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Σύστημα Παρακολούθησης Γεωργικών Εκτάσεων (Monitoring) 
 
Επιπλέον των ελέγχων που διενεργούνται για την ετοιμασία της αίτησης του 2022 ο ΚΟΑΠ από φέτος 
θα προβάλλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Παραλαβής (EAS) και τα προσωρινά αποτελέσματα του 
Monitoring.  Για το σκοπό αυτό έχει θεσπιστεί σύστημα αξιολόγησης με την μέθοδο «φώτων 
τροχαίας» όπου:  
 

Μη επιλέξιμο  Κόκκινο 
Αμφισβητούμενο    Κίτρινο 
Επιλέξιμο   Πράσινο 

 
Υπάρχουν και τεμάχια τα οποία δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμη και φαίνονται με άσπρο. 

Χωρίς Αξιολόγηση Άσπρο 
Σημειώστε ότι η αξιολόγηση που υπάρχει στο σύστημα αφορά την αιτούμενη καλλιέργεια της 
περσινής αίτησης.  Για να γίνει ορθή η αξιολόγηση από τον ΚΟΑΠ θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι 
έχετε δηλώσει την ορθή καλλιέργεια. 
  
Έλεγχος αίτησης πριν την υποβολή 
Έχει προστεθεί μια νέα οθόνη με την είσοδο στο EAS η οποία ενεργοποιείται αφού επιλέξετε 
Επεξεργασία όπως πιο κάτω (μια φορά μόνο): 

 

 
Στην οθόνη αυτή συνοψίζονται τα προσωρινά αποτελέσματα ελέγχου της περιόδου 1/10/2021 μέχρι 
15/03/2022.  Τονίζεται ότι για τις πιο κάτω αιτούμενες καλλιέργειες δεν έχει γίνει ακόμη αξιολόγηση: 
 

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΑΜΠΕΛΙΑ 
ΑΜΠΕΛΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ – ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 
ΑΜΠΕΛΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ 
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Πατώντας προβολή για να ανοίξει η οθόνη βλέπετε τα τεμάχια της αίτησης τα οποία έχουν 
ταξινομηθεί με βάση τα «φώτα τροχαίας» με τα κόκκινα πρώτα μετά τα κίτρινα και τα πράσινα.  
Τεμάχια χωρίς αξιολόγηση εμφανίζονται στο τέλος.  

  

 

Πατώντας ένα από τα χρώματα θα ανοίξει οθόνη με τα  προσωρινά αποτελέσματα ελέγχου του 
monitoring του τεμαχίου που επιλέξατε.   
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Στις Πληροφορίες Αξιολόγησης Monitoring Τεμαχίου υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες αναλύονται 
πιο κάτω ανάλογα με το είδος καλλιέργειας του τεμαχίου ή/και την χρήση γης. 

Επιλεξιμότητα SAPS:  
Αιτούμενη Καλλιέργεια:  
Αιτούμενη Έκταση:  
Χρήση Γης:  
Ενδεικτική Περίοδος Έναρξης Καλλιέργειας: 
Ενδεικτική Περίοδος Ολοκλήρωσης Καλλιέργειας:  
Ένδειξη Βλάστησης:  
Διάρκεια Βλάστησης:  
Ένδειξη Ύπαρξης Καλλιέργειας:  
Γεωργική Δραστηριότητα:  
Ύπαρξη Κάλυψης Από Πλαστικό:  
Έλεγχος οργώματος για Αγρανάπαυση: 
Έλεγχος Βόσκησης: 

 
Για να γίνουν αλλαγές στα τεμάχια θα πρέπει να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και να πατήσετε 
επεξεργασία  

 
Αφού βρείτε το τεμάχιο που θέλετε να τροποποιήσετε πατήστε το μικρό μολύβι για να ανοίξει η οθόνη 
Τροποποίησης Τεμαχίου 

 
Στην οθόνη έχει προστεθεί και η επιλογή να δείτε τα αποτελέσματα του Συστήματος 
Παρακολούθησης Τεμαχίων (Monitoring). 

 
Σημειώστε ότι αν σε ένα τεμάχιο προβείτε σε αλλαγή καλλιέργειας ανεξάρτητα από την υφιστάμενη 
αξιολόγησή του αμέσως θα χαρακτηριστεί ως άσπρο (χωρίς αξιολόγηση) και θα ακολουθήσει εκ νέου 
αξιολόγηση.  Το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα τεμάχια τα οποία περιλαμβάνονται για πρώτη φορά 
στην αίτησή σας ακόμα και αν αυτά βρίσκονταν σε άλλη αίτηση το προηγούμενο έτος και έχουν ήδη 
αξιολογηθεί.  
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Αροτραίες Καλλιέργειες 
Σε ένα τεμάχιο που έχει Σιτάρι, Κριθάρι κλπ οι πληροφορίες που καθορίζουν την επιλεξιμότητα του 
είναι οι πιο κάτω: 

Επιλεξιμότητα SAPS:  Χρώμα αντίστοιχο με τα «Φώτα Τροχαίας» 
Ενδεικτική Περίοδος Έναρξης Καλλιέργειας: Είναι η ημερομηνία που φαίνεται να αρχίζει η 

καλλιέργεια να μεγαλώνει 

Ενδεικτική Περίοδος Ολοκλήρωσης 
Καλλιέργειας:  

Είναι η ημερομηνία που φαίνεται να τελειώνει η 
καλλιέργεια. Επί του παρόντος η τελευταία 
ημερομηνία που έχουμε εικόνα 

Ένδειξη Βλάστησης:  Φαίνεται η ύπαρξη βλάστησης 
Διάρκεια Βλάστησης:  Καθορίζεται η διάρκεια της βλάστησης 
Ένδειξη Ύπαρξης Καλλιέργειας:  Φαίνεται η ύπαρξη της συγκεκριμένης 

καλλιέργειας 
Γεωργική Δραστηριότητα:  Αν υπάρχει όργωμα ή θέρισμα καταχωρείται 

εδώ ο εντοπισμός γεωργικής δραστηριότητας 

 
 
Στο πιο κάτω παράδειγμα φαίνεται ένα «πράσινο» επιλέξιμο τεμάχιο με Σιτάρι Σκληρό.  Η 
καλλιέργεια (Ενδεικτική Περίοδος Έναρξης Καλλιέργειας) άρχισε να φαίνεται στις 03/01/2022 και η 
ένδειξη της βλάστησης είναι αρκετά καλή.  Η περίοδος ολοκλήρωσης της καλλιέργειας (Ενδεικτική 
Περίοδος Ολοκλήρωσης Καλλιέργειας: ) εδώ είναι η 14η Μαρτίου επειδή είναι η ημερομηνία της 
τελευταίας μας εικόνας.  Με την αξιολόγηση που θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής θα 
ενημερωθεί και το πεδίο αυτό.  Αντίστοιχα είναι μικρή και η διάρκεια (Διάρκεια Βλάστησης).  Υπάρχει 
καλή Ένδειξη Ύπαρξης Καλλιέργειας ενώ δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί η Γεωργική Δραστηριότητα 
 

 
 
 



 

Βοήθημα Χρήστη – Monitoring - Ενιαία Αίτηση 2022  Σελίδα  5 

Τα δεδομένα του τεμαχίου αντικατοπτρίζονται και στο πιο κάτω γράφημα που δείχνει ένα γενικό 
Δείκτη Βλάστησης.  Οι αρχικές τιμές είναι μηδενικές ενώ εξάγεται το συμπέρασμα ότι πρέπει να έγινε 
σπορά κάπου μέσα στον Νοέμβριο με την βλάστηση να είναι εμφανής αρχές Ιανουαρίου.  Οι τιμές 
μηδενίζονται επειδή δεν έχουμε εικόνες μετά τις 14 Μαρτίου. 

 
Κάτω από το γράφημα υπάρχει και ένας μικρός «σύρτης» που μετακινώντας τον μπορείτε να δείτε τις 
εικόνες που σχετίζονται με το γράφημα.  

 

   
Η πρώτη εικόνα είναι 30/9 και φαίνεται ότι στο τεμάχιο δεν υπάρχει βλάστηση.  Το ίδιο συμβαίνει και 
στις 9/12.  Στην τελευταία εικόνα 12/02 το έντονο κόκκινο χρώμα δείχνει ότι υπάρχει βλάστηση στο 
τεμάχιο. 
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Για σύγκριση δείτε ένα τεμάχιο που από το Monitoring κρίθηκε κόκκινο δηλαδή Μη Επιλέξιμο 
 

 
 
Από την αξιολόγηση των εικόνων φαίνεται να μην έγινε σπορά και η Ένδειξη Βλάστησης σύμφωνα και 
με το γράφημα του Δείκτη Βλάστησης είναι χαμηλή. Αυτό μεταφράζεται σαν αγριόχορτα που 
βλάστησαν μετά τις βροχές.  Στην εικόνα 23/01 δεν φαίνεται το έντονο κόκκινο χρώμα που υπάρχει 
στο προηγούμενο παράδειγμα.   
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Αγρανάπαυση 
Όσα τεμάχια έχουν καλλιέργεια Αγρανάπαυση δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμη και θα εμφανίζονται 
Χωρίς Αξιολόγηση με Άσπρο χρώμα. Σύμφωνα με το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ που 
βρίσκεται στη ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ: 
«Γη υπό αγρανάπαυση»: νοείται η έκταση στην οποία ασκείται η ελάχιστη δραστηριότητα (μηχανική 
κατεργασία του εδάφους με τουλάχιστον ένα όργωμα το χρόνο κατά την περίοδο της άνοιξης Μάρτη, 
Απρίλη ή Μάη, λόγω του ότι κατά τους μήνες αυτούς τα ζιζάνια δεν έχουν σποροποιήσει ακόμα και η 
γη ευρίσκεται στο ρώγο της) και δεν υπάρχει γεωργική παραγωγή για τουλάχιστον 6 μήνες από την 1η 
Φεβρουαρίου μέχρι την 31η Ιουλίου του έτους υποβολής της αίτησης. 
Εφόσον βρισκόμαστε ακόμη στον Μάρτη και στα πλείστα των τεμαχίων δεν έχει γίνει το υποχρεωτικό 
όργωμα τα τεμάχια με Αγρανάπαυση θα αξιολογηθούν με το πέρας της παραλαβής και όσα δεν 
πληρούν τους όρους επιλεξιμότητα θα κοινοποιηθούν στους αιτητές ώστε να γίνουν ενέργειες πριν 
την 31η Μαΐου.  Όσα τεμάχια με αιτούμενη καλλιέργεια Αγρανάπαυση οργωθούν εκτός της 
υποχρεωτικής περιόδου θα πρέπει να αφαιρεθούν από την Ενιαία Αίτηση.  Αν παραμείνουν τότε δεν 
θα πληρωθούν και υπάρχει και ο κίνδυνος ποινών. 

 
Στο πιο πάνω παράδειγμα φαίνεται ότι το τεμάχιο δεν έχει αξιολογηθεί.  Επίσης φαίνεται χαμηλός 
δείκτης βλάστησης κάτι που ερμηνεύεται ότι πρόκειται για άγρια χόρτα που έχουν βλαστήσει μετά 
τις βροχές.  
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Μόνιμοι Βοσκότοποι 
Για τεμάχια με αιτούμενη καλλιέργεια Μόνιμος Βοσκότοπος σύμφωνα με το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ που βρίσκεται στη ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ ισχύουν τα πιο κάτω: 
«Μόνιμος βοσκότοπος»: νοείται η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει 
περιληφθεί στην αμειψισπορά ή έχει οργωθεί επί πέντε έτη ή περισσότερο. Για να τεκμηριωθεί η 
βόσκηση θα πρέπει απαραίτητα οι βοσκότοποι να συνδέονται με κατοχή κτηνοτροφικής 
εκμετάλλευσης. Επιλέξιμες για επιδότηση είναι μόνο εκτάσεις που ευρίσκονται εντός λογικής ακτίνας 
από τη μάντρα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Η ακτίνα αυτή ορίζεται στα 5 χιλιόμετρα. 
Πέραν των πιο πάνω απαιτήσεων η ελάχιστη αποδεκτή γεωργική δραστηριότητα στα τεμάχια με 
βοσκότοπο είναι μόνο η βόσκηση και το Monitoring έχει προχωρήσει με σχετική αξιολόγηση. Στο 
τελευταίο σημείο του πίνακα αξιολόγησης του τεμαχίου υπάρχει ο έλεγχος βόσκησης και στο πιο 
κάτω παράδειγμα έχει εντοπιστεί.  Το γεγονός αυτό καθιστά το τεμάχιο Πράσινο 

 
Αντίστοιχα στο επόμενο παράδειγμα το σύστημα δεν έχει εντοπίσει ακόμη βόσκηση στο τεμάχιο και 
το τεμάχιο είναι Κίτρινο  
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Δενδρώδεις Καλλιέργειες  
Αναφορικά με τις δενδρώδεις καλλιέργειες το Monitoring εστιάζεται κυρίως στην ύπαρξη γεωργικής 
δραστηριότητας.  Για τις δενδρώδεις η δραστηριότητα αυτή μπορεί να είναι το κλάδεμα ή η το 
κόψιμο/όργωμα των άγριων χόρτων που βλαστούν κατά τους χειμερινούς μήνες. 
Για αυτό θα δείτε και από τα παραδείγματα ότι κάποια τεμάχια χαρακτηρίζονται Κίτρινα επειδή το 
Monitoring δεν έχει εντοπίσει ακόμη δραστηριότητα στο τεμάχιο. 
Στο πιο κάτω παράδειγμα δεν φαίνεται να υπάρχει Γεωργική Δραστηριότητα μέχρι την 14η Μαρτίου.  
Εφόσον υπάρχει πρόθεση για διενέργεια δραστηριοτήτων στους επόμενους μήνες τότε δεν 
απαιτούνται ενέργειες στο παρόν στάδιο.  
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Το ίδιο συμβαίνει και στο πιο κάτω τεμάχιο 

 
 
Το πιο κάτω όμως έχει χαρακτηριστεί ως κόκκινο.  Ο λόγος είναι ότι ενώ έχει αιτούμενη καλλιέργεια 
Δέντρα Παραδοσιακά ο έλεγχος του Monitoring δεν εντοπίζει την Ύπαρξη Καλλιέργειας.  Ενδεχομένως 
να μην υπάρχουν δέντρα και να πρέπει να αλλάξει η καλλιέργεια.  
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Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες  
 
Από φέτος υπάρχει η δυνατότητα ένας αιτητής εφόσον η καλλιέργειά του βρίσκεται σε θερμοκήπιο, 
δικτυοκήπιο ή Θερμοκήπιο Χαμηλής Κάλυψης (τουνέλι) να το υποδείξει κατά την υποβολή της 
αίτησης του.  Ο λόγος σχετίζεται με το Monitoring που δεν έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει τις 
καλλιέργειες κάτω από το πλαστικό.  Εφόσον μια καλλιέργεια δηλωθεί ως θερμοκήπια τότε γίνεται 
Έλεγχος χρήσης Πλαστικού και το τεμάχιο κρίνεται επιλέξιμο.   
 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που ακολουθεί.  Το Monitoring έχει εντοπίσει το θερμοκήπιο 
και για αυτό υπάρχει και χαμηλός δείκτης βλάστησης.  Το τεμάχιο εφόσον δηλωθεί ορθά τότε 
χαρακτηρίζεται σαν πράσινο. 

 
 
O ΚΟΑΠ έχει εντοπίσει τα τεμάχια όπου φαίνεται να υπάρχει χρήση πλαστικού και τα έχει σημειώσει 
με τον κωδικό Κ6 το οποίο θα βρείτε στην οθόνη με τα τεμάχιά σας.  
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Η δήλωση γίνεται μέσω της οθόνης τροποποίησης τεμαχίων ανά τεμάχιο αφού πατήσετε το μικρό 
μολύβι που υπάρχει στην αρχή της κατάστασης τεμαχίων πάτε στη οθόνη Πληροφορίες Τεμαχίου και 
επιλέξετε την επιλογή Θερμοκήπιο όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

 
Αφού επιλέξετε το Θερμοκήπιο μην ξεχάσετε να πατήσετε την Αποθήκευση που βρίσκετε στο κάτω 
μέρος της οθόνη σας.  
 

 
Οι πιο κάτω καλλιέργειες είναι αυτές που υπάρχει ενδεχόμενο να βρίσκονται υπό κάλυψη 
θερμοκηπίου.  

 
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΡΕΑΤΟΚΟΛΟΚΟ (ΖΑΜΠΟΥΡΑ) 
ΑΘΑΝΑΤΑ ΛΟΥΒΙΑ 
ΑΝΘΗ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΥΣΙΑΝΘΟΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΔΕΝΤΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΓΥΨΟΦΙΛΟ ΝΕΡΟΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΠΕΠΟΝΙΑ 
ΖΕΡΠΕΡΑ ΠΙΠΕΡΙΑ 
ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΤΟΜΑΤΕΣ 
ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ ΦΑΣΟΛΙΑ 
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΦΡΑΟΥΛΕΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ - ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 
ΚΟΛΟΚΥΘΙ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ 
ΚΟΛΟΚΥΘΙΕΣ  
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Παραδείγματα Θερμοκηπίων που εντοπίζονται από το Monitoring  
 

 
Θερμοκήπιο Τοξωτό  
 

 
Δικτυοκήπιο  
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Θερμοκήπιο Χαμηλής Κάλυψης (τουνέλι)  


