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ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥ- ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
∆.Ο.Υ.
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Α.Φ.Μ.

Επωνυµία (για Νοµικά
Πρόσωπα)
Όνοµα1
Ονοµατεπώνυµο πατέρα

Επώνυµο
Ονοµατεπώνυµο
µητέρας
Τόπος Γέννησης
Ηµεροµηνία
Έκδοσης

Ηµεροµηνία Γέννησης
Α.∆.Τ. ή ∆ιαβατηρίου
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Οικισµός-∆ήµος-Κοινότητα
κατοικίας
Οδός
Τηλέφωνο

Εκδούσα αρχή
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
Αριθµ
.

Κιν.Τηλέφωνο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε∆ΡΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Οικισµός-∆ήµος-Κοινότητα
κατοικίας
Τοποθεσία τοπωνύµιο
έδρας-Οδός
Τηλέφωνο

ΤΑΧ.ΚΩ∆
e-mail
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

Αριθµ.
Κιν.Τηλέφωνο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ

ΤΑΧ.ΚΩ∆
e-mail
ΚΩ∆.ΠΙΣΤ/ΚΟΥ Ι∆Ρ/ΤΟΣ

ΙΒΑΝ

1

Στην περίπτωση Νοµικού Προσώπου σηµειώνονται το όνοµα Επώνυµο κλπ στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου
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∆ικαιολογητικά που
κατατίθενται µε το Φάκελο
Υποψηφιότητας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥ

Ποσοστό εισοδήµατος από
γεωργική δραστηριότητα

Εισόδηµα από γεωργικές
δραστηριότητες

Αντίγραφο
Εντύπου Ε1 &
E3
Εκκαθ/ικό
φόρου
εισοδήµατος
Φ/Α βιβλ.ασφ.
ΟΓΑ

Συνολικό δηλωθέν
εισόδηµα
Αριθµός Μητρώου
Αγροτών
Είστε ασφαλισµένος
σε άλλο ασφαλιστικό
φορέα;

Αριθµός
Μητρώου
ΟΓΑ
Είδος
Ασφαλ/ικού
Φορέα

Αριθµ.
Μητρώου

ΝΑΙ/ΟΧΙ
Συµµετέχετε ή έχετε συµµετάσχει σε Πρόγραµµα Νέων
Γεωργών;
Εάν ΝΑΙ,
Αριθµός
Ηµεροµηνία
συµπληρώστε:
Απόφασης
Έχετε δραστηριότητες τυποποίησης, µεταποίησης,
ΝΑΙ/ΟΧΙ
εµπορίας των προϊόντων σας
Εάν ΝΑΙ,
Είδος
Παραστατικό
συµπληρώστε:
δραστ/ητας
που την
αποδεικνύει
Καθεστώς υπάρχουσας πιστοποίησης
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ,
Είδος Πιστοποίησης
συµπληρώστε
Αριθµός
Ηµεροµηνία
σύµβασης

□
□
□

Άλλα επίσηµα
οικονοµικά

Απόφαση ένταξης

□

Σύµβαση

□
□

Πιστοποιητικό
τελευταίου χρόνου

Πιστοποιητικό
τελευταίου
χρόνου

Ποσοστό
πιστοποιηµένης
έκτασης-ζωικού
κεφαλαίου
Οργάνωση τεχνικής στήριξης
Σύµβουλος Γεωτεχνικός
Ονοµατεπώνυµο
Επιβλέπων
Ονοµατεπώνυµο

Σύµβαση
Σύµβαση
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Μέλος συνεταιρισµού ή Οµάδας
Παραγωγών που συµµετέχει στο
αιτούµενο για ενίσχυση σύστηµα
ποιότητας

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Αριθµός Μητρώου Μέλους
Αριθµός Μελών Συνεταιρισµού / Οµάδας
Παραγωγών που συµµετέχουν στην
πιστοποίηση
Έχει η Οµάδα σας ή ο Συνεταιρισµός
σας δραστηριότητες τυποποίησης,
µεταποίησης, εµπορίας των
προϊόντων σας
Εάν ΝΑΙ,
Είδος
συµπληρώστε:
δραστηριότητας

Εάν ΝΑΙ, συµπληρώστε
Επωνυµία συνεταιρισµού ή
οµάδας
Αριθµός στρεµµάτων/ζώων ∆ικαιούχου
στην παρούσα πιστοποίηση
Αριθµός στρεµµάτων/ζώωνΣυνεταιρισµού / Οµάδας Παραγωγών
που συµµετέχουν στην πιστοποίηση

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Παραστατικό που την
αποδεικνύει
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ΜΕΡΟΣ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Περιγραφή της οργάνωσης της πιστοποίησης, περιγραφή των δράσεων του Συµβούλου για τη βιολογική και των
Συµβούλου και Επιβλέποντα στην Ολοκληρωµένη Παραγωγή και το AGRO3 .
Περιγραφή της Οµάδας και της λειτουργίας της Οµάδας στην περίπτωση Οµάδας. Σύνθεση, διοίκηση, οργάνωση.

2) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Στόχοι της Πιστοποίησης πέρα από τους κάτωθι στόχους :
Πιστοποίηση για Βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία ή AGRO2, AGRO3
α. Συνέχιση της υπάρχουσας πιστοποίησης
β. Απόκτηση νέας πιστοποίησης
Μπορούν προαιρετικά να αναληφθούν οι εξής επιπλέον στόχοι:
Ι. Βιολογική Γεωργία
Επιµέρους στόχοι
1.Βελτίωση του
εδάφους (π.χ.
µείωση της
διάβρωσης, αύξηση
οργανικής ουσίας)
2. Εξοικονόµηση
νερού
3. Εξοικονόµηση
ενέργειας,
περιορισµός
εκποµπών CO2
4. Άλλη
περιβαλλοντική
βελτίωση

Τιµή βάσης
(ενδεικτικά)

Τιµή στόχος

Μέθοδος που θα ακολουθηθεί
(ενδεικτικά)

Μέση
περιεκτικότητα
σε οργανική
ουσία %

Κατά
περίπτωση
π.χ. > 2%

π.χ. Καλλιεργητικά µέτρα

Κυβικά µέτρα /
έτος / στρέµµα

Κατά
περίπτωση

Υπολογισµός αναγκών βάσει
µετρήσεων – προσαρµογή

Λίτρα καυσίµων
/ έτος / στρέµµα

Κατά
περίπτωση

Κατά περίπτωση

Αύξηση
ποσοστού στην
ανώτερη
κατηγορία
µείωση των
προϊόντων
εκτός
προδιαγραφών

Βελτίωση καλλιεργητικών
πρακτικών

Να προσδιοριστεί

5. Βελτίωση
ποιότητας
προϊόντος ως προς
τις προδιαγραφές

Ποσοστό
προϊόντος ανά
κατηγορία
ποιότητας (π.χ
κατηγορία
µεγέθους, ή
ποσοστό
προϊόντων
εκτός
προδιαγραφών)

6. Άλλη βελτίωση
ως προς την
ποιότητα του
προϊόντος

Να προσδιοριστεί

Τρόπος
παρακολούθησης
Κατατίθενται µαζί
µε την αίτηση
τεκµηριωµένα
συνοπτικά
ποσοτικά στοιχεία
για κάθε
βελτίωση,
βασισµένα σε
αρχεία* που
πρέπει να είναι
διαθέσιµα
(µπορεί να
ζητηθούν για την
υποστήριξη της
πρότασης).
Επαλήθευση των
στοιχείων κατά
τον έλεγχο

Σελ 4/15

7. Βελτίωση
ικανοποίησης
απαιτήσεων του
πελάτη
8. Άλλη βελτίωση
του συστήµατος
ποιότητας
9. Μείωση κόστους
παραγωγής

Παράπονα %
Βαθµός
ικανοποίησης %
Επιστροφές

Παράπονα<2
%
Ικανοποίηση
π.χ. > 85%
Επιστροφές=
0

Βελτίωση της διαχείρισης της
παραγωγής –συµµόρφωση µε
τις απαιτήσεις πελατών για
ειδικές ποιοτικές προδιαγραφές,
προδιαγραφές για MRLs Ερωτηµατολόγια – Παράπονα
πελατών
Κατά περίπτωση

Τρέχον κόστος
ανά στρέµµα και
ανά κιλό
προϊόντος

Κατά
περίπτωση

Ανάπτυξη Ορθών Πρακτικών µε
γνώµονα το κόστος

Τιµή στόχος

Μέθοδος που θα ακολουθηθεί
(ενδεικτικά)

ΙΙ. Βιολογική Κτηνοτροφία
Επιµέρους στόχοι
1. Ανακύκλωση των
αποβλήτων και των
παραπροϊόντων
ζωικής και φυτικής
προέλευσης µέσω
εισροής τους στη
φυτική και τη ζωική
παραγωγή·
2. Εξοικονόµηση
νερού
3. Εξοικονόµηση
ενέργειας,
περιορισµός
εκποµπών CO2
4.∆ιατήρηση
υψηλού επιπέδου
συνθηκών
διαβίωσης των
ζώων, το οποίο
ανταποκρίνεται στις
ειδικές ανάγκες των
συγκεκριµένων
ειδών·
5. Εφαρµογή
κτηνοτροφικών
πρακτικών που
ενισχύουν το
ανοσοποιητικό
σύστηµα και τους
φυσικούς
µηχανισµούς
άµυνας κατά των
ασθενειών, ιδίως
6. Άλλη
περιβαλλοντική
βελτίωση

7. Βελτίωση
ποιότητας
προϊόντος ως προς
τις προδιαγραφές

Τιµή βάσης
(ενδεικτικά)

Υφιστάµενος
όγκος
αποβλήτων

Κατά
περίπτωση

Ανακύκλωση, Αξιοποίηση,
Παραγωγή ενέργειας κλπ

Κυβικά µέτρα /
έτος / µονάδα

Κατά
περίπτωση

Συντήρηση δικτύου

Λίτρα καυσίµων /
έτος / µονάδα

Κατά
περίπτωση

Κατά περίπτωση

Τρόπος
παρακολούθησης
Κατατίθενται µαζί µε
την αίτηση
τεκµηριωµένα
συνοπτικά ποσοτικά
στοιχεία για κάθε
βελτίωση, βασισµένα
σε αρχεία* που πρέπει
να είναι διαθέσιµα
(µπορεί να ζητηθούν
για την υποστήριξη της
πρότασης).
Επαλήθευση των
στοιχείων κατά την
επιθεώρηση
πιστοποίησης*

Με τακτική άσκηση και
πρόσβαση σε υπαίθριους
χώρους και, ανάλογα µε την
περίπτωση, σε βοσκοτόπους

Να προσδιοριστεί
Μικροβιακό
Φορτίο (σε νωπό
γάλα)
Υγιή ζώα
απαλλαγµένα
από νοσήµατα
(για παχυνόµενα
ζώα)

Μείωση
µικροβιακού
φορτίου
Υγιή ζώα

Βελτίωση Συνθηκών
∆ιαχείρισης Μονάδος
∆ιασφάλιση επαρκούς
κτηνιατρικής παρακολούθησης
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8. Αλλη βελτίωση
ως προς το προϊόν
9. Βελτίωση
ικανοποίησης
απαιτήσεων του
πελάτη
10.Βελτίωση της
αξιοπιστίας του
παραγωγού ως
προµηθευτή
11. Άλλη βελτίωση
του συστήµατος
ποιότητας
12. Μείωση κόστους
παραγωγής

Να προσδιοριστεί

Ερωτηµατολόγια

Ερωτηµατολόγια

Κατά περίπτωση
Τρέχον κόστος
ανά κιλό
προϊόντος

Κατά
περίπτωση

Ανάπτυξη Ορθών Πρακτικών µε
γνώµονα το κόστος

ΙΙΙ. Ολοκληρωµένη διαχείριση της παραγωγής AGRO 2
Επιµέρους στόχοι

Τιµή βάσης
(ενδεικτικά)

Τιµή στόχος

Μέθοδος που θα ακολουθηθεί
(ενδεικτικά)

1.Βελτίωση του
εδάφους (π.χ.
µείωση της
διάβρωσης, αύξηση
οργανικής ουσίας)

Μέση
περιεκτικότητα
σε οργανική
ουσία %

Κατά
περίπτωση
π.χ. > 2%

π.χ. Καλλιεργητικά µέτρα

2. Μείωση
Ρύπανσης από
λιπάσµατα

Μέση υπέρβαση
απαιτήσεων σε
Kg Θρεπτικών
Στοιχείων / έτος /
στρέµµα

Προσθήκη
ποσοτήτων
σύµφωνα µε
τις αναλύσεις

α) Καταγραφή των
απαιτήσεων καλλιέργειας και
β) εργαστηριακές Αναλύσεις

3. Μείωση
Ρύπανσης από
φυτοφάρµακα

Σύνολο σε Kg
δραστικών
ουσιών / έτος /
στρέµµα

Πλήρης
αιτιολόγηση
εφαρµογών/
ποσοτήτων

Κυβικά µέτρα /
έτος / στρέµµα

Κατά
περίπτωση

Λίτρα πετρελαίου
/ έτος / στρέµµα

Κατά
περίπτωση

Κατά περίπτωση

α) Καθορισµός Οικονοµικού
επίπεδου ζηµιάς / εχθρό
β) Μετρήσεις
γ) Αιτιολογηµένη επιλογή
µεθόδου φυτοπροστασίας
Υπολογισµός αναγκών βάσει
µετρήσεων - προσαρµογή

4. Εξοικονόµηση
νερού
5. Εξοικονόµηση
ενέργειας,
περιορισµός
εκποµπών CO2
6. Άλλη
περιβαλλοντική
βελτίωση
7. Βελτίωση
ποιότητας
προϊόντος ως προς
τις προδιαγραφές

Ποσοστό
προϊόντος στην
ανώτερη
κατηγορία

Αύξηση
ποσοστού

Βελτίωση καλλιεργητικών
πρακτικών

8. Βελτίωση
ικανοποίησης
απαιτήσεων του
πελάτη

Παράπονα %
Βαθµός
ικανοποίησης %
Επιστροφές

Παράπονα<2
%
Ικανοποίηση
π.χ. > 85%
Επιστροφές=
0

Βελτίωση της διαχείρισης της
παραγωγής – Ερωτηµατολόγια
– Παράπονα πελατών

Να προσδιοριστεί

9. Αλλη βελτίωση
του συστήµατος
ποιότητας
10. Μείωση κόστους
παραγωγής

Τρόπος
παρακολούθησης

Κατατίθενται µαζί µε την
αίτηση
τεκµηριωµένα
συνοπτικά ποσοτικά
στοιχεία για κάθε
βελτίωση, βασισµένα
σε αρχεία* που πρέπει
να είναι διαθέσιµα
(µπορεί να ζητηθούν
για την υποστήριξη της
πρότασης).
Επαλήθευση των
στοιχείων κατά την
επιθεώρηση
πιστοποίησης*

Κατά περίπτωση
Τρέχον κόστος
ανά στρέµµα και
ανά κιλό
προϊόντος

Κατά
περίπτωση

Ανάπτυξη Ορθών Πρακτικών µε
γνώµονα το κόστος
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IV. AGRO 3
Επιµέρους στόχοι
1. Ποιοτικός
Έλεγχος νερού
2. Περιβαλλοντική
διαχείριση
εκτροφής σε
προστατευόµενες
περιοχές
3. Εκτροφές Ειδικού
τύπου (π.χ.
prosciuto)
4. Πιστοποίηση
ελάχιστου
πληθυσµού
παθογόνων
5. Ελαχιστοποίηση
µικροβιοανθεκτικότητας
6.Βελτίωση της
διαχείρισης
αποβλήτων

Τιµή βάσης
(ενδεικτικά)
Εργαστηριακά
ευρήµατα
υφιστάµενης
κατάστασης
Τεκµηρίωση
υφιστάµενης
κατάστασης
Τρέχουσα
Ποσότητα
προϊόντος ειδικού
τύπου
Υφιστάµενος
πληθυσµός

Τιµή στόχος

Μέθοδος που θα ακολουθηθεί
(ενδεικτικά)

Συµµόρφωση
τιµών προς
νοµοθεσία

Μέτρα για τη διαχείριση του
νερού

Κατά
περίπτωση

Μέτρα

Ποσότητα
προϊόντος
ειδικού τύπου

Ανάπτυξη από την επιχείρηση
πρωτοκόλου ειδικής εκτροφής
αναγνωρίσιµου απ’ την αγορά.

Ευαίσθητοι
πληθυσµοί

Μέτρα και ειδικοί έλεγχοι
εργαστηριακοί για 6 παθογόνα

Υφιστάµενες
τιµές

<χ%?

Μέτρα και αντιβιογράφηµα

Υφιστάµενος
όγκος
αποβλήτων

Κατά
περίπτωση

Ανακύκλωση, Παραγωγή
ενέργειας κλπ

7. Εξοικονόµηση
νερού
8. Εξοικονόµηση
ενέργειας,
περιορισµός
εκποµπών CO2
9. Άλλη
περιβαλλοντική
βελτίωση

Κυβικά µέτρα /
έτος / µονάδα

Κατά
περίπτωση

Συντήρηση δικτύου

Λίτρα πετρελαίου
/ έτος / µονάδα

Κατά
περίπτωση

Κατά περίπτωση

10. Βελτίωση
ικανοποίησης
απαιτήσεων του
πελάτη

Παράπονα %
Βαθµός
ικανοποίησης %
Επιστροφές

Παράπονα<2
%
Ικανοποίηση
π.χ. > 85%
Επιστροφές=
0

Βελτίωση της διαχείρισης της
παραγωγής – Ερωτηµατολόγια
– Παράπονα πελατών

Μαζί µε την αίτηση ο
αιτών καταθέτει πλήρη
ποσοτικά στοιχεία για
κάθε βελτίωση, τα
οποία
τεκµηριώνονται βάσει
διαθέσιµων στην
επιχείρηση αρχείων
(µπορεί να ζητηθούν
για υποστήριξη της
πρότασης). Η
επαλήθευση των
στοιχείων γίνεται κατά
την επιθεώρηση τρίτου
µέρους για την
πιστοποίηση σύµφωνα
µε το AGRO 3

Να προσδιοριστεί

12. Άλλη βελτίωση
του συστήµατος
ποιότητας
13. Μείωση κόστους
παραγωγής

Τρόπος
παρακολούθησης

Κατά περίπτωση
Τρέχον κόστος
ανά κιλό
προϊόντος

Κατά
περίπτωση

Ανάπτυξη Ορθών Πρακτικών µε
γνώµονα το κόστος
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3) ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Πίνακας ∆απανών µεµονωµένων παραγωγών µε λιγότερες από 2 ΜΑΕ και χωρίς εγκαταστάσεις τυποποίησηςµεταποίησης

Επιλέξιµες δαπάνες

5ετία

1έτος

2έτος

3έτος

4έτος

5έτος

Μέγιστη
αιτούµεν
η ετήσια
ενίσχυση

Πιστοποίηση
Σύµβουλος βιολογικήςεπιβλέπων AGRO
Σύµβουλος AGRO
Αναλύσεις εδάφους, νερού,
φυλλοδιαγνωστικές

Πίνακας ∆απανών µεµονωµένων παραγωγών µε περισσότερες από 2 ΜΑΕ ή/και µε εγκαταστάσεις
τυποποίησης-µεταποίησης

Επιλέξιµες δαπάνες

5ετία

1έτος

2έτος

3έτος

4έτος

5έτος

Μέγιστη
αιτούµεν
η ετήσια
ενίσχυση

Πιστοποίηση
Σύµβουλος βιολογικήςεπιβλέπων AGRO
Σύµβουλος AGRO
Αναλύσεις εδάφους, νερού,
φυλλοδιαγνωστικές
Εργαστηριακές αναλύσεις
για ποιότητα προϊόντων
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Πίνακας ∆απανών Οµάδας Παραγωγών

Επιλέξιµες δαπάνες

Στοιχεία
Οµάδας
Παραγωγ
ών
5ετία

Στοιχεία Παραγωγού

1έτος

2έτος

3έτος

4έτος

5έτος

Μέγιστη
Αιτούµενη
ετήσια
ενίσχυση

Ενίσχυσ
η
Πενταετί
ας

Πιστοποίηση
Σύµβουλος βιολογικήςεπιβλέπων AGRO
Σύµβουλος AGRO
Αναλύσεις εδάφους, νερού,
φυλλοδιαγνωστικές
Εργαστηριακές αναλύσεις
για ποιότητα προϊόντων
Αγορά εξοπλισµού
παρακολούθησης των
εκµεταλλεύσεων και
software
Τεχνική Κατάρτιση

Πίνακας ανάλυσης επιλέξιµων δαπανών

Επιλέξιµη δαπάνη

Αναλύσεις
εδάφους, νερού,
φυλλοδιαγνωστι
κές / έτος
Εργαστηριακές
αναλύσεις για
ποιότητα
προϊόντων /
έτος
Εξοπλισµός
παρακολούθηση
ς
εκµεταλλεύσεων
και λογισµικό /
5ετία

Κόστος
Συνολική Περιγραφή
Αριθµός
µονάδας
∆απάνη δαπάνης

Περιγραφή
των
θεµάτων τα
οποία θα
αφορά η
κατάρτιση
τα οποία
πρέπει να
συνδέονται,
µε το
προϊόν,
τους
στόχους,
την αγορά.

Επιδιωκόµενο
αποτέλεσµα
δαπάνης

Στόχος στου
οποίου την
επίτευξη ή
παρακολούθ
ησης η
δαπάνη
συµβάλλει

Παρατηρήσεις

Περιγραφή της
διαδικασίας
χειρισµού και
του τρόπου
καταγραφής
των
µετρήσεων.
Ορισµός
υπεύθυνου/ων
για την φύλαξη
και διατήρηση
σε καλή
κατάσταση

Τεχνική
Κατάρτιση / έτος
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4) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Φυτικό Κεφάλαιο
Κωδ Οµάδας
Καλλιέργειας

Περιγραφή
καλλιέργειας

Έκταση (ΗΑ)

Υπάρχουσα
πιστοποίηση2*

Προτεινόµενη
πιστοποίηση*

Αριθµός ζώων
/σµηνών

Υπάρχουσα
πιστοποίηση*

Προτεινόµενη
πιστοποίηση*

Ζωικό Κεφάλαιο
Είδος ζωικού κεφαλαίου

Πίνακας Εγκαταστάσεων Εκµετάλλευσης
Είδος Εγκατάστασης
Σταύλος
Αποθήκη
Συσκευαστήριο

Θέση / Τοπωνύµιο

Εµβαδόν

2

*Η υπάρχουσα πιστοποίηση σηµειώνεται µε ΒΙΟ και AGRO αντίστοιχα και την ηµεροµηνία
πρώτης πιστοποίησης. Η προτεινόµενη απλά µε ΒΙΟ και AGRO.
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Πίνακας Αγροτεµαχίων

α/α

Περιοχή/
Θέση

Κωδικός ΟΣ∆Ε
Χαρτογραφικός
κωδικός
αγροτεµαχίου

Έκταση
(στρέµµ
ατα)

Καλλιέ
ργεια

Ιδιοκτησιακό
Καθεστώς
(Ιδιόκτητο/
Ενοικιαζόµενο)/
αριθµός
παραστατικού
ενοικιαστήριου
ή τίτλου
ιδιοκτησίας

Περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά
περιοχής
(ΦΥΣΗ 2000=1,
Νιτρορύπανση
=2,
Πυρόπληκτες=
3,
Ορεινές/Μειονε
κτικές=4,
Βιοασφάλεια=5
)

Υπάρχο
υσα
πιστοπ
οίηση

Προτειν
όµενη
πιστοπ
οίηση

1.
2.
3.
4.
Σύνολο Κωδ Οµάδας
Καλλιέργειας
5.
6.
Σύνολο Κωδ Οµάδας
Καλλιέργειας
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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Πίνακας Ζωικού Κεφαλαίου

ΕΙ∆ΟΣ ΖΩΟΥ

ΦΥΛΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΖΩΩΝ
/ΣΜΗΝΩΝ

Περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά
περιοχής
(ΦΥΣΗ 2000=1,
Νιτρορύπανση=2,
Πυρόπληκτες=3,
Ορεινές/Μειονεκτικέ
ς=4,
Βιοασφάλεια=5)

Υπάρχουσα
πιστοποίηση

Προτεινόµενη
πιστοποίηση

Πρόβατα
Αίγες

Βοοειδή

Χοίροι
Μελίσσια
Πουλερικά

Πίνακας ∆ράσεων Τυποποίησης – Μεταποίησης - Συσκευασίας
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ3

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

3
Συµπληρώνεται αν πρόκειται για ιδιόκτητη του δικαιούχου (Ι∆), ιδιόκτητη του Συνεταιρισµού ή της Οµάδας (ΙΟ), Ενοικιαζόµενη
(Ε∆) ή (ΕΟ) από την δικαιούχο ή την Οµάδα που ανήκει, Μερική χρήση εγκαταστάσεων µε σύµβαση (Σ∆), (ΣΟ)
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Με την παρούσα αίτηση ενίσχυσης δεσµεύοµαι να εκπληρώσω τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
ένταξή µου σε Σύστηµα Ποιότητας που αφορά ………………………………………………………..,
Πέραν της βασικής αυτής υποχρέωσης δεσµεύοµαι παράλληλα να:
α) παρέχω κάθε σχετική πληροφόρηση προκειµένου να διευκολύνω τις Υπηρεσίες που παρακολουθούν την
εφαρµογή του Μέτρου.
β) διευκολύνω τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν και να παρέχω πρόσβαση
στα λογιστικά βιβλία στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), στην
Αρχή Ελέγχου και στις άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες του Κράτους και της Ε.Ε.
γ) τηρώ τα κατάλληλα παραστατικά προκειµένου να µπορεί να επαληθευθεί η ύπαρξη και η ακρίβεια των
πληρωµών που πραγµατοποίησα.
δ) προσκοµίζω ενοικιαστήρια πενταετούς διάρκειας κατ’ ελάχιστο στην περίπτωση που η εκµετάλλευσή µου
περιλαµβάνει και ενοικιασµένα αγροτεµάχια, βοσκότοπους και σταβλικές εγκαταστάσεις.
ε) δηλώνω κατ’ έτος στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης τη συµµετοχή µου στο παρόν Μέτρο και στους
αντίστοιχους κωδικούς της Παράλληλης ∆ράσης για την ένταξη αγροτεµαχίων µου στο Πρόγραµµα
Βιολογικής Γεωργίας ή στο Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης.
στ) υποβάλλω ετήσια αίτηση πληρωµής.
ζ) αποδέχοµαι την επεξεργασία και δηµοσιοποίηση προσωπικών δεδοµένων βάσει του Καν.(ΕΚ) 259/2008.
η) τηρώ τις δεσµεύσεις που απορρέουν από την ένταξή µου στο παρόν Μέτρο για πέντε (5) έτη.
Η εκµετάλλευση δεν πρέπει να έχει χρηµατοδοτηθεί από δύο διαφορετικές Εθνικές ή Κοινοτικές πηγές για την
ίδια δαπάνη. Οι ενισχύσεις για τη συµµετοχή των γεωργών σε Κοινοτικά Συστήµατα Ποιότητας του
Κανονισµού περί Βιολογικής Παραγωγής και σε Εθνικά Συστήµατα Ποιότητας (Agro 2 και Agro 3) δεν
εµπίπτουν στις ενισχύσεις των καθεστώτων του Καν. (ΕΚ)1782/2003 και στα συστήµατα ενίσχυσης του
Παραρτήµατος 5 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.
ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ Η ∆ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ AGRO ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΣ ( Π.Χ. ΓΡΑΠΤΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑΤΑ).
Συνηµµένα υποβάλλω σε φάκελο υποψηφιότητας τα παρακάτω δικαιολογητικά και παρακαλώ για τον έλεγχο
τους:
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ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Αριθµός /
Είδος παραστατικού
Έλεγχος πληρότητας**
Ηµ/νία*
1. Αντίγραφο της τελευταίας Ενιαίας ∆ήλωσης
Εκµετάλλευσης
Υπάρχει
∆εν υπάρχει
(∆ήλωσης ΟΣ∆Ε)
2. Υπογεγραµµένη Σύµβαση µε Πιστοποιητικό Φορέα
α. Ατοµική Σύµβαση µε Πιστοποιητικό Φορέα (για
Υπάρχει
∆εν υπάρχει
πιστοποίηση AGRO 2, AGRO 3 ή Βιολογική Παραγωγή)
β. Οµαδική Σύµβαση µε Πιστοποιητικό Φορέα (για
πιστοποίηση AGRO 2, AGRO 3) όπου αναφέρεται ο
Υπάρχει
∆εν υπάρχει
δικαιούχος καθώς και ο Συνεταιρισµός ή η Οµάδα
Παραγωγών που έχουν συνάψει τη σύµβαση
3. Αποδεικτικά ιδιότητας γεωργού-κτηνοτρόφου
α. Για φυσικά πρόσωπα:
Ι. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης του ΟΓΑ µε
Υπάρχει
∆εν υπάρχει
πρόσφατη θεώρηση
II. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Έντυπο
Υπάρχει
∆εν υπάρχει
Ε1)
III. Εκκαθαριστικό σηµείωµα του προηγούµενου της
Υπάρχει
∆εν υπάρχει
υποβολής έτους
β. Για νοµικά πρόσωπα:
I. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Έντυπο
Υπάρχει
∆εν υπάρχει
Ε3)
II. Αντίγραφο του Καταστατικού Σύστασης της Εταιρείας
Υπάρχει
∆εν υπάρχει
4. Παραστατικά νόµιµης κατοχής
α. Τίτλοι ιδιοκτησίας (Για ιδιόκτητα αγροτεµάχια)
∆εν
Υπάρχουν
υπάρχουν
β. Ενοικιαστήρια πενταετούς διάρκειας (κατ’ ελάχιστο, για
∆εν
ενοικιασµένα αγροτεµάχια, βοσκότοπους και σταβλικές
Υπάρχουν
υπάρχουν
εγκαταστάσεις)
γ. Θεωρηµένο αντίγραφο Μητρώου
κτηνοτροφικής/πτηνοτροφικής εκµετάλλευσης ή
Υπάρχει
∆εν υπάρχει
µελισσοκοµικού βιβλιαρίου
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/1996 ότι τα
παραστατικά έχουν κατατεθεί στην Ενιαία ∆ήλωση
Υπάρχει
∆εν υπάρχει
Εκµετάλλευσης
5. Λοιπά παραστατικά
α. Απόφαση ένταξης στο πρόγραµµα Νέων Γεωργών
β. Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας ότι η
εκµετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή για την οποία έχουν
ληφθεί µέτρα βιοασφάλειας
γ. Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας ότι η
εκµετάλλευση βρίσκεται σε πυρόπληκτη περιοχή
δ. Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας ότι η
εκµετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή ΦΥΣΗ 2000 (Natura)
ε. Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας ότι η
εκµετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή εφαρµογής της
Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης
∆εκεµβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης
στ. Βεβαίωση προϋπάρχουσας πιστοποίησης από Φορέα
Πιστοποίησης
ζ1. Σύµβαση µε Σύµβουλο Γεωτεχνικό

Υπάρχει

∆εν υπάρχει

Υπάρχει

∆εν υπάρχει

Υπάρχει

∆εν υπάρχει

Υπάρχει

∆εν υπάρχει

Υπάρχει

∆εν υπάρχει

Υπάρχει

∆εν υπάρχει

Υπάρχει

∆εν υπάρχει
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ζ2. Σύµβαση µε Επιβλέποντα Γεωτεχνικό
η. Σύµβαση µε φορέα που ασκεί δραστηριότητες
τυποποίησης / µεταποίησης ή παραστατικά (π.χ. σχετικά
δελτία αποστολής, τιµολόγια παροχής υπηρεσιών), ή
δηµόσιο έγγραφο (όπως το Ε3 και για την περίπτωση των
φυσικών προσώπων ή σχετικές άδειες) όταν η
τυποποίηση ή η µεταποίηση γίνεται σε ίδιες υποδοµές
θ. Προσφορές-προτιµολόγια για τις προϋπολογιζόµενες
δαπάνες
*Συµπληρώνεται από τον υποψήφιο
µε τον αριθµό πρωτοκόλλου ή άλλο χαρακτηριστικό αριθµό και
την ηµεροµηνία του παραστατικού που κατατίθεται. Εάν δεν
υπάρχει τέτοιος αριθµός ή ηµεροµηνία στο παραστατικό, ο
υποψήφιος συµπληρώνει «χωρίς αριθµό»
**Συµπληρώνεται από τον υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ν/Α που παραλαµβάνει το φάκελο. Κυκλώνεται
ότι ισχύει (υπάρχει ή δεν υπάρχει). Για να παραληφθεί ο
Φάκελος Υποψηφιότητας πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα τα
παραστατικά:
του σηµείου 1, ένα από τα δύο του σηµείου 2, όλα του 3α ή όλα
του 3β, το α ή το β ή το δ του σηµείου 4 και το 4γ.
Μετά την παραλαβή σφραγίζεται και υπογράφεται η διπλανή
θέση.

Υπάρχει

∆εν υπάρχει

Υπάρχει

∆εν υπάρχει

Υπάρχουν

∆εν
υπάρχουν

Θέση υπηρεσιακής (στρογγυλής) σφραγίδας

Υπογραφή υπαλλήλου ∆ΑΑ
Ηµεροµηνία παραλαβής…./…./….

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.…/.…/……

Ο – Η ΑΙΤ………….

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ–ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙ∆Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ–ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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