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Στόχοι Ενηµέρωσης
Επιθυµητές γνώσεις ακροατών








Να κατανοούν τη σηµασία που έχει η υποβολή
σωστής δήλωσης καλλιέργειας
Να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης
δικαιωµάτων και καταβολής άµεσων ενισχύσεων
Να αντιλαµβάνονται τις πιθανές κυρώσεις που
απορρέουν από τα λάθη της δήλωσης
Να µπορούν να υποβάλουν µια ορθή δήλωση
καλλιέργειας χωρίς επιπτώσεις που οφείλονται σε
σφάλµατα της αίτησης
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Ο «ζυγός» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αγρότες,
Συνάνθρωποι,
Εθνική Οικονοµία

Ε.Ε, Κράτος,
Νόµοι,
Κανονισµοί,
Γραφειοκρατία

Εργαζόµενοι,
πίεση, ισορροπία…

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης


Η µοναδική αίτηση που χρειάζεται να υποβάλλει κάθε
έτος ο γεωργός
– Για τις Άµεσες Ενισχύσεις
– Για όσα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται µε
εκτάσεις ή ζώα







Μέσω της ίδιας αίτησης υποβάλλεται η δήλωση
καλλιέργειας/εκτροφής προς τον ΕΛΓΑ, για την
ασφάλιση της παραγωγής
Από τα στοιχεία της αίτησης αυτής, ενηµερώνεται το
Μητρώο Αγροτών και Εκµεταλλεύσεων.
Είναι η γνωστή σε όλους «∆ήλωση Καλλιέργειας»
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Σηµασία ορθής υποβολής






Καταβολή ενισχύσεων έγκαιρα και στο
σύνολό τους
Ελαχιστοποίηση αναγκαιότητας
διορθώσεων
Εξάλειψη καταλογισµών από Ευρωπαϊκή
Ένωση
Μείωση προστριβών παραγωγών µε
υπηρεσίες και φορείς για το «ποιος
φταίει»
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Τρόποι υποβολής δηλώσεων


Μέσω των πιστοποιηµένων φορέων A
ή Β βαθµού



Ατοµικά, online, δωρεάν, µέσω της
διαδικτυακής εφαρµογής του
ΟΠΕΚΕΠΕ
– Εξαίρεση αποτελούν όσοι έχουν ζωικό
κεφάλαιο
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Υποβολή online απευθείας από
παραγωγό


Εγγραφή µέσω της ιστοσελίδας του
ΟΠΕΚΕΠΕ – www.opekepe.gr



Χρήση διαδοχικών συνδέσµων
– Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
– Εγγραφή στην on-line εφαρµογή υποβολής
ΕΑΕ



Τηλεφωνική υποστήριξη από ΟΠΕΚΕΠΕ προς
τους παραγωγούς σε κάθε φάση της αίτησης



Η ταυτοποίηση µπορεί να γίνει και µε τους
κωδικούς του Taxis
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Κρίσιµες ηµεροµηνίες






Καταληκτική ηµεροµηνία: 15 Μαΐου (ειδικά για το 2016, είναι η 16η
Μαΐου γιατί η 15η είναι Κυριακή)
Κάθε µέρα καθυστέρησης επιφέρει µείωση στις πληρωµές του έτους
που γίνεται η καθυστέρηση
Καµία αίτηση δε γίνεται δεκτή αν παρέλθουν 25 µέρες από την
προθεσµία.
– Καµία ενίσχυση δεν καταβάλλεται, ούτε καν µε ποινή





Εξαιρούνται περιπτώσεις ανωτέρας βίας που αποδεικνύονται µε
έγγραφα και υποβάλλεται σχετικό αίτηµα προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για
αξιολόγηση
Τροποποιήσεις των αιτήσεων µπορούν να γίνονται µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία των εκπρόθεσµων αιτήσεων (µέχρι 10/6 για το
2016)
– Αυτή η δυνατότητα θα υπάρχει και για τους παραγωγούς µε online αίτηση
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Προσοχή!




∆ε χρειάζεται να πάει ο αγρότης την τελευταία στιγµή να
κάνει τη δήλωσή του
Όσο νωρίτερα την καταθέσει, τόσο περισσότερο συνεισφέρει
στη γενικότερη διαδικασία των πληρωµών
– Υπάρχει περισσότερος χρόνος για τη διόρθωση πιθανών
σφαλµάτων
– Αποφεύγει τα άγχη και την πίεση των προθεσµιών!



Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν υπάρχει ιδιαίτερος
λόγος για καθυστέρηση της δήλωσης
– Τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα στοιχεία της είναι γνωστά από
αρκετά νωρίς, π.χ αν έχει χειµερινές ή µόνιµες καλλιέργειες
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Κάποιες διαφορές σε
σχέση µε το 2015



Ο φορέας που δεσµεύει την αίτηση µε την καταχώριση του εκκαθαριστικού,
αναλαµβάνει την αστική ευθύνη απέναντι στον παραγωγό και τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Υποχρεωτική καταγραφή του αριθµού ΑΤΑΚ για όλα τα αγροτεµάχια



– Για νέες αγορές η µισθώσεις, θα αναφέρεται ο αριθµός συµβολαίου, το
οποίο θα επισυνάπτεται ηλεκτρονικά
Υποχρεωτική καταχώριση κινητού και email









– Σκοπός είναι η ενηµέρωση και η διάχυση γνώσης
Για τις αιτήσεις που γίνονται στους πιστοποιηµένους φορείς, θα πρέπει να
επισυνάπτεται το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών
Καταργούνται τα πολλαπλά πεδία έκτασης, πλέον η ολική και επιλέξιµη έκταση
ενός αγρού συγχωνεύονται σε µία τιµή που θα συµπίπτει µε την ψηφιοποιηθείσα
έκταση
Υποχρεωτική καταχώριση στοιχείων για ψεκαστικά µηχανήµατα ή τα πρόσωπα
που παρέχουν αυτή την υπηρεσία στον παραγωγό
–

∆ιασταύρωση στοιχείων και πρόστιµα σε περίπτωση ευρηµάτων
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Αν κάνει ο παραγωγός µόνος του την αίτηση



Προσοχή: η λήψη κωδικού δε σηµαίνει
υποβολή δήλωσης καλλιέργειας!



Να αποθηκεύσει τον κωδικό για
µελλοντική χρήση και πρόσβαση στις
υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ



Να ελέγξει την ψηφιοποίηση των
αγροτεµαχίων, ακόµη κι αν είναι τα ίδια
µε το προηγούµενο έτος



Να επισυνάψει έγγραφα ιδιοκτησίας ή
ενοικίασης για όλα τα αγροτεµάχια
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Πριν την αίτηση(


Συγκέντρωση δικαιολογητικών
– Ενοικιαστήρια, τίτλοι κυριότητας, Ε9 κλπ
– Τιµολόγια και ετικέτες σπόρων



Συνεργασία µε µελετητές γεωπόνους, όταν υπάρχει
συµµετοχή σε γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα



Επισήµανση ενισχύσεων για τις οποίες µπορεί να
είναι δικαιούχος ο παραγωγός (βασική, συνδεδεµένη
κλπ)
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Ειδικά για τους κτηνοτρόφους


Ορθή ενηµέρωση του µητρώου κτηνοτροφικής
εκµετάλλευσης



Επιβεβαίωση µε αρµόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες για την
ηλεκτρονική καταχώριση πρόσφατων µεταβολών
(βοοειδή)



Παραγγελίες ενωτίων



Συγκέντρωση εγγράφων ανωτέρας βίας ζωικού κεφαλαίου
για συµβάντα πριν την ΕΑΕ 2016 και µετά την ΕΑΕ 2015



Υπολογισµός του αριθµού των ζώων που θα διατηρήσει ο
κτηνοτρόφος ως τις 31 ∆εκεµβρίου
– Μόνο αυτά είναι εν δυνάµει επιλέξιµα για τις συνδεδεµένες
ενισχύσεις
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Φυτικό κεφάλαιο: επιλεξιµότητα


Ο παραγωγός πρέπει να ενηµερώνεται για τις µη επιλέξιµες
εκτάσεις που τυχόν εµπίπτουν στην έκταση που δηλώνουν
– Επιπτώσεις από µείωση εις τριπλούν της ενίσχυσης ως και µη καταβολή
ενίσχυσης και πολυετείς κυρώσεις
– ∆εν µπορεί να αφαιρεθεί εκ των υστέρων το µη επιλέξιµο µέρος µε το
σκεπτικό να µην υπάρχουν ποινές



Η συµπερίληψη µη επιλέξιµης έκτασης σε αγροτεµάχιο γίνεται µε
ευθύνη του παραγωγού και έχει νόηµα µόνο αν ο παραγωγός είναι
απολύτως βέβαιος ότι η δορυφορική εικόνα δεν αντιστοιχεί στην
πραγµατικότητα, οπότε κάνει και αίτηµα επιλεξιµότητας



Και ποια έκταση θεωρείται επιλέξιµη; Αυτή στην οποία ασκείται η
ελάχιστη καλλιεργητική δραστηριότητα (τουλάχιστον ένα όργωµα ανά
έτος για τις αρόσιµες εκτάσεις)
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Επιλεξιµότητα: ένα παράδειγµα από ψηλά
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Επιλεξιµότητα: το παράδειγµα από το δρόµο!
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Κι αν επιµένει ο παραγωγός;


Αν ο παραγωγός αναγνωρίζει ότι ένα αγροτεµάχιο
είναι µη επιλέξιµο για ενίσχυση αλλά παρόλα αυτά
θέλει να το δηλώσει, χωρίς να διεκδικεί επιδότηση,
τότε έχει την επιλογή να το δηλώσει κανονικά, µε
κωδικό καλλιέργειας «42 – Γη που δεν εντάσσεται σε
καλλιεργητική δραστηριότητα»



Ο κωδικός αυτός δεν ενεργοποιεί δικαιώµατα και
επιτρέπει ταυτόχρονα στον παραγωγό να δηλώσει τις
εκτάσεις, όπως περιγράφηκαν

8/4/2016 11:26 µµ

Φυτικό κεφάλαιο: περιφέρειες








Κάθε αγροτεµάχιο της χώρας έχει αντιστοιχιστεί σε µία
περιφέρεια από τις τρεις (βοσκότοπος – αρόσιµες – µόνιµες
καλλιέργειες).
Ο παραγωγός που δηλώνει ένα αγροτεµάχιο, µπορεί να
ενεργοποιήσει δικαιώµατα που ανήκουν στην ίδια µε αυτό
περιφέρεια
Αν ο παραγωγός έχει δικαιώµατα σε διαφορετική περιφέρεια,
τότε δεν τα ενεργοποιεί!
Χρειάζεται προσοχή σε ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια: ο
παραγωγός που τα µισθώνει για πρώτη φορά, πρέπει να
γνωρίζει σε ποια περιφέρεια είναι ενταγµένα για να µη βρεθεί
προ δυσάρεστων εκπλήξεων τη στιγµή των πληρωµών
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Ενεργοποίηση δικαιωµάτων: προσοχή!
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Ενεργοποίηση δικαιωµάτων: προσοχή!
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Ενεργοποίηση δικαιωµάτων: προσοχή!
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Ενεργοποίηση δικαιωµάτων


Παράδειγµα #1
 Παραγωγός έχει δικαιώµατα 50 στρεµµάτων σε
περιφέρεια αρόσιµων και 50 στρεµµάτων σε
περιφέρεια βοσκοτόπων
 ∆ηλώνει το 2016 70 στρέµµατα επιλέξιµης έκτασης
που ανήκουν σε περιφέρεια αρόσιµων και 70
στρέµµατα σε περιφέρεια µόνιµων καλλιεργειών
 Ενεργοποιεί τα δικαιώµατά του;
Τι µπορεί να κάνει για αυτό;
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Ενεργοποίηση δικαιωµάτων


Παράδειγµα #2
 Παραγωγός έχει λάβει δικαιώµατα 50 στρεµµάτων
σε περιφέρεια αρόσιµων και 50 στρεµµάτων σε
περιφέρεια µόνιµων καλλιεργειών
 Τα 50 στρέµµατα που είχε σε αρόσιµα, ήταν
νοικιασµένα και η ενοικίαση δεν ανανεώθηκε και τα
αντικατέστησε µε άλλα 50 στρέµµατα, πάλι σε
αρόσιµη περιφέρεια.
 Ενεργοποιεί τα δικαιώµατά του;
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Ενεργοποίηση δικαιωµάτων


Παράδειγµα #3
 Παραγωγός έχει λάβει δικαιώµατα 100 στρεµµάτων
σε µια περιφέρεια.
 ∆ηλώνει το 2016 επιπλέον άλλα 100 στρέµµατα
επιλέξιµης γης (σύνολο δηλαδή 200)
 Θα ενεργοποιήσει περισσότερα δικαιώµατα από
αυτά που του είχαν δοθεί το 2015;

Μπορεί να ζητήσει από το
Εθνικό Απόθεµα ωστόσο…
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ΠΡΟΣΟΧΗ!!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
≠
ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ

Περιφέρεια ≠ Χρήση


Υπάρχει περίπτωση ένα αγροτεµάχιο να έχει
αντιστοιχιστεί σε διαφορετική περιφέρεια από
αυτή που ταιριάζει µε βάση τη σηµερινή
χρήση του



Π.χ µπορεί ένα αγροτεµάχιο να έχει ενταχθεί
στην περιφέρεια των αρόσιµων και σήµερα ο
παραγωγός να το καλλιεργεί µε αµπέλια



Τι δικαιώµατα ενεργοποιεί αυτό;
– Ενεργοποιεί δικαιώµατα αρόσιµων και µόνο!!
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Ζωικό κεφάλαιο: κάποιες συµβουλές(


∆ηλώνεται το ζωικό κεφάλαιο που υπάρχει την ηµέρα της αίτησης
και µόνο αυτό.



Πολύ µεγάλη προσοχή απαιτείται στην ορθή ψηφιοποίηση των
σταβλικών εγκαταστάσεων, γιατί πιθανό λάθος µπορεί να
οδηγήσει, µετά από επιτόπιο έλεγχο, ακόµη και σε απώλεια
επιδοτήσεων!



∆ηλώνονται τα ζώα που έχουν θανατωθεί λόγω ανωτέρας βίας
µετά την ΕΑΕ2015 και πριν την ΕΑΕ 2016, ως ζώα ανωτέρας βίας



∆ηλώνεται από τον κτηνοτρόφο το ζωικό κεφάλαιο που θα
διατηρηθεί ως το τέλος του έτους, για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις
και την εξισωτική αποζηµίωση
– Αναγνωρίζουν όλοι ότι η πρόβλεψη αυτή είναι αντικειµενικά δύσκολη
– Θα δοθούν πρακτικές συµβουλές στη συνέχεια!



Γενικός κανόνας: στα διατηρούµενα ζώα δε δηλώνονται όσα ζώα
είναι προγραµµατισµένο να αποµακρυνθούν από την
εκµετάλλευση εντός του έτους
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Τι άλλο να προσέξω;


Έχω βάλει σε όλα τα αγροτεµάχια που δικαιούνται συνδεδεµένη
ενίσχυση, το αντίστοιχο «ναι» στα αιτήµατα λήψης ενισχύσεων;



Έχω βάλει τις παράλληλες δράσεις που πρέπει, για
αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα, στα σωστά αγροτεµάχια;












Τηρείται το ΣΠ∆ µε βάση τη δήλωση καλλιέργειας;
Υπάρχει η ελάχιστη απαιτούµενη ποσότητα πιστοποιηµένου
σπόρου για τις περιπτώσεις που απαιτείται;
Επισυνάφθηκαν όλα τα απαιτούµενα παραστατικά;
∆ηλώθηκαν όλα τα αγροτεµάχια; Μήπως ξεχάστηκε κάποιο;
Μήπως δε διαγράφηκε κάποιο που δεν υπάρχει φέτος;
∆ηλώθηκαν οι σωστές καλλιέργειες και ποικιλίες;
Το ζωικό κεφάλαιο δηλώθηκε σωστά; Μήπως µπήκε σε λάθος
κατηγορίες; Μήπως οι αίγες έγιναν προβατίνες;
∆ηλώθηκαν όλοι οι συστεγαζόµενοι κτηνοτρόφοι;
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Πριν την οριστικοποίηση


Να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο «έλεγχος λαθών
αίτησης» για τον εντοπισµό βασικών σφαλµάτων και
ελλείψεων



Να κάνετε ένα γρήγορο έλεγχο της πληρότητας της
δήλωσης µε την προβολή των συγκεντρωτικών
στοιχείων της εκµετάλλευσης (φυτικό και ζωικό)



Να καταχωρίσετε σωστά το κινητό σας τηλέφωνο – Ο
ΟΠΕΚΕΠΕ θα σας στέλνει χρήσιµες ενηµερώσεις για τις
πληρωµές σας και άλλα θέµατα που σας αφορούν



Ίσως το πιο σηµαντικό από όλα: και άλλος επανέλεγχος
της ψηφιοποίησης των αγροτεµαχίων και των
σταβλικών εγκαταστάσεων!
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Έλεγχος ορθότητας µέσω
συγκεντρωτικών στοιχείων

Μετά την οριστικοποίηση(


Υπογραφή στην πρώτη σελίδα και επισύναψη



Εκτύπωση πλήρους αίτησης για τον παραγωγό



Συνεχής ενηµέρωση Μητρώου κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης –
Φαρµακευτικού Μητρώου - Μητρώου Εισροών Εκροών –
Ηµερολόγιου εργασιών



Φυσικές απώλειες ή ανωτέρα βία ζωικού κεφαλαίου
– Ενηµέρωση κτηνιατρικών υπηρεσιών και ΟΠΕΚΕΠΕ, εντός δέκα
εργάσιµων ηµερών, µαζί µε τα δικαιολογητικά (ΕΛΓΑ, κτηνιατρική
βεβαίωση κλπ)
– Έγκαιρη παραγγελία ενωτίων για αντικατάσταση απωλεσθέντων



Σε περίπτωση αστοχίας καλλιέργειας σε αγροτεµάχιο, έγκαιρη
ενηµέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για να αποφευχθούν πιθανές
κυρώσεις σε επιτόπιο έλεγχο
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∆ικαιούµαι την πρόσθετη
ενίσχυση των νέων;


Γεωργοί νεαρής ηλικίας



<40 ετών





Έχουν εγκατασταθεί µέχρι 5 χρόνια πριν την πρώτη
υποβολή αίτησης για βασική ενίσχυση
Έχουν αύξηση 25% επί της µέσης αξίας δικαιωµάτων
τους



∆ίνεται το πολύ για 5 έτη



Ενίσχυση και από τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης
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Αν είµαι µικροκαλλιεργητής;


Απλουστευµένο καθεστώς



Εξαίρεση από υποχρεώσεις πρασινίσµατος



Το ποσό όλων των άµεσων ενισχύσεων κυµαίνεται ως 1250 ευρώ
– Αν γίνει υπέρβαση του ποσού, υπάρχει αναλογική µείωση σε κάθε
ενίσχυση που λαµβάνει ο παραγωγός



Αυτόµατη ένταξη το 2015 (έγινε)



Απένταξη µπορεί να γίνει µε τη δήλωση καλλιέργειας του 2016
– Απαραίτητη αν αυξάνεται η εκµετάλλευση µε αποδοχή µεταβίβασης
δικαιωµάτων και γενικότερα το δικαιούµενο ποσό ενισχύσεων
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Συνδεδεµένες ενισχύσεις #1



Είναι προαιρετική η συµµετοχή σε αυτές
Η κατοχή δικαιωµάτων δεν είναι προϋπόθεση λήψης
συνδεδεµένων ενισχύσεων
– Η ιδιότητα του ενεργού γεωργού όµως είναι!



Το ύψος της ενίσχυσης διαµορφώνεται µε βάση τον
αριθµό των αιτηµάτων συµµετοχής (εκτάσεις ή ζώα)



Προσοχή: η αίτηση συµµετοχής από µη δικαιούχους,
µειώνει το ποσό της ενίσχυσης και οδηγεί σε
υποαπορρόφηση κονδυλίων
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Συνδεδεµένες ενισχύσεις #2


Υποβολή αιτήµατος λήψης ενίσχυσης
– Στα γενικά στοιχεία της αίτησης
– Σε επίπεδο αγροτεµαχίου
– ∆εν είναι απαραίτητο να ζητηθεί η ενίσχυση για όλα τα
αγροτεµάχια που είναι εν δυνάµει επιλέξιµα για αυτήν
– Υπάρχει βοηθητικός έλεγχος κατά την υποβολή της αίτησης



Καταχώριση στοιχείων και παραδόσεων
– Οµάδες παραγωγών – Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις
– Μεταποιητικές επιχειρήσεις
– ΚΕΠΠΥΕΛ
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Ειδική ενίσχυση βάµβακος
 Πλαφόν

140 κιλά ανά στρέµµα

 Παράδοση
 1,6

στα εκκοκκιστήρια µέχρι 31 Ιανουαρίου

κιλά σπόρο ανά στρέµµα (ετικέτες – τιµολόγιο)

– Στην περίπτωση υβριδικού σπόρου – 1,3 κιλά ανά στρέµµα
 ∆ιατήρηση

καλλιέργειας υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης

– Λίπανση, φυτοπροστασία, ζιζανιοκτονία, άρδευση
 Σε

περίπτωση µη κάλυψης
καταβάλλεται η ενίσχυση

 Ελάχιστη

της

ελάχιστης

παραγωγής,

δεν

πυκνότητα φύτευσης 10000 φυτά ανά στρέµµα

– 8500 φυτά ανά στρέµµα για τον υβριδικό σπόρο
 Καταληκτική

ηµεροµηνία σποράς: 31 Μαΐου – εκτός περιπτώσεων
ανωτέρας βίας

 Συµµετοχή

σε διακλαδική οργάνωση βάµβακος
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Ρύζι
 Χρησιµοποίηση

ποικιλιών του εθνικού καταλόγου

 Παράδοση

σε εµπόρους δηµητριακών, ρυζόµυλους και
συνεταιρισµούς αγροτών, ως τις 28 Φεβρουαρίου
– Παράδοση 400 κιλά ανά στρέµµα
– Τήρηση αποδεικτικών για 3 έτη

Η

καταχώριση των παραδόσεων γίνεται από τους
φορείς παραλαβής του προϊόντος
– Προσοχή: οι ανωτέρω φορείς πρέπει να έχουν ενταχθεί
στο µητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ µέχρι τις 31 Ιουλίου κάθε
έτους

 Το

µητρώο θα είναι δηµοσιευµένο στην ιστοσελίδα του
ΟΠΕΚΕΠΕ
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Σκληρό σιτάρι

 Αποκλειστική
 12

χρήση πιστοποιηµένου σπόρου

κιλά ανά στρέµµα (16 από το 2017 και µετά)

 Ηλεκτρονική
 ∆ιατήρηση

επισύναψη τιµολογίων

ετικετών και τιµολογίων επί πενταετία

 Προσοχή:

να γίνεται έλεγχος αν ο χρησιµοποιηµένος σπόρος
καλύπτει τη δηλούµενη έκταση για ενίσχυση
– Αν ο σπόρος δεν επαρκεί, υπάρχει η επιλογή να αφαιρεθεί το
αίτηµα συνδεδεµένης ενίσχυσης από µεµονωµένα αγροτεµάχια
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Πορτοκάλια χυµοποίησης
 Παράδοση
 Ελάχιστη

προϊόντος κατ’ ελάχιστο 700 κιλών ανά στρέµµα

έκταση για ενίσχυση: 1 στρέµµα

 Οι

παραδόσεις γίνονται σε οµάδες παραγωγών ή Συλλογικές Αγροτικές
Οργανώσεις καθόλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης
– Οι παραγωγοί που δεν είναι µέλη οµάδων ή οργανώσεων µπορούν να
παραδίδουν και ως συνεργαζόµενοι, αλλά µόνο σε µία οµάδα ή οργάνωση

 ∆ιατήρηση

παραστατικών για δύο τουλάχιστον έτη

Η

καταχώριση των παραδόσεων γίνεται από τους φορείς παραλαβής
του προϊόντος

 Προσοχή:

τα αγροτεµάχια για την ενίσχυση αυτή δηλώνονται στην
οµάδα «19 - Πορτοκάλια για χυµοποίηση» και όχι στην οµάδα «37 –
Εσπεριδοειδή»
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Συµπύρηνα ροδάκινα για χυµοποίηση
 Παράδοση
 Ελάχιστη

προϊόντος κατ’ ελάχιστο 600 κιλών ανά στρέµµα

έκταση για ενίσχυση: 1 στρέµµα

 Οι

παραδόσεις γίνονται σε οµάδες παραγωγών ή Συλλογικές
Αγροτικές Οργανώσεις από 1 Ιουνίου ως 1 Νοεµβρίου του έτους
ενίσχυσης
– Οι παραγωγοί που δεν είναι µέλη οµάδων ή οργανώσεων µπορούν να
παραδίδουν και ως συνεργαζόµενοι, αλλά µόνο σε µία οµάδα ή
οργάνωση

 ∆ιατήρηση

παραστατικών για δύο τουλάχιστον έτη

Η

καταχώριση των παραδόσεων γίνεται από τους φορείς
παραλαβής του προϊόντος
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Όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση
 Καλλιέργεια

ποικιλιών που προορίζονται για ανθρώπινη

κατανάλωση
– Φακές
– Ρεβίθια
– Φασόλια (νάνος ή αναρριχώµενο)
– Φασόλια γίγαντες (ελέφαντες)
– Φασόλια µαυροµάτικα
– Κουκιά βρώσιµα
– Λαθούρι (φάβα)
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Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή
 Καλλιέργεια

ποικιλιών

από

κτηνοτροφικά

καρποδοτικά

ψυχανθή
– Κτηνοτροφικό κουκί
– Κτηνοτροφικό ρεβίθι
– Κτηνοτροφικό µπιζέλι
– Βίκος
– Κτηνοτροφικό λαθούρι
– Λούπινο λευκό – κίτρινο – κυανό
– Ρόβι
– Σόγια

8/4/2016 11:26 µµ

Σπόροι σποράς

 Παραγωγοί

που συνάπτουν σύµβαση καλλιέργειας µε
σποροπαραγωγική επιχείρηση, στην οποία παραδίδουν το προϊόν
– Προσοχή: η σύµβαση κατατίθεται µαζί µε τη δήλωση καλλιέργειας!

 Σποροπαραγωγικές

επιχειρήσεις που καλλιεργούν ή παράγουν
τον πιστοποιηµένο σπόρο σποράς

 Αποστολή

ηλεκτρονικού αρχείου συµβεβληµένων παραγωγών
στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τις σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις

 Το

ΚΕΠΠΥΕΛ διενεργεί καλλιεργητικό έλεγχο και καταχωρεί τα
εγκεκριµένα αγροτεµάχια σε σχετική ηλεκτρονική εφαρµογή
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Βιοµηχανική τοµάτα
 Παράδοση
 Ελάχιστη

προϊόντος κατ’ ελάχιστο 5 τόνων ανά στρέµµα

έκταση για ενίσχυση: 1 στρέµµα

 Οι

παραδόσεις γίνονται σε οργανώσεις παραγωγών ή Συλλογικές
Αγροτικές Οργανώσεις από 1 Ιουνίου ως 30 Νοεµβρίου του έτους
ενίσχυσης
– Οι παραγωγοί που δεν είναι µέλη οµάδων ή οργανώσεων µπορούν να
παραδίδουν και ως συνεργαζόµενοι, αλλά µόνο σε µία οµάδα ή οργάνωση

 ∆ιατήρηση

παραστατικών για δύο τουλάχιστον έτη

Η

καταχώριση των παραδόσεων γίνεται από τους φορείς παραλαβής
του προϊόντος

 Προσοχή:

τα αγροτεµάχια για την ενίσχυση αυτή δηλώνονται στην
οµάδα «18 – Τοµάτα βιοµηχανική» και όχι στην οµάδα «38 –
Κηπευτικά»
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Σπαράγγια
 Παράδοση

προϊόντος κατ’ ελάχιστο 250 κιλών ανά στρέµµα

– Σε Οργανώσεις Παραγωγών
– Σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
– Σε Τυποποιητικές, Συσκευαστικές, Μεταποιητικές, Εξαγωγικές
µονάδες
 Ελάχιστη

έκταση για ενίσχυση: 2 στρέµµατα

 Οι

παραδόσεις γίνονται από 1 Ιανουαρίου ως 30 Ιουνίου του
έτους ενίσχυσης

 ∆ιατήρηση

παραστατικών για πέντε τουλάχιστον έτη

Η

καταχώριση των παραδόσεων γίνεται από τους φορείς
παραλαβής του προϊόντος
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Ζαχαρότευτλα
 Σύµβαση

µε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ)

– Επισυνάπτεται στη δήλωση καλλιέργειας
– Η προθεσµία υπογραφής σύµβασης ταυτίζεται µε την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των δηλώσεων
καλλιέργειας
 Παράδοση

προϊόντος στην ΕΒΖ ως 31 Ιανουαρίου του
επόµενου έτους

 Χρήση

πιστοποιηµένου σπόρου
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Αιγοπρόβειο κρέας
 ∆ράση

1 – Ορεινές/µειονεκτικές περιοχές

– Έδρα εκµετάλλευσης σε ορεινή/µειονεκτική περιοχή και το
50% της έκτασης να είναι σε ορεινή/µειονεκτική περιοχή ή
– Έδρα εκµετάλλευσης σε πεδινή περιοχή και το 50% της
έκτασης να είναι σε πεδινή περιοχή και µετακίνηση του 90%
του ζωικού κεφαλαίου σε ορεινή/µειονεκτική περιοχή, για
τουλάχιστον 90 µέρες
– Παράδοση: 6 τόνοι γάλακτος τουλάχιστον σε όλη τη διάρκεια
του έτους ενίσχυσης
– Ολική µικροβιακή χλωρίδα γάλακτος ≤ 1000000/ml
– Ελάχιστη αναλογία γάλακτος: 120 κιλά ανά ζώο
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Αιγοπρόβειο κρέας
 ∆ράση

2 – Πεδινές περιοχές

– Έδρα εκµετάλλευσης σε πεδινή περιοχή και το 50% της
έκτασης να είναι σε πεδινή περιοχή
– Παράδοση: 10 τόνοι γάλακτος τουλάχιστον σε όλη τη
διάρκεια του έτους ενίσχυσης
– Ολική µικροβιακή χλωρίδα γάλακτος ≤ 1000000/ml
– Ελάχιστη αναλογία γάλακτος: 120 κιλά ανά ζώο
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Αιγοπρόβειο κρέας
 Υποχρεώσεις

κτηνοτρόφων

– Παράδοση σε εγκεκριµένες µεταποιητικές µονάδες ή έχει ο ίδιος ο
κτηνοτρόφος κωδικό αριθµό από τον ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ
– ∆ιατήρηση ως 31/12 των ζώων για τα οποία έχει αιτηθεί την
ενίσχυση (διατηρούµενα)
– Ολοκλήρωση της διαδικασίας ετήσιας απογραφής


Προσοχή: Η απογραφή µπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά µέσω της
ιστοσελίδας: http://e-services.minagric.gr

– Προσκόµιση
στον
αιγοπροβάτων

ΟΠΕΚΕΠΕ

ενηµερωµένου

µητρώου

– Προσκόµιση άδειας µετακίνησης (για µετακινούµενους)
– Έγκαιρη προσκόµιση παραστατικών ανωτέρας βίας φυσικών
απωλειών
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Αιγοπρόβειο κρέας
 Ερώτηση

κτηνοτρόφου: Για πόσα αιγοπρόβατα να ζητήσω
την ενίσχυση; (δηλαδή, πόσα διατηρούµενα να δηλώσω;)
– Την ηµέρα της αίτησης, ο κτηνοτρόφος κατέχει έναν αριθµό
θηλυκών αιγοπροβάτων
– Αυτά είναι ο µέγιστος αριθµός ζώων για τα οποία µπορεί να λάβει
την ενίσχυση και ξεκινά από αυτή την τιµή.
– Αν γνωρίζει ήδη, την ηµέρα της αίτησής του, ότι θα πουλήσει ή
θα σφάξει κάποια θηλυκά αιγοπρόβατα, εντός του έτους, τότε τα
αφαιρεί από τα διατηρούµενα.
– Αν µπορεί να εκτιµήσει ότι κάποια θηλυκά αιγοπρόβατα δεν
µπορούν να παράξουν γάλα στις απαιτούµενες ποσότητες (120
κιλά κατά προσέγγιση), τότε αφαιρεί και αυτά από τα
διατηρούµενα
– Τελικά, δηλώνει ως διατηρούµενα αυτά που αποµένουν από τον
πιο πάνω υπολογισµό, που είναι µια αρκετά ασφαλής εκτίµηση
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Παράδειγµα αιγοπρόβειου κρέατος
Κτηνοτρόφος µε έδρα εκµετάλλευσης σε πεδινή
περιοχή της χώρας – δεν είναι σε επιτόπιο έλεγχο
∆ηλωθέντα θηλυκά αιγοπρόβατα

300

∆ιατηρούµενα

200

Παράδοση γάλατος

25 τόνοι

Κάλυψη ελάχιστης απαίτησης

Ναι γιατί οι 25 τόνοι υπερβαίνουν το όριο των 10,
που ισχύει για τις πεδινές περιοχές

Προσδιορισθέντα ελάχιστα αιγοπρόβατα µε
βάση τον διοικητικό έλεγχο του µητρώου

Έστω 300

Προσδιορισθέντα αιγοπρόβατα µε την
αναλογία 120 κιλών ανά αιγοπρόβατο

25000 κιλά / 120 = 208

Τελικός αριθµός προσδιορισθέντων ζώων
για πληρωµή µε βάση τους ελέγχους

Η µικρότερη τιµή ανάµεσα στο 300 και το 208,
δηλαδή το 208

Πληρωτέα αιγοπρόβατα

200 (λόγω
(λόγω διατηρούµενων)
διατηρούµενων)
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Βόειο κρέας
 Εκτροφή

τουλάχιστον 6 επιλέξιµων θηλυκών βοοειδών
οποιασδήποτε κατεύθυνσης

 Επιλέξιµα

βοοειδή είναι όσα:

– Έχουν γεννήσει µέσα στο έτος ενίσχυσης και διατηρήθηκαν
στην εκµετάλλευση µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
– Έχουν ηλικία από 18 µηνών ως 12 ετών
– Τα νεογέννητα µοσχάρια τους καταγράφονται στην ΚΒ∆
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Βόειο κρέας
 Ερώτηση

βοοτρόφου: Για πόσες µάνες να ζητήσω την
ενίσχυση; (δηλαδή, πόσα διατηρούµενα να δηλώσω;)
– Την ηµέρα της αίτησης, ο κτηνοτρόφος κατέχει έναν αριθµό
θηλυκών βοοειδών
– Από αυτά, γνωρίζει ότι κάποια έχουν ήδη γεννήσει µέσα στο
έτος.
– Από όσα δεν έχουν ακόµη γεννήσει, γνωρίζει ότι κάποια
κυοφορούν.
– Από αυτά που κυοφορούν, µας ενδιαφέρουν αυτά που
κυοφορούσαν το αργότερο µέχρι τον Μάρτιο. Ο λόγος είναι ότι
αυτά θα προλάβουν να γεννήσουν εντός του έτους άρα θα είναι
εν δυνάµει επιλέξιµα για την ενίσχυση!
– Τελικά, δηλώνει ως διατηρούµενα αυτά που έχουν γεννήσει ήδη
και όσα γνωρίζει ότι κυοφορούσαν το αργότερο ως το Μάρτιο!
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Συνδεδεµένη ενίσχυση στον τοµέα της
κτηνοτροφίας βάσει της παραγράφου 4
του Άρθρου 52 του Καν (ΕΕ)
ΕΕ) 1307/2013

 Κάτοχοι
 Να

Συνδεδεµένη ενίσχυση «Ειδικών
∆ικαιωµάτων»

ειδικών δικαιωµάτων στις 31/12/2014

µη δηλώνεται καµία έκταση στη δήλωση καλλιέργειας

 Μέτρο

1 - Βοοειδή

– ∆ιατήρηση τουλάχιστον 3 Μονάδων Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) επιλέξιµων
βοοειδών για το διάστηµα από την ηµεροµηνία της υποβολής της
δήλωσης έως και έξι µήνες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία
εµπρόθεσµης υποβολής αιτήσεων


Π.χ για το έτος 2016, περίοδος διατήρησης µέχρι 16 Νοεµβρίου

– Η πληρωµή της ενίσχυσης γίνεται µε βάση τις ΜΜΖ
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Συνδεδεµένη ενίσχυση στον τοµέα της
κτηνοτροφίας βάσει της παραγράφου 4
του Άρθρου 52 του Καν (ΕΕ)
ΕΕ) 1307/2013

 Κάτοχοι
 Να

Συνδεδεµένη Ενίσχυση «Ειδικών
∆ικαιωµάτων» για αιγοπρόβατα

ειδικών δικαιωµάτων στις 31/12/2014

µη δηλώνεται καµία έκταση στη δήλωση καλλιέργειας

 Μέτρο

2 - Αιγοπρόβατα

– Κάτοχοι ενσταβλισµένων αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων


Προσοχή: το στοιχείο αυτό θα διασταυρώνεται µε την ΚΒ∆, στην οποία το
ζωικό κεφάλαιο θα πρέπει να είναι δηλωµένο ως ενσταβλισµένο

– Τουλάχιστον είκοσι επιλέξιµα αιγοπρόβατα για το διάστηµα από την
ηµεροµηνία της υποβολής της δήλωσης έως και έξι µήνες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης υποβολής αιτήσεων

– Ολοκλήρωση της διαδικασίας ετήσιας απογραφής
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Επιτόπιοι Έλεγχοι ΟΠΕΚΕΠΕ


Κλασικοί επιτόπιοι, µε επίσκεψη ελεγκτών στα αγροτεµάχια ή/και
σταβλικές εγκαταστάσεις του ελεγχόµενου παραγωγού
– Υποχρέωση για διευκόλυνση του ελέγχου από τους παραγωγούς
– Προσοχή: Απουσία ή µη προσέλευση µετά από ειδοποίηση, οδηγεί
σε αποκλεισµό από τις επιδοτήσεις για το ελεγχόµενο έτος



Έλεγχοι µέσω δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης (µόνο σε
αγροτεµάχια) – µέθοδος τηλεπισκόπησης
– Λήψη εικόνων από διάφορες χρονικές στιγµές κατά την
καλλιεργητική περίοδο
– Τάση αµφισβήτησης των ευρηµάτων από τους δικαιούχους



Αν υπάρχουν ευρήµατα, οι παραγωγοί έχουν δικαίωµα να
καταθέσουν ένσταση για τα αποτελέσµατα των ελέγχων, µέσα σε
δέκα µέρες από την ενηµέρωση για αυτά
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Επιτόπιοι Έλεγχοι Αγροτεµαχίων


Εντοπισµός αγροτεµαχίου
– Προσοχή: Λάθος εντοπισµός οδηγεί σε εξαίρεση του
αγροτεµαχίου από τις πληρωµές!



Μέτρηση επιλέξιµης έκτασης
– Τα µη επιλέξιµα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στη δηλωθείσα
έκταση, π.χ δρόµοι, δέντρα, κανάλια κλπ, αφαιρούνται και
επιφέρουν κυρώσεις στον παραγωγό.



Καλλιέργεια και φυτική κάλυψη
– Αν βρεθεί άλλη καλλιέργεια από αυτή που έχει δηλωθεί, ο
παραγωγός έχει µειώσεις, ιδιαιτέρως αν η έκταση έχει δηλωθεί
για συνδεδεµένες ενισχύσεις



Αριθµός δέντρων (στα Μικρά Νησιά Αιγαίου)
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Επιτόπιοι Έλεγχοι Αγροτεµαχίων


Τήρηση υποχρεώσεων για συνδεδεµένες ενισχύσεις
– Εστίαση στην επιβεβαίωση της καλλιέργειας, στην έκταση της
καθώς και σε τυχόν ειδικές απαιτήσεις, π.χ πυκνότητα φύτευσης,
καλλιεργητικές φροντίδες κλπ



∆εσµεύσεις για το πρασίνισµα
– Εστίαση στην τήρηση της διαφοροποίησης των καλλιεργειών και
των περιοχών οικολογικής εστίασης



Υποχρεώσεις Πολλαπλής Συµµόρφωσης
– Ενδεικτικά ελέγχονται: τήρηση κανόνων άρδευσης, τήρηση
µητρώου εισροών εκροών, ηµερολόγιο εργασιών, λίπανση σε
ευρπόσβλητες ζώνες νιτρορύπανσης



∆εσµεύσεις γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων
– Ελέγχεται σε όλα τα επίπεδα η τήρηση του σχεδίου
περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠ∆)
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Επιτόπιοι Έλεγχοι Ζώων


Θέση σταβλικής εγκατάστασης
– Προσοχή: ο λάθος εντοπισµός της σταβλικής εγκατάστασης οδηγεί
σε αποκλεισµό από τις επιδοτήσεις του ελεγχόµενου έτους!



Σήµανση, αριθµός, ηλικία και φύλο των ζώων κατά την ηµέρα
του ελέγχου
– Το ζωικό κεφάλαιο συγκεντρώνεται από τον κτηνοτρόφο, ώστε να
διευκολύνει την καταµέτρησή του
– Ζώα που δε φέρουν σήµανση, δεν είναι επιλέξιµα για ενίσχυση!
– Η απουσία σήµανσης επιφέρει επιπλέον και κυρώσεις Πολλαπλής
Συµµόρφωσης.



Έλεγχος συστεγαζόµενων
– Σε περίπτωση ευρηµάτων, ελέγχεται το σύνολο της εκµετάλλευσής
τους
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Επιτόπιοι Έλεγχοι Ζώων


Τήρηση µητρώου κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης



∆ιαβατήρια (για βοοειδή)



Αρχείο παραστατικών για τις µεταβολές του ζωικού κεφαλαίου
– Έλλειψη παραστατικών µπορεί να επιφέρει µειώσεις, λόγω µη
δικαιολόγησης της απουσίας από το κοπάδι των ζώων που έχουν
αποµακρυνθεί για διάφορους λόγους.



Τήρηση υποχρεώσεων για συνδεδεµένες ενισχύσεις



Υποχρεώσεις Πολλαπλής Συµµόρφωσης
– Ενδεικτικά ελέγχονται: αναγνώριση και καταγραφή ζώων (σήµανση),
συνθήκες διαβίωσης ζώων, διαχείριση αποβλήτων



∆εσµεύσεις γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων
– Έλεγχος δεσµεύσεων για τα προγράµµατα βιολογικής κτηνοτροφίας ή
προστασίας σπάνιων φυλών, αν είναι ενταγµένος ο κτηνοτρόφος
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Συχνά ευρήµατα επιτόπιων ελέγχων


Αγροτεµάχια
– Λάθος θέση αγροτεµαχίου
– Μη επιλέξιµα µέρη αγροτεµαχίου, κτίσµατα, δρόµοι, δέντρα εντός
της δηλωθείσας έκτασης
– Άλλη καλλιέργεια από αυτή που έχει δηλωθεί



Ζωικό κεφάλαιο
–
–
–
–



Απουσία σήµανσης (χωρίς σκουλαρίκια!)
Μη ορθή ενηµέρωση µητρώου αιγοπροβάτων
Λάθος εντοπισµός σταβλικής εγκατάστασης
Μη τήρηση δελτίων µεταβολών και παραστατικών απωλειών

Πολλαπλή Συµµόρφωση
–
–
–
–

Μη τήρηση µητρώου εισροών εκροών
Μη τήρηση διαδικασιών έγκρισης χρήσης υδάτων
Ελλείψεις στην αναγνώριση και καταγραφή ζώων
Μη ορθή διαχείριση αποβλήτων
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Ευχαριστούµε για την προσοχή σας!

Ερωτήσεις;

