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ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2014 
 

 
 

 
Καθεστώς 2.3.2 «Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων 

στις πατάτες-Δράση Α2 » του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 
     ` 
Εγώ ο/η  .......................................................................................................................................... 
με αρ. ταυτότητας ............................................. υποβάλλω αίτηση για ένταξη στο Καθεστώς 2.3.2 «Ανάληψη 
αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις πατάτες», των  τεμαχίων που αναγράφονται στο ΦΥΛΛΟ 
ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2014 και έχουν δηλωθεί για συμμετοχή 
στη Δράση Α2 αναλαμβάνοντας την διαχείριση της εκμετάλλευσης της αίτησης ........................  

Έχω μελετήσει το «Εγχειρίδιο Εφαρμογής Ενιαίας Εκταρικής Αίτησης 2014» και αναλαμβάνω τη 
δέσμευση να εφαρμόζω την ακόλουθη δράση. 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Πατατών 
Αποδέχομαι τους όρους του Καθεστώτος που είναι: 
1. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι  5 δεκάρια (0,5 εκτάρια) πατάτες 
2. Για τις πατάτες που φυτεύτηκαν το φθινόπωρο του 2013 (όπως και για όλες τις καλλιέργειες πατατών) 

για να είναι επιλέξιμες στο συγκεκριμένο καθεστώς πρέπει να δηλωθούν σαν καλλιέργεια πατάτες στην 
ενιαία αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων του 2014 

3. Συμπερίληψη στο καθεστώς όλων των πατατοφυτειών του αιτητή που αποτελούν μέρος της ίδιας 
συμπαγούς έκτασης 

4. Τήρηση των κριτηρίων της Βάσης Εκκίνησης του Καθεστώτος όπως περιγράφονται στο Εγχειρίδιο 
Εφαρμογής 

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

6. Τήρηση των Κανονιστικών Απαιτήσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων 
όσον αφορά στα λιπάσματα και στις φυτοπροστατευτικές ουσίες όπως περιγράφονται στο Εγχειρίδιο 
Εφαρμογής.  

7. Τήρηση αρχείου για τις κυριότερες καλλιεργητικές φροντίδες.  Ενδεικτικά, μπορεί να περιλαμβάνονται 
φροντίδες όπως καλλιέργεια εδάφους, κλάδεμα, λίπανση, φυτοπροστασία και πότισμα. 

8. Ο δικαιούχος να υποβάλλει στον ΚΟΑΠ δήλωση καλλιέργειας στην οποία να σημειώνονται το Φ/Σχ, ο 
αριθμός τεμαχίου, η έκταση και η ποικιλία κάθε χρόνο και το αργότερο ένα μήνα μετά τη φύτευση των 
πατατοφυτειών όπου εφαρμόζεται 

9. Να προσκομίζουν στις ελεγκτικές υπηρεσίες του ΚΟΑΠ κάθε έτος, καθ’  όλη τη διάρκεια της πενταετίας 
πιστοποίηση (πχ. για GLOBALGAP)  από ιδιωτικό ανεξάρτητο Οργανισμό/Εταιρεία. Στο πιστοποιητικό 
θα πρέπει να δίνονται αναλυτικά στοιχεία για την έκταση των πατατών που εφαρμόζεται η 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής, όπως το Φ/Σχ, ο αριθμός τεμαχίου, η έκταση κ.ά. Η αρμόδια 
αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει την παρουσίαση πιστοποιήσεων από ανεξάρτητους 
Οργανισμούς/ Εταιρείες  που δεν ελέγχουν την πιστή εφαρμογή των κανόνων του προτύπου της 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής Πατατών που εφαρμόζονται  

10. Να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναλύσεων εδάφους που έγιναν εντός του έτους 2012 ή 2013 ή 2014 
εάν δεν έχει ήδη προσκομιστεί.  

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

12. 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 


