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Καθεστώς 2.3.4 «Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων 

στις αροτραίες καλλιέργειες» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 

     ` 
Εγώ ο/η  ..................................................................... ........................................................................ 
µε αρ. ταυτότητας ..............................υποβάλλω αίτηση για ένταξη στο εξαετές καθεστώς 2.3.3 
«Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις αροτραίες καλλιέργειες», των  τεµαχίων που 
αναγράφονται στο ΦΥΛΛΟ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 
2010 και έχουν δηλωθεί για συµµετοχή στη ∆ράση ∆1 ή στη ∆ράση ∆2, όπως αυτές αναφέρονται 
πιο κάτω, αναλαµβάνοντας την διαχείριση µέρους ή όλης της εκµετάλλευσης της αίτησης 
........................... (Αιτητής που ξεκίνησε τις υποχρεώσεις το 2009) και συνεχίζοντας µε το σχέδιο 
αµειψισποράς που υποβλήθηκε το 2009.  
Έχω µελετήσει το σχετικό ενηµερωτικό έντυπο και αναλαµβάνω τη δέσµευση να εφαρµόζω την 
ακόλουθη δράση/ τις ακόλουθες δράσεις: 
 
Κωδικός  ∆ράση Σηµειώστε √ 

∆1 ∆ιετής αµειψισπορά  
∆2 Τριετής αµειψισπορά  

 
Αποδέχοµαι τους όρους του Καθεστώτος που είναι: 
 
1. Υπογραφή σχετικού συµβολαίου µε τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωµών 
2. Η ελάχιστη επιλέξιµη έκταση είναι 10 δεκάρια (1 εκτάριο) 
3. Τα τεµάχια που επιθυµείται η ένταξη τους στο καθεστώς πρέπει να βρίσκονταν σε καλή 

γεωργική κατάσταση το έτος 2003 (περίοδος αναφοράς) 
4. Τήρηση των Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών 
5. Τήρηση των Κανονιστικών Απαιτήσεων της Πολλαπλής Συµµόρφωσης και των ελάχιστων 

απαιτήσεων όσον αφορά τα λιπάσµατα και τις φυτοπροστατευτικές ουσίες 
6. Υποβολή Σχεδίου Αµειψισποράς και αυστηρή τήρηση του κατά τη διάρκεια της εξαετίας του 

υπογραµµένου συµβολαίου 
7. Υποχρεωτική τήρηση αρχείου µε τις κυριότερες καλλιεργητικές φροντίδες.  
8. Επιλέξιµα τεµάχια είναι αυτά που βρίσκονται εκτός επιλέξιµων µειονεκτικών περιοχών. Ο 

διαχωρισµός των περιοχών γίνεται σε επίπεδο κοινότητας 
9. Κατά την περίοδο της αγρανάπαυσης (όπου εφαρµόζεται) θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 

δύο καλλιέργειες µία αργά το Φθινόπωρο ή νωρίς το Χειµώνα και µία νωρίς την Άνοιξη. Για 
πλήρη καταπολέµηση των ζιζανίων ίσως απαιτηθεί και τρίτη καλλιέργεια 

10. Η τήρηση των υποχρεώσεων του καθεστώτος για όλα τα τεµάχια καθόλη τη διάρκεια του 
συµβολαίου είναι υποχρεωτική. Αποσύρσεις, µειώσεις εκτάσεων ή µεταβιβάσεις τεµαχίων 
χωρίς επιβολή ποινών επιτρέπονται µόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αν αυτές 
τεκµηριώνονται µε νοµική υποχρέωση 

11. Τα τεµάχια που θα βρίσκονται στο υπογραµµένο συµβόλαιο πρέπει να δηλώνονται στη αίτηση 
των Εκταρικών Επιδοτήσεων σε όλα τα έτη της διάρκειας του συµβολαίου µε αιτηθείσα 
καλλιέργεια την επιλέξιµη καλλιέργεια για την δράση. Στην περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές 
στα στοιχεία των τεµαχίων αυτά πρέπει να δηλώνονται. Τονίζεται ότι ο αιτητής των εκταρικών 
και ο κάτοχος συµβολαίου Αγροπεριβαλλοντικών δεν πρέπει να είναι διαφορετικός.  

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

 

Υπογραφή αιτητή                                         Ηµεροµηνία 

 
.............................................                                                                               ...../...../...... 

Αρ. Αίτησης: 

Αρ. Ταυτότητας: 


