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ΣτόχοιΣτόχοι ΕνηµέρωσηςΕνηµέρωσης

ΕπιθυµητέςΕπιθυµητές γνώσειςγνώσεις ακροατώνακροατών

�� ΝαΝα κατανοούνκατανοούν τητη σηµασίασηµασία πουπου έχειέχει ηη υποβολήυποβολή

σωστήςσωστής δήλωσηςδήλωσης καλλιέργειαςκαλλιέργειας

�� ΝαΝα γνωρίζουνγνωρίζουν τιςτις προϋποθέσειςπροϋποθέσεις ενεργοποίησηςενεργοποίησης

δικαιωµάτωνδικαιωµάτων καικαι καταβολήςκαταβολής άµεσωνάµεσων ενισχύσεωνενισχύσεων

�� ΝαΝα αντιλαµβάνονταιαντιλαµβάνονται τιςτις πιθανέςπιθανές κυρώσειςκυρώσεις πουπου

απορρέουναπορρέουν απόαπό τατα λάθηλάθη τηςτης δήλωσηςδήλωσης

�� ΝαΝα µπορούνµπορούν νανα υποβάλουνυποβάλουν µιαµια ορθήορθή δήλωσηδήλωση

καλλιέργειαςκαλλιέργειας χωρίςχωρίς επιπτώσειςεπιπτώσεις πουπου οφείλονταιοφείλονται σεσε

σφάλµατασφάλµατα τηςτης αίτησηςαίτησης



Ο «ζυγός» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ε.Ε, Κράτος, 
Νόµοι, 
Κανονισµοί, 
Γραφειοκρατία

Αγρότες, 
Συνάνθρωποι, 
Εθνική Οικονοµία

Εργαζόµενοι, 
πίεση, ισορροπία…
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ΕνιαίαΕνιαία ΑίτησηΑίτηση ΕνίσχυσηςΕνίσχυσης

�� ΗΗ µοναδικήµοναδική αίτησηαίτηση πουπου χρειάζεταιχρειάζεται νανα υποβάλλειυποβάλλει κάθεκάθε
έτοςέτος οο γεωργόςγεωργός

–– ΓιαΓια τιςτις ΆµεσεςΆµεσες ΕνισχύσειςΕνισχύσεις

–– ΓιαΓια όσαόσα ΜέτραΜέτρα ΑγροτικήςΑγροτικής ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης συνδέονταισυνδέονται µεµε
εκτάσειςεκτάσεις ήή ζώαζώα

�� ΜέσωΜέσω τηςτης ίδιαςίδιας αίτησηςαίτησης υποβάλλεταιυποβάλλεται ηη δήλωσηδήλωση

καλλιέργειαςκαλλιέργειας//εκτροφήςεκτροφής προςπρος τοντον ΕΛΓΑΕΛΓΑ, , γιαγια τηντην

ασφάλισηασφάλιση τηςτης παραγωγήςπαραγωγής

�� ΑπόΑπό τατα στοιχείαστοιχεία τηςτης αίτησηςαίτησης αυτήςαυτής, , ενηµερώνεταιενηµερώνεται τοτο

ΜητρώοΜητρώο ΑγροτώνΑγροτών καικαι ΕκµεταλλεύσεωνΕκµεταλλεύσεων..

�� ΕίναιΕίναι ηη γνωστήγνωστή σεσε όλουςόλους ««∆ήλωση∆ήλωση ΚαλλιέργειαςΚαλλιέργειας»»
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ΣηµασίαΣηµασία ορθήςορθής υποβολήςυποβολής

�� ΚαταβολήΚαταβολή ενισχύσεωνενισχύσεων έγκαιραέγκαιρα καικαι στοστο
σύνολόσύνολό τουςτους

�� ΕλαχιστοποίησηΕλαχιστοποίηση αναγκαιότηταςαναγκαιότητας
διορθώσεωνδιορθώσεων

�� ΕξάλειψηΕξάλειψη καταλογισµώνκαταλογισµών απόαπό ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή
ΈνωσηΈνωση

�� ΜείωσηΜείωση προστριβώνπροστριβών παραγωγώνπαραγωγών µεµε
υπηρεσίεςυπηρεσίες καικαι φορείςφορείς γιαγια τοτο ««ποιοςποιος
φταίειφταίει»»



5/4/2016 1:18 πµ

ΤρόποιΤρόποι υποβολήςυποβολής δηλώσεωνδηλώσεων

�� ΜέσωΜέσω τωντων πιστοποιηµένωνπιστοποιηµένων φορέωνφορέων A A 

ήή ΒΒ βαθµούβαθµού

�� ΑτοµικάΑτοµικά, , online, online, δωρεάνδωρεάν, , µέσωµέσω τηςτης

διαδικτυακήςδιαδικτυακής εφαρµογήςεφαρµογής τουτου

ΟΠΕΚΕΠΕΟΠΕΚΕΠΕ

–– ΕξαίρεσηΕξαίρεση αποτελούναποτελούν όσοιόσοι έχουνέχουν ζωικόζωικό

κεφάλαιοκεφάλαιο
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ΥποβολήΥποβολή online online απευθείαςαπευθείας απόαπό

παραγωγόπαραγωγό

�� ΕγγραφήΕγγραφή µέσωµέσω τηςτης ιστοσελίδαςιστοσελίδας τουτου

ΟΠΕΚΕΠΕΟΠΕΚΕΠΕ –– www.opekepe.grwww.opekepe.gr

�� ΧρήσηΧρήση διαδοχικώνδιαδοχικών συνδέσµωνσυνδέσµων

–– ΕνιαίαΕνιαία ΑίτησηΑίτηση ΕνίσχυσηςΕνίσχυσης

–– ΕγγραφήΕγγραφή στηνστην onon--lineline εφαρµογήεφαρµογή υποβολήςυποβολής
ΕΑΕΕΑΕ

�� ΤηλεφωνικήΤηλεφωνική υποστήριξηυποστήριξη απόαπό ΟΠΕΚΕΠΕΟΠΕΚΕΠΕ προςπρος

τουςτους παραγωγούςπαραγωγούς σεσε κάθεκάθε φάσηφάση τηςτης αίτησηςαίτησης

�� ΗΗ ταυτοποίησηταυτοποίηση µπορείµπορεί νανα γίνειγίνει καικαι µεµε τουςτους

κωδικούςκωδικούς τουτου TaxisTaxis
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ΚρίσιµεςΚρίσιµες ηµεροµηνίεςηµεροµηνίες

�� ΚαταληκτικήΚαταληκτική ηµεροµηνίαηµεροµηνία: 15 : 15 ΜαΐουΜαΐου ((ειδικάειδικά γιαγια τοτο 2016, 2016, είναιείναι ηη 1616ηη

ΜαΐουΜαΐου γιατίγιατί ηη 1515ηη είναιείναι ΚυριακήΚυριακή))

�� ΚάθεΚάθε µέραµέρα καθυστέρησηςκαθυστέρησης επιφέρειεπιφέρει µείωσηµείωση στιςστις πληρωµέςπληρωµές τουτου έτουςέτους

πουπου γίνεταιγίνεται ηη καθυστέρησηκαθυστέρηση

�� ΚαµίαΚαµία αίτησηαίτηση δεδε γίνεταιγίνεται δεκτήδεκτή αναν παρέλθουνπαρέλθουν 25 25 µέρεςµέρες απόαπό τηντην

προθεσµίαπροθεσµία..

–– ΚαµίαΚαµία ενίσχυσηενίσχυση δενδεν καταβάλλεταικαταβάλλεται, , ούτεούτε κανκαν µεµε ποινήποινή

�� ΕξαιρούνταιΕξαιρούνται περιπτώσειςπεριπτώσεις ανωτέραςανωτέρας βίαςβίας πουπου αποδεικνύονταιαποδεικνύονται µεµε

έγγραφαέγγραφα καικαι υποβάλλεταιυποβάλλεται σχετικόσχετικό αίτηµααίτηµα προςπρος τοντον ΟΠΕΚΕΠΕΟΠΕΚΕΠΕ γιαγια

αξιολόγησηαξιολόγηση

�� ΤροποποιήσειςΤροποποιήσεις τωντων αιτήσεωναιτήσεων µπορούνµπορούν νανα γίνονταιγίνονται µέχριµέχρι τηντην

καταληκτικήκαταληκτική ηµεροµηνίαηµεροµηνία τωντων εκπρόθεσµωνεκπρόθεσµων αιτήσεωναιτήσεων ((µέχριµέχρι 10/6 10/6 γιαγια τοτο

2016)2016)

–– ΑυτήΑυτή ηη δυνατότηταδυνατότητα θαθα υπάρχειυπάρχει καικαι γιαγια τουςτους παραγωγούςπαραγωγούς µεµε online online αίτησηαίτηση
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ΠροσοχήΠροσοχή!!

�� ∆ε∆ε χρειάζεταιχρειάζεται νανα πάειπάει οο αγρότηςαγρότης τηντην τελευταίατελευταία στιγµήστιγµή νανα

κάνεικάνει τητη δήλωσήδήλωσή τουτου

�� ΌσοΌσο νωρίτερανωρίτερα τηντην καταθέσεικαταθέσει, , τόσοτόσο περισσότεροπερισσότερο συνεισφέρεισυνεισφέρει

στηστη γενικότερηγενικότερη διαδικασίαδιαδικασία τωντων πληρωµώνπληρωµών

–– ΥπάρχειΥπάρχει περισσότεροςπερισσότερος χρόνοςχρόνος γιαγια τητη διόρθωσηδιόρθωση πιθανώνπιθανών

σφαλµάτωνσφαλµάτων

–– ΑποφεύγειΑποφεύγει τατα άγχηάγχη καικαι τηντην πίεσηπίεση τωντων προθεσµιώνπροθεσµιών!!

�� ΥπάρχουνΥπάρχουν πολλέςπολλές περιπτώσειςπεριπτώσεις πουπου δενδεν υπάρχειυπάρχει ιδιαίτεροςιδιαίτερος

λόγοςλόγος γιαγια καθυστέρησηκαθυστέρηση τηςτης δήλωσηςδήλωσης

–– ΤαΤα περισσότεραπερισσότερα, , αναν όχιόχι όλαόλα, , τατα στοιχείαστοιχεία τηςτης είναιείναι γνωστάγνωστά απόαπό

αρκετάαρκετά νωρίςνωρίς, , ππ..χχ αναν έχειέχει χειµερινέςχειµερινές ήή µόνιµεςµόνιµες καλλιέργειεςκαλλιέργειες
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ΚάποιεςΚάποιες διαφορέςδιαφορές σεσε

σχέσησχέση µεµε τοτο 20152015

�� ΟΟ φορέαςφορέας πουπου δεσµεύειδεσµεύει τηντην αίτησηαίτηση µεµε τηντην καταχώρισηκαταχώριση τουτου εκκαθαριστικούεκκαθαριστικού, , 

αναλαµβάνειαναλαµβάνει τηντην αστικήαστική ευθύνηευθύνη απέναντιαπέναντι στονστον παραγωγόπαραγωγό καικαι τοντον ΟΠΕΚΕΠΕΟΠΕΚΕΠΕ

�� ΥποχρεωτικήΥποχρεωτική καταγραφήκαταγραφή τουτου αριθµούαριθµού ΑΤΑΚΑΤΑΚ γιαγια όλαόλα τατα αγροτεµάχιααγροτεµάχια

–– ΓιαΓια νέεςνέες αγορέςαγορές ηη µισθώσειςµισθώσεις, , θαθα αναφέρεταιαναφέρεται οο αριθµόςαριθµός συµβολαίουσυµβολαίου, , τοτο

οποίοοποίο θαθα επισυνάπτεταιεπισυνάπτεται ηλεκτρονικάηλεκτρονικά

�� ΥποχρεωτικήΥποχρεωτική καταχώρισηκαταχώριση κινητούκινητού καικαι emailemail

–– ΣκοπόςΣκοπός είναιείναι ηη ενηµέρωσηενηµέρωση καικαι ηη διάχυσηδιάχυση γνώσηςγνώσης

�� ΓιαΓια τιςτις αιτήσειςαιτήσεις πουπου γίνονταιγίνονται στουςστους πιστοποιηµένουςπιστοποιηµένους φορείςφορείς, , θαθα πρέπειπρέπει νανα

επισυνάπτεταιεπισυνάπτεται τοτο τιµολόγιοτιµολόγιο παροχήςπαροχής υπηρεσιώνυπηρεσιών

�� ΚαταργούνταιΚαταργούνται τατα πολλαπλάπολλαπλά πεδίαπεδία έκτασηςέκτασης, , πλέονπλέον ηη ολικήολική καικαι επιλέξιµηεπιλέξιµη έκτασηέκταση

ενόςενός αγρούαγρού συγχωνεύονταισυγχωνεύονται σεσε µίαµία τιµήτιµή πουπου θαθα συµπίπτεισυµπίπτει µεµε τηντην ψηφιοποιηθείσαψηφιοποιηθείσα

έκτασηέκταση

�� ΥποχρεωτικήΥποχρεωτική καταχώρισηκαταχώριση στοιχείωνστοιχείων γιαγια ψεκαστικάψεκαστικά µηχανήµαταµηχανήµατα ήή τατα πρόσωπαπρόσωπα

πουπου παρέχουνπαρέχουν αυτήαυτή τηντην υπηρεσίαυπηρεσία στονστον παραγωγόπαραγωγό

–– ∆ιασταύρωση∆ιασταύρωση στοιχείωνστοιχείων καικαι πρόστιµαπρόστιµα σεσε περίπτωσηπερίπτωση ευρηµάτωνευρηµάτων
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ΑνΑν κάνεικάνει οο παραγωγόςπαραγωγός µόνοςµόνος τουτου τηντην αίτησηαίτηση��

�� ΠροσοχήΠροσοχή: : ηη λήψηλήψη κωδικούκωδικού δεδε σηµαίνεισηµαίνει

υποβολήυποβολή δήλωσηςδήλωσης καλλιέργειαςκαλλιέργειας!!

�� ΝαΝα αποθηκεύσειαποθηκεύσει τοντον κωδικόκωδικό γιαγια

µελλοντικήµελλοντική χρήσηχρήση καικαι πρόσβασηπρόσβαση στιςστις

υπηρεσίεςυπηρεσίες τουτου ΟΠΕΚΕΠΕΟΠΕΚΕΠΕ

�� ΝαΝα ελέγξειελέγξει τηντην ψηφιοποίησηψηφιοποίηση τωντων

αγροτεµαχίωναγροτεµαχίων, , ακόµηακόµη κικι αναν είναιείναι τατα ίδιαίδια

µεµε τοτο προηγούµενοπροηγούµενο έτοςέτος

�� ΝαΝα επισυνάψειεπισυνάψει έγγραφαέγγραφα ιδιοκτησίαςιδιοκτησίας ήή

ενοικίασηςενοικίασης γιαγια όλαόλα τατα αγροτεµάχιααγροτεµάχια
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ΠρινΠριν τηντην αίτησηαίτηση((

�� ΣυγκέντρωσηΣυγκέντρωση δικαιολογητικώνδικαιολογητικών

–– ΕνοικιαστήριαΕνοικιαστήρια, , τίτλοιτίτλοι κυριότηταςκυριότητας, , ΕΕ9 9 κλπκλπ

–– ΤιµολόγιαΤιµολόγια καικαι ετικέτεςετικέτες σπόρωνσπόρων

�� ΣυνεργασίαΣυνεργασία µεµε µελετητέςµελετητές γεωπόνουςγεωπόνους, , ότανόταν υπάρχειυπάρχει

συµµετοχήσυµµετοχή σεσε γεωργοπεριβαλλοντικάγεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµαταπρογράµµατα

�� ΕπισήµανσηΕπισήµανση ενισχύσεωνενισχύσεων γιαγια τιςτις οποίεςοποίες µπορείµπορεί νανα

είναιείναι δικαιούχοςδικαιούχος οο παραγωγόςπαραγωγός ((βασικήβασική, , συνδεδεµένησυνδεδεµένη

κλπκλπ))
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ΕιδικάΕιδικά γιαγια τουςτους κτηνοτρόφουςκτηνοτρόφους

�� ΟρθήΟρθή ενηµέρωσηενηµέρωση τουτου µητρώουµητρώου κτηνοτροφικήςκτηνοτροφικής

εκµετάλλευσηςεκµετάλλευσης

�� ΕπιβεβαίωσηΕπιβεβαίωση µεµε αρµόδιεςαρµόδιες κτηνιατρικέςκτηνιατρικές υπηρεσίεςυπηρεσίες γιαγια τηντην

ηλεκτρονικήηλεκτρονική καταχώρισηκαταχώριση πρόσφατωνπρόσφατων µεταβολώνµεταβολών

((βοοειδήβοοειδή) ) 

�� ΠαραγγελίεςΠαραγγελίες ενωτίωνενωτίων

�� ΣυγκέντρωσηΣυγκέντρωση εγγράφωνεγγράφων ανωτέραςανωτέρας βίαςβίας ζωικούζωικού κεφαλαίουκεφαλαίου

γιαγια συµβάντασυµβάντα πρινπριν τηντην ΕΑΕΕΑΕ 2016 2016 καικαι µετάµετά τηντην ΕΑΕΕΑΕ 20152015

�� ΥπολογισµόςΥπολογισµός τουτου αριθµούαριθµού τωντων ζώωνζώων πουπου θαθα διατηρήσειδιατηρήσει οο

κτηνοτρόφοςκτηνοτρόφος ωςως τιςτις 31 31 ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου

–– ΜόνοΜόνο αυτάαυτά είναιείναι ενεν δυνάµειδυνάµει επιλέξιµαεπιλέξιµα γιαγια τιςτις συνδεδεµένεςσυνδεδεµένες
ενισχύσειςενισχύσεις
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ΦυτικόΦυτικό κεφάλαιοκεφάλαιο: : επιλεξιµότηταεπιλεξιµότητα

�� ΟΟ παραγωγόςπαραγωγός πρέπειπρέπει νανα ενηµερώνεταιενηµερώνεται γιαγια τιςτις µηµη επιλέξιµεςεπιλέξιµες

εκτάσειςεκτάσεις πουπου τυχόντυχόν εµπίπτουνεµπίπτουν στηνστην έκτασηέκταση πουπου δηλώνουνδηλώνουν

–– ΕπιπτώσειςΕπιπτώσεις απόαπό µείωσηµείωση ειςεις τριπλούντριπλούν τηςτης ενίσχυσηςενίσχυσης ωςως καικαι µηµη καταβολήκαταβολή

ενίσχυσηςενίσχυσης καικαι πολυετείςπολυετείς κυρώσειςκυρώσεις

–– ∆εν∆εν µπορείµπορεί νανα αφαιρεθείαφαιρεθεί εκεκ τωντων υστέρωνυστέρων τοτο µηµη επιλέξιµοεπιλέξιµο µέροςµέρος µεµε τοτο

σκεπτικόσκεπτικό νανα µηνµην υπάρχουνυπάρχουν ποινέςποινές

�� ΗΗ συµπερίληψησυµπερίληψη µηµη επιλέξιµηςεπιλέξιµης έκτασηςέκτασης σεσε αγροτεµάχιοαγροτεµάχιο γίνεταιγίνεται µεµε

ευθύνηευθύνη τουτου παραγωγούπαραγωγού καικαι έχειέχει νόηµανόηµα µόνοµόνο αναν οο παραγωγόςπαραγωγός είναιείναι

απολύτωςαπολύτως βέβαιοςβέβαιος ότιότι ηη δορυφορικήδορυφορική εικόναεικόνα δενδεν αντιστοιχείαντιστοιχεί στηνστην

πραγµατικότηταπραγµατικότητα, , οπότεοπότε κάνεικάνει καικαι αίτηµααίτηµα επιλεξιµότηταςεπιλεξιµότητας

�� ΚαιΚαι ποιαποια έκτασηέκταση θεωρείταιθεωρείται επιλέξιµηεπιλέξιµη; ; ΑυτήΑυτή στηνστην οποίαοποία ασκείταιασκείται ηη

ελάχιστηελάχιστη καλλιεργητικήκαλλιεργητική δραστηριότηταδραστηριότητα ((τουλάχιστοντουλάχιστον έναένα όργωµαόργωµα ανάανά

έτοςέτος γιαγια τιςτις αρόσιµεςαρόσιµες εκτάσειςεκτάσεις))
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ΕπιλεξιµότηταΕπιλεξιµότητα: : έναένα παράδειγµαπαράδειγµα απόαπό ψηλάψηλά
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ΕπιλεξιµότηταΕπιλεξιµότητα: : τοτο παράδειγµαπαράδειγµα απόαπό τοτο δρόµοδρόµο!!
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ΚιΚι αναν επιµένειεπιµένει οο παραγωγόςπαραγωγός;;

�� ΑνΑν οο παραγωγόςπαραγωγός αναγνωρίζειαναγνωρίζει ότιότι έναένα αγροτεµάχιοαγροτεµάχιο

είναιείναι µηµη επιλέξιµοεπιλέξιµο γιαγια ενίσχυσηενίσχυση αλλάαλλά παρόλαπαρόλα αυτάαυτά

θέλειθέλει νανα τοτο δηλώσειδηλώσει, , χωρίςχωρίς νανα διεκδικείδιεκδικεί επιδότησηεπιδότηση, , 

τότετότε έχειέχει τηντην επιλογήεπιλογή νανα τοτο δηλώσειδηλώσει κανονικάκανονικά, , µεµε

κωδικόκωδικό καλλιέργειαςκαλλιέργειας ««42 42 –– ΓηΓη πουπου δενδεν εντάσσεταιεντάσσεται σεσε

καλλιεργητικήκαλλιεργητική δραστηριότηταδραστηριότητα»»

�� ΟΟ κωδικόςκωδικός αυτόςαυτός δενδεν ενεργοποιείενεργοποιεί δικαιώµαταδικαιώµατα καικαι

επιτρέπειεπιτρέπει ταυτόχροναταυτόχρονα στονστον παραγωγόπαραγωγό νανα δηλώσειδηλώσει τιςτις

εκτάσειςεκτάσεις, , όπωςόπως περιγράφηκανπεριγράφηκαν
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ΦυτικόΦυτικό κεφάλαιοκεφάλαιο: : περιφέρειεςπεριφέρειες

�� ΚάθεΚάθε αγροτεµάχιοαγροτεµάχιο τηςτης χώραςχώρας έχειέχει αντιστοιχιστείαντιστοιχιστεί σεσε µίαµία

περιφέρειαπεριφέρεια απόαπό τιςτις τρειςτρεις ((βοσκότοποςβοσκότοπος –– αρόσιµεςαρόσιµες –– µόνιµεςµόνιµες

καλλιέργειεςκαλλιέργειες).).

�� ΟΟ παραγωγόςπαραγωγός πουπου δηλώνειδηλώνει έναένα αγροτεµάχιοαγροτεµάχιο, , µπορείµπορεί νανα

ενεργοποιήσειενεργοποιήσει δικαιώµαταδικαιώµατα πουπου ανήκουνανήκουν στηνστην ίδιαίδια µεµε αυτόαυτό

περιφέρειαπεριφέρεια

�� ΑνΑν οο παραγωγόςπαραγωγός έχειέχει δικαιώµαταδικαιώµατα σεσε διαφορετικήδιαφορετική περιφέρειαπεριφέρεια, , 

τότετότε δενδεν τατα ενεργοποιείενεργοποιεί!!

�� ΧρειάζεταιΧρειάζεται προσοχήπροσοχή σεσε ενοικιαζόµεναενοικιαζόµενα αγροτεµάχιααγροτεµάχια: : οο

παραγωγόςπαραγωγός πουπου τατα µισθώνειµισθώνει γιαγια πρώτηπρώτη φοράφορά, , πρέπειπρέπει νανα

γνωρίζειγνωρίζει σεσε ποιαποια περιφέρειαπεριφέρεια είναιείναι ενταγµέναενταγµένα γιαγια νανα µηµη βρεθείβρεθεί

προπρο δυσάρεστωνδυσάρεστων εκπλήξεωνεκπλήξεων τητη στιγµήστιγµή τωντων πληρωµώνπληρωµών
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ΕνεργοποίησηΕνεργοποίηση δικαιωµάτωνδικαιωµάτων: : προσοχήπροσοχή!!
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ΕνεργοποίησηΕνεργοποίηση δικαιωµάτωνδικαιωµάτων: : προσοχήπροσοχή!!
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ΕνεργοποίησηΕνεργοποίηση δικαιωµάτωνδικαιωµάτων: : προσοχήπροσοχή!!
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ΕνεργοποίησηΕνεργοποίηση δικαιωµάτωνδικαιωµάτων

�� ΠαράδειγµαΠαράδειγµα #1#1

��ΠαραγωγόςΠαραγωγός έχειέχει δικαιώµαταδικαιώµατα 50 50 στρεµµάτωνστρεµµάτων σεσε

περιφέρειαπεριφέρεια αρόσιµωναρόσιµων καικαι 50 50 στρεµµάτωνστρεµµάτων σεσε

περιφέρειαπεριφέρεια βοσκοτόπωνβοσκοτόπων

��∆ηλώνει∆ηλώνει τοτο 2016 70 2016 70 στρέµµαταστρέµµατα επιλέξιµηςεπιλέξιµης έκτασηςέκτασης

πουπου ανήκουνανήκουν σεσε περιφέρειαπεριφέρεια αρόσιµωναρόσιµων καικαι 70 70 

στρέµµαταστρέµµατα σεσε περιφέρειαπεριφέρεια µόνιµωνµόνιµων καλλιεργειώνκαλλιεργειών

�� ΕνεργοποιείΕνεργοποιεί τατα δικαιώµατάδικαιώµατά τουτου;;

Τι µπορεί να κάνει για αυτό;
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ΕνεργοποίησηΕνεργοποίηση δικαιωµάτωνδικαιωµάτων

�� ΠαράδειγµαΠαράδειγµα ##22

��ΠαραγωγόςΠαραγωγός έχειέχει λάβειλάβει δικαιώµαταδικαιώµατα 50 50 στρεµµάτωνστρεµµάτων

σεσε περιφέρειαπεριφέρεια αρόσιµωναρόσιµων καικαι 50 50 στρεµµάτωνστρεµµάτων σεσε

περιφέρειαπεριφέρεια µόνιµωνµόνιµων καλλιεργειώνκαλλιεργειών

�� ΤαΤα 50 50 στρέµµαταστρέµµατα πουπου είχεείχε σεσε αρόσιµααρόσιµα, , ήτανήταν

νοικιασµένανοικιασµένα καικαι ηη ενοικίασηενοικίαση δενδεν ανανεώθηκεανανεώθηκε καικαι τατα

αντικατέστησεαντικατέστησε µεµε άλλαάλλα 50 50 στρέµµαταστρέµµατα, , πάλιπάλι σεσε

αρόσιµηαρόσιµη περιφέρειαπεριφέρεια..

�� ΕνεργοποιείΕνεργοποιεί τατα δικαιώµατάδικαιώµατά τουτου;;
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ΕνεργοποίησηΕνεργοποίηση δικαιωµάτωνδικαιωµάτων

�� ΠαράδειγµαΠαράδειγµα ##33

��ΠαραγωγόςΠαραγωγός έχειέχει λάβειλάβει δικαιώµαταδικαιώµατα 100 100 στρεµµάτωνστρεµµάτων

σεσε µιαµια περιφέρειαπεριφέρεια..

��∆ηλώνει∆ηλώνει τοτο 2016 2016 επιπλέονεπιπλέον άλλαάλλα 100 100 στρέµµαταστρέµµατα

επιλέξιµηςεπιλέξιµης γηςγης ((σύνολοσύνολο δηλαδήδηλαδή 200)200)

��ΘαΘα ενεργοποιήσειενεργοποιήσει περισσότεραπερισσότερα δικαιώµαταδικαιώµατα απόαπό

αυτάαυτά πουπου τουτου είχανείχαν δοθείδοθεί τοτο 20152015;;

Μπορεί να ζητήσει από το
Εθνικό Απόθεµα ωστόσο…



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

≠

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
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ΠεριφέρειαΠεριφέρεια ≠≠ ΧρήσηΧρήση

�� ΥπάρχειΥπάρχει περίπτωσηπερίπτωση έναένα αγροτεµάχιοαγροτεµάχιο νανα έχειέχει
αντιστοιχιστείαντιστοιχιστεί σεσε διαφορετικήδιαφορετική περιφέρειαπεριφέρεια απόαπό
αυτήαυτή πουπου ταιριάζειταιριάζει µεµε βάσηβάση τητη σηµερινήσηµερινή
χρήσηχρήση τουτου

�� ΠΠ..χχ µπορείµπορεί έναένα αγροτεµάχιοαγροτεµάχιο νανα έχειέχει ενταχθείενταχθεί

στηνστην περιφέρειαπεριφέρεια τωντων αρόσιµωναρόσιµων καικαι σήµερασήµερα οο

παραγωγόςπαραγωγός νανα τοτο καλλιεργείκαλλιεργεί µεµε αµπέλιααµπέλια

�� ΤιΤι δικαιώµαταδικαιώµατα ενεργοποιείενεργοποιεί αυτόαυτό;;

–– ΕνεργοποιείΕνεργοποιεί δικαιώµαταδικαιώµατα αρόσιµωναρόσιµων καικαι µόνοµόνο!!!!
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ΖωικόΖωικό κεφάλαιοκεφάλαιο: : κάποιεςκάποιες συµβουλέςσυµβουλές((

�� ∆ηλώνεται∆ηλώνεται τοτο ζωικόζωικό κεφάλαιοκεφάλαιο πουπου υπάρχειυπάρχει τηντην ηµέραηµέρα τηςτης αίτησηςαίτησης

καικαι µόνοµόνο αυτόαυτό. . 

�� ΠολύΠολύ µεγάληµεγάλη προσοχήπροσοχή απαιτείταιαπαιτείται στηνστην ορθήορθή ψηφιοποίησηψηφιοποίηση τωντων

σταβλικώνσταβλικών εγκαταστάσεωνεγκαταστάσεων, , γιατίγιατί πιθανόπιθανό λάθοςλάθος µπορείµπορεί νανα

οδηγήσειοδηγήσει, , µετάµετά απόαπό επιτόπιοεπιτόπιο έλεγχοέλεγχο, , ακόµηακόµη καικαι σεσε απώλειααπώλεια

επιδοτήσεωνεπιδοτήσεων!!

�� ∆ηλώνονται∆ηλώνονται τατα ζώαζώα πουπου έχουνέχουν θανατωθείθανατωθεί λόγωλόγω ανωτέραςανωτέρας βίαςβίας

µετάµετά τηντην ΕΑΕΕΑΕ2015 2015 καικαι πρινπριν τηντην ΕΑΕΕΑΕ 2016, 2016, ωςως ζώαζώα ανωτέραςανωτέρας βίαςβίας

�� ∆ηλώνεται∆ηλώνεται απόαπό τοντον κτηνοτρόφοκτηνοτρόφο τοτο ζωικόζωικό κεφάλαιοκεφάλαιο πουπου θαθα

διατηρηθείδιατηρηθεί ωςως τοτο τέλοςτέλος τουτου έτουςέτους, , γιαγια τιςτις συνδεδεµένεςσυνδεδεµένες ενισχύσειςενισχύσεις

καικαι τηντην εξισωτικήεξισωτική αποζηµίωσηαποζηµίωση

–– ΑναγνωρίζουνΑναγνωρίζουν όλοιόλοι ότιότι ηη πρόβλεψηπρόβλεψη αυτήαυτή είναιείναι αντικειµενικάαντικειµενικά δύσκοληδύσκολη

–– ΘαΘα δοθούνδοθούν πρακτικέςπρακτικές συµβουλέςσυµβουλές στηστη συνέχειασυνέχεια!!

�� ΓενικόςΓενικός κανόναςκανόνας: : σταστα διατηρούµεναδιατηρούµενα ζώαζώα δεδε δηλώνονταιδηλώνονται όσαόσα ζώαζώα

είναιείναι προγραµµατισµένοπρογραµµατισµένο νανα αποµακρυνθούναποµακρυνθούν απόαπό τηντην

εκµετάλλευσηεκµετάλλευση εντόςεντός τουτου έτουςέτους
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ΤιΤι άλλοάλλο νανα προσέξωπροσέξω;;

�� ΈχωΈχω βάλειβάλει σεσε όλαόλα τατα αγροτεµάχιααγροτεµάχια πουπου δικαιούνταιδικαιούνται συνδεδεµένησυνδεδεµένη

ενίσχυσηενίσχυση, , τοτο αντίστοιχοαντίστοιχο ««ναιναι»» σταστα αιτήµατααιτήµατα λήψηςλήψης ενισχύσεωνενισχύσεων;;

�� ΈχωΈχω βάλειβάλει τιςτις παράλληλεςπαράλληλες δράσειςδράσεις πουπου πρέπειπρέπει, , γιαγια

αγροπεριβαλλοντικάαγροπεριβαλλοντικά προγράµµαταπρογράµµατα, , σταστα σωστάσωστά αγροτεµάχιααγροτεµάχια;;

�� ΤηρείταιΤηρείται τοτο ΣΠ∆ΣΠ∆ µεµε βάσηβάση τητη δήλωσηδήλωση καλλιέργειαςκαλλιέργειας;;

�� ΥπάρχειΥπάρχει ηη ελάχιστηελάχιστη απαιτούµενηαπαιτούµενη ποσότηταποσότητα πιστοποιηµένουπιστοποιηµένου

σπόρουσπόρου γιαγια τιςτις περιπτώσειςπεριπτώσεις πουπου απαιτείταιαπαιτείται;;

�� ΕπισυνάφθηκανΕπισυνάφθηκαν όλαόλα τατα απαιτούµενααπαιτούµενα παραστατικάπαραστατικά;;

�� ∆ηλώθηκαν∆ηλώθηκαν όλαόλα τατα αγροτεµάχιααγροτεµάχια; ; ΜήπωςΜήπως ξεχάστηκεξεχάστηκε κάποιοκάποιο; ; 

ΜήπωςΜήπως δεδε διαγράφηκεδιαγράφηκε κάποιοκάποιο πουπου δενδεν υπάρχειυπάρχει φέτοςφέτος;;

�� ∆ηλώθηκαν∆ηλώθηκαν οιοι σωστέςσωστές καλλιέργειεςκαλλιέργειες καικαι ποικιλίεςποικιλίες;;

�� ΤοΤο ζωικόζωικό κεφάλαιοκεφάλαιο δηλώθηκεδηλώθηκε σωστάσωστά; ; ΜήπωςΜήπως µπήκεµπήκε σεσε λάθοςλάθος

κατηγορίεςκατηγορίες; ; ΜήπωςΜήπως οιοι αίγεςαίγες έγινανέγιναν προβατίνεςπροβατίνες;;

�� ∆ηλώθηκαν∆ηλώθηκαν όλοιόλοι οιοι συστεγαζόµενοισυστεγαζόµενοι κτηνοτρόφοικτηνοτρόφοι;;
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ΠρινΠριν τηντην οριστικοποίησηοριστικοποίηση��

�� ΝαΝα χρησιµοποιήσετεχρησιµοποιήσετε τοτο πλήκτροπλήκτρο ««έλεγχοςέλεγχος λαθώνλαθών

αίτησηςαίτησης»» γιαγια τοντον εντοπισµόεντοπισµό βασικώνβασικών σφαλµάτωνσφαλµάτων καικαι

ελλείψεωνελλείψεων

�� ΝαΝα κάνετεκάνετε έναένα γρήγορογρήγορο έλεγχοέλεγχο τηςτης πληρότηταςπληρότητας τηςτης

δήλωσηςδήλωσης µεµε τηντην προβολήπροβολή τωντων συγκεντρωτικώνσυγκεντρωτικών

στοιχείωνστοιχείων τηςτης εκµετάλλευσηςεκµετάλλευσης ((φυτικόφυτικό καικαι ζωικόζωικό))

�� ΝαΝα καταχωρίσετεκαταχωρίσετε σωστάσωστά τοτο κινητόκινητό σαςσας τηλέφωνοτηλέφωνο –– ΟΟ

ΟΠΕΚΕΠΕΟΠΕΚΕΠΕ θαθα σαςσας στέλνειστέλνει χρήσιµεςχρήσιµες ενηµερώσειςενηµερώσεις γιαγια τιςτις

πληρωµέςπληρωµές σαςσας καικαι άλλαάλλα θέµαταθέµατα πουπου σαςσας αφορούναφορούν

�� ΊσωςΊσως τοτο πιοπιο σηµαντικόσηµαντικό απόαπό όλαόλα: : καικαι άλλοςάλλος επανέλεγχοςεπανέλεγχος

τηςτης ψηφιοποίησηςψηφιοποίησης τωντων αγροτεµαχίωναγροτεµαχίων καικαι τωντων

σταβλικώνσταβλικών εγκαταστάσεωνεγκαταστάσεων!!



Έλεγχος ορθότητας µέσω
συγκεντρωτικών στοιχείων
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ΜετάΜετά τηντην οριστικοποίησηοριστικοποίηση((

�� ΥπογραφήΥπογραφή στηνστην πρώτηπρώτη σελίδασελίδα καικαι επισύναψηεπισύναψη

�� ΕκτύπωσηΕκτύπωση πλήρουςπλήρους αίτησηςαίτησης γιαγια τοντον παραγωγόπαραγωγό

�� ΣυνεχήςΣυνεχής ενηµέρωσηενηµέρωση ΜητρώουΜητρώου κτηνοτροφικήςκτηνοτροφικής εκµετάλλευσηςεκµετάλλευσης ––

ΦαρµακευτικούΦαρµακευτικού ΜητρώουΜητρώου -- ΜητρώουΜητρώου ΕισροώνΕισροών ΕκροώνΕκροών ––

ΗµερολόγιουΗµερολόγιου εργασιώνεργασιών

�� ΦυσικέςΦυσικές απώλειεςαπώλειες ήή ανωτέραανωτέρα βίαβία ζωικούζωικού κεφαλαίουκεφαλαίου

–– ΕνηµέρωσηΕνηµέρωση κτηνιατρικώνκτηνιατρικών υπηρεσιώνυπηρεσιών καικαι ΟΠΕΚΕΠΕΟΠΕΚΕΠΕ, , εντόςεντός δέκαδέκα

εργάσιµωνεργάσιµων ηµερώνηµερών, , µαζίµαζί µεµε τατα δικαιολογητικάδικαιολογητικά ((ΕΛΓΑΕΛΓΑ, , κτηνιατρικήκτηνιατρική

βεβαίωσηβεβαίωση κλπκλπ))

–– ΈγκαιρηΈγκαιρη παραγγελίαπαραγγελία ενωτίωνενωτίων γιαγια αντικατάστασηαντικατάσταση απωλεσθέντωναπωλεσθέντων

�� ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση αστοχίαςαστοχίας καλλιέργειαςκαλλιέργειας σεσε αγροτεµάχιοαγροτεµάχιο, , έγκαιρηέγκαιρη

ενηµέρωσηενηµέρωση τουτου ΟΠΕΚΕΠΕΟΠΕΚΕΠΕ γιαγια νανα αποφευχθούναποφευχθούν πιθανέςπιθανές

κυρώσειςκυρώσεις σεσε επιτόπιοεπιτόπιο έλεγχοέλεγχο
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∆ικαιούµαι∆ικαιούµαι τηντην πρόσθετηπρόσθετη

ενίσχυσηενίσχυση τωντων νέωννέων;;

�� ΓεωργοίΓεωργοί νεαρήςνεαρής ηλικίαςηλικίας

�� <40 <40 ετώνετών

�� ΈχουνΈχουν εγκατασταθείεγκατασταθεί µέχριµέχρι 5 5 χρόνιαχρόνια πρινπριν τηντην πρώτηπρώτη

υποβολήυποβολή αίτησηςαίτησης γιαγια βασικήβασική ενίσχυσηενίσχυση

�� ΈχουνΈχουν αύξησηαύξηση 25% 25% επίεπί τηςτης µέσηςµέσης αξίαςαξίας δικαιωµάτωνδικαιωµάτων

τουςτους

�� ∆ίνεται∆ίνεται τοτο πολύπολύ γιαγια 5 5 έτηέτη

�� ΕνίσχυσηΕνίσχυση καικαι απόαπό τατα ΜέτραΜέτρα ΑγροτικήςΑγροτικής ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης
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ΑνΑν είµαιείµαι µικροκαλλιεργητήςµικροκαλλιεργητής;;

�� ΑπλουστευµένοΑπλουστευµένο καθεστώςκαθεστώς

�� ΕξαίρεσηΕξαίρεση απόαπό υποχρεώσειςυποχρεώσεις πρασινίσµατοςπρασινίσµατος

�� ΤοΤο ποσόποσό όλωνόλων τωντων άµεσωνάµεσων ενισχύσεωνενισχύσεων κυµαίνεταικυµαίνεται ωςως 1250 1250 ευρώευρώ

–– ΑνΑν γίνειγίνει υπέρβασηυπέρβαση τουτου ποσούποσού, , υπάρχειυπάρχει αναλογικήαναλογική µείωσηµείωση σεσε κάθεκάθε

ενίσχυσηενίσχυση πουπου λαµβάνειλαµβάνει οο παραγωγόςπαραγωγός

�� ΑυτόµατηΑυτόµατη ένταξηένταξη τοτο 2015 (2015 (έγινεέγινε))

�� ΑπένταξηΑπένταξη µπορείµπορεί νανα γίνειγίνει µεµε τητη δήλωσηδήλωση καλλιέργειαςκαλλιέργειας τουτου 20162016

–– ΑπαραίτητηΑπαραίτητη αναν αυξάνεταιαυξάνεται ηη εκµετάλλευσηεκµετάλλευση µεµε αποδοχήαποδοχή µεταβίβασηςµεταβίβασης

δικαιωµάτωνδικαιωµάτων καικαι γενικότεραγενικότερα τοτο δικαιούµενοδικαιούµενο ποσόποσό ενισχύσεωνενισχύσεων
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ΣυνδεδεµένεςΣυνδεδεµένες ενισχύσειςενισχύσεις #1#1

�� ΕίναιΕίναι προαιρετικήπροαιρετική ηη συµµετοχήσυµµετοχή σεσε αυτέςαυτές

�� ΗΗ κατοχήκατοχή δικαιωµάτωνδικαιωµάτων δενδεν είναιείναι προϋπόθεσηπροϋπόθεση λήψηςλήψης

συνδεδεµένωνσυνδεδεµένων ενισχύσεωνενισχύσεων

–– ΗΗ ιδιότηταιδιότητα τουτου ενεργούενεργού γεωργούγεωργού όµωςόµως είναιείναι!!

�� ΤοΤο ύψοςύψος τηςτης ενίσχυσηςενίσχυσης διαµορφώνεταιδιαµορφώνεται µεµε βάσηβάση τοντον

αριθµόαριθµό τωντων αιτηµάτωναιτηµάτων συµµετοχήςσυµµετοχής ((εκτάσειςεκτάσεις ήή ζώαζώα))

�� ΠροσοχήΠροσοχή: : ηη αίτησηαίτηση συµµετοχήςσυµµετοχής απόαπό µηµη δικαιούχουςδικαιούχους, , 

µειώνειµειώνει τοτο ποσόποσό τηςτης ενίσχυσηςενίσχυσης καικαι οδηγείοδηγεί σεσε

υποαπορρόφησηυποαπορρόφηση κονδυλίωνκονδυλίων
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ΣυνδεδεµένεςΣυνδεδεµένες ενισχύσειςενισχύσεις #2#2

�� ΥποβολήΥποβολή αιτήµατοςαιτήµατος λήψηςλήψης ενίσχυσηςενίσχυσης

–– ΣταΣτα γενικάγενικά στοιχείαστοιχεία τηςτης αίτησηςαίτησης

–– ΣεΣε επίπεδοεπίπεδο αγροτεµαχίουαγροτεµαχίου

–– ∆εν∆εν είναιείναι απαραίτητοαπαραίτητο νανα ζητηθείζητηθεί ηη ενίσχυσηενίσχυση γιαγια όλαόλα τατα

αγροτεµάχιααγροτεµάχια πουπου είναιείναι ενεν δυνάµειδυνάµει επιλέξιµαεπιλέξιµα γιαγια αυτήναυτήν

–– ΥπάρχειΥπάρχει βοηθητικόςβοηθητικός έλεγχοςέλεγχος κατάκατά τηντην υποβολήυποβολή τηςτης αίτησηςαίτησης

�� ΚαταχώρισηΚαταχώριση στοιχείωνστοιχείων καικαι παραδόσεωνπαραδόσεων

–– ΟµάδεςΟµάδες παραγωγώνπαραγωγών –– ΣυλλογικέςΣυλλογικές ΑγροτικέςΑγροτικές ΟργανώσειςΟργανώσεις

–– ΜεταποιητικέςΜεταποιητικές επιχειρήσειςεπιχειρήσεις

–– ΚΕΠΠΥΕΛΚΕΠΠΥΕΛ
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ΕιδικήΕιδική ενίσχυσηενίσχυση βάµβακοςβάµβακος

�� ΠλαφόνΠλαφόν 140 140 κιλάκιλά ανάανά στρέµµαστρέµµα

�� ΠαράδοσηΠαράδοση σταστα εκκοκκιστήριαεκκοκκιστήρια µέχριµέχρι 31 31 ΙανουαρίουΙανουαρίου

�� 11,,6 6 κιλάκιλά σπόροσπόρο ανάανά στρέµστρέµµαµα ((ετικέτεςετικέτες –– τιµολόγιοτιµολόγιο))

–– ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση υβριδικούυβριδικού σπόρουσπόρου –– 1,3 1,3 κιλάκιλά ανάανά στρέµµαστρέµµα

�� ∆ιατήρηση∆ιατήρηση καλλιέργειαςκαλλιέργειας υπόυπό κανονικέςκανονικές συνθήκεςσυνθήκες ανάπτυξηςανάπτυξης

–– ΛίπανσηΛίπανση, , φυτοπροστασίαφυτοπροστασία, , ζιζανιοκτονίαζιζανιοκτονία, , άρδευσηάρδευση

�� ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση µηµη κάλυψηςκάλυψης τηςτης ελάχιστηςελάχιστης παραγωγήςπαραγωγής, , δενδεν

καταβάλλεταικαταβάλλεται ηη ενίσχυσηενίσχυση

�� ΕλάχιστηΕλάχιστη πυκνότηταπυκνότητα φύτευσηςφύτευσης 10000 10000 φυτάφυτά ανάανά στρέµµαστρέµµα

–– 8500 8500 φυτάφυτά ανάανά στρέµµαστρέµµα γιαγια τοντον υβριδικόυβριδικό σπόροσπόρο

�� ΚαταληκτικήΚαταληκτική ηµεροµηνίαηµεροµηνία σποράςσποράς: 31 : 31 ΜαΐουΜαΐου –– εκτόςεκτός περιπτώσεωνπεριπτώσεων

ανωτέραςανωτέρας βίαςβίας

�� ΣυµµετοχήΣυµµετοχή σεσε διακλαδικήδιακλαδική οργάνωσηοργάνωση βάµβακοςβάµβακος
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ΡύζιΡύζι

�� ΧρησιµοποίησηΧρησιµοποίηση ποικιλιώνποικιλιών τουτου εθνικούεθνικού καταλόγουκαταλόγου

�� ΠαράδοσηΠαράδοση σεσε εµπόρουςεµπόρους δηµητριακώνδηµητριακών, , ρυζόµυλουςρυζόµυλους καικαι

συνεταιρισµούςσυνεταιρισµούς αγροτώναγροτών, , ωςως τιςτις 28 28 ΦεβρουαρίουΦεβρουαρίου

–– ΠαράδοσηΠαράδοση 400 400 κιλάκιλά ανάανά στρέµµαστρέµµα

–– ΤήρησηΤήρηση αποδεικτικώναποδεικτικών γιαγια 3 3 έτηέτη

�� ΗΗ καταχώρισηκαταχώριση τωντων παραδόσεωνπαραδόσεων γίνεταιγίνεται απόαπό τουςτους

φορείςφορείς παραλαβήςπαραλαβής τουτου προϊόντοςπροϊόντος

–– ΠροσοχήΠροσοχή: : οιοι ανωτέρωανωτέρω φορείςφορείς πρέπειπρέπει νανα έχουνέχουν ενταχθείενταχθεί

στοστο µητρώοµητρώο τουτου ΟΠΕΚΕΠΕΟΠΕΚΕΠΕ µέχριµέχρι τιςτις 31 31 ΙουλίουΙουλίου κάθεκάθε

έτουςέτους

�� ΤοΤο µητρώοµητρώο θαθα είναιείναι δηµοσιευµένοδηµοσιευµένο στηνστην ιστοσελίδαιστοσελίδα τουτου

ΟΠΕΚΕΠΕΟΠΕΚΕΠΕ
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ΣκληρόΣκληρό σιτάρισιτάρι

�� ΑποκλειστικήΑποκλειστική χρήσηχρήση πιστοποιηµένουπιστοποιηµένου σπόρουσπόρου

�� 1122 κιλάκιλά ανάανά στρέµµαστρέµµα (16 (16 απόαπό τοτο 2017 2017 καικαι µετάµετά))

�� ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική επισύναψηεπισύναψη τιµολογίωντιµολογίων

�� ∆ιατήρηση∆ιατήρηση ετικετώνετικετών καικαι τιµολογίωντιµολογίων επίεπί πενταετίαπενταετία

�� ΠροσοχήΠροσοχή: : νανα γίνεταιγίνεται έλεγχοςέλεγχος αναν οο χρησιµοποιηµένοςχρησιµοποιηµένος σπόροςσπόρος

καλύπτεικαλύπτει τητη δηλούµενηδηλούµενη έκτασηέκταση γιαγια ενίσχυσηενίσχυση

–– ΑνΑν οο σπόροςσπόρος δενδεν επαρκείεπαρκεί, , υπάρχειυπάρχει ηη επιλογήεπιλογή νανα αφαιρεθείαφαιρεθεί τοτο

αίτηµααίτηµα συνδεδεµένηςσυνδεδεµένης ενίσχυσηςενίσχυσης απόαπό µεµονωµέναµεµονωµένα αγροτεµάχιααγροτεµάχια
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ΠορτοκάλιαΠορτοκάλια χυµοποίησηςχυµοποίησης

�� ΠαράδοσηΠαράδοση προϊόντοςπροϊόντος κατκατ’’ ελάχιστοελάχιστο 700 700 κιλώνκιλών ανάανά στρέµµαστρέµµα

�� ΕλάχιστηΕλάχιστη έκτασηέκταση γιαγια ενίσχυσηενίσχυση: 1 : 1 στρέµµαστρέµµα

��ΟιΟι παραδόσειςπαραδόσεις γίνονταιγίνονται σεσε οµάδεςοµάδες παραγωγώνπαραγωγών ήή ΣυλλογικέςΣυλλογικές ΑγροτικέςΑγροτικές

ΟργανώσειςΟργανώσεις καθόληκαθόλη τητη διάρκειαδιάρκεια τουτου έτουςέτους ενίσχυσηςενίσχυσης

–– ΟιΟι παραγωγοίπαραγωγοί πουπου δενδεν είναιείναι µέληµέλη οµάδωνοµάδων ήή οργανώσεωνοργανώσεων µπορούνµπορούν νανα

παραδίδουνπαραδίδουν καικαι ωςως συνεργαζόµενοισυνεργαζόµενοι, , αλλάαλλά µόνοµόνο σεσε µίαµία οµάδαοµάδα ήή οργάνωσηοργάνωση

�� ∆ιατήρηση∆ιατήρηση παραστατικώνπαραστατικών γιαγια δύοδύο τουλάχιστοντουλάχιστον έτηέτη

�� ΗΗ καταχώρισηκαταχώριση τωντων παραδόσεωνπαραδόσεων γίνεταιγίνεται απόαπό τουςτους φορείςφορείς παραλαβήςπαραλαβής

τουτου προϊόντοςπροϊόντος

�� ΠροσοχήΠροσοχή: : τατα αγροτεµάχιααγροτεµάχια γιαγια τηντην ενίσχυσηενίσχυση αυτήαυτή δηλώνονταιδηλώνονται στηνστην

οµάδαοµάδα ««19 19 -- ΠορτοκάλιαΠορτοκάλια γιαγια χυµοποίησηχυµοποίηση»» καικαι όχιόχι στηνστην οµάδαοµάδα ««37 37 ––

ΕσπεριδοειδήΕσπεριδοειδή»»
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ΣυµπύρηναΣυµπύρηνα ροδάκιναροδάκινα γιαγια χυµοποίησηχυµοποίηση

�� ΠαράδοσηΠαράδοση προϊόντοςπροϊόντος κατκατ’’ ελάχιστοελάχιστο 600 600 κιλώνκιλών ανάανά στρέµµαστρέµµα

�� ΕλάχιστηΕλάχιστη έκτασηέκταση γιαγια ενίσχυσηενίσχυση: 1 : 1 στρέµµαστρέµµα

��ΟιΟι παραδόσειςπαραδόσεις γίνονταιγίνονται σεσε οµάδεςοµάδες παραγωγώνπαραγωγών ήή ΣυλλογικέςΣυλλογικές

ΑγροτικέςΑγροτικές ΟργανώσειςΟργανώσεις απόαπό 1 1 ΙουνίουΙουνίου ωςως 1 1 ΝοεµβρίουΝοεµβρίου τουτου έτουςέτους

ενίσχυσηςενίσχυσης

–– ΟιΟι παραγωγοίπαραγωγοί πουπου δενδεν είναιείναι µέληµέλη οµάδωνοµάδων ήή οργανώσεωνοργανώσεων µπορούνµπορούν νανα

παραδίδουνπαραδίδουν καικαι ωςως συνεργαζόµενοισυνεργαζόµενοι, , αλλάαλλά µόνοµόνο σεσε µίαµία οµάδαοµάδα ήή

οργάνωσηοργάνωση

�� ∆ιατήρηση∆ιατήρηση παραστατικώνπαραστατικών γιαγια δύοδύο τουλάχιστοντουλάχιστον έτηέτη

�� ΗΗ καταχώρισηκαταχώριση τωντων παραδόσεωνπαραδόσεων γίνεταιγίνεται απόαπό τουςτους φορείςφορείς

παραλαβήςπαραλαβής τουτου προϊόντοςπροϊόντος
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ΌσπριαΌσπρια γιαγια ανθρώπινηανθρώπινη κατανάλωσηκατανάλωση

�� ΚαλλιέργειαΚαλλιέργεια ποικιλιώνποικιλιών πουπου προορίζονταιπροορίζονται γιαγια ανθρώπινηανθρώπινη

κατανάλωσηκατανάλωση

–– ΦακέςΦακές

–– ΡεβίθιαΡεβίθια

–– ΦασόλιαΦασόλια ((νάνοςνάνος ήή αναρριχώµενοαναρριχώµενο))

–– ΦασόλιαΦασόλια γίγαντεςγίγαντες ((ελέφαντεςελέφαντες))

–– ΦασόλιαΦασόλια µαυροµάτικαµαυροµάτικα

–– ΚουκιάΚουκιά βρώσιµαβρώσιµα

–– ΛαθούριΛαθούρι ((φάβαφάβα))
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ΠρωτεϊνούχαΠρωτεϊνούχα κτηνοτροφικάκτηνοτροφικά ψυχανθήψυχανθή

�� ΚαλλιέργειαΚαλλιέργεια ποικιλιώνποικιλιών απόαπό κτηνοτροφικάκτηνοτροφικά καρποδοτικάκαρποδοτικά

ψυχανθήψυχανθή

–– ΚτηνοτροφικόΚτηνοτροφικό κουκίκουκί

–– ΚτηνοτροφικόΚτηνοτροφικό ρεβίθιρεβίθι

–– ΚτηνοτροφικόΚτηνοτροφικό µπιζέλιµπιζέλι

–– ΒίκοςΒίκος

–– ΚτηνοτροφικόΚτηνοτροφικό λαθούριλαθούρι

–– ΛούπινοΛούπινο λευκόλευκό –– κίτρινοκίτρινο –– κυανόκυανό

–– ΡόβιΡόβι

–– ΣόγιαΣόγια
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ΣπόροιΣπόροι σποράςσποράς

�� ΠαραγωγοίΠαραγωγοί πουπου συνάπτουνσυνάπτουν σύµβασησύµβαση καλλιέργειαςκαλλιέργειας µεµε

σποροπαραγωγικήσποροπαραγωγική επιχείρησηεπιχείρηση, , στηνστην οποίαοποία παραδίδουνπαραδίδουν τοτο προϊόνπροϊόν

–– ΠροσοχήΠροσοχή: : ηη σύµβασησύµβαση κατατίθεταικατατίθεται µαζίµαζί µεµε τητη δήλωσηδήλωση καλλιέργειαςκαλλιέργειας!!

�� ΣποροπαραγωγικέςΣποροπαραγωγικές επιχειρήσειςεπιχειρήσεις πουπου καλλιεργούνκαλλιεργούν ήή παράγουνπαράγουν

τοντον πιστοποιηµένοπιστοποιηµένο σπόροσπόρο σποράςσποράς

�� ΑποστολήΑποστολή ηλεκτρονικούηλεκτρονικού αρχείουαρχείου συµβεβληµένωνσυµβεβληµένων παραγωγώνπαραγωγών

στονστον ΟΠΕΚΕΠΕΟΠΕΚΕΠΕ απόαπό τιςτις σποροπαραγωγικέςσποροπαραγωγικές επιχειρήσειςεπιχειρήσεις

�� ΤοΤο ΚΕΠΠΥΕΛΚΕΠΠΥΕΛ διενεργείδιενεργεί καλλιεργητικόκαλλιεργητικό έλεγχοέλεγχο καικαι καταχωρείκαταχωρεί τατα

εγκεκριµέναεγκεκριµένα αγροτεµάχιααγροτεµάχια σεσε σχετικήσχετική ηλεκτρονικήηλεκτρονική εφαρµογήεφαρµογή
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ΒιοµηχανικήΒιοµηχανική τοµάτατοµάτα

�� ΠαράδοσηΠαράδοση προϊόντοςπροϊόντος κατκατ’’ ελάχιστοελάχιστο 5 5 τόνωντόνων ανάανά στρέµµαστρέµµα

�� ΕλάχιστηΕλάχιστη έκτασηέκταση γιαγια ενίσχυσηενίσχυση: 1 : 1 στρέµµαστρέµµα

��ΟιΟι παραδόσειςπαραδόσεις γίνονταιγίνονται σεσε οµάδεςοµάδες παραγωγώνπαραγωγών ήή ΣυλλογικέςΣυλλογικές ΑγροτικέςΑγροτικές

ΟργανώσειςΟργανώσεις απόαπό 1 1 ΙουνίουΙουνίου ωςως 30 30 ΝοεµβρίουΝοεµβρίου τουτου έτουςέτους ενίσχυσηςενίσχυσης

–– ΟιΟι παραγωγοίπαραγωγοί πουπου δενδεν είναιείναι µέληµέλη οµάδωνοµάδων ήή οργανώσεωνοργανώσεων µπορούνµπορούν νανα

παραδίδουνπαραδίδουν καικαι ωςως συνεργαζόµενοισυνεργαζόµενοι, , αλλάαλλά µόνοµόνο σεσε µίαµία οµάδαοµάδα ήή οργάνωσηοργάνωση

�� ∆ιατήρηση∆ιατήρηση παραστατικώνπαραστατικών γιαγια δύοδύο τουλάχιστοντουλάχιστον έτηέτη

�� ΗΗ καταχώρισηκαταχώριση τωντων παραδόσεωνπαραδόσεων γίνεταιγίνεται απόαπό τουςτους φορείςφορείς παραλαβήςπαραλαβής

τουτου προϊόντοςπροϊόντος

�� ΠροσοχήΠροσοχή: : τατα αγροτεµάχιααγροτεµάχια γιαγια τηντην ενίσχυσηενίσχυση αυτήαυτή δηλώνονταιδηλώνονται στηνστην

οµάδαοµάδα ««18 18 –– ΤοµάταΤοµάτα βιοµηχανικήβιοµηχανική»» καικαι όχιόχι στηνστην οµάδαοµάδα ««38 38 ––

ΚηπευτικάΚηπευτικά»»
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ΣπαράγγιαΣπαράγγια

�� ΠαράδοσηΠαράδοση προϊόντοςπροϊόντος κατκατ’’ ελάχιστοελάχιστο 250 250 κιλώνκιλών ανάανά στρέµµαστρέµµα

–– ΣεΣε ΟργανώσειςΟργανώσεις ΠαραγωγώνΠαραγωγών

–– ΣεΣε ΑγροτικέςΑγροτικές ΣυνεταιριστικέςΣυνεταιριστικές ΟργανώσειςΟργανώσεις

–– ΣεΣε ΤυποποιητικέςΤυποποιητικές, , ΣυσκευαστικέςΣυσκευαστικές, , ΜεταποιητικέςΜεταποιητικές, , ΕξαγωγικέςΕξαγωγικές

µονάδεςµονάδες

�� ΕλάχιστηΕλάχιστη έκτασηέκταση γιαγια ενίσχυσηενίσχυση: 2 : 2 στρέµµαταστρέµµατα

��ΟιΟι παραδόσειςπαραδόσεις γίνονταιγίνονται απόαπό 1 1 ΙανουαρίουΙανουαρίου ωςως 30 30 ΙουνίουΙουνίου τουτου

έτουςέτους ενίσχυσηςενίσχυσης

�� ∆ιατήρηση∆ιατήρηση παραστατικώνπαραστατικών γιαγια πέντεπέντε τουλάχιστοντουλάχιστον έτηέτη

�� ΗΗ καταχώρισηκαταχώριση τωντων παραδόσεωνπαραδόσεων γίνεταιγίνεται απόαπό τουςτους φορείςφορείς

παραλαβήςπαραλαβής τουτου προϊόντοςπροϊόντος
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ΖαχαρότευτλαΖαχαρότευτλα

�� ΣύµβασηΣύµβαση µεµε τηντην ΕλληνικήΕλληνική ΒιοµηχανίαΒιοµηχανία ΖάχαρηςΖάχαρης ((ΕΒΖΕΒΖ))

–– ΕπισυνάπτεταιΕπισυνάπτεται στηστη δήλωσηδήλωση καλλιέργειαςκαλλιέργειας

–– ΗΗ προθεσµίαπροθεσµία υπογραφήςυπογραφής σύµβασηςσύµβασης ταυτίζεταιταυτίζεται µεµε τηντην

καταληκτικήκαταληκτική ηµεροµηνίαηµεροµηνία υποβολήςυποβολής τωντων δηλώσεωνδηλώσεων

καλλιέργειαςκαλλιέργειας

�� ΠαράδοσηΠαράδοση προϊόντοςπροϊόντος στηνστην ΕΒΖΕΒΖ ωςως 31 31 ΙανουαρίουΙανουαρίου τουτου

επόµενουεπόµενου έτουςέτους

�� ΧρήσηΧρήση πιστοποιηµένουπιστοποιηµένου σπόρουσπόρου
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ΑιγοπρόβειοΑιγοπρόβειο κρέαςκρέας

��∆ράση∆ράση 1 1 –– ΟρεινέςΟρεινές//µειονεκτικέςµειονεκτικές περιοχέςπεριοχές

–– ΈδραΈδρα εκµετάλλευσηςεκµετάλλευσης σεσε ορεινήορεινή//µειονεκτικήµειονεκτική περιοχήπεριοχή καικαι τοτο

50% 50% τηςτης έκτασηςέκτασης νανα είναιείναι σεσε ορεινήορεινή//µειονεκτικήµειονεκτική περιοχήπεριοχή ήή

–– ΈδραΈδρα εκµετάλλευσηςεκµετάλλευσης σεσε πεδινήπεδινή περιοχήπεριοχή καικαι τοτο 50% 50% τηςτης

έκτασηςέκτασης νανα είναιείναι σεσε πεδινήπεδινή περιοχήπεριοχή καικαι µετακίνησηµετακίνηση τουτου 90% 90% 

τουτου ζωικούζωικού κεφαλαίουκεφαλαίου σεσε ορεινήορεινή//µειονεκτικήµειονεκτική περιοχήπεριοχή, , γιαγια

τουλάχιστοντουλάχιστον 90 90 µέρεςµέρες

–– ΠαράδοσηΠαράδοση: 6 : 6 τόνοιτόνοι γάλακτοςγάλακτος τουλάχιστοντουλάχιστον σεσε όληόλη τητη διάρκειαδιάρκεια

τουτου έτουςέτους ενίσχυσηςενίσχυσης

–– ΟλικήΟλική µικροβιακήµικροβιακή χλωρίδαχλωρίδα γάλακτοςγάλακτος ≤≤ 1000000/1000000/mlml

–– ΕλάχιστηΕλάχιστη αναλογίααναλογία γάλακτοςγάλακτος: 120: 120 κιλάκιλά ανάανά ζώοζώο
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ΑιγοπρόβειοΑιγοπρόβειο κρέαςκρέας

��∆ράση∆ράση 2 2 –– ΠεδινέςΠεδινές περιοχέςπεριοχές

–– ΈδραΈδρα εκµετάλλευσηςεκµετάλλευσης σεσε πεδινήπεδινή περιοχήπεριοχή καικαι τοτο 50% 50% τηςτης

έκτασηςέκτασης νανα είναιείναι σεσε πεδινήπεδινή περιοχήπεριοχή

–– ΠαράδοσηΠαράδοση: 10 : 10 τόνοιτόνοι γάλακτοςγάλακτος τουλάχιστοντουλάχιστον σεσε όληόλη τητη

διάρκειαδιάρκεια τουτου έτουςέτους ενίσχυσηςενίσχυσης

–– ΟλικήΟλική µικροβιακήµικροβιακή χλωρίδαχλωρίδα γάλακτοςγάλακτος ≤≤ 1000000/1000000/mlml

–– ΕλάχιστηΕλάχιστη αναλογίααναλογία γάλακτοςγάλακτος: 120: 120 κιλάκιλά ανάανά ζώοζώο
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ΑιγοπρόβειοΑιγοπρόβειο κρέαςκρέας

��ΥποχρεώσειςΥποχρεώσεις κτηνοτρόφωνκτηνοτρόφων

–– ΠαράδοσηΠαράδοση σεσε εγκεκριµένεςεγκεκριµένες µεταποιητικέςµεταποιητικές µονάδεςµονάδες ήή έχειέχει οο ίδιοςίδιος οο

κτηνοτρόφοςκτηνοτρόφος κωδικόκωδικό αριθµόαριθµό απόαπό τοντον ΕΛΓΟΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ∆ΗΜΗΤΡΑ

–– ∆ιατήρηση∆ιατήρηση ωςως 31/12 31/12 τωντων ζώωνζώων γιαγια τατα οποίαοποία έχειέχει αιτηθείαιτηθεί τηντην

ενίσχυσηενίσχυση ((διατηρούµεναδιατηρούµενα))

–– ΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωση τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας ετήσιαςετήσιας απογραφήςαπογραφής

�� ΠροσοχήΠροσοχή: : ΗΗ απογραφήαπογραφή µπορείµπορεί νανα γίνειγίνει καικαι ηλεκτρονικάηλεκτρονικά µέσωµέσω τηςτης

ιστοσελίδαςιστοσελίδας: : http://ehttp://e--services.minagric.grservices.minagric.gr

–– ΠροσκόµισηΠροσκόµιση στονστον ΟΠΕΚΕΠΕΟΠΕΚΕΠΕ ενηµερωµένουενηµερωµένου µητρώουµητρώου

αιγοπροβάτωναιγοπροβάτων

–– ΠροσκόµισηΠροσκόµιση άδειαςάδειας µετακίνησηςµετακίνησης ((γιαγια µετακινούµενουςµετακινούµενους))

–– ΈγκαιρηΈγκαιρη προσκόµισηπροσκόµιση παραστατικώνπαραστατικών ανωτέραςανωτέρας βίαςβίας φυσικώνφυσικών

απωλειώναπωλειών
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ΑιγοπρόβειοΑιγοπρόβειο κρέαςκρέας

�� ΕρώτησηΕρώτηση κτηνοτρόφουκτηνοτρόφου: : ΓιαΓια πόσαπόσα αιγοπρόβατααιγοπρόβατα νανα ζητήσωζητήσω

τηντην ενίσχυσηενίσχυση; (; (δηλαδήδηλαδή, , πόσαπόσα διατηρούµεναδιατηρούµενα νανα δηλώσωδηλώσω;);)

–– ΤηνΤην ηµέραηµέρα τηςτης αίτησηςαίτησης, , οο κτηνοτρόφοςκτηνοτρόφος κατέχεικατέχει ένανέναν αριθµόαριθµό

θηλυκώνθηλυκών αιγοπροβάτωναιγοπροβάτων

–– ΑυτάΑυτά είναιείναι οο µέγιστοςµέγιστος αριθµόςαριθµός ζώωνζώων γιαγια τατα οποίαοποία µπορείµπορεί νανα λάβειλάβει

τηντην ενίσχυσηενίσχυση καικαι ξεκινάξεκινά απόαπό αυτήαυτή τηντην τιµήτιµή..

–– ΑνΑν γνωρίζειγνωρίζει ήδηήδη, , τηντην ηµέραηµέρα τηςτης αίτησήςαίτησής τουτου, , ότιότι θαθα πουλήσειπουλήσει ήή

θαθα σφάξεισφάξει κάποιακάποια θηλυκάθηλυκά αιγοπρόβατααιγοπρόβατα, , εντόςεντός τουτου έτουςέτους, , τότετότε τατα

αφαιρείαφαιρεί απόαπό τατα διατηρούµεναδιατηρούµενα..

–– ΑνΑν µπορείµπορεί νανα εκτιµήσειεκτιµήσει ότιότι κάποιακάποια θηλυκάθηλυκά αιγοπρόβατααιγοπρόβατα δενδεν

µπορούνµπορούν νανα παράξουνπαράξουν γάλαγάλα στιςστις απαιτούµενεςαπαιτούµενες ποσότητεςποσότητες (120 (120 

κιλάκιλά κατάκατά προσέγγισηπροσέγγιση), ), τότετότε αφαιρείαφαιρεί καικαι αυτάαυτά απόαπό τατα

διατηρούµεναδιατηρούµενα

–– ΤελικάΤελικά, , δηλώνειδηλώνει ωςως διατηρούµεναδιατηρούµενα αυτάαυτά πουπου αποµένουναποµένουν απόαπό τοντον

πιοπιο πάνωπάνω υπολογισµόυπολογισµό, , πουπου είναιείναι µιαµια αρκετάαρκετά ασφαλήςασφαλής εκτίµησηεκτίµηση
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ΠαράδειγµαΠαράδειγµα αιγοπρόβειουαιγοπρόβειου κρέατοςκρέατος

ΚτηνοτρόφοςΚτηνοτρόφος µεµε έδραέδρα εκµετάλλευσηςεκµετάλλευσης σεσε πεδινήπεδινή

περιοχήπεριοχή τηςτης χώραςχώρας –– δενδεν είναιείναι σεσε επιτόπιοεπιτόπιο έλεγχοέλεγχο

200 (200 (λόγωλόγω διατηρούµενωνδιατηρούµενων))ΠληρωτέαΠληρωτέα αιγοπρόβατααιγοπρόβατα

ΗΗ µικρότερηµικρότερη τιµήτιµή ανάµεσαανάµεσα στοστο 300 300 καικαι τοτο 208, 208, 

δηλαδήδηλαδή τοτο 208208
ΤελικόςΤελικός αριθµόςαριθµός προσδιορισθέντωνπροσδιορισθέντων ζώωνζώων

γιαγια πληρωµήπληρωµή µεµε βάσηβάση τουςτους ελέγχουςελέγχους

30000 30000 κιλάκιλά / 120 = 208/ 120 = 208
ΠροσδιορισθένταΠροσδιορισθέντα αιγοπρόβατααιγοπρόβατα µεµε τηντην

αναλογίααναλογία 120 120 κιλώνκιλών ανάανά αιγοπρόβατοαιγοπρόβατο

30 30 τόνοιτόνοιΠαράδοσηΠαράδοση γάλατοςγάλατος

200200∆ιατηρούµενα∆ιατηρούµενα

∆ηλωθέντα∆ηλωθέντα θηλυκάθηλυκά αιγοπρόβατααιγοπρόβατα 300300

ΚάλυψηΚάλυψη ελάχιστηςελάχιστης απαίτησηςαπαίτησης
ΝαιΝαι γιατίγιατί οιοι 30 30 τόνοιτόνοι υπερβαίνουνυπερβαίνουν τοτο όριοόριο τωντων 10, 10, 

πουπου ισχύειισχύει γιαγια τιςτις πεδινέςπεδινές περιοχέςπεριοχές

ΠροσδιορισθένταΠροσδιορισθέντα ελάχισταελάχιστα αιγοπρόβατααιγοπρόβατα µεµε

βάσηβάση τοντον διοικητικόδιοικητικό έλεγχοέλεγχο τουτου µητρώουµητρώου
ΈστωΈστω 300300
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ΒόειοΒόειο κρέαςκρέας

�� ΕκτροφήΕκτροφή τουλάχιστοντουλάχιστον 6 6 επιλέξιµωνεπιλέξιµων θηλυκώνθηλυκών βοοειδώνβοοειδών

οποιασδήποτεοποιασδήποτε κατεύθυνσηςκατεύθυνσης

�� ΕπιλέξιµαΕπιλέξιµα βοοειδήβοοειδή είναιείναι όσαόσα::

–– ΈχουνΈχουν γεννήσειγεννήσει µέσαµέσα στοστο έτοςέτος ενίσχυσηςενίσχυσης καικαι διατηρήθηκανδιατηρήθηκαν

στηνστην εκµετάλλευσηεκµετάλλευση µέχριµέχρι τιςτις 31 31 ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου

–– ΈχουνΈχουν ηλικίαηλικία απόαπό 18 18 µηνώνµηνών ωςως 12 12 ετώνετών

–– ΤαΤα νεογέννητανεογέννητα µοσχάριαµοσχάρια τουςτους καταγράφονταικαταγράφονται στηνστην ΚΒ∆ΚΒ∆
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ΒόειοΒόειο κρέαςκρέας

�� ΕρώτησηΕρώτηση βοοτρόφουβοοτρόφου: : ΓιαΓια πόσεςπόσες µάνεςµάνες νανα ζητήσωζητήσω τηντην

ενίσχυσηενίσχυση; (; (δηλαδήδηλαδή, , πόσαπόσα διατηρούµεναδιατηρούµενα νανα δηλώσωδηλώσω;);)

–– ΤηνΤην ηµέραηµέρα τηςτης αίτησηςαίτησης, , οο κτηνοτρόφοςκτηνοτρόφος κατέχεικατέχει ένανέναν αριθµόαριθµό

θηλυκώνθηλυκών βοοειδώνβοοειδών

–– ΑπόΑπό αυτάαυτά, , γνωρίζειγνωρίζει ότιότι κάποιακάποια έχουνέχουν ήδηήδη γεννήσειγεννήσει µέσαµέσα στοστο

έτοςέτος..

–– ΑπόΑπό όσαόσα δενδεν έχουνέχουν ακόµηακόµη γεννήσειγεννήσει, , γνωρίζειγνωρίζει ότιότι κάποιακάποια

κυοφορούνκυοφορούν..

–– ΑπόΑπό αυτάαυτά πουπου κυοφορούνκυοφορούν, , µαςµας ενδιαφέρουνενδιαφέρουν αυτάαυτά πουπου

κυοφορούσανκυοφορούσαν τοτο αργότεροαργότερο µέχριµέχρι τοντον ΜάρτιοΜάρτιο. . ΟΟ λόγοςλόγος είναιείναι ότιότι

αυτάαυτά θαθα προλάβουνπρολάβουν νανα γεννήσουνγεννήσουν εντόςεντός τουτου έτουςέτους άραάρα θαθα είναιείναι

ενεν δυνάµειδυνάµει επιλέξιµαεπιλέξιµα γιαγια τηντην ενίσχυσηενίσχυση!!

–– ΤελικάΤελικά, , δηλώνειδηλώνει ωςως διατηρούµεναδιατηρούµενα αυτάαυτά πουπου έχουνέχουν γεννήσειγεννήσει ήδηήδη

καικαι όσαόσα γνωρίζειγνωρίζει ότιότι κυοφορούσανκυοφορούσαν τοτο αργότεροαργότερο ωςως τοτο ΜάρτιοΜάρτιο!!
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ΣυνδεδεµένηΣυνδεδεµένη ενίσχυσηενίσχυση στονστον τοµέατοµέα τηςτης

κτηνοτροφίαςκτηνοτροφίας βάσειβάσει τηςτης παραγράφουπαραγράφου 4 4 

τουτου ΆρθρουΆρθρου 52 52 τουτου ΚανΚαν ((ΕΕΕΕ) 1307/2013) 1307/2013

�� ΚάτοχοιΚάτοχοι ειδικώνειδικών δικαιωµάτωνδικαιωµάτων στιςστις 31/12/201431/12/2014

�� ΝαΝα µηµη δηλώνεταιδηλώνεται καµίακαµία έκτασηέκταση στηστη δήλωσηδήλωση καλλιέργειαςκαλλιέργειας

��ΜέτροΜέτρο 1 1 -- ΒοοειδήΒοοειδή

–– ∆ιατήρηση∆ιατήρηση τουλάχιστοντουλάχιστον 3 3 ΜονάδωνΜονάδων ΜεγάλωνΜεγάλων ΖώωνΖώων ((ΜΜΖΜΜΖ) ) επιλέξιµωνεπιλέξιµων

βοοειδώνβοοειδών γιαγια τοτο διάστηµαδιάστηµα απόαπό τηντην ηµεροµηνίαηµεροµηνία τηςτης υποβολήςυποβολής τηςτης

δήλωσηςδήλωσης έωςέως καικαι έξιέξι µήνεςµήνες µετάµετά τηντην καταληκτικήκαταληκτική ηµεροµηνίαηµεροµηνία

εµπρόθεσµηςεµπρόθεσµης υποβολήςυποβολής αιτήσεωναιτήσεων

�� ΠΠ..χχ γιαγια τοτο έτοςέτος 2016, 2016, περίοδοςπερίοδος διατήρησηςδιατήρησης µέχριµέχρι 16 16 ΝοεµβρίουΝοεµβρίου

–– ΗΗ πληρωµήπληρωµή τηςτης ενίσχυσηςενίσχυσης γίνεταιγίνεται µεµε βάσηβάση τιςτις ΜΜΖΜΜΖ

ΣυνδεδεµένηΣυνδεδεµένη ενίσχυσηενίσχυση ««ΕιδικώνΕιδικών

∆ικαιωµάτων∆ικαιωµάτων»»
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ΣυνδεδεµένηΣυνδεδεµένη ΕνίσχυσηΕνίσχυση ««ΕιδικώνΕιδικών

∆ικαιωµάτων∆ικαιωµάτων»» γιαγια αιγοπρόβατααιγοπρόβατα

�� ΚάτοχοιΚάτοχοι ειδικώνειδικών δικαιωµάτωνδικαιωµάτων στιςστις 31/12/201431/12/2014

�� ΝαΝα µηµη δηλώνεταιδηλώνεται καµίακαµία έκτασηέκταση στηστη δήλωσηδήλωση καλλιέργειαςκαλλιέργειας

��ΜέτροΜέτρο 2 2 -- ΑιγοπρόβαταΑιγοπρόβατα

–– ΚάτοχοιΚάτοχοι ενσταβλισµένωνενσταβλισµένων αιγοπροβατοτροφικώναιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεωνεκµεταλλεύσεων

�� ΠροσοχήΠροσοχή: : τοτο στοιχείοστοιχείο αυτόαυτό θαθα διασταυρώνεταιδιασταυρώνεται µεµε τηντην ΚΒ∆ΚΒ∆, , στηνστην οποίαοποία τοτο

ζωικόζωικό κεφάλαιοκεφάλαιο θαθα πρέπειπρέπει νανα είναιείναι δηλωµένοδηλωµένο ωςως ενσταβλισµένοενσταβλισµένο

–– ΤουλάχιστονΤουλάχιστον είκοσιείκοσι επιλέξιµαεπιλέξιµα αιγοπρόβατααιγοπρόβατα γιαγια τοτο διάστηµαδιάστηµα απόαπό τηντην

ηµεροµηνίαηµεροµηνία τηςτης υποβολήςυποβολής τηςτης δήλωσηςδήλωσης έωςέως καικαι έξιέξι µήνεςµήνες µετάµετά τηντην

καταληκτικήκαταληκτική ηµεροµηνίαηµεροµηνία εµπρόθεσµηςεµπρόθεσµης υποβολήςυποβολής αιτήσεωναιτήσεων

–– ΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωση τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας ετήσιαςετήσιας απογραφήςαπογραφής

ΣυνδεδεµένηΣυνδεδεµένη ενίσχυσηενίσχυση στονστον τοµέατοµέα τηςτης

κτηνοτροφίαςκτηνοτροφίας βάσειβάσει τηςτης παραγράφουπαραγράφου 4 4 

τουτου ΆρθρουΆρθρου 52 52 τουτου ΚανΚαν ((ΕΕΕΕ) 1307/2013) 1307/2013
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ΕπιτόπιοιΕπιτόπιοι ΈλεγχοιΈλεγχοι ΟΠΕΚΕΠΕΟΠΕΚΕΠΕ

�� ΚλασικοίΚλασικοί επιτόπιοιεπιτόπιοι, , µεµε επίσκεψηεπίσκεψη ελεγκτώνελεγκτών σταστα αγροτεµάχιααγροτεµάχια ήή//καικαι

σταβλικέςσταβλικές εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις τουτου ελεγχόµενουελεγχόµενου παραγωγούπαραγωγού

–– ΥποχρέωσηΥποχρέωση γιαγια διευκόλυνσηδιευκόλυνση τουτου ελέγχουελέγχου απόαπό τουςτους παραγωγούςπαραγωγούς

–– ΠροσοχήΠροσοχή: : ΑπουσίαΑπουσία ήή µηµη προσέλευσηπροσέλευση µετάµετά απόαπό ειδοποίησηειδοποίηση, , οδηγείοδηγεί

σεσε αποκλεισµόαποκλεισµό απόαπό τιςτις επιδοτήσειςεπιδοτήσεις γιαγια τοτο ελεγχόµενοελεγχόµενο έτοςέτος

�� ΈλεγχοιΈλεγχοι µέσωµέσω δορυφορικώνδορυφορικών εικόνωνεικόνων υψηλήςυψηλής ανάλυσηςανάλυσης ((µόνοµόνο σεσε

αγροτεµάχιααγροτεµάχια) ) –– µέθοδοςµέθοδος τηλεπισκόπησηςτηλεπισκόπησης

–– ΛήψηΛήψη εικόνωνεικόνων απόαπό διάφορεςδιάφορες χρονικέςχρονικές στιγµέςστιγµές κατάκατά τηντην

καλλιεργητικήκαλλιεργητική περίοδοπερίοδο

–– ΤάσηΤάση αµφισβήτησηςαµφισβήτησης τωντων ευρηµάτωνευρηµάτων απόαπό τουςτους δικαιούχουςδικαιούχους

�� ΑνΑν υπάρχουνυπάρχουν ευρήµαταευρήµατα, , οιοι παραγωγοίπαραγωγοί έχουνέχουν δικαίωµαδικαίωµα νανα

καταθέσουνκαταθέσουν ένστασηένσταση γιαγια τατα αποτελέσµατααποτελέσµατα τωντων ελέγχωνελέγχων, , µέσαµέσα σεσε

δέκαδέκα µέρεςµέρες απόαπό τηντην ενηµέρωσηενηµέρωση γιαγια αυτάαυτά
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ΕπιτόπιοιΕπιτόπιοι ΈλεγχοιΈλεγχοι ΑγροτεµαχίωνΑγροτεµαχίων

�� ΕντοπισµόςΕντοπισµός αγροτεµαχίουαγροτεµαχίου

–– ΠροσοχήΠροσοχή: : ΛάθοςΛάθος εντοπισµόςεντοπισµός οδηγείοδηγεί σεσε εξαίρεσηεξαίρεση τουτου

αγροτεµαχίουαγροτεµαχίου απόαπό τιςτις πληρωµέςπληρωµές!!

�� ΜέτρησηΜέτρηση επιλέξιµηςεπιλέξιµης έκτασηςέκτασης

–– ΤαΤα µηµη επιλέξιµαεπιλέξιµα στοιχείαστοιχεία πουπου έχουνέχουν περιληφθείπεριληφθεί στηστη δηλωθείσαδηλωθείσα

έκτασηέκταση, , ππ..χχ δρόµοιδρόµοι, , δέντραδέντρα, , κανάλιακανάλια κλπκλπ, , αφαιρούνταιαφαιρούνται καικαι

επιφέρουνεπιφέρουν κυρώσειςκυρώσεις στονστον παραγωγόπαραγωγό..

�� ΚαλλιέργειαΚαλλιέργεια καικαι φυτικήφυτική κάλυψηκάλυψη

–– ΑνΑν βρεθείβρεθεί άλληάλλη καλλιέργειακαλλιέργεια απόαπό αυτήαυτή πουπου έχειέχει δηλωθείδηλωθεί, , οο

παραγωγόςπαραγωγός έχειέχει µειώσειςµειώσεις, , ιδιαιτέρωςιδιαιτέρως αναν ηη έκτασηέκταση έχειέχει δηλωθείδηλωθεί

γιαγια συνδεδεµένεςσυνδεδεµένες ενισχύσειςενισχύσεις

�� ΑριθµόςΑριθµός δέντρωνδέντρων ((σταστα ΜικράΜικρά ΝησιάΝησιά ΑιγαίουΑιγαίου))
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ΕπιτόπιοιΕπιτόπιοι ΈλεγχοιΈλεγχοι ΑγροτεµαχίωνΑγροτεµαχίων

�� ΤήρησηΤήρηση υποχρεώσεωνυποχρεώσεων γιαγια συνδεδεµένεςσυνδεδεµένες ενισχύσειςενισχύσεις

–– ΕστίασηΕστίαση στηνστην επιβεβαίωσηεπιβεβαίωση τηςτης καλλιέργειαςκαλλιέργειας, , στηνστην έκτασηέκταση τηςτης

καθώςκαθώς καικαι σεσε τυχόντυχόν ειδικέςειδικές απαιτήσειςαπαιτήσεις, , ππ..χχ πυκνότηταπυκνότητα φύτευσηςφύτευσης, , 

καλλιεργητικέςκαλλιεργητικές φροντίδεςφροντίδες κλπκλπ

�� ∆εσµεύσεις∆εσµεύσεις γιαγια τοτο πρασίνισµαπρασίνισµα

–– ΕστίασηΕστίαση στηνστην τήρησητήρηση τηςτης διαφοροποίησηςδιαφοροποίησης τωντων καλλιεργειώνκαλλιεργειών καικαι

τωντων περιοχώνπεριοχών οικολογικήςοικολογικής εστίασηςεστίασης

�� ΥποχρεώσειςΥποχρεώσεις ΠολλαπλήςΠολλαπλής ΣυµµόρφωσηςΣυµµόρφωσης

–– ΕνδεικτικάΕνδεικτικά ελέγχονταιελέγχονται: : τήρησητήρηση κανόνωνκανόνων άρδευσηςάρδευσης, , τήρησητήρηση

µητρώουµητρώου εισροώνεισροών εκροώνεκροών, , ηµερολόγιοηµερολόγιο εργασιώνεργασιών, , λίπανσηλίπανση σεσε

ευρπόσβλητεςευρπόσβλητες ζώνεςζώνες νιτρορύπανσηςνιτρορύπανσης

�� ∆εσµεύσεις∆εσµεύσεις γεωργοπεριβαλλοντικώνγεωργοπεριβαλλοντικών µέτρωνµέτρων

–– ΕλέγχεταιΕλέγχεται σεσε όλαόλα τατα επίπεδαεπίπεδα ηη τήρησητήρηση τουτου σχεδίουσχεδίου

περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής διαχείρισηςδιαχείρισης ((ΣΠ∆ΣΠ∆))
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ΕπιτόπιοιΕπιτόπιοι ΈλεγχοιΈλεγχοι ΖώωνΖώων

�� ΘέσηΘέση σταβλικήςσταβλικής εγκατάστασηςεγκατάστασης

–– ΠροσοχήΠροσοχή: : οο λάθοςλάθος εντοπισµόςεντοπισµός τηςτης σταβλικήςσταβλικής εγκατάστασηςεγκατάστασης οδηγείοδηγεί

σεσε αποκλεισµόαποκλεισµό απόαπό τιςτις επιδοτήσειςεπιδοτήσεις τουτου ελεγχόµενουελεγχόµενου έτουςέτους!!

�� ΣήµανσηΣήµανση, , αριθµόςαριθµός, , ηλικίαηλικία καικαι φύλοφύλο τωντων ζώωνζώων κατάκατά τηντην ηµέραηµέρα

τουτου ελέγχουελέγχου

–– ΤοΤο ζωικόζωικό κεφάλαιοκεφάλαιο συγκεντρώνεταισυγκεντρώνεται απόαπό τοντον κτηνοτρόφοκτηνοτρόφο, , ώστεώστε νανα

διευκολύνειδιευκολύνει τηντην καταµέτρησήκαταµέτρησή τουτου

–– ΖώαΖώα πουπου δεδε φέρουνφέρουν σήµανσησήµανση, , δενδεν είναιείναι επιλέξιµαεπιλέξιµα γιαγια ενίσχυσηενίσχυση!!

–– ΗΗ απουσίααπουσία σήµανσηςσήµανσης επιφέρειεπιφέρει επιπλέονεπιπλέον καικαι κυρώσειςκυρώσεις ΠολλαπλήςΠολλαπλής

ΣυµµόρφωσηςΣυµµόρφωσης..

�� ΈλεγχοςΈλεγχος συστεγαζόµενωνσυστεγαζόµενων

–– ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση ευρηµάτωνευρηµάτων, , ελέγχεταιελέγχεται τοτο σύνολοσύνολο τηςτης εκµετάλλευσήςεκµετάλλευσής

τουςτους
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ΕπιτόπιοιΕπιτόπιοι ΈλεγχοιΈλεγχοι ΖώωνΖώων

�� ΤήρησηΤήρηση µητρώουµητρώου κτηνοτροφικήςκτηνοτροφικής εκµετάλλευσηςεκµετάλλευσης

�� ∆ιαβατήρια∆ιαβατήρια ((γιαγια βοοειδήβοοειδή))

�� ΑρχείοΑρχείο παραστατικώνπαραστατικών γιαγια τιςτις µεταβολέςµεταβολές τουτου ζωικούζωικού κεφαλαίουκεφαλαίου

–– ΈλλειψηΈλλειψη παραστατικώνπαραστατικών µπορείµπορεί νανα επιφέρειεπιφέρει µειώσειςµειώσεις, , λόγωλόγω µηµη

δικαιολόγησηςδικαιολόγησης τηςτης απουσίαςαπουσίας απόαπό τοτο κοπάδικοπάδι τωντων ζώωνζώων πουπου έχουνέχουν

αποµακρυνθείαποµακρυνθεί γιαγια διάφορουςδιάφορους λόγουςλόγους..

�� ΤήρησηΤήρηση υποχρεώσεωνυποχρεώσεων γιαγια συνδεδεµένεςσυνδεδεµένες ενισχύσειςενισχύσεις

�� ΥποχρεώσειςΥποχρεώσεις ΠολλαπλήςΠολλαπλής ΣυµµόρφωσηςΣυµµόρφωσης

–– ΕνδεικτικάΕνδεικτικά ελέγχονταιελέγχονται: : αναγνώρισηαναγνώριση καικαι καταγραφήκαταγραφή ζώωνζώων ((σήµανσησήµανση), ), 

συνθήκεςσυνθήκες διαβίωσηςδιαβίωσης ζώωνζώων, , διαχείρισηδιαχείριση αποβλήτωναποβλήτων

�� ∆εσµεύσεις∆εσµεύσεις γεωργοπεριβαλλοντικώνγεωργοπεριβαλλοντικών µέτρωνµέτρων

–– ΈλεγχοςΈλεγχος δεσµεύσεωνδεσµεύσεων γιαγια τατα προγράµµαταπρογράµµατα βιολογικήςβιολογικής κτηνοτροφίαςκτηνοτροφίας ήή

προστασίαςπροστασίας σπάνιωνσπάνιων φυλώνφυλών, , αναν είναιείναι ενταγµένοςενταγµένος οο κτηνοτρόφοςκτηνοτρόφος
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ΣυχνάΣυχνά ευρήµαταευρήµατα επιτόπιωνεπιτόπιων ελέγχωνελέγχων

�� ΑγροτεµάχιαΑγροτεµάχια

–– ΛάθοςΛάθος θέσηθέση αγροτεµαχίουαγροτεµαχίου

–– ΜηΜη επιλέξιµαεπιλέξιµα µέρηµέρη αγροτεµαχίουαγροτεµαχίου, , κτίσµατακτίσµατα, , δρόµοιδρόµοι, , δέντραδέντρα εντόςεντός

τηςτης δηλωθείσαςδηλωθείσας έκτασηςέκτασης

–– ΆλληΆλλη καλλιέργειακαλλιέργεια απόαπό αυτήαυτή πουπου έχειέχει δηλωθείδηλωθεί

�� ΖωικόΖωικό κεφάλαιοκεφάλαιο

–– ΑπουσίαΑπουσία σήµανσηςσήµανσης ((χωρίςχωρίς σκουλαρίκιασκουλαρίκια!)!)

–– ΜηΜη ορθήορθή ενηµέρωσηενηµέρωση µητρώουµητρώου αιγοπροβάτωναιγοπροβάτων

–– ΛάθοςΛάθος εντοπισµόςεντοπισµός σταβλικήςσταβλικής εγκατάστασηςεγκατάστασης

–– ΜηΜη τήρησητήρηση δελτίωνδελτίων µεταβολώνµεταβολών καικαι παραστατικώνπαραστατικών απωλειώναπωλειών

�� ΠολλαπλήΠολλαπλή ΣυµµόρφωσηΣυµµόρφωση

–– ΜηΜη τήρησητήρηση µητρώουµητρώου εισροώνεισροών εκροώνεκροών

–– ΜηΜη τήρησητήρηση διαδικασιώνδιαδικασιών έγκρισηςέγκρισης χρήσηςχρήσης υδάτωνυδάτων

–– ΕλλείψειςΕλλείψεις στηνστην αναγνώρισηαναγνώριση καικαι καταγραφήκαταγραφή ζώωνζώων

–– ΜηΜη ορθήορθή διαχείρισηδιαχείριση αποβλήτωναποβλήτων



Ευχαριστούµε για την προσοχή σας!

Ερωτήσεις;


