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Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ  ΚΩΔΙKOΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

 ΚΤΉΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ Δ.Δ. 
ΚΟΙΝOΤΗΤΑ 

ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
EΚΤΑΣΗ 
(στρ.) 

ΗΜΕΡΜ. 
EΝΤΑΞΗΣ 

ΙΔ.ΚΑΘ 
 (Ε/Ι) 

ΑΡΔΕΥΣΗ 
(Ξ/Π) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΕΝΤΡΩΝ 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ-ΥΒΡΙΔΙΟ 
(Π/Υ) 

ΜΗΝΑΣ /ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΣΠΟΡΑΣ Ή 

ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ 

ΜHΝΑΣ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΉΣ 
(ΑΠΟ-ΕΩΣ) 

              
              
              
              
              
              
              

              

             

             

             

             

             

             

             

             
 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ   

ΚΩΔΙΚΌΣ 
ΔHΜΟΣ Δ.Δ. 

ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ ΚΑΛΛΙEΡΓΕΙΑ 
EΚΤΑΣΗ 

(στρ.) 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ-ΥΒΡΙΔΙΟ 
ΜΗΝΑΣ /ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

ΣΠΟΡΑΣ Ή 

ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ 

ΜΉΝΑΣ 
/ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΣΥΓΚΟΜΙΔHΣ 
          
          
 

Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

1. Το Πρόγραμμα Καλλιέργειας αφορά στη Φυτική Παραγωγή 
2. Το Πρόγραμμα Καλλιέργειας συμπληρώνεται με ευανάγνωστο τρόπο σε τρία (3) 
αντίτυπα, υπογράφεται από το νόμιμο, κατά περίπτωση εκπρόσωπο της 
Επιχείρησης (στην περίπτωση νομικού προσώπου απαιτείται υποχρεωτικά και η 
σφραγίδα) και αποστέλλεται στον Οργανισμό ΔΗΩ.  
3. Μετά την υπογραφή του, ο Οργανισμός ΔΗΩ, επιστρέφει στον Επιχειρηματία δύο 
(2) αντίτυπα, για τήρηση από τον ίδιο ή και για την κατάθεση στην αρμόδια 
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης. 
4. Το Πρόγραμμα Καλλιέργειας συμπληρώνεται όταν υπάρχει κάποια αλλαγή σε 
κάποιο από τα πεδία καθώς και ετησίως. 
5. Το Πρόγραμμα Καλλιέργειας ελέγχεται κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων 
από τον αρμόδιο ελεγκτή. 
6. Το Πρόγραμμα Καλλιέργειας αποτελεί δεσμευτικό για την Επιχείρηση έγγραφο και 
αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας. 
7. Αν απαιτείται μπορεί να χρησιμοποιηθούν και περισσότερα έντυπα, τα οποία 
αριθμούνται. 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
Στο επάνω μέρος αναγράφεται: 

Πρότυπο: Συμπληρώνεται η σχετική ένδειξη για τον Καν. 834/2007. Εάν επιπλέον 

αυτού αφορά και άλλες προδιαγραφές, γίνεται σχετική αναφορά. 

Έτος: Συμπληρώνεται το έτος που αφορά στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα 

Καλλιέργειας. 

Επωνυμία: Συμπληρώνεται η επωνυμία της επιχείρησης και το ονοματεπώνυμο του 

νόμιμου εκπροσώπου της εκμετάλλευσης. 

Νομός: Συμπληρώνεται ο νομός στον οποίο βρίσκονται τα αγροτεμάχια. 

Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός του επιχειρηματία που δίνεται από τον 

Οργανισμό ΔΗΩ. 
 
  ΑΡΧΙΚΟ: Συμπληρώνεται η ένδειξη στην περίπτωση αρχικής ένταξης επιχειρηματία 

 ή αρχικής ένταξης αγροτεμαχίων. 

ΕΤΗΣΙΟ: Συμπληρώνεται η ένδειξη στα Π.Κ. που υποβάλλονται ετήσια βάση. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ: Συμπληρώνεται η ένδειξη στην περίπτωση μεταβολής των 

στοιχείων των καλλιεργειών. 

 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
 

Χαρτογραφικός Κωδικός: Αναγράφεται ο χαρτογραφικός κωδικός του 

συγκεκριμένου αγροτεμαχίου, που έχει χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία 

Κωδικός Κτήματος: Αναγράφεται ο κωδικός που δίνεται από τον Οργανισμό για  

 

 

κάθε αγροτεμάχιο 

Δήμος: Αναγράφεται ο Δήμος, το Δημοτικό Διαμέρισμα ή η Κοινότητα όπου βρίσκεται 

το αγροτεμάχιο 

Τοπωνύμιο: Αναγράφεται το τοπωνύμιο της περιοχής που βρίσκεται το 

συγκεκριμένο αγροτεμάχιο 

Καλλιέργεια: Αναγράφεται αναλυτικά το είδος της καλλιέργειας στο συγκεκριμένο 

αγροτεμάχιο. Αν στο αγροτεμάχιο υπάρχουν περισσότερα από ένα είδη καλλιεργειών 

αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές του πίνακα 

Έκταση: Αναγράφεται η έκταση σε στρέμματα που καταλαμβάνει η 
καλλιέργεια 

Ημερομηνία Ένταξης: Καταγράφεται η ημερομηνία ένταξης του συγκεκριμένου 

αγροτεμαχίου στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων 

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Αναγράφεται το Ιδιοκτησιακό καθεστώς του αγροτεμαχίου. 

Ειδικότερα αναγράφεται ¨Ι¨ εάν πρόκειται για ιδιόκτητο ή ¨Ε¨ εάν πρόκειται για 

ενοικιαζόμενο αγροτεμάχιο. 

Άρδευση: Ειδικότερα αναγράφεται ¨Ξ¨ εάν πρόκειται για ξηρικό ή ¨Α¨εάν πρόκειται 

για αρδευόμενο αγροτεμάχιο. 

Αριθμός Δένδρων: Αναγράφεται ο αριθμός δέντρων, πρέμνων, ή φυτών ανάλογα με 

την καλλιέργεια 

Ποικιλία – Υβρίδιο: Αναγράφεται η ποικιλία ή το υβρίδιο  ή  το  σπορόφυτο  της κάθε 
είδους καλλιέργειας 

Σπορά – Μεταφύτευση: Αναγράφεται ο μήνας ή η περίοδος σποράς ή μεταφύτευσης 

στις περιπτώσεις που το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο έχει προγραμματιστεί να φυτευτεί 

με αροτραίες καλλιέργειες ή κηπευτικά 

Μήνας/Περίοδος Συγκομιδής: Αναγράφεται ο μήνας που προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί η συγκομιδή των προϊόντων από το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο 

 
Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
Αντιστοίχως συμπληρώνονται και οι σχετικές στήλες για τις συμβατικές καλλιέργειες. 


