
Σύστημα εφαρμογής Ελέγχων με παρακολούθηση Γεωργικών 
Γαιών  «MONITORING»

Εφαρμογή στον Οργανισμό για την Περίοδο 2021-2022



Απόφαση Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για την εφαρμογή των Ελέγχων 
με παρακολούθηση των Γεωργικών Γαιών (Monitoring).

Ο Οργανισμός θα εφαρμόσει τους Ελέγχους με παρακολούθηση των 
Γεωργικών Γαιών (Monitoring), στο 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΚΕΣΕ), 
για την Περίοδο 2021-2022.

Η απόφαση έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Φεβρουαρίου 2022



Τί είναι με απλά λόγια οι έλεγχοι μέσω “Monitoring”

Η συστηματική (κάθε δέκα μέρες), παρακολούθηση των γεωργικών δραστηριοτήτων μέσω 
δορυφορικών εικόνων που διατίθενται δωρεάν στα Κράτη Μέλη
Παραδείγματα παρακολουθούμενων Γεωργικών Δραστηριοτήτων είναι το όργωμα, η ύπαρξη 
ή όχι φυτείας μέσω παρατηρήσεων της έντασης της βλάστησης, το είδος της φυτείας, η 
συγκομιδή (κόψιμο σανού, θερισμός), η άρδευση, η βόσκηση, η ζιζανιοκτονία, και άλλα Οι 
παρατηρήσεις αυτές επιλέγονται ανάλογα με τα Μέτρα Καθεστώτα στα οποία εφαρμόζεται 
το Monitoring και χαρακτηρίζονται ως Κριτήρια Επιλεξιμότητας.
Ο Οργανισμός για καθορισμό της Επιλεξιμότητας ή όχι μιας έκτασης (αιτούμενο τεμάχιο) στο 
ΚΕΣΕ  θα χρησιμοποιήσει τα εξής: το όργωμα, την ύπαρξη ή όχι φυτείας μέσω παρατηρήσεων 
της έντασης της βλάστησης, τη συγκομιδή (κόψιμο σανού, θερισμός), και τη βόσκηση για την 
περίοδο από 1/10/2021 μέχρι 30/9/2022



➢Η Ενημέρωση του αιτητή θα γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής 
αιτήσεων (EAS), μέσω αποστολής SMS, μέσω της Εφαρμογής CAPO GeotagApp και 
όπου απαιτείται με τηλεφωνική επικοινωνία.

➢Εκεί και όπου τα αποτελέσματα δεν δικαιολογούν την επιλεξιμότητα του Τεμαχίου ή 
όπου τα αποτελέσματα είναι ασαφή θα ενημερώνεται ο αιτητής αρχής γενομένης 
από την υποβολή της αίτησης μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου του 2022.

➢Ο αιτητής θα έχει την δυνατότητα εφόσον συμφωνεί με τα ευρήματα του Οργανισμού 
να τροποποιήσει την αίτηση του μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου 2022 ώστε να αποφύγει 
τις κυρώσεις

Διαδικασία κατά την Υποβολή αιτήσεων



Πληροφόρηση στον αιτητή μέσω του EAS με ενδείξεις φώτων τροχαίας (Traffic Lights)



Σύστημα ενδείξεων επιλεξιμότητας τύπου φώτων τροχαίας (Traffic Lights)



Αναλυτική πληροφόρηση αποτελεσμάτων Monitoring μέσω του EAS



«Από ΚΟΑΠ. Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε Φωτογραφία του Τεμαχίου 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ που έχετε υποβάλει αίτηση πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο 

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ» 

Στον αιτητή παρέχεται η δυνατότητα μέσω του (EAS), αν το επιθυμεί ή για σκοπούς 
αμφισβήτησης ή διαφωνίας των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων του Monitoring 
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή CAPO GeotagWeb να αποστείλει ηλεκτρονικά μέσω της 
τηλεφωνικής του συσκευής γεωαναφερόμενη φωτογραφία του τεμαχίου του στον ΚΟΑΠ.





Τί είναι με απλά λόγια οι έλεγχοι μέσω “Monitoring”
Ο Οργανισμός στα πλαίσια της ποιοτικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του “Monitoring”
και πριν την επικοινωνία με τον αιτητή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια μέσω 
συμπληρωματικών πληροφοριών και διαδικασιών να επιλύσει περιπτώσεις που μπορεί να 
δίνουν λανθασμένα αποτελέσματα επιλεξιμότητας εφαρμόζοντας διαδικασίες όπως:
• Την αξιολόγηση από ειδικούς “expert Judgment” με την χρήση πρόσθετων πληροφοριών, 

όπως δορυφορικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας, διαχρονική αξιολόγηση του τεμαχίου με 
πληροφορίες προηγούμενων ετών, εικόνες από Drones, Γεωαναφερόμενες φωτογραφίες 
που έχουν σταλεί οικιοθελώς από τους αιτητές, κ.λ.π

• Την διενέργεια γρήγορων επιτόπιων επισκέψεων και παρατηρήσεων.
Εφόσον όλα τα πιο πάνω δεν επιλύσουν την αβεβαιότητα τότε είναι δυνατόν να ζητηθεί η 
συνδρομή και του αιτητή με την αποστολή οδηγίας λήψης γεωαναφερόμενης εικόνας μέσω 
της εφαρμογής CAPO GeotagApp με μήνυμα στο κινητό του.





Τί είναι με απλά λόγια οι έλεγχοι μέσω “Monitoring”

➢ Η τροποποίηση της αίτησης του αιτητή περιλαμβάνει την τροποποίηση της αιτούμενης 
καλλιέργειας της έκτασης την απόσυρση τεμαχίων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορία 
νοουμένου ότι ο αιτητής δεν έχει ειδοποιηθεί για διενέργεια επιτόπιου ελέγχου που έχει 
προκύψει από την συμμετοχή του σε άλλο μέτρο ή καθεστώς πέραν του ΚΕΣΕ.

➢ Στόχος του “Monitoring” είναι με την ολοκλήρωση της περιόδου τροποποιήσεων να έχει 
επιτευχθεί συμφωνημένη με τον αιτητή επιλέξιμη για επιδότηση αίτηση χωρίς ποινές.

➢ Φυσικά θα πρέπει να τονιστεί ότι όπου δεν υπάρχει συμφωνία ή όπου ο αιτητής 
αδιαφόρησε ή αμέλησε να ανταποκριθεί ακολουθούνται οι γνωστοί κανόνες επιβολής 
κυρώσεων.

➢ Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκεί και όπου οι τροποποιήσεις (συμφωνημένες ή μη) 
επηρεάζουν συμβατικές πολυετείς υποχρεώσεις του αιτητή ενδεχομένως να 
δημιουργήσουν ανακτήσεις πληρωμών που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. 



Τί είναι με απλά λόγια οι έλεγχοι μέσω “Monitoring”

Βασική φιλοσοφία του Monitoring καθώς επίσης και της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
είναι η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών χρήσης της τεχνολογίας ώστε να 
επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:
1. Να υπάρχει ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ καταβολή των ενισχύσεων μεταξύ αιτητή και Οργανισμού 

Πληρωμών με σεβασμό στην ορθότητα και την κανονικότητα των πληρωμών σε αντίθεση 
με την μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη πολιτική της επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση όπου 
στο μικρό δείγμα(5%) ελεγχόμενων εντοπίζονταν παρεκκλίσεις ή διαφορές.

2. Η μείωση του διοικητικού άχθους και της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι αιτητές και οι 
Οργανισμοί Πληρωμών κατά την διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων στους 
πραγματικούς δικαιούχους με την δημιουργία και χρήση ψηφιακής τεχνολογίας



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


