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1

Είσοδος στην εφαρμογή

Για να συνδεθείτε στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 θα πρέπει να μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2021 και να καταχωρήσετε τους κωδικούς πρόσβασης (χρήστης
και Κωδικός), όπως αυτοί σας έχουν αποδοθεί από τον διαχειριστή του φορέα σας.

Εικόνα 1.

Καταχώρηση Στοιχείων Πρόσβασης

Μόλις καταχωρήσετε τα απαιτούμενα στοιχεία κάνετε κλικ στην επιλογή

ώστε να εισαχθείτε

στο αρχικό μενού της εφαρμογής.
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2

Μενού Αίτησης 2021

Με την είσοδό σας στην εφαρμογή εμφανίζεται το αρχικό μενού, το οποίο αποτελείται από βασικά μενού
και υπομενού.
Τα βασικά μενού της εφαρμογής είναι τα εξής:
•

Παράμετροι

•

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

•

Διοικητικές Πράξεις Προς Έλεγχο

•

ΟΣΔΕ

•

Εξατομίκευση

•

Εφαρμογές Καθεστώτων

•

Έγγραφα Κοινοτικών Βοσκοτόπων

•

Προεκτυπώσεις

•

Έλεγχοι Αποσφαλμάτωσης

•

Υποβολή ΕΑΕ σε Πύλη/ΟΠΕΚΕΠΕ

•

Εγχειρίδια

•

Ενστάσεις

Εικόνα 2.

Βασικά μενού

Τα προαναφερθέντα μενού αναλύονται στις παρακάτω υποενότητες.
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2.1

Παράμετροι

Για τη λειτουργία της Αίτησης 2021 χρησιμοποιείται από τη βάση δεδομένων ένα σύνολο παραμετρικών
αρχείων, από τα οποία γεμίζουν οι επιμέρους λίστες τιμών της εφαρμογής καταχώρησης. Ο χρήστης της
Αίτησης έχει πρόσβαση μόνο για ανάγνωση στο σύνολο των παραμετρικών αρχείων, μέσω των
διαφορετικών υπομενού της βασικής Κατηγορίας Παράμετροι.
Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου γίνεται μία όσο το δυνατόν πληρέστερη επεξήγηση των
παραμετρικών αρχείων, ώστε ο αναγνώστης να έχει αντίληψη της πληροφορίας που παρουσιάζεται σε
πεδία που προέρχονται από λίστες τιμών, κατά την καταχώρηση μίας Αίτησης.
Συνεπώς, οι οθόνες του υποσυστήματος της Αίτησης 2021, τροφοδοτούνται από τα ακόλουθα παραμετρικά
αρχεία:
2.1.1

Γενικά Παραμετρικά Αρχεία

Το υπομενού Γενικά Παραμετρικά Αρχεία χωρίζεται σε επτά επιμέρους ενότητες οι οποίες αναλύονται στη
συνέχεια.

Εικόνα 3.
2.1.1.1

Γενικά Παραμετρικά Αρχεία

Πύλες Υποβολής

Το αρχείο των Πυλών Υποβολης περιλαμβάνει τους κωδικούς και τις περιγραγές των πιστοποιημένων
πυλών,τους αντίστοιχους κωδικούς και περιγραφές των φορέων αυτών καθώς και τους Νομούς στους
οποίους υπάγονται οι φορείς.
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Εικόνα 4.
2.1.1.2

Πύλες Υποβολής

Τράπεζες

Το αρχείο των Τραπεζών περιλαμβάνει τους κωδικούς και τις ονομασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων. Για
κάθε πιστωτικό ίδρυμα υπάρχει αντιστοίχιση με κωδικούς και ονομασίες υποκαταστημάτων.

Εικόνα 5.

Εικόνα 6.
2.1.1.3

Τράπεζες

Υποκαταστήματα Τραπεζών

Συνεταιρισμοί

Το αρχείο των Συνεταιρισμών περιλαμβάνει τους κωδικούς και τις ονομασίες των συνεταιρισμών.
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Εικόνα 7.
2.1.1.4

Συνεταιρισμοί

Δ.Ο.Υ

Το αρχείο των Δ.Ο.Υ. περιλαμβάνει τους κωδικούς και τις ονομασίες όλων των Δ.Ο.Υ., καθώς και τον νομό
στον οποίο ανήκουν.

Εικόνα 8.
2.1.1.5

Δ.Ο.Υ.

Δ.Α.Ο.Κ. (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής)

Το αρχείο των Δ.Α.Ο.Κ. περιλαμβάνει τον κωδικό και την περιγραφή (νομό) όλων των Δ.Α.Ο.Κ.
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Εικόνα 9.
2.1.1.6

Δ.Α.Ο.Κ.

Περιφέρειες

Το αρχείο των Περιφερειών περιλαμβάνει τον κωδικό και την περιγραφή (νομό) της κάθε περιφέρειας.

Εικόνα 10. Περιφέρειες
2.1.1.7

Περιφερειακές Ενότητες

Το αρχείο των Περιφερειακών Ενοτήτων περιλαμβάνει τον κωδικό και την περιγραφή της κάθε
περιφερειακής ενότητας καθώς και την περιφέρεια στην οποία υπάγεται.
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Εικόνα 11. Περιφερειακές ενότητες
2.1.1.8

Κοινότητες

Το αρχείο των Κοινοτήτων περιλαμβάνει το είδος, τον κωδικό και ονομασία της κοινότητας, την ένδειξη εάν
είναι Ορεινή –Μειονεκτική – Λοιπή, την ένδειξη εάν είναι ΠΟΠ-ΠΓΕ και την περιφερειακή ενότητα στην
οποία υπάγεται η κάθε κοινότητα.

Εικόνα 12. Κοινότητες
2.1.2

Α.Ε.Ε. - Παραμετρικά Αρχεία

Το υπομενού Α.Ε.Ε.- Παραμετρικά Αρχεία χωρίζεται σε δώδεκα ενότητες οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια.
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Εικόνα 13. Α.Ε.Ε.-Παραμετρικά Αρχεία
2.1.2.1

Φορέας Καταχώρησης

Στο αρχείο Φορέας Καταχώρησης περιλαμβάνεται: ο Τύπος του κάθε Φορέα, ο Κωδικός του Φορέα, η
Περιγραφή του κάθε Φορέα, ο Κωδικός και η Περιγραφή του Νομού στον οποίο υπάγεται, ο Κωδικός και η
Περιγραφή της Δ.Α.Ο.Κ. στην οποία υπάγεται ο κάθε Φορέας.

Εικόνα 14. Φορέας Καταχώρησης
2.1.2.2

Τύπος Τίτλου

Το αρχείο Τύπος Τίτλου περιλαμβάνει τόσο τους Κωδικούς όσο και την Περιγραφή ανά Κωδικό, όλων των
τύπων τίτλου ιδιοκτησίας, που χρησιμοποιούνται για τη δήλωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των
δηλούμενων τεμαχίων.
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Εικόνα 15. Τύπος Τίτλου
2.1.2.3

Φυτικό Κεφάλαιο

Το αρχείο Φυτικό Κεφάλαιο περιλαμβάνει για κάθε καλλιέργεια, τον Κωδικό, την Περιγραφή και το Είδος
των δικαιωμάτων που ενεργοποιεί, τον Κωδικό και την Περιγραφή των ποικιλιών που αντιστοιχούν σε κάθε
καλλιέργεια καθώς και αντιστοίχιση κωδικών ποικιλιών ΕΛΓΑ με ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εικόνα 16. Φυτικό Κεφάλαιο
Επίσης, ακολουθεί τρίτος πίνακας με τίτλο Ποικιλίες ΕΛΓΑ ανά Καλλιέργεια και Ποικιλία ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου
ανάλογα με την επιλεγμένη καλλιέργεια του πίνακα Ποικιλίες, εμφανίζεται η αντιστοίχισή της με την
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ποικιλία του ΕΛΓΑ. Εδώ, επίσης, αναγράφεται η Περιγραφή των Ομοειδών και η ένδειξη Ξηρικό/Ποτιστικό
με βάση τις ποικιλίες του ΕΛΓΑ.

Εικόνα 17. Ποικιλίες ΕΛΓΑ ανά Καλλιέργεια και Ποικιλία ΟΠΕΚΕΠΕ
2.1.2.4

Ζωικό Κεφάλαιο

Ο συγκεκριμένος πίνακας περιλαμβάνει τον Κωδικό, την Περιγραφή, τον Τύπο, την Κατηγορία, την
Υποκατηγορία, το Φύλο, την Ηλικία, την Κατεύθυνση και τη Φυλή όλων των ειδών ζωικού κεφαλαίου που
δηλώνονται στην ΕΑΕ.
Επίσης, ο πίνακας συνοδεύεται από τρεις καρτέλες με τίτλους: Στοιχεία ζωικού, Συμπληρωματικές
Ενισχύσεις και ΕΛΓΑ, οι οποίες ενημερώνονται ανάλογα με την εγγραφή που είναι επιλεγμένη στον πίνακα
με τίτλο Ζωικό Κεφάλαιο.

Εικόνα 18. Ζωικό Κεφάλαιο
Για κάθε εγγραφή του πίνακα του ζωικού κεφαλαίου που επιλέγετε, στα Στοιχεία Ζωικού θα δείτε τη
Μετατροπή Ζώων σε ΜΜΖ και τέλος στις Συμπληρωματικές Ενισχύσεις θα δείτε αν η επιλεγμένη Κατηγορία
ενεργοποιεί συμπληρωματική ενίσχυση.

Εικόνα 19. Στοιχεία Ζωικού
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Εικόνα 20. Συμπληρωματικές Ενισχύσεις
2.1.2.5

Λίστες Τιμών

Εδώ συγκεντρώνονται οι τιμές που περιέχονται σε συγκεκριμένες λίστες τιμών, δηλαδή η λίστα του Τύπου
προσώπου, η λίστα του Τύπου ταυτότητας, η Λίστα της ένδειξης Αρδευόμενο στα αγροτεμάχια, η λίστα της
Ιδιοκτησίας στα αγροτεμάχια και η λίστα του Φορέα Καταχώρησης.

Εικόνα 21. Λίστες Τιμών
2.1.2.6

Παράμετροι Εκτυπωτικών

Στο αρχείο Παράμετροι Εκτυπώσεων εμφανίζονται οι θεματικές ενότητες των εκτυπωτικών, η αντιστοιχία
τους με συγκεκριμένα εκτυπωτικά καθώς και οι συνθήκες εκτύπωσης.

Εικόνα 22. Παράμετροι Εκτυπωτικών
2.1.2.7

Μέτρα/Δράσεις – Επιχειρησιακά Προγράμματα

Το αρχείο Μέτρα/Δράσεις – Επιχειρησιακά Προγράμματα, περιλαμβάνει τον Κωδικό και την Περιγραφή
κάθε Μέτρου/Δράσης, καθώς και τον τύπο του μέτρου, αν είναι δηλαδή μέτρο αγροτικής ανάπτυξης ή
επιχειρησιακό πρόγραμμα.
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Εικόνα 23. Μέτρα/Δράσεις
Επίσης, ο πίνακας συνοδεύεται από τρεις υποενότητες με τίτλους:


Στοιχεία Δήλωσης Μέτρου/Δράσης



Σε επίπεδο αγροτεμαχίου



Σε επίπεδο στάβλου

όπου περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές δήλωσης του κάθε Μέτρου/ Δράσης σε επίπεδο αγρού,
στάβλου και αίτησης.
Τέλος υπάρχουν δύο συμπληρωματικοί πίνακες:
Α) Σύνδεση με Φυτικό
Β) Σύνδεση με Ζωικό Κεφάλαιο
οι οποίοι ενημερώνονται ανάλογα με την εγγραφή που είναι επιλεγμένη στο πίνακα Μέτρα/ Δράσεις, με
τους αντίστοιχους κωδικούς Φυτικού και Ζωικού Κεφαλαίου που ενεργοποιούν τη συγκεκριμένη Δράση.
2.1.2.8

Ομάδες Παραγωγών

Οι Ομάδες Παραγωγών περιλαμβάνουν τον Κωδικό, την Περιγραφή και την Καλλιέργεια, στην οποία
αντιστοιχεί κάθε ομάδα παραγωγών.
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Εικόνα 24. Ομάδες Παραγωγών
2.1.2.9

Επωνυμία Επιχειρήσεων Παραγωγής Βιοκαυσίμων

Εδώ αναφέρεται ο Κωδικός και η ονομασία κάθε επιχείρησης παραγωγής βιοκαυσίμων που δηλώνεται στην
ΕΑΕ.

Εικόνα 25. Επωνυμία Επιχειρήσεων Παραγωγής Βιοκαυσίμων
2.1.2.10

Διευθύνσεις Δασών

Οι Διευθύνσεις Δασών, περιλαμβάνουν τον Κωδικό και την ονομασία κάθε Διεύθυνσης Δασών καθώς και
το Δασαρχείο που αντιστοιχεί σε κάθε μία από αυτές.
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Εικόνα 26. Διευθύνσεις Δασών
2.1.2.11

Νομικές Μορφές

Οι Νομικές Μορφές περιλαμβάνουν τον Κωδικό και την Περιγραφή των Νομικών Μορφών που δηλώνονται
στην ΕΑΕ.
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Εικόνα 27. Νομικές Μορφές
2.1.2.12

Καθεστώτα Ενίσχυσης

Το αρχείο Καθεστώτα/Δράσεις περιλαμβάνει τον Κωδικό και την Περιγραφή κάθε Συνδεδεμένου
Καθεστώτος.

Εικόνα 28. Μέτρα/Δράσεις
Επίσης, ο πίνακας συνοδεύεται από τέσσερις συμπληρωματικές καρτέλες με τίτλους: α) Γενικά Στοιχεια, β)
Φυτικό Κεφάλαιο, γ) Ζωικό Κεφάλαιο και δ) Δικαιολογητικά. Καθ’ ένας από τους παραπάνω πίνακες
εμφανίζει πληροφορίες για κάθε επιλεγμένη ενίσχυση καθώς και τις επιλέξιμες καλλιέργειες/ ποικιλίες
φυτικού και τις επιλέξιμες υποκατηγορίες ζωικού κεφαλαίου.
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2.1.3

ΕΛ.Γ.Α.-Παραμετρικά Αρχεία

2.1.3.1

Ζωικό Κεφάλαιο

Το Ζωικό Κεφάλαιο περιλαμβάνει τον Κωδικό, την Περιγραφή, την ασφαλιζόμενη αξία και τον συντελεστή
κάθε υποκατηγορίας ζωικού κεφαλαίου.

Εικόνα 29. Ζωικό Κεφάλαιο
2.1.3.2

Φυτικό Κεφάλαιο

Το Φυτικό Κεφάλαιο περιλαμβάνει τον Κωδικό και την Περιγραφή κάθε καλλιέργειας και της αντίστοιχης
ποικιλίας.

Εικόνα 30. Φυτικό Κεφάλαιο
2.1.4

ΟΠΣΚ

Εδώ υπάρχουν τα παραμετρικά αρχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κτηνιατρικής με
τα οποία τροφοδοτείται η εφαρμογή.
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Εικόνα 31. ΟΠΣΚ Παραμετρικά Αρχεία
Διατίθενται τρεις αντίστοιχες οθόνες για κάθε κατηγορία ζωικού κεφαλαίου που διαθέτει κωδικό
εκμετάλλευσης: α) Εκμεταλλεύσεις βοοειδών, β)Εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων και γ) Εκμεταλλεύσεις
χοιρινών. Οι οθόνες αυτές σας παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες προερχόμενες από το Ολοκληρωμένο
Πληροφορικαό Σύστημα Κτηνιατρικής, ανά έκδοση αρχείου ΟΠΣΚ (πρώτη στήλη του πίνακα όπου 201117=
17/11/2020) που έχει παραληφθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν φίλτρα αναζήτησης σε κάθε οθόνη που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αναζητήσετε τις εγγραφές του ζωικού κεφαλαίου για συγκεκριμένο
παραγωγό.

Εικόνα 32. Πίνακας αναλυτικών στοιχείων ΟΠΣΚ
2.1.4.1

Εκμεταλλεύσεις βοοειδών

Κάνοντας κλικ στην επιλογή Εκμεταλλεύσεις Βοοειδών εμφανίζονται δύο ενότητες :
1. Εκμεταλλεύσεις Βοοειδών
2. Αναλυτικά Στοιχεία Εκμετάλλευσης
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Εικόνα 33. Εκμεταλλεύσης βοοειδών
Στην ενότητα Εκμεταλλεύσεις Βοοειδών εμφανίζονται όλες οι ενεργές ή ανενεργές εκμεταλλεύσεις των
Βοοειδών που υπάρχουν στα αρχεία της ΟΠΣΚ. Αν θέλετε να αναζητήσετε συγκεκριμένο κωδικό
εκμετάλλευσης ή για συγκεκριμένο ΑΦΜ τους κωδικούς εκμετάλλευσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα
διαθέσιμα φίλτρα αναζήτησης που υπάρχουν στο άνω μέρος της οθόνης επιλέγοντας το πλήκτρο Εμφάνιση
Φίλτρων.

Εικόνα 34. Εμφάνιση Φίλτρων
Επιλέγοντας λοιπόν συγκεκριμένη εκμετάλλευση εμφανίζονται στον κάτω πίνακα τα αναλυτικά στοιχεία
εκμετάλλευσης των βοοειδών ανά ενώτιο όπου και εδώ μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένο ενώτιο
χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα φίλτρα αναζήτησης.

Εικόνα 35. Αναλυτικά Στοιχεία Εκμετάλλευσης
2.1.4.2

Εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων

Παρόμοια λογική με των βοοειδών έχει και ο παραμετρικός πίνακας των αιγοπροβάτων με την διαφορά ότι
δεν υπάρχει αναλυτικός πίνακας στοιχείων εκμετάλλευσης, αφού σε αυτή την κατηγορία δεν γίνεται
καταγραφή ανά ενώτιο. Στην κατηγορία αυτή εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι απογραφές του ζωικού τους
κεφαλαίου.
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Εικόνα 36. Εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων
2.1.4.3

Εκμεταλλεύσεις χοιρινών

Παρόμοια λογική με των βοοειδών έχει και ο παραμετρικός πίνακας των χοιρινών με την διαφορά ότι δεν
υπάρχει αναλυτικός πίνακας στοιχείων εκμετάλλευσης, αφού σε αυτή την κατηγορία δεν γίνεται καταγραφή
ανά ενώτιο. Στην κατηγορία αυτή εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι απογραφές του ζωικού τους κεφαλαίου.

Εικόνα 37. Εκμεταλλεύσεις χοιρινών
2.1.4.4

Αναζήτηση Τιμών Παραμετρικών Αρχείων

Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης σε όλους τους πίνακες των παραμετρικών αρχείων, επιλέγοντας το
εικονίδιο «Εμφάνιση Φίλτρων». Εφόσον επιλέξετε τον παραμετρικό πίνακα που σας ενδιαφέρει, κάνετε
κλικ στην επιλογή «Εμφάνιση Φίλτρων».
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Εικόνα 38. Εμφάνιση Φίλτρων
Με την επιλογή αυτής της εντολής εμφανίζονται πεδία συμπλήρωσης, ώστε να ορίσετε κριτήρια
αναζήτησης. Καταγράφετε την τιμή που θέλετε σε ένα από τα διαθέσιμα πεδία και επιλέγετε Αναζήτηση.

Εικόνα 39. Κριτήρια Αναζήτησης
Με την εκτέλεση της εντολής Αναζήτηση θα εμφανιστούν στον πίνακα των αποτελεσμάτων οι πληροφορίες,
οι οποίες πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης που θέσατε.
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Εικόνα 40. Αναζήτηση

2.2

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

Για να μπορέσετε να υποβάλετε Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 για έναν παραγωγό θα πρέπει υποχρεωτικά
να εισάγετε τον κωδικό υποβολής που έχει λάβει ο παραγωγός μέσω της εφαρμογής TAXISNET στο μενού
Υποβολή ΕΑΕ σε Πύλη/ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος εξαψήφιος κωδικός λόγω θανάτου του παραγωγού και
πρόκειται να υποβληθεί η αίτηση από τους κληρονόμους του, υπάρχει ειδική διαδικασία που περιγράφεται
στην συνέχεια.

2.2.1 Παραλαβή Εξαψήφιου Κωδικού Υποβολής ΕΑΕ από taxis
Για την παραλαβή του κωδικού ο ενδιαφερόμενος παραγωγός είτε μόνος του είτε μέσω εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου (π.χ. Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων – ΚΥΔ) θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:
1ο βήμα
Να συνδεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/
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Εικόνα 41. Αρχική Οθόνη Εγγραφής χρήστη του ΟΠΕΚΕΠΕ
Να επιλέξει από την λίστα τιμών με τίτλο «Χρήση Εφαρμογής» την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 (ΕΑΕ
2021) και στη συνέχεια να επιλέξει το εικονικό πλήκτρο Κωδικός υποβολής.
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Εικόνα 42. Παραλαβή Κωδικού υποβολής για Πύλη
Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πληκτρολογεί τον ΑΦΜ του και επιλέγει Συνέχεια.

Εικόνα 43. Καταχώρηση ΑΦΜ
2ο βήμα
Η εφαρμογή οδηγεί τον παραγωγό στην σελίδα της ΓΓΠΣ όπου πρέπει να πληκτρολογήσει τους κωδικούς
(username/password) του TaxisNet και να επιλέξει Είσοδος.
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Εικόνα 44. Κωδικοί TaxisNet
Τότε εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα. Πρέπει να επιλέξει το πλήκτρο Εξουσιοδότηση ώστε να
εξουσιοδοτήσει τον εξυπηρετητή του ΟΠΕΚΕΠΕ να προσπελάσει τα στοιχεία του ΑΦΜ του που τηρούνται
στην ΑΑΔΕ.

Εικόνα 45. Οθόνη εξουσιοδότησης Taxis
Με την ολκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζεται στην οθόνη ένας 6ψηφιος κωδικός ο οποίος θα πρέπει να
παραδοθεί στην Πύλη υποβολής για να ενεργοποιήσει την ΕΑΕ του παραγωγού για το 2021.
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Εικόνα 46. Παραλαβή 6ψήφιου κωδικού

2.2.2 Δέσμευση ΑΦΜ για υποβολή ΕΑΕ
Επιλέγοντας το υπομενού «Υποβολή Αιτήσεων σε Πύλη/ΟΠΕΚΕΠΕ» εμφανίζεται ένας κενός πίνακας, γιατί
για κάθε παραγωγό που θα αποτελέσει πελάτη σας, θα πρέπει να δεσμεύσετε τον ΑΦΜ του για την
τρέχουσα χρονιά μέσα από αυτήν την οθόνη, ώστε να δείτε σε πρόχειρη μορφή την αίτησή του. Για να
προσθέσετε έναν παραγωγό θα επιλέξετε Νέα Εγγραφή.

Εικόνα 47. Υποβολή Αιτήσεων σε Πύλες
Στην οθόνη που εμφανίζεται, πρέπει υποχρεωτικά να απαντήσετε ΝΑΙ σε μία από τις δύο ακόλουθες
επιλογές:


Υποβολή εκπρόθεσμης ΕΑΕ σε θανόντα χωρίς TOKEN από κληρονόμο για υποβολή αιτήματος
ανωτέρας βίας



Δηλώνω υπεύθυνα ότι ο γεωργός/νομικό πρόσωπο μου έχει προσκομίσει τον κωδικό υποβολής
Πύλης ώστε να ξεκλειδώσω την αίτησή του και να τον υποβοηθήσω στην υποβολή της Ενιαίας
Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2021, γνωρίζοντας ότι φέρω την ποινική και αστική ευθύνη έναντι
του γεωργού. (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Ανάλογα με την απάντηση που θα δώσετε εμφανίζονται ή αποκρίπτονται πεδία προς συμπλήρωση.
2.2.2.1

Υποβολή ΕΑΕ σε παραγωγό που προσκόμισε τον κωδικό υποβολής

Αν απαντήσετε ΝΑΙ στην επιλογή «Δηλώνω υπεύθυνα ότι ο γεωργός/νομικό πρόσωπο μου έχει προσκομίσει
τον κωδικό υποβολής Πύλης ώστε να ξεκλειδώσω την αίτησή του και να τον υποβοηθήσω στην υποβολή
της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2021, γνωρίζοντας ότι φέρω την ποινική και αστική ευθύνη έναντι
του γεωργού» θα καταχωρήσετε τον ΑΦΜ που θέλετε να ενεργοποιήσετε, τον Τύπο προσώπου, καθώς και
τον Κωδικό Υποβολής Πύλης.
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Με την αποθήκευση των στοιχείων –επιλέγοντας Καταχώρηση- θα εμφανίζεται η ημερομηνία δέσμευσης
του ΑΦΜ στο ομώνυμο πεδίο, στην δεξιά πλευρά της οθόνης.

Εικόνα 48. Νέα Εγγραφή

Εικόνα 49. Ενεργοποίηση ΑΦΜ
Με την καταχώρηση και αποθήκευση των συγκεκριμένων στοιχείων στο μενού Υποβολή ΕΑΕ σε Πύλη
/ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσία του παραγωγού, ουσιαστικά κατοχυρώνετε το δικαίωμά σας να επεξεργαστείτε και να
υποβάλλετε την ΕΑΕ εκ μέρους του για το έτος 2021.
Εφόσον ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, επιλέγετε από το κεντρικό μενού της εφαρμογής Ενιαία
Αίτηση Ενίσχυσης για να προβείτε στην καταχώρηση/ επεξεργασία της αίτησης.

Κατά την καταχώρηση Κωδικού Υποβολής γίνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι: α) Αν ο
παραγωγός έχει παραλάβει κωδικό υποβολής Πύλης αλλά δεν έχει καταχωρηθεί
από το χρήστη και β) Αν ο ΑΦΜ έχει παραλάβει κωδικό αλλά δεν συμφωνεί με
αυτόν που πληκτρολογήθηκε.
Σε περίπτωση που ο ΑΦΜ έχει υποβάλλει τον κωδικό Υποβολής του σε κάποια άλλη Πύλη, το σύστημα
ελέγχει και απαγορεύει με σχετικό μήνυμα στον χρήστη να δεσμεύσει την ΕΑΕ.

2.2.2.2

Υποβολή εκπρόθεσμης ΕΑΕ σε θανόντα χωρίς TOKEN από κληρονόμο για
υποβολή αιτήματος ανωτέρας βίας

Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση θανόντων δικαιούχων και υπό την προϋπόθεση ότι οι νόμιμοι κληρονόμοι δεν
δύνανται χρονικά να υποβάλουν αίτηση μεταβίβασης για το έτος 2021, τότε οι κληρονόμοι έχουν δικαίωμα
να υποβάλλουν αίτημα αναγνώρισης συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας και να καταχωρήσουν ΕΑΕ2021 στα
στοιχεία του θανόντα.
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Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας πρόκειται να καταχωρηθεί ΕΑΕ 2021 στα στοιχεία θανόντα
δικαιούχου από τους νόμιμους κληρονόμους του, τότε αρχικά επιλέγετε ΝΑΙ στο πεδίο «Υποβολή
εκπρόθεσμης ΕΑΕ σε θανόντα χωρίς TOKEN από κληρονόμο για υποβολή αιτήματος ανωτέρας βίας;»

Με αυτήν την επιλογή εμφανίζονται στην οθόνη επιπλέον πεδία προς καταχώρηση. Στην υποβολή ΕΑΕ για
θανόντα δεν καταχωρείτε εξαψήφιο κωδικό υποβολής, αλλά πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά
πεδία, τα οποία υποδεικνύονται με αστερίσκο.

Εικόνα 50. Υποβολή εκπρόθεσμης ΕΑΕ σε θανόντα χωρίς TOKEN από κληρονόμο για υποβολή
αιτήματος ανωτέρας βίας
Επίσης απαιτείται η επισύναψη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών και
Υπεύθυνη Δήλωση του κληρονόμου για τη δυνατότητα υποβολής της αίτησης.
Η ενότητα «Στοιχεία Ελέγχου» δεν συμπληρώνεται από τον χρήστη, αλλά από τον αρμόδιο υπάλληλο του
ΟΠΕΚΕΠΕ όταν πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση της συγκεκριμένης αίτησης.

Τέλος, επιλέγετε Καταχώρηση για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν και μπορείτε έπειτα
να προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησης του θανόντα παραγωγού.
Επισημαίνεται ότι μετά την καταχώρηση της ΕΑΕ στα στοιχεία του θανόντα δικαιούχου, είναι απαραίτητη
η ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος, αναγνώρισης συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας/εξαιρετικών
περιστάσεων (ΑΒ/ΕΠ) από τον νόμιμο κληρονόμο στην ηλεκτρονική εφαρμογή Ανωτέρα Βία > Αιτήματα
ανωτέρας βίας για εκπρόθεσμες ΕΑΕ.
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Απαιτείται εκ μέρους των κληρονόμων τόσο η επίκληση περιστατικού ανωτέρας βίας, όσο και η προσκόμιση
των αποδείξεων των περιστάσεων που οι ίδιοι θεωρούν ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η έγκριση ενός
αιτήματος αναγνώρισης συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας καθιστά την ΕΑΕ δεκτή. Σε περίπτωση απόρριψης
του αιτήματος ΑΒ/ΕΠ η ΕΑΕ θεωρείται απαράδεκτη.
Εάν γίνει προσπάθεια καταχώρησης ΕΑΕ 2021 σε θανόντα μέσω της συγκεκριμένης οθόνης, πριν την
καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής των αιτήσεων, εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα:
Η υ π ο β ο λ ή α ι τ η μ άτ ω ν γ ι α θ α ν ό ν τ α ε ν ερ γ ο πο ι ε ίτ α ι τ η ν π ρ ώτ η μ έ ρ α ε κ πρ ό θ ε σμ ω ν
αιτήσεων 23/06/2021.
Επίπροσθετοι έλεγχοι:
•

Ο θ ά ν α τ ο ς π ρο η γ ε ίτ α ι τ η ς ημ ε ρο μ η ν ί α ς λ ή ξ ης υπ ο βο λ ή ς Ε Α Ε ή τ ο ι
>=22/06/2021.

•

Δ ε ν επ ι τ ρέ π ετ α ι η η μ ε ρο μ η ν ί α θ α ν ά τ ο υ ν α ε ί ν α ι μ ε τ α γε ν έ σ τ ε ρ η τ η ς
τ ρ έ χο υ σ ας η μ ερο μ η ν ία ς .

On line παραγωγός

2.2.2.3

Αν ο παραγωγός έχει υποβάλλει online την ΕΑΕ2021, έχει δυνατότητα να απευθυνθεί σε Πύλη,
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία μέσω κωδικού Υποβολής και δεν μπορεί πλέον να την επεξεργαστεί ως
online. Το αντίστροφο όμως δεν μπορεί να συμβεί. Δηλαδή αν ο παραγωγός έχει απευθυνθεί σε Πύλη και
η Πύλη τον έχει δεσμεύσει με την πιο πάνω διαδικασία, δεν μπορεί ως online να μεταβάλλει την ΕΑΕ του.
Η δ έ σ μ ε υ σ η τ η ς ΕΑ Ε α π ό o n l i n e χ ρ ή σ τ η γ ί ν ε τ α ι ό τ α ν ο o n l i n e συ ν δ ε θ ε ί σ τ η ν Ε ΑΕ 2 0 2 1
και επεξεργαστεί ή οριστικοποιήσει την ΕΑΕ του.

Επιπλέον έλεγχοι

2.2.2.4

Γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι ως προς την επιλογή της Πύλης:
•

Αν είναι νέος παραγωγός (δεν έχει υποβάλλει ΕΑΕ2020), τότε μπορεί να απευθυνθεί σε
οποιαδήποτε Πύλη Υποβολής επιλέξει. Οπότε μηχανογραφικά δεν γίνεται κανένας έλεγχος.

•

Αν ο παραγωγός είχε ΕΑΕ2020, τότε ελέγχεται αν ο Νομός της Πύλης Υποβολής 2021, που
έχει απευθυνθεί ο παραγωγός για να του υποβάλλει την ΕΑΕ2021, ανήκει είτε στον Νομό
που ανήκει η έδρα εκμετάλλευσης του, είτε στον Νομό που ανήκει η Πύλη όπου υπέβαλε
ΕΑΕ το 2020.

2.2.3 Αποδέσμευση Υποβολής ΕΑΕ
Από την ίδια οθόνη παρέχεται η δυνατότητα αποδέσμευσης παραγωγού από την Πύλη υποβολής. Ο
χρήστης επιλέγει το πλήκτρο «Αποδέσμευση υποβολής ΕΑΕ».
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Εικόνα 51. Αποδέσμευση Υποβολής ΕΑΕ
Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο.

Εικόνα 52. Αιτία Αποδέσμευσης
Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τον λόγο αποδέσμευσης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Εάν η αίτηση ήταν μόνο πρόχειρη, τότε διατηρείται στην βάση δεδομένων του συστήματος στην τελευταία
της μορφή, αλλά δεν ανήκει πλέον σε κανέναν φορέα και δεν φαίνεται στη φόρμα αναζήτησης αιτήσεων.
Αντίστοιχα αν ήταν οριστική, η οριστική αίτηση ακυρώνεται στη βάση δεδομένων του συστήματος και
δημιουργείται ένα αντίγραφο αυτής σε πρόχειρη μορφή που δεν ανήκει πλέον σε κανέναν φορέα και δεν
φαίνεται στη φόρμα αναζήτησης αιτήσεων.

Η α ποδέ σμ ε υση ε κτε λε ίτ α ι τ όσο γ ια Ε ΑΕ θα νόντα πα ραγ ω γού όσο
κα ι γ ια Ε ΑΕ ε ν ε νε ργ ε ία πα ραγ ω γ ού.

2.2.4 Αίτημα Αλλαγής Νομού
Μέσω του μενού Αίτημα Αλλαγής Νομού μπορείτε να υποβάλετε αίτημα αλλαγής του νομού στον οποίο
θα υποβληθεί η ΕΑΕ. Ο χρήστης καταχωρεί στην φόρμα το αίτημα του. Ο φορέας Συντονισμού των Πυλών,
εγκρίνει ή απορρίπτει τα αιτήματα, ελέγχοντας το επισυναπτόμενο έγγραφο και κατ’ επέκταση την
αιτιολογία αλλαγής νομού.
Ο ΑΦΜ για να καταχωρηθεί στη συγκεκριμένη φόρμα δεν θα πρέπει να έχει Πύλη Υποβολής και δεν θα
πρέπει να έχει ως προτεινόμενο Νομό, κάποιον από τους Νομούς που ούτως ή αλλιώς είναι επιτρεπτός.
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Εικόνα 53. Αίτημα Αλλαγής Νομού
Επιλέγοντας το μενού, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, στην οποία επιλέγετε το πλήκτρο
, για να καταχωρήσετε αίτημα αλλαγής Νομού.

Εικόνα 54. Νέα Εγγραφή
Καταχωρείτε τον ΑΦΜ, τον προτεινόμενο Νομό Έδρας Εκμ/σης, επισυνάπτεται το απαιτούμενο έγγραφο
(Ε9 ή ενοικιαστήριο ή ενδειξη μεταβίβασης) και καταχωρείτε στο πεδίο παρατηρήσεις τον λόγο αλλαγής.

Εικόνα 55. Καταχώρηση Αιτήματος
Στη συνέχεια επιλέγετε το πλήκτρο Καταχώρηση. Η κατάσταση αιτήματος παραμένει Σε εκκρεμότητα, μέχρι
να το εγκρίνει ή να το απορρίψει ο Φορέας Συντονισμού των Πυλών. Επιτρέπεται η διαγραφή αιτήματος
μεταφοράς Νομού, μόνο εφόσον η κατάσταση του αιτήματος είναι Σε εκκρεμότητα. Δεν επιτρέπεται στο
ίδιο ΑΦΜ δεύτερο αίτημα μεταβολής Νομού με κατάσταση αιτήματος Σε εκκρεμότητα ή Εγκεκριμένο.
Η Α λλ α γ ή Ν ο μ ο ύ σ ε α υ τ ή τ η ν φ ά σ η δ εν ε π ι φ έ ρ ε ι α λ λ α γ ή σ τ η ν δ η λ ωμ έ ν η έ δ ρα
ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς τ η ς ΕΑ Ε , ε π ο μ έ ν ω ς ε π ι σ η μα ί ν ε τ α ι ό τ ι κ α τ ά τ η ν ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α τ η ς Ε Α Ε
π ρ έ π ε ι ν α α λ λ α χ θ ε ί η έ δ ρ α ε κμ ε τ ά λ λ ε υ ση ς

2.2.5 Αναζήτηση Αίτησης - Γενικά Στοιχεία
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Μόλις επιλέξετε, από το κεντρικό μενού της εφαρμογής «Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης» οδηγείστε σε μία
οθόνη Αναζήτησης, η οποία περιλαμβάνει Κριτήρια Αναζήτησης για να εντοπίσετε συγκεκριμένες αιτήσεις.
Ακολουθεί πίνακας αποτελεσμάτων, ο οποίος αυτόματα φέρνει όλες τις καταχωρημένες από τον Φορέα
σας εγγραφές ή θα φέρει συγκεκριμένες εγγραφές εφόσον έχετε προηγουμένως ορίσει συγκεκριμένα
κριτήρια αναζήτησης.
Για να εισαχθείτε στα Γενικά Στοιχεία της αίτησης ενός παραγωγού, θα πρέπει να μεταβείτε στην οθόνη
Αναζήτησης και να επιλέξετε την αίτηση που επιθυμείτε.
Στα Γενικά Στοιχεία της αίτησης καταγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντα, τα στοιχεία της Έδρας
Εκμετάλλευσής του, τα Τραπεζικά του Στοιχεία, τα Στοιχεία Ασφαλιστικής Εισφοράς, η συμμετοχή του σε
Μέτρα - Δράσεις, τα Αιτήματα Άμεσων Ενισχύσεων καθώς και τα Δικαιώματά του.
Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου γίνεται αναλυτική Περιγραφή των προαναφερθέντων.
2.2.5.1

Αρχική Οθόνη Αναζήτησης Αίτησης

Επιλέγοντας από το κεντρικό μενού της εφαρμογής Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης οδηγείστε στην Αναζήτηση
Αίτησης δηλαδή σε μια οθόνη που αποτελείται από κριτήρια αναζήτησης και πίνακα αποτελεσμάτων.

Εικόνα 56. Οθόνη Αναζήτησης
Τα κριτήρια αναζήτησης σας διευκολύνουν να αναζητήσετε έναν ή και περισσότερους Α.Φ.Μ. παραγωγών,
για τους οποίους έχετε προηγουμένως ενεργοποιήσει τον ΑΦΜ τους για το τρέχον έτος μέσω του μενού
Υποβολή ΕΑΕ σε Πύλη/ΟΠΕΚΕΠΕ. Η οθόνη αναζήτησης διαθέτει τα εξής κριτήρια:
Α.Φ.Μ.
Είδος Εγγραφής
Επώνυμο
Επωνυμία
Εκκρεμεί Εξουσιοδότηση ΕΛ.Γ.Α.
Έδρα Εκμετάλλευσης: Περιφέρεια
Περιφερειακή Ενότητα
Δημοτική – Τοπική Κοινότητα κατά την υποβολή της αίτησης
Αριθμός Βιβλίου Από – Έως
Π.Δ ΟΠΕΚΕΠΕ
Φορέας
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Πύλη Υποβολής
Μόλις καταχωρήσετε ένα ή περισσότερα κριτήρια, κάνετε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση και αυτομάτως
στον πίνακα των αποτελεσμάτων που έπεται θα εμφανιστούν οι αντίστοιχες αιτήσεις βάσει των κριτηρίων
που θέσατε. Εάν δεν εμφανιστούν εγγραφές στον πίνακα αποτελεσμάτων, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν
καταχωρημένες αιτήσεις που να πληρούν τα κριτήρια που θέσατε.

Εικόνα 57. Αναζήτηση
Δίπλα στο πλήκτρο Αναζήτηση υπάρχει και το πλήκτρο Καθαρισμός. Επιλέγοντάς το, τα πεδία των κριτηρίων
αναζήτησης αδειάζουν, ώστε να θέσετε νέες τιμές.

2.2.5.1.1 Εισαγωγή σε Αίτηση
Για να εισαχθείτε σε μία καταχωρημένη αίτηση, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο εικονίδιο

. Αυτομάτως

οδηγείστε στην αρχική οθόνη των Γενικών Στοιχείων της Αίτησης.
2.2.5.1.2 Διαγραφή Αίτησης
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σβήσετε εντελώς μια Αίτηση από το σύστημα σας, τότε υπάρχουν δύο
τρόποι για την εκτέλεση της διαγραφής:
•

Επιλογή του εικονιδίου

από τον πίνακα αποτελεσμάτων της αρχικής οθόνης

αναζήτησης.
•

Επιλογή του εικονικού πλήκτρου

που βρίσκεται εντός της αίτησης .

Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, δηλαδή πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου διαγραφή
της πρόχειρης Αίτησης 2021.
Προσοχή: Αίτηση που υπάρχει μόνο σε πρόχειρη μορφή και η οποία έχει ανακληθεί
από το προηγούμενο έτος δεν διαγράφεται.
2.2.5.1.3 Νέα Εγγραφή
Σε περίπτωση που θέλετε να καταχωρήσετε Νέα Αίτηση στο σύστημα σας, πρέπει να επιλέξετε

Κατά την καταχώρηση μιας νέας Αίτησης πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία της ενότητας
«Γενικά Στοιχεία» –δηλαδή όλα τα υποχρεωτικά πεδία των tabs Γενικά Στοιχεία, Στοιχεία Έδρας
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Εκμετάλλευσης, Τραπεζικά Στοιχεία- ώστε να αποθηκεύσετε την αίτηση για πρώτη φορά και στη συνέχεια
να καταχωρήσετε το φυτικό ή/και το ζωικό κεφάλαιο του αιτούντα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία σχετίζεται με την εκμετάλλευσή του και απαιτείται να καταχωρηθεί στις υπόλοιπες οθόνες της
αίτησης. Οι βασικές οθόνες της αίτησης περιγράφονται στη συνέχεια του παρόντος εγχειριδίου.
2.2.5.1.4 Μεταβολή Είδους Εγγραφής
Αν μια αίτηση είναι οριστική, δεν έχετε το δικαίωμα να την επεξεργαστείτε παρά μόνο να πλοηγηθείτε σε
αυτή.
Αν θέλετε να επεξεργαστείτε μια αίτηση που είναι οριστική, θα πρέπει πρώτα να την μεταβάλετε σε
πρόχειρη μορφή. Για να γίνει αυτό, επιλέγετε το εικονικό πλήκτρο Μεταβολή Είδους Εγγραφής .

Εικόνα 58. Μεταβολή Είδους Εγγραφής
Στη συνέχεια εμφανίζεται ένας πίνακας όπου καλείστε να καταχωρήσετε τον Α.Φ.Μ. που σας ενδιαφέρει,
είτε πληκτρολογώντας τον, είτε επιλέγοντάς τον από λίστα τιμών.

Εικόνα 59. Καταχώρηση Α.Φ.Μ. προς Μεταβολή
Μόλις καταχωρήσετε τον Α.Φ.Μ., αυτομάτως ενεργοποιείται η επιλογή Μεταβολή. Στη συνέχεια
επιλέγοντας τη Μεταβολή εμφανίζεται μήνυμα, το οποίο σας ενημερώνει, εάν η εγγραφή μεταβλήθηκε
επιτυχώς ή όχι.
2.2.5.1.5 Επαναφορά αρχικοποίησης ΕΑΕ 2021
Με την επιλογή

παρέχεται η δυνατότητα επαναφοράς μιας ήδη

επεξεργασμένης πρόχειρης αίτησης στην τελική οριστική μορφή που είχε το 2020. Οπότε μια αίτηση που
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έχει δεσμευτεί από ένα φορέα το 2021, είναι σε πρόχειρη μορφή και έχει υποστεί μεταβολές, με την
επιλογή της Επαναφοράς Αρχικοποίησης, επανέρχεται στην αρχική της μορφή όπως αυτή φορτώθηκε στο
2020. Αν η αίτηση οριστικοποιηθεί δε μπορεί να επανέλθει στην αρχική της μορφή.
Μόλις επιλέξετε το σχετικό εικονικό πλήκτρο εμφανίζεται ένας πίνακας για να καταχωρήσετε τον Α.Φ.Μ.
που σας ενδιαφέρει.

Εικόνα 60. Επαναφορά Αρχικοποίησης ΕΑΕ 2020
Μόλις καταχωρήσετε τον Α.Φ.Μ., ενεργοποιείται η επιλογή

. Στη συνέχεια επιλέγοντας

Αρχικοποίηση εμφανίζεται μήνυμα, το οποίο σας ενημερώνει εάν η εγγραφή αρχικοποιήθηκε επιτυχώς ή
όχι.
2.2.6

Γενικά Στοιχεία Αίτησης

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι ενότητες της οθόνης Γενικά Στοιχεία Στοιχεία Αίτησης καθώς και οι
υποενότητες αυτών.
Στην οθόνη των Γενικών Στοιχείων Αίτησης υπάρχουν υπό μορφή καρτελών (tabs) οι ακόλουθες
πληροφοριακές ενότητες:
Γενικά Στοιχεία Αίτησης
Γενικά Στοιχεία Αιτούντα
Στοιχεία Έδρας Εκμετάλλευσης
Τραπεζικά Στοιχεία - Ασφαλιστική Εισφορά
Μέτρα /Δράσεις Επιχειρης.Προγράμματα
Αιτήματα Άμεσων Ενισχύσεων
Δικαιώματα
Συγκατάθεση GDPR
Κατά την εισαγωγή Νέας Αίτησης πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε τον Α.Φ.Μ. ο οποίος αποτελεί το
πρωτεύον κλειδί της Αίτησης.
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Εικόνα 61. Γενικά Στοιχεία Αίτησης
2.2.6.1

Γενικά Στοιχεία Αίτησης

Στην καρτέλα αυτή περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενότητες :
Προς: Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει την Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
στην οποία απευθύνεται η αίτηση, τον Αριθμό Πρωτοκόλλου Φορέα, τον Αριθμό Πρωτοκόλλου,
την Ημερομηνία Πρωτοκόλλου, τον Αριθμό Βιβλίου. Τα παραπάνω πεδία έρχονται
προσυμπληρωμένα και δεν μεταβάλλονται, με εξαίρεση τον Αριθμό Βιβλίου στον οποίο
μπορείτε προαιρετικά να καταχωρήσετε όποια τιμή θέλετε με στόχο την αρχειοθέτηση των
αιτήσεων σας.
Φορέας: Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει τα στοιχεία του Φορέα Καταχώρησης της
Αίτησης, δηλαδή τον Κωδικό και την Περιγραφή του Φορέα. Τα παραπάνω πεδία έρχονται
προσυμπληρωμένα και δεν μεταβάλλονται.
Περιφερειακή Ενότητα: Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει τον Κωδικό και τη Περιγραφή
της Περιφερειακής Ενότητας.
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής: Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει το
Κωδικό και τη Περιγραφή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – το πεδίο
συμπληρώνεται αυτόματα.

Εικόνα 62. Καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αίτησης
2.2.6.2

Γενικά Στοιχεία Αιτούντα

Η καρτέλα των Γενικών Στοιχείων Αιτούντα χωρίζεται σε τέσσερις βασικές ενότητες :
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Στοιχεία Παραγωγού
Μόνιμη Κατοικία
Αναλυτικά Στοιχεία Κατοικίας και Επικοινωνίας
Άλλα Στοιχεία

Εικόνα 63. Γενικά Στοιχεία Αιτούντα
2.2.6.2.1

Γενικά Στοιχεία Αιτούντα

Στην ενότητα των Στοιχείων Παραγωγού καταχωρούνται τα εξής πεδία :
Α.Φ.Μ. του παραγωγού.
Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
Φύλο
Επώνυμο β
Ημερομηνία Γεννήσεως
Α.Δ.Τ. (υφίσταται έλεγχος στον Α.Δ.Τ. ο οποίος απαγορεύει την αποθήκευση δεδομένων όταν
εμπεριέχονται χαρακτήρες πέραν των επιτρεπόμενων χαρακτήρων και των αριθμών).
Τύπος Ταυτότητας
Τύπος Προσώπου
Επίπεδο Εκπαίδευσης (το πεδίο καταχωρείται από τον χειριστή μέσω διαθέσιμης λίστας τιμών
με τιμές Απόφοιτος Δημοτικού, Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος
μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής σχολής, Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
, Κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, Άλλο)
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Δεν είμαι πολίτης της ΕΕ αλλά έχω άδεια διαμονής επι μακρόν διαμενόντων Εκπαίδευσης (το
πεδίο καταχωρείται από τον χειριστή μέσω διαθέσιμης λίστας τιμών με τιμές Επιλέξτε, ΝΑΙ,
ΟΧΙ. Αν το πεδίο φέρει τιμή ΝΑΙ τότε κατά την οριστικοποίηση της ΕΑΕ, στη διαχείριση
εγγράφων, πρέπει να υποβληθεί σχετικό δικαιολογητικό με κωδικό 149 Άδεια διαμονής επί
μακρόν διαμενόντων
Νεοεισερχόμενος, που συμπληρώνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ στις περιπτώσεις Φυσικών Προσώπων και
είναι υποχρεωτικό προς καταχώρηση σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί τα αιτήματα
άμεσων ενισχύσεων (0402 «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ» ή 0201
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΜΙΚΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» ή και τα δύο)
Νεαρής Ηλικίας, που συμπληρώνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ στις περιπτώσεις Φυσικών Προσώπων και
είναι υποχρεωτικο προς καταχώρηση σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί τα αιτήματα
άμεσων ενισχύσεων (0402 «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ» ή 0201
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΜΙΚΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» ή και τα δύο )
Έτος υποβολής 1ης ΕΑΕ, συμπληρώνεται σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί τα αιτήματα
άμεσων ενισχύσεων (0402 «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ» ή 0201
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΜΙΚΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» ή και τα δύο )
Κωδικός Δ.Ο.Υ.
Περιγραφή της Δ.Ο.Υ. συμπληρώνεται αυτόματα βάσει του επιλεγμένου κωδικού Δ.Ο.Υ.

Αν ο τύπος προσώπου είναι Νομικό Πρόσωπο τότε, εκτός από τα υποχρεωτικά πεδία Νομική Μορφή (που
συμπληρώνεται, όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο), Ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας (που
συμπληρώνεται, όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο), Κατηγορία Βιβλίων (που συμπληρώνεται όταν
πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο με τιμή Διπλογραφικά ή Γ΄ κατηγορίας απαιτείται επισύναψη υποχρεωτικών
εγγράφων) και Επωνυμία, ενεργοποιούνται επιπλέον πεδία προς συμπλήρωση που αφορούν τον
Οικονομικό Διαχειριστή όπως:

Εικόνα 64. Πεδία Νομικού Προσώπου
Διαχείριση από εκχ. αρμοδιοτήτων σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο συμπληρώνεται υποχρεωτικά
με ΝΑΙ ή ΟΧΙ.
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Διαχείριση Από άλλο ΝΠ, στο οποίο δεν επιτρέπεται να έχει υπάρχει τιμή ΝΑΙ και να μην
υπάρχει εγγραφή με τύπο προσώπου Νομικό Πρόσωπο στους Οικονομικούς Διαχειριστές
Τύπος Προσώπου
ΑΦΜ
Ημερομηνία έναρξης καθηκόντων
Χρονικό διάστημα άσκησης καθηκόντων (σε έτη)
Νεοεισερχόμενος
Νεαρής Ηλικίας
Τύπος Διαχειριστή
Ιδιότητα Οικονομικού Διαχειριστή (ενεργοποιείται για νομικά πρόσωπα και Ιερές Μονές))
Επωνυμία, που συμπληρώνεται, όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο/Ιερά Μονή.

Eφόσον ο Οικονομικός Διαχειριστής είναι Φυσικό Πρόσωπο, απαιτείται καταχώρηση θυγατρικών εγγραφών
όπως:
•

Επώνυμο

•

Όνομα

•

Πατρώνυμο

•

Ημερομηνία γέννησης

•

Τύπος Ταυτότητας

•

Α.Δ.Τ.

•

ΑΦΜ του Νομικού Προσώπου που δρα ως Οικονομικός Διαχειριστής.

2.2.6.2.1.1

Έλεγχοι Νομικού Προσώπου/ Ιεράς Μονής

Ανάλογα με την ένδειξη Νομικό Πρόσωπο ή Ιερά Μονή απαιτείται η συμπλήρωση ή μη διαφόρων πεδίων
τα οποία εμφανίζονται και αποκρύπτονται υπό συνθήκη. Η εφαρμογή της ΕΑΕ διαθέτει ένα σύνολο ελέγχων
για την υποβοήθηση του χρήστη στην συμπλήρωση αυτών των πεδίων. Οι έλεγχοι εμφανίζονται υπό μορφή
μηνυμάτων –ενημερωτικών ή αποτρεπτικών- κατά την καταχώρηση και στην εκτύπωση «Έλεγχος
Πληρ/ότητας Φακέλου» της αίτησης εμφανίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να επισυναφθούν.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από αυτούς τους ελέγχους:
•

Αν πρόκειται για Ν.Π ή Ιερά Μονή πρέπει να υπάρχει έστω ένας Ο.Δ.

•

Αν πρόκειται για Ν.Π ή Ιερά Μονή και αιτείται 0201 ή 0402 θα πρέπει να υπάρχει μια μόνο
εγγραφή με Κύριο Οικ. Διαχειριστή.
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•

Αν πρόκειται για Ν.Π ή Ιερά Μονή και αιτείται 0201 και είναι κύριος Ο.Δ πρέπει να επιλέξει
υποχρεωτικά τιμή ΝΑΙ στο πεδίο Νεαρής Ηλικίας και οποιαδήποτε τιμή στο πεδίο
Νεοεισερχόμενος (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

•

Αν πρόκειται για Ν.Π ή Ιερά Μονή και αιτείται 0402 και είναι κύριος Ο.Δ πρέπει να επιλέξει
υποχρεωτικά τιμή ΝΑΙ στο πεδίο Νεαρής Ηλικίας ή στο πεδίο Νεοεισερχόμενος (δηλαδή στο
ένα από τα 2 πεδία να έχει οπωσδήποτε τιμή ΝΑΙ) και να μην έχει κενή τιμή σε κανένα από
τα πεδία Νεαρής Ηλικίας/Νεοεισερχόμενος (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

2.2.6.2.2

Μόνιμη Κατοικία

Εδώ καταγράφονται: ο Κωδικός και η Περιγραφή της Περιφέρειας, ο Κωδικός και η Περιγραφή
τηςΠεριφερειακής Ενότητας, καθώς και ο Κωδικός και η Περιγραφή της Δημοτικής – Τοπικής Κοινότητας
στην οποία διαμένει ο παραγωγός.

Εικόνα 65. Μόνιμη Κατοικία
Η συμπλήρωση των πεδίων αυτών γίνεται επιλέγοντας την τιμή που θέλετε από τις διαθέσιμες λίστες τιμών,
επιλέγοντας το εικονίδιο

.

Η λίστα τιμών που εμφανίζεται φέρνει σε διαδοχικές σελίδες όλες τις εγγραφές του παραμετρικού πίνακα
που αντιστοιχεί στο πεδίο που θέλετε να συμπληρώσετε. Έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε
συγκεκριμένη εγγραφή χρησιμοποιώντας τα κριτήρια αναζήτησης.
Κάθε λίστα τιμών διαθέτει κριτήρια αναζήτησης, ο αριθμός των οποίων ποικίλει ανάλογα με τον εκάστοτε
παραμετρικό πίνακα.
Για παράδειγμα, αν ενεργοποιήσετε τον φακό για τον Κωδικό Περιφέρειας, σας παρέχονται φίλτρα
αναζήτησης με βάση τον Κωδικό και την Περιγραφή. Αν εσείς αναζητάτε μια συγκεκριμένη τιμή και
γνωρίζετε είτε τον Κωδικό είτε την Περιγραφή, τότε αναγράφετε την τιμή στο αντίστοιχο πεδίο και κάνετε
κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.
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Εικόνα 66. Κριτήρια αναζήτησης στη λίστα τιμών της Περιφέρειας
Μόλις επιλέξετε Αναζήτηση, εφόσον η τιμή που θέσατε είναι σωστή και υπάρχει στον παραμετρικό πίνακα
π.χ. των περιφερειών, τότε θα εμφανιστούν τα αντίστοιχα αποτελέσματα στο κάτω μέρος του πίνακα.

Εικόνα 67. Αναζήτηση συγκεκριμένης τιμής μέσα σε λίστα τιμών
Σε κάθε περίπτωση, μόλις εντοπίσετε στη λίστα τιμών την εγγραφή που θέλετε, θα πρέπει να κάνετε κλικ
πάνω στην αντίστοιχη εγγραφή και στη συνέχεια να κλικάρετε το πλήκτρο Επιλογή ή να χρησιμοποιήσετε
το πλήκτρο F12 από το πληκτρολόγιο σας. Η επιλεγμένη τιμή θα καταχωρηθεί στο αντίστοιχο πεδίο της
αίτησης.

Εικόνα 68. Εμφάνιση τιμής στο πεδίο
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Αν γνωρίζετε εξ αρχής τον κωδικό του πεδίου που πρέπει να συμπληρώσετε, τότε χωρίς να ανοίξετε τον
πίνακα αναζήτησης, καταγράφετε την τιμή στο αντίστοιχο πεδίο και επιλέγετε tab από το πληκτρολόγιο σας.
Εφόσον αυτή η τιμή υπάρχει στον παραμετρικό πίνακα τότε θα εμφανιστεί αυτόματα ο Κωδικός και η
αντίστοιχη Περιγραφή.
Ο ι κ ω δ ι κο ί δ η μ ο τ ικώ ν τ ο π ι κ ώ ν κ ο ι νο τ ήτ ω ν τ ο 2 0 1 6 χ ω ρ ί στ η κ α ν σ ε δ ύο μ ε γ άλ ες
κ α τ η γ ο ρ ί ε ς Κ ι ν ο ύ μ ε ν ε ς κ α ι μ η Κ ι ν ο ύ μ ε ν ε ς Κ ο ι ν ό τ η τ ε ς . Ω ς Μ η Κι ν ο ύ μ ε ν ε ς Κ ο ι νό τ η τ ε ς
θ ε ω ρο ύ ν τ α ι ο ι Κ α λ λ ικ ρ α τ ι κέ ς Κο ι ν ό τ η τ ες ο ι ο πο ί ε ς δ ι α σπ ά σ τ η κ α ν σ ε π ο λ λ απ λ ο ύς
ο ι κ ι σμ ο ύ ς ( π χ κ α λ λ ι κρ α τ ι κ ή κο ι ν ό τ η τ α π ε δι ν ή η ο π ο ί α π ερ ι λ αμ βά ν ε ι κ α ι π ε δ ι ν ο ύς κ α ι
ο ρ ε ι νο ύ ς/ μ ε ι ο ν εκ τ ι κο ύ ς ο ι κ ι σμ ο ύ ς ) . Α ν τ ο 2 0 2 0 κ ατ α χ ω ρ ή σ ετ ε Κ ο ι νό τ ητ α ό πο υ τ ο
2 0 1 6 κ ρ ί θ ηκ ε ως Μ η Κ ι ν ο ύμ ε ν η θ α έ πρ ε πε σ τ ο 2 0 2 0 ν α α ν ο ί ξ ε τ ε τ η λ ί στ α τ ι μ ώ ν τ ο υ
π ε δ ί ο Κ ω δ . Δ η μ . - Το π . Κ ο ι ν ό τ η τ ας κ α ι στ α κρ ι τ ή ρ ι α α ν α ζ ή τ η σ η ς να κ α τ α χ ω ρ ή σε τ ε σ τ ο
π ε δ ί ο Κ ω δ ι κ ό ς τ ο ν κω δ ι κ ό τ η ς μ η κ ι νο ύμ ε ν η ς κο ι ν ό τ η τ α ς . Μ ό λ ι ς τ ο ν κ ατ α χ ω ρ ή σε τ ε
επιλέγετε Αναζήτηση.
Σ τ α α πο τ ελ έσ μ ατ α εμ φ α ν ί ζ ο ντ α ι ο ι σ υσχ ε τ ι ζ ό μ ε νο ι ο ικ ι σ μ ο ί τ η ς μ η κ ι νο ύμ ε ν η ς
κ ο ι ν ό τ η τ α ς . Μ ό λ ι ς ε πι λ έ ξ ατ ε τ ο ν ο ι κ ι σμ ό πο υ θ έλ ε τ ε κ ά ν ε τ ε κλ ι κ σ τ ο ε ι κο ν ι κ ό πλ ή κτ ρο
.

Εικόνα 69. Αναζήτηση οικισμών Μη κινούμενης Κοινότητας
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Στην ενότητα Αναλυτικά Στοιχεία Κατοικίας και Επικοινωνίας καταχωρείτε προαιρετικά
συμπληρωματικές πληροφορίες για τη Μόνιμη Κατοικία όπως Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός
Κώδικας, Διεθνής κωδικός τηλεφώνου, Κινητό, Σταθερό Τηλέφωνο και Email του παραγωγού το
οποίο είναι και υποχρεωτικό και μοναδικό προς καταχώρηση.

Εικόνα 70. Άλλα Στοιχεία Κατοικίας και Επικοινωνίας

Ο περιορισμός που υπάρχει σε αυτή την ενότητα είναι να συμπληρωθεί το κινητό
τηλέφωνο, ορίζοντας αρχικά τον Διεθνή κωδικό τηλεφώνου. Ως Προτεινόμενος
Διεθνής Κωδικός Τηλεφώνου είναι ο 30. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου πρέπει να
είναι μοναδικός για κάθε παραγωγό και υπάρχει σχετικός έλεγχος στην
εφαρμογή.
2 . 2 . 6 .2 . 3 Ά λ λ α Στ ο ι χ ε ί α
Στην ενότητα Άλλα Στοιχεία συμπληρώνετε κατά δήλωση του παραγωγού τις ακόλουθες πληροφορίες:
•

Κωδικό Ασφαλιστικού Φορέα (η Περιγραφή έρχεται αυτόματα βάσει του κωδικού).

•

Αριθμό Ασφάλισης

•

Α.Μ.Κ.Α.

•

Έναρξη Ασφάλισης στον τελευταίο Φορέα.

•

Αν ανήκει ο παραγωγός σε κάποιο Συνεταιρισμό. Προεπιλεγμένη έρχεται η τιμή ΟΧΙ.
Εφόσον η απάντηση είναι ΝΑΙ, θα πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά και ο Κωδικός του
Συνεταιρισμού.

Εικόνα 71. Άλλα Στοιχεία

Το πεδίο Α.Μ.Κ.Α. δεν είναι υποχρεωτικό αλλά η μη συμπλήρωση του έχει ως
συνέπεια την πιθανή μη καταβολή Ε.Φ.Κ. του Πετρελαίου. Σε περίπτωση που θα
καταχωρηθεί το Α.Μ.Κ.Α. θα πρέπει να αποτελείται ακριβώς από 11 ψηφία και
τα 4 πρώτα ψηφία να σχηματίζουν την ημερομηνία γέννησης του ασφαλιζόμενου.
2.2.6.3

Στοιχεία Έδρας Εκμετάλλευσης

Η καρτέλα των Στοιχείων Έδρας Εκμετάλλευσης χωρίζεται σε τέσσερις βασικές ενότητες:
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•

Έδρα Εκμετάλλευσης

•

Αναλυτικά Στοιχεία Τοποθεσίας Εκμετάλλευσης

•

Δάση

Εικόνα 72. Στοιχεία Έδρας Εκμετάλλευσης
2.2.6.3.1

Έδρα Εκμετάλλευσης

Στην ενότητα «Έδρα Εκμετάλλευσης» συμπληρώνονται τα πεδία:
•

Κωδικός Περιφέρειας (η Περιγραφή έρχεται αυτόματα βάσει του κωδικού),

•

Κωδικός Περιφερειακής Ενότητας (η Περιγραφή έρχεται αυτόματα βάσει του κωδικού),

•

Κωδικός Δημοτικής – Τοπικής Κοινότητας (η Περιγραφή έρχεται αυτόματα βάσει του
κωδικού).

•

Τα πεδία Είδος και ΠΟΠ\ΠΓΕ προσυμπληρώνονται βάσει παραμετρικού αρχείου με το είδος
της κοινότητας έδρας εκμετάλλευσης (Ορεινή/Μειονεκτική /Λοιπή) και τον χαρακτηρισμό
της ή μη ως ΠΟΠ\ΠΓΕ.

Εικόνα 73. Έδρα Εκμετάλλευσης
Η συμπλήρωση των πεδίων των κωδικών γίνεται είτε με τη χρήση της διαθέσιμης λίστας τιμών επιλέγοντας
το εικονίδιο

είτε καταγράφοντας απλώς την τιμή του κωδικού στο αντίστοιχο πεδίο, εφόσον τον

γνωρίζετε ήδη και επιλέγοντας tab από το πληκτρολόγιο σας. Αν η τιμή που καταχωρήσατε είναι υπαρκτή,
θα εμφανιστεί αυτόματα και η αντίστοιχη Περιγραφή.
2.2.6.3.2

Αναλυτικά Στοιχεία Τοποθεσίας Εκμετάλλευσης

Στην ενότητα Αναλυτικά Στοιχεία Τοποθεσίας Εκμετάλλευσης καταχωρείτε προαιρετικά την Τοποθεσία,
την Οδό, τον Αριθμό και το Σταθερό Τηλέφωνο. Ο Ταχυδρομικός Κώδικας είναι υποχρεωτικός.

Εικόνα 74. Αναλυτικά Στοιχεία Τοποθεσίας Εκμετάλλευσης
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2.2.6.3.3

Δάση

Στην ενότητα αυτή υπάρχει το πεδίο Κωδικός Διεύθυνσης Δασών, το οποίο προσυμπληρώνεται βάσει της
επιλεγμένης Περιφερειακής Ενότητας για την Έδρα Εκμετάλλευσης και ο Κωδικός Διεύθυνσης Δασαρχείου,
ο οποίος συμπληρώνεται προαιρετικά από λίστα τιμών, η οποία εμφανίζει τα δασαρχεία που υπάγονται
στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Δασών.

Εικόνα 75. Δάση
2.2.6.4

Τραπεζικά Στοιχεία - Ασφαλιστική Εισφορά

Η ενότητα Τραπεζικά Στοιχεία – Ασφαλιστική Εισφορά χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες:
•

Τραπεζικά Στοιχεία

•

Τρόπος Προκαταβολής Ασφαλιστικής Εισφοράς

Εικόνα 76. Τραπεζικά Στοιχεία-Ασφαλιστική Εισφορά
2.2.6.4.1

Τραπεζικά Στοιχεία

Στην ενότητα «Τραπεζικά Στοιχεία» καταχωρείτε το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό IBAN στον οποίο θα
κατατεθεί το ποσό που δικαιούται ο παραγωγός κατά την πληρωμή.
Ο Κ ω δ ι κ ό ς π ι σ τ ω τ ι κ ο ύ Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς α π ο τ ε λ ε ί τ α ι α π ό έ ν α ν τ ρ ιψ ή φ ι ο α ρ ι θ μ ό , ό π ως
α υ τ ό ς έ χ ε ι κ α τ α χ ω ρ η θ ε ί κ α ι σ τ α π α ρ α μ ε τρ ι κ ά α ρ χ ε ί α . Ο τρ ι ψή φ ι ο ς α υ τ ό ς α ρ ι θ μ ό ς
π . χ . 0 1 7 γ ι α Τ ρ ά π ε ζ α Π ε ι ρ α ι ώ ς Α . Ε . ε ί ν α ι τ ο 3 ο , τ ο 4 ο , τ ο 5 ο σ τη σ ε ι ρ ά ψ η φ ί ω ν τ ο υ
κ ω δ ι κ ο ύ I Β ΑΝ .

Εικόνα 77. Τραπεζικά Στοιχεία
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Στον πίνακα Συνδικαιούχοι Τραπεζικού Λογαριασμού μπορείτε προαιρετικά να εισάγετε τα στοιχεία ενός ή
περισσοτέρων συνδικαιούχων στο βιβλιάριο τραπέζης, επιλέγοντας

.

Εικόνα 78. Στοιχεία συνδικαιούχου
2.2.6.4.2

Τρόπος Προκαταβολής Ασφαλιστικής Εισφοράς

Στην ενότητα πρέπει υποχρεωτικά να επιλεξέτε έναν εκ των δύο τρόπων καταβολής της ασφαλιστικής
εισφοράς στον ΕΛΓΑ. Στη φόρμα αναγράφονται 2 τρόποι καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς:
α) με Απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α.
β) με Εντολή εξουσιοδότησης προς την Τράπεζα να καταβάλει στον ΕΛ.Γ.Α. με χρέωση του λογαριασμού
του παραγωγού την οφειλόμενη ασφαλιστική εισφορά από απαιτήσεις που πρόκειται να του
καταβληθούν από άλλους φορείς (ενιαία ενίσχυση, ειδικός φόρος κατανάλωσης, συμβόλαια, κα.) μετά την
καταβολή των απαιτήσεών του από τους αντίστοιχους φορείς.

Εικόνα 79. Τρόπος Ασφαλιστικής Εισφοράς

Ε άν ε πι λ ε χθεί
ο δε ύ τε ρο ς
τρό πο ς
πλ ηρω μής
(εντο λ ή
ε ξ ο υ σι ο δό τησης στην τράπε ζα ), τό τε ο παραγ ω γ ό ς θα πρέπε ι να
έ χε ι προ σκο μί σε ι στο ν Φο ρέ α καταχώ ρ ησης την ε ντο λ ή
ε ξ ο υ σι ο δό τησης προ ς την Τ ράπε ζα, με το γ νήσι ο της υ πο γραφής
το υ
παραγ ω γ ο ύ ,
ε πι κυ ρω μέ ν η
από
Κ . Ε . Π.
Ο
Φο ρέ ας
καταχώ ρ ησης αντί σ το ι χα θα πρέ πει να έ χε ι καταχω ρήσε ι στα
Δ ι και ο λ ογ ητι κά το ο μώ νυ μο δι και ο λ ογητι κό (Ν ο 6 5 ) και να έ χε ι
ε π ι συ νάψ ε ι το αντίσ το ι χο σκαναρι σμέ νο αρχε ί ο .
Επίσης, υπάρχει το πεδίο Εκκρεμεί Εξουσιοδότηση ΕΛ.Γ.Α., το οποίο συμπληρώνεται με ΝΑΙ, εάν ο
παραγωγός θέλει να οριστικοποιήσει την αίτηση με την επιλογή της Απευθείας κατάθεσης σε τραπεζικό
λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α., αλλά εκκρεμεί να παραδώσει στον Φορέα καταχώρησης την εξουσιοδότηση, ώστε
να αλλάξει σε επόμενη μεταβολή της αίτησης ο τρόπος κατάθεσης σε Εντολή εξουσιοδότησης προς την
Τράπεζα να καταβάλει στον ΕΛ.Γ.Α. με χρέωση του λογαριασμού του παραγωγού την οφειλόμενη
ασφαλιστική εισφορά.
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Εικόνα 80. Εκκρεμεί Εξουσιοδότηση
Τέλος, υπάρχει το πεδίο Ποσοστό μεταβολής ασφαλιστικής εισφοράς το οποίο έρχεται με προεπιλεγμένη
τιμή 0,00. Το πεδίο αυτό παίρνει τιμές από -20% έως 20%. Η τιμή του πεδίου επηρεάζει προς τα πάνω ή
προς τα κάτω τη συνολική εισφορά του φυτικού κεφαλαίου και μόνο.

Εικόνα 81. Ποσοστό μεταβολής ασφαλιστικής εισφοράς
Μόλις καταχωρήσετε τα στοιχεία των ενοτήτων Προς, Γενικά Στοιχεία Αιτούντα, Στοιχεία Έδρας
Εκμετάλλευσης, Τραπεζικά Στοιχεία μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Καταχώρηση δίχως να σας
εμφανιστεί κάποιο μήνυμα της εφαρμογής που να υποδεικνύει ελλειπή καταχώρηση πεδίων. Επιλέγοντας
αποθηκεύετε τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει μέχρι στιγμής.
Αν για παράδειγμα έχετε συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία της ενότητας Γενικά Στοιχεία Αιτούντα αλλά
όχι τα υποχρεωτικά πεδία των επόμενων ενοτήτων, τότε κατά την αποθήκευση εμφανίζονται σφάλματα για
υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να καταχωρηθούν στις άλλες καρτέλες.
2.2.6.5

Μέτρα/Δράσεις – Επιχειρ. Προγράμματα

Η ενότητα Μέτρα/ Δράσεις – Επιχειρ. Προγράμματα χωρίζεται σε τέσσερις βασικές ενότητες :
•

Αιτήματα συμμετοχής σε Μέτρα/Δράσεις, που αποτελεί τον βασικό πίνακα καταχώρησης
των δράσεων.

•

Στοιχεία Συζύγου

•

Στοιχεία Διαδόχου Πρόωρης Συνταξιοδότησης, που ενεργοποιείται έφοσον αιτηθείτε το
Μέτρο 113.1 «Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών Μ113»

•

Αιτήματα συμμετοχής σε Επιχειρησιακά Προγράμματα
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Εικόνα 82. Μέτρα- Δράσεις

Εικόνα 83. Στοιχεία Διαδόχων Πρόωρης

2.2.6.5.1

Αιτήματα Συμμετοχής σε Μέτρα/Δράσεις

Για να δηλωθεί η συμμετοχή σε κάποια Δράση πρέπει να γίνει εισαγωγή εγγραφής στον Πίνακα των
Δράσεων, επιλέγοντας Νέα Εγγραφή και στη συνέχεια επιλέγοντας το ζητούμενο Μέτρο/Δράση από τη
διαθέσιμη λίστα τιμών, την οποία ανοίγετε από το εικονίδιο

.

Εικόνα 84. Εισαγωγή Παράλληλων Δράσεων

Δεν απαιτείται σε όλα τα Μέτρα η συμπλήρωση του Αριθμού και της Ημερομηνίας
Απόφασης. Αν έχετε παραλείψει να συμπληρώσετε τις πληροφορίες αυτές σε
μέτρο που τις απαιτεί θα εμφανιστεί ενημερωτικό μήνυμα.
Στον πίνακα καταχώρησης των Δράσεων μπορείτε να επιλέξετε διαδοχικά όσες Δράσεις θέλετε, χωρίς
υποχρεωτικά να κάνετε αποθήκευση ανά Δράση. Στο τέλος όμως της καταχώρησής σας ανά καρτέλα, θα
πρέπει να επιλέξετε Καταχώρηση για να αποθηκευτούν οι ενέργειές σας.

2.2.6.5.2

Μέτρα/Δράσεις που είναι σε ισχύ για το έτος 2021

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΡΑΣΗ

10.0.4

Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών

10.1.02

Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας

10.1.08

Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
57

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΡΑΣΗ

10.1.1

Προστασία άγριας ορνιθοπανίδας

10.1.3

Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας

10.1.4Α

Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα - Δέσμευση Α, αγρανάπαυση

10.1.4Β

Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα - Δέσμευση Β, αμειψισπορά

10.1.4Γ

Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα - Δέσμευση Γ, χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις
καλλιέργειες

10.1.4Δ

Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα - Δέσμευση Δ, ζώνη ανάσχεσης

10.1.7

Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες

10.1.9

Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

11.1.1

Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

11.1.2

Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

11.2.1

Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία

11.2.2

Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία

113.1

Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών Μ113

13.1

Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές

13.2

Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών

13.3

Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές που υπόκεινται σε ειδικούς περιορισμούς

3.1

Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας

8.1

Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων

2.2.6.5.3 Αιτήματα Συμμετοχής σε Επιχειρησιακά Προγράμματα
Οι παραγωγοί που είναι μέλη ομάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών μπορούν να δηλώσουν κάποιο από
τα ακόλουθα επιχειρησιακά προγράμματα:
•

Δράση 3. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών

•

Δράση 4. Μείωση ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα – Ξηρική αμειψισπορά
που εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης

•

Δράση 5. Μείωση ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα – Χλωρά λίπανση με φυτά
εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της
αρδευόμενης έκτασης

•

Δράση 6. Αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης

•

Δράση 7. Βιολογική μέθοδος παραγωγής - Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές
πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

•

Δράση 8. Βιολογική μέθοδος παραγωγής - Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών
πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία

•

Δράση 10. Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών. Εφαρμογή της μεθόδου
σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

•

Δράση 11. Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών – εξαπόλυση εγκεκριμένων
μακρο- οργανισμών
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2.2.6.5.3.1

Επιλέξιμο Φυτικό Κεφάλαιο για τις δράσεις:
•

Δ11 Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - εξαπόλυση εγκεκριμένων μακροοργανισμών

•

Δ3 Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών

•

Δ6 Αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης

Είναι όλες οι ομάδες καλλιέργειας του κατωτέρω πίνακα και οι ποικιλίες τους.
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

39

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

19

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

29

ΜΠΑΝΑΝΕΣ

36.2

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ

21

ΑΚΡΟΔΡΥΑ (ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ)

15

ΕΛΑΙΩΝΕΣ

20.2

ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

38

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

37

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

24

ΓΕΩΜHΛΑ

45.2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

45.1

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

36.3

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ

28.1

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΙΔΑΣ

18

ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

68

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ

66

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

67

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Για να προσθέσετε εγγραφή στον πίνακα επιλέγετε Νέα Εγγραφή. Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε από τις
αντίστοιχες λίστες τιμών τον Κωδικό Δράσης Επιχειρησιακού Προγράμματος και την Ομάδα Παραγωγών
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του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Μόλις καταχωρήσετε τα συγκεκριμένα στοιχεία, θα ενημερωθούν
αυτόματα τα πεδία Πρωτόκολλο, Ημερομηνία και Περιγραφή Προγράμματος.

Εικόνα 85. Αιτήματα συμμετοχής σε επιχειρησιακά προγράμματα
Στην περίπτωση που ένας γεωργός δηλώσει ταυτόχρονα δράση ΜΑΑ και δράση επιχειρησιακού
προγράμματος εμφανίζεται μήνυμα τόσο κατά την αποθήκευση όσο και στον έλεγχο λαθών: "Δηλώνονται
ταυτόχρονα δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Υπάρχει κίνδυνος διπλής
χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καν (ΕΕ) 2017/891. Ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων.".

2.2.6.6

Αιτήματα Άμεσων Ενισχύσεων

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι ενισχύσεις τις οποίες αιτείται ο παραγωγός. Διακρίνονται σε
ενισχύσεις που συνδέονται με συγκεκριμένα αγροτεμάχια υπό συνθήκη και σε εκείνες που αφορούν την
αίτηση στο σύνολό της. Όσες από τις αιτούμενες ενισχύσεις σχετίζονται με το φυτικό κεφάλαιο του
παραγωγού, θα πρέπει να δηλωθούν και στην ομώνυμη ενότητα του φυτικού κεφαλαίου.

Εικόνα 86. Αιτήματα Άμεσων Ενισχύσεων
Για να προσθέσετε νέα ενίσχυση θα ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
•

Επιλέξτε Νέα Εγγραφή

•

Επιλέξτε το εικονίδιο

•

Εντοπίστε την ενίσχυση που σας ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας αν θέλετε τα φίλτρα

για να ανοίξει η διαθέσιμη λίστα τιμών.

αναζήτησης και κλικάρετε
•

.

Μόλις ο πίνακας γεμίσει με την εγγραφή που επιλέξατε αποθηκεύστε με
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Η πράσινη ενίσχυση 0403 συμπληρώνεται αυτόματα εφόσον στην αίτηση υπάρχει
καταχωρημένη η 0401 για την Βασική ενίσχυση ή η 0402 για το Εθνικό Απόθεμα.
Αν υπάρχει έστω ένα αγροτεμάχιο στην αίτηση που ενεργοποιεί δικαιώματα και
ο παραγωγός δεν έχει αιτηθεί ενίσχυση 0401 ή 0402, εμφανίζεται ενημερωτικό
μήνυμα που τον προτρέπει να αιτηθεί 0401 ή 0402. Το μήνυμα είναι
Απαγορευτικό στην οριστικοποίηση.
Αν υπάρχει αίτημα ενίσχυσης 0401 ή 0402 και δεν υπάρχει έστω ένα αγροτεμάχιο
στην αίτηση που να ενεργοποιεί δικαιώματα, εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα
που προτρέπει τον παραγωγο να δηλώσει ΝΑΙ στην ενεργοποίηση δικαιωμάτων
σε έστω ένα αγροτεμάχιο.
2.2.6.6.1 Eνισχύσεις που απαιτούν την συμπλήρωση και περαιτέρω στοιχείων.
Κατά την καταχώρηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης 0107 «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ» απαιτείται η συμπλήρωση του πίνακα με τίτλο «Στοιχεία Συμβάσεων». Τα πεδία
με κόκκινο αστερίσκο είναι υποχρεωτικά. Αντίστοιχα πρέπει να γίνει επιλογή της σύμβασης στον πίνακα
καταχώρησης του αιτήματος ενίσχυσης στο φυτικό κεφάλαιο.

Εικόνα 87. Ενίσχυση 0107 πίνακας στοιχείων σύμβασης

Κατά την καταχώρηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης 0110 «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ» απαιτείται η συμπλήρωση του πίνακα με τίτλο «Στοιχεία Συμβάσεων». Τα πεδία με
κόκκινο αστερίσκο είναι υποχρεωτικά. Αντίστοιχα πρέπει να γίνει επιλογή της σύμβασης στον πίνακα
καταχώρησης του αιτήματος ενίσχυσης στο φυτικό κεφάλαιο.
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Εικόνα 88. Ενίσχυση 0110 πίνακας στοιχείων σύμβασης

Κατά την καταχώρηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης 1101 «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων»
απαιτείται η συμπλήρωση του πίνακα με τίτλο «Στοιχεία Ένταξης». Τα πεδία με κόκκινο αστερίσκο είναι
υποχρεωτικά. Αντίστοιχα πρέπει να γίνει επιλογή της ένταξης στον πίνακα καταχώρησης του αιτήματος
ενίσχυσης στο φυτικό κεφάλαιο.

Δεν επιτρέπεται η δήλωση αιτήματος ενίσχυσης 1101 σε καλλιέργεια
διαφορετική των 6, 36.2 για εντάξεις εκτός της περιόδου 01/01/2020 έως
31/12/2020.

Εικόνα 89. Ενίσχυση 1101 πίνακας στοιχείων ένταξης
Για τις ενισχύσεις 0102 «Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια Σκληρού Σίτου» και 0501 «Ειδική
Ενίσχυση για την καλλιέργεια Βαμβακιού» πρέπει να συμπληρωθεί ο θυγατρικός πίνακας με τίτλο
«Στοιχεία Σπόρου - Ετικετών» τα δεδομένα του οποίου γεμίζουν μηχανογραφικά τα πεδία «Χρησ/σες
ποσοτητες σπόρου» και «Αριθμός ετικετών» του μητρικού πίνακα με τίτλο «Αιτήματα Άμεσων
Ενισχύσεων».

Πρέπει να συμβαδίζει η καλλιέργεια – ποικιλία που δηλώνεται στο φυτικό
κεφάλαιο του αγρού με την αντίστοιχη που δηλώνεται στον πίνακα «Στοιχεία
Σπόρου – Ετικετών».
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Εικόνα 90. Στοιχεία σπόρου- ετικετών για βαμβακι και σιτάρι
Για τα αγροτεμάχια στα οποία δηλώνεται η ενίσχυση σίτου/ βαμβακιού ελέγχεται ο επιμερισμός του
σπόρου, τα αποτελέσματα του οποίου μπορείτε να δείτε στα Συγκεντρωτικά Στοιχεία-> Απαιτούμενες
ποσότητες πιστοποιημένου σπόρου ανά καλλιέργεια.
Αν και δεν αποτελεί ενίσχυση, δημιουργήθηκε ο κωδικός 0408 «Δήλωση σπόρου-ετικετών για την
καλλιέργεια Βιομηχανικής Κάνναβης» ο οποίος εισάγεται αυτόματα στα Αιτήματα Άμεσων Ενισχύσεων
στα Γενικά Στοιχεία, εφόσον δηλώνεται σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια η καλλιέργεια 69 και έχει ΝΑΙ
στο πεδίο Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων. Τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας «Στοιχεία Σπόρου Ετικετών» στα Αιτήματα Άμεσων Ενισχύσεων. Πρέπει να συμβαδίζει η ποικιλία κάνναβης που δηλώνεται
στο φυτικό κεφάλαιο του αγρού με την αντίστοιχη που δηλώνεται στον πίνακα «Στοιχεία Σπόρου –
Ετικετών».

Εικόνα 91. Στοιχεία σπόρου- ετικετών για τη βιομηχανική κάνναβη
Στην ίδια ενότητα των Άμεσων Ενισχύσεων υπάρχει ενότητα με τίτλο Καθεστώς Μικρών Καλλιεργητών με
τα εξής πεδία:

Εικόνα 92. Καθεστώς Μικρών Καλλιεργητών
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•

Μικρός Καλλιεργητής: πεδίο μόνο για ανάγνωση με την ένδειξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ

•

Απένταξη παραγωγού από το Καθεστώς των μικρών καλλιεργητών: εμφανίζεται μόνο αν
στο παραπάνω πεδίο υπάρχει ένδειξη ΝΑΙ και προσυμπληρώνεται με ΟΧΙ, εκτός αν ο
παραγωγός επιθυμεί την απένταξη του από το καθεστώς

•

Το 2021 υποβάλλω ως αποδέκτης αίτηση μεταβίβασης του συνόλου…επιθυμώ την ένταξή
μου στο καθεστώς των Μικρών καλλιεργητών: εάν ένας παραγωγός είναι αποδέκτης
μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς του συνόλου των δικαιωμάτων άλλου παραγωγού, ο
οποίος ήταν μικροκαλλιεργητής, τότε επιλέγοντας ΝΑΙ στο συγκεκριμένο πεδίο επιλέγει τη
μεταβίβαση και της ιδιότητας του μικροκαλλιεργητή. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό των
ενισχύσεων που θα λάβει θα έχει όριο τα 1250,00€.

2.2.6.7

Δικαιώματα

Ο πίνακας με τίτλο «Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης» περιέχει τις εξής πληροφορίες (άρθρο 14, Καν (ΕΕ)
809/2014):
•

Έκδοση Υπολογισμού δικαιωμάτων

•

Κατηγορία δικαιωμάτων

•

Περιφέρεια δικαιωμάτων

•

Είδος Δικαιώματος

•

Προέλευση δικαώματος

•

Αριθμός ΔΒΕ

•

Ενέργοποίηση ΔΒΕ 2020 (συμπληρώνεται με τον αριθμό των δικαιωμάτων που
ενεργοποιήθηκαν το 2020)

•

Μοναδιαία αξία

•

Συνολική αξία

•

Εκούσια παραχώρηση ΔΒΕ στο Εθνικό Απόθεμα (Το πεδίο συμπληρώνεται με αριθμό
δικαιωμάτων. Ισχύει ότι 0 < αριθμός δικαιωμάτων που παραχωρούνται <=αριθμό
δικαιωμάτων που κατέχει ο παραγωγός)

Εικόνα 93. Δικαιώματα
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Συγκατάθεση GDPR

2.2.6.8

Στη συγκεκριμένη ενότητα ο παραγωγός παρέχει ή όχι τη συγκατάθεσή του στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να
διαθέσει τα δεδομένα που συγκεντρώνει από την αίτησή του, σε άλλους φορείς σύμφωνα με τον Γενικό
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.
Η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης καρτέλας γίνεται μέσω της επιλογής

.

Με την επιλογή του συγκεκριμένου πλήκτρου ο πίνακας γεμίζει με 13 εγγραφές και πρέπει να
συμπληρωθούν όλες με τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ στην στήλη «Συγκατάθεση».

Εικόνα 94. Εισαγωγή/ Ενημέρωση Στοιχείων GDPR

Απαραίτητα εικονικά πλήκτρα στο άνω μέρος της οθόνης

2.2.6.9

Στα Γενικά Στοιχεία της αίτησης, στο άνω δεξιό μέρος της οθόνης υπάρχουν έξι πολύ σημαντικές επιλογές.
Την «Νέα Εγγραφή» και την «Διαγραφή» τις έχουμε περιγράψει ήδη στις παραγράφους 2.2.5.1.3 και
2.2.5.1.2. αντίστοιχα.

Εικόνα 95. Εικονικά πλήκτρα στα Γενικά Στοιχεία
Οπότε θα σταθούμε στις υπόλοιπες επιλογές που είναι πολύ σημαντικές για τον χρήστη κατά την
επεξεργασία της αίτησης:
Επιλέγοντας το συγκεκριμένο πλήκτρο εμφανίζεται παράθυρο με επιλογές εκτυπώσεων
που αφορούν πάντα τον συγκεκριμένο ΑΦΜ τον οποίο επεξεργάζεστε και παράγονται σε
μορφή pdf.
•

Αναλυτική – Συνοπτική εκτύπωση αίτησης: αποτελούν αντίγραφο της ΕΑΕ σε αναλυτική ή
λίγο πιο συνοπτική μορφή (εξαιρούται απλά κάποιοι όροι και προϋποθέσεις) στην
τρέχουσα μορφή της. Με την ταυτόχρονη επιλογή του check box «Με στοιχεία Χάρτη»
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εκτυπώνονται μαζί και τα αποσπάσματα χάρτη των αγροτεμαχίων της αίτησης. Ο ΕΛΓΑ δεν
περιλαμβάνεται
•

Εκτύπωση ΕΛΓΑ: μεμονωμένη εκτύπωση της Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής του ΕΛΓΑ

•

Εκτύπωση Κάλυψης Καλλιέργειας: παράγεται μόνο για τους ΑΦΜ που έχουν δηλώσει
θερμοκηπιακές καλλιέργειες και έχουν συμπληρώσει την αντίστοιχη οθόνη Κάλυψη
Καλλιέργειας και περιλαμβάνει τις αντίστοιχες πληροφορίες

•

Εκτύπωση Εισαγγελικής Παραγγελίας: εκτυπώνεται μόνο για οριστική αίτηση και αποτελεί
αντίγραφο της ΕΑΕ σε μορφή καθορισμένη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να χρησιμοποιείται σε
νομικές διαδικασίες

•

Εκτύπωση Αίτησης Πληρωμής Μέτρων: εφόσον δηλώνεται έστω και ένα μέτρο ή δράση
στην αίτηση, παράγεται η αντίστοιχη αίτηση πληρωμής για να την προσκομίσει ο γεωργός
σε όποια δημόσια υπηρεσία απαιτείται.

•

Εκτύπωση Πληρότητας Φακέλου: ενημερωμένη πάντα με την τρέχουσα μορφή της αίτησης,
εμφανίζει ποια είναι τα απαιτούμενα για επισύναψη δικαιολογητικά και υπάρχει ένδειξη
ΝΑΙ/ΟΧΙ ως προς την προσκόμισή τους.

•

Εκτύπωση Δήλωσης Τελών Βόσκησης: απαιτείται να υπογραφεί από τον αιτούντα και να
επισυναφθεί στην αίτηση σε περίπτωση που ο παραγωγός δηλώνει ζωϊκό κεφάλαιο ή
επιθυμεί να ενεργοποιήσει δικαιώματα της περιφέρειας ΠΕ1 και επιθυμεί την κατανομή
κοινοτικού βοσκοτόπου.

•

Αίτηση Φορέων ΟΕΒ: Τυπώνεται μόνο για τους ΑΦΜ που έχουν αρδευόμενα τεμάχια με
δηλωμένο φορέα Δήμο, Περιφέρεια, ΟΕΒ για να την προσκομίσουν στον αντίστοιχο φορέα
άρδευσης.

Εικόνα 96. Εκτυπώσεις αίτησης
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Τόσο κατά την διάρκεια της επεξεργασίας της αίτησης αλλά και αφού
οριστικοποιηθεί, η συγκεκριμένη επιλογή σας εμφανίζει συγκεντρωμένα όλα
τα λάθη και τις εκκρεμότητες της αίτησης βάσει του τρέχοντος status. Διαθέτει και επιλογή εκτύπωσης.
Είναι το πλήκτρο της Αποθήκευσης. Όποια ενέργεια και αν κάνετε κατά την
επεξεργασία της αίτησης, χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο πλήκτρο για να
αποθηκεύσετε.
Σας επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη/tab που χρησιμοποιήσατε.

Η συγκεκριμένη μπάρα επιλογών διατηρείται στο άνω μέρος της οθόνης κατά την
πλοήγησή σας στις οθόνες της αίτησης, έχοντας ως σταθερά πλήκτρα τα Γενικά
Στοιχεία (Γρήγορη μετάβαση στην οθόνη των Γενικών Στοιχείων), τον Έλεγχο
Λαθών Αίτησης, την Καταχώρηση και την Επιστροφή. Κάποια επιπλέον πλήκτρα
εμφανίζονται υπό συνθήκη ανάλογα με την οθόνη π.χ. Διασύνδεση Χωρικών και
Ενημέρωση ΑΑΔΕ στα Αγροτεμάχια.
Στα αριστερά υπάρχουν επίσης τα πλήκτρα:
Μόλις ολοκληρώσετε την επεργασία της αίτησης και εφόσον έχετε τρέξει τον Έλεγχο
Λαθών για να εντοπίσετε τις όποιες παραλείψεις, επιλέγετε την Οριστικοποίηση για
να «κλείσετε» την αίτηση, δηλαδή να πάρει πρωτόκολλο. Εάν η αίτηση έχει λάθη/παραλείψεις που δεν
επιτρέπουν την οριστικοποίησή της θα σας εμφανίσει μήνυμα. Η Οριστική αίτηση είναι μη επεξεργάσιμη.
Παράγει αντίγραφο της αίτησης σε xml μορφή.

Στην οριστική αίτηση και μόνο εμφανίζονται δύο ακόμη εικονικά πλήκτρα:
Χρησιμοποιείται για την επισύναψη των δικαιολογητικών 135,136,137
που αφορούν την άρδευση του αγροτεμαχίου. Τα δικαιολογητικά
επισυνάπτονται στην οριστική αίτηση και ενημερώνεται αντίστοιχα με
τις νέες εγγραφές η οθόνη «Δικαιολογητικά» της αίτησης.
Χρησιμοποιείται για την επισύναψη του δικαιολογητικού 130, σε
περίπτωση που έχει δηλωθεί σε αγροτεμάχιο εξαίρεση ΑΤΑΚ =
Θανών και δεν επιβεβαιώνεται από το σύστημα ο θάνατος του ιδιοκτήτη. Το δικαιολογητικό επισυνάπτεται
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στην οριστική αίτηση και ενημερώνεται αντίστοιχα με τις νέες εγγραφές η οθόνη «Δικαιολογητικά» της
αίτησης.

Χρησιμοποιείται για την
επισύναψη του δικαιολογητικού 129 Εξουσιοδότηση πληρωμής οφειλής μισθώματος δημόσιου
βοσκότοπου. Το δικαιολογητικό επισυνάπτεται στην οριστική αίτηση και ενημερώνεται αντίστοιχα με τις
νέες εγγραφές η οθόνη «Δικαιολογητικά» της αίτησης.

2.2.7

Αναλυτικά Στοιχεία

Το μενού Αναλυτικά Στοιχεία αποτελείται από οκτώ βασικά υπομενού, τα οποία στην ουσία συνθέτουν την
αίτηση:
•

Αγροτεμάχια

•

Ζωικές Εκμεταλλεύσεις

•

Ομάδες Παραγωγών

•

Δικαιολογητικά

•

Επιχειρήσεις Παραγωγής Βιοκαυσίμων

•

Στοιχεία Νοικοκυριού

•

Ηλεκτροδότηση Αγροτεμαχίων

Εικόνα 97. Αναλυτικά Στοιχεία Αίτησης
Τα ανωτέρω υπομενού αναλύονται στις επόμενες παραγράφους.
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2.2.7.1

Οθόνη Αγροτεμάχια

Στο υπομενού με τίτλο Αγροτεμάχια καταχωρείτε τις πληροφορίες που χαρακτηρίζουν τα αγροτεμάχια του
παραγωγού και τις αντίστοιχες καλλιέργειες. Στην οθόνη των Αγροτεμαχίων υπάρχουν οι ακόλουθες
πληροφοριακές ενότητες:

2.2.7.1.1

•

Γενικά Στοιχεία Αγροτεμαχίου

•

Ιδιοκτησία

•

Συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας Βοσκοτόπων

•

Μέτρα/Δράσεις- Επιχειρησιακά Προγράμματα

•

Χλωρά Λίπανση

•

Φυτικό Κεφάλαιο

•

Κάλυψη Καλλιέργειας

Πίνακας Αγροτεμάχια

Στον πίνακα με τίτλο Αγροτεμάχια καταγράφετε τα στοιχεία που περιγράφουν το κάθε αγροτεμάχιο. Ο
πίνακας περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες:
•

UAA: μοναδικός κωδικός αγροτεμαχίου που θα παραμένει σταθερός ανεξάρτητα από το
έτος υποβολής της ΕΑΕ.

•

Α/Α: ο αύξων αριθμός αγροτεμαχίου.

•

Κωδικός Κοινότητας: συμπληρώνεται από λίστα τιμών και αφορά την κοινότητα όπου
εντοπίζεται το

αγροτεμάχιο. Επικαιροποιείται αυτόματα όταν το αγροτεμάχιο

ψηφιοποιηθεί λαμβάνοντας την κοινόητα που έχει αποδοθεί στο ilot.
•

Δημοτική – Τοπική Κοινότητα: η Περιγραφή του ήδη επιλεγμένου κωδικού κοινότητας όπου
δηλώνεται το αγροτεμάχιο.

•

Είδος Κοινότητας βάσει ilot: ένδειξη εάν η κοινότητα είναι Ορεινή, Μειονεκτική, Λοιπή ή
Πρώην Μειονεκτική βάσει της ενότητας (ilot) στην οποία έχει ψηφιοποιηθεί το τεμάχιο.

•

ΠΟΠ/ΠΓΕ: ενημερώνεται αυτόματα και αποτελεί ένδειξη εάν η κοινότητα είναι
χαρακτηρισμένη ΠΟΠ/ΠΓΕ

•

Τοποθεσία: το τοπωνύμιο της περιοχής όπου εντοπίζεται το αγροτεμάχιο. Το πεδίο δεν έχει
περιορισμούς ως προς την καταχώρηση.

•

Αρδευόμενο: συμπληρώνεται βάσει δήλωσης του παραγωγού. Η τιμή του πεδίου παίρνει
τιμή ΝΑΙ/ ΌΧΙ και δηλώνει αν το αγροτεμάχιο είναι αρδευόμενο. Εάν ένα τεμάχιο δηλωθεί
ως αρδευόμενο θα πρέπει να καταχωρηθούν τα συμπληρωματικά στοιχεία στην ενότητα
«Αρδευόμενο» που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα των αγροτεμαχίων και προαιρετικά
συμπληρώνεται ο πίνακας «Φορείς Άρδευσης».

•

Επιλέξιμη Έκταση: το άθροισμα των κύριων καλλιεργειών που έχουν καταχωρηθεί στο
φυτικό (100%).
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•

Ολική επιλέξιμη έκταση και ακαλλιέργητο περιθώριο: το σύνολο των επιλέξιμων εκτάσεων
που προκύπτει από τις κύριες καλλιέργειες φυτικού (100%) + Ακαλλιέργητο περιθώριο.

•

Αιτηθείσα Έκταση Ενιαίας Ενίσχυσης: το σύνολο των επιλέξιμων εκτάσεων από κύριες
καλλιέργειες φυτικού (που αναλογoύν στον παραγωγό βάσει ποσοστού ιδιοκτησίας) +
Ακαλλιέργητο περιθώριο.

•

Επιλέξιμη έκταση ακαλλιέργητου περιθωρίου: η έκταση του ακαλλιέργητου περιθωρίου
εφόσον υπάρχει.

•

Ακαλλιέργητο Περιθώριο στο Πλαίσιο της Δράσης Μ10.1.4: η έκταση που χρησιμοποιείται
για την τήρηση των δεσμεύσεων της Δράσης (έκταση >=0 και μικρότερη της
ψηφιοποιημένης έκτασης για το αγροτεμάχιο στο οποίο δηλώνεται το Μ10.1.4)

•

Κοινοτικό /Δημόσια: έρχεται προσυμπληρωμένο με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αναλόγως αν ο παραγωγός
λαμβάνει ή όχι Κοινοτικό Βοσκότοπο.

•

Όμορος Κωδικός: δηλώνεται ο α/α του αγροτεμαχίου της ίδιας αίτησης με το οποίο υπάρχει
ομορότητα (βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο 2.2.7.1.2.4 Όμορα Αγροτεμάχια)

•

Όμοροι: ανοίγει λίστα επιλογής διαθέσιμων αγροτεμαχίων για ομορότητα

•

Λίστα όμορων: αναγράφεται αυτόματα ο α/α των αγροτεμαχίων που δηλώθηκαν ως όμορα

Εικόνα 98. Αγροτεμάχια

Για να καταχωρήσετε ένα νέο αγροτεμάχιο πρέπει να επιλέξετε Νέα Εγγραφή από τον πίνακα των
Αγροτεμαχίων.
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Εικόνα 99. Νέα Εγγραφή Αγροτεμαχίου
Έπειτα θα ανοίξει στον πίνακα μία κενή γραμμή, ώστε να συμπληρώσετε τα πεδία που αναφέρθηκαν
παραπάνω. Μόλις καταχωρήσετε και αποθηκεύσετε τη νέα εγγραφή του πίνακα χρησιμοποιώντας το
πλήκτρο Καταχώρηση, θα πρέπει να μεταβείτε στις υπόλοιπες καρτέλες του μενού των Αγροτεμαχίων και
να συμπληρώσετε τα στοιχεία που αφορούν το νέο τεμάχιο.
2.2.7.1.2

Γενικά Στοιχεία Αγροτεμαχίου

Η καρτέλα Γενικά Στοιχεία Αγροτεμαχίου αποτελείται από τις εξής σταθερές υποενότητες :
•

Χαρτογραφικό Υπόβαθρο

•

Επιλεξιμότητα

•

Συνιδιοκτησία

•

Αρδευόμενο

•

Ενδείξεις
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Εικόνα 100. Γενικά Στοιχεία Αγροτεμαχίων
2.2.7.1.2.1

Φορείς Άρδευσης - Αρδευόμενο

Αν το τεμάχιο δηλωθεί ως Αρδευόμενο εμφανίζεται στην καρτέλα «Γενικά Στοιχεία» και ο πίνακας «Φορείς
Άρδευσης» ο οποίος συμπληρώνεται προαιρετικά.

Εικόνα 101. Φορείς άρδευσης
Για τη συμπλήρωση του πίνακα θα πρέπει να επιλέξετε Νέα Εγγραφή. Στην κενή γραμμή που θα
δημιουργηθεί επιλέγετε τύπο φορέα από την drop down list:


Περιφέρεια: δεν απαιτείται η συμπλήρωση άλλου πεδίου στον πίνακα



Δήμος: δεν απαιτείται η συμπλήρωση άλλου πεδίου στον πίνακα



ΟΕΒ: θα πρέπει να επιλέξετε τον Φορέα ΟΕΒ από την διαθέσιμη λίστα τιμών. Δεν επιτρέπεται η
Περιφερειακή Ενότητα του αγροτεμαχίου να διαφέρει από εκείνη του επιλεγμένου ΟΕΒ.



Ιδιωτική Υδροληψία: δεν απαιτείται η συμπλήρωση άλλου πεδίου στον πίνακα

Επίσης ως προς την Άρδευση του αγροτεμαχίου υπάρχει η ενότητα «Αρδευόμενο» στα Γενικά Στοιχεία του
αγρού, η οποία ενεργοποιείται μόνο για αρδευόμενα τεμάχια.

Εικόνα 102. Αρδευόμενο – Παροχή ηλεκτροδότησης
Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι:


Ο Τύπος Ενέργειας με τις εξής επιλογές: Πετρέλαιο, Βενζίνη, Ηλεκτρισμός, Δίκτυο υπό πίεση
Αν δηλωθεί Ηλεκτρισμός και εφόσον έχουν δηλωθεί στοιχεία Παροχής Ηλεκτροδότησης στην οθόνη
«Ηλεκτροδότηση Αγροτεμαχίων» του κεντρικού μενού, πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός Παροχής
Ηλεκτροδότησης.

Εικόνα 103. Παροχή ηλεκτροδότησης
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Ανάλογα με την παροχή που θα επιλέξετε από την λίστα τιμών θα συμπληρωθούν αυτόματα και οι
σχετικές εγγραφές.
Στην περίπτωση που η παροχή ανήκει σε κάποιο άλλο παραγωγό τότε συμπληρώνεται επιπλέον και
το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Εικόνα 104. Στοιχεία παροχής


Η Χρήση Νερού με τις εξής επιλογές: Πηγάδι, Γεώτρηση, Άλλο, Τ.Ο.Ε.Β. (αν επιλέξετε Τ.Ο.Ε.Β.
προαιρετικά μπορείτε να καταχωρήσετε τον Κωδικό Τ.Ο.Ε.Β.)

2.2.7.1.2.2

Χαρτογραφικό Υπόβαθρο

Στην υποενότητα Χαρτογραφικό Υπόβαθρο εμφανίζονται τα εξής πεδία:


Περιφέρεια ΔΒΕ: η περιφέρεια δικαιωμάτων στην οποία ανήκει το τεμάχιο. Συμπληρώνεται
αυτόματα και παίρνει τιμές α) Αρώσιμα, β)Βοσκότοποι, γ) Μόνιμες/Αμπέλια και δ) Μη επιλέξιμες.



Αιτηθείσα Επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων με pef (συντελεστής επιλεξιμότητας ilot): προκύπτει
από την επιλέξιμη έκταση του φυτικού κεφαλαίου πολλαπλασιαζόμενη με το Ποσοστό
Συνιδιοκτησίας και τον συντελεστή επιλεξιμότητας της βοσκοτοπικής ενότητας, εφόσον το
αγροτεμάχιο ανήκει σε ενότητα που έχει χαρακτηριστεί βοσκοτοπική.



Χαρτογραφικό Υπόβαθρο: 13ψήφιος κωδικός, ο οποίος προκύπτει από τον 10ψήφιο κωδικός της
ενότητας στην οποία έχει ψηφιοποιηθεί το αγροτεμάχιο το τρέχον έτος και από τον μοναδικό
3ψήφιο κωδικό (ΑΑ_ΤΕΜ) που έχει λάβει το αγροτεμάχιο μέσα στην ενότητα.



Άλλο Χαρτογραφικό Υπόβαθρο: συμπληρώνεται προαιρετικά



Παλαιό Χαρτογραφικό Αμπελουργικού Μητρώου: συμπληρώνεται προαιρετικά για αμπέλια



Ψηφιοποιημένη έκταση: ενημερώνεται αυτόματα βάσει των μεταβολών της γεωμετρίας του
τεμαχίου



Ψηφιοποιημένη Περίμετρος: ενημερώνεται αυτόματα βάσει των μεταβολών της γεωμετρίας του
τεμαχίου



Χαρτ. Υπόβαθρο προηγούμενου έτους: ο 13ψήφιος κωδικός του προηγούμενου έτους



Ψηφιοπ. Έκταση προηγούμενου έτους



Συμπληρωματικός Φορέας Ψηφιοποίησης: δεν χρησιμοποιείται πλέον



Πιθανότητα αλλαγής υποβάθρου: προσυμπληρώνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ και αποτελεί ένδειξη πιθανής
επικαιροποίησης της ενότητας στην οποία έχει ψηφιοποιηθεί το αγροτεμάχιο.

Εικόνα 105. Χαρτογραφικό Υπόβαθρο
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2.2.7.1.2.3

Επιλεξιμότητα

Στην ενότητα αυτή δίνεται η δυνατότητα ορίζοντας την τιμή ΝΑΙ στο πεδίο «Υποβολή ένστασης επιλεξ.» να
υποβληθεί ένσταση επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο τεμάχιο, το οποίο είναι επιλεγμένο στον πίνακα
«Αγροτεμάχια».
Με την αποθήκευση της συγκεκριμένης ενέργειας, ενημερώνονται αυτόματα τα πεδία της ημερομηνίας
υποβολής ένστασης καθώς και του χρήστη υποβολής ένστασης. Υπενθυμίζουμε ότι η ένσταση
επιλεξιμότητας υποβάλλεται για τα αγροτεμάχια εκείνα που εμπίπτουν είτε εν μέρει είτε εξ ολοκλήρου σε
μη επιλέξιμη περιοχή (subilot ή ilot με μη επιλέξιμο cover_id).

Εικόνα 106. Επιλεξιμότητα

2.2.7.1.2.4

Περιφερειοποίηση

Στην ενότητα αυτή δίνεται η δυνατότητα ορίζοντας την τιμή ΝΑΙ στο πεδίο «Υποβολή ένστασης περιφ/σης»
να υποβληθεί ένσταση Περιφεριοποίησης σε περίπτωση διαφορετικών περιφερειών δικαιωμάτων μεταξύ
των όμορων αγροτεμαχίων. Εφόοσν επιλεγεί τιμή ΝΑΙ με την αποθήκευση θα αποθηκεύεται η ημερομηνία
και ο χρήστης που υπέβαλε την ένσταση.
Δεν επιτρέπεται να υποβάλετε ένσταση Περιφεριοποίησης σε περίπτωση που το αγροτεμάχιο δεν είναι
όμορο, δηλαδή όταν το πεδίο όμορος κωδικός είναι κενό.

Σημείωση: σε περίπτωση που το όμορο είναι σε Περιφέρεια 0 δεν απαιτείται να
υποβάλετε ένσταση, διότι τα αγροτεμάχια που ανήκουν σε Περιφέρεια 0
εξετάζονται μηχανογραφικά με αυτοματοποιημένες Ενστάσεις Περιφεριοποίησης
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αρκεί να μην έχουν εξεταστεί τα προηγούμενα έτη.

2.2.7.1.2.5

Όμορα Αγροτεμάχια

Η δήλωση όμορου αγροτεμαχίου κρίνεται σκόπιμη μόνο όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:


Το τεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή ανανέωσης υποβαθρου



Λόγω της ανανέωσης «σπάει» και τμήματά του ανήκουν σε δύο ή περισσότερες ενότητες



Η περιφέρεια δικαιωμάτων που προκύπτει διαφέρει μεταξύ των ενοτήτων στις οποίες
υποχρεώθηκε να τεμαχιστεί και κατ’ επέκταση δεν καλύπτονται τα δικαιώματα του παραγωγού.

Τότε και μόνο τότε συμπληρώνετε το πεδίο «Όμορος Κωδικός» που υπάρχει στον πίνακα των αγροτεμαχίων,
δηλώνοντας το επιλεγμένο τεμάχιο του πίνακα π.χ. α/α1 με ποια είναι όμορο π.χ. α/α3 και α/α 4.
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Υπάρχει επίσης διαθέσιμο το «Όμοροι» με διαθέσιμη λίστα επιλογών για να ορίσετε το όμορο αγροτεμάχιο
που θέλετε να δηλώσετε. Προσοχή: η λίστα έχει όλους τους Α/Α αγροτεμαχίων του ΑΦΜ, εκτός του Α/Α της
επιλεγμένης εγγραφής αγρού.

Εικόνα 107. Δήλωση όμορου αγροτεμαχίου

Αφού ορίσετε τον Όμορο κωδικό και αποθηκεύσετε επιλέγοντας Καταχώρηση, το πεδίο «Λίστα Όμορων»
με την μοναδική συστάδα όμορων των εμπλεκόμενων αγροτεμαχίων που έχετε δηλώσει ως όμορα. Οπότε
αν έχουμε βάλει στον Α/Α=1 όμορο το 3 και στον Α/Α=3 όμορο τον 4 θα δημιουργηθεί η συστάδα 1,3,4 και
στα 3 αγροτεμάχια.
Κατά την καταχώρηση και οριστικοποίηση των στοιχείων εκτελούνται έλεγχοι ομορότητας και σε περίπτωση
που δεν καλύπτεται η ομορότητα των ζευγαριών χωρικά ή αλαφαριθμητικά, τότε θα βγει σχετικό μήνυμα
στην οθόνη που θα σας ενημερώνει γιατί δεν προκύπτει ομορότητα.
Πιο αναλυτικά για να προκύψει ομορότητα εκτελούνται οι εξής έλεγχοι:
•

Να προκύπτει χωρικά η ομορότητα δηλαδή να εφάπτονται τα όμορα τεμάχια.

•

Να είναι ένα εκ των επμλεκόμενων αγροτεμαχίων σε ανανέωση Υποβαθρου.

•

Να έχουν τα ίδια στοιχεία αλφαριθμητικά:
o

Ξηρικό – Ποτιστικό

o

Κωδικός Καλλιέργειας

o

Κωδικός Ποικιλίας

o

Κωδ. Ασφάλισης ΕΛΓΑ

o

Είδος Κοινότητας (Ορεινή, μειονεκτική, Με λοιπά Μειονέκτηματα, Πεδινή)

o

Αρδευόμενο

o

Συνιδιοκτησία (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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o

Τύπος Ενέργειας

o

Χρήση Νερού

o

Κωδικός ΤΟΕΒ

o

Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων

o

Μη διαθέσιμο (Λόγω Ανωτέρας βίας)

o

Γεώτρηση στο αγροτεμάχιο

o

Διαχείριση ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας έως 100KW

o

Τήρηση απαιτήσεων Καν. 834/2007 για βιολογική γεωργία

o

Τρόπος Άρδευσης

o

Φυτεία τουλάχιστον 3 ετών

o

Δράσεις Αγροτεμαχίων (εξαιρούμενων των 13.1 και 13.2)

o

Ενισχύσεις Αγροτεμαχίων

Εφόσον δεν ικανοποιείται κάποιος από τους παραπάνω όρους, βγαίνει σχετικό μήνυμα που σας αναφέρει
το/τα πεδίο/α που διαφοροποιούνται και δεν προκύπτει ομορότητα.
Το ποσό της εισφοράς του ΕΛΓΑ υπολογίζεται αθροιστικά για τα όμορα αγροτεμάχια ((οπότε αθροίζονται
εκτάσεις και δέντρα).

2.2.7.1.2.6

Συνιδιοκτησία

Εδώ δηλώνετε αν το χωράφι του παραγωγού είναι συνιδιόκτητο με κάποιο άλλον παραγωγό. Αν ΝΑΙ τότε
στο πεδίο Συνιδιοκτησία καταχωρείται η τιμή ΝΑΙ και στο πεδίο Ποσοστό Συνιδιοκτησίας το ποσοστό που
έχει ο συγκεκριμένος παραγωγός. Αν το χωράφι δεν είναι συνιδιόκτητο τότε έρχεται προεπιλεγμένη η τιμή
Όχι στο πεδίο Συνιδιοκτησία, και το Ποσοστό Συνιδιοκτησίας είναι το 100% .

Εικόνα 108. Συνιδιοκτησία
Συνιδιόκτητα θεωρούνται τα αγροτεμάχια τα οποία έχουν:
•

Τσεκαρισμένο το πεδίο «Συνιδιοκτησία» με τιμή ΝΑΙ .
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•

Τιμή>0 στο πεδίο «Ποσοστό Συνιδιοκτησίας» όπου το συνολικό ποσοστό των ιδιοκτησιών
ενός αγροτεμαχίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 100%.

•

Δήλωση ίδιου κωδικού Καλλιέργείας στο Φυτικό Κεφάλαιο.

•

Ίδια γεωμετρία/πολύγωνο (διαδικασία η οποία επιτυγχάνεται με τα ανάλογα εργαλεία
ψηφιοποίησης Αντιγραφή και Επικόλληση)

•

Ίδια τιμή στο πεδίο Ψηφιοποιημένη Έκταση .

Π ρ ο σ ο χ ή : Α ν α λ λ ά ξε τ ε τ ι μ ή σ τ ο π ε δ ί ο Σ υ ν ι δ ι ο κ τ η σ ί α , α π ό Ο Χ Ι σ ε Ν ΑΙ ή το
α ν τ ί σ τ ρ ο φ ο , ε ν η μ ε ρώ ν ο ν τ α ι α υ τ ό μ α τ α τ α α ν τ ί σ τ ο ι χ α π ε δ ί α τ η ς β ά σ η ς χ ω ρ ί ς ν α
σ β η σ τ ε ί η ψ η φ ι ο π ο ί η σ η . Α υ τ ό έ χ ε ι σ α ν ε πα κ ό λ ο υ θ ο , α ν τ ο τ ε μ ά χ ι ο ε ί χ ε κ α τ α χ ω ρ η θ ε ί
ω ς σ υ ν ι δ ι ό κ τ η τ ο κ α τ ά τ η μ ε τ α β ο λ ή τ ο υ πε δ ί ο υ α π ό Ν ΑΙ σ ε ΟΧ Ι , τ ο τ εμ ά χ ι ο ν α λ ά β ε ι,
τ ι μ ή Ο ΧΙ σ τ ο π ε δ ίο Σ υ ν ι δ ι ο κ τ η σ ί α ( s y n i d i o i d) , τ ιμ ή 1 0 0 σ τ ο π ε δ ί ο Π ο σ ο σ τ ό
Σ υ ν ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς ( s y ni d i o p e r c e n t ) μ ε α π οτ έ λ ε σ μ α πλ ή ρ η ς ε π ικ ά λ υ ψ η μ ε τ α ξ ύ τ ω ν
ψηφιοποιημένων αγροτεμαχίων.

2.2.7.1.2.7

Ενδείξεις

Στην υποενότητα Ενδείξεις καταχωρούνται τα εξής:
•

Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων: παίρνει τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ βάσει της δηλωθείσας καλλιέργειας. Αν
η καλλιέργεια ενεργοποιεί δικαιώματα θα πρέπει να καταχωρηθεί η τιμή ΝΑΙ εκτός και αν
ο αιτών ζητήσει το αντίθετο. Όμως, καλλιέργεια που δεν ενεργοποιεί δικαιώματα παίρνει
υποχρεωτικά την τιμή ΟΧΙ.

Κατά την οριστικοποίηση της αίτησης προκύπτει ενημερωτικό μήνυμα στην περίπτωση που ο
παραγωγός ψηφιοποιεί αγροτεμάχιο σε cover_id μη επιλέξιμο και έχει αιτηθεί είτε
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ=ΝΑΙ ή κάποιο άλλο αίτημα/δράση. Το μήνυμα είναι: «Έχετε
ψηφιοποιήσει αγροτεμάχιο σε μη επιλέξιμη περιοχή και ενδέχεται να προσδιοριστεί
μικρότερη έκταση από τη δηλωθείσα». Δεν ενεργοποιούν δικαιώματα οι ακόλουθες
καλλιέργειες:
o

43 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

o

44 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

o

42 ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

o

555 ΑΛΛΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΛΩΜΕΝΗ

o

49 ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ

o

48 ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΕ

o

99 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
77

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021

o

97 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ
•

Μη διαθέσιμο λόγω ανωτέρας Βίας: συμπληρώνεται προαιρετικά.Αν το πεδίο φέρει τιμή
ΝΑΙ ο παραγωγός δε θα μπορεί να αιτηθεί συνδεδεμένή ενίσχυση καθεστώτος στο
συγκεκριμένο αγροτεμάχιο

•

Γεώτρηση στο αγροτεμάχιο: συμπληρώνεται προαιρετικά.

•

Διαχείριση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 100kw: συμπληρώνεται προαιρετικά.

•

Τήρηση απαιτήσεων Καν. 834/2007 για βιολογική γεωργία: συμπληρώνεται προαιρετικά
και δεν συνδεέται σε επίπεδο εφαρμογής με τις δράσεις της βιολογικής γεωργίας. Παρ’ όλα
αυτά τα αγροτεμάχια με αρόσιμη καλλιέργεια που έχουν ΝΑΙ στο συγκεκριμένο πεδίο
εξαιρούνται από τον έλεγχο πρασινίσματος. Επίσης σε περίπτωση που ο παραγωγός
επιλέξει τιμή ΝΑΙ στο συγκεκρμένο πεδίο θα πρέπει στη διαχείριση εγγράφων, να
υποβάλλει σχετικό δικαιολογητικό με κωδικό 71 Βεβαίωση συμμόρφωσης τήρησης των
απαιτήσεων του Καν. 834/2007 (βιολογική γεωργία)

Εικόνα 109. Ενδείξεις
2.2.7.1.2.8

Παρατηρήσεις

Στην υποενότητα Παρατηρήσεις μπορεί ο χρήστης να γράψει δικά του σχόλια που θα συνοδεύουν το
συγκεκριμένο αγροτεμάχιο.

Εικόνα 110. Παρατηρήσεις
2.2.7.1.3

Επιπλέον Στοιχεία Υποβάθρου

Η καρτέλα Επιπλέον Στοιχεία Υποβαθρού αποτελείται από την εξής σταθερή υποενότητα :
•
2.2.7.1.3.1

Επιπλέον Στοιχεία Υποβάθρου
Επιπλέον Στοιχεία Υποβάθρου

Στην συγκεκριμένη ενότητα εμφανίζονται, για κάθε επιλεγμένο αγροτεμάχιο. επιπλέον στοιχεία
χαρτογραφικού υποβάθρου βάσει της χωρικής ενότητας (ilot) στην οποία έχει ψηφιοποιηθεί και τα οποία
είναι μόνο για ανάγνωση. Τα στοιχεία αυτά είναι :

Εικόνα 111. Επιπλέον Στοιχεία Υποβάθρου
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Χρήση Γης (κωδικός)> πχ Κωδικός 40



Χρήση Γης (περιγραφή)> πχ Αρώσιμα



Συντελεστής Επιλεξιμότητας Βοσκοτόπου (Pef)



Αγροτεμάχια Αναφοράς Δικτύου Natura (nat2000) > πχ Κατηγορίες: Ζώνες Ειδικής Προστασίας
(SPA) Ειδικές Ζώνες Διαχείρισης (SCI) - Τιμές SCI / SCI,SPA / SCI,SPA,SPASCI / SCI,SPASCI / SPA / SPA,
SPASCI / SPASCI



Αγροτεμάχια Αναφοράς Μικρών Νησιών Αιγαίου (MNA) πχ Τιμές: ενταγμένη ενότητα (1), μη
ενταγμένη (0)



Αγροτεμάχια Αναφοράς Υψηλής Φυσικής Αξίας (H.N.V) πχ Κατηγορίες: καλλιέργειες (2), βοσκοτόπια
(1) και δάση (3)



Αγροτεμάχια Αναφοράς Νιτρορύπανσης (NITRO) πχ Κατηγορίες 1,26: Δυτική-Ανατολική Θεσσαλία,
Αλμυρός Μαγνησίας, 2: Κωπαϊδικό Πεδίο, 3: Αργολικό Πεδίο, 4: Λεκάνη Πηνειού Ηλείας, 5: Κάμπος
Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ημαθίας, 6: Λεκάνη Στρυμόνα,7: Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας,8: Λεκάνη
Ποταμού Ασωπού Βοιωτίας,9: Νότιο τμήμα Ποταμού Έβρου,10: Ανατολικά και Δυτικά της Λίμνης
Βιστωνίδας,11: Λεκάνη Απορροής Ποταμού Αγγίτη,12: Βόρεια Κορινθία,13: Οροπέδιο Τρίπολης,14:
Φιλιατρά – Κυπαρισσία,15: Λεκάνη Απορροής Ποταμού Λαρισσού Αχαΐας, 16: Λεωνίδιο Αρκαδίας,
17: Μαραθώνας Αττικής, 18: Μεσογαία Αττικής, 19: Βόρειο τμήμα Ποταμού Έβρου, 20: Σπερχειός
Φθιώτιδας, 21: Παμισός Μεσσηνίας, 22: Τροιζηνία, 23: Άστρος – Άγιος Ανδρέας Αρκαδίας, 24:
Μέγαρα – Αλεποχώριο Αττικής, 25: Αταλάντη Φθιώτιδας, 27: Πτολεμαΐδα Κοζάνης, 28: Επανομή
Μουδανιών Χαλκιδικής, 29: Υπολεκάνη Γεροποτάμου Μεσσαράς Κρήτης, 30: Αρτάκη Εύβοιας



Αγροτεμάχια Αναφοράς Υγροτοπικών περιοχών (YGRO) πχ Κατηγορίες 1: Εθνικός Δρυμός Πρεσπών,
2: Υγρότοποι Αμβρακικού, 3: Εθνικό Πάρκο Παμβώτιδας Ιωαννίνων, 4: Εθνικό Πάρκο
Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού, 5: Λίμνες Τριχωνίδας – Λυσιμαχία, Λίμνη Οζερός, 6:
Δέλτα Νέστου, 7: Λίμνες Βεγορίτιδα Χειμαδίτιδα Πετρών Ζαζάτη



Αγροτεμάχια Αναφοράς Υδατικών Συστημάτων Υπόγειων Υδάτων (GWB) πχ Τιμές: κακή χημική
κατάσταση (1), καλή χημική κατάσταση (0)



Αγροτεμάχια Αναφοράς Θεσμοθετημένων Εθνικών Πάρκων (υποκατηγορίας Εθνικών Πάρκων)
CDDA > πχ Τιμές: ενταγμένη ενότητα (1), μη ενταγμένη (0)

2.2.7.1.4

Ιδιοκτησία

Στην καρτέλα Ιδιοκτησία καταχωρούνται τα στοιχεία που αφορούν την ιδιοκτησία του τεμαχίου.

Εικόνα 112. Ιδιοκτησία
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Το πεδίο Τύπος Ιδιοκτησίας συμπληρώνεται αυτόματα με βάση τον τύπο τίτλου που θα επιλεγεί στην
ενότητα των Στοιχείων Ιδιοκτησίας και παίρνει τις εξής τιμές:


Ιδιόκτητο: πρέπει να συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία και να καταχωρηθεί έγκυρος ΑΤΑΚ
για να πληρωθεί το τεμάχιο.



Ενοικιαζόμενο: πρέπει να συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία και μπορεί να καταχωρηθεί
υποχρεωτικά ο ΑΤΑΚ, ο Αριθμός Καταχήρησης Ηλεκτρονικού Ενοικιαστηρίου καθώς και η
Ημερομηνία Καταχώρησης Ηλεκτρονικού Ενοικιαστηρίου. Επίσης επιτρέπεται η καταχώρηση
περισσότερων του ενός ιδιοκτητών αρκεί τα ποσοστά ιδιοκτησίας να έχουν άθροισμα
100%.Τέλος το διάστημα των Ημερομηνίων Έναρξης και Λήξης δύναται να είναι >ή = των 4
ετών.



Μικτό: πρέπει να συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία για την εγγραφή του ιδιόκτητου και
αντίστοιχα για την εγγραφή του ενοικιαζόμενου μέρους του αγρού. Πρέπει να καταχωρηθεί
υποχρεωτικά ο ΑΤΑΚ και να είναι έγκυρος στην γραμμή που αφορά το Ε9. Επιτρέπεται η
καταχώρηση περισσότερων του ενός ιδιοκτητών αρκεί τα ποσοστά ιδιοκτησίας να έχουν
άθροισμα 100%.



Κληρονομιά: δεν καταχωρείται ΑΤΑΚ, η διαδικασία εξηγείται στην επόμενη παράγραφο



Ακτημoνικό: δεν καταχωρείται ΑΤΑΚ, η διαδικασία εξηγείται στην επόμενη παράγραφο



Αναδασμός: δεν καταχωρείται ΑΤΑΚ, η διαδικασία εξηγείται στην επόμενη παράγραφο

Σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο με τίτλο ιδιοκτησίας Ε9 δεν επιτρέπεται η δήλωση
εξαίρεσης για τις περιπτώσεις Κάτοικος Εξωτερικού, Δημόσιο, Εκκλησιαστικό,
Πολυετές Πρόγραμμα και Θανών.
2.2.7.1.4.1

Εξαιρέσεις ΑΤΑΚ

Έχει προβλεφθεί η αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων κατά τις οποίες ο αιτών δεν δύναται να
καταχωρήσει τον ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου που δηλώνει. Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται με
συγκεκριμένο τρόπο και είναι οι εξής:
1. Aγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και δηλώνονται από κληρονόμο του
θανόντα:


Εισάγετε τον τίτλο Κληρονομιά στο πεδίο «Περιγραφή τίτλου ιδιοκτησίας»



Καταχωρείτε τον ΑΦΜ του θανόντα στο πεδίο ΑΦΜ Ιδιοκτήτη



Στην Εξαίρεση ΑΤΑΚ επιλέγετε την ένδειξη ΘΑΝΩΝ και αφήνετε το ΑΤΑΚ κενό.



Κατά την αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων το πεδίο Τύπος Ιδιοκτησίας παίρνει τη τιμή
Κληρονομιά



Επισυνάπτετε το δικαιολογητικό «130 Ληξιαρχική πράξη θανάτου Ιδιοκτήτη αγροτεμαχίου»
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Εικόνα 113. Κληρονομιά
2. Αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και μισθώνονται από ιδιοκτήτη που
απεβίωσε:


Εισάγετε τον τίτλο «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης» στο πεδίο «Περιγραφή τίτλου ιδιοκτησίας»



Καταχωρείτε τον ΑΦΜ του θανόντα στο πεδίο ΑΦΜ Ιδιοκτήτη



Στην Εξαίρεση ΑΤΑΚ επιλέγετε την ένδειξη ΘΑΝΩΝ και αφήνετε το ΑΤΑΚ κενό



Κατά την αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων το πεδίο Τύπος Ιδιοκτησίας παίρνει τη τιμή
Ενοικιαζόμενο



Επισυνάπτετε το αντίστοιχο δικαιολογητικό

Εικόνα 114. Ενοικιαζόμενο από θανόντα
3. Αγροτεμάχια που ανήκουν σε ιδιοκτήτες που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν συνάψει
μακροχρόνια συμβολαιογραφικά ενοικιαστήρια:


Εισάγετε τον τίτλο «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης» στο πεδίο «Περιγραφή τίτλου ιδιοκτησίας»



Καταχωρεί τον ΑΦΜ του εκμισθωτή στο πεδίο ΑΦΜ Ιδιοκτήτη



Στην Εξαίρεση ΑΤΑΚ επιλέγετε την ένδειξη ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ και αφήνετε το ΑΤΑΚ κενό



Κατά την αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων το πεδίο Τύπος Ιδιοκτησίας παίρνει τη τιμή
Ενοικιαζόμενο



Επισυνάπτετε το αντίστοιχο δικαιολογητικό

Εικόνα 115. Ενοικιαζόμενο από κάτοικο εξωτερικού
4. Δημόσια, εκκλησιαστικά αγροτεμάχια:


Εισάγετε τον τίτλο «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης» στο πεδίο «Περιγραφή τίτλου ιδιοκτησίας»
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Καταχωρείτε τον ΑΦΜ του εκμισθωτή στο πεδίο ΑΦΜ Ιδιοκτήτη



Στην Εξαίρεση ΑΤΑΚ επιλέγετε την ένδειξη «Δημόσιο» ή «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ» ανάλογα με την
περίπτωση και το ΑΤΑΚ μένει κενό.



Κατά την αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων το πεδίο Τύπος Ιδιοκτησίας παίρνει τη τιμή
Ενοικιαζόμενο



Επισυνάπτετε το αντίστοιχο δικαιολογητικό

Εικόνα 116. Δημόσιο/Εκκλησιαστικό
5. Ακτημονικά αγροτεμάχια:


Εισάγετε τον τίτλο «Ακτημoνικό» στο πεδίο «Περιγραφή τίτλου ιδιοκτησίας»



Στην Εξαίρεση ΑΤΑΚ επιλέγετε την ένδειξη «Ακτημoνικό» και το ΑΤΑΚ μένει κενό



Δεν καταχωρείτε τον ΑΦΜ ιδιοκτήτη στο πεδίο ΑΦΜ Ιδιοκτήτη



Κατά την αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων το πεδίο Τύπος Ιδιοκτησίας παίρνει τη τιμή
Ακτημονικό



Επισυνάπτετε το δικαιολογητικό «Βεβαίωση οικείας υπηρεσίας για ακτημονικό»

Εικόνα 117. Ακτημονικό
6. Αγροτεμάχια αναδασμών που δεν έχουν ολοκληρωθεί:


Εισάγετε τον τίτλο «Αναδασμός» στο πεδίο «Περιγραφή τίτλου ιδιοκτησίας»



Δεν καταχωρείτε τον ΑΦΜ ιδιοκτήτη στο πεδίο ΑΦΜ Ιδιοκτήτη



Στην Εξαίρεση ΑΤΑΚ επιλέγετε την ένδειξη «Αναδασμός» και το ΑΤΑΚ μένει κενό



Κατά την αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων το πεδίο Τύπος Ιδιοκτησίας παίρνει τη τιμή
Αναδασμός



Επισυνάπτετε το δικαιολογητικό «Βεβαίωση οικείας υπηρεσίας για Αναδασμό Εν Εξελίξει»
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Εικόνα 118. Αναδασμός
7. Πολυετή μισθωτήρια για συμμετοχή σε πολυετή προγράμματα


Εισάγετε τον τίτλο «Ιδιωτικό συμφωνητικό» στο πεδίο «Περιγραφή τίτλου ιδιοκτησίας»



Καταχωρείτε τον ΑΦΜ του εκμισθωτή στο πεδίο ΑΦΜ Ιδιοκτήτη



Στην Εξαίρεση ΑΤΑΚ επιλέγετε την ένδειξη «Πολυετές πρόγραμμα» και το ΑΤΑΚ μένει κενό



Γίνεται έλεγχος για το ο αιτών συμμετέχει σε κάποιο από τα προγράμματα που έχουν πολυετείς
δεσμεύσεις
a. Δάσωση γεωργικών γαιών
b. Αναδιάρθρωση αμπελώνων
c. Μακροχρόνια Παύση Γαιών
d. Διάδοχος πρόωρης συνταξιοδότησης



Κατά την αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων το πεδίο Τύπος Ιδιοκτησίας παίρνει την τιμή
Ενοικιαζόμενο



Επισυνάπτετε το αντίστοιχο δικαιολογητικό

Εικόνα 119. Πολυετές Προγράμματα
8. Ιερές Μονές Αγίου Ορους
Στην εφαρμογή της ΕΑΕ 2020 χρησιμοποιείται παραμετρικό αρχείο με συγκεκριμένες Ιερές Μονές του Αγίου
Όρους, για τις οποίες επιτρέπεται η δήλωση εξαίρεσης από την υποβολή ΑΤΑΚ. Οι Ιερές Μονές αυτές είναι:


090003730 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ



090003742 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ



090003754 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ



090003766 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ



090003778 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ



090003780 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ



090003791 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ
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090003809 ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ & ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΝΗ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ



090003810 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ



090003822 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ



090003834 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ



090003846 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ



090003858 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ



090003860 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ



090003871 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ



090003883 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ



090003895 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ



090003914 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ



090003926 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ



090003938 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΩΣΙΚΟΥ

Εφόσον υποβάλει ΕΑΕ κάποιος από τους συγκεκριμένους ΑΦΜ τότε στα Στοιχεία Ιδιοκτησίας πρέπει να
δηλωθεί: α) τύπος τίτλου «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10/09/2014 ΓΙΑ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ», β) η αιτία
εξαίρεσης ΑΤΑΚ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10/09/2014 ΓΙΑ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» και γ) κενό το πεδίο
ΑΤΑΚ.
Το πεδίο Τύπος Ιδιοκτησίας, εφόσον ο Τίτλος Ιδιοκτησίας είναι «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10/09/2014 ΓΙΑ ΙΕΡΕΣ
ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ», είναι «Ιερά Μονή Αγίου Όρους χωρίς ΑΤΑΚ».

Εικόνα 120. Εξαίρεση ΑΤΑΚ για Ιερές Μονές Αγίου Όρους
Προσοχή: Η καταχώρηση εξαίρεσης ΑΤΑΚ για τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους ελέγχεται ως εξής:


Δεν μπορεί ο χρήστης να επιλέξει εξαίρεση «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10/09/2014 ΓΙΑ ΙΕΡΕΣ
ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» αν δεν έχει δηλώσει Τίτλο Ιδιοκτησίας «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ
10/09/2014 ΓΙΑ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ».



Δεν μπορεί ο χρήστης να επιλέξει Τίτλο Ιδιοκτησίας «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10/09/2014 ΓΙΑ
ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» αν ο ΑΦΜ του αιτούντα δεν είναι στον πίνακα με τις Ιερές
μονές Αγίου όρους.

84

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021



Εφόσον ο χρήστης επιλέξει τον Τίτλο Ιδιοκτησίας «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10/09/2014 ΓΙΑ
ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» πρέπει να επιλέξει και εξαίρεση «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ
10/09/2014 ΓΙΑ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ».

2.2.7.1.4.2

Περιπτώσεις Ιδιοκτησίας – Με δήλωση ΑΤΑΚ

9. Ιδιόκτητα αγροτεμάχια


Εισάγετε τον τίτλο Ε9 στο πεδίο «Περιγραφή τίτλου ιδιοκτησίας»



Συμπληρώνται αυτόματα τα πεδία ΑΦΜ και Επωνυμία Ιδιοκτήτη με βάσει τα στοιχεία του αιτούντα



Επιλέγετε Αποθήκευση



Κάνετε κλικ στη λίστα τιμών του πεδίου ΑΑΔΕ*. Κατά την επιλογή εμφανίζεται λίστα τιμών με τα
διαθέσιμα ΑΤΑΚ, έτσι όπως αυτά επεστράφησαν από την επικοινωνία με την ΑΑΔΕ.

Εικόνα 121. ΑΑΔΕ

Εικόνα 122. Στοιχεία ΑΑΔΕ


Επιλέγετε τον ΑΤΑΚ από τις προτεινόμενες τιμές



Ενημερώνεται αυτόματα το πεδίο Ένδειξη Εγκυρότητας ΑΤΑΚ με τιμές ΝΑΙ ή ΟΧΙ



Κατά την αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων το πεδίο Τύπος Ιδιοκτησίας παίρνει τη τιμή Ιδιόκτητο



Δεν επισυνάπτετε δικαιολογητικό.

* Α ν η λ ί στ α τ ι μ ώ ν τ ο υ π ε δ ί ο υ Α Α Δ Ε έ ρ θε ι κ ε ν ή τ ότ ε θ α π ρέπ ε ι ν α
ε π ι λ έξ ε τ ε τ ο ε ικ ο ν ι κό π λ ή κτ ρ ο " Ε ν η μ έρ ωσ η α π ό Α Α Δ Ε " , δ ί π λ α α π ό τ ο
π ε δ ί ο Κ ατ α χ ώ ρ η σ η .
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Εικόνα 123. Ενημέρωση από ΑΑΔΕ

10. Ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια


Εισάγετε τον τίτλο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΟ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ / ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ στο πεδίο «Περιγραφή τίτλου ιδιοκτησίας»



Καταχωρείτε Ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης του συμφωνητικού



Καταχωρείτε τον ΑΦΜ Ιδιοκτήτη



Καταχωρείτε τον ΑΤΑΚ προαιρετικά



Ενημερώνεται αυτόματα το πεδίο Ένδειξη Εγκυρότητας ΑΤΑΚ με τιμές ΝΑΙ ή ΟΧΙ



Κατά την αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων το πεδίο Τύπος Ιδιοκτησίας παίρνει την τιμή
Ενοικιαζόμενο



Επισυνάπτετε το αντίστοιχο δικαιολογητικό

11. Ιερές Μονές Αγίου Όρους


Μας δίδεται πίνακας με ΑΦΜ Ιερών μονών Αγίου όρους.



Προστίθεται αιτία εξαίρεσης ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10/09/2014 ΓΙΑ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.



Προστίθεται νέος τίτλος ιδιοκτησίας «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10/09/2014 ΓΙΑ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ
ΟΡΟΥΣ» και συνδέεται με iemtype=1 Ιδιόκτητο.



Εφόσον υποβάλλει ΕΑΕ 2020 κάποιο από τους ΑΦΜ του Αγίου όρους για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια
με τίτλο ιδιοκτησίας Ε9 καλείται το webservice με έτος 2015.



Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια με τίτλο ιδιοκτησίας «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10/09/2014 ΓΙΑ ΙΕΡΕΣ
ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» δεν συμπληρώνεται ΑΤΑΚ και πρέπει να δηλωθεί και εξαίρεση ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10/09/2014 ΓΙΑ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (όπως κάνουμε με τα Ακτημονικά).



Το πεδίο τύπος Ιδιοκτησίας που εμφανίζεται στην ΕΑΕ 2020 εφόσον ο τίτλος ιδιοκτησίας είναι
«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10/09/2014 ΓΙΑ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» θα είναι «Ιερά Μονή Αγίου
Όρους χωρίς ΑΤΑΚ»

2.2.7.1.5

Μέτρα/Δράσεις – Επιχ. Προγράμματα

Αν τα αγροτεμάχια συμμετέχουν σε κάποιο Μέτρο ή Δράση, τότε επιλέγετε την τιμή ΝΑΙ στο πεδίο
«Συμμετοχή σε Μέτρα/Δράσεις – Επιχ. Προγράμματα». Αν επιλέξετε ΝΑΙ, ανοίγει ένας πίνακας με την
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δυνατότητα Νέας Εγγραφής, ώστε να εισάγετε καινούρια εγγραφή για την καταχώρηση Δράσης. Από
διαθέσιμη λίστα τιμών επιλέγετε τον Κωδικό της Δράσης. Εναλλακτικά μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον
κωδικό εάν τον γνωρίζετε. Μόλις καταχωρηθεί ο Κωδικός, εμφανίζεται στο πεδίο Περιγραφή η ονομασία
της Δράσης. Μπορείτε να ορίσετε μόνο μέτρο/δράση που έχει καταχωρηθεί ήδη στην αντίστοιχη οθόνη των
Γενικών Στοιχείων της αίτησης.

Εικόνα 124. Μέτρα/Δράσεις
Αντίστοιχα, για τα επιχειρησιακά προγράμματα υπάρχει στο ίδιο tab πίνακας με την δυνατότητα Νέας
Εγγραφής, ώστε να εισάγετε καινούρια εγγραφή για την καταχώρηση Επιχειρ. Προγράμματος. Από
διαθέσιμη λίστα τιμών επιλέγετε τον Κωδικό ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον κωδικό εάν τον γνωρίζετε.
Μόλις καταχωρηθεί ο Κωδικός, εμφανίζεται στο πεδίο Περιγραφή η ονομασία του προγράμματος.

Εικόνα 125. Επιχ.πρόγραμμα στον αγρό

2.2.7.1.5.1

Βασικές Προδιαγραφές Μέτρων

Μέτρο 10.1.07 «Ενναλακτική καταπολέμηση των ζιζανίων στους ορυζώνες»
Για όσα ΑΦΜ έχουν δήλώσει συμμετοχή σε Δράση 10.1.07 πρέπει στη διαχείριση εγγράφων, να υποβληθεί
σχετικό δικαιολογητικό με κωδικό 157 Τιμολογίου πώλησης πιστοποιημένου σπόρου ρυζίου
Μέτρα 13.1, 13.2, 13.3
Εισάγονται μηχανογραφικά όταν δηλώνεται επιλέξιμη καλλιέργεια, στην αντίστοιχη περιοχή παρέμβασης.
Σε περίπτωση βοσκοτόπου πρέπει το ilot να έχει pef > 0 και cover_id διαφορετικό από:
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•

10

ΔΑΣΟΣ

•

11

ΔΑΣIKO ΜΙΚΤΟ

•

20

ΑΣΤΙΚΟ

•

21

ΑΣΤΙΚΟ MIKTO

•

90

ΆΛΛΟ

•

91

ΔΡΟΜΟΙ ΝΕΡΑ

•

92

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ

•

93

ΥΔΑΤΙΝΗ ΕΚΤΑΣΗ

Μη επιλέξιμες καλλιέργειες για το μέτρο είναι:
•

42

ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

•

43

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

•

44

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

•

48

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΕ

•

49

ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ

Δίνεται η δυνατότητα αιτήματος από το χρήστη για τα μέτρα 13.1,13.2, 13.3 όταν το τεμάχιο:
 Είναι ψηφιοποιημένο σε cover_id (10,11,20,21,90,91,92,93)
 Εντοπίζεται σε περιοχή παρέμβασης αναλόγως το μέτρο
 Δηλώνεται καλλιέργεια εκτός των 42, 43,44, 48, 99
 Δηλώνεται ΚΟΚ 9

Μέτρα 11.1.2 και 11.2.2
Εισάγονται μηχανογραφικά όταν δηλώνεται βοσκότοπος σε επιλέξιμο cover_id, και έχει έκταση >=0.1 ha.
Δίνεται η δυνατότητα αιτήματος από το χρήστη για τις δράσεις 11.1.2, 11.2.2 όταν το τεμάχιο:
•

Είναι ψηφιοποιημένο σε cover_id (10,11,20,21,90,91,92,93)

•

Δηλώνεται καλλιέργεια 9 Bοσκότοπος

•

Έκταση αγροτεμαχίου >=0.1 ha.

Μέτρο 10.1.1 (Ορνιθοπανίδα)
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Πρέπει να συμπληρωθεί στο φυτικό κεφάλαιο το πεδίο Ασυγκόμιστο (τιμές ΝΑΙ/ΟΧΙ) για το οποίο
ελέγχονται τα εξής:
•

Δεν επιτρέπεται τιμή ΝΑΙ σε επίσπορη εγγραφή.

•

Επιτρέπεται τιμή ΝΑΙ μόνο εφόσον αιτείται την Δράση 10.1.1

•

Ελέγχεται η συμβατότητα της καλλιέργειας βάσει παραμετρικού αρχείου.

•

Δεν επιτρέπεται δήλωση αιτήματος ενίσχυσης σε καλλιέργεια με ένδειξη ΝΑΙ στο πεδίο
Ασυγκόμιστο.

Εικόνα 126. Πεδίο Ασυγκόμιστο
Μέτρο 10.1.4 Γενικά
Όταν δηλώνεται σε ένα αγροτεμάχιο το Μέτρο 10.1.4 1. απαιτείται να συμπληρωθεί στον πίνακα των
αγροτεμαχίων η στήλη με τίτλο «Ακαλλιέργητο Περιθώριο στο Πλαίσιο της Δράσης Μ10.1.4», με την έκταση
για την τήρηση των δεσμεύσεων της Δράσης. Η έκταση πρέπει να είναι >=0 και μικρότερη της
ψηφιοποιημένης έκτασης για το αγροτεμάχιο στο οποίο δηλώνεται το Μ10.1.4. Επίσης για όσα ΑΦΜ έχουν
δήλώσει συμμετοχή σε Δράση 10.1.04 είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του δικαιολογητικού
(135,136,137,138)
Μέτρο 10.1.4.Α
Δηλώνεται με μια εκ των δύο ποικιλιών την καλλιέργειας «Αγρανάπαυση», οι οποίες μπορούν να δηλωθούν
μόνο από παραγωγούς που έχουν υποβάλει αίτηση για το συγκεκριμένο Μέτρο. Αυτές είναι η
Αγρανάπαυση με εδαφοκάλυψη η οποία δηλώνεται όταν το αγροτεμάχιο έχει κλίση > 8% και η
Αγρανάπαυση χωρίς γεωργική δραστηριότητα η οποία δηλώνεται μόνο όταν το αγροτεμάχιο έχει κλίση
<8%.
Στην καρτέλα Μέτρα/Δράσεις όταν δηλώνεται το συγκεκριμένο μέτρο εμφανίζονται αντίστοιχα πεδία που
έρχονται προσυμπληρωμένα από το σύστημα της Νιτρορύπανσης.

Εικόνα 127. Νιτρορύπανση
Μέτρο 10.1.4. Γ
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Εφαρμόζεται μόνο σε δενδρώδεις καλλιέργειες. Σε περίπτωση δήλωσης του συγκεκριμένου μέτρου
δηλώνεται σε ξεχωριστή καρτέλα το φυτικό κεφάλαιο που θα χρησιμοποιηθεί ως Χλωρά Λίπανση (βλ
ενότητα 2.2.7.1.5. Χλωρά Λίπανση)
Μέτρο 10.1.4.Δ
Έρχονται προσυμπληρωμένα τα πεδία «Γειτνίαση με επιφανειακά ύδατα», «Μήκος γειτνιάζουσας
πλευράς», τα οποία έρχονται προσυμπληρωμένα από το σύστημα της Νιτρορύπανσης.

Υπενθυμίζουμε ότι για να δηλωθούν στην καρτέλα των Μέτρων/Δράσεων Δράσεις ανά
αγροτεμάχιο, θα πρέπει αρχικά να έχουν δηλωθεί από το μενού Γενικά Στοιχεία στην
καρτέλα Μέτρα- Δράσεις. Όταν μία Δράση δηλώνεται στα Γενικά Στοιχεία, στα Μέτρα –
Δράσεις, θα πρέπει αυτή να δηλωθεί σε τουλάχιστον ένα αγροτεμάχιο της αίτησης.

Μέτρο 10.1.02 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
Για το συγκεκριμένο μέτρο απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου «Τράφια» με τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ στο tab
Μέτρα/Δράσεις.

Εικόνα 128. Τράφια
Αντίστοιχα στο φυτικό κεφάλαιο απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου "Αριθμός δέντρων με ύψος
μεγαλύτερο των 4 μέτρων" και η καλλιέργεια πρέπει να είναι 15 Ελαιώνες.
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Εικόνα 129. Δέντρα >4 μέτρων
Ελέγχεται εάν στο αγροτεμάχιο έχει δηλωθεί δράση 10.1.2 και η κοινότητα του αγροτεμαχίου είναι μια από
τις:
•

91430201

ΔΚ ΑΡΑΧΟΒΗΣ

•

91650101

ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΗΣ

•

91650103

ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

•

91650104

ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

•

91650105

ΤΚ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ

•

91650106

ΤΚ ΕΛΑΙΩΝΟΣ

•

91650107

ΤΚ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ

•

91650108

ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ

•

91650401

ΔΚ ΔΕΛΦΩΝ

•

91650402

ΤΚ ΧΡΙΣΣΟΥ (ΧΡΥΣΟΥ)

•

91650601

ΔΚ ΙΤΕΑΣ

•

91650602

ΤΚ ΚΙΡΡΑΣ

Στο σύνολο των δράσεων του Μ10 και Μ11 ελέγχεται εάν έχει δηλωθεί ποσοστό
συνιδιοκτησίας < από 100%. Εξαίρεση αποτελεί η δράση της βιολογικής κτηνοτροφίας.

Για τις Δράσεις Δ3, Δ6, Δ11 το επιλέξιμο φυτικό κεφάλαιο είναι:
•

39

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

•

19

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

•

29

ΜΠΑΝΑΝΕΣ

•

36.2 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ

•

21

ΑΚΡΟΔΡΥΑ (ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ)

•

15

ΕΛΑΙΩΝΕΣ

•

20.2 ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

•

38

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

•

37

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

•

24

ΓΕΩΜHΛΑ
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2.2.7.1.6

•

45.2 ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

•

45.1 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

•

36.3 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ

•

28.1 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΙΔΑΣ

•

18

ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

•

68

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ

•

66

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

•

67

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Χλωρά Λίπανση

Αναφορικά με το μέτρο 10.1.4 Γ, εδώ καταχωρούνται τα επιλέξιμα ζεύγη καλλιεργειών που μπορούν να
δηλωθούν ως χλωρά λίπανση, μόνο στην περίπτωση δήλωσης του Μέτρου Δράσης 10.1.4 Γ, σε επίπεδο
αγροτεμαχίου. Για την εισαγωγή των συσχετιζόμενων καλλιεργειών θα πρέπει να γίνει επιλογή της Νέας
Εγγραφής.

Εικόνα 130. Νέα Εγγραφή

Δεν επιτρέπεται η Ψηφιοποιημένη έκταση αγροτεμαχίου να είναι μικρότερη της
έκτασης που έχει δηλωθεί ως Χλωρά Λίπανση
2.2.7.1.7

Φυτικό Κεφάλαιο

Στην καρτέλα «Φυτικό Κεφάλαιο» καταχωρείτε όλα τα στοιχεία που αφορούν την καλλιέργεια ανά
αγροτεμάχιο που έχει επιλεχθεί από τον πίνακα «Αγροτεμάχια». Τα πεδία προς συμπλήρωση είναι:


Επίσπορη: παίρνει τιμή ΝΑΙ/ΌΧΙ. Αν υπάρχει μόνο μία καλλιέργεια τότε αναγκαστικά δηλώνεται ως
μη επίσπορη. Για να δηλωθεί επίσπορη καλλιέργεια πρέπει να υπάρχει ήδη μία τουλάχιστον κύρια.



Ξηρικό/Ποτιστικό: παίρνει τιμή ΝΑΙ/ΌΧΙ. Αν δηλωθεί ποτιστικό ανοίγουν θυγατρικές εγγραφές από
κάτω προς συμπλήρωση.



Κωδικός Καλλιέργειας: υπάρχει διαθέσιμη λίστα τιμών που φιλτράρεται από την ένδειξη της
επίσπορης.



Κωδικός Ποικιλίας: υπάρχει διαθέσιμη λίστα τιμών που φιλτράρεται από τον κωδικό ποικιλίας.
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Επιλέξιμη έκταση (100%): καλλιεργήσιμη έκταση τεμαχίου



Ασυγκόμιστο: συμπληώνεται μόνο αν δηλώνεται στο τεμάχιο το μέτρο 10.1.1



Διατήρηση Περιοχής Οικολογικής Εστίασης άνευ χρήσης προϊόντων φυτοπροστασίας:
συμπληρώνεται για την κάλυψη της απαίτησης για περιοχή οικολογικής εστίασης. Αφορά την
αγρανάπαυση ή και τα ψυχανθή (ως κύρια καλλιέργεια και όχι ως επίσπορη) που προσμετρώνται
ως περιοχές οικολογικής εστίασης (EFA), δηλαδή έχουν συντελεστή >= 0.7. Επιλέγοντας ΝΑΙ στο
συγκεκριμένο πεδίο ο γεωργός δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί σε αυτό προϊόντα φυτοπροστασίας.

Εικόνα 131. Πίνακας φυτικού κεφαλαίου
Για να καταχωρήσετε μία νέα καλλιέργεια, πρέπει να επιλέξετε Νέα Εγγραφή. Τότε θα ανοίξει στον πίνακα
μία νέα γραμμή, ώστε να συμπληρώσετε τα πεδία που χαρακτηρίζουν την καλλιέργεια.
2.2.7.1.7.1

Επίσπορη καλλιέργεια - Συγκαλλιέργεια

Θα παρατηρήσετε ότι ακριβώς πάνω από τον πίνακα καταχώρησης των καλλιεργειών, υπάρχουν τα πεδία
Επίσπορη Καλλιέργεια και Συγκαλλιέργεια.
Το πεδίο Επίσπορη Καλλιέργεια που βρίσκεται πάνω από τον πίνακα των καλλιεργειών, παίρνει αυτόματα
τιμή ΝΑΙ όταν στο φυτικό κεφάλαιο καταχωρήσετε ΝΑΙ στο πεδίο Επίσπορη, με την προϋπόθεση να
δηλώσετε Επίσπορη Καλλιέργεια.
Το πεδίο Συγκαλλιέργεια παίρνει αυτόματα τιμή ΝΑΙ όταν στο φυτικό κεφάλαιο έχετε δηλώσει μια κύρια
καλλιέργεια και καταχωρήσετε και άλλη μια κύρια καλλιέργεια.

Εικόνα 132. Επίσπορη -Συγκαλλιέργεια

Δεν επιτρέπεται η δήλωση επίσπορης καλλιέργειας σε αγροτεμάχια που έχουν ως
κύρια καλλιέργεια βοσκότοπο, δενδρώδεις καλλιέργειες ή καλλιέργεια μη
επιλέξιμη για ενεργοποίηση δικαιωμάτων.
2.2.7.1.7.2
Εμφάνιση πεδίων υπό συνθήκη
Ανάλογα με την ομάδα και την ποικιλία καλλιέργειας που θα δηλωθεί, στο κάτω μέρος της ενότητας Φυτικό
Κεφάλαιο – Καλλιέργειες εμφανίζονται υπό συνθήκη επιπλέον πεδία, εφόσον η επιλεχθείσα καλλιέργεια
απαιτεί την καταχώρηση και περαιτέρω στοιχείων.
Για παράδειγμα αν δηλωθεί Ομάδα Καλλιέργειας 16 «Ενεργειακές Καλλιέργειες», τότε αυτή συνοδεύεται
από την καταχώρηση Στοιχείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Βιοκαυσίμων και γι’ αυτό εμφανίζεται
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ομώνυμο πεδίο. Επίσης, δεν επιτρέπεται να υπάρχει καταχωρημένη σύμβαση με εταιρεία παραγωγής
βιοκαυσίμων στην οθόνη «Επιχειρήσεις Παραγωγής Βιοκαυσίμων» και να μην έχει συνδεθεί με τουλάχιστον
ένα τεμάχιο. Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ της Επιχείρησης Παραγωγής Βιοκαυσίμων και του κωδικού ποικιλίας
ενεργειακής καλλιέργειας έτσι, όταν στο Φυτικό Κεφάλαιο δηλώνεται ενεργειακή καλλιέργεια, η επιχείρηση
που θα εμφανιστεί στην ομώνυμη λίστα θα έρθει βάσει της καταχωρημένης ποικιλίας.

Εικόνα 133. Φυτικό Κεφάλαιο – Ενεργειακή καλλιέργεια

Σε περίπτωση που το πεδίο «Δεν έχω σύμβαση με εταιρεία βιοκαυσίμων» φέρει τιμή Επλέξτε τότε
ελέγχεται ο παραγωγός να έχει εισάγει τιμή στο πεδίο [ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ].
Αν φέρει τιμή ΝΑΙ τότε η παραπάνω συνθήκη δεν ελέγχεται.

Εάν δηλώσετε ότι η καλλιέργεια είναι Ποτιστική πρέπει στην ενότητα Αρδευόμενη Καλλιέργεια να
επιλέξετε τον τρόπο άρδευσης από λίστα τιμών.

Εικόνα 134. Αρδευόμενη Καλλιέργεια

Έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε αρδευόμενο αγροτεμάχιο με ξηρική καλλιέργεια όπως
επίσης, αρδευόμενο αγροτεμάχιο με ποτιστική καλλιέργεια, αλλά δεν έχετε το δικαίωμα
να καταχωρήσετε μη αρδευόμενο αγροτεμάχιο με ποτιστική καλλιέργεια.
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Στην ενότητα του Φυτικού Κεφαλαίου υπάρχει το εικονικό πλήκτρο

που

εμφανίζει για την επιλεγμένη καταχωρημένη καλλιέργεια/ποικιλία αν είναι επιλέξιμη για κάποια δράση ή
πρόσκληση των αγροπεριβαλλοντικών.

Εικόνα 135. Κατηγορίες Φυτικού ΠΑΑ
Εκτός από τα γενικά στοιχεία του φυτικού κεφαλαίου που περιγράφηκαν παραπάνω υπάρχουν και πεδία
τα οποία σχετίζονται με την Ασφαλιζόμενη Αξία του ΕΛ.Γ.Α. και τα οποία ενημερώνονται αυτόματα βάσει
της δηλωθείσας καλλιέργειας – ποικιλίας (Συντελεστής Εισφοράς, Ασφαλιζόμενη Αξία, Εισφορά).

Εικόνα 136. Στοιχεία ΕΛ.Γ.Α.
2.2.7.1.7.3

Αιτήματα Άμεσων Ενισχύσεων Φυτικού κεφαλαίου

Στο κάτω μέρος της καρτέλας Φυτικό κεφάλαιο υπάρχει ο πίνακας Αιτήματα Άμεσων Ενισχύσεων, στον
οποίο ανάλογα με τη δηλωθείσα καλλιέργεια μπορείτε να δηλώσετε το αίτημα για χορήγηση ενίσχυσης από
το συνδεδεμένο καθεστώς.
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Εικόνα 137. Αίτημα ενίχυσης στο φυτικό κεφάλαιο
Εισάγετε εγγραφή στον πίνακα επιλέγοντας Νέα Εγγραφή και στη γραμμή επιλέγετε την αντίστοιχη
ενίσχυση από τη λίστα τιμών. Η λίστα τιμών θα φέρει εγγραφές ενισχύσεων εφόσον α) έχουν δηλωθεί
ενισχύσεις πρωταρχικά στα Γενικά Στοιχεία, στην καρτέλα Αιτήματα Άμεσων Ενισχύσεων και β) η δηλωθείσα
καλλιέργεια/ ποικιλία (σε κάποιες ενισχύσεις ελέγχεται η σύνδεση με την καλλιέργεια ενώ σε άλλες η
σύνδεση με την ποικιλία) είναι επιλέξιμη για την συγκεκριμένη ενίσχυση βάσει των προδιαγραφών. Αλλιώς
η λίστα τιμών θα είναι κενή.
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων στον πίνακα αυτό απλώς επιλέγετε την ενίσχυση που θέλετε και
αποθηκεύετε. Όμως στην περίπτωση που έχετε επιλέξει την ενίσχυση 0107 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ή 1101 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ, θα πρέπει
να επιλέξετε και την Σποροπαραγωγική επιχείρηση, που προηγουμένως έχετε καταχωρήσει στην καρτέλα
Αιτήματα Άμεσων Ενισχύσεων ή τα Στοιχεία Ένταξης στο πεδίο «Ένταξη» για την ενίσχυση 1101 αντίστοιχα
(βλ. ανωτέρω παράγραφος 2.2.6.6.1).

Εικόνα 138. Αιτήματα Άμεσων Ενισχύσεων Σπόρων προς Σπορά
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Εικόνα 139. Αιτήματα Άμεσων Ενισχύσεων Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων
Σ τ ο π αρ ά ρτ η μ α 3 εμ φα ν ί ζ ε τ α ι ο π ί ν α κ α ς τ ων ε π ι λ έ ξ ιμ ω ν κ αλ λ ι εργ ε ι ώ ν - π ο ι κ ιλ ι ώ ν α ν ά
κ α θ ε στ ώ ς ε ν ί σ χ υ σ η ς .

2.2.7.1.7.4

Κάλυψη καλλιέργειας

Ο πίνακας αυτός απαιτείται να συμπληρωθεί από τον χρήστη για συγκεκριμένες καλλιέργειες/ ποικιλίες και
υπάρχει η εξής διάκριση:
Α)Για τις ακόλουθες ποικιλίες μπορεί προαιρετικά να συμπληρωθεί ο πίνακας των χαρακτηριστικών της
κατασκευής, εφόσον δοθεί η απάντηση ΝΑΙ στο ερώτημα «Υπάρχει κάλυψη στην καλλιέργεια;».

Αν δοθεί η απάντηση ΟΧΙ τότε προσυμπληρώνεται ο κωδικός 00 Χωρίς κάλυψη.

Β) Υπάρχουν ποικιλίες για τις οποίες θα πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας με όλα τα χαρακτηριστικά της
κατασκευής, εφόσον δοθεί η απάντηση ΝΑΙ στο ερώτημα «Υπάρχει κάλυψη στην καλλιέργεια;» και δεν
επιτρέπεται η συμπλήρωση της τιμής ΟΧΙ. Το σύστημα ελέγχει αν έχει καταχωρηθεί καλλιέργεια – ποικιλία
για την οποία είναι η υποχρεωτική η συμπλήρωση της κάλυψης καλλιέργειας αναλυτικά, διαφορετικά
εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στον χρήστη προκειμένου να συμπληρωθούν τα αναλυτικά στοιχεία της
κάλυψης.
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Εικόνα 140. Κάλυψη Καλλιέργειας ΝΑΙ
2.2.7.1.7.5
Φαρμακευτική Κάνναβη– Βιομηχανική Κάνναβη εκτός καταλόγου
"Για τις αιτήσεις στις οποίες δηλώνεται η καλλιέργεια 43 Φαρμακευτική Κάνναβη ή η καλλιέργεια 44
Βιομηχανική Κάνναβη εκτός Κοινοτικού Καταλόγου, για να δηλωθεί η ακριβής ποικιλία πρέπει να σταλεί
αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς του σπόρου κάνναβης στον ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα στην κυρία
Ρεγγίνα Μιχαλέτου (e-mail : reggina.michaletou@opekepe.gr). Στην συνέχεια και αφού προστεθεί η
αιτούμενη ποικιλία στον παραμετρικό πίνακα, δηλώνεται η ποικιλία και οριστικοποιείται η ΕΑΕ""Για την
Ομάδα Καλλιέργειας 69 Βιομηχανική Κάνναβη, επισημαίνεται ότι η δηλωθείσα έκταση του αγροτεμαχίου
πρέπει να ταυτίζεται με την έκταση του αγροτεμαχίου όπως αυτή αναγράφεται στην Απόφαση Προέγκρισης
Βιομηχανικής Κάνναβης (Δικαιολογητικό 98)"
2.2.7.1.8 Αναζήτηση Αγροτεμαχίων άλλου Α.Φ.Μ.
Αν θέλετε να εμφανίσετε αγροτεμάχια άλλου Α.Φ.Μ. δεν χρειάζεται να επιστρέψετε πίσω στα Γενικά
Στοιχεία και να προβείτε σε νέα αναζήτηση ΑΦΜ. Μπορείτε καθώς βρίσκεστε στην οθόνη των
αγροτεμαχίων, να χρησιμοποιήσετε τα κριτήρια αναζήτησης που υπάρχουν στο πάνω μέρος της οθόνης σας
και στο πεδίο Α.Φ.Μ., αφού ανοίξετε τη λίστα τιμών, να αναζητήσετε τον Α.Φ.Μ. που επιθυμείτε.

Εικόνα 141. Πεδίο Α.Φ.Μ.
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Εικόνα 142. Οθόνη αναζήτησης Α.Φ.Μ.
Μόλις βρείτε τον Α.Φ.Μ. που θέλετε, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο πλήκτρο Επιλογή ή το πλήκτρο F12 του
πληκτρολογίου σας και έπειτα στην οθόνη των Αγροτεμαχίων, θα εμφανιστούν τα αγροτεμάχια του
επιλεγμένου Α.Φ.Μ.
Θ α π ρ έ π ε ι ν α ε ί σ τ ε πο λ ύ π ρ ο σ ε κ τ ι κ ο ί κ α ι ν α ε λ έ γ χ ε τ ε α ν ά τ α κ τά χ ρ ο ν ι κ ά δ ι α σ τ ή μ α τ α
τ ο υ ς Α . Φ. Μ . , μ ε το υ ς ο π ο ί ο υ ς δ ο υ λ ε ύ ε τ ε κ ά θ ε φ ο ρ ά. Ο ι π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π ου
σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι μ ε τ ο ν επ ι λ ε γ μ έ ν ο κ ά θ ε φ ο ρά π α ρ α γ ω γ ό θ α σ α ς α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν κ α τ ά τ η ν
π λ ο ή γ η σ ή σ α ς σ τ ι ς ο θ ό ν ε ς τ η ς α ί τ η σ ή ς τ ο υ , έ ω ς ό τ ο υ α ν α ζ η τ ή σ ε τ ε ά λ λ ο ν ΑΦ Μ .
2.2.7.2

Ζωικές Εκμεταλλεύσεις

Στο μενού Ζωικές Εκμεταλλεύσεις καταχωρούνται όλα τα αλφαριθμητικά στοιχεία των ζωικών
εκμεταλλεύσεων και των αντίστοιχων σταβλικών εγκαταστάσεων που έχει στην κατοχή του ο εκάστοτε
παραγωγός. Το μενού Ζωικές εκμεταλλεύσεις διακρίνεται σε δύο ενότητες:
•

Ζωικές εκμεταλλεύσεις

•

Σταβλικές εγκαταστάσεις
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Εικόνα 143. Ζωικές Εκμεταλλεύσεις
Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου περιγράφεται αναλυτικά κάθε ενότητα.
2.2.7.2.1

Ζωικές Εκμεταλλεύσεις

Στον συγκεκριμένο πίνακα καταχωρείτε αρχικά το είδος της ζωικής εκμετάλλευσης που κατέχει ο
παραγωγός, η οποία πρέπει να είναι μοναδική. Δηλαδή, αν έχει ζωικό κεφάλαιο τόσο με Αιγοπρόβατα όσο
και με Βοοειδή, θα πρέπει να καταχωρήσετε δύο διαφορετικές εγγραφές στις Ζωικές Εκμεταλλεύσεις: μια
με Κατηγορία Ζωικού Κεφαλαίου Αιγοπρόβατα και άλλη μια με Κατηγορία Ζωικού Κεφαλαίου Βοοειδή.
Συνεπώς, αρχικά θα πρέπει να γίνει η καταχώρηση των ειδών ζωικού κεφαλαίου που κατέχει ο παραγωγός.
Σε κάθε δηλωμένη ζωική εκμετάλλευση (ανά είδος ζωικού κεφαλαίου) αντιστοιχούν οι στάβλοι που
σχετίζονται με αυτήν.
Στον πίνακα Ζωικές εκμεταλλεύσεις εμφανίζονται τα εξής πεδία:
•

A/A: συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή εγγραφής

•

Κωδικός Κατηγορίας: καταχωρείτε το είδος του ζωικού κεφαλαίου

•

Κατηγορία Ζωικού Κεφαλαίου: εδώ έρχεται προσυμπληρωμένη η Περιγραφή της
Κατηγορίας ζωικού κεφαλαίου (π.χ. αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι κλπ.) βάσει του κωδικού
που επιλέξατε. Ανάλογα με την Κατηγορία ζωικού κεφαλαίου που θα δηλωθεί εδώ, θα
ανοίξουν οι αντίστοιχες υποκατηγορίες ζωικού κεφαλαίου στην ενότητα Ζωικό κεφάλαιο.

Μετά την αποθήκευση της Κατηγορίας ζωικού κεφαλαίου στον πίνακα Ζωικές εκμεταλλεύσεις
το πεδίο κλειδώνει και για να γίνει μεταβολή της Κατηγορίας πρέπει να προηγηθεί διαγραφή
της εκμετάλλευσης και να γίνει εκ νέου καταχώρηση.
•

Ενεργή Εκμετάλλευση ΟΠΣΚ: με τη χρήση του συγκεκριμένου πεδίου εμφανίζεται λίστα
τιμών με τους ενεργούς κωδικούς εκμετάλλευσης που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο
ΑΦΜ, την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης και την κατάσταση ενσταβλισμού.
Εάν η λίστα τιμών δεν φέρνει καμία τιμή σημαίνει ότι με βάση το παραμετρικό αρχείο της
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ΟΠΣΚ που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή δεν εντοπίζεται ενεργός Κωδικός
εκμετάλλευσης για τον συγκεκριμένο παραγωγό.
•

Κωδικός Εκμετάλλευσης ΟΠΣΚ: Προσυμπληρώνεται κατά την επιλογή ΟΠΣΚ. Υπάρχει
δυνατότητα να πληκτρολογήσει ο χρήστης τον κωδικό εκμετάλλευσης που θέλει να
δηλώσει. Όμως κατά την καταχώρηση του κωδικού υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί,
οι οποίοι εμφανίζονται με μήνυμα στο χρήστη σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης.
Τα μηνύματα αυτά περιγράφονται στη συνέχεια.

•

Παραγωγική Κατεύθυνση: προσυμπληρώνεται κατά την επιλογή ΟΠΣΚ. Οι τιμές της λίστας
εξαρτώνται από την Κατηγορία ζωικού κεφαλαίου που έχει επιλεχθεί και παίρνουν τις εξής
τιμές:
o Αιγοπρόβατα/βοοειδή-> αναπαραγωγική, γαλακτοπαραγωγική, κρεοπαραγωγική,
μεικτή
o Χοιρινά -> αναπαραγωγική, κρεοπαραγωγική, μεικτή
o Ορνιθοειδή -> αναπαραγωγική, κρεοπαραγωγική, ωοπαραγωγική

•

Κατάσταση Ενσταβλισμού: υπάρχει λίστα τιμών με τις εξής τιμές: Αγελαία, Σταβλισμένα,
Μεικτά και η τιμή προσυμπληρώνεται από την Κ.Β.Δ. βάσει του κωδικού εκμετάλλευσης

•

Εκτροφή: υπάρχει λίστα τιμών με τις εξής τιμές: Κανονική ή Βιολογική

•

Μετακινούμενος Κτηνοτρόφος:- ενημερώνεται αυτόματα με τιμή ΝΑΙ και για τον σταθερό
και για τον μετακινούμενο στάβλο, εφόσον έχει καταχωρηθεί στάβλος μετακίνησης στην
καρτέλα Γενικά Στοιχεία Στάβλου

•

Μηδενική απογραφή κατά την υποβολή ΕΑΕ: συμπληρώνεται στη περίπτωση όπου ο
παραγωγός έχει ενεργή εκμετάλλευση αιγοπροβάτων ή χοίρων στην ΟΠΣΚ αλλά δεν έχει
προβεί σε μηδενική απογραφή στο ΟΠΣΚ, οπότε δεν επιθυμεί την δήλωση ζώων για αυτή
την εκμετάλλευση. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η ψηφιοποίηση του στάβλου.

•

Έχει υποβληθεί αίτημα ΑΒ-ΕΞΠ: το πεδίο είναι μόνο για ανάγνωση και ενημερώνεται
αυτόματα από το σύστημα βάσει στοιχείων που αντλούνται από το ΟΠΣΑΒ (αιτήματα
ανωτέρας βίας στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ). Επιτρέπει την οριστικοποίηση
της αίτησης χωρίς την δήλωση ζώντων ζώων.

•

Παραδοθείσα ποσότητα γάλακτος (kg) από 01/01: συμπληρώνεται τόσο για τις
βοοτροφικές όσο και για τις αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις και παίρνει τιμή >=0.
Όταν το πεδίο είναι κενό δεν επιτρέπεται η προσθήκη αιτήματος για την συνδεδεμένη
ενίσχυση 0123. Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση του πεδίου σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες
δηλώνονται αποκλειστικά αρσενικά ζώα ή αποκλειστικά αμνοερίφια.

Εικόνα 144. Ζωικές Εκμεταλλεύσεις
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Εφόσον καταχωρήσετε μία ή περισσότερες ζωικές εκμεταλλεύσεις ανάλογα με τις κατηγορίες του ζωικού
κεφαλαίου που κατέχει ο παραγωγός, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τις αλλαγές κάνοντας κλικ στην επιλογή
Καταχώρηση.

2.2.7.2.2

Σταβλικές Εγκαταστάσεις

Στην ενότητα Σταβλικές Εγκαταστάσεις καταχωρείτε τη σταβλική εγκαταστάσή που αντιστοιχεί στην
επιλεγμένη, από τον προηγούμενο πίνακα, Ζωική Εκμετάλλευση. Δηλαδή εάν έχετε μία ζωική εκμετάλλευση
με βοοειδή, κάτω από αυτήν υπάρχει ο αντίστοιχος στάβλος ομοίως αν έχετε και μία εκμετάλλευση με
αιγοπρόβατα.
Σ ε κ ά θ ε δ ή λ ω σ η Ζ ωι κ ή ς ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς ( E L ) θ α ε π ι τ ρ έ π ε τ αι η κ α τ α χ ώ ρ η σ η κ α ι
ψ η φ ι ο π ο ί η σ η μ ό ν ο μ ί α ς β α σ ι κ ή ς σ τ α β λ ι κ ή ς ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς . Η δ ή λ ωσ η δ ύ ο κ ύ ρ ι ων
σ τ α β λ ι κ ώ ν ε γ κ α τ α σ τά σ ε ω ν κ ά τ ω α π ό έ να E L ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι μ όν ο ε φ ό σ ο ν κ α ι ο ι δ ύ ο
δηλώνονται στον ίδιο νομό.
Για να καταχωρήσετε μια σταβλική εγκατάσταση πρέπει να επιλέξετε Νέα Εγγραφή.

Εικόνα 145. Νέα Εγγραφή σταβλικής εγκατάστασης
Μόλις επιλέξετε Νέα Εγγραφή καταχωρείτε τα εξής πεδία:
•

A/A (έρχεται προσυμπληρωμένος κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής).

•

Κωδικός Κοινότητας.

•

Δημοτική – Τοπική Κοινότητα (η κοινότητα που ανήκει ο στάβλος).

•

Είδος (είδος κοινότητας, δηλαδή: Ορεινή, Μειονεκτική, Πεδινή).

•

Τοποθεσία.

Σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η π ο υ θ έ λ ε τ ε ν α κ α τ α χ ω ρή σ ε τ ε κ α ι μ ι α μ ε τ ακ ι ν ο ύ μ ε ν η σ τ α β λ ι κ ή
ε γ κ α τ ά σ τ α σ η τ ό τ ε θα π ρ έ π ε ι , π ρ ο τ ο ύ κά ν ε τ ε ε ι σ α γ ω γ ή ν έ α ς ε γ γ ρ α φ ή ς γ ι α τ ο ν
σ τ ά β λ ο μ ε τ α κ ί ν η σ η ς , ν α α π ο θ η κ ε ύ σ ε τ ε τ η ν κ α τ α χ ώ ρ η σ η τ ο υ σ τ α θ ε ρ ο ύ σ τ ά β λ ου
κάνοντας κλικ στην επιλογή Καταχώρηση.

2.2.7.2.2.1

Γενικά Στοιχεία Στάβλου

Στην ενότητα των Γενικών Στοιχείων Στάβλου καταχωρούνται ανά Σταβλική Εγκατάσταση τα εξής στοιχεία:
Χαρτογραφικό Υπόβαθρο: εδώ καταγράφεται ο 13ψήφιος Κωδικός του στάβλου, οποίος αποτελείται από
τον 10ψήφιο Κωδικό της ενότητας και τον 3ψήφιο αύξοντα αριθμό του πολυγώνου του στάβλου μέσα στην
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ενότητα. Το πεδίο προσυμπληρώνεται αυτόματα όταν ο στάβλος είναι ψηφιοποιημένος. Εάν είναι
αψηφιοποίητος μπορείτε να καταχωρήσετε εσείς έναν 13ψήφιο αριθμό (μπορείτε να καταχωρήσετε και 13
τυχαίους αριθμούς σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον 10ψήφιο της ενότητας), αλλά η τιμή του πεδίου θα
ενημερωθεί αυτόματα από την εφαρμογή μόλις ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση. Το πεδίο αυτό
απενεργοποιείται, όταν το πολύγωνο ψηφιοποιηθεί στο χάρτη.
Άλλο Χαρτογραφικό Υπόβαθρο: αυτό το πεδίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε
καταγράφοντας δική σας κωδικοποίηση που σας βοηθάει στον εντοπισμό.
Ψηφιοποιημένη έκταση: είναι η ψηφιοποιηθείσα έκταση του στάβλου, το πεδίο ενημερώνεται μόνο
αυτόματα και φέρνει αρχικά την ψηφιοποιημένη έκταση που είχε ο στάβλος το προηγούμενο έτος. Αν ο
στάβλος δεν ήταν ψηφιοποιημένος στο προηγούμενο έτος, το πεδίο έρχεται κενό. Οποιαδήποτε
εισαγωγή/μεταβολή ψηφιοποιημένης έκτασης στο τρέχον έτος ενημερώνεται αυτόματα.
Στάβλος Μετακίνησης: υπάρχει λίστα τιμών και το πεδίο λαμβάνει τιμή ΝΑΙ/ ΟΧΙ για να δηλώσετε εάν ο
στάβλος είναι στάβλος μετακίνησης ή όχι..
Πιθανότητα αλλαγής υποβάθρου: Το πεδίο ενημερώνεται αυτόματα με τιμή ΝΑΙ ή ΟΧΙ, και μόνο όταν έχετε
ψηφιοποιήσει ένα πολύγωνο στον χάρτη. Αν έχει τιμή ΝΑΙ σημαίνει ότι το τεμάχιο ψηφιοποιήθηκε σε
ενότητα πιθανή για αλλαγή υποβάθρου. Κατά την ψηφιοποίηση πολυγώνου σε ενότητα που υπάρχει
πιθανότητα να αλλάξει το υπόβαθρο, εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα τόσο κατά την αποθήκευση, όσο
και στην οθόνη των ζωικών εκμεταλλεύσεων.

Εικόνα 146. Γενικά στοιχεία στάβλου
2.2.7.2.2.2

Καταχώρηση Μετακινούμενης Σταβλικής Εγκατάστασης

Μόλις καταχωρήσετε τη σταθερή σταβλική εγκατάσταση και την αποθηκεύσετε κάνοντας κλικ στο εικονικό
πλήκτρο Καταχώρηση, θα πρέπει να επιλέξετε Νέα Εγγραφή στον πίνακα των Σταβλικών Εγκαταστάσεων
και να καταχωρήσετε τα στοιχεία του Μετακινούμενου στάβλου. Πριν την αποθήκευση θα πρέπει στην
καρτέλα Γενικά Στοιχεία Στάβλου να βάλετε ΝΑΙ στο πεδίο Στάβλος Μετακίνησης.

Εικόνα 147. Στάβλος Μετακίνησης
Μόλις επιλέξετε ΝΑΙ τότε ενεργοποιείται μία επιπλέον ενότητα με τα στοιχεία της μετακίνησης.
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Τα στοιχεία που πρέπει να καταχωρήσετε είναι:
•

Από

•

Ημερομηνίες Μετακίνησης από

•

Ημερομηνίες Μετακίνησης έως

Το πεδίο Από είναι λίστα τιμών και μόλις την ενεργοποιήσετε εμφανίζεται παράθυρο με τους κωδικούς
κοινοτήτων των σταθερών σταβλικών εγκαταστάσεων της αίτησης που επεξεργάζεστε. Αυτό που θα πρέπει
να κάνετε είναι να επιλέξετε τον Κωδικό της κοινότητας του στάβλου από τον οποίο γίνεται η μετακίνηση.
Επίσης, υπάρχουν και κριτήρια αναζήτησης για πιο εύκολη αναζήτηση.

Εικόνα 148. Επιλογή Κοινότητας από την οποία προέρχεται η Μετακίνηση
Εφόσον επιλέξετε Κοινότητα, θα πρέπει να καταχωρήσετε τις Ημερομηνίες μετακίνησης από – έως.
Για να θεωρείται ο παραγωγός Μετακινούμενος Κτηνοτρόφος θα πρέπει να καταχωρηθεί το διάστημα στις
Ημερομηνίες Μετακίνησης και τέλος να επιλεχθεί από λίστα τιμών, η Κοινότητα της ήδη καταχωρημένης
σταθερής σταβλικής εγκατάστασης.

Εικόνα 149. Πεδίο Μετακινούμενος Κτηνοτρόφος
Μόλις ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση των στοιχείων μετακίνησης πρέπει να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας
επιλέγοντας Καταχώρηση.
Στον μετακινούμενο στάβλο , το ζωικό κεφάλαιο σε όλες τις κατηγορίες ζώων,
έ ρ χ ε τ α ι π ρ ο σ υ μ π λ η ρω μ έ ν ο μ ε β ά σ η τ α στ ο ι χ ε ί α π ο υ έ χ ο υ ν δ η λ ω θ ε ί σ τ ο ν σ τ α θ ερό
στάβλο προέλευσης.
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Ε π ί σ η ς , έ ρ χ ε τ α ι α υ τό μ α τ α τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν ζ ώ ω ν π ο υ δ η λών ο ν τ α ι σ τ ο ν σ τ α θ ε ρ ό
στάβλο. Ειδικά για τα βοοειδή, στον μετακινούμενο στάβλο , τα ζώα εμφανίζονται
συγκεντρωτικά και όχι ανά ενώτιο.
Σ τ ο ν μ ε τ α κ ι ν ο ύ μ ε ν ο σ τ ά β λ ο ο χ ρ ή σ τ η ς έ χ ε ι δ ι κ α ί ω μ α ν α κ α τ α χ ω ρ ή σ ε ι π λ ή θ ο ς ζ ώων
ίσο

ή

μ ι κρ ό τ ε ρ ο

απ ό

το

πλήθος

ζ ώ ων

του

σταθερού

στ ά β λ ο υ .

Όλα

αυτά

προϋποθέτουν να έχει γίνει ολοκλήρωση της καταχώρησης τόσο των γενικών
στοιχείων όσο και του ζωικού κεφαλαίου του σταθερού στάβλου.
2.2.7.2.2.3

Ιδιοκτησία

Στην ενότητα Ιδιοκτησία, μπορείτε να επιλέξετε από λίστα, αν η σταβλική εγκατάσταση είναι Ιδιόκτητη,
Μικτή, ή Ενοικιαζόμενη. Αν είναι Μικτή ή Ενοικιαζόμενη τότε θα πρέπει επιλέγοντας Νέα Εγγραφή, να
καταχωρήσετε τον Τύπο Τίτλου, τον Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη και τέλος την Επωνυμία. Αν ο στάβλος είναι
ιδιόκτητος δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί κάτι.

Εικόνα 150. Ιδιοκτησία
2.2.7.2.2.4

Ζωικό Κεφάλαιο

Στην καρτέλα του Ζωικού Κεφαλαίου, για όλες τις κατηγορίες ζώων εκτός από τα βοοειδή, καταχωρείτε
την υποκατηγορία Ζωικού Κεφαλαίου και το πλήθος των ζώων, ανά στάβλο που επιλέγετε στον πίνακα
Σταβλικές εγκαταστάσεις.
Για να εισάγετε το ζωικό κεφάλαιο, αρχικά θα πρέπει να επιλέξετε Νέα Εγγραφή. Μόλις επιλέξετε Νέα
Εγγραφή πρέπει να επιλέξετε από λίστα τιμών τον Κωδικό της υποκατηγορίας ζωικού κεφαλαίου καθώς και
το πλήθος αυτών.
Στην καρτέλα Ζωικό Κεφάλαιο εμφανίζονται τα εξής πεδία:
•

A/A (έρχεται προσυμπληρωμένο με την τρέχουσα αρίθμηση)

•

Κωδικός Υποκατηγορίας (επιλέγετε από λίστα τιμών)

•

Υποκατηγορία

•

ΕΛΓΑ

•

Πλήθος Ζώντων Ζώων (καταχωρείτε το σύνολο των ζώων ανά υποκατηγορία )

•

Ασφαλιστική Αξία ζώου

•

Ποσά Αξίες (αναφέρονται στον ΕΛΓΑ και έρχονται προσυμπληρωμένα κατά την επιλογή
υποκατηγορίας και πλήθους ζωικών μονάδων)
105

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021

Προσοχή: Κατά την συμπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων ισχύουν οι
ακόλουθοι έλεγχοι που σχετίζονται με την έννοια της εκτροφής:
•

Δεν επιτρέπεται η δήλωση κατηγορίας Ζωικού κεφαλαίου με Ασφάλιση ΕΛΓΑ «ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΖΩΑ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ» και στην ίδια σταβλική εγκατάσταση να έχουν δηλωθεί και Ζώα
με άλλη κατηγορία Ασφάλισης ΕΛΓΑ. Εφόσον δηλαδή έχει γίνει επιλογή έστω μιας εγγραφής
ζωικού κεφαλαίου με κατηγορία Ασφάλισης ΕΛΓΑ «ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΖΩΑ ΑΝΩ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ», θα πρέπει όλα τα Ζώα να είναι ΝΕΑΡΑ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ με την συγκεκριμένη
κατηγορία Ασφάλισης.

•

αν κάποιος δηλώσει μόνο ΝΕΑΡΑ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ θα πρέπει να έχει επιλέξει την κατηγορία
ΕΛΓΑ με περιγραφή «ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΖΩΑ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ» για να ασφαλιστούν.

Εικόνα 151. Ζωικό Κεφάλαιο
Σημαντική σημείωση: Εφόσον δηλωθεί στην ΕΑΕ εκμετάλλευση αιγοπροβάτων χωρίς να δηλωθούν ζώντα
ζώα στην καρτέλα ζωικό κεφάλαιο η οριστικοποίηση της ΕΑΕ επιτρέπεται μόνο: α) εφόσον στον πίνακα
«Ζωικές Εκμεταλλεύσεις» υπάρχει η τιμή ΝΑΙ στο πεδίο «Έχει Υποβληθεί Αίτημα ΑΒ-ΕΞΠ», το οποίο
προσυμπληρώνεται αυτόματα ή β) εφόσον υπάρχει η τιμή ΝΑΙ στο πεδίο «Μηδενική απογραφή ακατά την
υποβολή της ΕΑΕ». Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η οριστικοποίηση της ΕΑΕ.

2.2.7.2.2.5

Βοοειδή ανα ενώτιο

Αν η Κατηγορία ζωικού κεφαλαίου που δηλώνεται στον πίνακα των Ζωικών Εκμεταλλεύσεων είναι βοοειδή
τότε ενημερώνεται αυτόματα το tab Βοοειδή ανά ενώτιο, με στοιχεία που αντλούνται από το ΟΠΣΚ. Στο
tab αυτό, στον πρώτο πίνακα με τίτλο Βοοειδή μεγαλύτερα του μήνα, εμφανίζονται προσυμπληρωμένα
από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής, όλα τα ζώα που αντιστοιχούν στην
συγκεκριμένη εκμετάλλευση, ανά ενώτιο, με τις αντίστοιχες υποκατηγορίες βοοειδών. Το 2020 προστέθηκε
στήλη με τίτλο «Αιτία Διαγραφής», η οποία αναγράφει την αιτιολογία διαγραφής του βοοειδούς σε
περίπτωση που αυτό έχει διαγραφεί από την εκμετάλλευση.
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Εικόνα 152. Βοοειδή μεγαλύτερα του μήνα
Στην καρτέλα με τίτλο Βοοειδή μεγαλύτερα του μήνα περιλαμβάνονται τα εξής πεδία:
•

Α/α (συμπληρώνεται αυτόματα ανά εγγραφή)

•

Υποκατηγορία (φέρνει τιμές βάσει της επιλεγμένης Κατηγορίας)

•

Αριθμός σήμανσης

•

Είδος Φυλής

•

Ημερομηνία εγγραφής

•

Ημερομηνία Γέννησης

•

Φυλή

•

Φύλο

•

Παραγωγική κατεύθυνση

•

Ημερομηνία Διαγραφής

•

Αιτία Διαγραφής

•

Αριθμός σήμανσης Μητέρας

•

Ημερομηνία δήλωσης καλλιέργειας εκτροφής (ημερομηνία καταχώρησης βοοειδών).

Ε φ ό σο ν ο π α ρ α γ ω γό ς ε ί χ ε υ πο β άλ λ ε ι α ίτ η σ η τ ο π ρο η γ ο ύμ ε νο έτ ο ς , τ ό τ ε κ ατ ά τ η
μ ε τ αφ ο ρ ά τ ω ν δ ε δο μ έ ν ω ν α πό τ ο 2 0 2 0 στ ο 2 0 2 1 , τ α π ε δ ί α τ ο υ ζ ω ι κ ο ύ κ εφ α λ α ίο υ θ α
έ ρ θο υ ν π ρο σ υμ πλ η ρω μ έ ν α , μ ε ό σ α ζ ώα υ π άρ χ ο υ ν στ ο τ ελ ε υτ α ί ο α ρ χ ε ίο τ ο υ
Ο λ ο κ λ ηρ ω μ έ ν ο υ Π λ ηρ ο φο ρ ι α κο ύ Σ υ στ ή μ ατ ο ς Κτ η ν ι α τ ρ ι κ ή ς . Τ α π ε δ ί α α υτ ά θ α ε ί ν α ι
κ λ ε ι δ ωμ έ ν α κ α ι δ ε ν θα μ ετ α β ά λ λ ο ν τ α ι .
Το μόνο πεδία που μπορείτε να μεταβάλλετε είναι το «Είδος Φυλής» ενωτίου το οποίο φέρει τις εξής
επιλογές: Βελτιωμένη, Αυτόχθονη, Καθαρόαιμη, Λοιπή, Βελτιωμένη (>550kg), Λοιπή (<400kg), Λοιπή (400
- 550kg). Όταν γίνει επιλογή σε είδος φυλής για το οποίο δεν υπάρχει η αντίστοιχη κατηγορία εμφανίζεται
το μήνυμα «Δεν βρέθηκε η αντίστοιχη κατηγορία ζωικού κεφαλαίου».

Τα βοοειδή που είναι κάτω του ενός μηνός εμφανίζονται στην ενότητα Βοοειδή μικρότερα του μήνα

107

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021

Εικόνα 153. Βοοειδή μικρότερα του μήνα
Επίσης, στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν δύο πίνακες, ο Αριθμός Βοοειδών Ανά Ηλικία και ο Αριθμός
Βοοειδών Ανά Κατηγορία. Ο πρώτος πίνακας δίνει συγκεντρωτικές πληροφορίες για τον συνολικό αριθμό
βοοειδών ανά ηλικία βάσει των ήδη καταχωρημένων ζώων στην ενότητα των βοοειδών και ο δεύτερος
πίνακας παρέχει συγκεντρωτικές πληροφορίες για πλήθος των βοοειδών ανά κατηγορία.

Εικόνα 154. Αριθμός Βοοειδών ανά Ηλικία

Εικόνα 155. Αριθμός Βοοειδών ανά Κατηγορία

2.2.7.2.2.6

Μελισσοσμήνη

Αν στις Ζωικές Εκμεταλλεύσεις δηλωθεί η κατηγορία 10 «Κυψέλες Μελισσών – Μελισσοσμήνη» τότε οι
πίνακες που ακολουθούν και τα πεδία που τους συνοδεύουν μετονομάζονται αυτόματα προκειμένου να
διευκολύνουν τον χρήστη στην καταχώρηση της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης.
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Ο πίνακας Σταβλικές εγκαταστάσεις, όπου παραδοσιακά δηλώνεται η σταβλική εγκατάσταση ανά
εκμετάλλευση, μετονομάζεται αυτόματα σε «Τοποθεσία Εγκατάστασης Μελισσομηνών» (βλ. ακόλουθη
εικόνα) και απαιτείται να συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία, όπως γίνεται και με τις σταβλικές
εγκαταστάσεις των υπολοίπων κατηγοριών ζωικού κεφαλαίου.

Εικόνα 156. Τοποθεσία Εγκατάστασης Μελισσομηνών
Αντίστοιχα, τα tabs που ακολουθούν για την αναλυτική καταχώρηση στοιχείων ανά τοποθεσία
εγκατάστασης έχουν τον απαιτούμενο τίτλο:
Γενικά Στοιχεία Τοποθεσίας Εγκ. Μελισσοσμηνών, όπου καταγράφεται το χαρτογραφικό υπόβαθρο, η
ψηφιοποιημένη έκταση και η ένδειξη αν πρόκειται για στάβλο μετακίνησης, με τις αντίστοιχες θυγατρικές
εγγραφές αν πρποκειται για μετακίνηση.

Εικόνα 157. Γενικά Στοιχεία Τοποθεσίας Εγκ. Μελισσοσμηνών
Κυψέλες Μελισσών, όπου καταγράφεται η υποκατηγορία και το πλήθος των μελισσοσμηνών.
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Εικόνα 158. Κυψέλες Μελισσών
Θ υ μ ί ζο υμ ε ό τ ι η τ ο πο θ ε σ ί α ε γκ α τ ά στ α σ η ς μ ε λ ι σ σο σμ η ν ώ ν π ρ έπ ε ι ν α ψ η φ ι ο π ο ι η θ ε ί,
ό π ως κ α ι κ ά θ ε σ τ ά βλ ικ ή ε γ κ α τ άσ τ α σ η .

2.2.7.2.2.7

Συστεγαζόμενοι

Αν ο παραγωγός συστεγάζει τη σταβλική του εγκατάσταση με έναν ή και περισσότερους παραγωγούς, τότε
στην ενότητα Συστεγαζόμενοι καταχωρείται ο Α.Φ.Μ. του συστεγαζόμενου παραγωγού, το
Ονοματεπώνυμο Συστεγαζόμενου, ο Κωδικός Κτηνιατρικής Κ.Β.Δ., ο οποίος ελέγχεται σε σχέση με τον ΑΦΜ
συστεγαζόμενου που δηλώνεται, και τέλος το πλήθος των ζώων που συστεγάζονται.

Εικόνα 159. Συστεγαζόμενοι
2.2.7.2.2.8

Αγροί με Βοσκοτόπια

Επιλέγοντας το πλήκτρο Αγροί με Βοσκοτόπια που βρίσκεται πάνω από τον πίνακα των Ζωικών
Εκμεταλλεύσεων, εμφανίζεται μία οθόνη με όλα τα αγροτεμάχια της Αίτησης, στα οποία έχετε δηλώσει
έχουν καλλιέργεια Βοσκότοπο.

Εικόνα 160. Αγροί με Βοσκοτόπια
Συγκεκριμένα εμφανίζεται ένας πίνακας με τίτλο «Συγκεντρωτικός Πίνακας Αγροτεμαχίων με Δηλωμένα
Βοσκοτόπια» όπου έρχονται προσυμπληρωμένα και μόνο για ανάγνωση τα εξής πεδία:
•

Α/Α

•

Κωδικός Κοινότητας

•

Δημοτική - Τοπική Κοινότητα

•

Χαρτογραφικό Υπόβαθρο

•

Τοποθεσία
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•

Αρδευόμενο

•

Ιδιόκτητο /Ενοικιαζόμενο/Μεικτό

•

Ψηφιοποιημένη Έκταση

•

Αιτηθείσα επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων για ενεργοποίηση δικαιωμάτων

Εικόνα 161. Συγκεντρωτικός Πίνακας Βοσκότοπων
2.2.7.2.2.9
Μεταφορά Ενωτίων σε Βασικό Στάβλο
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε μέρος του ζωικού κεφαλαίου βοοειδών από μια σταθερή
σταβλική εγκατάσταση σε μια άλλη επίσης σταθερή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο «Μεταφορά
ενωτίων σε βασικό στάβλο» . Αν, έπειτα από τη μεταφορά, κάποιος σταθερός στάβλος μείνει χωρίς ζωικό
κεφάλαιο θα πρέπει να τον διαγράψετε.

Εικόνα 162. Μεταφορά ενωτίων σε βασικό στάβλο
Μόλις επιλέξετε το πλήκτρο, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο καλείστε να επιλέξετε από λίστα
τιμών τον στάβλο στον οποίο θέλετε να μετακινήσετε τα ζώα και στην συνέχεια να επιλέξετε με διαδοχικά
κλικ τους αύξοντες αριθμούς (α/α) των ενωτίων που θέλετε να μεταφερθούν στον στάβλο μετακίνησης.

Εικόνα 163. Στάβλος μετακίνησης
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Εικόνα 164. Επιλογή μεταφοράς ενωτίων
Αφού επιλέξετε τα ενώτια κάνετε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση και αυτόματα τα ζώα θα μεταφερθούν
στην ενότητα Βοοειδή ανά ενώτιο του αντίστοιχου σταθερού στάβλου.
2.2.7.2.2.10

Αναζήτηση Σταβλικών Εγκαταστάσεων άλλου Α.Φ.Μ.

Αν θέλετε, ενώ βρίσκεστε στο μενού των Ζωικών Εκμεταλλεύσεων, να εμφανίσετε πληροφορίες για το ζωικό
κεφάλαιο οποιουδήποτε Α.Φ.Μ. του Φορέα σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λίστα τιμών με τίτλο
ΑΦΜ που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης σας.

Εικόνα 165. Αναζήτηση Α.Φ.Μ. στην οθόνη των Ζωικών Εκμεταλλεύσεων
Όταν επιλέξετε τον φακό εμφανίζεται ένα παράθυρο με κριτήρια αναζήτησης, τα οποία μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε, ώστε να αναζητήσετε έναν συγκεκριμένο Α.Φ.Μ.
Θ α π ρ έ π ε ι ν α ε ί σ τ ε πο λ ύ π ρ ο σ ε κ τ ι κ ο ί κ α ι ν α ε λ έ γ χ ε τ ε α ν ά τ α κ τά χ ρ ο ν ι κ ά δ ι α σ τ ή μ α τ α
τ ο υ ς Α . Φ . Μ. , μ ε τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς δ ο υ λ ε ύ ε τ ε κ ά θ ε φ ο ρ ά .
Αν έχετε εισαχθεί στην καρτέλα ενός συγκεκριμένου Α.Φ.Μ. από οποιοδήποτε μενού και θέλετε να
πλοηγηθείτε από το ένα μενού στο άλλο, τότε θα μεταφέρονται αυτομάτως και οι πληροφορίες του
Α.Φ.Μ. τον οποίο είχατε επιλέξει αρχικά. Δηλαδή, αν είστε στα Γενικά Στοιχεία ενός Α.Φ.Μ. και επιλέξετε
το μενού Αγροτεμάχια θα εμφανιστούν τα αγροτεμάχια του συγκεκριμένου Α.Φ.Μ. Ομοίως αν είστε στα
αγροτεμάχια και επιλέξετε το μενού Ζωικές Εκμεταλλεύσεις θα δείτε το ζωικό κεφάλαιο του
συγκεκριμένου Α.Φ.Μ.
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2.2.7.3

Ομάδες Παραγωγών

Στο μενού Ομάδες Παραγωγών καταχωρείτε για τον ΑΦΜ που επεξεργάζεστε την ομάδα παραγωγών,
εφόσον έχουν καταχωρηθεί συγκεκριμένες καλλιέργειες ή και ποικιλίες στο φυτικό κεφάλαιο.
Αν βρίσκεστε στο μενού των Αγροτεμαχίων στην καρτέλα Φυτικό Κεφάλαιο και έχετε καταχωρήσει
καλλιέργεια που απαιτείται η συμπλήρωση και Ομάδας Παραγωγών τότε αυτόματα κατά την αποθήκευση,
εμφανίζεται μήνυμα ότι πρέπει να εισάγετε την Ομάδα Παραγωγών στην καλλιέργεια χ.
Αν επιλέξετε το μενού Ομάδες Παραγωγών τότε αυτόματα εμφανίζεται η οθόνη για την καταχώρηση της
ομάδας παραγωγών.
Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν ανήκει σε κάποια Ομάδα Παραγωγών μπορεί να επιλέξει την τιμή
«Μεμονωμένος».
Για να καταχωρήσετε την ομάδα θα πρέπει να επιλέξετε Νέα Εγγραφή.

Εικόνα 166. Νέα Εγγραφή
Μόλις επιλέγετε Νέα Εγγραφή καλείστε να καταχωρήσετε τα εξής πεδία :
•

Κωδικός Καλλιέργειας

•

Ομάδα Καλλιέργειας (έρχεται προσυμπληρωμένο από τον κωδικό καλλιέργειας)

•

Κωδικός Ομάδας Παραγωγών

•

Ομάδα παραγωγών (έρχεται προσυμπληρωμενο από τον κωδικό ομάδας παραγωγών)

•

Κωδικός Ποικιλίας (εφόσον απαιτείται)

•

Ποικιλία (έρχεται προσυμπληρωμένο από τον κωδικό ποικιλίας)

Εικόνα 167. Καταχώρηση Στοιχείων Ομάδας παραγωγών
Μόλις ολοκληρώσετε την καταχώρηση των πεδίων κάνετε κλικ στην επιλογή Καταχώρηση ώστε να
αποθηκευτούν οι αλλαγές.
Αν από αυτό το μενού επιστρέψετε στα Αγροτεμάχια, θα γυρίσετε ουσιαστικά στην αρχική καρτέλα των
Αγροτεμαχίων > Γενικά Στοιχεία Αγροτεμαχίου του ίδιου Α.Φ.Μ. που επεξεργαζόσασταν προηγουμένως.
2.2.7.4

Δικαιολογητικά

Εδώ καταχωρούνται τα δικαιολογητικά που αφορούν το σύνολο της αίτησης. Για την καταχώρηση
δικαιολογητικών, θα επιλέξετε Νέα Εγγραφή και από τη λίστα τιμών και θα επιλέξετε τον Κωδικό του
δικαιολογητικού.
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Εικόνα 168. Εισαγωγή δικαιολογητικών
Αφού επιλέξετε τον κωδικό δικαιολογητικού, θα καταγραφεί η Περιγραφή στο αντίστοιχο πεδίο. Σε κάθε
δικαιολογητικό πρέπει υποχρεωτικά να επισυναφθεί και το αντίστοιχο σκαναρισμένο αρχείο (δηλαδή η
στήλη Κωδικός εγγράφου να έχει τιμή) ώστε να αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μαζί με την αίτηση κατά την
οριστικοποίηση της αίτησης. Για την διαχείριση εγγράφων και την επισύναψη των δικαιολογητικών θα
πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες της ενότητας 2.2.9.
Η ε ν έ ρ γ ε ι α τ η ς σ ύ ν δ ε σ η ς σ κ α ν α ρ ι σ μ έ ν ο υ ε γ γ ρ ά φ ο υ μ ε σ υ γκ ε κ ρ ι μ έ ν η ε γ γ ρ α φ ή
δικαιολογητικού μπορεί να γίνει είτε αυτόματα σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στο μενού Διαχείριση Εγγράφων (2.2.9) είτε ανοίγοντας τη λίστα
τ ι μ ώ ν α ν ά κ α τ α χ ω ρ ημ έ ν η ε γ γρ α φ ή τ ο υ πί ν α κ α Δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά κ α ι ε π ι λ έ γ ο ν τ α ς το
αρχείο που της αντιστοιχεί .
Τ α μ ό ν α δ ι κ α ι ο λ ο γ ητ ι κ ά π ο υ δ ε ν ε ι σ ά γ ο ν τ α ι σ τ ο ν σ υ γ κ ε κ ρ ι μέ ν ο π ί ν α κ α ε ί ν α ι τ ο
ενοικιαστήριο και τα Κοινοτικά Βοσκοτόπια. Αυτό συμβαίνει διότι στο μενού των
Δικαιολογητικών εμφανίζονται μόνο τα δικαιολογητικά που αφορούν την αίτηση στο
σ ύ ν ο λ ο τ η ς κ α ι ό χ ι σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α α γ ρ ο τ εμ ά χ ι α ό π ω ς τ α δ ύ ο π ρ ο α ν α φ ε ρ θ έ ν τ α .
2.2.7.5

Επιχειρήσεις Παραγωγής Βιοκαυσίμων

Όπως αναφέρθηκε στο Φυτικό Κεφάλαιο, υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της Επιχείρησης Παραγωγής
Βιοκαυσίμων και του κωδικού ποικιλίας ενεργειακής καλλιέργειας. Για τον λόγο αυτό στο φυτικό κεφάλαιο,
όταν δηλώνεται ενεργειακή καλλιέργεια, η Επιχείρηση Παραγωγής Βιοκαυσίμων που θα εμφανιστεί στην
ομώνυμη λίστα θα έρθει βάσει της καταχωρημένης ποικιλίας. Για να καταχωρήσετε στοιχεία Επιχείρησεων
Παραγωγής Βιοκαυσίμων, θα πρέπει αρχικά να τα δηλώσετε στο Μενού Επιχείρησεις Παραγωγής
Βιοκαυσίμων.
Από το μενού Επιχειρήσεις Παραγωγής Βιοκαυσίμων επιλέγετε τον Α.Φ.Μ. τον οποίο θέλετε να συνδέσετε
με κάποια Επιχείρηση και κάνετε κλικ στην επιλογή Νέα Εγγραφή.
Το 2020 προστέθηκε το πεδίο «Έκταση Σύμβ. Σε εκτάρια» το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί με την έκταση
που αντιστοιχεί στην καλλιεργούμενη ποικιλία βιοκαυσίμων βάσει σύμβασης. Η έκταση που δηλώνεται
πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση της αντίστοιχης έκτασης που δηλώνεται στο φυτικό κεφάλαιο, αλλιώς
εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα.
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Εικόνα 169. Εισαγωγή Επιχειρήσεων Βιοκαυσίμων
Μόλις επιλέξετε Νέα Εγγραφή πρέπει να ορίσετε τον Κωδικό Επιχείρησης, τον Κωδικό ποικιλίας, τον αριθμό
σύμβασης, την ημερομηνία σύμβασης και την έκταση. Μία Επιχείρηση μπορεί να καταχωρηθεί και
παραπάνω από μία φορές, αρκεί να έχει διαφορετικό αριθμό σύμβασης ή ημερομηνία σύμβασης ή ποικιλία
σε σχέση με την πρώτη.
Μόλις ολοκληρώσετε την καταχώρηση των υποχρεωτικών πεδίων πρέπει να αποθηκεύσετε τις αλλαγές
κάνοντας κλικ στην επιλογή Καταχώρηση.
2.2.7.5.1

Απευθείας καταχώρηση Επιχείρησεων Παραγωγής Βιοκαυσίμων κατά την καταχώρηση
φυτικού κεφαλαίου

Προκειμένου να καταχωρήσετε ενεργειακή καλλιέργεια στην καρτέλα του Φυτικού Κεφαλαίου, θα πρέπει
να καταχωρήσετε και το πεδίο Επιχείρηση. Μπορείτε να επιλέξετε την Επιχείρηση από τη λίστα τιμών η
οποία ενεργοποιείται με τον φακό. Στη λίστα τιμών που ανοίγει υπάρχουν κριτήρια αναζήτησης. Επίσης,
έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε Νέα Εγγραφή, προκειμένου να καταχωρήσετε Επιχείρηση, η οποία δεν
υπάρχει στη λίστα τιμών.

Εικόνα 170. Λίστα Επιχειρήσεων Παραγωγής Βιοκαυσίμων
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Εικόνα 171. Νέα Εγγραφή Επιχείρησης Παραγωγής Βιοκαυσίμων
Με την επιλογή της Νέας Εγγραφής εμφανίζεται διαχειριστική οθόνη, στην οποία μπορείτε να εισάγετε την
Επιχείρηση, τον Κωδικό ποικιλίας, τον αριθμό σύμβασης ,την ημερομηνία σύμβασης καθώς και την έκταση
σύμβασης σε εκταρια , η οποία πρέπει να είναι <= της έκτασης που δηλώνεται αθροιστικά στο φυτικό για
καλλιέργεια βιοκαυσίμων για την συγκεκριμένη ποικιλία.

Εικόνα 172. Καταχώρηση Επιχείρησης
Μόλις καταχωρήσετε μια ή και περισσότερες εταιρείες βιοκαυσίμων που συνδέονται με τον Α.Φ.Μ. που
έχετε επιλέξει, θα πρέπει να κάνετε κλικ στην Καταχώρηση και έπειτα να πατήσετε ΟΚ.
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Εικόνα 173. Καταχώρηση
Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε τη μεταποιητική επιχείρηση που θέλετε να συνδέσετε με το
συγκεκριμένο αγροτεμάχιο.

Στοιχεία Νοικοκυριού

2.2.7.6

Στο μενού αυτό καταχωρείτε τα στοιχεία νοικοκυριού σε περίπτωση που υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση
Ενίσχυσης και άλλα άτομα του νοικοκυριού σας.

Εικόνα 174. Στοιχεία Νοικοκυρίου
Μόλις επιλέξετε Νέα Εγγραφή θα πρέπει να απαντήσετε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ στην ερώτηση αν Υποβάλλουν ΕΑΕ
και άλλα άτομα από την οικογένεια. Αν επιλέξετε ΟΧΙ τότε δεν εμφανίζονται επιπρόσθετα πεδία προς
καταχώρηση. Αν επιλέξετε ΝΑΙ τότε εμφανίζεται ένας νέος πίνακας με πεδία προς καταχώρηση:
•

ΑΦΜ αρχηγού εκμετάλλευσης

•

ΑΦΜ ατόμων νοικοκυριού που υποβάλλουν ΕΑΕ

•

Αν η εκμετάλλευσή σας συμμετείχε στην Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και
Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων έτους 2016,

•

Αν η εκμετάλλευσή σας συμμετείχε στην Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και
Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων έτους 2013 ή στην Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας
έτους 2009, συμπληρώστε τον Αριθμό Μητρώου

Εικόνα 175. Πεδία νοικοκυριού
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Εφόσον συμπληρωθούν τα παραπάνω πεδία πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή Καταχώρηση ώστε να
αποθηκευτούν οι αλλαγές.
2.2.7.7

Ηλεκτροδότηση Αγροτεμαχίων

Όταν ένα τεμάχιο είναι αρδευόμενο και δηλώνεται Τύπος Ενέργειας = Ηλεκτρισμός, τα στοιχεία
ηλεκτροδότησης καταχωρούνται στην συγκεκριμένη οθόνη. Επιλέγοντας Νέα Εγγραφή ανοίγει γραμμή για
να ορίσετε εάν πρόκειται για ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη παροχή και στη συνέχεια συμπληρώνετε μόνο τον
αριθμό παροχής στην ιδιόκτητη, ενώ στην ενοικιαζόμενη τον ΑΦΜ ιδιοκτήτη και τον Αριθμό Παροχής.
Προσοχή: εάν καταχωρηθούν στοιχεία παροχής σε αυτήν την οθόνη θα πρέπει να συνδεθούν και με τον
αντίστοιχο αγρό.

Εικόνα 176. Ηλεκτροδότηση

2.2.8 Συγκεντρωτικά Στοιχεία
Στο μενού των Συγκεντρωτικών Στοιχείων μπορείτε να λάβετε συγκεντρωτική πληροφόρηση για μία
καταχωρημένη ΕΑΕ, βάσει των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο.

Εικόνα 177. Συγκεντρωτικά στοιχεία
118

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021

2.2.8.1

Γενικά Στοιχεία

Εμφανίζεται η συνολική εισφορά προς ΕΛΓΑ.

Εικόνα 178. Συγκεντρωτικός πίνακας στοιχείων δικαιούχου
2.2.8.2

Αγροτεμάχια

Εμφανίζονται όλα τα δηλωθέντα αγροτεμάχια με τα εξής πεδία: Κοινότητα, Χαρτογραφικό υπόβαθρο,
Τοποθεσία, Αρδευόμενο, Ιδιόκτητο/Μικτό/Ενοικιαζόμενο, Ψηφιοποιημένη έκταση, καθώς και η
καλλιέργεια και οι ενδείξεις ανά επιλεγμένο αγροτεμάχιο.

Εικόνα 179. Συγκεντρωτικός Πίνακας Αγροτεμαχίων
2.2.8.3

Αγροτεμάχια με δηλωμένα Βοσκοτόπια

Εμφανίζονται τα αγροτεμάχια στα οποία έχει δηλωθεί καλλιέργεια βοσκότοπος, με τα εξής στοιχεία: ο
Κωδικός και η Περιγραφή της Κοινότητας, η Τοποθεσία, η ένδειξη Αρδευόμενο, αν είναι δηλωμένο ως
Ιδιόκτητο/Ενοικιαζόμενο/ Μεικτό, η Ψηφιοποιημένη, καθώς και η Αιτηθείσα Επιλέξιμη Έκταση Βοσκοτόπων
για Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων.

Εικόνα 180. Συγκεντρωτικός πίνακας αγροτεμαχίων με δηλωμένα Βοσκοτόπια
2.2.8.4

Φυτικό Κεφάλαιο

Στην υποενότητα Φυτικό Κεφάλαιο μπορείτε να πληροφορηθείτε για το σύνολο του φυτικού κεφαλαίου
που δηλώνεται στην ΕΑΕ. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα εξής πεδία:
•

Κωδικός Καλλιέργειας
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•

Περιγραφή Καλλιέργειας

•

Αν η καλλιέργεια ενεργοποιεί ή όχι Δικαιώματα

•

Αριθμός Αγροτεμαχίων που συμμετέχουν ανά καλλιέργεια

•

Συνολική Έκταση φυτικού κεφαλαίου

•

Αν τα αγροτεμάχια που δηλώνουν την επιλεγμένη εγγραφή καλλιέργειας ενεργοποιούν
δικαιώματα

•

Πυκνότητα Βόσκησης

•

Εκτάρια που ενεργοποιούνται

•

Έκταση Σίτου Αρ.52

Εικόνα 181. Συγκεντρωτικός πίνακας Φυτικού Κεφαλαίου
2.2.8.5

Σταβλικές Εγκαταστάσεις

Αναφέρονται όλες οι σταβλικές εγκαταστάσεις που δηλώθηκαν στην αίτηση με τις εξής πληροφορίες:
Κοινότητα, Χαρτογραφικό, Τοποθεσία, Ιδιόκτητο/ Μικτό/Ενοικιαζόμενο, Στάβλος Μετακίνησης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ή
όχι, καθώς Ζωικό κεφάλαιο ανά εγκατάσταση.

Εικόνα 182. Συγκεντρωτικός πίνακας Σταβλικών εγκαταστάσεων
2.2.8.6

Ζωικό Κεφάλαιο

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το είδος, την Περιγραφή, την Κατηγορία και την υποκατηγορία του
ζωικού κεφαλαίου που δηλώνεται στην αίτηση, τον αριθμό των δηλωθέντων ζώντων ζώων κατά την
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ημερομηνία υποβολής, τη μετατροπή των ζώων σε μεγάλες μονάδες ζώων, τα μεγάλα ζώα, τη μετατροπή
ζώων για την ενεργοποίηση βοσκοτόπων και τέλος την τελική τιμή για τα μεγάλα ζώα.

Εικόνα 183. Συγκεντρωτικός πίνακας Ζωικού Κεφαλαίου
2.2.8.7

ΜΜΖ Ζωικό

Αθροίζονται οι ΜΜΖ για τα ζώντα ζώα ανά κατηγορία ζωικού κεφαλαίου.

Εικόνα 184. ΜΜΖ Ζωικό
2.2.8.8

Σύνολο Δηλωμένων Εκτάσεων ανα Περιφέρεια

Εμφανίζονται οι εκτάσεις που δηλώνονται στην αίτηση ανά περιφέρεια δικιαωμάτων (Αρόσιμες,
Βοσκότοποι, Μόνιμες) ώστε να ελέγχει ο χρήστης αν καλύπτονται τα δικαιώματα του παραγωγού.

Εικόνα 185. Συγκεντρωτικός πίνακας Εκτάσεων ανά περιφέρεια
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2.2.8.9

Απαιτούμενες ποσότητες πιστοποιημένου σπόρου ανα καλλιέργεια

Εμφανίζονται οι δηλωθείσες και οι απαιτούμενες ποσότητες πιστοποιημένου σπόρου ανά καλλιέργεια, για
τις καλλιέργειες που απαιτείται ποσότητα πιστοποιημενυ σπόρου όπως βαμβάκι, σιτάρι κοκ. Επίσης
αναγράφονται οι ετικέτες που έχουν δηλωθεί ανά καλλιέργεια.
Συνεπώς, μπορείτε να δείτε ανά καλλιέργεια αν επαρκεί ή όχι ο σπόρος βάσει της απαιτούμενης έκτασης
και της δηλωθείσας έκτασης.

Εικόνα 186. Απαιτούμενες ποσότητες σπόρου ανά καλλιέργεια

Ενδεικτική τυπική απόδοση φυτικού και ζωικού κεφαλαίου

2.2.8.10

Εμφανίζονται ανα ΑΦΜ οι ενδεικτικές τυπικές αποδόσεις φυτικού και ζωικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στους συγκεκριμένους πίνακες οι τιμές που εμφανίζονται στη στήλη Ενδεικτική Τυπική Απόδοση αφορούν:
•

για το φυτικό κεφάλαιο € ανά εκτάριο

•

για το ζωικό κεφάλαιο € ανά μοναδιαίο αριθμό ζώου.

•

για το μεταξοσκώληκα είναι € ανά κουτί.

•

για τα μελισσοσμήνη είναι € ανά κυψέλη.

Πιο συγκεκριμένα στην καρτέλα Ενδεικτική Τυπική Απόδοση Φυτικού Κεφαλαίου εμφανίζονται τα πεδία:

Εικόνα 187. Ενδεικτική τυπική απόδοση φυτικού κεφαλαίου
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•

Επίσπορη (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

•

Κωδικός Καλλιέργειας

•

Περιγραφή Καλλιέργειας

•

Κωδικός Ποικιλίας

•

Περιγραφή ΠοικιλίαςΑριθμός Αγροτεμαχίων

•

Σύνολο (σε Ha)

•

Ενδεικτική Τυπική Απόδοση

Εξαιρούνται οι βοσκότοποι Τεχνικής Λύσης οι οποίοι δεν θα λαμβάνονται υπόψη
στον υπολογισμό τυπικής απόδοσης.
Πιο συγκεκριμένα στην καρτέλα Ενδεικτική Τυπική Απόδοση Ζωικού Κεφαλαίου ανα κωδικό είδους
εμφανίζονται τα πεδία:

Εικόνα 188. Ενδεικτική τυπική απόδοση ζωικού κεφαλαίου

2.2.9

•

Κωδικός Είδους

•

Περιγραφή Είδους

•

Κωδικός Κατηγορίας

•

Περιγραφή Κατηγορίας

•

Δηλωθέντα Ζώα

•

Ενδεικτική Τυπική Απόδοση

Διαχείριση Εγγράφων
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Για να θεωρηθεί η αίτηση πλήρης, εκτός από την καταχώρηση όλων των απαιτούμενων δεδομένων στις
οθόνες που προηγήθηκαν, απαιτείται επιπλέον η καταχώρηση και η επισύναψη στην αίτηση των
απαιτούμενων δικαιολογητικών (είτε αυτά αφορούν υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους
παραγωγούς, είτε δικαιολογητικά που προκύπτουν από τα δηλωθέντα στην αίτηση του κάθε παραγωγού).
Τα δικαιολογητικά που καταχωρούνται και επισυνάπτονται στην ΕΑΕ είναι δύο ειδών, α) εκείνα που
αναφέρονται στο σύνολο της αίτησης και πρέπει να είναι καταχωρημένα και συνδεδεμένα οπωσδήποτε
στην καρτέλα Δικαιολογητικά των Αναλυτικών στοιχείων της ΕΑΕ και β) εκείνα που αναφέρονται στα
αγροτεμάχια της αίτησης και γι’ αυτό πρέπει να είναι συνδεδεμένα στα στοιχεία ιδιοκτησίας κάθε
ενοικιαζόμενου/ μικτού τεμαχίου.
Για να συνδέσετε ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά σε μία ΕΑΕ πρέπει να μεταβείτε στο υπομενού
Διαχείριση Εγγράφων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, το οποίο αποτελεί την οθόνη καταχώρησης,
ανεύρεσης από τοποθεσία αποθήκευσης, σύνδεσης σκαναρισμένων αρχείων που αντιστοιχούν στα
δικαιολογητικά που αφορούν την κάθε ΕΑΕ.

Προσοχή: δεν σημαίνει ότι αν έχετε καταχωρήσει και αποθηκεύσει ένα
δικαιολογητικό στη Διαχείριση Εγγράφων ολοκληρώθηκε η σύνδεση του με την
ΕΑΕ. Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι τα γενικά δικαιολογητικά είναι καταχωρημένα
στην καρτέλα Δικαιολογητικά των Αναλυτικών στοιχείων της ΕΑΕ και ότι τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στα αγροτεμάχια της αίτησης είναι
συνδεδεμένα στα στοιχεία ιδιοκτησίας κάθε ενοικιαζόμενου/ μικτού τεμαχίου.
Συνοπτικά η διαδικασία διαχείρισης εγγράφων έχει ως ακολούθως:
•

Παραγωγοί που είχαν υποβάλλει ΕΑΕ το προηγούμενο έτος

1. Κάποια δικαιολογητικά έρχονται προσυμπληρωμένα από το προηγούμενο έτος οπότε ο
χρήστης πρέπει να ελέγξει την εγκυρότητά τους και κατά πόσο είναι ακόμα σε ισχύ.
2. Αν υπάρχουν Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν εκ νέου ή να υποβληθούν πρώτη
φορά, αυτά εισάγονται στο σύστημα με το κουμπί Νέα Εγγραφή και πρέπει να
επισυναφθούν τα σαρωμένα έγγραφα σε μορφή pdf.
3. Για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια, τα σχετικά ενοικιαστήρια (Κωδικός 1) πρέπει να
αντιστοιχηθούν με τους ιδιοκτήτες (Η διαδικασία αντιστοίχησης διαφοροποιείται αναλόγως
του αν το ενοικιαστήριο είναι ήδη επισυναπτόμενο από προηγούμενο έτος ή θα
επισυναφθεί για πρώτη φορά).
4. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν κατάσταση Εγγράφου «Οριστική» για να συνδεθούν
με την ΕΑΕ στην οποία αναφέρονται.
•

Παραγωγοί που υποβάλουν 1η φορά ΕΑΕ
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1. Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν πρώτη φορά εισάγονται στο σύστημα με το
κουμπί Νέα Εγγραφή και πρέπει να επισυναφθούν τα σαρωμένα έγγραφα σε μορφή pdf.
2. Για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια, τα σχετικά ενοικιαστήρια (Κωδικός 1) πρέπει να
αντιστοιχηθούν με τους ιδιοκτήτες.
3. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν κατάσταση Εγγράφου «Οριστική» για να συνδεθούν
με την ΕΑΕ στην οποία αναφέρονται.
2.2.9.1

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να επιλέξετε το υπομενού Διαχείριση Εγγράφων-> Έγγραφα.
Εδώ εμφανίζονται τα δικαιολογητικά του παραγωγού, όπως είχαν υποβληθεί στο παρελθόν (εάν έχει
υποβάλλει ΕΑΕ για τα προηγούμενα έτη). Για παραγωγούς που υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση, ο πίνακας
των δικαιολογητικών θα είναι κενός και θα πρέπει να καταχωρηθούν οι αντίστοιχες εγγραφές και
επισυναφθούν τα αντίστοιχα pdf αρχεία.

Εικόνα 189. Διαχείριση εγγράφων - Έγγραφα
Για τα δικαιολογητικά εμφανίζονται τα εξής πεδία :
•

Έτος: σε αυτό το πεδίο εμφανίζεται το έτος που επισυνάφθηκε το δικαιολογητικό αυτό.

•

Α.Φ.Μ.

•

Α/Α: έρχεται αυτόματα ο αύξων αριθμός του δικαιολογητικού σε περίπτωση που
καταχωρήθηκε 2 φορές ένα δικαιολογητικό με τον ίδιο Κωδικό - Περιγραφή.

•

Δικαιολογητικό – Περιγραφή: με το εικονίδιο

επιλογή από λίστα τιμών του κωδικού

δικαιολογητικού που θέλετε.
•

Έγγραφο: Αφορά το σαρωμένο έγγραφο σε μορφή pdf. Κάνοντας κλικ στo σχετικό pdf
μπορούμε να το ανοίξουμε για να το προβάλλουμε όπως ακριβώς είχε επισυναφθεί.

Επίσης, για το επιλεγμένο έγγραφο εμφανίζεται η Κατάσταση Εγγράφου και ο Κωδικός Εγγράφου. Τα
δικαιολογητικά του προηγούμενου έτους δεν μπορούν να μεταβληθούν.
Σε περίπτωση που ο παραγωγός είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2020 ο πίνακας των δικαιολογητικών είναι προσυμπληρωμένος με κάποια δικαιολογητικά, γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να ελέγξετε αν όλα τα αρχεία pdf είναι
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ενημερωμένα και σε ισχύ. Αν κάποιο δικαιολογητικό δεν είναι σωστά ενημερωμένο ή δεν είναι σε ισχύ (π.χ.
νέα έκδοση ταυτότητας ή νέο ενοικιαστήριο) τότε θα πρέπει να επισυναφθεί νέο αρχείο χρησιμοποιώντας
τη Νέα Εγγραφή.
Σε περίπτωση που κάποιο δικαιολογητικό πρέπει να καταχωρηθεί πρώτη φορά ομοίως θα πρέπει να
επισυναφθεί με τη Νέα Εγγραφή.
Τ α έ γ γρ α φ α π ο υ πα ρ α μ έ νο υ ν υ πο χ ρ ε ωτ ι κ ά , υ πό π ρο ϋ πο θ έσ ε ι ς , γ ι α ε π ισ ύ ν α ψη
φ α ί ν ο ν τ α ι τ ο Π α ρ ά ρτ η μ α 2 - Δ ικ α ι ο λ ο γ ητ ι κά γ ι α Ε Α Ε

2.2.9.2

Εισαγωγή Δικαιολογητικών

Για να εισάγετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να επιλέξετε το μενού Διαχείριση Εγγράφων.
Αρχικά μόλις εισαχθείτε στο μενού θα πρέπει να αναζητήσετε τον Α.Φ.Μ. για τον οποίο θέλετε να κάνετε
την επισύναψη δικαιολογητικών.
Όταν εμφανιστεί ο Α.Φ.Μ. που σας ενδιαφέρει κάνετε κλικ στην επιλογή Νέα Εγγραφή. Μόλις επιλέξετε
Νέα Εγγραφή εμφανίζονται τα εξής πεδία :
•

Έτος: Σε αυτό το πεδίο εμφανίζεται το τρέχον έτος για κάθε νέο δικαιολογητικό που
εισάγεται

•

Α.Φ.Μ.: έρχεται προσυμπληρωμένο αναλόγως του Α.Φ.Μ. που επιλέξατε παραπάνω

•

α/α: έρχεται αυτόματα ο αύξων αριθμός του δικαιολογητικού που καταχωρήθηκε π.χ. Αν
έχετε δύο αρχεία για το δικαιολογητικό “Αντίγραφο σύμβασης για την καλλιέργεια
ζαχαροτεύτλων” τότε θα πάρουν α/α 1 και 2 αντίστοιχα

•

Δικαιολογητικό: επιλέγετε από λίστα τιμών το δικαιολογητικό που θέλετε

•

Περιγραφή: με βάση τον Κωδικό εμφανίζεται η Περιγραφή του δικαιολογητικού

•

Έγγραφο: επιλέγοντας

ανοίγει παράθυρο για να εντοπίσετε το αρχείο που έχετε

αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας και να το επισυνάψετε. Μόλις επισυνάψετε το αρχείο
επιλέγετε Καταχώρηση.
•

Κωδικός εγγράφου: αφού εντοπίσετε, επισυνάψετε και αποθηκεύσετε ένα έγγραφο
χρησιμοποιώντας το

, το πεδίο Κωδικός εγγράφου ενημερώνεται αυτόματα από την

εφαρμογή δίνοντας έναν αυτόματο Κωδικό στο έγγραφο.
•

Κατάσταση Εγγράφου: Η προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου είναι Πρόχειρη. Όταν η εγγραφή
είναι σε αυτή την κατάσταση μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή. Για να συνδεθεί με
την ΕΑΕ, η εγγραφή δικαιολογητικού και το αντίστοιχο pdf έγγραφο, πρέπει να επιλέξετε
στην Κατάσταση Εγγράφου την τιμή «Οριστική».
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Εικόνα 190. Καταχώρηση Νέας Εγγραφής
2.2.9.2.1

Αναλυτικά Στοιχεία Εγγράφου

Υπάρχουν κάποια δικαιολογητικά στα οποία δεν μπορείτε να κάνετε την κατάσταση του εγγράφου Οριστική
εάν δεν καταχωρήσετε τα επιπλέον αναλυτικά στοιχεία που απαιτούνται.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:
•

Κωδικός 1- Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων

•

Κωδικός 2- Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου (τιμολόγια)

•

Κωδικός 7- Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βαμβακιού (τιμολόγια)

•

Κωδικός 96- Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βιομηχανικής κάνναβης
(τιμολόγια)

Τα απαραίτητα στοιχεία κατά περίπτωση είναι:
2.2.9.2.1.1

Για τα Ενοικιαστήρια

Για το δικαιολογητικό Ενοικιαστήριο, θα πρέπει να γίνει αντιστοίχιση του ενοικιαστηρίου με τους ιδιοκτήτες
που εμπλέκονται σε αυτό. Επομένως, πριν μεταβείτε στη Διαχείριση Εγγράφων για να καταχωρήσετε το
συγκεκριμένο δικαιολογητικό, πρέπει να έχετε προηγουμένως καταχωρήσει ορθά τα Στοιχεία Ιδιοκτησίας
όλων των μη Ιδιόκτητων Αγροτεμαχίων με τα στοιχεία των εκμισθωτών (ΑΦΜ Ιδιοκτήτη, Έναρξη/ Λήξη
Ενοικίασης) στην οθόνη των Αγροτεμαχίων.
Στη συνέχεια μπορείτε να προχωρήσετε στην καταχώρηση του ενοικιαστηρίου, όπως περιγράφεται στην
Ενότητα Εισαγωγή Δικαιολογητικών.
Π ρ ο σ ο χ ή : Εάν πρέπει να επισυνάψετε περισσότερα του ενός ενοικιαστήρια που αφορούν τον ίδιο
εκμισθωτή(ιδιοκτήτη), αυτά θα πρέπει να σαρωθούν σε ενιαίο αρχείο pdf.
Προκειμένου να γίνει η σύνδεση του εν λόγω ενοικιαστηρίου με τους ιδιοκτήτες που αναγράφονται σε αυτό,
επιλέγετε το κουμπί Καταχώρηση και ενεργοποιείται το πλήκτρο Ενημέρωση Ιδιοκτητών στα Αναλυτικά
Στοιχεία.
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Εικόνα 191. Ενημέρωση στοιχείων
Επιλέγοντας το κουμπί Ενημέρωση Ιδιοκτητών, εμφανίζονται στον πίνακα τα στοιχεία όλων των μη
ιδιόκτητων αγροτεμαχίων, όπως έχουν καταχωρηθεί στην Ενότητα Ιδιοκτησία της οθόνης Αγροτεμάχια. Για
να ολοκληρωθεί η σύνδεση του δικαιολογητικού με τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες (ΑΦΜ), θα πρέπει να
διαγράψετε τις εγγραφές οι οποίες δεν σχετίζονται με το εν λόγω ενοικιαστήριο (εκτός και αν σχετίζονται
όλες με το ίδιο αρχείο οπότε τις αφήνετε ως έχουν). Στη συνέχεια με το πλήκτρο Καταχώρηση
αποθηκεύονται οι αλλαγές και το δικαιολογητικό έχει αντιστοιχηθεί με τους εμπλεκόμενους Ιδιοκτήτες.
Για να συνδεθεί με την Αίτηση αυτό το έγγραφο, πρέπει να μεταβάλλετε την κατάστασή του από
Πρόχειρη σε Οριστική.

Μόλις μεταβάλετε την κατάσταση του εγγράφου σε Οριστική και αποθηκεύσετε,
θα εμφανιστεί μήνυμα που θα σας ενημερώνει ότι η σύνδεση έγινε επιτυχώς.
Ειδικότερα, το μήνυμα θα αναφέρει ποια αγροτεμάχια συνδέθηκαν με το
συγκεκριμένο έγγραφο.
Η διαδικασία αυτή πρέπει να επαναληφθεί για το σύνολο των νέων ενοικιαστηρίων.
2.2.9.2.1.2

Ενοικιαστήρια που επισυνάφθηκαν στο προηγούμενο έτος

Αν το ενοικιαστήριο έχει επισυναφθεί σε προηγούμενο έτος, είναι ακόμη σε ισχύ και υπάρχει ήδη στη
Διαχείριση Εγγράφων, τότε για να το συνδέσετε με τα ενοικιαζόμενα/μικτά τεμάχια της τρέχουσας αίτησης
θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού Αγροτεμάχια και για κάθε αγροτεμάχιο να επιλέξετε την καρτέλα
Ιδιοκτησία. Στη συνέχεια στα στοιχεία ιδιοκτησίας θα πρέπει να ανοίξετε τη λίστα τιμών του πεδίου
Κωδικός Έγγραφου και από τις εγγραφές ενοικιαστηρίων που θα σας φέρει να επιλέξετε αυτήν που θέλετε
και να αποθηκεύσετε.
Η διαδικασία αυτή πρέπει να επαναληφθεί για το σύνολο των ενοικιαστηρίων που επισυνάφθηκαν στο
προηγούμενο έτος.
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2.2.9.2.1.3

Για τα τιμολόγια

Μόλις καταχωρήσετε τον Κωδικό δικαιολογητικού 7 «Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένο σπόρου
βαμβακιού- τιμολόγια» ή 2 «Αποδεικτικά Χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου- τιμολόγι», ή 96
«Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βιομηχανικής κάνναβης (τιμολόγια)», θα πρέπει και σε αυτά
να καταχωρήσετε επιπλέον αναλυτικά στοιχεία στην ενότητα των Αναλυτικών Στοιχείων Εγγράφου
επιλέγοντας Νέα Εγγραφή στον πίνακα Τιμολόγια.

Εικόνα 192. Τιμολόγια Σίτου/Βαμβακιού
Τα επιπλέον πεδία είναι τα εξής:
•

Α.Φ.Μ. Τιμολόγιου

•

Επωνυμία προμηθευτή

•

Αριθμός τιμολογίου

•

Σειρά τιμολογίου

•

Ημ/νία τιμολογίου

Τ ο τ ι μ ο λ ό γ ιο α γο ρ άς π ι στ ο π ο ι ημ έ ν ο υ σπ ό ρο υ θ α π ρ έπ ε ι να έ χ ε ι εκ δ ο θ ε ί έως
3 1 / 1 / 2 0 2 1 ή έω ς 1 5 / 2 / 2 0 2 1 , στ η ν π ερ ί πτ ω σ η πο υ υ π άρ χ ε ι δε λ τ ίο α πο στ ο λ ή ς έ ως
31/1/2021."
Αν καταχωρήσετε Κωδικό δικαιολογητικού 96 «Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βιομηχανικής
κάνναβης (τιμολόγια)», θα πρέπει να καταχωρήσετε επιπλέον αναλυτικά στοιχεία στην ενότητα των
Αναλυτικών Στοιχείων Εγγράφου επιλέγοντας Νέα Εγγραφή στον πίνακα Τιμολόγια Βιομηχανικής
Κάναβης.

Εικόνα 193. Τιμολόγια Βιομηχανικής Κάναβης
Τα επιπλέον πεδία είναι τα εξής:
•

ΑΦΜ Τιμολογίου

•

ΑΦΜ Τιμολογίου (Εξωτερικού)

•

Επωνυμία

•

Αριθμός Τιμολογίου

•

Σειρά Τιμολογίου
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•

2.2.9.2.1.4

Ημερομηνία Τιμολογίου

Οριστικοποίηση Εγγράφων

Προκειμένου να γίνει η σύνδεση για κάθε έγγραφο με την Αίτηση, πρέπει να μεταβάλετε την κατάστασή
του από Πρόχειρη σε Οριστική και να πατήσετε το κουμπί Καταχώρηση.

Εικόνα 194. Αλλαγή Κατάστασης Εγγράφου

2.2.10

Έγγραφα Κοινοτικών Βοσκοτόπων

Στο συγκεκριμένο μενού καταχωρούνται αποκλειστικά και μόνο τα έγγραφα κατανομής Κοινοτικών
Βοσκοτόπων. Η διαδικασία αυτή δεν υλοποιείται από τους φορείς.

2.3

Προεκτυπώσεις

Οι προεκτυπώσεις παράγονται στην πλειοψηφία τους σε μορφή pdf, υπάρχουν όμως και κάποιες που
παρέχουν δυνατότητα εκτύπωσης και σε xls μορφή. Σε κάθε εκτύπωση υπάρχουν κριτήρια, ώστε ο αρμόδιος
χρήστης να φιλτράρει την πληροφορία που επιδιώκει να αντλήσει. Κάθε Πύλη υποβολής μπορεί να δει μόνο
δεδομένα των παραγωγών της και όχι άλλου φορέα.
Το μενού των προεκτυπώσεων διακρίνεται σε τρεις βασικές ενότητες, η πρόσβαση στις οποίες εξαρτάται
από τα δικαιώματα πρόσβασης του κάθε χρήστη:
•

Γενικά Στοιχεία: περιλαμβάνει μία σειρά εκτυπώσεων που μπορεί να χρησιμοποιήσει η
κάθε Πύλης υποβολής με σκοπό να αντλήσει συγκεντρωτικά πληροφορίες που αφορούν το
σύνολο των παραγωγών της, ομαδοποιημένες πάντα ανάλογα με το περιεχόμενο της
εκτύπωσης. Οι εκτυπώσεις αυτές συμπυκνώνουν τα στοιχεία των αιτήσεων για επανέλεγχο
από την Πύλη,.

•

Αγροτεμάχια/Στάβλοι: η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εκτυπώσιμες αναφορές που
επικεντρώνονται στο φυτικό και στο ζωικό κεφάλαιο των αιτήσεων.

•

Στατιστικά Στοιχεία: αποτελείται από τρεις εκτυπώσεις στατιστικού καθαρά περιεχομένου
οι οποίες εξυπηρετούν περισσότερο την διαχείριση του έργου και συνήθως
χρησιμοποιούνται από τον Υπεύθυνο Έργου της εκάστοτε Πύλης υποβολής.
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Εικόνα 195. Προεκτυπώσεις

2.4

Εγχειρίδια

Στο μενού των εγχειριδίων σας παρέχεται πρόσβαση στα εγχειρίδια χρήσης της εφαρμογής και να κάνετε
λήψη αυτών σε μορφή pdf.

Εικόνα 196. Εγχειρίδια Χρήσης
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3

Πίνακας Επεξήγησης Ακροστιχίδων
Ακροστιχίδα

Επεξήγηση

Α.Τ.ΑΚ.

Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου

Δ.Α.Δ.

Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων

Δ.Α.Ο.Κ.

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Δ.Ε.Ε.

Δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης

Δ.Ε.Χ.Ζ.

Διασταυρωτικός Έλεγχος Χαρτογραφικών Στοιχείων

Δ.Κ.Ε.Ε.

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου

ΕΛ.Γ.Α.

Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις

ΕΛ.Γ.Ο.
ΔΗΜΗΤΡΑ

-

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - Δήμητρα

Κ.Α.Φ.Ε.

Κτηνιατρική Αντίληψη Φαρμάκων και Εφαρμογών

Ο.Π.Σ.Κ.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής

Κ.Ο.Α.

Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μ.Α.Α.Ε.

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Μ.Ν.Α.

Μικρά Νησιά Αιγαίου

Μ.Μ.Ζ.

Μονάδες Μεγάλων Ζώων

Ο.Π.Α.Α.Χ.

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου

Π.Α.Α.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Π.Δ.

Παράλληλη Δράση

Π.Γ.Ε.

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη

Π.Ο.Π.

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

Σ.Ο.Δ.

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Τ.Ο.Ε.Β.

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων

ΥΠ.Α.Α.Τ.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
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Παραρτήματα

4

4.1

Ενεργά Δικαιολογητικά για ΕΑΕ 2021

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται τα δικαιολογητικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των
απαιτήσεων της ΕΑΕ για την τρέχουσα χρονιά αίτησης. Δεν είναι όλα υποχρεωτικά και κάποια απαιτούνται
μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο χρήστης της εφαρμογής δεν καλείται προφανώς να γνωρίζει όλα τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης. Προς διευκόλυνσή του
παρέχεται όπως προαναφέραμε η Εκτύπωση Πληρότητας Φακέλου ανά αίτηση, η οποία υποδεικνύει
εξατομικευμένα ποια δικαιολογητικά απαιτείται να επισυναφθούν.
ΚΩΔΙ
ΚΟΣ
1
2
7
24
25
26
61
63
64
65
69
70
71
79

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων
Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου (τιμολόγια)
Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βαμβακιού (τιμολόγια)
Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του
διαβατηρίου)
Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ.
Αντίγραφο σύμβασης για την καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων
Αντίγραφο βεβαίωσης Δικαιωμάτων Κατοχής Κοινοτικών Βοσκοτόπων
Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου (καρτέλες)
Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βαμβακιού (καρτέλες)
Εξουσιοδότηση πληρωμής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ
Υπεύθυνη δήλωση τρίτου προσώπου, ψεκασμού καλλιεργειών
Δελτίο Εμβολιασμού (Δ.Ε.) ή Δελτίο Ορολογικού Ελέγχου (Δ.Ο.Ε.) του προγράμματος
βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων, σε ισχύ
Βεβαίωση συμμόρφωσης τήρησης των απαιτήσεων του Καν. 834/2007 (βιολογική γεωργία)
Αντίγραφο σύμβασης για την καλλιέργεια σποροπαραγωγή
Αντίγραφο νέου τύπου μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων

95
Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βιομηχανικής κάνναβης (τιμολόγια)
96
Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βιομηχανικής κάνναβης (καρτέλες)
97
Απόφαση προέγκρισης καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης (Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νσεις
Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών ΥΠΑΑΤ)
98
100
104
105
106
107
108
109
110
111

Υπεύθυνη δήλωση γεωργού για ψεκασμό καλλιεργειών από τρίτο πρόσωπο
Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου της υπογραφής για τα έσοδα από γεωργική
δραστηριότητα
Υπεύθυνη δήλωση νεοεισερχόμενου - κύριου οικονομικού διαχειριστή νομικού προσώπου
Υπεύθυνη δήλωση γεωργού νεαρής ηλικίας - κύριου οικονομικού διαχειριστή νομικού
προσώπου
Απόφαση αρμόδιου φορέα χορήγησης σύνταξης/επιδόματος
Άλλο έγγραφο για την έλεγχο της ιδιότητας του άμεσα συνταξιούχου
Ισχύον καταστατικό Νομικών Προσώπων
ΦΕΚ σύστασης Νομικών Προσώπων
Φορολογικό έγγραφο εταίρου/ων ή/και οικονομικού διαχειριστή, που δεσμεύουν το νομικό
πρόσωπο ή την Ιερά Μονή με την υπογραφή τους
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ΚΩΔΙ
ΚΟΣ
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
125
126
127
128
129
130
135
136
137
138
139
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

4.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εσωτερικός κανονισμός Ιεράς Μονής
Πράξη εκλογής ηγουμένου/νης, και του ηγουμενοσυμβουλίου
Πράξη διορισμού του Προέδρου και των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Πρακτικό Εκκλησιαστικού Συμβουλίου για την συγκρότησή του σε Σώμα
Πρακτικό εκλογής Δ.Σ. Συλλόγου, Σωματείου, Ιδρύματος, Συνεταιρισμού
Πρακτικό συγκρότησης Δ.Σ. Συλλόγου, Σωματείου, Ιδρύματος, Συνεταιρισμού
Άλλο έγγραφο σύστασης, δομής Νομικών Προσώπων ή Ιερών Μονών
Απόδειξη λιανικής πώλησης και Βεβαίωση αγοράς πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου του
φορέα πώλησης σπόρου
Απόδειξη λιανικής πώλησης και Βεβαίωση αγοράς πιστοποιημένου σπόρου βαμβακιού του
φορέα πώλησης σπόρου
Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου της υπογραφής για εκούσια παραχώρηση Δικαωμάτων
Βασικής Ενίσχυσης στο Εθνικό Απόθεμα
Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
Υπεύθυνη Δήλωση μη παραχώρησης αρμοδιοτήτων ΝΠ σε τρίτο πρόσωπο θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής
Βεβαίωση οικείας υπηρεσίας για ακτημονικό
Βεβαίωση οικείας υπηρεσίας για Αναδασμό Εν Εξελίξει
Εξουσιοδότηση πληρωμής οφειλής μισθώματος δημόσιου βοσκότοπου
Ληξιαρχική πράξη θανάτου Ιδιοκτήτη αγροτεμαχίου
Βεβαίωση ΟΕΒ για άρδευση αγροτεμαχίων
Βεβαίωση Δήμου για άρδευση αγροτεμαχίων
Βεβαίωση Περιφέρειας για άρδευση αγροτεμαχίων
Άδεια χρήσης νερού ή αίτησης προς αρμόδια υπηρεσία για ιδιωτική υδροληψία
Απόφαση οικείου ασφαλιστικού φορέα για παράταση έναρξης συνταξιοδότησης
Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου ζαχαρότευτλων (καρτέλες)
Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου ζαχαρότευτλων (τιμολόγια)
Δικαιολογητικά Διοικητικής Πράξης για μεταβολές σε επίσπορες ή/και ποικιλίες - τιμολόγια
αγοράς/πώλησης
Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2020
Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2020
Ισοζύγιο έτους 2020
Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμενόντων
Συμβολαιογραφική πράξη (αγοράς, δωρεάς, αποδοχής κληρονομιάς, κλπ)
Οριστικός τίτλος κτηματολογίου
Δικαστική απόφαση που κατακυρώνει το ακίνητο, σε συνδυασμό με τοπογραφικό διάγραμμα του
αγροτεμαχίου
Απόφαση Δασαρχείου ή άλλης αρχής με παραχώρηση
Έγγραφο για την τεκμηρίωση ανωτέρας βίας σε αγροτεμάχιο
Μητρώο εισροών - εκροών
Τιμολόγιο πώλησης σπόρου σποράς σε παραγωγό
Τιμολόγιο πώλησης πιστοποιημένου σπόρου ρυζιού

Γενικές Οδηγίες

4.2.1 Μετατόπιση Χάρτη
Προκειμένου να μπορέσουν τα αρμόδια στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ να εντοπίσουν περιπτώσεις Μετατόπισης
Χάρτη, υπάρχει στην οθόνη ψηφιοποίησης ένα πεδίο με περιγραφή “METAKINISI_FLAG”.
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Το πεδίο εμφανίζεται προς συμπλήρωση αφού επιλέξετε το αγροτεμάχιο, πατήσετε Ενεργοποίηση
Πολυγώνου, επιλέξετε έπειτα την ενεργοποίηση της Μπάρας ψηφιοποίησης και εν συνεχεία είτε κάνετε
δεξί κλικ στο πολύγωνο, είτε επιλέγετε το εργαλείο «Μεταβολή αλφαριθμητικών».

Εικόνα 197. Ένδειξη Μετατόπισης Χάρτη
Με την εμφάνιση του πιο πάνω παραθύρου πληκτρολογήστε την τιμή 1 στο πεδίο METAKINISI_FLAG και
στην συνέχεια επιλέξτε Αποθήκευση.

135

