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Καθεστώς 2.3.6  «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις σε παραδοσιακές φυτείες 
δέντρων και θάμνων, με έμφαση στις μειονεκτικές περιοχές» του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 
     

Εγώ ο/η  ..................................................................................................................................................... 
με αρ. ταυτότητας .................................... υποβάλλω αίτηση για ένταξη στο Καθεστώς 2.3.6 
"Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις σε παραδοσιακές φυτείες δέντρων και θάμνων, με έμφαση στις 
μειονεκτικές περιοχές", των  τεμαχίων που αναγράφονται στο ΦΥΛΛΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ και έχουν 
δηλωθεί για συμμετοχή στη Δράση Ε (αμυγδαλιές, φουντουκιές, χαρουπιές, Πολεμιδιές) ή /και στη 
Δράση Ζ (σχοινιές, λατζιές, περνιές, μερσινιές, δάφνες, πικροδάφνες, τρεμιθιές, αγριοτριανταφυλλιές) 
αναλαμβάνοντας την διαχείριση της εκμετάλλευσης της αίτησης .......................  
Έχω μελετήσει το «Εγχειρίδιο Εφαρμογής Ενιαίας Εκταρικής Αίτησης 2014» (Εγχειρίδιο Εφαρμογής)  
και αναλαμβάνω τη δέσμευση να εφαρμόζω την ακόλουθη δράση. 

Α.  Σε ποικιλίες /είδη δέντρων: 
1. Μηχανική καλλιέργεια δύο φορές τον χρόνο έναντι χημικής καταπολέμησης,  με σκοπό 

την καταστροφή αγριόχορτων (φθινόπωρο και άνοιξη) 
2. Σκάλισμα για καταστροφή αγριόχορτων (φθινόπωρο και άνοιξη) γύρω από τα δέντρα 
Β. Σε ανθοφόρους και άλλους θάμνους καθώς και φαρμακευτικά / αρωματικά φυτά: 

Μηχανική καταστροφή της ενδιάμεσης άγριας βλάστησης (φθινοπωρινή και ανοιξιάτικη), 
δύο φορές τον χρόνο. 

 

Αποδέχομαι τους όρους του Καθεστώτος που είναι: 
1. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι 1 δεκάριο (0,1 εκτάρια). Για την περίπτωση των φουντουκιών 

ισχύει ως ελάχιστη έκταση το μισό δεκάριο 
2. Τήρηση των κριτηρίων της βάσης Εκκίνησης του Καθεστώτος όπως περιγράφονται στο 

Εγχειρίδιο Εφαρμογής 
3. Τήρηση των Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών όπως περιγράφονται στο 

Εγχειρίδιο Εφαρμογής 
4. Τήρηση των Κανονιστικών Απαιτήσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης και των ελάχιστων 

απαιτήσεων όσον αφορά τα λιπάσματα και τις φυτοπροστατευτικές ουσίες όπως περιγράφονται 
στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής.  

5. Η τήρηση των υποχρεώσεων του καθεστώτος για όλα τα τεμάχια καθόλη τη διάρκεια της 
παράτασης της δέσμευσης είναι υποχρεωτική.  

6. Τα τεμάχια που θα βρίσκονται στη δέσμευση πρέπει να δηλώνονται στη αίτηση των Εκταρικών 
Επιδοτήσεων σε όλα τα έτη της δέσμευσης με αιτηθείσα καλλιέργεια την επιλέξιμη καλλιέργεια 
για την δράση. Στην περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία των τεμαχίων αυτές 
πρέπει να δηλώνονται. Τονίζεται ότι ο αιτητής των εκταρικών και Αγροπεριβαλλοντικών δεν 
πρέπει να είναι διαφορετικός 

7. Τήρηση αρχείου για τις κυριότερες καλλιεργητικές φροντίδες.  Ενδεικτικά, μπορεί να 
περιλαμβάνονται φροντίδες όπως μηχανική καταστροφή των ζιζανίων, κλάδεμα, σκάλισμα 
γύρω από τα δέντρα, λίπανση, φυτοπροστασία ή και πότισμα. Για τους θάμνους μπορεί να 
περιλαμβάνει την καταστροφή της ενδιάμεσης άγριας βλάστησης. 

8. Αποδοχή όλων των ελέγχων από τους Λειτουργούς του ΚΟΑΠ παρέχοντας όλες τις αναγκαίες 
για τον έλεγχο πληροφορίες και διευκολύνσεις 

  
Υπογραφή αιτητή                                                                             Ημερομηνία 
 
............................................                                                                             ....../...../ 2014 

Αρ. Αίτησης: 

Αρ. Ταυτότητας: 

Για Επίσημη Χρήση μόνον: 

 

Ημερομηνία Καταχώρησης:____/_____/2014 

Κωδικός Χρήστη Καταχώρησης:_________ 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 


