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ΘΕΜΑ «Προτάσεις για απλούστευση στη διαδικασία δηλώσεων εφαρμογής 
για τη Δράση 2.1 – Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών. 

 
 
Παρακολουθώντας από κοντά την διαδικασία υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής 

στο πρόγραμμα 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών και έχοντας 
επικοινωνία με μελετητές, στην περιοχή της Θεσσαλίας , επισημαίνουμε τα 
παρακάτω. 

  
Στην εγκύκλιο διαδικασίας υποβολής δηλώσεων εφαρμογής αναφέρεται ότι : 
 
“Τα υποδείγματα σχεδίου λίπανσης και εφαρμοζόμενης άρδευσης μπορούν να 

υποβάλλονται ως συνημμένοι πίνακες στη δήλωση εφαρμογής. Στο παράρτημα Γ 
περιλαμβάνονται οι εν λόγω πίνακες σε μορφή κειμένου (doc).  Τα στοιχεία των 
πινάκων 4Β, 5Β, και 6Β θα πρέπει να συμπληρώνονται σε διαφορετικό πίνακα ανά 
ομάδα καλλιέργειας, τόσες φορές όσες και οι ομάδες. Στο παράρτημα Δ 
περιλαμβάνονται οι εν λόγω πίνακες σε μορφή κειμένου (doc)” 

 
• Επειδή στην ηλεκτρονική δήλωση εφαρμογής έχουν περαστεί οι λιπάνσεις 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των τεμαχίων όπως ζητήθηκαν και με τα 
αντίστοιχα τιμολόγια αναλυτικά 

• Επειδή απαιτούνται πολλές ώρες να συμπληρωθούν οι εν λόγω πίνακες 
• Επειδή η διαδικασία δεύτερης καταχώρησης ενέχει πολλές πιθανότητες, να 

προκαλέσει λάθη αντιγραφής , με αποτέλεσμα να μη συμφωνεί με τη δήλωση 
εφαρμογής 

• Επειδή η όλη διαδικασία δεν προσθέτει καμία πληροφορία για την εφαρμογή, 
τα αποτελέσματα και τον έλεγχο του προγράμματος, δεδομένου ότι οι κατά 
τόπους ΔΑΟΚ μπορούν να  ελέγξουν από την οριστικοποιημένη δήλωση 
εφαρμογής, σε συνδυασμό με τα τιμολόγια που θα κατατεθούν.  
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Γι αυτό προτείνουμε τόσο το σχέδιο λίπανσης όσο και το σχέδιο άρδευσης να μην 
συμπληρωθούν και να μην κατατεθούν, αφού σύμφωνα με τα προαναφερόμενα όλα 
τα στοιχεία  συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση εφαρμογής που θα κατατεθεί. 
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