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Κεφάλαιο 1ο  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Πεδίο Εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης

Η Υπουργική Απόφαση αναφέρεται μόνο στους ψεκαστήρες μεγάλων καλλιεργειών
και τους νεφελοψεκαστήρες, θεωρούμε αναγκαίο να επεκταθεί η εφαρμογή της και να
περιλαμβάνει τον εξοπλισμό εφαρμογής:

α) κοκκωδών
β) επενδυτικών σπόρων 
γ) βιοκτόνων όταν η χρήση αυτών είναι επαγγελματική

2. Εξασφάλιση της εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης 

Είναι  αναγκαία  η  προσθήκη  μέτρων  που  θα  στοχεύουν  στην  εξασφάλιση  της
εφαρμογής της εγκυκλίου. Η υποχρωτικότητα της εφαρμογής δε διαφαλίζεται με την
ύπαρξη της Υπουργικής Απόφασης και μόνο. Θέτοντας αυτόν το στόχο, οι αγρότες
πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η εφαρμογή της φυτοπροστασίας στην καλλιέργειά
τους  είναι   σημαντική  για τη δημόσια  υγεία (τη  δική  τους και  του καταναλωτή),  το
περιβάλλον, την ποιότητα και την αύξηση της αξίας των προϊόντων τους, τη μείωση
του  κόστους  φυτοπροστασίας,  την  εξασφάλιση  του  εισοδήματός  και  της
παραγωγικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους
η  εφαρμογή  της  φυτοπροστασίας  δεν  είναι  κάτι  που  οι  ίδιοι  μπορούν  να
πραγματοποιούν κατά βούληση, αλλά θα υπόκεινται και στον έλεγχο της πολιτείας η
οποία πρέπει να γνωρίζει: πόσα και ποια φυτοφάρμακα χρησιμοποιήθηκαν για την
κάθε καλλιέργεια, πότε, από ποιόν και με ποιο εξοπλισμό. 
Για την ενίσχυση της εφαρμογής προτείνουμε:

α) επαναλαμβανόμενη ενημέρωση και εκπαίδευση των αγροτών και όλων όσων
εφαρμόζουν τα γεωργικά φάρμακα.
β)  στην  ετήσια  δήλωση  καλλιέργειας  για  την  λήψη  της  ενιαίας  ενίσχυσης  να
περιλαμβάνεται  και  δήλωση,  από  τον  αγρότη  ή  τον  κάτοχο  γεωργικής
εκμετάλλευσης, του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει για την εφαρμογή των
γεωργικών  φαρμάκων.  Επειδή  κάποιες  φορές,  ιδιαίτερα  οι  αγρότες  που  δεν
πραγματοποιούν  την  εφαρμογή  με  δικό  τους  εξοπλισμό  ή  προκλήθηκε  κάποια
βλάβη  στον  εξοπλισμό  που  έχει  δηλωθεί,  ενδέχεται  να  αλλάζει  ο  εξοπλισμός,
μπορεί και κατά την αγορά των Γ.Φ. και την ηλεκτρονική καταγραφή να δηλώνει
ποιον εξοπλισμό θα χρησιμοποιήσει. Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει βέβαια να
είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων
(ΜΕΕΓΦ). Η δήλωση αυτή να καταχωρείται σε μια ενιαία βάση δεδομένων στην
οποία  θα  έχουν  πρόσβαση  το  Υπουργείο,  οι  Περιφερειακές  Υπηρεσίες
Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ), το εργαστήριο αναφοράς και οι
ελεγκτές. 1

γ)  να  υπάρχει  πρόβλεψη,  η  οποία  θα  συνοδεύεται  από  την  εξασφάλιση  των
απαιτούμενων  χρημάτων,  για  την  πραγματοποίηση  επιτόπιων  ελέγχων  από

1

  Στο  Παράρτημα  Ι  παρατίθεται  η  σχετική  πρόταση του  Παρ/τος  για   την  Ολοκληρωμένη

Καρτέλα Παραγωγού ή Αγροτικής Εκμετάλλευσης που περιλαμβάνεται στις προτάσεις του Παρ/τος

για τη βελτιστοποίηση του ΠΑΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2014‐2020.

4



κλιμάκια  ελεγκτών.  Η  αρμοδιότητα  αυτή  μπορεί  να  ανήκει  στις  ΠΥΑΑΜ,  το
εργαστήριο αναφοράς και το ΥπΑΑΤ. Οι έλεγχοι αυτοί, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα
έτη εφαρμογής του μέτρου, θα πρέπει να είναι συχνοί, ώστε να αντιληφθούν οι
αγρότες ότι πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο και η πολιτεία είναι αποφασισμένη
να εξασφαλίσει την εφαρμογή του.
δ)  τα  αποτελέσματα  των  ελέγχων  να  αξιοποιηθούν  για  τη  θέσπιση  ενός
συστήματος  κινήτρων  και αντικινήτρων  για την  εφαρμογή των  προβλεπόμενων
στην ΥΑ. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν:
‐ Στον  1ο έλεγχο  που  θα  διαπιστωθεί  η  χρήση  εξοπλισμού  που  δεν  είναι

εφοδιασμένος  με  το   stick καταλληλότητας,  να  δίνεται  ένα  περιθώριο  ενός
μήνα  για  την  επιθεώρηση  του  εξοπλισμού  και  την  εξασφάλιση  του
πιστοποιητικού. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω να επιφέρει την επιβολή
προστίμου ή/και την παρακράτηση ενός ποσοστού από την ενιαία ενίσχυση
που  λαμβάνει  ο  αγρότης.  Εάν  διαπιστωθεί  η   χρήση  μη  πιστοποιημένου
εξοπλισμού και σε επόμενους ελέγχους το παραπάνω ποσοστό να αυξάνεται
ή  και  να  προβλέπεται  η  απένταξη  από  κάποια  άλλα  μέτρα  (νέοι  αγρότες,
σχέδια βελτίωσης κλπ).  

‐ Το  νέο  σύστημα  φορολόγησης  των  αγροτών  με  την  τήρηση  βιβλίων  να
αξιοποιηθεί  και  για  την  εφαρμογή  της  ΥΑ.  Η  δήλωση  του  διαθέσιμου
Εξοπλισμού  Εφαρμογής  Γεωργικών  Φαρμάκων  (ΕΕΓΦ)  να  είναι
υποχρεωτική,  η δαπάνη  για  την επιθεώρηση  του  εξοπλισμού  να  αφαιρείται
από το φόρο, ενώ η δαπάνη για την ενδεχόμενη επισκευή του εξοπλισμού να
καταχωρείται  στα έξοδα της αγροτικής εκμετάλλευσης.  Οι  αγρότες  που δεν
χρησιμοποιούν δικό τους εξοπλισμό αλλά πραγματοποιούν την εφαρμογή με
άλλους, να μπορούν να καταχωρούν τη δαπάνη αυτή εφόσον ο εξοπλισμός
είναι πιστοποιημένος. 

3. Ενίσχυση της χρήσης νέου εξοπλισμού  

Να ενθαρρύνεται η αγορά καινούργιου ΕΕΓΦ κατά με την πριμοδότησή του κατά την
αξιολόγηση των υποβαλλόμενων Σχεδίων Βελτίωσης.
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Κεφάλαιο 2- ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 3 Ορισμοί

Παρ  4.  Προτείνουμε  αναδιατύπωση  της  παραγράφου  ως  εξής: «Περιφερειακές
Υπηρεσίες  Απογραφής  Αγροτικών  Μηχανημάτων  (ΠΥΑΑΜ):  οι  κατά  τόπους
αρμόδιες αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων για την τήρηση του Μητρώου ΕΕΓΦ,
οι οποίες πρέπει να είναι στελεχωμένες με γεωπόνους». 

Άρθρο 4 Πεδίο Εφαρμογής

Παρ 1. 
α) Ενώ στην παράγραφο αυτή αναφέρεται ότι χρήζει επιθεώρησης ο πάσης φύσης
ΕΕΓΦ, ωστόσο στην ΥΑ (Παράρτημα Ι) δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον εξοπλισμό
εφαρμογής των κοκκωδών σκευασμάτων και των επενδυτικών σπόρων, για αυτό
και προτείνουμε σχετική προσθήκη. 
β)  Εκτός  από  τον  ΕΕΓΦ  ο  έλεγχος  του  εξοπλισμού  εφαρμογής  θα  πρέπει  να
επεκταθεί και στα βιοκτόνα όταν η χρήση αυτών είναι επαγγελματική. 
Παρ 2. Η θέσπιση των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί  ως  τρόπος  αποφυγής  των  προβλεπόμενων  επιθεωρήσεων  από
τους αγρότες και να οδηγήσει σε ψευδείς δηλώσεις χρήσης τέτοιου εξοπλισμού για
την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων. 
Προτείνουμε στη διαδικασία να ενταχθούν όλα τα ψεκαστικά εκτός τους φερόμενους
από το χρήστη (χειροκίνητοι, ηλεκτρικοί, επινώτιοι). 
Σε  κάθε  περίπτωση  ο  εξοπλισμός  που  εξαιρείται  από  την  εφαρμογή  της  ΥΑ  θα
πρέπει να είναι πιστοποιημένος με τα κατάλληλα πρότυπα για την ορθή λειτουργία
του ή να παραδίδεται στον αγοραστή εφοδιασμένος με πιστοποιητικό επιθεώρησης.
Παρ 3. Προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου ώστε η αρμόδια ΠΥΑΑΜ να
είναι αυτή που θα εισηγείται στο ΥπΑΑΤ την, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
παρ.  2,  υποχρεωτική  επιθεώρηση  ορισμένων  εξοπλισμών  και  το  ΥπΑΑΤ  να
αποφασίζει για τις παρεκκλίσεις αυτές. 
Παρ 5.  Στα πρότυπα  που εξασφαλίζουν την επιθεώρηση του πιστοποιημένου  με
αυτά  ΕΕΓΦ  μετά  από  τρία  χρόνια  από  την  αγορά  του  να  προστεθεί  και  το
πρότυπου EN 907 
Το  εργαστήριο  αναφοράς  να  πραγματοποιεί  ελέγχους  στον  πιστοποιημένο
καινούργιο εξοπλισμό και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται τα πρότυπα να
υπάρχουν  κυρώσεις στον κατασκευαστή.  

Άρθρο 5 Καταγραφή του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και 
τήρηση του Μητρώου

Η  πολύ  μικρή  προσέλευση  των  αγροτών  για  τη  δήλωση  των  ψεκαστικών
μηχανημάτων τους και την καταγραφή τους στο ΜΕΕΓΦ, επιβάλει τη λήψη μέτρων
για  την  ενίσχυση  της  εφαρμογής  της.  Τα  προτεινόμενα  μέτρα  είναι  αυτά  που
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1.2.  της παρούσης.
Παρ  1. Η  υποχρέωση  του  ιδιοκτήτη  νέου  εξοπλισμού  που  προήλθε  από  αγορά
καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού για την καταχώρησή του στο ΜΕΕΓΦ να
ορίζεται σε 90 ημέρες και όχι σε 30. 
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Παρ.  5  Προτείνεται  μετά  τη  λέξη  «προκειμένου»  η  προσθήκη  των  λέξεων  «να
χρησιμοποιηθούν».

Άρθρο 6 Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών 
Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ)

Παρ  1.  Η  δυνατότητα  των  κατασκευαστών Εξοπλισμού  Εφαρμογής  Γεωργικών
Φαρμάκων  να  επιθεωρούν  και  να  πιστοποιούν  τον  εξοπλισμό  που  οι  ίδιοι
κατασκευάζουν,  θεωρούμε  ότι  δεν  εξασφαλίζει  την  ορθότητα  των  πιστοποιήσεων
και δημιουργεί κίνητρα για την υποκειμενικότητα των ελέγχων. 
Ειδικά  για  την  περίπτωση  του  ελέγχων  του  καινούργιου  εξοπλισμού  που
περιγράφεται στο άρθρο 4 παρ. 4, δημιουργείται ο κίνδυνος να διατεθεί για χρήση
εξοπλισμός που δεν είναι πιστοποιημένος με κάποιο πρότυπο και έχει ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί μόνο από τον κατασκευαστή του. 
Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την εξαίρεση των κατασκευαστών από την
δυνατότητα δημιουργίας ΣΤΕΕΓΦ. 
Παρ 2, 3α & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Η δυνατότητα πραγματοποίησης επιθεωρήσεων σε
όλη  τη  χώρα  να  δίνεται  μόνο  στους  ΣΤΕΕΕΓΦ  που  διαθέτουν  κινητή  μονάδα
εξοπλισμού.  Το  Πρακτικό  του  Παραρτήματος  ΙΙ  να  αναγράφει  εάν  ο  ΣΤΕΕΕΓΦ
διαθέτει κινητή μονάδα. 
Παρ  3γ. Προτείνουμε  την  αναδιατύπωση  της  παραγράφου  ως  εξής:  «Η
εξουσιοδότηση εκδίδεται από τον προϊστάμενο της ΠΥΑΑΜ εφόσον στο πρακτικό
ελέγχου του ΙΓΕΜΚ αναφέρεται ρητά η καταλληλότητα του ΣΤΕΕΕΓΦ. Η ΠΥΑΑΜ
έχει  τη  δυνατότητα  ελέγχου  του  ΣΤΕΕΕΓΦ  για  το  διάστημα  των  πέντε  ετών,  ως
προς τις προδιαγραφές της εξουσιοδότησης».
Παρ  5. Προτείνουμε  την  αναδιατύπωση  της  παραγράφου  ως  εξής:  «Η
εξουσιοδότηση που δίδεται στους ΣΤΕΕΕΓΦ αίρεται από τις ΠΥΑΑΜ, με απόφαση-
εντολή της ∆ΑΕΕ & ΜΕ, οποιαδήποτε  στιγμή διαπιστωθεί  από  τους  υπαλλήλους
της ΠΥΑΑΜ ή από το εργαστήριο αναφοράς  ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
των άρθρων 7, 8 και 10 ή ακόμα και στην περίπτωση που έχει λήξει η πενταετία
χωρίς  ανανέωση  της  εξουσιοδότησης  ή  δεν  έχει  καταβληθεί  το  προβλεπόμενο
κόστος ετήσιας επιτήρησης στο εργαστήριο αναφοράς».

Άρθρο 8 Προσωπικό των ΣΤΕΕΕΓΦ

Παρ. 1 β) Τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων Πολυτεχνείου (εκτός από τους
μηχανολόγους μηχανικούς που γνωρίζουν θέματα μηχανολογίας αλλά όχι θέματα
φυτοφαρμάκων) και των σχολών Θετικών Επιστημών δεν έχουν καμιά απολύτως
συνάφεια με τα αγροτικά μηχανήματα και τα γεωργικά φάρμακα. Η δυνατότητα των
πτυχιούχων  αυτών  των  επιστημονικών  πεδίων  να  γίνονται  επιθεωρητές  των
ΣΤΕΕΕΦ δεν εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Τα αποδεικτικά γνώσης αγροτικών μηχανημάτων  που αναφέρονται θα πρέπει να
ισχύουν αθροιστικά δηλ. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης
και  προϋπηρεσία  στο  αντικείμενο  τουλάχιστον  2 ετών.  Η  κατεύθυνση  του  τίτλου
σπουδών  θα  είναι  η  γνώση  αγροτικών  μηχανημάτων  ή  φυτοφαρμάκων;.  Η
προϋπηρεσία στο αντικείμενο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια. 
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Παρ. 2 Προκειμένου να εκτελέσει με επιτυχία τις αρμοδιότητές του ο επιθεωρητής
θα πρέπει να παρίσταται και να επιβλέπει με τη φυσική του παρουσία την εκτέλεση
των επιθεωρήσεων. 

Άρθρο 10 Μεθοδολογία ∆ιαδικασίες

Παρ. 8 Ο καθορισμός του κόστους επιθεώρησης δεν πρέπει να γίνεται από τους
ΣΤΕΕΕΓΦ γιατί μπορεί να οδηγήσει σε παράλογα υψηλές τιμές, ειδικά σε περιοχές
που  θα  επικρατήσουν  συνθήκες  μονοπωλίου,  οι  οποίες  θα  επιβαρύνουν  ακόμη
περισσότερο το ήδη υψηλό κόστος  παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Επιπλέον
εάν το κόστος επιθεώρησης είναι πολύ υψηλό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στην
εφαρμογή των επιθεωρήσεων από τους ιδιοκτήτες ΕΕΓΦ. 

Προτείνουμε να καθοριστεί από το ΥπΑΑΤ το ανώτατο κόστος επιθεώρησης κατά
κατηγορία εξοπλισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας καταγραφής εν χρήσει Εξοπλισμού Εφαρμογής 
Γεωργικών Φαρμάκων

‐ Προτείνεται η προσθήκη δύο (2) ακόμη στηλών στον πίνακα Ι στις οποίες θα
καταγράφονται το είδος της αντλίας και ο τύπος των ακροφυσίων.

‐ Όπως  αναφέραμε  και  στο  Κεφάλαιο  1ο  που  περιλαμβάνει  τις  γενικές
παρατηρήσεις, προτείνουμε την επέκταση εφαρμογής της εγκυκλίου και στον
εξοπλισμό εφαρμογής κοκκωδών σκευασμάτων και στις συσκευές επένδυσης
των  σπόρων,  με  παράλληλη  προσαρμογή  των  σχετικών  πινάκων  των
Παραρτημάτων. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Εξοπλισμός και όργανα των ΣΤΕΕΕΓΦ

‐ Τα  όργανα  για  τον  προσδιορισμό  της  κατακόρυφης  διασποράς  και  το
πληροφοριακό  σύστημα  επεξεργασίας  δεδομένων  θα  πρέπει  να  ενταχθούν
στον υποχρεωτικό εξοπλισμό των ΣΤΕΕΕΓΦ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Απαιτήσεις για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον για 
τον έλεγχο του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

1) Στοιχεία του συστήματος μετάδοσης της κίνησης. 

‐ Για την εξασφάλιση της προστασίας του χειριστή θα πρέπει και για τον άξονα
μετάδοσης της ισχύος (PTO), να υπάρχει κατάλληλος προφυλακτήρας.

2) Αντλία 

‐ Καλό  είναι  να  μπουν  πιο  συγκεκριμένα  κριτήρια.  πχ.  πραγματική  παροχή
τουλάχιστον στο 90% της ονομαστικής (με λειτουργία στη μέγιστη πίεση, σε
ανάδευση και μέτρηση στο μεγαλύτερο ακροφύσιο).

‐ Να μην παρατηρούνται ορατοί παλμοί κατά τη λειτουργία της.

3) Ανάδευση 
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‐ Για  τον  έλεγχο  της  πρέπουσας  ανατάραξης  προτείνουμε  το  ακόλουθο
κριτήριο: Να είναι ορατή η ανάδευση όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη κατά το
ήμισυ και ο δυναμοδότης λειτουργεί σε χαμηλές στροφές.

4) ∆εξαμενή ψεκαστικού υγρού

Ο  έλεγχος  της  δεξαμενής  ψεκαστικού  υγρού  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τα
ακόλουθα:

‐ Απουσία διαρροών από το κλειστό πώμα της οπής πλήρωσης.

‐ Το φίλτρο στην οπή πλήρωσης να μην έχει σχισμές.

‐ Να  υπάρχει  ευκρινής  δείκτης  στάθμης  υγρού,  ορατός  από  τη  θέση  του
χειριστή.

‐ ∆υνατότητα  άμεσης  εκκένωσης  της  δεξαμενής  χωρίς  τη  χρήση  εργαλείων-
κλειδιά. 

5) Συστήματα μέτρησης ρύθμισης και ελέγχου

Τα συστήματα μέτρησης, ρύθμισης και ελέγχου θα πρέπει να εξασφαλίζουν:

‐ Μετά  τη  διακοπή  και  επανέναρξη  λειτουργίας  η  πίεση  να  επιστρέφει  στη
αρχική τιμή. 

‐ Τα όργανα μέτρησης και χειρισμού να είναι σε σημείο βολικό για τον χρήστη.

‐ Να  υπάρχει  η  δυνατότητα  λειτουργίας  της  μιας  μόνο  πλευράς  των
ακροφυσίων. 

‐ Κατάλληλη διακριτική ικανότητα των μανομέτρων.  

6) Σωληνώσεις και εύκαμπτοι σωλήνες 
‐ Να  μην  υπάρχουν  παραμορφώσεις  στις  σωληνώσεις  που  επηρεάζουν  τη

ροή.

8) Βραχίονας ψεκασμού
‐ Οι  βραχίονες  να  μην  ψεκάζουν  καθόλου  υγρό  πάνω  σε  εξαρτήματα  του

υπόλοιπου εξοπλισμού.  

‐ Θα  πρέπει  να  οριστεί  το  μέγιστο  όριο  πτώσης  πίεσης  κατά  μήκος  των
βραχιόνων.

9) Ακροφύσια 
‐ Προτείνουμε αναδιατύπωση της πρώτης πρότασης ως εξής: «τα ακροφύσια

πρέπει  να  λειτουργούν  σωστά  ώστε  να  σταματάει  η  στάλαξη  όταν
διακόπτεται ο ψεκασμός». 

‐ Θα  πρέπει  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  διακοπής  λειτουργίας  του  κάθε
ακροφυσίου χωριστά. 
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‐ Να  υπάρχει  ομοιομορφία  των  ακροφυσίων  (εκτός  περιπτώσεων  που
απαιτείται διαφοροποίηση)

11) Ανεμιστήρας 
‐ Να  έχει  προστατευτικό  πλέγμα  που  να  εξασφαλίζει  την  απρόσκοπτη  ροή

αέρα.

‐ Να  είναι  σε  καλή  κατάσταση  το  σύστημα  μετάδοσης  κίνησης  στου
ανεμιστήρα. Η αναλογία στροφών πρέπει να είναι αυτές που ορίσονται από
το συμπλέκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Πιστοποιητικό Επιθεώρησης – Αυτοκόλλητο Σήμα 
Καταλληλότητας (sticker)

Κεφάλαιο Α. Στο Πιστοποιητικό Επιθεώρησης του Παραρτήματος VI και στο ΜΕΕΓΦ
προτείνουμε να αναγράφονται και τα στοιχεία του/των χρηστών του Εξοπλισμού τα
οποία  θα  δίνονται  από  τον  ιδιοκτήτη  του,  ώστε  να  δίνονται  κίνητρα  για  την
εκπαίδευση και πιστοποίηση όλων των χρηστών ΕΕΓΦ.  

Κεφάλαιο Β. Για την αποφυγή φαινομένων χρήσης πλαστού αυτοκόλλητου σήματος
καταλληλότητας  (sticker)  προτείνουμε  αυτά  να  φέρουν  και  κάποιο  μοναδικό
χαρακτηριστικό  (μπορεί  να  είναι  ο  αύξων  αριθμός  του  sticker που  χορηγεί  ο
ΣΤΕΕΕΓΦ), ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους κατά τους ελέγχους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πρόταση Παραρτήματος για την Ολοκληρωμένη Καρτέλα 
Παραγωγού  ή Αγροτικής Εκμετάλλευσης

Ολοκλήρωση και απόδοση στους υπηρεσιακούς χρήστες του μητρώου αγροτών

και αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Στο μητρώο θα πρέπει να εμφανίζεται μια πλήρης

εικόνα  της  αγροτικής  εκμετάλλευσης  και  να  περιλαμβάνονται  μεταξύ  των  άλλων

στοιχείων: (α) πληροφορίες σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στα

οποία  έχει  υπάρξει  δικαιούχος  ο  αγρότης  (β)  το  είδος  των  επενδύσεων  που

ενισχύθηκαν  από  τα  παραπάνω  προγράμματα  (γ)  ο  λοιπός  μηχανολογικός

εξοπλισμός που διαθέτει ο αγρότης (δ) το σύνολο των αδειοδοτήσεων της αγροτικής

εκμετάλλευσης  της  οποίας  είναι  κάτοχος  (ε)  η  ενιαία  δήλωση  εκμετάλλευσης  (στ)

οικονομικά  δεδομένα  της  ατομικής  επιχείρησης  π.χ.  εκκαθαριστικό,  Ε1,  Ε2,  Ε9,

περιουσιολόγιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Συντελεστές της Πρότασης 

1. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
2. Θάλεια Αναστασάκη 
3. Νικόλαος Βάγιας
4. Ζήσης Βρύζας
5. Χαράλαμπος ∆ιαμαντής
6. Σταύρος Ζαννόπουλος
7. Γεώργιος Κλάδης
8. Γεώργιος Κοκκίνης
9. Μαρία Κωνσταντοπούλου
10. Στυλιανός Μάργαρης
11. Ευφημία Μαρούλη
12. Αναστάσιος Μενεσλής 
13. Κωνσταντίνος Μπλουκίδης
14. Ηρακλής Μπουμπούρακας
15. Κωνσταντία Ντούλα
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