
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΕΚΣΤΠΩΗ 

α/α Κωδηθόο Λόγνο Με Πξνεθηύπωζεο Τεκαρίνπ Επηβαιιόκελε ελέξγεηα 

1 A 1.1 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ ιόγσ αίηεζεο ηνπ 

από δύν ή πεξηζζόηεξνπο αηηεηέο κε 

απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή αηηνύκελε έθηαζε ηνπ 

2010 λα ππεξβαίλεη ηελ επηιέμηκε γηα 

επηδόηεζε έθηαζε ηνπ ηεκαρίνπ 

(δηπιναηηνύκελν ιακβάλνληαο ππόςε ηε 

Μέγηζηε Δπηιέμηκε Έθηαζε-ΜΔΔ) 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο αλ θαηόπηλ ζπλελλόεζεο 

κε ηνπο άιινπο δηεθδηθεηέο, ε ζπλνιηθή αηηνύκελε 

έθηαζε δελ ππεξβαίλεη ηε Μέγηζηε Δπηιέμηκε Έθηαζε 

2 A1.3 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ ιόγσ αίηεζεο ηνπ 

από δύν ή πεξηζζόηεξνπο αηηεηέο κε 

απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή αηηνύκελε έθηαζε ηνπ 

2010 λα ππεξβαίλεη ηελ επηιέμηκε γηα 

επηδόηεζε έθηαζε ηνπ ηεκαρίνπ 

(δηπιναηηνύκελν ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 

Δπηιέμηκε Έθηαζε Δζπεξηδνεηδώλ) 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο αλ θαηόπηλ ζπλελλόεζεο 

κε ηνπο άιινπο δηεθδηθεηέο, ε ζπλνιηθή αηηνύκελε 

έθηαζε δελ ππεξβαίλεη ηελ Δπηιέμηκε Έθηαζε 

Δζπεξηδνεηδώλ ζην ηεκάρην 

3 Α 2 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ ιόγσ κε 

εληνπηζκνύ ηνπ ζην Μεηξών Αγξνηεκαρίσλ 

(Γεσγξαθηθό Σύζηεκα Πιεξνθνξηώλ-ΓΣΠ) 

θαηά ην 2010 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο αλ ν αηηεηήο ην ππνδείμεη 

πάλσ ζε ηζρύνληα θηεκαηνινγηθά ζρέδηα, ηα νπνία 

πξέπεη λα ππνβάιεη καδί κε ηελ αίηεζε ηνπ 

4 Α 3 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ ιόγσ ηνπ όηη θαηά 

ηελ πεξίνδν αλαθνξάο (Ινύληνο 2003), ην 

ηεκάρην δελ ήηαλ ρξεζηκνπνηνύκελε γεσξγηθή 

έθηαζε. 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά. Τν ηεκάρην απηό δε δηθαηνύηαη 

επηδόηεζε. 

5 Α 4 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ ιόγσ ηνπ όηη θαηά 

ηνλ επηηόπην έιεγρν πνπ έγηλε ην 2010 βξέζεθε 

αθαιιηέξγεην 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο αλ έρεη θαιιηεξγεζεί γηα 

ην 2011 θαη ελεκεξσζεί γξαπηώο ν ΚΟΑΠ 

6 Α 5 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ ιόγσ ηνπ όηη δελ Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο αλ έρεη θαιιηεξγεζεί γηα 



ήηαλ επηιέμηκν θαηά ηηο πξνεγνύκελεο 

πεξηόδνπο επηδόηεζεο 

ην 2011 θαη ελεκεξσζεί γξαπηώο ν ΚΟΑΠ 

7 Α 6 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ ιόγσ ηνπ όηη ηα 

ζηνηρεία ηνπ ηεκαρίνπ δελ είλαη πιήξσο ή νξζά 

ζπκπιεξσκέλα (ηαπηόηεηα ηεκαρίνπ, 

θαιιηέξγεηα, έθηαζε) 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο αλ όια ηα ζηνηρεία πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ππνβνιή ηνπ ηεκαρίνπ είλαη 

δηαζέζηκα 

8 A7 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ γηαηί ην 

Οηλνπνηήζηκν Ακπέιη ζην ηεκάρην έρεη 

εθξηδσζεί θαηά ηα πξνεγνύκελα έηε ή 

βξίζθεηαη ζηα αθαιιηέξγεηα ηνπ θαηαιόγνπ 

ΣΑΠ 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά ωο ακπέιη νηλνπνηήζηκν εθηόο 

αλ ην ζπγθεθξηκέλν ηεκάρην έρεη μαλαθπηεπηεί κε 

ακπέιη νηλνπνηήζηκν ή έρεη εθξηδσζεί κέξνο ηνπ 

ηεκαρίνπ. Δάλ ζην ηεκάρην ππάξρεη άιιν είδνο 

θαιιηέξγεηαο λα δεισζεί απηό ζηελ Δληαία Αίηεζε.   

9 Α 8 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ ιόγσ ηνπ όηη ν 

αξηζκόο ησλ δέληξσλ γηα δελδξώδεηο 

θαιιηέξγεηεο δελ είλαη ζπκπιεξσκέλνο 

Να δειωζεί ην ηεκάρην θαη ε έθηαζε ηνπ έηζη ώζηε λα 

αλαινγνύλ ηνπιάρηζηνλ 10 δέληξα γηα θάζε αηηνύκελν 

δεθάξην 

10 Α 9 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ ιόγσ ηνπ όηη ε 

δηαπηζησζείζα θαιιηέξγεηα δελ αλήθεη ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία πιεξσκήο κε ηελ αηηνύκελε 

Να δεισζεί ε νξζή θαιιηέξγεηα ην 2011 γηα λα 

απνθεπρζνύλ ελδερόκελεο πνηλέο 

11 Α 10 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ ιόγσ ηνπ όηη ν 

Οξγαληζκόο αδπλαηεί λα εληνπίζεη ηελ Μέγηζηε 

Δπηιέμηκε Έθηαζε.  

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο αλ ν αηηεηήο αζθεί 

γεωξγηθή δξαζηεξηόηεηα ζην ηεκάρην απηό θαη αθνύ 

καο πξνζθνκίζεη ζρεδηάγξακκα θαιιηεξγνύκελεο 

έθηαζεο καδί κε ηελ αίηεζε ηνπ 2011 πάλω ζηηο εηθόλεο 

πνπ ζα ηνπ απνζηαινύλ. 

12 Α 11 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ ιόγσ ηνπ όηη 

απνζύξζεθε από ηελ Δληαία Αίηεζε κέζσ 

έγθξηζεο αηηήκαηνο απόζπξζεο/αλάθιεζεο 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο αλ έρεη αξζεί ν ιόγνο 

απόζπξζεο ηνπ ηεκαρίνπ 

13 Α 12 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ ιόγσ ηνπ όηη δελ 

επξίζθεηαη ζηε πεξηνρή ζηελ νπνία αζθείηαη 

απνηειεζκαηηθόο έιεγρνο από ηελ Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία. 

Ο ΚΟΑΠ δελ είλαη ζε ζέζε λα επηδνηήζεη ηεκάρηα ηα 

νπνία δελ επξίζθνληαη ππό ηνλ έιεγρν ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο. Να ΜΗ δειωζεί μαλά. 



14 Α 13 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ γηαηί ε αηηνύκελε 

έθηαζε ηνπ δελ ππεξβαίλεη ην 0.1 δεθάξην (0.01 

εθηάξην) 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο θαη αλ ε θαιιηεξγήζηκε 

έθηαζε ηνπ ηεκαρίνπ θαηά ην 2011 είλαη κεγαιύηεξε από 

0.1 δεθάξην 

15 Α 14 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ ιόγσ ηνπ όηη ε 

δηαπηζησζείζα θαιιηέξγεηα δελ αλήθεη ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία πιεξσκήο κε ηελ αηηνύκελε γηα 

ην Μέηξν 2.1 

Να δεισζεί ε νξζή θαιιηέξγεηα ην 2011 γηα λα 

απνθεπρζνύλ ελδερόκελεο πνηλέο 

16 Α 15 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ γηαηί είλαη κε 

επηιέμηκν από ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη κεηά. 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο αλ έρεη θαιιηεξγεζεί γηα 

ην 2011 θαη ελεκεξσζεί γξαπηώο ν ΚΟΑΠ 

17 Α16 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ γηαηί ε αηηνύκελε 

θαιιηέξγεηα δελ είλαη εληόο ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ επηιέμηκσλ θαιιηεξγεηώλ γηα 

επηδόηεζε από ην ΣΔΔΔ 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο εάλ ε θαιιηέξγεηα πνπ 

ππάξρεη ζην ηεκάρην είλαη επηιέμηκε γηα ην ΣΔΔΔ ή γηα 

θάπνην Μέηξν ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ Δληαία Αίηεζε 2011 

18 Α17 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ γηαηί ε 

δηαπηζησζείζα θαιιηέξγεηα δελ είλαη εληόο ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ επηιέμηκσλ θαιιηεξγεηώλ γηα 

επηδόηεζε από ην ΣΔΔΔ 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο εάλ ε θαιιηέξγεηα πνπ 

ππάξρεη ζην ηεκάρην είλαη επηιέμηκε γηα ην ΣΔΔΔ ή γηα 

θάπνην Μέηξν ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ Δληαία Αίηεζε 2011 

19 Α23 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ γηαηί ε αηηνύκελε 

θαιιηέξγεηα είλαη εζπεξηδνεηδή ηα νπνία έρνπλ 

εθξηδσζεί ή θαξαηνκεζεί θαηά ηα πξνεγνύκελα 

3 ρξόληα 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο εάλ ζην ηεκάρην έγηλε 

επαλαθύηεπζε ή εκβνιηαζκόο Δζπεξηδνεηδώλ (κεηά ηελ 

εθξίδσζε ή θαξαηόκεζε) θαη ε θπηεία είλαη πάλσ από 4 

έηε  

20 Α28 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ γηαηί ζύκθσλα κε 

ην GIS δελ πεξηέρεη θαιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδή 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο εάλ ππάξρεη θαιιηέξγεηα 

ζην ηεκάρην, ε νπνία είλαη επηιέμηκε γηα ην ΣΔΔΔ ή γηα 

θάπνην Μέηξν ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ Δληαία Αίηεζε 2011. Να δεισζεί ε 

νξζή θαιιηέξγεηα ην 2011 γηα λα απνθεπρζνύλ 

ελδερόκελεο πνηλέο 

21 Α31 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ ιόγσ ηνπ όηη δελ 

πξνζθνκίζηεθε θσδηθόο εθκεηάιιεπζεο 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο αλ ν αηηεηήο είλαη θάηνρνο 

ελεξγήο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο αηγνπξνβάησλ 



αηγνπξνβάησλ ή/θαη παξαδνζηαθώλ αγειάδσλ 

από ηελ νπνία πξνέξρνληαη ηα δώα ηα νπνία 

βόζθνπλ ζην ηεκάρην. 

ή/θαη παξαδνζηαθώλ αγειάδσλ θαη ην ηεκάρην βoζθείηαη 

από δώα ηεο δηθήο ηνπ εθκεηάιιεπζεο  

22 Α32 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ ιόγσ ηνπ όηη ν 

θσδηθόο εθκεηάιιεπζεο πνπ δειώζεθε δελ 

είλαη έγθπξνο. 

 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο αλ ν αηηεηήο είλαη θάηνρνο 

ελεξγήο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο αηγνπξνβάησλ 

ή/θαη παξαδνζηαθώλ αγειάδσλ θαη ην ηεκάρην βoζθείηαη 

από δώα ηεο δηθήο ηνπ εθκεηάιιεπζεο  

23 Α33 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ ιόγσ ηνπ όηη ν 

θσδηθόο εθκεηάιιεπζεο πνπ δειώζεθε δελ 

εληνπίδεηαη γεσγξαθηθά. 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο αλ ν αηηεηήο είλαη θάηνρνο 

ελεξγήο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο αηγνπξνβάησλ 

ή/θαη παξαδνζηαθώλ αγειάδσλ θαη καδί κε ηελ αίηεζε 

πξνζθνκίζεη ηνπνγξαθηθό πάλσ ζην νπνίν λα 

ππνδεηθλύεηαη ε αθξηβήο ηνπνζεζία ηεο εθκεηάιιεπζεο 

ηνπ. 

24 Α34 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ ιόγσ ηνπ όηη ην 

ηεκάρην επξίζθεηαη ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε 

από 5 Km από ηελ εθκεηάιιεπζε πνπ 

δειώζεθε. 

 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο αλ ν αηηεηήο είλαη θάηνρνο 

ελεξγήο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο αηγνπξνβάησλ 

ή/θαη παξαδνζηαθώλ αγειάδσλ θαη κπνξεί λα απνδείμεη 

όηη ην ηεκάρην βoζθείηαη από δώα ηεο δηθήο ηνπ 

εθκεηάιιεπζεο. 

25 Α35 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ ιόγσ ηνπ όηη 

ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ν 

Οξγαληζκόο απηή ηελ ζηηγκή ν αηηεηήο δελ 

είλαη ηδηνθηήηεο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο 

αηγνπξνβάησλ ή/θαη παξαδνζηαθώλ αγειάδσλ, 

ζπλεπώο δελ αζθεί γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα 

ζηα ελ ιόγσ ηεκάρηα. 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο αλ ν αηηεηήο είλαη θάηνρνο 

ελεξγήο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο αηγνπξνβάησλ 

ή/θαη παξαδνζηαθώλ αγειάδσλ θαη κπνξεί λα ην 

απνδείμεη 

26 Α 36 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ ιόγσ ηνπ όηη ν 

αηηεηήο δελ αληαπνθξίζεθε ζε θάιεζκα ηνπ 

ΚΟΑΠ γηα αληηζηνίρεζε ησλ ηεκαρίσλ ησλ 

βνζθνηόπσλ κε ηηο δεισκέλεο εθκεηαιιεύζεηο 

Σε πεξίπηωζε δήιωζεο πεξηζζνηέξωλ από κηα 

εθκεηαιιεύζεωλ αηγνπξνβάηωλ ή/θαη παξαδνζηαθώλ 

αγειάδωλ, ζα πξέπεη ν αηηεηήο λα ππνδείμεη γηα θάζε 

ηεκάρην ην νπνίν δειώλεηαη ζαλ βνζθόηνπνο από 



ζηελ αίηεζε. πνηα εθκεηάιιεπζε πξνέξρνληαη ηα δώα 

27 Α37 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ γηαηί θαηά ηελ 

ππνβνιή ηνπ ζηελ Δληαία Αίηεζε 2010  δελ 

ζπλνδεύηεθε από ελνηθηαζηήξην ή 

δηαρεηξηζηήξην έγγξαθν πεληαεηνύο 

ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο ή από ηίηιν ηδηνθηεζίαο  

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο αλ ν αηηεηήο πξνζθνκίζεη 

ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, κε ηε δήισζε ηνπ ηεκαρίνπ 

ζηελ Δληαία Αίηεζε 2011 

28 Α38 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ ιόγσ αίηεζεο ηνπ 

από δύν ή πεξηζζόηεξνπο αηηεηέο κε 

απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή αηηνύκελε έθηαζε ηνπ 

2010 λα ππεξβαίλεη ηελ επηιέμηκε γηα 

επηδόηεζε έθηαζε ηνπ ηεκαρίνπ 

(δηπιναηηνύκελν ιακβάλνληαο ππόςε ηε 

Μέγηζηε Δπηιέμηκε Έθηαζε Βνζθνηόπσλ) 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο αλ θαηόπηλ ζπλελλόεζεο 

κε ηνπο άιινπο δηεθδηθεηέο, ε ζπλνιηθή αηηνύκελε 

έθηαζε δελ ππεξβαίλεη ηε Μέγηζηε Δπηιέμηκε Έθηαζε 

Βνζθνηόπσλ 

29  Ε1 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ γηαηί ε θαιιηέξγεηα 

ζην ηεκάρην έρεη εθξηδσζεί ελ κέξεη ή νιόθιεξε 

θαηά ην 2010 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο εάλ ππάξρεη θαιιηέξγεηα 

ζην ηεκάρην, ε νπνία είλαη επηιέμηκε γηα ην ΣΔΔΔ ή γηα 

θάπνην Μέηξν ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ Δληαία Αίηεζε 2011 

30 Ε2 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ γηαηί ην 

Οηλνπνηήζηκν Ακπέιη ζην ηεκάρην έρεη 

εθξηδσζεί θαηά ην 2010, ζύκθσλα κε ην 

θαηάινγν ησλ κόληκσλ εθξηδώζεσλ ΣΑΠ 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο εάλ ππάξρεη θαιιηέξγεηα 

ζην ηεκάρην, ε νπνία είλαη επηιέμηκε γηα ην ΣΔΔΔ ή γηα 

θάπνην Μέηξν ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ Δληαία Αίηεζε 2011 

31 Ε4 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ γηαηί ηα 

Δζπεξηδνεηδή ζην ηεκάρην έρνπλ εθξηδσζεί 

θαηά ην 2010 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο εάλ ππάξρεη θαιιηέξγεηα 

ζην ηεκάρην, ε νπνία είλαη επηιέμηκε γηα ην ΣΔΔΔ ή γηα 

θάπνην Μέηξν ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ Δληαία Αίηεζε 2011 

32 Ε6 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ γηαηί ηα 

Δζπεξηδνεηδή ζην ηεκάρην έρνπλ εθξηδσζεί ηνπ 

2010 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο εάλ ππάξρεη θαιιηέξγεηα 

ζην ηεκάρην, ε νπνία είλαη επηιέμηκε γηα ην ΣΔΔΔ ή γηα 

θάπνην Μέηξν ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ Δληαία Αίηεζε 2011 



33 Ε7 Με πξνεθηύπσζε ηεκαρίνπ γηαηί ηα 

Δζπεξηδνεηδή ζην ηεκάρην έρνπλ εθξηδσζεί ηνπ 

2010 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά εθηόο εάλ ππάξρεη θαιιηέξγεηα 

ζην ηεκάρην, ε νπνία είλαη επηιέμηκε γηα ην ΣΔΔΔ ή γηα 

θάπνην Μέηξν ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ Δληαία Αίηεζε 2011 

34 Μ1.1 Μείσζε έθηαζεο ιόγσ ηνπ όηη ε ην ηεκάρην 

ππεξδειώζεθε ζε κία εγγξαθή από έλα αηηεηή 

ζπγθξηηηθά κε ηε ΜΔΔ 

 

35 Μ1.3 Μείσζε έθηαζεο ιόγσ ηνπ όηη ε ην ηεκάρην 

ππεξδειώζεθε ζε κία εγγξαθή από έλα αηηεηή 

κε ηελ ΜΔΔ Δζπεξηδνεηδώλ 

 

36 Μ2.1 Μείσζε έθηαζεο ιόγσ ηνπ όηη ε ην ηεκάρην 

ππεξδειώζεθε ζε πεξηζζόηεξεο από κία 

εγγξαθή από έλα αηηεηή ζπγθξηηηθά κε ηε ΜΔΔ 

 

37 Μ2.3 Μείσζε έθηαζεο ιόγσ ηνπ όηη ε ην ηεκάρην 

ππεξδειώζεθε ζε πεξηζζόηεξεο από κία 

εγγξαθή από έλα αηηεηή ζπγθξηηηθά κε ηελ 

ΜΔΔ Δζπεξηδνεηδώλ 

 

38 Μ3.1 Μείσζε έθηαζεο ιόγσ ηνπ όηη ε ην ηεκάρην 

ππεξδειώζεθε από πεξηζζόηεξνπο από έλα 

αηηεηή ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο εγγξαθέο 

ζπγθξηηηθά κε ηε ΜΔΔ 

 

39 Μ3.3 Μείσζε έθηαζεο ιόγσ ηνπ όηη ε ην ηεκάρην 

ππεξδειώζεθε από πεξηζζόηεξνπο από έλα 

αηηεηή ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο εγγξαθέο 

ζπγθξηηηθά κε ηελ ΜΔΔ Δζπεξηδνεηδώλ 

 

40 Μ4 Μείσζε έθηαζεο ιόγσ ηνπ όηη δελ ηεξείηαη ε 

αλαινγία δέληξα/έθηαζε κε βάζε ηα αηηνύκελα 

ζηνηρεία (min 10 δέληξα αλά δεθάξην)/ 

δεληξώδεηο θαιιηέξγεηεο 

 



41 Μ5 Μείσζε έθηαζεο ιόγσ ηνπ όηη δελ ηεξείηαη ε 

αλαινγία δέληξα/έθηαζε κε βάζε ηα επξεζέληα 

ζηνηρεία (min 10 δέληξα αλά δεθάξην)/ 

δεληξώδεηο θαιιηέξγεηεο 

 

42 Μ7 Μείσζε έθηαζεο ιόγσ ηνπ όηη ε ην ηεκάρην 

ππεξδειώζεθε ζε κία εγγξαθή από έλα αηηεηή 

ζπγθξηηηθά κε ηε ΜΔΔ Βνζθνηόπνπ 

 

43 Μ8 Μείσζε έθηαζεο ιόγσ ηνπ όηη ε ην ηεκάρην 

ππεξδειώζεθε ζε πεξηζζόηεξεο από κία 

εγγξαθή από έλα αηηεηή ζπγθξηηηθά κε ηε ΜΔΔ 

Βνζθνηόπνπ 

 

44 Μ9 Μείσζε έθηαζεο ιόγσ ηνπ όηη ε ην ηεκάρην 

ππεξδειώζεθε από πεξηζζόηεξνπο από έλα 

αηηεηή ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο εγγξαθέο 

ζπγθξηηηθά κε ηε ΜΔΔ Βνζθνηόπνπ 

 

45 Μ10 Μείσζε έθηαζεο ιόγσ ηνπ όηη ε κεηξεζείζα 

από επηηόπην έθηαζε είλαη κηθξόηεξε από ηελ 

αηηεζείζα ηνπ 2010 

 

46 Μ11 Μείσζε έθηαζεο ιόγσ ηνπ όηη δελ ηεξείηαη ε 

αλαινγία ζάκλνη/έθηαζε κε βάζε ηα αηηνύκελα 

ζηνηρεία (min 20 ζάκλνη αλά δεθάξην)/ 

ζακλώδεηο θαιιηέξγεηεο 

 

47 Μ12 Μείσζε έθηαζεο ιόγσ ηνπ όηη δελ ηεξείηαη ε 

αλαινγία ζάκλνη/έθηαζε κε βάζε ηα επξεζέληα 

ζηνηρεία (min 20 ζάκλνη αλά δεθάξην)/ 

ζακλώδεηο θαιιηέξγεηεο 

 

48 Δ 1 Γελ πξνεθηππώζεθε ν αξηζκόο Γέληξσλ γηαηί ε 

θαιιηέξγεηα πνπ δειώζεθε θαηά ην 2010 δελ 

είλαη δεληξώδεο 

Να ΜΗ δειωζεί μαλά αξηζκόο δέληξσλ εθόζνλ ε 

θαιιηέξγεηα δελ είλαη δεληξώδεο 



 49 Δ 2 Γελ πξνεθηππώζεθε ν αξηζκόο δέληξσλ γηαηί ν 

αξηζκόο ν νπνίνο δειώζεθε θαηά ην 2010 

ππεξβαίλεη ηα 200 αλά δεθάξην 

Να δεισζεί ν αξηζκόο δέληξσλ ζηελ αίηεζε. 

50 Κ1 Πξνεθηππώζεθε ε θαιιηέξγεηα ε νπνία 

δηαπηζηώζεθε από επηηόπην έιεγρν. 

Να δεισζεί ε θαιιηέξγεηα πνπ πξνεθηππώζεθε, εθόζνλ 

ζπλερίδεη λα ππάξρεη. Σε πεξίπησζε πνπ δελ 

πξνεθηππώζεθε θαιιηέξγεηα, απηό ζεκαίλεη όηη δελ έρεη 

βξεζεί θαηά ηνλ επηηόπην θακία επηιέμηκε πξνο 

επηδόηεζε θαιιηέξγεηα ζύκθσλα κε ηνλ θαηάινγν 

επηιέμηκσλ θαιιηεξγεηώλ (Να δεισζεί θαιιηέξγεηα κόλν 

εάλ θπηεύηεθε θαηά ην 2011)   

51 Κ2 Γελ πξνεθηππώζεθε θαιιηέξγεηα γηαηί ην 

ηεκάρην ζπκκεηέρεη ζε ζύζηεκα Ακεηςηζπνξάο 

Να δεισζεί ε θαιιηέξγεηα πνπ ππάξρεη ζην ρσξάθη θαη 

είλαη ζύκθσλε κε ηελ νξζή αιιεινπρία θαιιηεξγεηώλ 

πνπ πξνλνεί ην θαζεζηώο, ζην νπνίν κεηέρεη ην ηεκάρην. 

52 Κ3 Γελ πξνεθηππώζεθε θαιιηέξγεηα γηαηί ην 

ηεκάρην ζπκκεηέρεη ζην θαζεζηώο 2.3.1 θαη 

θαηά ην 2010 έρεη δεισζεί Αγξαλάπαπζε 

Να δεισζεί ε θαιιηέξγεηα πνπ ππάξρεη ζην ρσξάθη θαηά 

ην 2011. 

53 Κ4 Γελ πξνεθηππώζεθε θαιιηέξγεηα γηαηί ην 

ηεκάρην πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ 

εθξηδσκέλσλ γηα αλαδηάξζξσζε ακπειηώλ ηνπ 

ΣΑΠ 

Να δεισζεί ε θαιιηέξγεηα πνπ ππάξρεη ζην ρσξάθη θαηά 

ην 2011. Να ιεθζνύλ ππόςε νη πξόλνηεο ηνπ κέηξνπ 

αλαδηάξζξσζεο ηνπ ΣΑΠ.  


