήθηκε η ένταξη και μετά: 

 

1) της βεβαίωσης από το φορέα διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, Δήμο) εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο 

αρδευόμενο από συλλογικό δίκτυο ή/και 

 

2) της ισχύουσας άδειας χρήσης νερού από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της αντίστοιχης 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από σημείο υδροληψίας 

είτε από υπόγειο (γεώτρηση, πηγάδι, φρέαρ, πηγή -Αν είναι κοινή με άλλους δικαιούχους Υ/Δ 

επιμερισμού της εκτιμώμενης ποσότητας ύδατος) είτε από επιφανειακό υδατικό σύστημα ή/και  

 

3) της υποβληθείσας αίτησης για έκδοση της ως άνω άδειας χρήσης νερού με τον αριθμό πρωτοκόλλου, 

σε περίπτωση που η άδεια δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Η ημερομηνία πρωτοκόλλου της υποβληθείσας 

αίτησης πρέπει να είναι μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

στήριξης για τη Δράση.  
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4) Επιπλέον, στις περιπτώσεις που το σημείο υδροληψίας βρίσκεται σε χώρο ιδιωτικής ιδιοκτησίας που 

δεν ανήκει στον παραγωγό, και εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση για τροποποίηση της υπάρχουσας 

άδειας χρήσης νερού, πρέπει να προσκομισθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό με τον ιδιώτη κύριο ή κάτοχο 

του υδροληπτικού έργου μαζί με την ισχύουσα άδεια χρήσης νερού ή την υποβληθείσα αίτηση για άδεια 

χρήσης νερού στο όνομα του κύριου ή κάτοχου του υδροληπτικού έργου. 

 

Ερώτημα 2: Τηρείται η γραμμή βάσης στο σύνολο της εκμετάλλευσης; 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ Α 

 

Ο εν λόγω πίνακας είναι  προσυμπληρωμένος με τα αγροτεμάχια που συμμετέχουν στην ειδική 

δέσμευση Α 

Για κάθε ενταγμένο αγροτεμάχιο επιβεβαιώνεται με ΝΑΙ /ΟΧΙ η δηλωθείσα μέθοδος άρδευσης, η 

δηλωθείσα γειτνίαση με υδάτινους όγκους, η δηλωθείσα καλλιέργεια και αν η δηλωθείσα κλίση είναι 

>8%. Τα δεδομένα –παρόλο που κάποια καταγράφονται και στο φύλλο φυτικού κεφαλαίου- 

διευκολύνουν τον ελεγκτή στην παρακολούθηση της εφαρμογής της ειδικής δέσμευσης Α. 
   
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

 

Οι κάτωθι κωδικοί λάθους συνοδεύουν και το πρακτικό επιτοπίου ελέγχου φυτικού κεφαλαίου σε 

κάθε αγροτεμάχιο που διαπιστώνεται η παράβαση  

 

Ο τρόπος ελέγχου σε όλες τις περιπτώσεις είναι κάποια από τις εξής επιλογές: 

1. Επιτόπια επίσκεψη 

2. Μητρώο 

3. Διασταύρωση 

4. Μέτρηση 

5. Τεχνικές τηλεπισκόπησης  

6. Τεχνικές παρακολούθησης γης και 

 

Σημειώνεται ότι, εάν υπάρχει η δυνατότητα φωτογραφίζεται η διαπιστωθείσα μη 

συμμόρφωση. 

 

Συγκεκριμένα: 

 

1. Μη τήρηση γραμμής βάσης/ κριτήρια επιλεξιμότητας 

Η γραμμή βάσης/ κριτήρια επιλεξιμότητας για τη Δράση έχει περιγραφεί στο σημείο (Β). Στα 

αγροτεμάχια που δεν τηρούνται οι εν λόγω υποχρεώσεις τον κωδικό λάθους 21036 (μη τήρηση γραμμή 

βάσης)/ 21902 (μη τήρηση κριτήριων επιλεξιμότητας)  και μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της 

παράβασης. 

 

2. Αγροτεμάχια σε αγρανάπαυση και κακή γεωργική κατάσταση 

Για τα αγροτεμάχια που δηλώνονται σε αγρανάπαυση και παρατηρείται κακή γεωργική κατάσταση 

(σκουπίδια, εγκατάλειψη, κα) αναγράφονται τα α/α ΕΑΕ  και χαρτογραφικό, τον τρόπο ελέγχου με 

κάποια από τις άνω επιλογές, τον κωδικό λάθους 21093 και  μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της 

παράβασης. 

 

3. Αγροτεμάχια που δεν είναι αρδευόμενα 

Για τα αγροτεμάχια που δηλώθηκαν κατά την ένταξη ως αρδευόμενα  και παραμένουν αλλά αυτό δεν 

αποδεικνύεται (μέσω των άνω εγγράφων χρήσης νερού, αρδευτικών τεκμηρίων, κα)  αναγράφουμε τα 
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α/α ΕΑΕ και χαρτογραφικό, τον τρόπο ελέγχου με κάποια από τις άνω επιλογές, τον κωδικό λάθους 

21094 και μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης. 

 

4. Πραγματοποίηση γεωργικής δραστηριότητας σε αγροτεμάχια με αγρανάπαυση 

Για τα αγροτεμάχια που δηλώθηκαν σε αγρανάπαυση  και παρατηρούνται εργασίες (πχ όργωμα, 

λίπανση, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση, κα –εκτός από αυτά με κλίση >8%)  σε αυτά 

αναγράφουμε τον κωδικό λάθους 21095 μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης και αν 

υπάρχει η δυνατότητα φωτογραφίζεται η διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση. Συμπεριλαμβάνεται και το 

όργωμα του Πυλώνα Ι αλλά οι παραγωγοί  πρέπει να προβαίνουν στην κοπή και την απομάκρυνση της 

ξυλώδους βλάστησης, ώστε να μην υπερβαίνει το ύψος των 50 εκατοστών. 

 

5. Αγροτεμάχια τα οποία δεν εφάπτονται σε υδάτινους όγκους και είναι σε αγρανάπαυση 

Καταγράφουμε μόνο τα αγροτεμάχια που δεν είναι όμορα σε υδάτινους όγκους και είναι σε 

αγρανάπαυση ενώ ο δικαιούχος έχει στη Δράση 10.01.04 και άλλα αγροτεμάχια με αρόσιμη γη όμορα 

σε υδάτινούς όγκους (δεν έχει δηλαδή εφαρμόσει ορθά τη δέσμευση). Η εν λόγω διαπίστωση προκύπτει  

με την ολοκλήρωση της επίσκεψης σε όλα τα αγροτεμάχια για την τήρηση των δεσμεύσεων 

αναγράφεται ο κωδικός λάθους 21096, σε όσα διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση, μια σύντομη 

περιγραφή από τον τύπο της παράβασης.  

 

6. Αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8% χωρίς φυτά εδαφοκάλυψης ή κάλυψη με μη επιλέξιμα 

είδη; 

Συμπληρώνεται ο πίνακας με τα αγροτεμάχια που διαπιστώνονται με σημειακή κλίση  εντός τεμαχίου>8% 

και δεν έχουν δηλωθεί έτσι, και ως εκ τούτου δεν τηρούν την δέσμευση της εδαφοκάλυψης. Η κλίση 

εντός της έκτασης προσμετράται  με τις οδηγίες που σας έχουν ήδη δοθεί. Υπενθυμίζεται ότι γίνεται ως 

εξής: 

Επιλέγεται το ψηλότερο σημείο εντός χωραφιού και με το GPS μαρκάρεται (όπως έχει περιγραφεί με 

MARK και ENTER) το σημείο (έστω xy-Α) λαμβάνοντας την πληροφορία του υψομέτρου (hA 

ELEVATION).  Στη συνέχεια επιλέγεται το χαμηλότερο σημείο εντός χωραφιού και με το GPS 

μαρκάρεται (MARK και ENTER) το σημείο (έστω xy-Β) λαμβάνοντας την πληροφορία του υψομέτρου 

(hΒ ELEVATION ). Μετριέται η οριζόντια απόσταση μεταξύ των σημείων A και B (DAB). Με τα 

βελάκια πάω TRACKS και πατάω SETUP. Από τη λίστα επιλογών πατάω DISTANCE και ENTER. 

Υπολογίζεται η κλίση κ με τη χρήση του ακόλουθου τύπου: 

κ ( % ) = [(hA – hΒ)/ DAB]* 100 …» 

Αφού αποθηκεύσουμε διάφορες μετρήσεις, έχουμε τη δυνατότητα να τις βρούμε εάν στο σημείο xy 

κάνουμε διπλό κλικ –Ιδιότητες σημείου-Υψόμετρο. 

Αν διαπιστωθεί κλίση διαφορετική από τη δηλωθείσα συμπληρώνεται και ο πίνακας Γ2 στη  σχετική 

στήλη. 

Το ερώτημα 6 συμπληρώνεται και για τα αγροτεμάχια με κλίση>8% και με καλλιέργεια εδαφοκάλυψης 

διαφορετική από τις επιλέξιμές καλλιέργειες που αναφέρονται στο σημείο Γ Ειδική δέσμευση α   

Πίνακας 1. Στον πίνακα που ακολουθεί το ερώτημα 6 αναγράφουμε τα α/α ΕΑΕ  και χαρτογραφικό των 

αγροτεμαχίων , τον τρόπο ελέγχου με κάποια από τις άνω επιλογές, τον κωδικό λάθους 21097 μια 

σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης και αν υπάρχει η δυνατότητα φωτογραφίζουμε τη 

διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση. 

 

7. Για τα αγροτεμάχια με κλίση>8% παρατηρήθηκε γεωργική δραστηριότητα (λίπανση, χρήση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση, συγκομιδή, βόσκηση κα): 

Καταγράφεται στα αγροτεμάχια που δηλώνονται με κλίση>8%  στη Δράση και παρατηρήθηκε γεωργική 

δραστηριότητα., ο κωδικός λάθους 21098 μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης και αν 

υπάρχει η δυνατότητα φωτογραφίζεται η διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση. 
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(ii) Σημεία ελέγχου για τους δικαιούχους Δράσης 10.01.04 ειδικής δέσμευσης Β : 

Αμειψισπορά  

 

Η συμπλήρωση του Υποδείγματος Γ για την ειδική δέσμευση Β πραγματοποιείται ως εξής:  

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

Ερώτημα 1: Τηρείται γεωργοπεριβαλλοντικός-κλιματικός φάκελος από τον δικαιούχο;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει φάκελο συμπληρώνουμε ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 

Ερώτημα 1.1 : Διατηρεί μητρώο εισροών - εκροών;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει το μητρώο εισροών/ εκροών συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Στη συνέχεια ελέγχουμε την ορθή συμπλήρωση του ήτοι να υπάρχουν εγγραφές και αναγράφουμε τη 

λέξη «ελέγχθηκε» με ημερομηνία/ μονογραφή.  

 

Ερώτημα 1.2: Διατηρεί μητρώο εργασιών;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει μητρώο εργασιών συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ. Στη 

συνέχεια ελέγχεται η ορθή συμπλήρωση του, δηλαδή η ύπαρξη εγγραφών και αναγράφεται η λέξη 

«ελέγχθηκε» με ημερομηνία/ μονογραφή.  

 

Ερώτημα 1.3: Υπάρχουν τυχόν άλλα δικαιολογητικά που σχετίζονται με τη Δράση 10.1.04 

Για τη συγκεκριμένη ειδική δέσμευση Β και για τον έλεγχο τήρησης κριτηρίου επιλεξιμότητας ελέγχεται 

η ύπαρξη για το έτος  που πραγματοποιήθηκε η ένταξη και μετά: 

 

1) της βεβαίωσης από το φορέα διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, Δήμο) εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο 

αρδευόμενο από συλλογικό δίκτυο ή/και 

 

2) της ισχύουσας άδειας χρήσης νερού από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της αντίστοιχης 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από σημείο υδροληψίας 

είτε από υπόγειο (γεώτρηση, πηγάδι, φρέαρ, πηγή -αν είναι κοινή με άλλους δικαιούχους Υ/Δ 

επιμερισμού της εκτιμώμενης ποσότητας ύδατος) είτε από επιφανειακό υδατικό σύστημα ή/και  

 

3) της υποβληθείσας αίτησης για έκδοση της ως άνω άδειας χρήσης νερού με τον αριθμό πρωτοκόλλου, 

σε περίπτωση που η άδεια δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Η ημερομηνία πρωτοκόλλου της υποβληθείσας 

αίτησης πρέπει να είναι μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

στήριξης για τη Δράση.  

 

4) Επιπλέον, στις περιπτώσεις που το σημείο υδροληψίας βρίσκεται σε χώρο ιδιωτικής ιδιοκτησίας που 

δεν ανήκει στον παραγωγό, και εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση για τροποποίηση της υπάρχουσας 

άδειας χρήσης νερού, πρέπει να προσκομισθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό με τον ιδιώτη κύριο ή κάτοχο 

του υδροληπτικού έργου μαζί με την ισχύουσα άδεια χρήσης νερού ή την υποβληθείσα αίτηση για άδεια 

χρήσης νερού στο όνομα του κύριου ή κάτοχου του υδροληπτικού έργου. 

 

Ερώτημα 2: Τηρείται η γραμμή βάσης στο σύνολο της εκμετάλλευσης; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΚΜΕΤΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ Β 

 

Ο εν λόγω πίνακας είναι προσυμπληρωμένος με τα αγροτεμάχια που συμμετέχουν στην ειδική 

δέσμευση Β. 

Για κάθε αγροτεμάχιο που συμμετέχει στη Δράση επιβεβαιώνεται με ΝΑΙ /ΟΧΙ η δηλωθείσα μέθοδος 

άρδευσης και η δηλωθείσα καλλιέργεια. Τα δεδομένα –παρόλο που κάποια καταγράφονται και στο 
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φύλλο φυτικού κεφαλαίου- διευκολύνουν τον ελεγκτή στην παρακολούθηση της εφαρμογής της ειδικής 

δέσμευσης Β 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

 

Οι κωδικοί λάθους συμπληρώνονται στο πρακτικό επιτοπίου ελέγχου φυτικού κεφαλαίου ΕΑΕ, 

στα αγροτεμάχια που διαπιστώθηκε η παράβαση  

 

Ο τρόπος ελέγχου σε όλες τις περιπτώσεις είναι κάποια από τις εξής επιλογές: 

1. Επιτόπια επίσκεψη 

2. Μητρώο 

3. Διασταύρωση 

4. Μέτρηση 

5. Τεχνικές τηλεπισκόπησης 

6. Τεχνικές παρακολούθησης γης και  

Σημειώνεται ότι, εάν υπάρχει η δυνατότητα φωτογραφίζεται η διαπιστωθείσα μη 

συμμόρφωση. 

 

Συγκεκριμένα: 

 

1. Μη τήρηση γραμμής βάσης/ κριτήρια επιλεξιμότητας 

Η γραμμή βάσης/ κριτήρια επιλεξιμότητας για τη Δράση 10.01.04 έχει περιγραφεί στο σημείο (Β). Για 

τα αγροτεμάχια που δεν τηρούν τις εν λόγω υποχρεώσεις αναγράφεται ο κωδικός λάθους 21036 (μη 

τήρηση γραμμή βάσης)/ 21902 (μη τήρηση κριτήριων επιλεξιμότητας) και μια σύντομη περιγραφή από 

τον τύπο της παράβασης. 

 

2. Αγροτεμάχια που δεν διαπιστώθηκε ξηρική καλλιέργεια 

Για τα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στην ειδική δέσμευση Β καλλιεργούνται ξηρικές καλλιέργειες  

που αναφέρονται στο σημείο Γ ειδική δέσμευση Β. Αν διαπιστωθεί μη ξηρική καλλιέργεια σε κάποιο 

αγροτεμάχιο καταγράφεται ο κωδικός λάθους 21099 και μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της 

παράβασης . 

 

3. Αγροτεμάχια που δεν είναι αρδευόμενα 

Για τα αγροτεμάχια που δηλώθηκαν κατά την ένταξη ως αρδευόμενα  και παραμένουν αλλά αυτό δεν 

αποδεικνύεται (μέσω των άνω εγγράφων χρήσης νερού, αρδευτικών τεκμηρίων, κα)  καταγράφεται, ο 

κωδικός λάθους 21094 και μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης. 

 

4. Αγροτεμάχια που καλλιεργούνται με επίσπορη 

Καταγράφεται μόνο στα αγροτεμάχια που καλλιεργούνται με επίσπορη από το σύνολο της 

εκμετάλλευσης, ο κωδικός λάθους 21101 και μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης. 
 

(iii) Σημεία ελέγχου για τους δικαιούχους Δράσης 10.01.04 ειδικής δέσμευσης Β-Γ: 

Αμειψισπορά –Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

Ερώτημα 1: Τηρείται γεωργοπεριβαλλοντικός-κλιματικός φάκελος από τον δικαιούχο;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει φάκελο συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 

Ερώτημα 1.1 : Διατηρεί μητρώο εισροών - εκροών;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει το μητρώο εισροών/ εκροών συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Στη συνέχεια ελέγχεται η ορθή συμπλήρωση του, δηλαδή η ύπαρξη εγγραφών και αναγράφεται η λέξη 

«ελέγχθηκε» με ημερομηνία/ μονογραφή.  
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Ερώτημα 1.2: Διατηρεί μητρώο εργασιών;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει μητρώο εργασιών συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ. Στη 

συνέχεια ελέγχουμε την ορθή συμπλήρωση του ήτοι να υπάρχουν εγγραφές και αναγράφουμε τη λέξη 

ελέγχθηκε με ημερομηνία/ μονογραφή.  

 

Ερώτημα 1.3: Υπάρχουν τυχόν άλλα δικαιολογητικά που να σχετίζονται με τη Δράση; 

Για τη συγκεκριμένη ειδική δέσμευση Β-Γ και για τον έλεγχο τήρησης κριτηρίου επιλεξιμότητας 

ελέγχεται η ύπαρξη για το έτος  που πραγματοποιήθηκε η ένταξη και μετά: 

1)βεβαίωσης από τον φορέα διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, Δήμο) εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο 

αρδευόμενο από συλλογικό δίκτυο  ή 

2) άδεια χρήσης ύδατος (ή τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης για έκδοση άδειας 

χρήσης, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη η άδεια) από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της 

αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από σημείο 

υδροληψίας είτε από υπόγειο (γεώτρηση, πηγάδι, φρέαρ, πηγή) είτε από επιφανειακό υδατικό σύστημα. 

Αν το σημείο υδροληψίας είναι κοινό με άλλους δικαιούχους τότε προσκομίζετε Υ/Δ επιμερισμού της 

εκτιμώμενης ποσότητας ύδατος. 

Και 

Παραστατικά  συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της δράσης, Παραστατικά των Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων (ΕΛΠ) (πρώην Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)) -για την ειδική 

δέσμευση Γ. : 

 

• Παραστατικά των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) (πρώην Κώδικας Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)) για την πραγματοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων κατά 

το 1ο, 2ο και 4ο έτος εφαρμογής (ανάλογα με το έτος ελέγχου)  

•  Το πιστοποιητικό του εργαστηρίου που πραγματοποίησε τις εργαστηριακές αναλύσεις, από το 

οποίο αποδεικνύεται η διαπίστευσή του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και 

• Παραστατικά των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) (πρώην Κώδικας Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)) για την κατάρτιση του ΣΔΕ κάθε έτους εφαρμογής. 

 

Ερώτημα 2: Τηρείται η γραμμή βάσης στο σύνολο της εκμετάλλευσης; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΚΜΕΤΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ Β-Γ 

 

Ο εν λόγω πίνακας είναι προσυμπληρωμένος με τα αγροτεμάχια που συμμετέχουν στην ειδική 

δέσμευση Β-Γ. 

Για κάθε αγροτεμάχιο που συμμετέχει στη Δράση επιβεβαιώνεται με ΝΑΙ /ΟΧΙ η δηλωθείσα μέθοδος 

άρδευσης και η δηλωθείσα καλλιέργεια. Τα δεδομένα –παρόλο που κάποια καταγράφονται και στο 

φύλλο φυτικού κεφαλαίου- διευκολύνουν τον ελεγκτή στην παρακολούθηση της εφαρμογής της ειδικής 

δέσμευσης Β-Γ 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

 

 

Ο τρόπος ελέγχου συμπληρώνεται από τις εξής επιλογές: 

1 Επιτόπια επίσκεψη 

2.  Μητρώο 

3. Διασταύρωση 

4. Μέτρηση 

5. Τεχνικές τηλεπισκόπησης 

6. Τεχνικές παρακολούθησης γης και 

Σημειώνεται ότι, εάν υπάρχει η δυνατότητα φωτογραφίζεται η διαπιστωθείσα μη 

συμμόρφωση. 
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Συγκεκριμένα: 

 

1 Μη τήρηση γραμμής βάσης/ κριτήρια επιλεξιμότητας 

Η γραμμή βάσης/ κριτήρια επιλεξιμότητας για τη Δράση 10.01.04 έχει περιγραφεί στο σημείο (Β). Για 

τα αγροτεμάχια που δεν τηρούν τις εν λόγω υποχρεώσεις καταγράφεται, ο κωδικός λάθους 21036/ 21902 

και μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης. 

 

2 Αγροτεμάχια που δεν διαπιστώθηκε ξηρική καλλιέργεια 

Για τα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στην ειδική δέσμευση Β καλλιεργούνται ξηρικές καλλιέργειες  

που αναφέρονται στο σημείο Γ . Αν διαπιστωθεί μη ξηρική καλλιέργεια σε κάποιο αγροτεμάχιο, 

καταγράφεται  ο κωδικός λάθους 21099 και μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης . 

 

3 Αγροτεμάχια που δεν είναι αρδευόμενα 

Για τα αγροτεμάχια που δηλώθηκαν κατά την ένταξη ως αρδευόμενα  και παραμένουν αλλά αυτό δεν 

αποδεικνύεται (μέσω των άνω εγγράφων χρήσης νερού, αρδευτικών τεκμηρίων, κα)  , καταγράφεται ο 

κωδικός λάθους 21094 και μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης . 

 

4 Καλλιέργεια μηδικής 

Για τα αγροτεμάχια που δηλώθηκαν σε ξηρική αμειψισπορά και παρατηρείται καλλιέργεια μηδικής   

καταγράφεται, ο κωδικός λάθους 21100 και μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης. 

 

5 Αγροτεμάχια που καλλιεργούνται με επίσπορη 

Καταγράφεται, στα αγροτεμάχια που καλλιεργούνται με επίσπορη από το σύνολο της εκμετάλλευσης, 

ο κωδικός λάθους 21101 και μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης. 

 

6 Αγροτεμάχια δέσμευση Γ που υπάρχουν δέντρα μικρότερα των 2 ετών 

Καταγράφεται, στα αγροτεμάχια που καλλιεργούνται στο σύνολο τους με νεαρά δέντρα (<2 ετών), ο 

κωδικός λάθους 21102 και μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης. 

 

 

 

7. Αγροτεμάχια δέσμευση Γ που η  εδαφοκάλυψη στον υποόροφο των  δέντρων συγκομίσθηκε 

Καταγράφεται, στα αγροτεμάχια που δηλώνονται με δέντρα και εδαφοκάλυψη και δεν τήρησαν τη 

δέσμευση μη συγκομιδής, βόσκησης όπως περιγράφεται στο σημείο Γ, ο κωδικός λάθους 21104 και μια 

σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης . 

 

8. Αγροτεμάχια δέσμευση Γ δεν εφαρμόσθηκε χλωρή λίπανση στον υποόροφο των  δέντρων 

Καταγράφεται, στα αγροτεμάχια που δηλώνονται με δέντρα και εδαφοκάλυψη και δεν τήρησαν τη 

δέσμευση χλωρής λίπανσης όπως περιγράφεται στο σημείο Γ, ο κωδικός λάθους 21105 και μια σύντομη 

περιγραφή από τον τύπο της παράβασης . 

 

9.   Αγροτεμάχια δέσμευση Γ με μη επιλέξιμη καλλιέργεια 

Καταγράφεται στα αγροτεμάχια που δηλώνονται με δέντρα και εδαφοκάλυψη και δεν ανήκουν στα 

επιλέξιμα είδη όπως περιγράφεται στο σημείο Γ,  ο κωδικός λάθους 21106 και μια σύντομη περιγραφή 

από τον τύπο της παράβασης. 
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(3.5) Δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση των ζιζανίων στους ορυζώνες»  

 

(Α) Περιγραφή Δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση των ζιζανίων στους ορυζώνες» 

 

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της χρήσης των χημικών ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες, η 

πλειοψηφία των οποίων εντοπίζεται σε σημαντικούς για την ορνιθοπανίδα υγροτόπους της χώρας, 

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό αφενός στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και 

αφετέρου στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των ορυζώνων λόγω της μειωμένης 

παρουσίας φυτοπροστατευτικών στην τροφική αλυσίδα της άγριας ζωής. 

 

Η δράση αφορά ολόκληρη την επικράτεια και εκτάσεις που καλλιεργούνται με ρύζι.  

Ο στόχος της Δράσης επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της καλλιεργητικής τεχνικής της ψευδοσποράς 

στην ορυζοκαλλιέργεια στο σύνολο των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων όπως αυτή περιγράφεται 

στη συνέχεια.  

 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι πληρωμής πραγματοποιούνται από μικτά συνεργεία ελέγχου που απαρτίζουν ο 

ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κατά τόπους φορέας (ΔΑΟ/ΔΑΟΚ). Στις περιπτώσεις που ο κατά τόπους φορέας 

(ΔΑΟ/ΔΑΟΚ) αδυνατεί να συνδράμει στην πραγματοποίηση των επιτοπίων ελέγχων πληρωμής, αυτοί 

πραγματοποιούνται από συνεργεία ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι πληρωμής πραγματοποιούνται την περίοδο από Απρίλιο έως Μάιο εκάστου έτους 

εφαρμογής, δηλαδή εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την έναρξη εφαρμογής της 

πρακτικής της ψευδοσποράς στον ορυζώνα με την κατάκλυση αυτού με αρδευτικό νερό και έως τη λήξη 

εφαρμογής της πρακτικής με τη μηχανική καταστροφή των ζιζανίων.  

Επιτόπιοι έλεγχοι δύνανται να πραγματοποιούνται και μέσω τηλεπισκόπησης. 

 

               (Β) Γραμμή βάσης/ κριτήρια επιλεξιμότητας 

 

Οι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»  οφείλουν 

να τηρούν κατά έτος και καθόλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων και στο σύνολο των αγροτεμαχίων  τους 

τη Γραμμή Βάσης, ήτοι: 

 

ΚΓΠΚ 2 Οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειές τους, πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης 

χρήσης νερού προς άρδευση. Οι γεωργοί οι οποίοι κάνουν χρήση των αρδευτικών δικτύων των 

Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, Προσωρινές 

Διοικούσες Επιτροπές, Α.Ο.Σ.Α.Κ., Οργανισμός Κωπαΐδας) ή των Δήμων, οφείλουν να τηρούν το 

σχετικό κανονισμό λειτουργίας του αντίστοιχου ΟΕΒ ή Δήμου και να προσκομίζουν σχετική βεβαίωσή 

του σε περίπτωση που τους ζητηθεί από τις ελεγκτικές αρχές. Αν διαθέτουν ιδιωτική υδροληψία για την 

άρδευση των αγροτεμαχίων τους, πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες του παράγωγου δικαίου του νόμου 

3199/2003, για την αδειοδότηση της υδροληψίας. 

 

 

(α) Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) 

 

ΚΑΔ 4:Να τηρεί Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.) στην 

εκμετάλλευσή του, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, 

λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές) σύμφωνα με 

τα άρθρα 14, 15, 17, 18, 19 και 20 του Καν. (ΕΚ) 178/2002. Υποχρεούται, επίσης, να συμμορφώνεται 

με τις αποφάσεις, τα μέτρα και τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών. Το Μ.Ε.Ε.-Η.Ε. αποτελείται από 

φάκελο παραστατικών και εγγράφων, συνοδευόμενο από πίνακες όπου καταγράφονται ημερολογιακά 

οι εισροές και οι εκροές της εκμετάλλευσης, καθώς και οι διεξαχθείσες εργασίες και συσχετίζονται με 

τα αντίστοιχα παραστατικά και έγγραφα.  
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ΚΑΔ 10 : Ο γεωργός υποχρεούται να χρησιμοποιεί ορθά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η ορθή 

χρήση περιλαμβάνει: την εφαρμογή των αρχών της ορθής πρακτικής φυτοπροστασίας, πρακτική κατά 

την οποία η επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα φυτά ή φυτικά 

προϊόντα, σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης χρήσης, επιλέγεται, υπολογίζεται η δοσολογία και 

διευθετείται ο χρόνος επέμβασης με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτή 

αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες 

και τις δυνατότητες για καλλιεργητικό και βιολογικό έλεγχο και την τήρηση των όρων της άδειας για 

διάθεση στην αγορά και χρήση των φυτοπροστατευτικών, που θεσπίζονται σύμφωνα με το Ν. 

4036/2012 και τις εφαρμοστικές του διατάξεις, και καθορίζονται στη σήμανση. 

 

(β) Τήρηση ελάχιστων απαιτήσεων για τα λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

 

Από 01/1/2014 όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να 

εφαρμόζουν τις Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας όπως καθορίζονται στην εθνική 

νομοθεσία . Σε περίπτωση αναρτημένων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων  «Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» ανά καλλιέργεια/ομάδα καλλιεργειών, οι 

επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις Γενικές Αρχές 

Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας που προσδιορίζονται σε αυτές. 

Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων 

ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του Ν. 4036/2012 (Α΄8), 

όπως κάθε φορά ισχύει, για να μπορούν να προμηθεύονται μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση. 

 

(γ) Να τηρεί την ελάχιστη δραστηριότητα του Πυλώνα Ι 

 

Να διατηρεί τη γη σε κατάσταση που να την καθιστά κατάλληλη για καλλιέργεια χωρίς 

προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων δηλαδή για 

τις αρόσιμες εκτάσεις να εφαρμόζει μία άροση ανά έτος 

 

Επιπρόσθετα, οι δικαιούχοι του Μέτρου 10 Δράση 10.1.07, πρέπει να τηρούν καθόλη τη περίοδο 

δέσμευσης τα κριτήρια επιλεξιμότητας ήτοι: 

 

• Τα αγροτεμάχια είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ 

• Να καλλιεργούνται με ρύζι 

• Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία: 

α)  είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,  

β) είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές, σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης- αγροτεμαχίου,  

δράσεις των  μέτρων 10 και 11 (μπορεί να συμμετέχει σε άλλες δράσεις με άλλα αγροτεμάχια) 

γ) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό  συνιδιοκτησίας 

μικρότερο του 100% στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του υποψηφίου 

 

(Γ) Δεσμεύσεις  

 

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν από την 1η Απριλίου 2018.  

Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται:  

α. Να εφαρμόζουν την καλλιεργητική τεχνική της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια στο σύνολο 

των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων. Ειδικότερα, μετά την εφαρμογή των συνηθισμένων 

καλλιεργητικών πρακτικών για την καλλιέργεια του ρυζιού ως προς την προετοιμασία των αγρών για 

σπορά, και πριν τη σπορά του ρυζιού, οι δικαιούχοι δεσμεύονται:  

• Να εξασφαλίζουν την κατάκλυση των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων με μικρή ποσότητα 

αρδευτικού νερού εντός μηνός Απριλίου εκάστου έτους εφαρμογής, δηλαδή ένα, περίπου, μήνα 
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πριν την εποχή της κανονικής σποράς ρυζιού στην εκάστοτε περιοχή ορυζοκαλλιέργειας, 

προκειμένου να βλαστήσουν οι σπόροι των ζιζανίων.  

• Να εξασφαλίζουν την απομάκρυνση του νερού κατάκλυσης και τη διοχέτευσή του σε 

γειτονικούς υδάτινους αποδέκτες (ποτάμια, έλη, αποστραγγιστικά κανάλια κλπ)  

• Να προβαίνουν σε μηχανική καταστροφή των ζιζανίων που έχουν αναπτυχθεί, μέσω 

επιφανειακής κατεργασίας του εδάφους, πριν τη σπορά του ρυζιού.  

 

β. Να κατέχουν νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης τα ενταγμένα στη δράση 

αγροτεμάχια. Η κατοχή των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων ελέγχεται μηχανογραφικά, στο 

πλαίσιο της ΕΑΕ. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, καθώς 

δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της παρούσας.  

δ. Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία εντάχθηκαν στη δράση, 

πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας - εξαιρετικών περιστάσεων.  

ε. Να τηρούν γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο δικαιούχου, καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης 

των δεσμεύσεων και για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων, ο οποίος πρέπει 

να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα.  

 

          Οδηγίες εφαρμογής μεθόδου ψευδοσποράς  

 
Για την αποτελεσματική εφαρμογή της καλλιεργητικής πρακτικής της ψευδοσποράς, ως μέσου 

αντιμετώπισης των ζιζανίων της ορυζοκαλλιέργειας, οι παραγωγοί – δικαιούχοι της δράσης, συνιστάται 

να ακολουθήσουν τις ακόλουθες οδηγίες:  

1) Εφαρμογή στον ορυζώνα των συνηθισμένων καλλιεργητικών πρακτικών ως προς την προετοιμασία 

των αγρών για σπορά (από την κατεργασία του εδάφους μέχρι την ισοπέδωση του αγρού με laser).  

2) Άρδευση των αγροτεμαχίων νωρίς (περίπου από τα μέσα Απριλίου), εφαρμόζοντας τις τυπικές 

μεθόδους κατάκλυσης με αρδευτικό νερό ύψους 2-3 εκατοστών. Οι ποσότητες του  παροχετευμένου 

νερού κυμαίνονται από τα 50 m3 ανά στρέμμα για τα βαριά εδάφη έως τα 100 m3 ανά στρέμμα για τα 

ελαφριά εδάφη, αντίστοιχα.  

3) Το νερό κατάκλυσης παραμένει στον ορυζώνα 5 - 10 ημέρες περίπου, ανάλογα με τη σύσταση του 

εδάφους (ελαφρά - βαριά εδάφη, αντίστοιχα), χρόνος που απαιτείται προκειμένου να διηθηθεί το νερό 

της κατάκλυσης και στον αγρό να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες εδαφικής υγρασίας που 

υποβοηθούν τη βλάστηση των ζιζανίων (λασπωμένος αγρός).  

4) Οι παραγωγοί απομακρύνουν το πλεονάζον νερό κατάκλυσης μέσω της διοχέτευσής του (κλίση 

αγροτεμαχίων 1-2 cm ανά 100 m) σε γειτονικούς υδάτινους αποδέκτες (αποστραγγιστικές τάφροι, 

ποτάμια, έλη κλπ). Στην περίπτωση διήθησης νερού προερχόμενου από γειτονικά αγροτεμάχια που δεν 

εφαρμόζουν την τεχνική της ψευδοσποράς, πρέπει να εκτελεστούν επιπλέον μέτρα αποστράγγισης με 

τη δημιουργία μικρών τάφρων κατά μήκος των αγροτεμαχίων, πλάτους 40 cm και βάθους 40cm με 

κλίση 1-2 cm ανά 100m. Με τον τρόπο αυτό, τα νερά της διήθησης θα οδηγηθούν προς τις 

αποστραγγιστικές τάφρους ή άλλους υδάτινους αποδέκτες.  

5) Δέκα (10), περίπου, ημέρες μετά τη διήθηση του νερού κατάκλυσης και την απομάκρυνση της 

πλεονάζουσας ποσότητας αυτού, χρόνος που κρίνεται απαραίτητος προκειμένου να φυτρώσουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό τα ζιζάνια και η εδαφική υγρασία του ορυζώνα να μειωθεί τόσο ώστε να 

επιτρέπεται η, χωρίς κίνδυνο για την εδαφική δομή, χρήση γεωργικών μηχανημάτων, ακολουθεί η 

μηχανική καταστροφή των ζιζανίων με τη χρήση φρέζας ή καλλιεργητή σε βάθος κατεργασίας εδάφους 

5-8 cm, με στόχο κυρίως τον τεμαχισμό αλλά και το ξερίζωμα των ζιζανίων.  

6) Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια εφαρμογής της καλλιεργητικής τεχνικής 

της ψευδοσποράς, επικρατούν ατμοσφαιρικές συνθήκες όπως υψηλή βροχόπτωση ή/και χαμηλή για την 

εποχή θερμοκρασία ή/και χαμηλή ηλιοφάνεια, οι προβλεπόμενοι χρόνοι των σημείων 3 και 5 της 

παρούσας, ενδέχεται να αυξηθούν.  

7) Αμέσως μετά τη μηχανική καταστροφή των ζιζανίων, ο παραγωγός μπορεί να προχωρήσει στη σπορά 

του ρυζιού στον ορυζώνα.  
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(Δ) Γεωργοπεριβαλλοντικός κλιματικός  φάκελος δικαιούχου  

 

Γεωργοπεριβαλλοντικός - κλιματικός φάκελος δικαιούχου νοείται ο φυσικός φάκελος που υποχρεούνται 

να τηρούν οι δικαιούχοι καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων καθώς και για τρία (3) επιπλέον 

έτη μετά το τέλος των δεσμεύσεων και ο οποίος πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε 

κάθε σχετικό αίτημα. 

 Ο φάκελος περιλαμβάνει κατά περίπτωση και κατ ελάχιστον: 

• Μητρώο Εισροών και Εκροών (ΜΕΕ) της εκμετάλλευσης, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της 

Πολλαπλής Συμμόρφωσης 

• Ημερολόγιο εργασιών (ΗΕ) της εκμετάλλευσης, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της Πολλαπλής 

Συμμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει ημερολόγιο εργασιών ανά αγροτεμάχιο και 

•  Νόμιμα παραστατικά αγοράς (κυρίως για φυτοπροστατευτικά προϊόντα) και πώλησης 

προϊόντων 

 

 

(Ε) Σημεία ελέγχου Δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική  καταπολέμηση  ζιζανίων στους  ορυζώνες» 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

Ερώτημα 1: Τηρείται γεωργοπεριβαλλοντικός- κλιματικός  φάκελος από τον δικαιούχο;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει φάκελο συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 

Ερώτημα 1.1 : Διατηρεί μητρώο εισροών-εκροών;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει το μητρώο εισροών/ εκροών συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Στη συνέχεια ελέγχεται  η ορθή συμπλήρωσή του, δηλαδή η ύπαρξη εγγραφών και αναγράφεται η λέξη 

«ελέγχθηκε» με ημερομηνία/ μονογραφή.  

 

Ερώτημα 1.2: Διατηρεί μητρώο εργασιών;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει μητρώο εργασιών συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ Θα 

αναφέρονται υποχρεωτικά, εκτός των άλλων, οι απαιτούμενες εργασίες για την εφαρμογή της μεθόδου 

της ψευδοσποράς (κατάκλυση, απομάκρυνση νερού κατάκλυσης, μηχανική ζιζανιοκτονία). Στη 

συνέχεια ελέγχεται η ορθή συμπλήρωσή του, δηλαδή η ύπαρξη εγγραφών και αναγράφεται η λέξη 

«ελέγχθηκε» με ημερομηνία/ μονογραφή.  

 

Ερώτημα 1.3: Τυχόν άλλα δικαιολογητικά που να σχετίζονται με τη Δράση; 

Για τη συγκεκριμένη ειδική δέσμευση και για τον έλεγχο τήρησης γραμμής βάσης ελέγχεται η ύπαρξη : 

1)βεβαίωσης από τον φορέα διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, Δήμο) εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο 

αρδευόμενο από συλλογικό δίκτυο  ή 

2) άδεια χρήσης ύδατος (ή τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης για έκδοση άδειας 

χρήσης, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη η άδεια) από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της 

αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από σημείο 

υδροληψίας είτε από υπόγειο (γεώτρηση, πηγάδι, φρέαρ, πηγή) είτε από επιφανειακό υδατικό σύστημα. 

Αν το σημείο υδροληψίας είναι κοινό με άλλους δικαιούχους τότε προσκομίζεται Υ/Δ με επιμερισμό 

της εκτιμώμενης ποσότητας ύδατος. 

και 

Παραστατικά αγοράς Πιστοποιημένου σπόρου ρυζιού (η χρήση πιστοποιημένου σπόρου 

περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας του Οδηγού για το 

ρύζι) 

 

Ερώτημα 2: Τηρείται η γραμμή βάσης στο σύνολο της εκμετάλλευσης; 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 
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Οι κάτωθι κωδικοί λάθους συνοδεύουν το πρακτικό επιτόπιου ελέγχου φυτικού κεφαλαίου σε 

κάθε αγροτεμάχιο που διαπιστώνεται η παράβαση  

 

Ο τρόπος ελέγχου σε όλες τις περιπτώσεις είναι κάποια από τις εξής επιλογές: 

1 Επιτόπια επίσκεψη 

2. Μητρώο 

3. Διασταύρωση 

4. Μέτρηση 

5. Τεχνικές τηλεπισκόπησης 

6. Τεχνικές παρακολούθησης γης 

 

Σημειώνεται ότι, εάν υπάρχει η δυνατότητα φωτογραφίζεται η διαπιστωθείσα μη 

συμμόρφωση. 

 

Συγκεκριμένα: 

1.Μη τήρηση γραμμής βάσης/ κριτήρια επιλεξιμότητας 

Η γραμμή βάσης/ κριτήρια επιλεξιμότητας για τη Δράση 10.01.07 έχει περιγραφεί στο σημείο (Β). Για 

τα αγροτεμάχια που δεν τηρούν τις εν λόγω υποχρεώσεις καταγράφεται, ο κωδικός λάθους 21036/ 21902, 

μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης 

 

2.Αγροτεμάχια που δεν διαπιστώθηκε η υποχρέωση της κατάκλυσης 

Τα αγροτεμάχια που δεν τήρησαν την υποχρέωση της κατάκλυσης ελέγχονται με κάθε πρόσφορο μέσο 

(τεχνικές τηλεπισκόπησης, τεχνικές παρακολούθησης γης κλπ)  για το έτος εφαρμογής  Αν διαπιστωθεί 

μη κατάκλυση σε κάποιο αγροτεμάχιο καταγράφεται ο κωδικός λάθους 21109 και μια σύντομη 

περιγραφή από τον τύπο της παράβασης. 

 

3.Αγροτεμάχια που διαπιστώθηκε μη απομάκρυνση του νερού κατάκλυσης: 

Τα αγροτεμάχια που δεν τήρησαν την υποχρέωση απομάκρυνσης του νερού κατάκλυσης  ελέγχονται με 

κάθε πρόσφορο μέσο (τεχνικές τηλεπισκόπησης, τεχνικές παρακολούθησης γης κλπ) για το έτος 

εφαρμογής  Αν διαπιστωθεί μη κατάκλυση σε κάποιο αγροτεμάχιο καταγράφεται  ο κωδικός λάθους 

21110 και μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης. 

 

4.Αγροτεμάχια που δεν παρατηρήθηκε μηχανική ζιζανιοκτονία:  

Καταγράφεται στα αγροτεμάχια που δεν παρατηρήθηκε μηχανική ζιζανιοκτονία από το σύνολο της 

εκμετάλλευσης ,ο κωδικός λάθους 21111 και μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης. 

 

Σε περιπτώσεις αγροτεμαχίων, όπου διαπιστώνεται, είτε μη εφαρμογή της μια άροσης ανά έτος και 

σύμφωνα με τις οδηγίες επιτόπιου ελέγχου είτε εγκατάλειψη, τότε συμπληρώνεται ο κωδικός λάθους 

20147: Μη τήρηση της ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας. 

Σε κάθε περίπτωση στα αγροτεμάχια που διαπιστώνεται μη τήρηση της ελάχιστης γεωργικής 

δραστηριότητας ή εγκατάλειψη, καταχωρείται και ο κωδικός λάθους 21036: Μη τήρηση της γραμμής 

βάσης. 
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(3.6) Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων 

(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»  

 

(Α) Περιγραφή Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των 

μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» 

 

Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των ως άνω 

μικρολεπιδοπτέρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών 

πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες/ αμπελώνες στους οποίους θα 

εφαρμοστεί η δράση. 

 

Η δράση αφορά στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς καθώς και της μηλιάς, 

της αχλαδιάς και της κυδωνιάς και εφαρμόζεται στις περιοχές καλλιέργειάς τους σε ολόκληρη την 

επικράτεια. Τα αγροτεμάχια που συμμετέχουν στη Δράση είναι επιλέξιμα εφόσον καλλιεργούνται με τα 

άνω είδη ή συγκαλλιέργεια αυτών, κατέχονται νόμιμα, δεν είναι συνιδιόκτητα και δεν έχουν ενταχθεί 

και στο Μ11(Βιολογική Γεωργία) ή σε άλλη δράση ή σε άλλη πρόσκληση της ίδιας δράσης του Μ10 ή 

Μ 8.1 (ανειλημμένες υποχρεώσεις Μ 221  Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών).  

 

Από το έτος αιτήσεων 2020 η Δράση αφορά και τις καλλιέργειες δαμασκηνιάς και αμπέλου σε ολόκληρη 

την επικράτεια (3η Πρόσκληση Δράσης 10.1.08). 

 

Οι δικαιούχοι  διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, καθώς δεν 

επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις. Επίσης διατηρούν 

σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία εντάχθηκαν στη δράση, πλην των 

περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων. Υποχρεούνται δε, να διατηρούν, για λόγους 

ελέγχου, ηρτημένους στα δέντρα των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων, τους ατμιστήρες-

διαχυτήρες ή/και τις φερομονικές παγίδες παρακολούθησης που προβλέπονται στο Ετήσιο Σχέδιο 

Εφαρμογής, τουλάχιστον έως τις 31 Οκτωβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους. 

 

Για τις ανάγκες των επιτοπίων ελέγχων της δράσης, επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι: δύο (2) 

επικαιροποιημένοι πίνακες με: 1) τα φερομονικά σκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στο πλαίσιο της 1ης ( κατόπιν της ετήσιας παράτασης των 

δεσμεύσεων των δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της δράσης), 2ης & 3ης Πρόσκλησης της δράσης 

10.1.08  κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2022 και 2) τα χημικά (συνθετικά) εντομοκτόνα 

των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται για την αντιμετώπιση των εντομολογικών εχθρών - στόχων των 

επιλέξιμων στη δράση πυρηνοκάρπων (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά) και μηλοειδών (μηλιά, 

αχλαδιά, κυδωνιά) σε οπωρώνες ενταγμένους στο πλαίσιο της 1ης και της 2ης Πρόσκλησης της δράσης 

10.1.08 κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2022 Οι επικαιροποιημένοι πίνακες βρίσκονται 

αναρτημένοι στις ιστοσελίδες του ΠΑΑ http://agrotikianaptixi.gr/el/content/drasi-1018-efarmogi-tis-

methodoy-sexoyalikis-syghysis-ton-mikrolepidopteron & του ΟΠΕΚΕΠΕ 

https://www.opekepe.gr/el/paa-gr/2014-2020/2623-10-10-1-08 , για την καλύτερη ενημέρωση των 

παραγωγών και των επιβλεπόντων γεωπόνων τους, στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης 

εφαρμογής της δράσης και την αποφυγή επιβολής κυρώσεων. 

Αντίθετα με τους ατμιστήρες/διαχυτήρες, οι παγίδες παρακολούθησης δεν απαιτούν έγκριση 

κυκλοφορίας στην αγορά από την αρμόδια Δ/νση Προστασίας Φυτών του ΥπΑΑΤ συνεπώς όλες 

θεωρούνται αποδεκτές.  

 

              (Β) Γραμμή βάσης/ Κριτήρια επιλεξιμότητας 

 

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 10 της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης 

των μικρολεπιδόπτερων  οφείλουν να τηρούν κατά έτος και καθόλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων και 

στο σύνολο των αγροτεμαχίων  τους τη Γραμμή Βάσης, ήτοι: 

 

(α) Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) 

http://agrotikianaptixi.gr/el/content/drasi-1018-efarmogi-tis-methodoy-sexoyalikis-syghysis-ton-mikrolepidopteron
http://agrotikianaptixi.gr/el/content/drasi-1018-efarmogi-tis-methodoy-sexoyalikis-syghysis-ton-mikrolepidopteron
https://www.opekepe.gr/el/paa-gr/2014-2020/2623-10-10-1-08
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ΚΑΔ 4  

• Να τηρεί Μητρώο Εισροών και Εκροών – Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.) στην 

εκμετάλλευσή του, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παραστατικά αγοράς (κυρίως για 

σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, 

ζωοτροφές) σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 17, 18, 19 και 20 του Καν. (ΕΚ) 178/2002. 

Υποχρεούται, επίσης, να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις, τα μέτρα και τις υποδείξεις των 

αρμοδίων αρχών. Το Μ.Ε.Ε.-Η.Ε. αποτελείται από φάκελο παραστατικών και εγγράφων, 

συνοδευόμενο από πίνακες όπου καταγράφονται ημερολογιακά οι εισροές και οι εκροές της 

εκμετάλλευσης, καθώς και οι διεξαχθείσες εργασίες και συσχετίζονται με τα αντίστοιχα 

παραστατικά και έγγραφα. 

 

ΚΑΔ 10  

• Ο γεωργός υποχρεούται να χρησιμοποιεί ορθά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η ορθή χρήση 

περιλαμβάνει: την εφαρμογή των αρχών της ορθής πρακτικής φυτοπροστασίας, πρακτική κατά 

την οποία η επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα φυτά ή 

φυτικά προϊόντα, σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης χρήσης, επιλέγεται, υπολογίζεται η 

δοσολογία και διευθετείται ο χρόνος επέμβασης με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται 

αποδεκτή αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις 

τοπικές συνθήκες και τις δυνατότητες για καλλιεργητικό και βιολογικό έλεγχο και την τήρηση 

των όρων της άδειας για διάθεση στην αγορά και χρήση των φυτοπροστατευτικών, που 

θεσπίζονται σύμφωνα με το Ν. 4036/2012 και τις εφαρμοστικές του διατάξεις, και καθορίζονται 

στη σήμανση. 

 

(β) Τήρηση ελάχιστων απαιτήσεων για τα λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

 

Από 01/1/2014 όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να 

εφαρμόζουν τις Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας όπως καθορίζονται στην εθνική 

νομοθεσία . Σε περίπτωση αναρτημένων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων  «Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» ανά καλλιέργεια/ομάδα καλλιεργειών, οι 

επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις Γενικές Αρχές 

Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας που προσδιορίζονται σε αυτές. 

Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων 

ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του Ν. 4036/2012 (Α΄8), 

όπως κάθε φορά ισχύει, για να μπορούν να προμηθεύονται μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση. 

 

Αναλυτικά οι γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας είναι: 

 
 α) Η πρόληψη ή και η εξάλειψη των επιβλαβών οργανισμών πρέπει να επιτυγχάνεται ή να 

υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων επιλογών, κατά προτεραιότητα ιδίως με τις κατά περίπτωση ενέργειες:  

1. Την χρήση, όπου απαιτείται, ανθεκτικών ή ανεκτικών ποικιλιών και τυποποιημένου ή 

πιστοποιημένου υλικού σποράς και φύτευσης.  

2. Την χρήση ισορροπημένων πρακτικών λίπανσης, ασβέστωσης και άρδευσης ή και αποστράγγισης 

των χωραφιών.  

3. Την παρεμπόδιση της διάδοσης επιβλαβών οργανισμών με μέτρα υγιεινής (π.χ. με τακτικό καθαρισμό 

των μηχανημάτων και του εξοπλισμού).  

4. Την προστασία και ενίσχυση σημαντικών επωφελών οργανισμών, με κατάλληλα μέτρα 

φυτοπροστασίας ή τη χρήση οικολογικών υποδομών εντός και εκτός των χώρων παραγωγής.  

β) Οι επιβλαβείς οργανισμοί πρέπει να παρακολουθούνται με κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία, 

εφόσον υπάρχουν. Στα κατάλληλα αυτά εργαλεία πρέπει να περιλαμβάνονται επιτόπιες παρατηρήσεις 

καθώς και συστήματα επιστημονικώς ορθής προειδοποίησης, πρόβλεψης και έγκαιρης διάγνωσης, 
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εφόσον είναι εφικτό, καθώς και η αξιοποίηση συμβουλών από συμβούλους με επαγγελματική 

κατάρτιση.  

γ) Με βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να αποφασίζει αν 

και πότε πρέπει να εφαρμόσει μέτρα φυτοπροστασίας. Άρτιες και επιστημονικά ορθές τιμές κατωτέρων 

ορίων είναι βασική προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων. Για τους επιβλαβείς οργανισμούς, πριν από 

τις εφαρμογές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα κατωτέρων ορίων επέμβασης που έχουν 

καθοριστεί για την περιοχή, τις συγκεκριμένες εκτάσεις, τις καλλιέργειες και τις ειδικές κλιματολογικές 

συνθήκες, εφόσον είναι εφικτό.  

δ) Ορθολογικές βιολογικές, φυσικές και άλλες μέθοδοι χωρίς χημικά μέσα πρέπει να προτιμούνται από 

τις μεθόδους με χημικά μέσα, εφόσον παρέχουν ικανοποιητικό έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών.  

ε) Τα γεωργικά φάρμακα που εφαρμόζονται πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ειδικά για το συγκεκριμένο 

στόχο και να έχουν τις λιγότερες παρενέργειες για την υγεία του ανθρώπου, τους οργανισμούς που δεν 

αποτελούν στόχο και το περιβάλλον.  

στ) Ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να τηρεί τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και άλλων μορφών 

παρέμβασης στα απαραίτητα επίπεδα, π.χ. με χαμηλές δόσεις, μειωμένη συχνότητα εφαρμογής ή μερική 

εφαρμογή, εφόσον το επίπεδο κινδύνου για τη βλάστηση είναι αποδεκτό και δεν αυξάνεται ο κίνδυνος 

ανάπτυξης της ανθεκτικότητας στους πληθυσμούς επιβλαβών οργανισμών.  

ζ) Εάν ο κίνδυνος να αναπτυχθεί ανθεκτικότητα σε ένα μέτρο φυτοπροστασίας είναι γνωστός και εάν 

το επίπεδο επιβλαβών οργανισμών απαιτεί επανειλημμένη εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων στις 

καλλιέργειες, πρέπει να εφαρμόζονται οι διαθέσιμες στρατηγικές διαχείρισης της ανθεκτικότητας 

προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα των προϊόντων. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται 

η χρήση πολλαπλών γεωργικών φαρμάκων με διάφορους τρόπους δράσης.  

η) Με βάση το ιστορικό χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και την παρακολούθηση των επιβλαβών 

οργανισμών, ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να αξιολογεί την επιτυχία των εφαρμοζόμενων μέτρων 

φυτοπροστασίας,  

 

Οι αναφερόμενες παραπάνω ενέργειες εφαρμογής των Γενικών αρχών της ολοκληρωμένης 

φυτοπροστασίας από τους παραγωγούς - καλλιεργητές, οι οποίες ισχύουν για όλες τις καλλιέργειες, 

πρέπει να καταγράφονται σε ημερολόγιο, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε σχετικό έλεγχο 

από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές, ώστε να πιστοποιείται η εφαρμογή αυτών.  

 

Προς υποβοήθηση του έργου των παραγωγών – καλλιεργητών τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας 

Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου εκδίδουν Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων, για τις βασικές 

καλλιέργειες του χώρου ευθύνης των, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings).  

 

(γ)Να τηρεί την ελάχιστη δραστηριότητα του Πυλώνα Ι 

 

Να διατηρεί τη γη σε κατάσταση που να την καθιστά κατάλληλη για καλλιέργεια χωρίς 

προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων δηλαδή για 

τους δενδρώνες να καθαρίζει τον υποόροφο ανά 2 έτη ή να εφαρμόζει κλάδεμα κλαδοκάθαρου το 

αργότερο ανά δύο έτη 

 

Επιπρόσθετα οι δικαιούχοι του Μέτρου 10 Δράση 10.1.08, πρέπει να τηρούν καθόλη τη περίοδο 

δέσμευσης τα κριτήρια επιλεξιμότητας ήτοι: 

 

• τα αγροτεμάχια είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ 

• να καλλιεργούνται με επιλέξιμα για τη δράση είδη (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, 

αχλαδιά, κυδωνιά, δαμασκηνιά, αμπέλι) ή με συγκαλλιέργεια των επιλέξιμων ειδών. 

• αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία: 

α)  είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,  

β) είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές, σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης- αγροτεμαχίου,  

δράσεις των  Μέτρων 10 και 11  
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γ) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό  συνιδιοκτησίας 

μικρότερο του 100% στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του υποψηφίου.  

 

(Γ) Δεσμεύσεις 

 

Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται: 

 

α. Να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης  των μικρολεπιδοπτέρων - εχθρών ανά 

καλλιέργεια και συγκεκριμένα: 

- της καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη στην περίπτωση της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, 

βερικοκιάς  

-της καρπόκαψας της μηλιάς στην περίπτωση της μηλιάς, αχλαδιάς, κυδωνιάς,  

.-της καρπόκαψας της δαμασκηνιάς και 

 -της ευδεμίδας στο αμπέλι . 

στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια μέσω της υλοποίησης Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής. 

 

 Η μέθοδος της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων, συνίσταται στην εγκατάσταση παγίδων 

παρακολούθησης και ατμιστήρων-διαχυτήρων (dispensers) ή φερομονικών σκευασμάτων  με εφαρμογή 

μέσω ψεκασμού φυλλώματος, κατά περίπτωση,. Στην περίπτωση αγροτεμαχίων με συγκαλλιέργεια 

επιλέξιμων στη δράση ειδών, η μέθοδος πρέπει να εφαρμόζεται για το σύνολο των συγκαλλιεργούμενων 

ειδών. 

 

β. Να διαθέτουν, εφαρμόζουν και, εφόσον απαιτείται, να αναθεωρούν το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής 

(πλέον ΕΣΕ) της ενισχυόμενης μεθόδου στα ενταγμένα στην δράση αγροτεμάχια για κάθε έτος 

εφαρμογής της δράσης. Το ΕΣΕ εκάστου έτους εφαρμογής οφείλει να έχει καταρτιστεί και να είναι 

διαθέσιμο, πριν την έναρξη εφαρμογής της ενισχυόμενης μεθόδου στα ενταγμένα στη δράση 

αγροτεμάχια.  

 

Το ΕΣΕ δύναται να αναθεωρείται, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα όπως η καταγραφή των συλλήψεων 

στις παγίδες παρακολούθησης, οι μετρήσεις του ποσοστού προσβολής σε φύλλα και βλαστούς από τα 

μικρολεπιδόπτερα – στόχους, τα Τεχνικά Δελτία της υπηρεσίας Γεωργικών Προειδοποιήσεων των κατά 

τόπους Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ-ΠΕ) του ΥπΑΑΤ, 

και περιγράφει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των πληθυσμών των μικρολεπιδοπτέρων - στόχων 

στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια. Στο ΕΣΕ πρέπει να προβλέπεται η αντιμετώπιση, μέσω της 

μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης, του συνόλου των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων για εκάστη 

καλλιέργεια της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης. Δεν γίνεται αποδεκτό ΕΣΕ που προβλέπει τη 

μη χρήση ατμιστήρων-διαχυτήρων για συγκεκριμένο/α μικρολεπιδόπτερο/α. Ο αριθμός των 

ατμιστήρων-διαχυτήρων εκάστου φυτοπροστατευτικού προϊόντος ανά μονάδα επιφανείας (εκτάριο ή 

στρέμμα) που προβλέπεται στο ΕΣΕ για το σύνολο των καλλιεργειών που χρησιμοποιούν το ίδιο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό ατμιστήρων-

διαχυτήρων ανά μονάδα επιφανείας (εκτάριο ή στρέμμα) που προβλέπεται για το εκάστοτε 

φυτοπροστατευτικό προϊόν στην άδεια έγκρισης διάθεσής του στην αγορά.  

Διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος τήρησης της εν λόγω δέσμευσης (ελάχιστος αριθμός ατμιστήρων-

διαχυτήρων εκάστου φερομονικού σκευάσματος ανά μονάδα επιφανείας/  σκευασμάτων με 

εφαρμογή μέσω ψεκασμού φυλλώματος) δεν γίνεται σε επίπεδο μεμονωμένου αγροτεμαχίου, αλλά 

επί της συνολικής έκτασης της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης για το σύνολο των 

καλλιεργειών που χρησιμοποιούν το ίδιο φερομονικό φυτοπροστατευτικό προϊόν για την 

αντιμετώπιση συγκεκριμένου εχθρού – στόχου της δράσης.  
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Προκειμένου να θεωρείται έγκυρο, το ΕΣΕ πρέπει να καταρτίζεται, παρακολουθείται και, εφόσον 

απαιτείται, να αναθεωρείται από επιβλέποντα Γεωπόνο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων. 

Ο επιβλέπων Γεωπόνος υπογράφει το ΕΣΕ..  Σε περίπτωση που ο δικαιούχος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ 

Γεωπόνων, δύναται να καταρτίζει, παρακολουθεί, υπογράφει και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρεί ο ίδιος 

το ΕΣΕ.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας με τον επιβλέποντα Γεωπόνο, ο δικαιούχος οφείλει 

να εξασφαλίσει άμεσα την αντικατάστασή του από άλλον επιβλέποντα Γεωπόνο. Ο νέος επιβλέπων 

Γεωπόνος υπογράφει τα ΕΣΕ για τα έτη εφαρμογής που έπονται χρονικά της αντικατάστασης. 

 

γ. Για την αντιμετώπιση των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων της δράσης, οι δικαιούχοι δεσμεύονται να 

κάνουν:  

➢ μικτή χρήση φερομονών και, εφόσον απαιτείται, χημικών εντομοκτόνων τα δύο (2) πρώτα έτη 

εφαρμογής για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς και, 

αντίστοιχα, τα τρία (3) πρώτα έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και 

της κυδωνιάς και  

➢ αποκλειστική χρήση φερομονών τα τρία (3) τελευταία έτη εφαρμογής για τις                   

καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς και, αντίστοιχα, τα δύο (2) 

τελευταία έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς.  

➢ Οι δικαιούχοι της 3Ης πρόσκλησης υποχρεούνται να κάνουν  μικτή χρήση φερομονών και, 

εφόσον απαιτείται, χημικών εντομοκτόνων τα δύο (2) πρώτα έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες 

της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς και δαμασκηνιάς, και αντίστοιχα, τα τρία (3) πρώτα έτη 

εφαρμογής για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς και του αμπελιού και  

➢ αποκλειστική χρήση φερομονών τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της 

ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς και της δαμασκηνιάς και, αντίστοιχα, τα τελευταία 

δύο (2) έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς και του 

αμπελιού.  

 

Επιπρόσθετα  τα ενταγμένα στο πλαίσιο της δράσης αγροτεμάχια, πρέπει να κατέχονται νόμιμα κατ’ 

έτος και καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης. Τα παραστατικά τεκμηρίωσης της νόμιμης κατοχής 

αγροτεμαχίων, υποβάλλονται με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στη σχετική εγκύκλιο υποβολής της ΕΑΕ, και είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή. Η κατοχή των 

ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων ελέγχεται μηχανογραφικά, στο πλαίσιο της ΕΑΕ. Επισημαίνεται 

ότι στην περίπτωση μισθωμένων αγροτεμαχίων, οι δικαιούχοι πρέπει να φροντίζουν ώστε οι 

ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ενοικιαστηρίων να είναι τέτοιες ώστε να καλύπτουν ολόκληρο το 

εκάστοτε έτος εφαρμογής της δράσης. 

 

Για όλα τα έτη εφαρμογής τα ΕΣΕ είναι με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσης. 

Το ΕΣΕ δύναται να περιέχει προαιρετικά επιπλέον συμβουλευτικό ή/και οπτικό υλικό όπως: 

1 Ορθοφωτοχάρτη των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων της ΕΑΕ του τρέχοντος καλλιεργητικού 

έτους, στον οποίο αποτυπώνεται χωρική πληροφορία για την τοποθέτηση των ατμιστήρων-διαχυτήρων 

ή/και των παγίδων παρακολούθησης 

2  Σκαρίφημα ή τοπογραφικό διάγραμμα, στα οποία επίσης αποτυπώνεται χωρική πληροφορία για την 

τοποθέτηση των ατμιστήρων-διαχυτήρων ή/και των παγίδων παρακολούθησης 

3 Τεχνικά Δελτία της υπηρεσίας Γεωργικών Προειδοποιήσεων των κατά τόπους Περιφερειακών 

Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ-ΠΕ) του ΥπΑΑΤ που σχετίζονται με τους 

πληθυσμούς των εντόμων – στόχων της δράσης 

4 Αγρονομικές συμβουλές προς τον δικαιούχο σε έντυπη μορφή, για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής 

της ενισχυόμενης μεθόδου  στους ενταγμένους στη δράση οπωρώνες. 
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Τα ΕΣΕ για κάθε ένα από τα έτη εφαρμογής της δράσης (αρχική υποβολή και τυχόν αναθεωρήσεις 

αυτής) τηρούνται σε έντυπη μορφή στον γεωργοπεριβαλλοντικό - κλιματικό φάκελο δικαιούχου και 

επιδεικνύονται στους αρμόδιους ελεγκτές, σε περίπτωση ελέγχου.   

 

 (Δ) Γεωργοπεριβαλλοντικός κλιματικός φάκελος  δικαιούχου 

 

Κατά την επιτόπια επίσκεψη ελέγχεται αρχικά ο γεωργοπεριβαλλοντικός- κλιματικός φάκελος που 

υποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση (έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι 

τη στιγμή του ελέγχου). 

Αν ο παραγωγός είναι δικαιούχος 2 προσκλήσεων πρέπει να τηρεί τα στοιχεία φακέλου διακριτά ανά 

πρόσκληση ήτοι διαφορετικές εγγραφές στα μητρώα , δύο ΕΣΕ, διαφορετικά ΕΛΠ, κλπ  

 

(α) Ημερολόγια: Κάθε παραγωγός οφείλει να τηρεί:  

1 Ημερολόγιο εργασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα καλλιεργειών κατά αγροτεμάχιο αν αυτό είναι 

εφικτό αλλιώς ανά ομάδα καλλιέργειας.   

2 Μητρώο αγοράς εισροών  

3 Μητρώο εκροών ήτοι παραγωγής και πώλησης προϊόντων  

Ο παραγωγός πρέπει να έχει όλα τα νόμιμα παραστατικά αγοράς (σπόρων, λιπασμάτων κα) και  

πώλησης προϊόντων και στην περίπτωση που χρησιμοποιεί κοπριά και δεν υπάρχει σχετικό τιμολόγιο 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται η ακριβής ποσότητα και η προέλευση αυτής. 

Σε περίπτωση που συμμετέχει  στο Μέτρο 11: «Βιολογικές Καλλιέργειες» με τμήμα της εκμετάλλευσης 

τότε τηρεί διακριτά μητρώα. 

Όλα τα τηρούμενα στοιχεία,  πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια.  

 
(β) Παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της δράσης: Παραστατικά των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) (πρώην Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)) για 

την αγορά ατμιστήρων- διαχυτήρων, φερομονικών σκευασμάτων με εφαρμογή μέσω ψεκασμού 

φυλλώματος και φερομονικών παγίδων παρακολούθησης και παραστατικά του ΕΛΠ για την παροχή 

υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου. 
 
(γ) Ετήσια Σχέδια Εφαρμογής (ΕΣΕ) σε έντυπη μορφή, με τυχόν αναθεωρήσεις αυτών, υπογεγραμμένα 

από τον επιβλέποντα Γεωπόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί. Σημαντικό εργαλείο 

ελέγχου είναι το ΕΣΕ όπως αυτό έχει ήδη περιγράφει. Το εν λόγω ΕΣΕ πρέπει να έχει υπογραφή από 

γεωπόνο και να είναι συντασσόμενο σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές και του 

Υποδείγματος στο Παράρτημα Ι. 

 

(Ε) Βασικά σημεία ελέγχου 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

Ερώτημα 1: Τηρείται γεωργοπεριβαλλοντικός-κλιματικός φάκελος από τον δικαιούχο;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει φάκελο συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 

Ερώτημα 1.1 : Υπάρχει αντίγραφο του τηρούμενου ημερολόγιου εργασιών;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει το μητρώο εργασιών συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ  Στη 

συνέχεια ελέγχουμε την ορθή συμπλήρωση του ήτοι να υπάρχουν εγγραφές και αναγράφεται η λέξη 

«ελέγχθηκε» με ημερομηνία/ μονογραφή.  

 

Ερώτημα 1.2: Υπάρχει αντίγραφο του μητρώου παραστατικών αγοράς φυτοπροστατευτικών/ 

λιπασμάτων  

Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί  μητρώα παραστατικών αγοράς φυτοπροστατευτικών/ 

λιπασμάτων στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Δράσης και των απαιτήσεων της πολλαπλής 
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συμμόρφωσης ως προς τη φυτική παραγωγή όπως αυτά έχουν ήδη περιγραφεί. Η μη ύπαρξη τους 

σημειώνεται σε αυτά τα πεδία με ΝΑΙ/ΟΧΙ. Στη συνέχεια αναγράφεται  η λέξη «ελέγχθηκε» με 

ημερομηνία/ μονογραφή.  
 

 Ερώτημα 1.2.1 : Είναι ορθά ενημερωμένο 
 η μη ορθή συμπλήρωση του παραπάνω μητρώου, σημειώνεται σε αυτά τα πεδία με ΝΑΙ/ΟΧΙ 
 

Ερώτημα 1.3: Υπάρχει αντίγραφο του μητρώου εκροών της εκμετάλλευσης; 

Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί  μητρώα εκροών στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Δράσης 

και των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης ως προς τη φυτική παραγωγή όπως αυτά έχουν ήδη 

περιγραφεί. Η μη ύπαρξη τους σημειώνεται σε αυτά τα πεδία με ΝΑΙ/ΟΧΙ. Στη συνέχεια αναγράφεται  
η λέξη «ελέγχθηκε» με ημερομηνία/ μονογραφή 
 
Ερώτημα 1.3.1: Είναι ορθά ενημερωμένο 
 η μη ορθή συμπλήρωση του παραπάνω μητρώου, σημειώνεται σε αυτά τα πεδία με ΝΑΙ/ΟΧΙ 
 
 

Ερώτημα 1.4 Υπάρχουν παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της δράσης; 

Τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της δράσης είναι τα Παραστατικά των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) (πρώην Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ))  για 

την αγορά ατμιστήρων- διαχυτήρων, φερομονικών σκευασμάτων με εφαρμογή μέσω ψεκασμού 

φυλλώματος και φερομονικών παγίδων παρακολούθησης και παραστατικά του ΕΛΠ για την παροχή 

υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι γεωπόνος και 

έχει συντάξει ο ίδιος το ΕΣΕ επιδεικνύει το πτυχίο του (1.5.1). Τα παραστατικά πρέπει να αφορούν 

σκευάσματα εγκεκριμένα ανάλογα με τον εντομολογικό εχθρό και καλλιέργεια σύμφωνα με το 

Παράρτημα ΙΙ της παρούσης. Το εν λόγω Παράρτημα επικαιροποιείται κάθε έτος όπως έχει ήδη 

προαναφερθεί. Στη συνέχεια, αναγράφεται  η λέξη «ελέγχθηκε» με ημερομηνία/ μονογραφή σε κάποια 
εξ αυτών. 
 

Ερώτημα 1.5: Υπάρχει ετήσιο σχέδιο εφαρμογής, με τυχόν αναθεωρήσεις, υπογεγραμμένο από τον 

επιβλέποντα Γεωπόνο 

Ελέγχεται η ύπαρξη του ΕΣΕ των ετών πλην της τρέχουσας περιόδου, σύμφωνα με το πρότυπο 

(επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι) και τις προδιαγραφές ενυπόγραφο από γεωπόνο. Σε περίπτωση που 

ο δικαιούχος είναι γεωπόνος επιδεικνύει το πτυχίο του και στο  

Ερώτημα 1.5.1 αναγράφεται  η λέξη «ελέγχθηκε» με ημερομηνία/ μονογραφή 

Ερώτημα 1.5.2: «Έγκυρο ΕΣΕ»: Το συγκεκριμένο πεδίο συμπληρώνεται με ΟΧΙ  εφόσον ισχύει έστω 

και μια των κάτωθι περιπτώσεων: 

• το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής δεν έχει καταρτιστεί από επιβλέποντα, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο 

ΠΕ Γεωπόνων  

• ο ίδιος ο δικαιούχος ο οποίος έχει καταρτίσει το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής, δεν υπάγεται στον κλάδο 

ΠΕ Γεωπόνων 

• το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής δεν έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει τεθεί από τον 

ΕΦΔ σε σχετική εγκύκλιό του. 

•  το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής δεν έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εγκυκλίου ΕΣΕ. 

Πιο συγκεκριμένα: 

α) το ΕΣΕ προβλέπει μηδενική τιμή «0» στον συνολικό αριθμό των παγίδων παρακολούθησης ανά 

εχθρό - στόχο σε επίπεδο ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης (πυρηνόκαρπα πλην δαμασκηνιάς: 
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τουλάχιστον 3 παγίδες (μία για κάθε έναν από τους 3 εχθρούς στόχους) και για τις λοιπές επιλέξιμες 

καλλιέργειες τουλάχιστον 1 παγίδα) 

β)  το ΕΣΕ δεν προβλέπει ατμιστήρες– διαχυτήρες / ποσότητα σε  ml, φερομονικών σκευασμάτων για 

το σύνολο των εχθρών – στόχων   

 

γ) το ΕΣΕ περιλαμβάνει την τιμή «0» στον αριθμό των ατμιστήρων- διαχυτήρων σε οποιοδήποτε από 

τα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια, εκτός αν πρόκειται για διαχυτήρες δυναμικής έγχυσης (puffers), 

για τους οποίους είναι αποδεκτή  η τιμή «0», με αιτιολόγηση από επιβλέποντα γεωπόνο, λόγω 

γειτνίασης με άλλο ενταγμένο αγροτεμάχιο του ίδιου παραγωγού 

 

Ερώτημα 1.6: «Ορθή Τήρηση ΕΣΕ»: Το συγκεκριμένο πεδίο συμπληρώνεται με ΟΧΙ εφόσον 

διαπιστωθεί ότι δεν έχει εφαρμοστεί ορθά το ΕΣΕ περίπτωση στην οποία συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ 

άλλων, η μη ανάρτηση των ατμιστήρων- διαχυτήρων ή/και των παγίδων παρακολούθησης στα δέντρα 

ή στα πρέμνα, αντίστοιχα ή, στην περίπτωση των σκευασμάτων με εφαρμογή μέσω ψεκασμού 

φυλλώματος, μη ύπαρξη συσκευασιών του εν λόγω σκευάσματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ετήσιου 

Σχεδίου Εφαρμογής. 

Ερώτημα 1.7:  Καταγράφεται η ύπαρξη ΕΣΕ του τρέχοντος έτους 

 

Ερώτημα 2: Αριθμός ατμιστήρων- διαχυτήρων /  ποσότητα σε  ml, φερομονικών σκευασμάτων με 

εφαρμογή μέσω ψεκασμού φυλλώματος, ανά Φυτοπροστατευτικό προϊόν και καλλιέργεια, 

συμπληρώνονται τα παρακάτω σημεία ελέγχου: 

 

1. Στήλη ΕΛΠ: συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των ατμιστήρων- διαχυτήρων με βάση τα 

παραστατικά ΕΛΠ που εμπεριέχουν τα εγκεκριμένα σκευάσματα ανά εντομολογικό στόχο/καλλιέργεια/ 

ΦΠ. 

2. Στήλη ΕΣΕ: συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των ατμιστήρων- διαχυτήρων/ποσότητα, 

φερομονικών σκευασμάτων με εφαρμογή μέσω ψεκασμού φυλλώματος, με βάση το ΕΣΕ όπως αυτά 

έχουν καταγραφεί από τον επιβλέποντα γεωπόνο. Καταγράφεται μόνο ο αριθμός των ατμιστήρων- 

διαχυτήρων που εμπεριέχουν τα εγκεκριμένα σκευάσματα ανά εντομολογικό στόχο/καλλιέργεια/ ΦΠ 

 Διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος τήρησης της εν λόγω δέσμευσης (ελάχιστος αριθμός ατμιστήρων- 

διαχυτήρων εκάστου φερομονικού σκευάσματος ανά μονάδα επιφανείας ή ελάχιστη προς ψεκασμό 

ποσότητα σκευάσματος εκάστου φερομονικού σκευάσματος ανά μονάδα επιφανείας, κατά περίπτωση) 

δεν γίνεται σε επίπεδο μεμονωμένου αγροτεμαχίου αλλά επί της συνολικής έκτασης της ενταγμένης στη 

δράση εκμετάλλευσης για το σύνολο των καλλιεργειών που χρησιμοποιούν το ίδιο φερομονικό 

φυτοπροστατευτικό προϊόν για την αντιμετώπιση συγκεκριμένου εχθρού – στόχου της δράσης.  

 3.Στήλη Επιτόπιος: γίνεται καταμέτρηση του συνόλου των ατμιστήρων- διαχυτήρων που υπάρχουν στα 

ενταγμένα αγροτεμάχια. Προτείνεται να σημειώνεται ανά αγροτεμάχιο κατά την επίσκεψη και να 

καταγράφεται το σύνολο στο τέλος του ελέγχου ανά ΦΠ. 

Στην περίπτωση εφαρμογής φερομονικών σκευασμάτων μέσω ψεκασμού φυλλώματος, καταγράφεται 

η ποσότητα του φερομονικού σκευάσματος που προβλέπεται στο Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής για το 

σύνολο των καλλιεργειών που χρησιμοποιούν το ίδιο φυτοπροστατευτικό προϊόν/εντομολογικό στόχο, 

σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης. 

 

Ερώτημα 3 Χρήση παγίδων: ελέγχονται και συμπληρώνονται τα παρακάτω σημεία ελέγχου: 

 

1. Στήλη ΕΛΠ: συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των παγίδων παρακολούθησης με βάση τα 

πιστοποιητικά ΕΛΠ και τον εντομολογικό εχθρό (καρπόκαψα, αναρσία, φυλοδέτη, ευδεμίδα ) 

2. Στήλη ΕΣΕ : συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των παγίδων παρακολούθησης με βάση το ΕΣΕ 

και τον εντομολογικό εχθρό (καρπόκαψα, αναρσία, φυλοδέτη, καρπόκαψα μηλιάς, καρπόκαψα 
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δαμασκηνιάς, ευδεμίδα και τον εντομολογικό εχθρό (καρπόκαψα, αναρσία, φυλοδέτη, καρπόκαψα 

μηλιάς, καρπόκαψα δαμασκηνιάς, ευδεμίδα ) 

3. Στήλη Επιτόπιος: συμπληρώνεται ο αριθμός των παγίδων με βάση τον εντομολογικό εχθρό 

(καρπόκαψα/ καρπόκαψα μηλιάς, αναρσία, φυλοδέτη, καρπόκαψα δαμασκηνιάς, ευδεμίδα) κατόπιν 

εκτίμησης για το σύνολο των παγίδων που υπάρχουν στα ενταγμένα αγροτεμάχια. Προτείνεται να 

σημειώνεται ανά αγροτεμάχιο κατά την επίσκεψη και να καταγράφεται το σύνολο στο τέλος του ελέγχου.  

 

Ερώτημα 4:  «Χρησιμοποιούνται χημικά σκευάσματα» 

 

Για την αντιμετώπιση των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων της δράσης: 

Α.  επιτρέπεται  μικτή χρήση φερομονών και χημικών εντομοκτόνων 

τα δύο (2) πρώτα έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς 

και της δαμασκηνιάς και 

 τα τρία (3) πρώτα έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς και του 

αμπελιού. 

Β. κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται η χρήση χημικών εντομοκτόνων   

τα τρία (3) τελευταία έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της 

βερικοκιάς και της δαμασκηνιάς και,  

τα δύο (2) τελευταία έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς και 

του αμπελιού. 

Καταχωρείται ΝΑΙ στο πεδίο «χρήση χημικών σκευασμάτων», ΜΟΝΟ  εφόσον, ισχύει η περίπτωση Β , 

δηλαδή έχουμε χρήση εντομοκτόνων το έτος που δεν επιτρέπεται (εκτός της περιόδου που επιτρέπεται) 

η μικτή χρήση ( υπολογίζεται με βάση το έτος ένταξης ) Συγκεκριμένα και για το τρέχον έτος εφαρμογής 

οι περιπτώσεις Α και Β παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2022 

     

Επιτρέπεται χρήση 

χημικών  

ΔΕΝ 

επιτρέπεται χρήση 

χημικών 

1η Πρόσκληση 

(έναρξη δεσμεύσεων 

2017) κατόπιν  της 

ετήσιας παράταση των 

δεσμεύσεων των 

δικαιούχων της 1ης 

Πρόσκλησης της δράσης 

ροδακινιάς-  νεκταρινιάς - 

βερικοκιάς 

  

× 

2η Πρόσκληση 

(έναρξη δεσμεύσεων 

2018) 

ροδακινιάς-  νεκταρινιάς - 

βερικοκιάς 
  

× 
μηλιάς-  αχλαδιάς - 

κυδωνιάς   
× 

3η Πρόσκληση 

(έναρξη δεσμεύσεων 

2020) 

ροδακινιάς-  νεκταρινιάς - 

βερικοκιάς 
 

× 

μηλιάς-  αχλαδιάς - 

κυδωνιάς × 
  

δαμασκηνιάς - αμπελιού × 
  

 

 

Ερώτημα 5: «Τήρηση γραμμής βάσης στο σύνολο της εκμετάλλευσης» : Το  συγκεκριμένο πεδίο 

συμπληρώνεται με ΟΧΙ εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρείται σύμφωνα με  τα περιγραφόμενα στο 

σημείο Β της παρούσης. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 10.01.08 

 

Οι κάτωθι κωδικοί λάθους συνοδεύουν το πρακτικό επιτόπιου ελέγχου φυτικού κεφαλαίου σε 

κάθε αγροτεμάχιο που διαπιστώνεται η παράβαση  

 

Ο τρόπος ελέγχου συμπληρώνεται από τις εξής επιλογές: 

1 Επιτόπια επίσκεψη 

2 Μητρώο 

3 Διασταύρωση 

4 Μέτρηση 

5 Τεχνικές τηλεπισκόπησης 

6 Τεχνικές παρακολούθησης γης 

Σημειώνεται ότι, εάν υπάρχει η δυνατότητα φωτογραφίζεται η διαπιστωθείσα μη 

συμμόρφωση. 

 

Συγκεκριμένα: 

1. Μη τήρηση γραμμής βάσης/ κριτήρια επιλεξιμότητας 

Η γραμμή βάσης κριτήρια επιλεξιμότητας για τη Δράση 10.01.08 έχει περιγραφεί στο σημείο (Β).  

Υποχρεωτικά συμπληρώνονται τα πεδία με κωδικούς λάθους εφόσον διαπιστωθεί ότι  ισχύουν τα 

παρακάτω :21036: Μη τήρηση της γραμμής βάσης  Καταχωρείται ο εν λόγω κωδικός λάθους αν στο 

αγροτεμάχιο παρατηρείται η μη τήρηση μίας ή παραπάνω υποχρεώσεων όπως αυτές περιγράφονται στο 

σημείο Β.  

 

Η επιλεξιμότητα των  δενδρώνων  ελέγχεται: 

Όταν είναι  σε παραγωγή με την συγκομιδή ή το κλάδεμα καρποφορίας, ή  με τον καθαρισμό του 

υποορόφου του δενδρώνα ετησίως.  

Όταν είναι σε καλή γεωργική κατάσταση με τον καθαρισμό του υποορόφου του δενδρώνα ανά δύο έτη 

ή την εφαρμογή κλαδέματος κλαδοκάθαρου το αργότερο ανά δύο έτη. 

 

Αρχικά, ελέγχεται εάν στα δένδρα έχει εφαρμοστεί κλάδεμα καρποφορίας. Εάν δεν διαπιστωθεί αυτό 

ελέγχεται ο καθαρισμός του εδάφους κάτω από την κόμη των δένδρων σε διάστημα ενός έτους. Εάν δεν 

διαπιστωθεί ο καθαρισμός ζητούνται από τον παραγωγό παραστατικά που αποδεικνύουν την συγκομιδή. 

Εάν ο παραγωγός δεν προσκομίσει παραστατικά, τότε ο δενδρώνας δεν είναι σε παραγωγή και ελέγχεται 

εάν είναι σε καλή γεωργική κατάσταση. Αυτό ελέγχεται, είτε με τη διαπίστωση εφαρμογής κλαδέματος 

του κλαδοκάθαρου, είτε με τη διαπίστωση καθαρισμού του εδάφους κάτω από την κόμη των δένδρων 

εντός διετίας.  

 

Εάν σύμφωνα με τα προαναγραφόμενα βήματα ελέγχου διαπιστωθεί ότι το αγροτεμάχιο ή μέρος αυτού 

είναι εγκαταλελειμμένο ή ότι δεν τηρείται η ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα τότε συμπληρώνεται η 

ευρεθείσα καλλιέργεια και παράλληλα καταχωρείτε ο κωδικός λάθους 20147 : Μη τήρηση της 

ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση στα αγροτεμάχια που διαπιστώνεται μη 

τήρηση της ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας ή εγκατάλειψη, καταχωρείται και ο κωδικός λάθους 

21036: Μη τήρηση της γραμμής βάσης και μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης. 

 

2. Διαπίστωση μη τήρησης της δέσμευσης ατμιστήρων/ διαχυτήρων σε ροδακινιές, νεκταρινιές 

βερικοκιές.  

Για τα αγροτεμάχια που δεν τηρούν την εν λόγω υποχρέωση σύμφωνα με το ΕΣΕ αναγράφεται, ο 

κωδικός λάθους 21107 και  μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης . 

 

3. Διαπίστωση μη τήρησης της δέσμευσης ατμιστήρων- διαχυτήρων σε μηλιές/ κυδωνιές/ αχλαδιές.  

Για τα αγροτεμάχια που δεν τηρούν την εν λόγω υποχρέωση σύμφωνα με το ΕΣΕ αναγράφεται ο 

κωδικός λάθους 21108 και μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης. 
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4. Χρήση χημικών σκευασμάτων .  

 Για τα αγροτεμάχια που δεν τηρούν την εν λόγω υποχρέωση και γίνεται χρήση χημικών σκευασμάτων 

αναγράφεται ο κωδικός λάθους 21112 και μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης. 

Εξαιρείται η 3η πρόσκληση. 

 

5. Διαπίστωση μη τήρησης της δέσμευσης ατμιστήρων- διαχυτήρων σε δαμασκηνιές/αμπέλι.  

 Για τα αγροτεμάχια που δεν τηρούν την εν λόγω υποχρέωση σύμφωνα με το ΕΣΕ αναγράφεται τα α/α 

ΕΑΕ  και χαρτογραφικό, ο τρόπος ελέγχου με κάποια από τις άνω επιλογές, ο κωδικός λάθους 21125  

και μια σύντομη περιγραφή από τον τύπο της παράβασης. 
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(3.7) Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» 

 

(Α) Περιγραφή Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών  αγροτικών 

ζώων» 

 

Στόχος της Δράσης 10.1.09 είναι η παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών 

αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, 

συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και 

στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης. 

 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι 

φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση εφόσον τηρούν τα εξής κριτήρια 

επιλεξιμότητας: 

1. είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως αυτές 

αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί 

2. εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας,  

3. εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν. 

Τα ως άνω κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της 

αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης. Δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι όσοι 

έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών ή είναι  διάδοχοι 

πρόωρης συνταξιοδότησης ή  όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην 

τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο. Ο δικαιούχος μπορεί να είναι και σε άλλη δράση 

του Μέτρου 10 καθώς και στο Μέτρο 11: Βιολογική Κτηνοτροφία.  

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της δράσης 10.1.09 είναι όλη η Χώρα και τομείς παρέμβασης είναι οι 

φυλές των ζώων ανά περιοχή κατανομής, όπως αυτές εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα των 

επιλέξιμων φυλών: 
 

Είδος Ζώου Φυλή Περιοχή 

Υπεύθυνο ΚΖΓΠ 
για 
τήρηση 
γενεαλογικών 
βιβλίων 

Βοοειδή 

Τήνου Κυκλάδες  Αθήνας 

Κέας Κυκλάδες  Αθήνας 

Κατερίνης 
Θεσσαλία, Κεντρική 

Μακεδονία, Ήπειρος 
Καρδίτσας 

Συκιάς  όλη η χώρα Θεσσαλονίκης 

Ελληνικός βούβαλος  υγρότοποι σε όλη την χώρα 

Θεσσαλονίκης*, 

Δράμας, Ιωαννίνων, 

Καρδίτσας, Αθήνας 

Ελληνική βραχυκερατική όλη η χώρα 

Αθήνας, 

Ιωαννίνων*, 

Θεσσαλονίκης, 

Καρδίτσας, Δράμας 

Πρόβατα 

Καταφυγίου 
Δυτική Μακεδονία, Κεντρική 

Μακεδονία 
Θεσσαλονίκης 

Ρουμλουκίου 
Δυτική Μακεδονία, Κεντρική 

Μακεδονία 
Θεσσαλονίκης 

Ορεινό Ηπείρου Ήπειρος Ιωαννίνων 

Ικαρίας Νομός Σάμου Αθήνας 

Λευκίμης Κέρκυρα Ιωαννίνων 

Κατσικά Ήπειρος Ιωαννίνων 

Άργους Πελοπόννησος Αθήνας 
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Ζακύνθου Ζάκυνθος Αθήνας 

Φλώρινας – Πελαγονίας όλη η Μακεδονία Θεσσαλονίκης 

Σαρακατσάνικο όλη η χώρα 

Αθήνας, 

Θεσσαλονίκης, 

Ιωαννίνων, 

Καρδίτσας, 

Δράμας* 

Γλώσσας Σκοπέλου 

Μαγνησία, Λάρισα, Βόρειες 

Σποράδες, Θεσσαλία, 

Φθιώτιδα 

Καρδίτσας 

Κύμης  Εύβοια Αθήνας 

Αγρινίου  Αιτωλοακαρνανία, Άρτα 
Αθήνας, 

Ιωαννίνων* 

Δράμας 
Δράμα, Ανατολική 

Μακεδονία, Θράκη 
Δράμας 

Θράκης όλη η Θράκη Δράμας 

Καλαρρύτικο 

Ήπειρος, Θεσσαλία, 

Αιτωλοακαρνανία, Δυτική 

Μακεδονία 

Ιωαννίνων, 

Καρδίτσας*, 

Αθήνας, 

Θεσσαλονίκης 

Πηλίου 
όλη η Θεσσαλία, Φθιώτιδα, 

Ευρυτανία 
Καρδίτσας 

Σερρών 

Νομός Σερρών, Κεντρική 

Μακεδονία, Ανατολική 

Μακεδονία, Θράκη 

Θεσσαλονίκης 

Αίγες Σκοπέλου 
Βόρειες Σποράδες, Μαγνησία, 

Λάρισα 
Καρδίτσας 

Χοίροι 
Εγχώριος Ελληνικός 

Χοίρος 
όλη η χώρα 

Αθήνας, Ιωαννίνων, 

Θεσσαλονίκης, 

Καρδίτσας, Δράμας 

Ιπποειδή 

Ηλείας 
Ζάκυνθος, Πελοπόννησος, 

Αιτωλοακαρνανία, Αττική 
Αθήνας 

Πηνείας 
Ζάκυνθος, Πελοπόννησος, 

Αιτωλοακαρνανία, Αττική 
Αθήνας 

Θεσσαλίας 
Θεσσαλία, Φθιώτιδα, 

Ευρυτανία 
Καρδίτσας 

Σκύρου όλη η χώρα 

Καρδίτσας, 

Θεσσαλονίκης, 

Ιωαννίνων, 

Αθήνας* 

Πίνδου 
Ήπειρος,  Μακεδονία, 

Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα 

Αθήνας, Καρδίτσας, 

Θεσσαλονίκης*, 

Ιωαννίνων, Αθήνας 

Μεσσαρά Πελοπόννησος, Κρήτη Αθήνας 

 
* Με αστερίσκο σημειώνεται το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων, το οποίο έχει την ευθύνη για την 

τήρηση του γενεαλογικού βιβλίου της φυλής και το οποίο συγκεντρώνει τα στοιχεία γενεαλογικού βιβλίου 

της φυλής από τα υπόλοιπα ΚΖΓΠ 

 

Για τις παραπάνω φυλές ζώων επιλέξιμα για ενίσχυση είναι: 

1. τα θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των έξι (6) μηνών 
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2. τα θηλυκά αιγοπρόβατα ηλικίας άνω του ενός (1) έτους 

3. οι χοιρομητέρες 

4. τα αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή άνω των έξι (6) μηνών  
 
Η ενίσχυση χορηγείται για την διατήρηση ή αύξηση ΜΖΚ όπου, ισχύουν οι παρακάτω ισοδυναμίες: 

Ένα (1) βοοειδές ηλικίας έξι (6) μηνών έως δύο (2) ετών = 0,6 ΜΖΚ 

Ένα (1) βοοειδές ηλικίας άνω των δύο (2) ετών = 1 ΜΖΚ 

Ένα (1) προβατοειδές ή αιγοειδές άνω του ενός (1) έτους= 0,15 ΜΖΚ 

Μία (1) χοιρομητέρα = 0,5 ΜΖΚ 

Ένα (1) μόνοπλο άνω των έξι (6) μηνών = 1 ΜΖΚ 

Κάθε νέο ζώο που εισάγεται στην εκμετάλλευση  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 στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής όπως αυτό τηρείται στο Κ.Ζ.Γ.Π. 

Οι δικαιούχοι  πρέπει κατά τη διάρκεια της πενταετίας να τηρούν τη γραμμή βάσης και τις δεσμεύσεις 

όπως αυτές αναλύονται ακολούθως. Συγκεκριμένα: 
 

(Β) Γραμμή βάσης Δράσης  

 

Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη γραμμή 

βάσης της δράσης ήτοι να καταγράφει σε γενεαλογικά βιβλία τα ζώα που ανήκουν σε απειλούμενες με 

εξαφάνιση αυτόχθονες φυλές. 

 

(Γ) Ειδικές δεσμεύσεις Δράσης   

 

Οι  δικαιούχοι αναλαμβάνουν τις κάτωθι δεσμεύσεις: 

1. Να διατηρούν τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων ένταξης για μία πενταετία. Είναι δυνατή η 

αντικατάσταση των ζώων που εντάχθηκαν αρχικά με ζώα της ίδιας φυλής, εφόσον ο συνολικός 

αριθμός των ζώων κατά τη διάρκεια της πενταετίας παραμένει τουλάχιστον αυτός που αναφέρεται 

κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα. 

2. Όλα τα ζώα που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να φέρουν σήμανση (ενώτια, βώλους, κλπ) , όπως 

προβλέπεται από την σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία 

3. Στην περίπτωση των ιπποειδών, πρέπει να φέρουν αναγνωριστικό στοιχείο, το οποίο να αντιστοιχεί 

μονοσήμαντα σε συγκεκριμένο κάτοχο/ιδιοκτήτη. 

4. Να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων Κέντρων Ζωικών Γενετικών Πόρων 
(ΚΓΖΠ) για την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων των φυλών στις οποίες ανήκουν τα ζώα τους και 

να εφαρμόζουν όλες τις υποχρεώσεις για την τήρησή του. 

5.  Στην περίπτωση απομάκρυνσης επιλέξιμων ζώων από την εκμετάλλευση (σφαγή – πώληση), και 

για οποιαδήποτε μεταβολή να ενημερώνουν άμεσα και οπωσδήποτε πριν προβούν στην ενέργεια το 

αρμόδιο ΚΖΓΠ. 

6.  Ειδικά οι δικαιούχοι με ιπποειδή οφείλουν να καταθέτουν στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π βεβαιώσεις 

ταυτοποίησης των ιπποειδών τους. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται κυρώσεις. 

Η εν λόγω διαδικασία επαναλαμβάνεται κατ΄ έτος μέχρι τη λήξη της πενταετούς περιόδου 

δέσμευσης. Τα Κ.Ζ.Γ.Π εξετάζουν την ακρίβεια των στοιχείων των βεβαιώσεων και ακολούθως 

συμπεριλαμβάνουν τα ανάλογα δεδομένα στα γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα που τηρούν.  

7. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να τηρούν φάκελο δικαιούχου καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης των 

δεσμεύσεων και για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων, ο οποίος πρέπει 

να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα 

 

Σήμανση Ιπποειδών 

 

Η  σήμανση του ιπποειδούς και η μονοσήμαντη αντιστοίχιση του με τον κάτοχο γίνεται: 

(α) με την τοποθέτηση ενέσιμου ηλεκτρονικού πομποδέκτη (microchip) τεχνολογίας HDX ή FDX-B, 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784, ο οποίος μπορεί να διαβάζεται από συσκευές ανάγνωσης, σύμφωνα 
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με το πρότυπο ISO11785 και ο οποίος εμφυτεύεται μεταξύ του ινίου και του ακρωμίου, στο μέσον του 

αυχένα στην περιοχή του αυχενικού συνδέσμου, 

(β) με την έκδοση βεβαίωσης, υπογεγραμμένης από τον κάτοχο/ιδιοκτήτη και από τον κτηνίατρο που 

διενεργεί τη σήμανση και ο οποίος ασκεί νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με 

το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ  της εγκυκλίου. 

Στην περίπτωση ιπποειδούς ήδη σημασμένου, ο κτηνίατρος δεν εμφυτεύει εκ νέου ενέσιμο πομποδέκτη, 

αλλά ενεργεί λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ανίχνευσης της υπάρχουσας ενεργούς σήμανσης, 

συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία του υποδείγματος του Παραρτήματος ΙΙΙ της εγκυκλίου. 

Η βεβαίωση αποτελεί έγγραφο που αποδεικνύει τη μονοσήμαντη αντιστοίχιση του επιλέξιμου 

ιπποειδούς με τον κάτοχο/ιδιοκτήτη στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης, κατατίθεται στο αρμόδιο 

Κ.Ζ.Γ.Π. ώστε να εξεταστεί η ακρίβεια των στοιχείων των βεβαιώσεων και ακολούθως να 

συμπεριληφθούν τα ανάλογα δεδομένα στα γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα που τηρούν. Η βεβαίωση 

ταυτοποίησης πρωτοκολλείται και θεωρείται από το αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π. και αντίγραφο αυτής διατηρείται 

από την αρμόδια Υπηρεσία. 

 

Η βεβαίωση φυλάσσεται με ευθύνη του κατόχου/ιδιοκτήτη και επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές, όποτε 

αυτό ζητηθεί. 

 

 

(Δ) Φάκελος δικαιούχου 

 

Ως φάκελος δικαιούχου θεωρείται ο φάκελος που υποχρεούνται να τηρούν οι δικαιούχοι καθ’ όλη τη 

διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων και για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των 

δεσμεύσεων, ο οποίος πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα. Ο 

φάκελος περιλαμβάνει κατά περίπτωση και κατ΄ ελάχιστον: 

• Αντίγραφο της αίτησης στήριξης 

• Απόφαση Ένταξης Πράξεων στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν 

τροποποιήσεις αυτής 

• Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής 

• Βεβαίωση εγγραφής των ζώων στα γενεαλογικά βιβλία 

• Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης των ζώων (χοίροι , αιγοπρόβατα) 

• Βεβαίωση ταυτοποίησης ιπποειδούς για την αντιστοίχιση κάθε ιπποειδούς με τον ιδιοκτήτη του  

 

    (Ε) Σημεία ελέγχου Δράσης  

 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι πληρωμής πραγματοποιούνται από μικτά συνεργεία ελέγχου που απαρτίζουν ο 

ΟΠΕΚΕΠΕ και το αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π.. Στις περιπτώσεις που το αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π. αδυνατεί να συνδράμει 

στην πραγματοποίηση των επιτόπιων ελέγχων πληρωμής, αυτοί πραγματοποιούνται από συνεργεία 

ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Κατά την επιτόπια επίσκεψη ο ελεγκτής συμπληρώνει έντυπο επιτόπιου ελέγχου ζωικού (σε περίπτωση 

που ο παραγωγός αιτείται στη δράση αιγοπρόβατα ή/και βοοειδή) και Υπόδειγμα Γ (επισυνάπτεται). 

 

Η συμπλήρωση του Υποδείγματος Γ πραγματοποιείται ως εξής:  

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

Ερώτημα 1: Τηρείται φάκελος από τον δικαιούχο;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει φάκελο συμπληρώνεται με  ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 

Ερώτημα 1.1 : Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει την αίτηση στήριξης συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ   

 

Ερώτημα 1.2: Αντίγραφο των αιτήσεων πληρωμής;  
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Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει τις αιτήσεις πληρωμής συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ. Για 

το έτος  της ΕΑΕ. 

 

Ερώτημα 1.3: Υπάρχει στον  φάκελο Απόφαση Ένταξης Πράξεων στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο 

δικαιούχος και τυχόν τροποποιήσεις αυτής;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει την εν λόγω απόφαση και συμπεριλαμβάνεται  το όνομα 

του συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 

Ερώτημα 1.4: Ύπαρξη Βεβαίωσης εγγραφής των ζώων στα γενεαλογικά βιβλία ή Γενεαλογικά 

πιστοποιητικά;  

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός μας επιδείξει την εν λόγω Βεβαίωση που χορηγείται από το αρμόδιο 

ΚΖΓΠ και συμπεριλαμβάνονται  τα δηλωμένα στη Δράση ζώα  συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ Η ορθή 

συμπλήρωση του καταγράφεται στα πεδία που αναφέρονται στον αριθμό ζώων στη συνέχεια του 

εντύπου. 

 

Ερώτημα 1.5: Υπάρχει βεβαίωση ταυτοποίησης ιπποειδούς για την αντιστοίχιση κάθε ιπποειδούς με τον 

ιδιοκτήτη του;  

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν συμμετέχει στη Δράση 10.01.09 με ίππους τότε συμπληρώνεται 

«ανεφάρμοστο». 

Ανάλογα με το αν ο παραγωγός,  επιδείξει την εν λόγω Βεβαίωση που χορηγείται από το αρμόδιο ΚΖΓΠ 

και συμπεριλαμβάνονται  τα δηλωμένα στη Δράση ζώα, συμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ. Στο Παράρτημα 

υπάρχει Υπόδειγμα για σύγκριση και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει περιγράφονται στο σημείο (Δ) 

Σήμανση Ιπποειδών, της παρούσης.  

1.5.1 Βεβαίωση εγγραφής σε γενεαλογικά βιβλία: 

 Η εν λόγω βεβαίωση πρέπει να καλύπτει το σύνολο των φυλών των ίππων με τις οποίες έχει ενταχθεί ο 

δικαιούχος στη δράση. πχ  αν κάποιος έχει 3 φυλές ίππων στη Δράση και δεν έχει το αντίγραφο για τη 

1 από τις 3 φυλές, τότε συμπληρώνεται ΟΧΙ  

 

Ερώτημα 1.6: Υπάρχει μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης(καταγραφής) αιγοπροβάτων;  

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν συμμετέχει στη Δράση με αιγοπρόβατα τότε συμπληρώνεται  

«ανεφάρμοστο». Για τους παραγωγούς που δηλώνουν αιγοπρόβατα στη Δράση αναζητείται και 

ελέγχεται το Μητρώο καταγραφής αιγοπροβάτων. 

 

1.6.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;  

Η ορθή ενημέρωση του Μητρώου επιβεβαιώνεται με τη συνεχή ενημέρωση του για τυχόν μεταβολές 

(γεννήσεις, θάνατοι, αγοραπωλησίες).  

 

1.6.2 Βεβαίωση εγγραφής σε γενεαλογικά βιβλία: 

Η εν λόγω βεβαίωση πρέπει να καλύπτει το σύνολο των φυλών των αιγοπροβάτων με τις οποίες έχει 

ενταχθεί ο δικαιούχος στη δράση. πχ  αν κάποιος έχει 3 φυλές αιγοπροβάτων στη Δράση και δεν έχει το 

αντίγραφο για τη 1 από τις 3 φυλές, τότε συμπληρώνεται ΟΧΙ 

 

Ερώτημα 1.7: Υπάρχει μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (καταγραφής) βοοειδών;  

 

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν συμμετέχει στη Δράση με βοοειδή τότε συμπληρώνεται 

«ανεφάρμοστο» 

Για τους παραγωγούς που δηλώνουν βοοειδή στη Δράση αναζητείται και ελέγχεται το Μητρώο 

καταγραφής βοοειδών (Χειρόγραφο Μητρώο Εκμετάλλευσης)  

 

1.7.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;  

Η ορθή ενημέρωση του Μητρώου επιβεβαιώνεται με τη συνεχή ενημέρωση του για τυχόν μεταβολές 

(γεννήσεις, θάνατοι, αγοραπωλησίες) και σε αντιπαραβολή με το απόσπασμα εκτύπωσης από το ΟΠΣΚ 

(ΚΒΔ).   
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1.7.2 Βεβαίωση εγγραφής σε γενεαλογικά βιβλία: Η εν λόγω βεβαίωση πρέπει να καλύπτει το σύνολο 

των φυλών των βοοειδών με τις οποίες έχει ενταχθεί ο δικαιούχος στη δράση, πχ  αν κάποιος έχει 3 

φυλές βοοειδών στη Δράση και δεν έχει το αντίγραφο για τη 1 από τις 3 φυλές, τότε συμπληρώνεται 

ΟΧΙ 

 

Ερώτημα 1.8:  Υπάρχει μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (καταγραφής) χοίρων;  

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν συμμετέχει στη Δράση με χοίρους τότε συμπληρώνεται 

«ανεφάρμοστο». Για τους παραγωγούς που δηλώνουν χοίρους στη Δράση αναζητείται και ελέγχεται το 

Μητρώο καταγραφής χοίρων 

1.8.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;  

Η ορθή ενημέρωση του Μητρώου επιβεβαιώνεται με τη συνεχή ενημέρωση του για τυχόν μεταβολές 

αλλαγές π.χ. (γεννήσεις, θάνατοι, αγοραπωλησίες). 

 

1.8.2 Βεβαίωση εγγραφής σε γενεαλογικά βιβλία:  Η εν λόγω βεβαίωση  πρέπει να καλύπτει το σύνολο 

των φυλών που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος με χοίρους ,π.χ  αν κάποιος έχει 3 φυλές χοίρων για τη Δράση 

και δεν έχει το αντίγραφο για τη 1 από τις 3 φυλές συμπληρώνεται  ΟΧΙ  

 

Ερώτημα 1.9: Αν ο δικαιούχος είναι Νομικό πρόσωπο υπάρχει αντίγραφο καταστατικού;  

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου τότε συμπληρώνεται «ανεφάρμοστο» 

Στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου πρέπει να επιδειχθεί αντίγραφο καταστατικού νομίμως 

θεωρημένου και Απόφαση του Δ.Σ. του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρεται ο ορισμός του νόμιμου 

εκπροσώπου έναντι της υλοποιούμενης Δράσης. 

Ερώτημα 1.10,1.11, 1.12, 1.13: Ο δικαιούχος συγκέντρωσε το κοπάδι των βοοειδών/ αιγοπροβάτων/ 

ίππων/ χοίρων: Αν ο δικαιούχος κατά τον έλεγχο δεν συγκέντρωσε ως όφειλε το σύνολο των 

δηλωθέντων σπάνιων φυλών ανά κατηγορία ζωικού κεφαλαίου δηλώνουμε ΟΧΙ.  

Για το είδος ζώου που δεν συμμετέχει στη δράση συμπληρώνεται «ανεφάρμοστο»  

Ερώτημα 1.14, 1.15, 1.16, 1.17: Ο δικαιούχος υπέδειξε τον ορθό στάβλο βοοειδών/ αιγοπροβάτων/ 

ίππων/ χοίρων: Αν ο στάβλος είναι σε διαφορετική θέση από τον στάβλο που έχει δηλωθεί βάζουμε όχι. 

Για τις περιπτώσεις που δεν δηλώνει όλες τις ζωικές κατηγορίες ή δεν έχει δηλώσει σταβλική 

εγκατάσταση συμπληρώνεται «ανεφάρμοστο».  

Συμπλήρωση πίνακα ανέβασμα αρχείου (ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ) 

 

 

 

 

 

Ο άνω πίνακας που ακολουθεί το πεδίο Γ1 αναφέρεται μόνο σε περίπτωση παράβασης. Στο είδος 

μητρώου υπάρχουν 4 επιλογές (1. Αιγοπροβάτων 2. Βοοειδών 3. Χοίρων 4. Γενεαλογικά βιβλία). Ο 

τρόπος ελέγχου είναι Οπτικός. Στην περιγραφή καταγράφουμε το είδος παράβασης πχ αδικαιολόγητος 

αριθμός απωλειών, μη φυσιολογικός ρυθμός γεννήσεων, κλπ και στο ανέβασμα αρχείου 

φωτογραφίζουμε το έγγραφο που διαπιστώθηκε η παράβαση και το ανεβάζουμε κατά την καταχώρηση 

στην εφαρμογή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α Είδος 

Μητρώου  

Τρόπος 

ελέγχου 

Περιγραφή  Ανέβασμα 

Αρχείου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2  ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Πίνακας Γ.2.1: στο πεδίο  «ΕΛΕΓΧΟΣ» καταγράφονται τα ζώα που έχουν νόμιμη σήμανση και 

αναγράφονται στη βεβαίωση του γενεαλογικού βιβλίου. Στο πεδίο «ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΓΖΠ» καταγράφονται τα ζώα που βρίσκονται στην εκμετάλλευση 

την ημέρα του ελέγχου αλλά δεν αναγράφονται στη βεβαίωση γενεαλογικού βιβλίου. Επιπλέον, 

καταγράφεται το πλήθος και ο κωδικός των ενωτίων των ζώων που είναι εγγεγραμμένα στο Κ.Ζ.Γ.Π 

αλλά την ημέρα του ελέγχου δεν βρέθηκαν στην εκμετάλλευση. Στην περίπτωση που βρεθούν 

αιγοπρόβατα χωρίς νόμιμη σήμανση  και το πλήθος τους είναι  <=3 απαιτείται να καταγραφεί το πλήθος 

αυτών που ταυτοποιούνται από τα λοιπά έγγραφα που τηρούνται στην εκμετάλλευση. 

Στις κατηγορίες που το πλήθος τους είναι >3 δεν απαιτείται η παραπάνω διαδικασία.. 

Συμπληρώνεται ο πίνακας «καταγραφή κωδικών αναγνώρισης αιγοπροβάτων χωρίς νόμιμη σήμανση 

(>6 μηνών) : με τους κωδικούς αναγνώρισης των ζώων που δεν φέρουν νόμιμη σήμανση (> 6 μηνών)» 

αλλά ταυτοποιούνται από τα λοιπά έγγραφα που τηρούνται στην εκμετάλλευση. Ανά κωδικό 

αναγνώρισης σημειώνεται  το πλήθος στην κατηγορία ζώου. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στα λοιπά είδη ζωικού κεφαλαίου. 

 

Πίνακας Γ.2.2: Συμπληρώνεται για τα βοοειδή (ανά ενώτιο και φύλο τσεκάρουμε αν βρέθηκε το ζώο), 

καταγράφονται τυχόν απώλειες ήτοι διαφορά από τον αριθμό ευρεθέντων αυτόχθονων βοοειδών που 

προκύπτει από τα γενεαλογικά βιβλία και ΔΕΝ βρέθηκαν στην εκμετάλλευση. Πέρα από τον αριθμό 

σημειώνονται στο σχετικό πεδίο  τα ενώτια που απουσιάζουν.  

Σε περίπτωση που βρέθηκαν στην εκμετάλλευση αυτόχθονα βοοειδή και δεν είναι εγγεγραμμένα στα 

γενεαλογικά βιβλία ομοίως καταγράφονται ο αριθμός και τα ενώτια. 

 

Πίνακας Γ.2.3 Συμπληρώνεται ανά κατηγορία ίππων ο αριθμός ευρεθέντων ζώων με νόμιμη σήμανση/ 

βεβαίωση όπως περιγράφεται στο σημείο (Δ) ΣΗΜΑΝΣΗ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ, η φυλή και ο αριθμός που 

είναι καταγεγραμμένος στη βεβαίωση των γενεαλογικών βιβλίων. Στον πίνακα που ακολουθεί 

καταγράφονται τυχόν απώλειες ήτοι, τη διαφορά από τον αριθμό αυτόχθονων ίππων που προκύπτει από 

τα γενεαλογικά βιβλία και ΔΕΝ βρέθηκαν στην εκμετάλλευση. Πέρα από τον αριθμό σημειώνονται στο 

σχετικό πεδίο και τα microchip που απουσιάζουν. 

 

 

Πίνακας Γ.2.4 Συμπληρώνεται ανά κατηγορία χοίρου (χοιρομητέρες/ παχυνόμενα) ο αριθμός 

ευρεθέντων ζώων και τη φυλή Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τυχόν απώλειες ήτοι διαφορά 

από τον αριθμό αυτόχθονων χοίρων που προκύπτει από τα γενεαλογικά βιβλία και ΔΕΝ βρέθηκαν στην 

εκμετάλλευση. Πέρα από τον αριθμό, σημειώνονται στο σχετικό πεδίο τα ενώτια που απουσιάζουν. Σε 

περίπτωση που βρέθηκαν στην εκμετάλλευση αυτόχθονοι χοίροι και δεν είναι εγγεγραμμένοι στα 

γενεαλογικά βιβλία ομοίως καταγράφεται ο αριθμός και τα ενώτια. 

 

 

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

   

 

                                                                                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
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Εσωτ διανομή 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. 

2. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 

3. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας   

 

 

 

1. Παράρτημα Ι (Πρότυπο ΕΣΕ- Κατάλογος Κωδικών λαθών) 

2. Παράρτημα ΙΙ (Υποδείγματα πρακτικών ελέγχου) 

 

 

ΑΔΑ: 9ΡΤΩ46ΨΧΞΧ-4ΙΨ



[66] 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής (ΕΣΕ) 

Επικαιροποιημένο βάσει της υπ’ αριθμ. 41/11-1-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΟ44653ΠΓ-2ΚΩ)  

3ης τροποποίησης της οικείας Εγκυκλίου 

 

της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων 

(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» 

 

για το 

 

…ο 

 

έτος εφαρμογής της δράσης (επιλέξτε  

1ο ή 2οή 3οή 4ο ή 5ο, κατά περίπτωση) 

 

 

ημερολογιακό έτος 

 

……………

….... 

  

  

 

 

 

Τσεκάρετε με 

«Χ» κατά 

περίπτωση 

 

 

 

 

Ημερομηνία 

κατάρτισης 

Αιτία αναθεώρησης 

 

Η αναθεώρηση σχετίζεται με 

αλλαγές σε: 

 

▪  ατμιστήρες/διαχυτήρες ή 

φερομονικά σκευάσματα με 

εφαρμογή μέσω ψεκασμού 

φυλλώματος 

▪ παγίδες παρακολούθησης 

▪ επιβλέποντα Γεωπόνο 

▪ άλλο (συνοπτική περιγραφή) 

ΑΡΧΙΚΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗ 

 

 

  

 

 

1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  

 

  

 

 

2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  

 

  

 

 

3η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  

 

  

 

 

4η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  

 

  

 

 

5η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  

 

  

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 
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Τύπος προσώπου (Φυσικό ή Νομικό 

Πρόσωπο): ……………………………………………………………….……… 

ΑΦΜ δικαιούχου /νομικού 

προσώπου :…………………………………………………………………………………….. 

Επώνυμο δικαιούχου/νόμιμου εκπροσώπου νομικού 

προσώπου ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

Όνομα δικαιούχου/νόμιμου εκπροσώπου νομικού 

προσώπου ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Πατρώνυμο δικαιούχου/νόμιμου εκπροσώπου νομικού 

προσώπου:  ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

Επωνυμία (στην περίπτωση νομικού 

προσώπου): ……………………………………………………………………. 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 

Περιφέρεια έδρας 

εκμετάλλευσης: …………………………………………………………………………………

……………. 

Περιφερειακή Ενότητα έδρας 

εκμετάλλευσης:  ……………………………………………………………………………. 

Δημοτική – Τοπική Κοινότητα έδρας 

εκμετάλλευσης:  ………………………………………………………………….. 

Αρμόδιος Φορέας 

(ΔΑΟΚ): …………………………………………………………………………….…………

……………………. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ – ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΕΣΕ 

 

ΑΦΜ επιβλέποντα 

Γεωπόνου: ……………………………..……………………………………………………

…………………… 

Επώνυμο επιβλέποντα 

Γεωπόνου: ……………………………………………………………………………………

……………. 

Όνομα επιβλέποντα 

Γεωπόνου: ……………………………………………………………………………………

………………… 

Πατρώνυμο επιβλέποντα 

Γεωπόνου: ……………………………………………………………………………………

……….. 

Αριθμός Μητρώου (A.M.) ΓΕΩΤΕΕ επιβλέποντα 

Γεωπόνου:……………………………………………………………. 
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Σε περίπτωση απασχόλησης του επιβλέποντα Γεωπόνου σε νομικό πρόσωπο, συμπληρώστε 

τα στοιχεία του νομικού προσώπου:  

 

ΑΦΜ νομικού 

προσώπου: ……………………………………………………………………………………

……………….. 

Επωνυμία νομικού 

προσώπου: ……………………………………………………………………………………

……….. 

Σχέση εργασίας επιβλέποντα Γεωπόνου με το νομικό πρόσωπο (τσεκάρετε με «Χ» κατά 

περίπτωση:  

 

Μισθωτός  

Με δελτίο παροχής υπηρεσιών  

Μέτοχος  

Άλλο (συνοπτική περιγραφή)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΜΙΣΤΗΡΩΝ/ΔΙΑΧΥΤΗΡΩΝ – ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΩ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ  

Α/Α Α/Α ΕΑΕ 

 

Τοποθεσία Κωδικός 
Χαρτογραφικού 

Υποβάθρου 

Επιλέξιμη 
έκταση 

ΕΑΕ (Ha) 

Καλλιέργεια Εντομολογικός 
εχθρός – στόχος (*) 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΦΠ) 

(ΦΕΡΟΜΟΝΗ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

(***) 

 
 
 
 
 
 
  

Εμπορικ
ό όνομα 

Αριθμός 
Άδειας 

Διάθεσης 
στην 

Αγορά 
(ΑΑΔΑ) 

Αριθμός ατμιστήρων/ 
διαχυτήρων στο 
αγροτεμάχιο ή 

ποσότητα (σε κ.εκ.) 
φερομονικού 

σκευάσματος με 
εφαρμογή μέσω 

ψεκασμού 
φυλλώματος  

στο αγροτεμάχιο (**) 

 

 
1 

     Εντομολογικός 
εχθρός 1 

    
 

Εντομολογικός 
εχθρός 2 

    

Εντομολογικός 
εχθρός 3 

    

 
2 

     Εντομολογικός 
εχθρός 1 

    

Εντομολογικός 
εχθρός 2 
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Εντομολογικός 
εχθρός 3 
 
 

 
 
 

   

 
3 

     Εντομολογικός 
εχθρός 1 

    

Εντομολογικός 
εχθρός 2 

    

Εντομολογικός 
εχθρός 3 

 
 

   

 
4 

     Εντομολογικός 
εχθρός 1 

    

Εντομολογικός 
εχθρός 2 

    

Εντομολογικός 
εχθρός 3 

    

5 
(****) 

     Εντομολογικός 
εχθρός 1 

 
 

 1ος 

ψεκασμός 
2ος 

ψεκασμός 
3ος 

ψεκασμός 
 

   Ημερομηνία 1ου   
ψεκασμού: 

Ημερομηνία 2ου  
ψεκασμού: 

Ημερομηνία 3ου  
ψεκασμού: 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΜΙΣΤΗΡΩΝ/ΔΙΑΧΥΤΗΡΩΝ ΦΠ 1 ή ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΩ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ ΦΠ1 ΣΤΗΝ  ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ   
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΜΙΣΤΗΡΩΝ/ΔΙΑΧΥΤΗΡΩΝ ΦΠ 2 ή ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΩ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ ΦΠ2 ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ   
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΜΙΣΤΗΡΩΝ/ΔΙΑΧΥΤΗΡΩΝ ΦΠ 3 ή ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΩ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ ΦΠ3 ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ   
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΜΙΣΤΗΡΩΝ/ΔΙΑΧΥΤΗΡΩΝ ΦΠ 4 ή ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΩ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ ΦΠ4  ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ   
 
 
 
(*) Στην περίπτωση των επιλέξιμων στη δράση πυρηνοκάρπων πλην δαμασκηνιάς (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά), στα πεδία τίθεται «Καρπόκαψα», «Ανάρσια» & «Φυλλοδέτης».  
      Στην περίπτωση των επιλέξιμων στη δράση μηλοειδών (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά), στο πεδίο τίθεται «Καρπόκαψα μηλιάς». 

ΑΔΑ: 9ΡΤΩ46ΨΧΞΧ-4ΙΨ



[71] 

 

      Στην περίπτωση της δαμασκηνιάς, στο πεδίο τίθεται «Καρπόκαψα δαμασκηνιάς». 
      Στην περίπτωση του αμπελιού, στο πεδίο τίθεται «Ευδεμίδα». 
(**)   Στην περίπτωση χρήσης φερομονικών σκευασμάτων με εφαρμογή μέσω ψεκασμού φυλλώματος, στη στήλη αναγράφεται η ποσότητα (δόση) του προς ψεκασμό σκευάσματος (προ διάλυσης σε νερό) η οποία     
          πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε αγροτεμάχιο της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης ανά ψεκασμό, εκφρασμένη σε κυβικά εκατοστά (κ.εκ.) (αριθμός με δύο δεκαδικά ψηφία).  
(***)  Στην περίπτωση χρήσης φερομονικών σκευασμάτων με εφαρμογή μέσω ψεκασμού φυλλώματος, στη στήλη αναγράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία ή το εύρος ημερομηνιών κατά το οποίο πρέπει να λάβει  
           χώρα ο εκάστοτε ψεκασμός ανά αγροτεμάχιο και ανά ψεκασμό.  
(****) Η παρούσα διαμόρφωση της γραμμής του Πίνακα χρησιμοποιείται στην περίπτωση χρήσης φερομονικών σκευασμάτων με εφαρμογή μέσω ψεκασμού φυλλώματος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΙΔΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Α/Α Α/Α 

ΕΑΕ 

 

Τοποθεσία Κωδικός 

Χαρτογραφικού 

Υποβάθρου 

Επιλέξιμ

η 

έκταση 

ΕΑΕ 

(Ha) 

Εντομολογικό

ς εχθρός – 

στόχος (*) 

 

ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

  

Εμπορικό όνομα 

Αριθμός παγίδων 

παρακολούθησης στο 

αγροτεμάχιο 

 

1 

    Εντομολογικός 

εχθρός 1 

  

Εντομολογικός 

εχθρός 2 

  

Εντομολογικός 

εχθρός 3 

  

 

2 

    Εντομολογικός 

εχθρός 1 

  

Εντομολογικός 

εχθρός 2 

  

Εντομολογικός 

εχθρός 3 

  

 

3 

    Εντομολογικός 

εχθρός 1 

  

Εντομολογικός 

εχθρός 2 

 

 

 

Εντομολογικός 

εχθρός 3 

 

 

 

  

 

4 

    Εντομολογικός 

εχθρός 1 

  

Εντομολογικός 

εχθρός 2 

  

Εντομολογικός 

εχθρός 3 

  

 

5 

    Εντομολογικός 

εχθρός 1 

  

Εντομολογικός 

εχθρός 2 

  

Εντομολογικός 

εχθρός 3 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΔΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΧΘΡΟ 1 ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΔΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΧΘΡΟ 2 ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΔΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΧΘΡΟ 3 ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΔΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  

 

 

(*) Στην περίπτωση των επιλέξιμων στη δράση πυρηνοκάρπων πλην δαμασκηνιάς (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά), στα πεδία 

τίθεται «Καρπόκαψα», «Ανάρσια» & «Φυλλοδέτης».  

      Στην περίπτωση των επιλέξιμων στη δράση μηλοειδών (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά), στο πεδίο τίθεται «Καρπόκαψα μηλιάς». 

      Στην περίπτωση της δαμασκηνιάς, στο πεδίο τίθεται «Καρπόκαψα δαμασκηνιάς». 

      Στην περίπτωση του αμπελιού, στο πεδίο τίθεται «Ευδεμίδα». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο συντάκτης - επιβλέπων Γεωπόνος 

 

 

 

 

(Υπογραφή) 

 

 

(Ημερομηνία) 
 

 ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΑΘΩΝ 2022 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΛΑΘΟΥΣ 

ΛΕΚΤΙΚΟ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

 ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΕ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ) 

20102 Μη επιλέξιμη έκταση. 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. 

20114 Δεν υπάρχει ενημερωμένο μητρώο αιγοπροβάτων Κατά τον έλεγχο δεν προσκομίστηκε ενημερωμένο  μητρώο της εκμετάλλευσης, λοιπά έγγραφα της εκμετάλλευσης, κλπ. 

20118 Απειλή ή χρήση βίας Ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπός του απειλούν ή /και κάνουν χρήση βίας κατά των ελεγκτών κατά τον επιτόπιο έλεγχο. 

20119 Αδυναμία συγκέντρωσης κοπαδιού/αγέλης Ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπός δε συγκέντρωσε ή δε συγκράτησε τα ζώα. 

20120 Μη προσέλευση γεωργού στον έλεγχο μετά από 
προειδοποίηση. 

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

20121 Παρατυπία εκ προθέσεως. Η έκταση που έχει δηλωθεί στην ενιαία αίτηση για τους σκοπούς οποιουδήποτε καθεστώτος στρεμματικής ενίσχυσης, είναι 
μεγαλύτερη από την προσδιορισθείσα και οφείλεται σε πρόθεση του γεωργού. 

20123 Δικαιολογημένη διαφορά δηλωθείσας-ευρεθείσας 
επιλέξιμης έκτασης. 

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. 
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20147 Μη  άσκηση γεωργικής δραστηριότητας , σύμφωνα με 
την απόφαση 104/7056/21.1.2015. 
 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνεται ότι δεν τηρείται η ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα, δηλαδή υπάρχει για 
παράδειγμα ένα εγκαταλειμμένο αγροτεμάχιο/ δεντρώνας/οπωρώνας( δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες 
καλλιεργητικές φροντίδες πχ καθαρισμός υποορόφου κλπ). 

20124 Αδυναμία υπόδειξης εκμετάλλευσης. Ο γεωργός δήλωσε αδυναμία ή δεν ήταν σε θέση να υποδείξει κανένα από τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησής του, για τα 
οποία αιτείται ενίσχυση. 

20125 Αδύνατη πρόσβαση λόγω επικρατουσών συνθηκών.                                     Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο αγροτεμάχιο / σταύλο για επιτόπιο έλεγχο, εξαιτίας επικρατουσών συνθηκών. 

20134 Παρεμπόδιση διεξαγωγής ελέγχου από το γεωργό Ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπός του παρεμποδίζει ή δε διευκολύνει τους ελεγκτές ως προς τη μετάβαση και τη διενέργεια 
ελέγχου-επιθεώρησης στο σύνολο των δηλωθέντων αγροτεμαχίων, των σταυλικών εγκαταστάσεων και/ ή των 
βοηθητικών χώρων της εκμετάλλευσής του, ή δεν επίδεικνύει επικαιροποιημένα μητρώα ή αρχεία και παραστατικά ή 
έγγραφα της εκμετάλλευσής του κ.λπ. 

20136 Τα ζώα υποδείχθησαν από τον γεωργό σε διαφορετική 
θέση από το δηλωμένο σταύλο. 

Ενώ ο γεωργός είχε ενημερωθεί ότι θα πρέπει να συγκεντρώσει τα ζώα του συγκεκριμένου είδους στη σταυλική 
εγκατάσταση που δηλώνει στην ΑΕΕ, τα συγκέντρωσε και τα υπέδειξε στους ελεγκτές σε άλλο σημείο. 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΑΘΩΝ  ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ 
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ) 

21036 Μη τήρηση δεσμεύσεων ως γραμμή βάσης  Κατά τον επιτόπιο έλεγχο δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες δεσμεύσεις γραμμής βάσης όπως περιγράφεται στην παρούσα. 

21902 Μη τήρηση κριτηρίων επιλεξιμότητας Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τo Μέτρο 10 περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά κεφάλαια  

10.1.01- ορνιθοπανίδα 

21118 Αγροτεμάχια που διαπιστώθηκε συγκομιδή  Δράση 10.1.01: Τα αγροτεμάχια που δεν θα συγκομιστούν δηλώνονται στην ΕΑΕ. Αν παρατηρηθεί μη τήρηση της 
δέσμευσης μη συγκομιδή της παραγωγής για περίοδο τριών (3) μηνών μετά τη συνήθη, κατά περίπτωση, ημερομηνία 
συγκομιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου καταχωρειται ο κωδικός λάθους. 

21120 Χρήση λιπασμάτων κοπριάς φυτοπροστατευτικών  
 

Για τα αγροτεμάχια που δεν συγκομίζεται η παραγωγή και μόνο, δεν εφαρμόζονται λιπάσματα/ φυτοπροστατευτικά/ 

κοπριά. 
21121 Αγροτεμάχια με χρήση αποτρεπτικών/ παγίδων  Απαγορεύεται στο σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης και όχι μόνο στο/στα αγροτεμάχιο/αγροτεμάχια με την 

ασυγκόμιστη παραγωγή, η χρήση κάθε μεθόδου παγίδευσης και εξολόθρευσης της άγριας ορνιθοπανίδας καθώς και η 
λήψη αποτρεπτικών μέτρων πρόσβασης της άγριας ορνιθοπανίδας στο/στα αγροτεμάχιο/α με την ασυγκόμιστη παραγωγή 

   

10.1.02-ελαιώνας Άμφισσας 

21030 Μη χειρωνακτική απομάκρυνση των ζιζανίων (10.1.02-
ελαιώνας Άμφισσας) 

Χρησιμοποιείται, εφόσον δεν έχει  εφαρμοστεί  ζιζανιοκτονία με χειρωνακτικό τρόπο στα αναχώματα 

21113 Ύψος <4m  Παρατηρούνται ελαιόδεντρα στη Δράση 10.1.02 ύψους μικρότερου των 4 μέτρων 

21114 Ενέργειες ανανέωσης  Για τη Δράση 10.1.02 στα ελαιόδεντρα ενέργειες ανανέωσης όπως αυστηρό κλάδεμα, σύντμηση βραχιόνων ή καρατόμηση 

21116 Δεν υπάρχουν τραφια) Για τη Δράση 10.1.02 στα ελαιόδεντρα δεν υπάρχουν τα παραδοσιακά αναχώματα (τράφια), εφόσον δηλώνονται 

21115 Δεν διατηρήθηκαν τα παραδοσιακά αναχώματα (τράφια)) Για τη Δράση 10.1.02 στα ελαιόδεντρα δεν διατηρούν τα παραδοσιακά αναχώματα (τράφια), εφόσον υπάρχουν, και δεν 
εφαρμόζουν χειρωνακτική ζιζανιοκτονία (κάνουν χωρίς χρήση φωτιάς, ζιζανιοκτόνων, σκαπτικών μηχανημάτων (π.χ. 
φρέζας) και χωρίς άροση) 

   

10.1.03 -αμπελώνας Θήρας 

21122 Αγροτεμάχια που διαπιστώθηκε μη τήρηση παραδοσιακού 
κλαδέματος  

Για τα αγροτεμάχια που επιβεβαιώνεται η μη διατήρηση των ενταγμένων στη δράση αμπελώνων στην παραδοσιακή τους 
μορφή, τηρώντας το παραδοσιακό κλάδεμα (κυπελλοειδές «γυριστό» ή «στεφανωτό», κυπελλοειδές με «κουλούρια» ή 
«πόστες») 

21119 Αγροτεμάχια με συγκαλλιέργεια με μη επιλέξιμη  
καλλιέργεια 

Για τα αγροτεμάχια που συμμετέχουν στη δράση και για τα οποία διαπιστώθηκε συγκαλλιέργεια με καλλιέργεια εκτός 
αμπέλου. 

21123 Μη δημιουργία χώρου οικολογικής αντιστάθμισης) Για τα αγροτεμάχια που δεν παρατηρείται  δημιουργία χώρου οικολογικής αντιστάθμισης 0,5 μέτρου πέριξ του 
αγροτεμαχίου 

21124 Δεν εφαρμόζεται χειρονακτική ζιζανιοκτονία  Αγροτεμάχια στον χώρο οικολογικής αντιστάθμισης δεν εφαρμόζεται χειρονακτική ζιζανιοκτονία, χωρίς τη χρήση φωτιάς, 
ζιζανιοκτόνων, σκαπτικών μηχανημάτων (φρέζας) και χωρίς άροση 
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10.1.04-Μείωση ρύπανσης νερού 

21032 Καλλιέργεια κοντά σε υδάτινους όγκους (10.1.04-
Μείωση ρύπανσης νερού) 
 

Αν τα αγροτεμάχια γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους και καλλιεργούνται σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις 
όχθες του. 

21093  Αγρανάπαυση σε κακή γεωργική κατάσταση (10.1.04-
Μείωση ρύπανσης νερού) 
 

Για τα αγροτεμάχια που δηλώνονται σε αγρανάπαυση και παρατηρείται κακή γεωργική κατάσταση (σκουπίδια, 
εγκατάλειψη, κα)  

21094 Αγροτεμάχια που δεν είναι αρδευόμενα (10.1.04-
Μείωση ρύπανσης νερού) 
 

Για τα αγροτεμάχια που δηλώθηκαν κατά την ένταξη ως αρδευόμενα  και παραμένουν αλλά αυτό δεν αποδεικνύεται 
(μέσω των άνω εγγράφων χρήσης νερού, αρδευτικών τεκμηρίων, κα)   

21095 Πραγματοποίηση αγροτικής δραστηριότητας σε 
αγροτεμάχια με αγρανάπαυση (10.1.04-Μείωση 
ρύπανσης νερού) 

Για τα αγροτεμάχια που δηλώθηκαν σε αγρανάπαυση  και παρατηρούνται εργασίες (πχ όργωμα, λίπανση, χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση, κα –εκτός από αυτά με κλίση >8%)  οι παραγωγοί θα πρέπει να προβαίνουν 
στην κοπή και την απομάκρυνση της ξυλώδους βλάστησης, ώστε να μην υπερβαίνει το ύψος των 50 εκατοστών. 

21096 Αγροτεμάχια τα οποία δεν εφάπτονται σε υδάτινους 
όγκους και είναι σε αγρανάπαυση (10.1.04-Μείωση 
ρύπανσης νερού) 

Καταγράφουμε μόνο τα αγροτεμάχια που δεν είναι όμορα σε υδάτινους όγκους και είναι σε αγρανάπαυση ενώ ο 
δικαιούχος έχει στη Δράση 10.01.04 και άλλα αγροτεμάχια με αρόσιμη γη όμορα σε υδάτινούς όγκους 

21097 Αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8% χωρίς φυτά 
εδαφοκάλυψης ή κάλυψη με μη επιλέξιμα είδη 
(10.1.04-Μείωση ρύπανσης νερού) 

Αγροτεμάχια που διαπιστώνονται με κλίση >8% και δεν έχουν δηλωθεί έτσι και ως εκ τούτου δεν τηρούν την δέσμευση 

της εδαφοκάλυψης. 

21098 Για τα αγροτεμάχια με κλίση>8% παρατηρήθηκε 
γεωργική δραστηριότητα (10.1.04-Μείωση ρύπανσης 
νερού) 

Για τα αγροτεμάχια με κλίση>8% παρατηρήθηκε γεωργική δραστηριότητα (λίπανση, χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, άρδευση, συγκομιδή, βόσκηση κα): 

21099 Αγροτεμάχια που δεν διαπιστώθηκε ξηρική καλλιέργεια 
(10.1.04-Μείωση ρύπανσης νερού) 

Όταν διαπιστώνεται μη ξηρική καλλιέργεια  

21100 Αγροτεμάσια με καλλιέργεια μηδικής (10.1.04-Μείωση 
ρύπανσης νερού) 

Για τους δικαιούχους της δέσμευσης β διαπιστώθηκε μηδική 

21101 Αγροτεμάχια που καλλιεργούνται με επίσπορη 
(10.1.04-Μείωση ρύπανσης νερού) 
 

Για τους δικαιούχους της δέσμευσης β διαπιστώθηκε επίσπορη 

21102 Μικρότερα του 2 έτους (10.1.04-Μείωση ρύπανσης 
νερού) 
 

Αγροτεμάχια δέσμευση Γ που υπάρχουν δέντρα μικρότερα των 2 ετών 
 

21103 Υποόροφος χωρίς εδαφοκάλυψη (10.1.04-Μείωση 
ρύπανσης νερού)- ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ 

 

Αγροτεμάχια δέσμευση Γ δεν εφαρμόσθηκε εδαφοκάλυψη στον υποόροφο των  δέντρων 

21104 Συγκομιδή εδαφοκάλυψης (10.1.04-Μείωση 
ρύπανσης νερού) 
 

Αγροτεμάχια δέσμευση Γ που η  εδαφοκάλυψη στον υποόροφο των  δέντρων συγκομίσθηκε 

21105  Μη χλωρή λίπανση (10.1.04-Μείωση ρύπανσης 
νερού) 

Αγροτεμάχια δέσμευση Γ που δεν εφαρμόσθηκε χλωρή λίπανση στον υποόροφο των  δέντρων 
 

21106 Μη επιλέξιμη καλλιέργεια (10.1.04-Μείωση ρύπανσης 
νερού) 
 

Αγροτεμάχια δέσμευση Γ με μη επιλέξιμη καλλιέργεια 

10.1.07- ορυζώνες 

21109 Αγροτεμάχια που δεν διαπιστώθηκε η υποχρέωση της 
κατάκλυσης  

Για τους δικαιούχους της δράσης 10.01.07 

21110 Αγροτεμάχια που διαπιστώθηκε μη απομάκρυνση του 
νερού κατάκλυσης  

Για τους δικαιούχους της δράσης 10.01.07 

21111 Αγροτεμάχια που δεν παρατηρήθηκε μηχανική 
ζιζανιοκτονία 

Για τους δικαιούχους της δράσης 10.01.07 

10.1.08- κομφούζιο  

21107 Μη ύπαρξη ατμιστήρων σε πηρυνόκαρπα  Διαπίστωση μη τήρησης της δέσμευσης ατμιστήρων/ διαχυτήρων σε ροδακινιές, νεκταρινιές βερικοκιές 

21108 Μη ύπαρξη ατμιστήρων σε μηλοειδη  Διαπίστωση μη τήρησης της δέσμευσης ατμιστήρων/ διαχυτήρων σε μηλιές, αχλαδιές, κυδωνιές.  

21125 Μη ύπαρξη ατμιστήρων σε δαμασκηνιά /αμπέλι Διαπίστωση μη τήρησης της δέσμευσης ατμιστήρων/ διαχυτήρων σε δαμασκηνιές/αμπέλι.  
Ισχύει από το 2020 και μετά 

21112 Χημικά σκευάσματα στο ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ  Χρησιμοποιούνται χημικά σκευάσματα μετά το οριζόμενο έτος ανά πρόσκληση παράλληλα με ατμιστήρες/ διαχυτήρες 
Εξαιρείται η 3η πρόσκληση 
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21117 Μη τήρηση αμπελουργικής νομοθεσίας - ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ Για τα αγροτεμάχια που συμμετέχουν στην 3η πρόσκληση ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ και δεν τηρούν την εθνική νομοθεσία ως προς 
την αμπελοκομία (εγγραφή στο αμπελοκομικό μητρώο ή/και μη εγγραφή του αγροτεμαχίου στη δήλωση συγκομιδής/ 
παραγωγής) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ:   ___/___/_______  ΕΩΣ:  ___/___/______ 

 

Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:  

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΟΝΟΜΑ:  
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στην αίτηση δήλωσης του ανωτέρω κατόχου εκμετάλλευσης, από τους ελεγκτές: 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΛΕΓΚΤΗ 

1   

2   

 ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

   

4 Ελεγχόμενος παραγωγός ή αντιπρόσωπός του  

   

 

Γ1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 NAI ΟΧΙ 

 1. Τηρεί ο δικαιούχος γεωργοπεριβαλλοντικό - κλιματικό 
φάκελο; 

  

    1.1 Διατηρεί μητρώο εισροών-εκροών;   

       1.1.1 Είναι ορθά συμπληρωμένο    

    1.2 Διατηρεί μητρώο εργασιών;    

       1.2.1 Είναι ορθά συμπληρωμένο;                                         

 2. Τηρείται η γραμμή βάσης στο σύνολο της 
εκμετάλλευσης;;    

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

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

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   

 

 

 
 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή 

 
1. 

 

 
2. 
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Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.02 Προστασία Παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ:   ___/___/_______ ΕΩΣ:  ___/___/______ 

 

Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:  

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΟΝΟΜΑ:  

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στην αίτηση δήλωσης του ανωτέρω κατόχου εκμετάλλευσης, από τους ελεγκτές: 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΛΕΓΚΤΗ 

1   

2   

 ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

   

4 Ελεγχόμενος παραγωγός ή αντιπρόσωπός του  

   

 

 

 ΝΑΙ ΟΧI 

1 Τηρεί ο δικαιούχος γεωργοπεριβαλλοντικό-κλιματικό φάκελο; 
 

  

1.1 Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης; 

 
  

   1.2 Αντίγραφο του τηρούμενου  ημερολογίου εργασιών; 
  

  

1.2.1 Είναι ορθά ενημερωμένο; 
 

  

1.3 Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου εισροών- 
       παραστατικών αγοράς φυτοπροστατευτικών/ λιπασμάτων; 

  

1.3.1 Είναι ορθά ενημερωμένο;   

1.4 Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου εκροών της εκμετάλλευσης;   

1.4.1 Είναι ορθά ενημερωμένο; 
 

  

2. Εφαρμογή των δεσμεύσεων της γραμμής βάσης του προγράμματος στο σύνολο των 
επιλέξιμων αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης;  

  

 
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  
 

 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή 

 
1. 

 

 
2. 

 

  

 
  

ΑΔΑ: 9ΡΤΩ46ΨΧΞΧ-4ΙΨ
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Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσου Θήρας» 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ:   ___/___/_______  ΕΩΣ:  ___/___/______ 

 

Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:  

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΟΝΟΜΑ:  
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στην αίτηση δήλωσης του ανωτέρω κατόχου εκμετάλλευσης, από τους ελεγκτές: 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΛΕΓΚΤΗ 

1   

2   

 ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

   

4 Ελεγχόμενος παραγωγός ή αντιπρόσωπός του  

   

 

 

 NAI ΟΧΙ 

1. Τηρεί ο δικαιούχος γεωργοπεριβαλλοντικό - κλιματικό φάκελο;   

1.1 Διατηρεί μητρώο εισροών-εκροών;   

     1.1.1 Είναι ορθά συμπληρωμένο    

  1.2     Διατηρεί μητρώο εργασιών;    

       1.2.1 Είναι ορθά συμπληρωμένο;                                         

2. Τηρείται η γραμμή βάσης στο σύνολο της εκμετάλλευσης;    

3. Τηρείται αμπελουργικό μητρώο/ δήλωση συγκομιδής/παραγωγής   

 
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  

 

 

 

 

 
 

 

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή 

 
1. 

 

 
2. 

 

  

  

ΑΔΑ: 9ΡΤΩ46ΨΧΞΧ-4ΙΨ



 

[80] 

 

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.01.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα 
 

Ειδική δέσμευση Α: ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ:   ___/___/_______  ΕΩΣ:  ___/___/______ 

 

Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:  

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΟΝΟΜΑ:  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στην αίτηση δήλωσης του ανωτέρω κατόχου εκμετάλλευσης, από τους ελεγκτές: 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΛΕΓΚΤΗ 

1   

2   

3   

 ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

   

4 Ελεγχόμενος παραγωγός ή αντιπρόσωπός του  

   

 

Γ1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 NAI ΟΧΙ ΑΝ/ΣΤΟ 

1. Τηρεί ο δικαιούχος γεωργοπεριβαλλοντικό-κλιματικό φάκελο; 
 

   
 

  1.1 Διατηρεί μητρώο εισροών-εκροών;    

     1.1.1 Είναι ορθά συμπληρωμένο    

  1.2     Διατηρεί μητρώο εργασιών;     

       1.2.1 Είναι ορθά συμπληρωμένο;                                          

   1.3 Τυχόν άλλα δικαιολογητικά που σχετίζονται με τη Δράση 10.01.04    

2. Τηρείται η γραμμή βάσης στο σύνολο της εκμετάλλευσης;     

 

Γ2 .ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΚΜΕΤΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Α (συμπληρώνεται ΝΑΙ/ΟΧΙ 
και συμπληρώνεται με όσα αγροτεμάχια είναι στην ΕΑΕ με ειδική δέσμευση Α) 
 

Α/Α ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΜΕ 
ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ 
ΟΓΚΟΥΣ 

ΚΛΙΣΗ >8% ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

χχχ χχχ χχχ χχχ  χχχ  χχχ  χχχ 

χχχ χχχ χχχ χχχ  χχχ  χχχ  χχχ 

 
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  

 

 

 

 

 
 

 

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή 

 

1. 

 

 

2. 

 

  

ΑΔΑ: 9ΡΤΩ46ΨΧΞΧ-4ΙΨ
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Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.01.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα 
 

Ειδική δέσμευση B: ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ:   ___/___/_______  ΕΩΣ:  ___/___/______ 

Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:  

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΟΝΟΜΑ:  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στην αίτηση δήλωσης του ανωτέρω κατόχου εκμετάλλευσης, από τους ελεγκτές: 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΛΕΓΚΤΗ 

1   

2   

 ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

   

4 Ελεγχόμενος παραγωγός ή αντιπρόσωπός του  

   

 
Γ1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 NAI ΟΧΙ ΑΝ/ΣΤΟ 

1.  Τηρεί ο δικαιούχος γεωργοπεριβαλλοντικό - κλιματικό φάκελο;    
 

       1.1  Διατηρεί μητρώο εισροών-εκροών;   

 

           1.1.1 Είναι ορθά συμπληρωμένο    

       1.2  Διατηρεί μητρώο εργασιών;     

             1.2.1 Είναι ορθά συμπληρωμένο;                                          

      1.3 Τυχόν άλλα δικαιολογητικά που σχετίζονται με τη Δράση 
10.01.04 

   

2. Τηρείται η γραμμή βάσης στο σύνολο της εκμετάλλευσης;      

 

Α/Α ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

χχχ χχχ χχχ χχχ  χχχ  

χχχ χχχ χχχ χχχ  χχχ  

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  

 

 

 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή 

 
1. 

 

 
2. 

 

  

ΑΔΑ: 9ΡΤΩ46ΨΧΞΧ-4ΙΨ
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Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.01.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα 
 

Ειδική δέσμευση B-Γ: Αμειψισπορά –Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ:   ___/___/_______  ΕΩΣ:  ___/___/______ 

 

Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:  

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΟΝΟΜΑ:  
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στην αίτηση δήλωσης του ανωτέρω κατόχου εκμετάλλευσης, από τους ελεγκτές: 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΛΕΓΚΤΗ 

1   

2   

 ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

   

4 Ελεγχόμενος παραγωγός ή αντιπρόσωπός του  

   

 
Γ1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 NAI ΟΧΙ ΑΝ/ΣΤΟ 

    1. Τηρεί ο δικαιούχος γεωργοπεριβαλλοντικό κλιματικό φάκελο;    
 

        1.1 Διατηρεί μητρώο εισροών-εκροών;   

 

           1.1.1 Είναι ορθά συμπληρωμένο    

        1.2 Διατηρεί μητρώο εργασιών;     

              1.2.1 Είναι ορθά συμπληρωμένο;                                          

        1.3 Τυχόν άλλα δικαιολογητικά που σχετίζονται με τη Δράση 
10.01.04    

    2. Τηρείται η γραμμή βάσης στο σύνολο της εκμετάλλευσης;     
 
 

Α/Α ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

χχχ χχχ χχχ χχχ  χχχ  

 
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  

 

 

 

 
 

 

 

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή 

 
1. 

 

 
2. 

 

  

ΑΔΑ: 9ΡΤΩ46ΨΧΞΧ-4ΙΨ
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Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ:   ___/___/_______  ΕΩΣ:  ___/___/______ 

Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:  

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΟΝΟΜΑ:  
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στην αίτηση δήλωσης του ανωτέρω κατόχου εκμετάλλευσης, από τους ελεγκτές: 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΛΕΓΚΤΗ 

1   

2   

 ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

   

4 Ελεγχόμενος παραγωγός ή αντιπρόσωπός του  

   

 

 

Γ1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 NAI ΟΧΙ ΑΝ/ΣΤΟ 

1. Τηρεί ο δικαιούχος γεωργοπεριβαλοντικό-κλιματικό φάκελο;    

    1.1 Διατηρεί μητρώο εισροών-εκροών;   

 

        1.1.1 Είναι ορθά συμπληρωμένο    

    1.2 Διατηρεί μητρώο εργασιών;     

       1.2.1 Είναι ορθά συμπληρωμένο;                                          

    1.3 Τυχόν άλλα δικαιολογητικά που σχετίζονται με τη Δράση  
10.01.07    

          (α) Πιστοποιημένος σπόρος ρυζιού    

          (β) Άδειες χρήσης νερού    

2.  Τηρείται η γραμμή βάσης στο σύνολο της εκμετάλλευσης;;     
 
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  

 

 

 
 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή 

 
1. 

 

 
2. 
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Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 10.1.08  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ 
ΜΙΚΡΟΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ   

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ:   ___/___/_______  ΕΩΣ:  ___/___/______ 

 

Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:  

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΟΝΟΜΑ:  
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στην αίτηση δήλωσης του ανωτέρω κατόχου εκμετάλλευσης, από τους ελεγκτές: 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΛΕΓΚΤΗ 

1   

2   

 ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

   

4 Ελεγχόμενος παραγωγός ή αντιπρόσωπός του  

   

 

Γ.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 ΝΑΙ ΟΧI ΑΝΕΦ/ΣΤΟ 

1. Τηρείται γεωργοπεριβαλλοντικός - κλιματικός φάκελος που 

περιλαμβάνει: 
   

    1.1  Αντίγραφο του τηρούμενου  ημερολογίου εργασιών;       
   

         1.1.1  Είναι ορθά ενημερωμένο;    

    1.2  Αντίγραφο των τηρούμενων μητρώων παραστατικών αγοράς 

φυτοπροστατευτικών/ λιπασμάτων        
   

         1.2.1  Είναι ορθά ενημερωμένο;    

 

    1.3   Αντίγραφο του τηρούμενου μητρώου εκροών εκμετάλλευσης;    

 

 

 

         1.3.1  Είναι ορθά ενημερωμένο;    

    1.4    Παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της δράσης: 

παραστατικά του πρώην Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 

(ΕΛΠ) για την αγορά ατμιστήρων-διαχυτήρων και φερομονικών παγίδων 

παρακολούθησης & παραστατικά του ΚΦΑΣ για την παροχή υπηρεσιών 

εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου 

 

   

    1.5    Ετήσια Σχέδια Εφαρμογής σε έντυπη μορφή, με τυχόν  

αναθεωρήσεις αυτών, υπογεγραμμένα από τον επιβλέποντα Γεωπόνο   
   

       1.5.1 Επικυρωμένο πτυχίο σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι 

Γεωπόνος 

 

 
 

 

        1.5.2 Έγκυρο ΕΣΕ    

   1.6 Ορθή Τήρηση ΕΣΕ    

   1.7   Ύπαρξη ΕΣΕ τρέχοντος έτους    

2. Χρήση  ατμιστήρων/διαχυτήρων/ Ποσότητας  σκευάσματος 

ψεκασμού ( ml) 
 

          ΕΛΠ ΕΣΕ ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ 

• Αριθμός ατμιστήρων/διαχυτήρων καρπόκαψας μηλιάς 

(μηλιάς, αχλαδιάς, κυδωνιάς) 
1    

• Αριθμός ατμιστήρων/διαχυτήρων καρπόκαψας 

δαμασκηνιάς 
2    

• Αριθμός ατμιστήρων/διαχυτήρων καρπόκαψας, ροδακινιάς, 

νεκταρινιάς, βερικοκιάς 
3    

  4    
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• Αριθμός ατμιστήρων/διαχυτήρων της ανάρσιας ροδακινιάς, 

νεκταρινιάς, βερικοκιάς 

 

• Αριθμός ατμιστήρων/διαχυτήρων του φυλλοδέτη της 

ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς 

 

5    

• Αριθμός ατμιστήρων/διαχυτήρων της ευδεμίδας αμπελιού 

 
6    

 

• Ποσότητα σε ml σκευάσματος ψεκασμού για την ευδεμίδα 

αμπέλου 

 

7    

   3. Χρήση παγίδων  ΕΛΠ ΕΣΕ ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ 

• Αριθμός παγίδων καρπόκαψας μηλιάς, αχλαδιάς, κυδωνιάς 

 
1    

• Αριθμός παγίδων καρπόκαψας δαμασκηνιάς 2    

• Αριθμός παγίδων καρπόκαψας ροδακινιάς, νεκταρινιάς, 

βερικοκιάς 
3    

Αριθμός παγίδων ανάρσιας, ροδακινιάς, νεκταρινιάς, 

βερικοκιάς  
 

4    

• Αριθμός παγίδων φυλλοδέτη, ροδακινιάς, νεκταρινιάς 
βερικοκιάς 

 

5    

• Αριθμός παγίδων ευδεμιδας  αμπελιού 6    

4. Χρησιμοποιούνται χημικά σκευάσματα;   
 

5. Τηρείται η γραμμή βάσης στο σύνολο της εκμετάλλευσης    

 
 

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  

 

 
 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή 

 
1. 

 

 
2. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 
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Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  10.01.09  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ:   ___/___/_______  ΕΩΣ:  ___/___/______ 

 

Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:  

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΟΝΟΜΑ:  
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στην αίτηση δήλωσης του ανωτέρω κατόχου εκμετάλλευσης, από τους ελεγκτές: 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΛΕΓΚΤΗ 

1   

2   

3   

 ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

   

4 Ελεγχόμενος παραγωγός ή αντιπρόσωπός του  

   
 

 

Γ1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΝ/ΣΤΟ 

1. Τηρείται φάκελος από τον δικαιούχο;   ΝΑΙ   

1.1 Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης ;  ΝΑΙ   

1.2 Αντίγραφα ετήσιων αιτήσεων πληρωμής;  ΝΑΙ   

1.3 Αντίγραφο Απόφασης Ένταξης Πράξης ;  ΝΑΙ   

1.4 Αντίγραφο εγγραφής στα Γενεαλογικά Βιβλία της φυλής ή 
Γενεαλογικά πιστοποιητικά από το αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης 
Ζώων; 

ΝΑΙ   

1.5 Βεβαίωση ταυτοποίησης ιπποειδών;    

 
           1.5.1 Βεβαίωση εγγραφής σε γενεαλογικά βιβλία;  ΝΑΙ  

1.6  Υπάρχει μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για αιγοπρόβατα 
(κατάγραφής); 

ΝΑΙ  
 

         1.6.1 Είναι ορθά ενημερωμένο; ΝΑΙ  
 

             1.6.2 Υπάρχει η σχετική βεβαίωση εγγραφής στα γενεαλογικά βιβλία; ΝΑΙ  

1.7 Υπάρχει μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για βοοειδή 
(καταγραφής);  

ΝΑΙ   

                  1.7.1  Είναι ορθά ενημερωμένο; ΝΑΙ  

 

                   1.7.2 Υπάρχει η σχετική βεβαίωση εγγραφής στα γενεαλογικά βιβλία  ΝΑΙ  

1.8 Υπάρχει μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για χοίρους 
(καταγραφής); 

ΝΑΙ   

      1.8.1  Είναι ορθά ενημερωμένο; ΝΑΙ  

 
 
              1.8.2 Υπάρχει σχετική βεβαίωση εγγραφής στα γενεαλογικά βιβλία;  

ΝΑΙ  
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1.9   Αν είναι Νομικό πρόσωπο αντίγραφο καταστατικού νόμιμα θεωρημένα;  

ΝΑΙ   

1.10   Ο δικαιούχος συγκέντρωσε το κοπάδι των βοοειδών;  ΝΑΙ   

1.11  Ο δικαιούχος συγκέντρωσε το κοπάδι των αιγοπροβάτων;   ΝΑΙ   

1.12  Ο δικαιούχος συγκέντρωσε το κοπάδι των ίππων;  ΝΑΙ   

1.13  Ο δικαιούχος συγκέντρωσε το κοπάδι των χοίρων;  ΝΑΙ   

1.14  Ο δικαιούχος υπέδειξε τον ορθό στάβλο βοοειδών;  ΝΑΙ   

1.15  Ο δικαιούχος υπέδειξε τον ορθό στάβλο αιγοπροβάτων;  ΝΑΙ   

1.16  Ο δικαιούχος υπέδειξε τον ορό στάβλο ίππων;  ΝΑΙ   

1.17  Ο δικαιούχος υπέδειξε τον ορθό στάβλο χοίρων;   ΝΑΙ   

 

 

Ανέβασμα αρχείου (ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ) 

α/α Είδος Μητρώου  Τρόπος 
ελέγχου  

Περιγραφή  Ανέβασμα Αρχείου 

     

 
Γ.2. ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

  
Γ.2.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ  ΖΩΩΝ: 

ΕΙΔΟΣ ΖΩΩΝ 

 Φυλή από 

Τεχνικό 

δελτίο 

ΕΛΕΓΧΟΣ  
(Πλήθος ζώων με νόμιμη σήμανση που 

είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο και στα 

γενεαλογικά βιβλία) 

ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟ Κ.Ζ.Γ.Π. 

ΑΙΓΕΣ- ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ < 1 

ΕΤΟΥΣ 
   

ΑΙΓΕΣ  ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ> 1 ΕΤΟΥΣ    

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ > 1ΕΤΟΥΣ    

ΚΡΙΟΙ >1 ΕΤΟΥΣ    

ΤΡΑΓΟΙ >1 ΕΤΟΥΣ    

   

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ 
 

Ζώα που είναι εγγεγραμμένα στο Κ.Ζ.Γ.Π και δεν βρίσκονται στην εκμετάλλευση    

Κωδικοί ενωτίων (προσθήκη γραμμών στον συν. Πίνακα):…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Kαταγραφή κωδικών αναγνώρισης αιγοπροβάτων χωρίς νόμιμη σήμανση (> 6 μηνών) που ταυτοποιούνται 

κωδικός αναγνώρισης 

ΑΙΓΕΣ- 

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ 

ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ 

< 1 ΕΤΟΥΣ 

ΑΙΓΕΣ  

ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ> 

1 ΕΤΟΥΣ 

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ 

ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ > 

1ΕΤΟΥΣ 

ΚΡΙΟΙ >1 

ΕΤΟΥΣ ΤΡΑΓΟΙ >1 ΕΤΟΥΣ 

…............................           
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Γ.2.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΖΩΩΝ 

ΕΝΩΤΙΑ  

Φυλή από 

Διοικητικό 

του ΚΖΓΠ   

ΕΛΕΓΧΟΣ  
(Πλήθος ζώων με νόμιμη σήμανση 

που είναι εγγεγραμμένα 

στο μητρώο και στα 

γενεαλογικά βιβλία) 

Φύλο 

 
Αιτιολογία ΄(Όταν δε τσεκάρεται το 

ενώτιο) 
1. Δε βρέθηκε στην εκμετάλλευση 2. 

Χωρίς νόμιμη σήμανση  
3. Διαφορετική φυλή 

Βοοειδή  

ΧΧΧΧΧΧ    

ΧΧΧΧΧΧ    

ΧΧΧΧΧΧ    

ΧΧΧΧΧΧ    

ΧΧΧΧΧΧ    

ΧΧΧΧΧΧ    

     

 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ 
 

Ζώα που βρίσκονται στην εκμετάλλευση και δεν είναι εγγεγραμμένα στο Κ.Ζ.Γ.Π   

Κωδικοί ενωτίων (προσθήκη γραμμών στον συν. Πίνακα):…………………………………………………………………………… 
Kαταγραφή κωδικών αναγνώρισης βοοειδούς χωρίς νόμιμη σήμανση που ταυτοποιούνται                                    

 

κωδικός αναγνώρισης ΦΥΛΟ ΦΥΛΗ 

…............................     

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

 

 
Γ.2.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΙΠΠΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ  ΖΩΩΝ: 

ΕΙΔΟΣ ΖΩΩΝ 

ΔΗΛΩΣΗ 

Αρ. σήμανσης από 

το διοικητικό του 

ΚΖΓΠ  

ΕΛΕΓΧΟΣ  
(Πλήθος ζώων με 

νόμιμη σήμανση που 

είναι εγγεγραμμένα 

στο μητρώο και στα 

γενεαλογικά βιβλία) 
 

 Αιτιολογία  
(Όταν δε σημειώνεται το ζώο) 
1. Δε βρέθηκε στην εκμετάλλευση  
2. Διαφορετική φυλή 
3.Ευνουχισμένο (για τα αρσενικά)  

ΙΠΠΟΙ  
 

χχχχχχ   

χχχχχχχ   

χχχχχχχ   

χχχχχχχχ   

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ 
 

Ζώα που βρίσκονται στην εκμετάλλευση και δεν είναι εγγεγραμμένα στο Κ.Ζ.Γ.Π   

Κωδικοί ενωτίων (προσθήκη γραμμών στον συν. Πίνακα):…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Kαταγραφή κωδικών αναγνώρισης ίππων χωρίς νόμιμη σήμανση  που ταυτοποιούνται 

κωδικός αναγνώρισης ΙΠΠΟΣ 

…............................   
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Γ.2.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΧΟΙΡΙΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ  ΖΩΩΝ: 
 

ΕΙΔΟΣ ΖΩΩΝ  Φυλή  
ΕΛΕΓΧΟΣ 
(ΦΥΛΗ)  

ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 

ΠΟΥ ΔΕΝ  

ΕΙΝΑΙ 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 

 ΣΤΟ 

 Κ.Ζ.Γ.Π. 

ΧΟΙΡΙΝΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ  
ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ  

Εγχώριος Ελληνικός 
χοίρος 

 
 

  κάπροι  
Εγχώριος Ελληνικός 

χοίρος 
 

 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ 
 

Ζώα που βρίσκονται στην εκμετάλλευση και δεν είναι εγγεγραμμένα στο Κ.Ζ.Γ.Π   

Κωδικοί ενωτίων (προσθήκη γραμμών στον συν. Πίνακα):…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Kαταγραφή κωδικών αναγνώρισης χοίρων χωρίς νόμιμη σήμανση  που ταυτοποιούνται 

 

κωδικός αναγνώρισης ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΠΡΟΙ 

…............................     

 
 

 

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  

 

 

 
 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή 

 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 
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