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ΓΕΝΙΚΑ
1. Ποιες ονομάζονται άμεσες ενισχύσεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Η βασική ενίσχυση και η πράσινη ενίσχυση
β. Η βασική ενίσχυση, η πράσινη ενίσχυση, η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας,
οι συνδεδεμένες ενισχύσεις και η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι και τις ενισχύσεις
για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου

Χ

γ. Η βασική ενίσχυση και η εξισωτική αποζημίωση
δ. Όλα τα παραπάνω
2. Ως «γεωργική δραστηριότητα» νοείται:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και
της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση
β. η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και
της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση και η διατήρηση της γης σε
κατάσταση, που να την καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων και
μηχανημάτων

Χ

γ. η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και
της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση και η διατήρηση της γης σε
κατάσταση, που να την καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς
προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων και
μηχανημάτων καθώς και η άσκηση της ελάχιστης δραστηριότητας, για γεωργικές
περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια
δ. Όλα τα παραπάνω
3. Στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων η επιλεξιμότητα των εκτάσεων ελέγχεται ως εξής:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. ένα όργωμα ανά έτος, για τις αρόσιμες εκτάσεις σε παραγωγή και σε καλή
γεωργική κατάσταση
β. καθαρισμός υποορόφου ανά δύο έτη για τις δενδρώδεις εκτάσεις σε παραγωγή
και σε καλή γεωργική κατάσταση
γ. η διατήρηση ζωικού κεφαλαίου 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο βοσκοτόπου σε παραγωγή
δ. Όλα τα παραπάνω

X

4. Το ελάχιστο μέγεθος των αγροτεμαχίων για τα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης στα
πλαίσια των άμεσων ενισχύσεων καθορίζεται στα:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. 0,05 εκτάρια για όλα τα αγροτεμάχια πλην των ελαιοτεμαχίων
β. 0,03 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια εκτός μικρών νησιών Αιγαίου
γ. 0,01 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια στα μικρά νησιά του Αιγαίου

3

δ. όλα τα παραπάνω

Χ

5. Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή άμεσων
ενισχύσεων προ της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής διοικητικών
κυρώσεων για δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. 200 ευρώ
β. 250 ευρώ

Χ

γ. δεν υπάρχει όριο
δ. 150 ευρώ
6. Η αίτηση ενιαίας ενίσχυσης θεωρείται απαράδεκτη σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. 10 εργάσιμων ημερών
β. 10 ημερολογιακών ημερών
γ. 20 εργάσιμων ημερών
δ. 25 ημερολογιακών ημερών

Χ

7. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια που
περιλαμβάνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης θα πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. καθόλη τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους
β. καθόλη τη διάρκεια μιας καλλιεργητικής περιόδου
γ. την 15η Μαΐου κάθε έτους
δ. την 31η Μαΐου κάθε έτους

Χ

8. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο ενδιαφερόμενος γεωργός θα πρέπει να
υποβάλλει αίτημα αναγνώρισης ανωτέρας βίας:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. Εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ο κάτοχος της
εκμετάλλευσης είναι σε θέση να το πράξει. Απαραίτητη η ταυτόχρονη προσκόμιση
των απαιτούμενων δικαιολογητικών

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. Εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ο κάτοχος
της εκμετάλλευσης είναι σε θέση να το πράξει. Απαραίτητη η ταυτόχρονη
προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
γ. Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ο κάτοχος της
εκμετάλλευσης είναι σε θέση να το πράξει. Η προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών δύναται να πραγματοποιηθεί έως 31/1 του έτους που έπεται του
έτους ενίσχυσης
δ. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ο κάτοχος της
εκμετάλλευσης είναι σε θέση να το πράξει. Η προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών δύναται να πραγματοποιηθεί έως 31/1 του έτους που έπεται του
έτους ενίσχυσης
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9. Τα αιτήματα για την αναγνώριση φυσικών περιστατικών αιγοπροβάτων θα πρέπει να υποβάλλονται
εγγράφως στην Περιφερειακή Δ/νση:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού
των ζώων

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. Εντός δέκα (10)ημερολογιακών ημερών από τη διαπίστωση της μείωσης του
αριθμού των ζώων
γ. Εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού
των ζώων
δ. Εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη διαπίστωση της μείωσης
του αριθμού των ζώων
10. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης για την αναγνώριση φυσικών περιστατικών
αιγοπροβάτων, υποβάλλονται στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. ταυτόχρονα με το αίτημα αναγνώρισης φυσικού περιστατικού
β. Εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της μείωσης του
αριθμού των ζώων
γ. Έως 31/1 του έτους που έπεται του έτους ενίσχυσης
δ. το α και το γ

Χ

11. Τα αιτήματα για την αναγνώριση φυσικών περιστατικών βοοειδών θα πρέπει να υποβάλλονται
εγγράφως στην Περιφερειακή Δ/νση:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού
των ζώων. Η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών δύναται να
πραγματοποιηθεί έως 31/1 του έτους που έπεται του έτους ενίσχυσης
β. Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη διαπίστωση της μείωσης του
αριθμού των ζώων. Η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών δύναται να
πραγματοποιηθεί έως 31/1 του έτους που έπεται του έτους ενίσχυσης
γ. Εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού
των ζώων. Η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών δύναται να
πραγματοποιηθεί έως 31/1 του έτους που έπεται του έτους ενίσχυσης
δ. Δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος - η εμπρόθεσμη κοινοποίηση της απώλειας
του βοοειδούς στο ΟΠΣΚ (βάσει της παρ. 1 του αρ. 7 του Καν. (ΕΚ)1760/2000)
λαμβάνεται υπόψη ως αίτημα. Είναι ωστόσο απαραίτητη η προσκόμιση των
απαιτούμενων δικαιολογητικών έως 31/1 του έτους που έπεται του έτους ενίσχυσης

Χ
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12. Εάν ο δικαιούχος δεν κατέστη δυνατόν να συμμορφωθεί με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις λοιπές
υποχρεώσεις λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων :
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση για την έκταση ή τα ζώα που ήταν
επιλέξιμα κατά τον χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές
περιστάσεις

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. μπορεί να ανακαλέσει εγγράφως, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε στιγμή την
αίτηση λήψης ενίσχυσης
γ. η ενιαία αίτηση και τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα που παρέχει ο δικαιούχος
μπορούν να διορθώνονται και να προσαρμόζονται ανά πάσα στιγμή μετά την
υποβολή τους
δ. Όλα τα παραπάνω

13. Σε ποιους τομείς της πολλαπλής συμμόρφωσης οφείλουν οι γεωργοί που λαμβάνουν άμεσες
ενισχύσεις να τηρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που απορρέουν από την ενωσιακή
νομοθεσία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και καλή γεωργική κατάσταση των εκτάσεων
β. Καλή μεταχείριση των ζώων
γ. Δημόσια υγεία και υγεία των ζώων και των φυτών,
δ. Όλα τα παραπάνω

Χ

14. Ποια είναι η ελάχιστη απόδοση των κιλών σύσπορου βάμβακος ανά στρέμμα προκειμένου ένας
γεωργός να τύχει δικαιούχος ειδικής ενίσχυσης βάμβακος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Δεν υπάρχει ελάχιστη απόδοση κιλών ανά στρέμμα
β. Τα 140 κιλά ανά στρέμμα
γ. Τα 200 κιλά ανά στρέμμα
δ. Εξαρτάται από την Περιφερειακή Ενότητα της έδρας εκμετάλλευσης του γεωργού

Χ

15. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία σποράς βάμβακος ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Η 15η Μαΐου
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β. Η 31η Μαΐου

Χ

γ. Η 15η Ιουνίου

δ. Η 30η Ιουνίου

16. Μερικές από τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για τις οποίες δεσμεύεται ο παραγωγός
με την υποβολή της αίτησης ΟΣΔΕ είναι οι εξής:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. να τηρεί ημερολόγιο σχετικών εργασιών και παραστατικά αγοράς για τη χρήση
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία προσκομίζει στις εθνικές
και κοινοτικές ελεγκτικές αρχές, όταν ζητηθούν. Στις περιπτώσεις που ο γεωργός
χρησιμοποιεί κοπριά και, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων,
προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα
κοπριάς και η προέλευση αυτής
β. να τηρεί τους όρους εφαρμογής των λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών
προϊόντων όπως αναγράφονται στις ετικέτες των σκευασμάτων ή/και σύμφωνα με
τα προγράμματα λίπανσης που εκπονούνται από τις αρμόδιες κατά τόπους
υπηρεσίες, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση των υπογείων υδάτων
γ. από 1.1.2010, οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους θα πρέπει να
τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση
δ. όλα τα παραπάνω

Χ

17. Ο παραγωγός που υποβάλλει αίτηση ΟΣΔΕ δεσμεύεται μέσω της αίτησης ώστε να τηρεί αρχείο
παραστατικών και εγγράφων εισροών και εκροών της εκμετάλλευσης, ώστε να είναι ο ελεγκτής σε θέση
να αντιληφθεί από πού προήλθαν οι πρώτες ύλες της εκμετάλλευσης και ποιος ήταν ο προορισμός των
προϊόντων και παραπροϊόντων της εκμετάλλευσης. Το αρχείο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις
παρακάτω πληροφορίες:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Όνομα και διεύθυνση προμηθευτή ή /και πελάτη
β. Φύση και ποσότητα εισροών ή / και προϊόντων που διακινήθηκαν
γ. Ημερομηνία συναλλαγής
δ. Όλα τα παραπάνω

Χ
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18. Το μητρώο εισροών εκροών θα πρέπει να περιλαμβάνει
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. ημερολόγιο σχετικών εργασιών και παραστατικά αγοράς για τη χρήση
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία προσκομίζει στις εθνικές
και κοινοτικές ελεγκτικές αρχές, όταν ζητηθούν
β. τις ποσότητες και τα παραστατικά αγοράς καθώς και το είδος των ζωοτροφών
όταν υπάρχουν ζώα
γ. την ποσότητα και τη διάθεση της κοπριάς με τα αντίστοιχα παραστατικά
δ. όλα τα παραπάνω

Χ

19. Η καύση υπολειμμάτων επιτρέπεται
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ για προστασία των ειδών
β. σε περιοχές εκτός του δικτύου ΦΥΣΗ
γ. σε όλα τα παραπάνω
δ. σε κανένα από τα παραπάνω

Χ

20. Οι γεωργοί που εκτρέφουν ζώα
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. θα πρέπει να τηρούν ενημερωμένο μητρώο φαρμακευτικής αγωγής με αρχείο
συνταγών
β. θα πρέπει να τηρούν ενημερωμένο μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης με όλα
τα έγγραφα των μεταβολών
γ. θα πρέπει να διασφαλίζουν κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης των ζώων
δ. όλα τα παραπάνω

Χ

21. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. αποτελεί την ενοποιημένη Αγροτική Πολιτική των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
β. Περιγράφει ένα σύνολο νόμων σχετικών με τη γεωργία και τη διακίνηση
αγροτικών προϊόντων και όλες τις εκβάσεις που προκύπτουν όπως η σταθερότητα
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των τιμών, η ποιότητα των προϊόντων, η επιλογή προϊόντων, η χρήση του εδάφους
και η απασχόληση στον αγροτικό κλάδο
γ. Η Διεθνής Συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ.
δ. Το α και το β

Χ

22. Στον υπολογισμό της ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας σε παραγωγικούς βοσκοτόπους δεν
προσμετρούνται οι αντίστοιχες ΜΜΖ των:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. αιγοπροβάτων
β. αρσενικών και θηλυκών βοοειδών κάτω των 6 μηνών
γ. αρσενικών και θηλυκών βοοειδών άνω των 24 μηνών
δ. χοίρων

Χ

23. Τα επιλέξιμα αγροτεμάχια που δήλωσαν οι γεωργοί το 2015 κατατάχτηκαν στις περιφέρειες με
βάση το υπόβαθρο του έτους υποβολής αιτήσεων:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. 2015
β. 2014
γ. 2013

Χ

δ. 2011

24. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την οριστικοποίηση ΕΑΕ με αγροτεμάχια βιομηχανικής
κάνναβης ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
β. Άδεια για την καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης από τα οικεία Τμήματα
Αγροτικής Ανάπτυξης

Χ

γ. Αίτηση για χορήγηση άδεια για την καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης από
τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης
δ. Άδεια για την καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης από τα οικεία Τμήματα
Αγροτικής Ανάπτυξης και επίσημες ετικέτες από τις συσκευασίες των σπόρων
κάνναβης
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25. Τι ελέγχους διενεργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. Επιτόπιους , Διοικητικούς, Μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς και Ειδικούς

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. Δειγματοληπτικούς
γ. Επιτόπιους, και Διοικητικούς
δ. Επιτόπιους και Μηχανογραφικούς

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
1. Ποιο από τα παρακάτω προϊόντα δεν λαμβάνει συνδεδεμένη ενίσχυση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Ρύζι
β. Ελαιόλαδο

Χ

γ. Συμπύρηνα ροδάκινα που οδηγούνται προς χυμοποίηση
δ. Ζαχαρότευτλα

2. Ποια από τις παρακάτω συνδεδεμένες ενισχύσεις δεν απαιτεί ελάχιστη έκταση επιλεξιμότητας
αγροτεμαχίου 0,1 ha;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Βιομηχανική τομάτα
β. Πορτοκάλια χυμοποίησης
γ. Σποροπαραγωγή

Χ

δ. Συμπύρηνα ροδάκινα που οδηγούνται προς χυμοποίηση

3. Ποιο από τα παρακάτω προϊόντα δεν απαιτεί την ελάχιστη παράδοση προϊόντος για να λάβει την
συνδεδεμένη ενίσχυση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Ρύζι
β. Σκληρός σίτος

Χ

γ. Βιομηχανική ντομάτα
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δ. Πορτοκάλια χυμοποίησης

4. Ποιο από τα παρακάτω προϊόντα απαιτεί την χρήση πιστοποιημένου σπόρου για να λάβει την
συνδεδεμένη ενίσχυση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Ρύζι και σπαράγγι

β. Όσπρια βρώσιμα και βιομηχανική τομάτα

γ. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή και πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά
ψυχανθή
Χ

δ. Σπόροι προς σπορά και σκληρός σίτος

5. Ποιο από τα παρακάτω προϊόντα απαιτεί την ελάχιστη ποσότητα σπόρου κιλά/στρέμμα για να λάβει
την συνδεδεμένη ενίσχυση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Ρύζι
β. Σκληρός σίτος
γ. Ζαχαρότευτλα
δ. β και γ

Χ

6. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων είναι όσοι:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της ενίσχυσης
β. Έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της ενίσχυσης και έχουν συνάψει σύμβαση
καλλιέργειας τεύτλων και παράδοσης του προϊόντος με μεταποιητική μονάδα μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
γ. Έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της ενίσχυσης και έχουν συνάψει σύμβαση
καλλιέργειας τεύτλων και παράδοσης του προϊόντος με μεταποιητική μονάδα μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής και έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο
σπόρο σποράς

Χ
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δ. Έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της ενίσχυσης και έχουν συνάψει σύμβαση
καλλιέργειας τεύτλων και παράδοσης του προϊόντος με μεταποιητική μονάδα μέχρι
της 15/6/2021 και έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο σπόρο σποράς

7. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των ζαχαροτεύτλων στη μεταποιητική μονάδα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Η 31η Δεκεμβρίου
β. Η 31η Ιανουαρίου

Χ

γ. Η 28η Φεβρουαρίου
δ. Η 31η Μαρτίου

8. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων σποράς είναι:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. Ο καλλιεργητής, ο οποίος συνάπτει σύμβαση καλλιέργειας για πολλαπλασιασμό
πιστοποιημένων σπόρων σποράς (συμβάσεις πολλαπλασιασμού σπόρων) με
σποροπαραγωγική επιχείρηση και διαθέτει την παραγωγή του στη συμβαλλόμενη
σποροπαραγωγική επιχείρηση καθώς και κάθε σποροπαραγωγική επιχείρηση, η
οποία καλλιεργεί ή παράγει η ίδια τον πιστοποιημένο σπόρο σποράς σε ιδιόκτητες
ή ενοικιαζόμενες εκτάσεις

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. Η σποροπαραγωγική επιχείρηση, η οποία καλλιεργεί ή παράγει η ίδια τον
πιστοποιημένο σπόρο σποράς σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εκτάσεις
γ. Νέοι γεωργοί κάτοχοι δικαιωμάτων ενίσχυσης
δ. Όλα τα παραπάνω

9. Συνδεδεμένες ενισχύσεις χορηγούνται επιπλέον και στους τομείς:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Μήλα, καρποί με κέλυφος ,μηδική
β. Σταφίδα, κρόκος
γ. Γάλα
δ. Σταφίδα, καρποί με κέλυφος, μήλα, μηδική

Χ
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10. Παραγωγός που καλλιεργεί αγροτεμάχια με Ομάδα Καλλιέργειας ‘8 Κτηνοτροφικά Φυτά για
Ζωοτροφές’ και Ποικιλία ‘80023 ΡΕΒΥΘΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ‘, μπορεί να αιτηθεί μία εκ των παρακάτω
συνδεδεμένων ενισχύσεων :
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια βρώσιμων οσπρίων
β. Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια
σανοδοτικών ψυχανθών

πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών

γ. Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια
ψυχανθών

πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών

Χ

δ. Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια σπόρων προς σπορά

11. Παραγωγός από την Θεσσαλία που καλλιεργεί αγροτεμάχια με Ομάδα Καλλιέργειας ‘11 Βρώσιμα
Όσπρια’ και Ποικιλία ‘11087 ΛΑΘΟΥΡΙ ΑΦΚΟΣ ‘, μπορεί να αιτηθεί ένα από τους παρακάτω
συνδυασμούς συνδεδεμένων ενισχύσεων :
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια βρώσιμων οσπρίων & Συνδεδεμένη
ενίσχυση για την καλλιέργεια σπόρων προς σπορά
β. Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια Βρώσιμων Οσπρίων & ενίσχυση για
την καλλιέργεια Φασολιού, Βρώσιμου Λαθουρίου και Φάβας Σαντορίνης (ΜΝΑ)
γ. Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών
ψυχανθών & Ενίσχυση για την καλλιέργεια Φασολιού, Βρώσιμου Λαθουρίου και
Φάβας Σαντορίνης (ΜΝΑ)
δ. Κανένα συνδυασμό από τους παραπάνω

Χ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ
1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την καλλιέργεια σκληρού σίτου είναι όσοι:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. Έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της ενίσχυσης και χρησιμοποιούν πιστοποιημένο
σπόρο σποράς

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. Είναι ενταγμένοι - πιστοποιημένοι παραγωγοί του Συστήματος Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης AGRO 2.1 και 2.2
γ. Έχουν δηλώσει καλλιέργεια σκληρού σίτου
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δ. Το Α και το Β

2. Ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το σκληρό σίτο καθορίζονται:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Τα 100κιλά ανά εκτάριο
β. Τα 160 κιλά ανά εκτάριο
γ. Τα 120 κιλά ανά εκτάριο

Χ

δ. Τα 140 κιλά ανά εκτάριο

3. Το τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. 31/01 του έτους ενίσχυσης
β. 28/02 του έτους ενίσχυσης
γ. 15/02 του έτους ενίσχυσης στην περίπτωση που υπάρχει δελτίο αποστολής έως
31/01 του έτους ενίσχυσης
δ. Τα α και γ

Χ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΥΖΙΟΥ
1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού είναι όσοι:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Έχουν υποβάλλει απλώς αίτημα λήψης της ενίσχυσης
β. Έχουν υποβάλει αίτημα λήψης και παραδίδουν 4 τόνους προϊόντος ανά εκτάριο

Χ

γ. Έχουν υποβάλει αίτημα λήψης και παραδίδουν 400 κιλά προϊόντος ανά εκτάριο
δ. Έχουν υποβάλει αίτημα λήψης, παραδίδουν 4 τόνους προϊόντος ανά εκτάριο και
έχουν κάνει χρήση πιστοποιημένου σπόρου σποράς
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2. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης στη ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ, για
την συνδεδεμένη ενίσχυση ρυζιού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Η 28η Ιανουαρίου
β. Η 28η Φεβρουαρίου

Χ

γ. Η 28η Μαρτίου
δ. Η 28η Απριλίου

3. Οι φορείς στους οποίους παραδίδουν προϊόν οι δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού
είναι:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Αγροτικές συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ)
β. Ομάδες και Ενώσεις Παραγωγών
γ. Ορυζόμυλοι και έμποροι ρυζιού
δ. Όλοι οι ανωτέρω

Χ

4. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού, συμπληρώνεται:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Στα γενικά στοιχεία της αίτησης
β. Στα επιμέρους στοιχεία των αγροτεμαχίων
γ. στα 2 παραπάνω

Χ

δ. Δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 52 ΤΟΥ
ΚΑΝ.1307/13
1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης βόειου κρέατος είναι:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης βόειου κρέατος
β. οι γεωργοί, οι οποίοι είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα μας,
κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και εκτρέφουν στην εκμετάλλευσή τους
τουλάχιστον 6 θηλυκά βοοειδή ηλικίας 18 μηνών έως 12 ετών
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γ. οι γεωργοί, οι οποίοι είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα μας,
ανεξαρτήτως παραγωγικής κατεύθυνσης και εκτρέφουν στην εκμετάλλευσή τους
τουλάχιστον 6 θηλυκά βοοειδή ηλικίας 18 μηνών έως 12 ετών

Χ

δ. το α και το β

2. Μια αγελάδα θεωρείται ότι έχει γεννήσει όταν:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. ο βοοτρόφος προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι η αγελάδα έχει γεννήσει
β. η γέννα έχει καταχωριστεί στο χειρόγραφο μητρώο βοοειδών
γ. η γέννα έχει καταχωριστεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Κτηνιατρικής

Χ

δ. βρίσκεται σε αναπαραγωγική ηλικία
3. Επιλέξιμα θεωρούνται τα θηλυκά βοοειδή ηλικίας:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. 6 έως 24 μηνών
β. μεγαλύτερα των 18 μηνών
γ. 18 μηνών έως 12 ετών

Χ

δ. μεγαλύτερα των 24 μηνών
4. Κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ο βοοτρόφος οφείλει να δηλώσει:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. την επιθυμία του να λάβει τη συνδεδεμένη ενίσχυση βόειου κρέατος, χωρίς να
είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων δήλωση των επιλέξιμων ζώων

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. τον ακριβή αριθμό θηλυκών βοοειδών για τα οποία επιθυμεί να λάβει
συνδεδεμένη ενίσχυση βόειου κρέατος
γ. τον ακριβή αριθμό θηλυκών βοοειδών 18 μηνών έως 12 ετών για τα οποία
επιθυμεί να λάβει συνδεδεμένη ενίσχυση βόειου κρέατος
δ. τον ακριβή αριθμό θηλυκών βοοειδών που έχουν γεννήσει για τα οποία επιθυμεί
να λάβει συνδεδεμένη ενίσχυση βόειου κρέατος

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 52 ΤΟΥ ΚΑΝ.1307/13
1. Προκειμένου ένας αιγοπροβατοτρόφος να είναι επιλέξιμος για τη συνδεδεμένη ενίσχυση
αιγοπρόβειου κρέατος θα πρέπει:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. να έχει παραδώσει τουλάχιστον 6 τόνους γάλακτος
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β. να έχει παραδώσει τουλάχιστον 10 τόνους γάλακτος
γ. να έχει παραδώσει 120 κιλά γάλακτος ανά επιλέξιμο ζώο
δ. τίποτα από τα παραπάνω

Χ

2. Η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης πραγματοποιείται:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. ανά επιλέξιμο λίτρο γάλακτος σε ετήσια βάση
β. ανά επιλέξιμο ζώο σε ετήσια βάση

Χ

γ. ανά εκμετάλλευση σε ετήσια βάση
δ. άπαξ ανά εκμετάλλευση για όλη την προγραμματική περίοδο

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ.4 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 52 ΤΟΥ ΚΑΝ. 1307/13
1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι όσοι έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης και ταυτόχρονα:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. διαθέτουν ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης στις 31/12/2014
β. διαθέτουν ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης και δεν διαθέτουν εκτατικά δικαιώματα
στις 31/12/2014
γ. δεν διαθέτουν επιλέξιμα εκτάρια για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης
δ. το Α και το Γ

Χ

2. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης του μέτρου 1 είναι όσοι έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης και
ταυτόχρονα:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. δηλώνουν τουλάχιστον 3 επιλέξιμα βοοειδή στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης
β. δηλώνουν τουλάχιστον 3 ΜΜΖ
ενίσχυσης

επιλέξιμων βοοειδών στην ενιαία αίτηση

γ. είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης
δ. είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανεξαρτήτως παραγωγικής
κατεύθυνσης

Χ
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3. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης του μέτρου 2 είναι όσοι έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης και
ταυτόχρονα:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. δηλώνουν τουλάχιστον 20 επιλέξιμα αιγοπρόβατα στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης
ανεξαρτήτως μορφής εκτροφής
β. δηλώνουν τουλάχιστον 20 επιλέξιμα ΜΜΖ αιγοπροβάτων στην ενιαία αίτηση
ενίσχυσης ανεξαρτήτως μορφής εκτροφής
γ. δηλώνουν τουλάχιστον 20 επιλέξιμα αιγοπρόβατα στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης
σε ενσταβλισμένη εκτροφή

Χ

δ. δηλώνουν τουλάχιστον 20 επιλέξιμα ΜΜΖ αιγοπροβάτων στην ενιαία αίτηση
ενίσχυσης σε ενσταβλισμένη εκτροφή

4. Οι κτηνοτρόφοι που λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της κτηνοτροφίας βάσει της
παρ. 4 του άρθρου 52 δεν μπορούν ταυτόχρονα να λάβουν:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. βασική ενίσχυση
β. βασική ενίσχυση και συνδεδεμένη ενίσχυση μεταξοσκώληκων
γ. βασική ενίσχυση και το σύνολο των συνδεδεμένων ενισχύσεων εκτός αυτής των
μεταξοσκώληκων

Χ

δ. μπορούν να λάβουν ταυτόχρονα οποιοδήποτε άλλο είδος ενίσχυσης

5. Κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ο βοοτρόφος οφείλει να δηλώσει:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. την επιθυμία του να λάβει τη συνδεδεμένη ενίσχυση μέτρου 1, χωρίς να είναι
απαραίτητη η εκ των προτέρων δήλωση των επιλέξιμων ζώων

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. τον ακριβή αριθμό ΜΜΖ βοοειδών για τα οποία επιθυμεί να λάβει συνδεδεμένη
ενίσχυση μέτρου 1
γ. τον ακριβή αριθμό θηλυκών βοοειδών 18 μηνών έως 12 ετών για τα οποία
επιθυμεί να λάβει συνδεδεμένη ενίσχυση μέτρου 1
δ. τον ακριβή αριθμό βοοειδών > 24 μηνών για τα οποία επιθυμεί να λάβει
συνδεδεμένη ενίσχυση μέτρου 1
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ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Ο 13ψηφιος χαρτογραφικός κωδικός ενός αγροτεμαχίου δήλωσης ΟΣΔΕ συντίθεται από:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Από δεκατρία τυχαία ψηφία που κωδικοποιούν ένα μοναδικό 13ψήφιο κωδικό
σταθερό ή μεταβαλλόμενο κατ’ έτος
β. Από τα δέκα ψηφία του κωδικού της ενότητας αναφοράς και τα τρία ψηφία του
αγροτεμαχίου μέσα στην ενότητα αναφοράς τυχαία, μοναδικά και σταθερά κατ’
έτος
γ. Από τα δέκα ψηφία του κωδικού της ενότητας αναφοράς και τα τρία ψηφία που
αφορούν τον αύξοντα αριθμό αγροτεμαχίου στην ενότητα, σταθερά κατ’ έτος
δ. Από τα δέκα ψηφία του κωδικού της ενότητας αναφοράς και τα τρία ψηφία που
αφορούν τον αύξοντα αριθμό αγροτεμαχίου μέσα στην ενότητα, σταθερά ή
μεταβαλλόμενα κατ’ έτος

Χ

2. Το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων του ΟΠΣΕΑΕ αποτελείται από τα διανυσματικά δεδομένα
που διαμορφώνουν επιλέξιμη έκταση:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Από τους ορθοφωτοχάρτες, τις ενότητες αναφοράς (ilots), τις υποενότητες
(subilots) και τις περιοχές αποκλεισμού (extra subilots)
β. Από τις ενότητες αναφοράς (ilots), τις υποενότητες (subilots) και τις περιοχές
αποκλεισμού (extra subilots)

Χ

γ. Από τους ορθοφωτοχάρτες, τις ενότητες αναφοράς (ilots) και τις υποενότητες
(subilots)
δ. Από τις ενότητες αναφοράς (ilots) και τις υποενότητες (subilots)

3. Ένσταση επιλεξιμότητας, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής επιδέχονται τα αγροτεμάχια που φέρουν
κωδικό λάθους 54101 (μη επιλέξιμη έκταση) και:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. η προσδιορισθείσα έκταση είναι μικρότερη της αντίστοιχης δηλωθείσας και το μη
επιλέξιμο τμήμα είναι εκτός ορίων ανοχής
β. ο παραγωγός διαφωνεί με τον καθορισμό της επιλεξιμότητας του αγροτεμαχίου
και έχει ελεγχθεί η ορθότητα του αιτήματος επί του υποβάθρου
γ. η προσδιορισθείσα έκταση είναι μικρότερη της αντίστοιχης δηλωθείσας και
δίδεται η σχετική δυνατότητα υποβολής
δ. ανεξαρτήτως αν το αγροτεμάχιο εμπίπτει ή όχι σε μη επιλέξιμο τμήμα

Χ
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4. Μετά την υποβολή αιτήματος – ένστασης επιλεξιμότητας, αυτό θα εξεταστεί ως εξής:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. Οι ΠΔ του ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζουν τα αιτήματα που καθιστούν τα αγροτεμάχια μη
επιλέξιμα εκτός ορίων ανοχής

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. Οι ΠΔ του ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζουν όλα τα αιτήματα επιλεξιμότητας
γ. Οι ΠΔ του ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζουν τα αιτήματα επιλεξιμότητας που καθιστούν τα
αγροτεμάχια μη επιλέξιμα λόγω τεχνητών στοιχείων του υποβάθρου (πχ κτίσματα)
δ. Όλα τα παραπάνω

5. Μπορεί να υποβληθεί αίτημα – ένσταση επιλεξιμότητας για τις περιοχές αποκλεισμού (subilot extra)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. OXI

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. NAI
γ. Μόνο αν το subilot extra καθιστά το αγροτεμάχιο μη επιλέξιμο εκτός ορίων ανοχής

6. Κατά την φηφιοποίηση ενός αγροτεμαχίου, πρέπει:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Να εξαιρούνται τα μη επιλέξιμα τμήματα από το τελικό σχήμα του αγροτεμαχίου
β. Να συμπεριλαμβάνονται στο τελικό σχήμα του αγροτεμαχίου, μόνο όταν ο
δικαιούχος είναι απόλυτα βέβαιος ότι τα συγκεκριμένα τμήματα είναι επιλέξιμα
γ. Να εξαιρούνται ακόμα και τα μη επιλέξιμα τμήματα που δεν φαίνονται στο
υπόβαθρο ενώ ο δικαιούχος γνωρίζει ότι υπάρχουν (πχ μια αποθήκη που δεν
φαίνεται στο υπόβαθρο)
δ. Όλα τα παραπάνω

Χ

7. Το αγροτεμάχιο δήλωσης του ΟΣΔΕ προσδιορίζει κατ’ έτος:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Την ιδιοκτησία ως κτηματολογική μερίδα
β. Το επιλέξιμο τμήμα της αγροτικής εκμετάλλευσης
γ. Το επιλέξιμο τμήμα της αγροτικής εκμετάλλευσης αφού υποδειχθεί η έκταση ή οι
εκτάσεις για τις οποίες κατέχονται πιστοποιητικά νόμιμης χρήσης ή κτήσης και
προσαρμόζοντάς τες επί των χαρτογραφικών στοιχείων του υποβάθρου

Χ
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δ. Το επιλέξιμο τμήμα της αγροτικής εκμετάλλευσης αφού υποδειχθεί η έκταση ή οι
εκτάσεις για τις οποίες κατέχονται πιστοποιητικά νόμιμης χρήσης ή κτήσης

8. Αν οι συντεταγμένες του κεντροειδούς μιας ενότητας είναι Χ = 445.740 και Y = 4.301.710 , ποιος
θα είναι ο χαρτογραφικός κωδικός της ενότητας εντός της οποίας έχει ψηφιοποιηθεί το αγροτεμάχιο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. 445 301 7471

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. 445 747 3011
γ. 740 301 4710
δ. Δεν επαρκούν τα στοιχεία

9. Τι δείχνει ο εξαψήφιος κωδικός (map_id) της πινακίδας 184_227 σύμφωνα με τη διανομή ΕΓΣΑ 87
κλίμακας 1:5000;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Ότι καλύπτει μια περιοχή (187* 227) km2
β. Ότι οι συντεταγμένες της κάτω αριστερής γωνίας είναι χ= 184.00 και y = 4.227.000

Χ

γ. Ότι οι συντεταγμένες του κέντρου της πινακίδας είναι χ= 184.00 και y = 4.227.000
δ. Κανένα από τα παραπάνω

10. Ως συνεκμετάλλευση (αναφέρεται ως συνιδιοκτησία στην αίτηση) εννοούνται τα αγροτεμάχια που
έχουν:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Ίδιο πολύγωνο και αυτό συμπεραίνεται εάν συντρέχουν οι παρακάτω
προϋποθέσεις
Ίδια ψηφιοποιημένη Έκταση(Area_ph)
H ψηφιοποιημένη έκταση κάθε αγροτεμαχίου είναι ίση με την επικαλυπτόμενη
μεταξύ των αγροτεμαχίων έκταση
β. Ίδια ολική δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση(da_100)
γ. Τσεκαρισμένο το πεδίο «συνιδιοκτησία» (για τις συνεκμεταλεύσεις) synidioflag=1
δ. Όλα τα παραπάνω.

Χ

ε. Κανένα από τα παραπάνω
11. Στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων του ΟΠΣΕΑΕ η Ενότητα (ILOT_NO) 5215513640, έχει
COVER_ID: 30+ & pef 80. Τι σημαίνει αυτό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Είναι δασική ενότητα, επιλέξιμη που δηλώνεται με το (+) για το 80% της έκτασής
της
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β. Είναι βοσκοτοπική ενότητα, το (+) δηλώνει ότι είναι επιλέξιμη και το pef 80,
υποδηλώνει ότι έχει συντελεστή επιλεξιμότητας 80%

Χ

γ. Είναι βοσκοτοπική ενότητα, επιλέξιμη (+) και το 80% των αγροτεμαχίων είναι
επιλέξιμα
δ. Όλα τα παραπάνω
ε. Κανένα από τα παραπάνω

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑΤΟΣ
1.To πρασίνισμα είναι:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Η καλλιέργεια ψυχανθών, η διατήρηση των βοσκοτόπων και η τήρηση των
χαρακτηριστικών τοπίου και η τήρηση της αγρανάπαυσης
β. Οι υποχρεώσεις ορισμένων γεωργών που σχετίζονται με τη διαφοροποίηση
καλλιεργειών, τη διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων και με την ύπαρξη περιοχής
οικολογικής εστίασης

Χ

γ. Η υποχρέωση των γεωργών να καλλιεργούν 2 διαφορετικές καλλιέργειες
δ. Η υποχρέωση των γεωργών να καλλιεργούν τουλάχιστον 2 διαφορετικές
καλλιέργειες και αν είναι πάνω από 300 στρέμματα τουλάχιστον 3

2. Η ενίσχυση για το πρασίνισμα:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. καταβάλλεται σε εγκεκριμένες μονάδες παραγωγής σπόρων
β. χορηγείται ως ποσοστό της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
που ενεργοποιεί ο γεωργός για κάθε συγκεκριμένο έτος

Χ

γ. καταβάλλεται σε νέους καλλιεργητές κατόχους δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
δ. Όλα τα παραπάνω

3. Η αρόσιμη γη είναι:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Όλη η επιλέξιμη γεωργική έκταση που δηλώνει ο γεωργός
β. Η έκταση που καλλιεργείται με αροτραίες καλλιέργειες εκτός αγρανάπαυσης
γ. Η γεωργική έκταση που δεν καλύπτεται από δενδρώνες, αμπέλι και βοσκότοπο

Χ

δ. Ό,τι δεν καλύπτεται από μόνιμη ή πολυετή καλλιέργεια
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4. Τι ορίζεται ως καλλιέργεια για τη διαφοροποίηση καλλιεργειών:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Οι καλλιέργειες εκτός βοσκοτόπων
β. Κάθε ξεχωριστή ομάδα καλλιέργειας
γ. Κάθε είδος των ξεχωριστών γενών με βάση τη βοτανική ταξινόμηση και η γη υπό
αγρανάπαυση
δ. Οι καλλιέργειες που ανήκουν σε ξεχωριστά γένη με βάση τη βοτανική ταξινόμηση,
τα μεμονωμένα είδη των κραμβοειδών, των σολανώδων και των κολοκυνθοειδών,
τα αγρωστώδη/ποώδη κτηνοτροφικά φυτά και η γη υπό αγρανάπαυση

Χ

5. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ο γεωργός δεν εξαιρείται της διαφοροποίησης καλλιεργειών
και της περιοχής οικολογικής εστίασης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Όταν το σύνολο της αρόσιμης γης καλλιεργείται με φακές (ψυχανθές για
διατροφή του ανθρώπου)
β. Όταν σε ένα μέρος της εκμετάλλευσής του τηρεί τον Καν. 834/2007 για τη
βιολογική γεωργία, αλλά στο υπόλοιπο μέρος η αρόσιμη γη είναι ίση ή μεγαλύτερη
των 10 εκταρίων

Χ

γ. Όταν καλλιεργεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της συνολικής αρόσιμης
έκτασης αγρωστώδη/ ποώδη κτηνοτροφικά φυτά

6. Σε ποια άλλη περίπτωση ο γεωργός εξαιρείται της διαφοροποίησης καλλιεργειών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Όταν η συνολική του επιλέξιμη γεωργική έκταση καλύπτεται σε ποσοστό
μικρότερο του 75% με αγρωστώδη/ ποώδη ή/και αγρανάπαυση
β . Όταν η συνολική του αρόσιμη έκταση καλύπτεται σε ποσοστό μικρότερο του 75%
με αγρωστώδη/ ποώδη ή/και ρύζι
γ. Όταν η συνολική του επιλέξιμη γεωργική έκταση καλύπτεται σε ποσοστό άνω του
75% με αγρωστώδη/ ποώδη ή/και βοσκότοπό ή/και ρύζι

Χ

7. Η διαφοροποίηση καλλιεργειών είναι:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Η υποχρέωση των γεωργών να καλλιεργούν τουλάχιστον δύο καλλιέργειες όταν
έχουν αρόσιμη γη μεταξύ των 10 Ha και 30 Ha
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β. Η υποχρέωση των γεωργών όταν έχουν αρόσιμη γη μεταξύ των 10 Ha και 30 Ha η
κύρια καλλιέργεια να μην υπερβαίνει το 75% της συνολικής αρόσιμης γης
γ. Η υποχρέωση των γεωργών να καλλιεργούν τουλάχιστον τρεις καλλιέργειες όταν
έχουν αρόσιμη γη μεγαλύτερη των 30 Ha
δ. Η υποχρέωση των γεωργών όταν έχουν αρόσιμη γη μεγαλύτερη των 30 Ha η κύρια
καλλιέργεια να μην υπερβαίνει το 75% της συνολικής αρόσιμης γης και το άθροισμα
των δύο κύριων να μην υπερβαίνει το 95% της αρόσιμης γης
Ε. Όλα τα παραπάνω

Χ

8. Για τους βιοκαλλιεργητές τι ισχύει:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Εξαιρούνται μόνο οι παλιοί βιοκαλλιεργητές
β. Εξαιρούνται εφόσον το επιθυμούν οι γεωργοί που τηρούν τις απαιτήσεις του
Καν.834/2007 για την παραγωγή βιολογικού προϊόντος

γ. Εξαιρούνται όλοι όσοι έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»
δ. Εξαιρούνται αυτόματα όλοι όσοι επισυνάψουν τη σχετική βεβαίωση ανεξάρτητα
καλλιέργειας
Ε. Εξαιρούνται εφόσον το επιθυμούν οι γεωργοί που τηρούν τις απαιτήσεις του
Καν.834/2007 για την αρόσιμη γη που καλλιεργούν με βιολογική μέθοδο,
δηλώνοντάς το στην αίτηση τους και προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά

Χ

9. Ποιοι γεωργοί είναι υποχρεωμένοι να τηρούν περιοχές οικολογικής εστίασης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Όλοι οι δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης
β. Οι γεωργοί βιολογικών προϊόντων με επιλέξιμη γεωργική έκταση μεγαλύτερη των
15 Ha
γ. Οι δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης που έχουν αρόσιμη γη μεγαλύτερη των 10 Ha
δ. Οι δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης που έχουν αρόσιμη γη μεγαλύτερη των 15Ha

Χ

10. Σε τι συνίστανται οι περιοχές οικολογικής εστίασης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. Ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει σε έκταση ίση με το 5% της
συνολικής αρόσιμης γης, αγρανάπαυση ή/και ψυχανθή ή/ και να διατηρήσει τα
κάτωθι χαρακτηριστικά τοπίου: δενδροστοιχίες, θαμνώνες και συστάδες δένδρων

ΣΩΣΤΟ
Χ
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με αλληλεπικαλυπτόμενες κόμες, χαντάκια και ανοικτά υδατορεύματα για σκοπούς
άρδευσης ή αποστράγγισης, εξαιρουμένων των τσιμεντένιων και ακαλλιέργητο
περιθώριο ενός μέτρου, κατά μήκος των υδατορευμάτων ή άλλων υδάτινων όγκων
β. Ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να καλλιεργήσει στο 5% της συνολικής αρόσιμης
γης ψυχανθή ή/και αγρανάπαυση
γ. Ο γεωργός είναι υποχρεωμένος στο 5% της συνολικής επιλέξιμης γεωργικής
έκτασης να εφαρμόσει αγρανάπαυση

11. Ποιοι γεωργοί εξαιρούνται από την υποχρέωση διατήρησης περιοχής οικολογικής εστίασης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. Εξαιρούνται εφόσον το επιθυμούν οι γεωργοί που τηρούν τις απαιτήσεις του
Καν.834/2007 για την αρόσιμη γη που καλλιεργούν με βιολογική μέθοδο

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. Οι γεωργοί που έχουν λιγότερο από το 75% της συνολικής αρόσιμης γης με
ψυχανθές
γ. Οι γεωργοί που έχουν λιγότερο από το 75% της συνολικής επιλέξιμης γεωργικής
έκτασης με βοσκότοπο

12. Ποιοι γεωργοί δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση διατήρησης περιοχής οικολογικής εστίασης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Οι γεωργοί που τηρούν τις απαιτήσεις του Καν.834/2007 για την αρόσιμη γη που
καλλιεργούν με βιολογική μέθοδο
β. Οι γεωργοί που έχουν περισσότερο από το 75% της συνολικής αρόσιμης γης με
ψυχανθές
γ. Οι γεωργοί που έχουν λιγότερο από το 75% της συνολικής επιλέξιμης γεωργικής
έκτασης με βοσκότοπο

Χ

13. Σε ποιες άλλες περιπτώσεις οι γεωργοί εξαιρούνται από την υποχρέωση διατήρησης περιοχής
οικολογικής εστίασης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Όταν η συνολική επιλέξιμη γεωργική έκταση καλύπτεται σε ποσοστό μικρότερο
του 75% με ποώδη / αγρωστώδη κτηνοτροφικά φυτά ή/και ρύζι ή/και αγρανάπαυση
ή/και βοσκότοπο
β Όταν η συνολική επιλέξιμη γεωργική έκταση καλύπτεται σε ποσοστό άνω του 75%
με ποώδη / αγρωστώδη κτηνοτροφικά φυτά ή/και ρύζι ή/και βοσκότοπο

Χ

γ. Όταν η συνολική επιλέξιμη γεωργική έκταση καλύπτεται σε ποσοστό άνω του 75%
με μόνιμες καλλιέργειες
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14. Σε ποιες άλλες περιπτώσεις οι γεωργοί εξαιρούνται από την υποχρέωση διατήρησης περιοχής
οικολογικής εστίασης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Όταν κάτω από το 75% των αρόσιμων εκτάσεών τους καλύπτεται από
αγρανάπαυση ή/και ρύζι
β. Όταν πάνω από το 75% των αρόσιμων εκτάσεών τους καλύπτεται από
ποώδη/αγρωστώδη κτηνοτροφικά φυτά ή/και αγρανάπαυση ή/και καλλιέργεια
ψυχανθών

Χ

γ. Όταν κάτω από το 75% των συνολικών γεωργικών εκτάσεών τους καλύπτεται από
ποώδη/αγρωστώδη κτηνοτροφικά φυτά ή/και αγρανάπαυση ή/και καλλιέργεια
ψυχανθών

15. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των γεωργών που διαθέτουν βοσκότοπους :
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. Οι γεωργοί που διαθέτουν βοσκοτόπους εντός των περιοχών του Δικτύου Φύση
2000 (Natura), απαγορεύεται να τους οργώνουν και γενικότερα να μετατρέπουν τη
χρήση τους

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. Οι γεωργοί που διαθέτουν βοσκοτόπους εντός των περιοχών του Δικτύου Φύση
2000 (Natura), πρέπει να εφαρμόσουν δράσεις αναχλόασης
γ. Οι γεωργοί που διαθέτουν βοσκοτόπους εντός των περιοχών του Δικτύου Φύση
2000 (Natura), πρέπει να εφαρμόσουν στους βοσκοτόπους αυτούς ελεγχόμενη
βόσκηση

16. Πράσινη ενίσχυση χορηγείται:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. σε δικαιούχους γεωργούς βασικής ενίσχυσης με εκμεταλλεύσεις με αρόσιμες
εκτάσεις μεγαλύτερες των 10 εκταρίων
β. σε ενεργούς γεωργούς με εκμεταλλεύσεις με αρόσιμες εκτάσεις μεγαλύτερες των
10 εκταρίων
γ. σε ενεργούς γεωργούς με εκμεταλλεύσεις με αρόσιμες εκτάσεις μεγαλύτερες των
15 εκταρίων
δ. σε όλους τους δικαιούχους γεωργούς βασικής ενίσχυσης ανεξαρτήτως έκτασης
εκμετάλλευσης

Χ

17. Τι από τα παρακάτω μπορεί να δηλωθεί σαν περιοχή οικολογικής εστίασης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. συστάδες δέντρων και θάμνων
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β. υδατορεύματα χωρίς σκυρόδεμα
γ. ζώνες ανάσχεσης
δ. όλα τα παραπάνω

Χ

18. Τι ισχύει για την επιλογή διατήρηση περιοχής οικολογικής εστίασης άνευ χρήσης
φυτοπροστατευτικών σε αγροτεμάχιο:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. αγροτεμάχιο με αγρανάπαυση μπορεί να δηλωθεί
β. αγροτεμάχιο με ψυχανθή μπορεί να δηλωθεί
γ. επιτρέπεται η χρήση εντομοκτόνου
δ. αγροτεμάχιο με ψυχανθή ή αγρανάπαυση μπορεί να δηλωθεί

Χ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1. Πως κατανέμεται το ετήσιο ανώτατο ποσό που προβλέπεται για τη βασική ενίσχυση, στις 3
περιφέρειες της χώρας επί τις %:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Βοσκότοποι:30, Αρόσιμες Εκτάσεις: 40, Αμπελώνες Δενδρώνες: 30
β. Βοσκότοποι: 25, Αρόσιμες Εκτάσεις: 47, Αμπελώνες Δενδρώνες: 28

Χ

γ. β. Βοσκότοποι: 25, Αρόσιμες Εκτάσεις: 50, Αμπελώνες Δενδρώνες: 25
δ. β. Βοσκότοποι: 40, Αρόσιμες Εκτάσεις: 50, Αμπελώνες Δενδρώνες: 10

2. Το καθεστώς βασικής ενίσχυσης εφαρμόζεται σε:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. περιφέρεια που περιλαμβάνει τις εκτάσεις βοσκοτόπων
β. περιφέρεια που περιλαμβάνει αρόσιμες εκτάσεις
γ. περιφέρεια που περιλαμβάνει γεωργικούς δενδρώνες και αμπελώνες από τις
εκτάσεις των μόνιμων καλλιεργειών
δ. περιφέρειες, που περιλαμβάνουν τις εκτάσεις βοσκοτόπων, τις αρόσιμες εκτάσεις
και τους γεωργικούς δενδρώνες και αμπελώνες από τις εκτάσεις των μόνιμων
καλλιεργειών

Χ
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3. Στήριξη δυνάμει του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης διατίθεται στους ενεργούς γεωργούς, στους
οποίους:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. χορηγήθηκαν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το 2015
β. χορηγούνται δικαιώματα είτε από τη βασική ενίσχυση είτε από το Εθνικό Απόθεμα
είτε από μεταβίβαση δικαιωμάτων

Χ

γ. λαμβάνουν τις προαιρετικές συνδεδεμένες ενισχύσεις
δ. απόκτησαν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το 2015 και λαμβάνουν και την
πράσινη ενίσχυση

4. Δεν χορηγούνται ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των :
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. άμεσων ενισχύσεων είναι μικρότερο των 250 Ευρώ

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης είναι μικρότερο των 200 Ευρώ
γ. δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και της πράσινης ενίσχυσης είναι μικρότερο των
250 Ευρώ
δ. δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και της πράσινης ενίσχυσης είναι μικρότερο των
200 Ευρώ

5. Οι γεωργοί, των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά Αιγαίου, εξαιρούνται από:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. την ελάχιστη προϋπόθεση για το ελάχιστο μέγεθος ανά εκμετάλλευση για τη
χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
β. την ελάχιστη προϋπόθεση για τη λήψη ενισχύσεων όταν το συνολικό ποσό των
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και της πράσινης ενίσχυσης είναι μικρότερο των
200 Ευρώ για δεδομένο ημερολογιακό έτος
γ. την ελάχιστη προϋπόθεση για τη λήψη ενισχύσεων όταν το συνολικό ποσό των
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και της πράσινης ενίσχυσης είναι μικρότερο των
250 Ευρώ για δεδομένο ημερολογιακό έτος
δ. την ελάχιστη προϋπόθεση για τη λήψη ενισχύσεων όταν το συνολικό ποσό των
άμεσων ενισχύσεων είναι μικρότερο των 250 Ευρώ για δεδομένο ημερολογιακό έτος

Χ
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6. Τα καθεστώτα της ΚΑΠ 2015-2022 για τα οποία λαμβάνουν ενισχύσεις οι δικαιούχοι γεωργοί στην
Ελλάδα είναι:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. η βασική ενίσχυση
β. η βασική ενίσχυση, η πράσινη ενίσχυση, οι μικροκαλλιεργητές, τα προαιρετικά
συνδεδεμένα καθεστώτα, οι γεωργοί νεαρής ηλικίας
γ. η βασική ενίσχυση, η πράσινη ενίσχυση, οι μικροκαλλιεργητές, οι συνδεδεμένες
ενισχύσεις, οι γεωργοί νεαρής ηλικίας, η συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος και οι
ενισχύσεις για τα μικρά νησιά Αιγαίου

Χ

δ. η βασική ενίσχυση, η πράσινη ενίσχυση, οι μικροκαλλιεργητές, τα προαιρετικά
συνδεδεμένα καθεστώτα, οι γεωργοί νεαρής ηλικίας και η συνδεδεμένη ενίσχυση
βάμβακος

7. Ο Υπολογισμός της αρχικής μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων έτους 2015 πραγματοποιήθηκε με
βάση την αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχαν οι γεωργοί υποβάλλοντας Ενιαία
Αίτηση Εκμετάλλευσης (εξαιρουμένων των χορηγούμενων από το εθνικό απόθεμα δικαιωμάτων):
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Το 2011
β. Το 2013
γ. Το 2014

Χ

δ. Το 2015

8. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Βάσει αγρονομικών κριτηρίων οι εκτάσεις διακρίνονται σε τρεις περιφέρειες ως
εξής:
ΠΕ1 Δενδρώνες και αμπελώνες από τις μόνιμες καλλιέργειες
ΠΕ2 Αρόσιμες καλλιέργειες
ΠΕ3 Βοσκότοποι
β. Βάσει αγρονομικών κριτηρίων οι εκτάσεις διακρίνονται σε τρεις περιφέρειες ως
εξής:
ΠΕ1 Βοσκότοποι
ΠΕ2 Αρόσιμες καλλιέργειες
ΠΕ3 Δενδρώνες και αμπελώνες από τις μόνιμες καλλιέργειες
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γ. Βάσει αγρονομικών κριτηρίων και με έτος αναφοράς το 2013 οι εκτάσεις
διακρίνονται σε τρεις περιφέρειες ως εξής:

Χ

ΠΕ1 Βοσκότοποι
ΠΕ2 Αρόσιμες καλλιέργειες
ΠΕ3 Δενδρώνες και αμπελώνες από τις μόνιμες καλλιέργειες
δ. Βάσει αγρονομικών κριτηρίων και με έτος αναφοράς το 2013 οι εκτάσεις
διακρίνονται σε τρεις περιφέρειες ως εξής:
ΠΕ1 Δενδρώνες και αμπελώνες από τις μόνιμες καλλιέργειες
ΠΕ2 Αρόσιμες καλλιέργειες
ΠΕ3 Βοσκότοποι

9. Τα καθεστώτα τα οποία λαμβάνουν ενισχύσεις μόνο με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης είναι:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. η πράσινη ενίσχυση
β. οι γεωργοί νεαρής ηλικίας
γ. η βασική ενίσχυση και οι μικροκαλλιεργητές
δ. όλα τα παραπάνω

Χ

10. Πρόσβαση στο εθνικό απόθεμα έχουν:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. οι μη ενεργοί γεωργοί οι οποίοι έχουν αιτηθεί τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ως την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της του έτους ενίσχυσης στα πλαίσια του καθεστώτος της
βασικής ενίσχυσης
β. οι ενεργοί γεωργοί οι οποίοι έχουν αιτηθεί τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ως την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της του έτους ενίσχυσης στα πλαίσια του καθεστώτος της
βασικής ενίσχυσης

Χ

γ. οι ενεργοί και οι μη ενεργοί γεωργοί οι οποίοι έχουν αιτηθεί τη χορήγηση
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα στην Ενιαία Αίτηση
Ενίσχυσης ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της του έτους ενίσχυσης στα
πλαίσια του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης
δ. κανένα από τα παραπάνω
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11. Γεωργοί που αρχίζουν να ασκούν τη γεωργική τους δραστηριότητα (νεοεισερχόμενοι γεωργοί) και
γεωργοί νεαρής ηλικίας που ασκούν αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί νομικού προσώπου
όσον αφορά τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς
κινδύνους το ποσοστό κατοχής τους στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου πρέπει να είναι:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. μεγαλύτερο του 50%, ώστε να μην ασκείται αρνησικυρία( βέτο)

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. μεγαλύτερο ή ίσο του 50%
γ. ανεξαρτήτου ποσοστού
δ. κανένα από τα παραπάνω

12. Δικαιώματα εθνικού αποθέματος δίδονται :
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. στις δηλωθείσες εκτάσεις στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
Β. στις επιλέξιμες εκτάσεις

Χ

γ. στις επιλέξιμες μονάδες μεγάλων ζώων
δ .στις δηλωθείσες μονάδες μεγάλων ζώων

13. Υπάρχει ελάχιστο μέγεθος ανά εκμετάλλευση, προκειμένου να χορηγηθούν δικαιώματα βασικής
ενίσχυσης Εθνικού αποθέματος την περίοδο 2017-2022:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Όχι δεν υπάρχει,
β. Το ελάχιστο μέγεθος ανά εκμετάλλευση, για την οποία μπορεί να ζητηθεί η
χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, ορίζεται στα 0,4 εκτάρια

Χ

γ. Το ελάχιστο μέγεθος ανά εκμετάλλευση, για την οποία μπορεί να ζητηθεί η
χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, ορίζεται στα 0,05 εκτάρια
δ. Το ελάχιστο μέγεθος ανά αγροτεμάχιο, για την οποία μπορεί να ζητηθεί η
χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, ορίζεται στα 0,05 εκτάρια

14. Το εθνικό απόθεμα δίδεται:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. μόνο σε γεωργούς νεαρής ηλικίας
β. μόνο σε γεωργούς σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα
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γ. στους γεωργούς οι οποίοι αιτούνται τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
από το εθνικό απόθεμα
δ. κατά προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν
τη γεωργική τους δραστηριότητα καθώς και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας

Χ

15. Ενίσχυση από το Εθνικό Απόθεμα:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. χορηγήθηκε αποκλειστικά σε γεωργούς, που πληρούσαν το έτος 2015 τις
προϋποθέσεις
β. χορηγείται κάθε έτος σε γεωργούς, που πληρούν τις προϋποθέσεις το εν λόγω
έτος
γ. χορηγείται κάθε έτος σε γεωργούς, που πληρούν τις προϋποθέσεις το εν λόγω
έτος και οι οποίοι δεν έχουν λάβει στην προγραμματική περίοδο 2015-2022 ξανά
ενίσχυση από το Εθνικό Απόθεμα

Χ

δ. χορηγείται κάθε έτος σε γεωργούς, ανεξαρτήτως αν έχουν λάβει ή όχι ξανά την
προγραμματική περίοδο 2015-2022 ενίσχυση από το Εθνικό Απόθεμα, εφόσον
συνεχίζουν να πληρούν τις προϋποθέσεις το εν λόγω έτος

16. Η αξία των δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος 2016-2020 υπόκειται σε:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. σύγκλιση αξιών το πρώτο έτος χορήγησης τους

β. σταδιακή μερική σύγκλιση αξιών από το 2015-2020
γ. σταδιακή τροποποίηση

Χ

δ. σύγκλιση αξιών το 2020

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1.Παραγωγός έχει λάβει δικαιώματα 0,5ha σε Περιφέρεια Μόνιμων Καλλιεργειών και στην ενιαία
αίτηση ενίσχυσης δηλώνει 0,5ha σε Περιφέρεια Αρόσιμων Καλλιεργειών και 0,3ha σε Περιφέρεια
Μόνιμων Καλλιεργειών. Θα ενεργοποιήσει:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. 0,5ha
β. 0,3ha

Χ

γ. 0,8ha
δ. κανένα από τα παραπάνω
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2.Παραγωγός έχει λάβει δικαιώματα 0,8ha σε Περιφέρεια Αρόσιμων Καλλιεργειών και 0,5ha σε
Περιφέρεια Βοσκοτόπων. Στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης δηλώνει 0,5ha σε Περιφέρεια Μόνιμων
Καλλιεργειών και 0,8 ha σε Περιφέρεια Βοσκοτόπων. Θα ενεργοποιήσει:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. 0,8ha
β. 0,13ha
γ. 0,5ha

Χ

δ. κανένα από τα παραπάνω

ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ
1. Στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών εντάχθηκαν αυτόματα οι ενεργοί γεωργοί, οι οποίοι το 2015
κατείχαν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης και οι οποίοι δικαιούνταν τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων
ποσού έως:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. 750€
β. 1.000€
γ. 1.250€

Χ

δ. 1.500€

2. Ένταξη στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών γίνεται:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. το 2015 αποκλειστικά
β. κάθε έτος της προγραμματικής περιόδου 2015-2019
γ. το 2015 αποκλειστικά, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς, όταν ο κληρονόμος
κληρονομεί το σύνολο των δικαιωμάτων του θανόντα μικροκαλλιεργητή και
ταυτόχρονα πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης

Χ

δ. το 2015 και το 2017 (έτος ενδιάμεσης αναθεώρησης της ΚΑΠ 2015-2019)

3. Απένταξη από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών γίνεται:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. το 2015
β. κάθε έτος, χωρίς δικαίωμα επανένταξης

Χ
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γ. κάθε έτος, όπως και η ένταξη στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, εφόσον ο
γεωργός πληροί τις προϋποθέσεις
δ. αυτόματα, στο τέλος της προγραμματικής περιόδου, εκτός της περίπτωσης
θανάτου του μικροκαλλιεργητή

ΓΕΩΡΓΟΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
1. Το 2021 “ως γεωργοί νεαρής ηλικίας” για πρώτη φορά νοούνται οι γεωργοί ( φυσικά πρόσωπα) οι
οποίοι μεταξύ άλλων:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. είναι γεννημένοι από 16-05-1980 και έπειτα
β. είναι γεννημένοι από 16-05-1980 και έπειτα και δημιουργούν για πρώτη φορά
γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή οι οποίοι έχουν ήδη
εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης
υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης
γ. είναι γεννημένοι από 01-01-1979 και έπειτα και που δημιουργούν για πρώτη φορά
γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή οι οποίοι έχουν ήδη
εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης
υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης
δ. είναι γεννημένοι από 01-01-1981 έως 31-12-2003 και που δημιουργούν για πρώτη
φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή οι οποίοι έχουν
ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης
υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης

Χ

2. Το 2021 “ως γεωργοί νεαρής ηλικίας” για πρώτη φορά νοούνται οι γεωργοί ( Νομικά Πρόσωπα και
Ιερές Μονές), για τους οποίους μεταξύ άλλων:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. οποιοσδήποτε οικονομικός διαχειριστής του Νομικού Προσώπου ή της Ιεράς
Μονής είναι γεννημένος από 01-01-1980 και έπειτα και δημιουργεί για πρώτη φορά
γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή έχει ήδη εγκατασταθεί
κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης
του Νομικού Προσώπου αυτού ή της Ιεράς Μονής, για το καθεστώς βασικής
ενίσχυσης
β όλοι οι οικονομικοί διαχειριστές του Νομικού Προσώπου ή της Ιεράς Μονής είναι
γεννημένοι από 01-01-1980 και έπειτα και δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική
εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη
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διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης του
Νομικού Προσώπου αυτού ή της Ιεράς Μονής, για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης
γ. ο/ οι από κοινού οικονομικός/οι διαχειριστής/ες του Νομικού Προσώπου ή της
Ιεράς Μονής είναι γεννημένοι από 01-01-1979 και έπειτα και δημιουργούν για
πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή έχουν
ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης
υποβολής αίτησης του Νομικού Προσώπου αυτού ή της Ιεράς Μονής, για το
καθεστώς βασικής ενίσχυσης
δ. ο κύριος οικονομικός διαχειριστής του Νομικού Προσώπου ή της Ιεράς Μονής
είναι γεννημένος από 01-01-1981 έως 31-12-2003 και δημιουργεί για πρώτη φορά
γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή έχει ήδη εγκατασταθεί
κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης
του Νομικού Προσώπου αυτού ή της Ιεράς Μονής, για το καθεστώς βασικής
ενίσχυσης

Χ

3. Η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας χορηγείται:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. εφόσον έχουν λάβει την πράσινη ενίσχυση
β. εφόσον έχουν λάβει συνδεδεμένες ενισχύσεις
γ. με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Χ

δ. με την υποβολή της ΕΑΕ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις

4. Η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας δύναται να χορηγείται:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. για 1 έτος κατόπιν υποβολής του αιτήματος λήψης της εν λόγω ενίσχυσης
β. για 3 έτη κατόπιν ετήσιας υποβολής του αιτήματος λήψης της εν λόγω ενίσχυσης
γ. για 5 έτη κατόπιν ετήσιας υποβολής του αιτήματος λήψης της εν λόγω ενίσχυσης

Χ

δ. για όλα τα έτη της υφιστάμενης προγραμματικής περιόδου
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ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
1. Ποιος γεωργός θεωρείται εξ’ ορισμού ενεργός γεωργός;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης
β. Ο γεωργός ο οποίος το προηγούμενο έτος έλαβε άμεσες ενισχύσεις έως 5.000
Ευρώ

Χ

γ. Ο γεωργός ο οποίος δηλώνει επιλέξιμες εκτάσεις στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης
δ. Ο γεωργός ο οποίος δηλώνει στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης γεωργικές εκτάσεις
αποτελούμενες σε ποσοστό άνω του 50% από εκτάσεις διατηρούμενες εκ φύσεως
σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και ασκεί επ' αυτής την ελάχιστη
γεωργική δραστηριότητα, και το αμέσως προηγούμενο έτος από το έτος υποβολής
της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έλαβε άμεσες ενισχύσεις κάτω των 5.000 Ευρώ

2. Ποιο είναι το όριο των ενισχύσεων που μπορούν να λάβουν το προηγούμενο έτος οι γεωργοί για να
θεωρούνται αυτομάτως ενεργοί:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. έως 2000 ευρώ
β. έως 5000 ευρώ

Χ

γ. δεν υπάρχει όριο λήψης ενισχύσεων για τη θεώρηση του ενεργού γεωργού
δ. το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών
εσόδων από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος

3. Το κριτήριο του ενεργού γεωργού απαιτείται για:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
β. χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων
γ. χορήγηση άμεσων ενισχύσεων και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης με βάση την
έκταση ή τον αριθμό ζώων

Χ

δ. χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και της πράσινης ενίσχυσης

4. Ο έλεγχος για το αν ο γεωργός πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού γίνεται:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. το 2015

36

β. κάθε έτος υποβολής ΕΑΕ και για όλους τους γεωργούς, που υπέβαλλαν ΕΑΕ

Χ

γ. το 2015 και κάθε έτος υποβολής ΕΑΕ για τους νεοεισερχόμενους γεωργούς, που
δεν είχαν υποβάλλει ΕΑΕ το 2015
δ. το 2015 και μετά κάθε έτος υποβολής ΕΑΕ ειδικά γα τους γεωργούς, οι οποίοι
δηλώνουν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης γεωργικές εκτάσεις αποτελούμενες σε
ποσοστό άνω του 50% από εκτάσεις εκ φύσεων διατηρούμενες σε κατάσταση
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, ότι ασκούν επ' αυτής μία ελάχιστη γεωργική
δραστηριότητα

5. Οι γεωργοί που έλαβαν το προηγούμενο έτος από το έτος υποβολής ΕΑΕ άνω των 5.000€ θεωρούνται
ενεργοί όταν:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. το εν λόγω ποσό είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που
αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο φορολογικό
έτος

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. το εν λόγω ποσό είναι τουλάχιστον το 10% των συνολικών εσόδων, που
αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο φορολογικό
έτος
γ. το εν λόγω ποσό είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων κατά το
προηγούμενο φορολογικό έτος
δ. το εν λόγω ποσό είναι τουλάχιστον το 10% των συνολικών εσόδων, κατά το
προηγούμενο φορολογικό έτος

6. Οι γεωργοί που υποβάλλουν πρώτη φορά ΕΑΕ θεωρούνται ενεργοί όταν:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. το θεωρητικό ποσό άμεσων ενισχύσεων είναι μικρότερο ή ίσο των 5.000€
β. το θεωρητικό ποσό άμεσων ενισχύσεων είναι μεγαλύτερο των 5.000€ και είναι
τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές
δραστηριότητες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος
γ. δηλώνει μόνο ζωικό κεφάλαιο
δ. όλα τα παραπάνω

Χ

7. Από ποια Αρχή και με ποια στοιχεία διενεργείται ο έλεγχος του κριτηρίου του ενεργού γεωργού για
ποσά άμεσων ενισχύσεων άνω των 5.000€ για την ΕΑΕ 2021;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Ο έλεγχος διενεργείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

(Α.Α.Δ.Ε)
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β. Ο έλεγχος διενεργείται από την Α.Α.Δ.Ε λαμβάνοντας υπόψη την δήλωση
φορολογίας έτους εισοδήματος 2020 του παραγωγού
γ. Ο έλεγχος διενεργείται από την Α.Α.Δ.Ε λαμβάνοντας υπόψη την δήλωση
φορολογίας έτους εισοδήματος 2020 του παραγωγού και το ποσό των
άμεσων ενισχύσεων του προηγούμενου έτους
δ. Ο έλεγχος διενεργείται από την Α.Α.Δ.Ε λαμβάνοντας υπόψη την δήλωση
φορολογίας έτους εισοδήματος 2020 του παραγωγού και το ποσό των
άμεσων ενισχύσεων του προηγούμενου έτους ή το θεωρητικό ποσό που
υπολογίζεται για όσους παραγωγούς υποβάλλουν ΕΑΕ για πρώτη φορά

Χ

8. Πώς διενεργείται ο έλεγχος του κριτηρίου του ενεργού γεωργού για ποσά άμεσων ενισχύσεων άνω
των 5.000€ σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι ενήλικο προστατευόμενο μέλος και δεν υποβάλλει
φορολογική δήλωση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α Δεν διενεργείται έλεγχος

β. Ο παραγωγός θεωρείται εξορισμού ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ και δεν διενεργείται
έλεγχος
γ. Ο παραγωγός προκειμένου να αξιολογηθεί για το κριτήριο του ενεργού
γεωργού, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ
προσκομίζοντας
•
•

•

Χ

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Φορολογική δήλωση του γονέα στην οποία δηλώνεται ως
προστατευόμενο μέλος για το φορολογικό έτος που απαιτούνται
στοιχεία.
Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ιδίου
στην οποία αναγράφεται ότι δεν είναι υπόχρεος υποβολής
φορολογικής δήλωσης για το αντίστοιχο φορολογικό έτος

δ Ο έλεγχος διενεργείται από την ΑΑΔΕ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
1. Σε μία μεταβίβαση δικαιωμάτων, ποιος από τους αντισυμβαλλόμενους ελέγχεται για τον ορισμό του
ενεργού γεωργού:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. ο μεταβιβαστής
β. ο αποδέκτης, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς

Χ

γ. κανείς, εφόσον υπέβαλλαν ΕΑΕ το 2015 και έχουν ήδη ελεγχθεί για τον αν
καλύπτουν τον ορισμό του ενεργού γεωργού
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δ. και ο μεταβιβαστής και ο αποδέκτης

2. Στα πλαίσια του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης είναι δυνατή :
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με ή χωρίς γη
β. η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης καθώς και η μίσθωση
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με ή χωρίς γη

Χ

γ. η μίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με ταυτόχρονη μίσθωση ίσου ή
μεγαλύτερου αριθμού επιλέξιμων εκταρίων
δ. η μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης με γη για κάθε έτος υποβολής ΕΑΕ

3. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, περιλαμβανομένης της κληρονομιάς, μπορούν
να μεταβιβάζονται ή να ενεργοποιούνται μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, εξαιρουμένης της κληρονομιάς, μπορούν να
μεταβιβάζονται ή να ενεργοποιούνται μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας
γ. Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, περιλαμβανομένης της κληρονομιάς, μπορούν
να μεταβιβάζονται σε οποιαδήποτε περιφέρεια αλλά ενεργοποιούνται μόνο εντός
της ίδιας περιφέρειας
δ. Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, περιλαμβανομένης της κληρονομιάς, μπορούν
να μεταβιβάζονται ή να ενεργοποιούνται σε οποιαδήποτε περιφέρεια

4. Η ενεργοποίηση για παράδειγμα το έτος ενίσχυσης 2021, δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης πχ ΠΕ 2
(αρόσιμες καλλιέργειες) μπορεί να γίνει:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. σε οποιαδήποτε γη, η οποία φέρει αρόσιμες καλλιέργειες
β. σε γη, η οποία το 2015 έχει χαρακτηριστεί ΠΕ2 βάσει του υποβάθρου 2013,
ανεξαρτήτου της χρήσης το 2016, αρόσιμες καλλιέργειες ή δενδρώδεις

Χ

γ. σε γη, η οποία έχει χαρακτηριστεί ΠΕ2 βάσει του υποβάθρου 2013 και συνεχίζει
να φέρει το 2016 αρόσιμες καλλιέργειες ή δενδρώδεις
δ. σε γη, η οποία το 2015 έχει χαρακτηριστεί ΠΕ2 βάσει του υποβάθρου 2015,
ανεξαρτήτου της χρήσης το 2016 αρόσιμες καλλιέργειες ή δενδρώδεις
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5. Κατά τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης πχ ΠΕ2 χωρίς γη οι γεωργοί θα πρέπει να
προσέχουν:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων να γίνεται σε γη, η οποία έχει χαρακτηριστεί
ΠΕ2 το 2013
β. Η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων γίνεται σε οποιαδήποτε γη, η οποία κατά το
έτος μεταβίβασης είναι αρόσιμη καλλιέργεια
γ. Η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων να γίνεται σε γη, η οποία έχει χαρακτηριστεί
ΠΕ2 το 2013 και παραμένει αρόσιμη καλλιέργεια το έτος της μεταβίβασης
δ. Η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων να γίνεται σε γη, η οποία έχει χαρακτηριστεί
ΠΕ2 το 2013, ανεξαρτήτου της καλλιέργειας κατά το έτος μεταβίβασης

Χ

6. Η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται :
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, μέσω της σχετικής
διαδικτυακής εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής
του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια με αποστολή του φυσικού φακέλου στο αρμόδιο
γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ
γ. αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, μέσω της σχετικής διαδικτυακής
εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ εκτός από περιπτώσεις τροποποίησης ή ακύρωσης της
υποβληθείσας αίτησης, οι οποίες αποστέλλονται ιδιοχείρως στο αρμόδιο γραφείο
του ΟΠΕΚΕΠΕ
δ. αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, μέσω της σχετικής διαδικτυακής
εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες
αποστέλλονται ιδιοχείρως στο αρμόδιο γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ

7. Ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης μίας αίτησης μεταβίβασης στην διαδικτυακή
εφαρμογή, το έτος ενίσχυσης 2021, νοείται :
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. η 15η Μαΐου 2021
β. η 15η Ιουνίου 2021
γ. Η 11η Ιουλίου 2021
δ. η 30η Ιουνίου 2021

Χ
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8. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Ακύρωση ή/και τροποποίηση υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης μπορεί να γίνει
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης
β. Αλλαγή ΑΦΜ αποδέκτη υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης γίνεται μέσω της
διαδικασίας “Τροποποίηση αίτησης μεταβίβασης”
γ. Η τροποποίηση αίτησης μεταβίβασης αφορά αποκλειστικά την αλλαγή κατηγορίας
μεταβίβασης, τα προς μεταβίβαση δικαιώματα ενίσχυσης και τα προς μεταβίβαση
αγροτεμάχια

Χ

δ. Η τροποποίηση υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης είναι δυνατή και χωρίς την
συμφωνία του αποδέκτη, σε αντίθεση με την ακύρωση, όπου (για ευνόητους λόγους)
είναι αναγκαία η σύμφωνη γνώμη του αποδέκτη

9. Η ταυτόχρονη - διαδοχική μεταβίβαση αφορά αποκλειστικά και μόνο στην ακόλουθη περίπτωση:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. όταν ο αποδέκτης οποιασδήποτε κατηγορίας μεταβίβασης δικαιωμάτων επιθυμεί
την συνέχιση της μεταβίβασης σε άλλον γεωργό το ίδιο έτος ενίσχυσης
β. την συνέχιση της μίσθωσης δικαιωμάτων στον αποδέκτη, μετά την ημερομηνία
λήξης της μίσθωσης
γ. ο αποδέκτης αίτησης μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς ή λύσης μίσθωσης επιθυμεί
να μεταβιβάσει τα δικαιώματα σε άλλο γεωργό το ίδιο έτος ενίσχυσης

Χ

δ. ο αποδέκτης μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς μεταβιβάζει τα
κληρονομηθέντα δικαιώματα σε άλλο γεωργό το ίδιο έτος ενίσχυσης

10. Υπάρχει ελάχιστο μέγεθος δικαιώματος, προκειμένου να μεταβιβαστούν δικαιώματα βασικής
ενίσχυσης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. Το ελάχιστο μέγεθος δικαιώματος, το οποίο μπορεί να καταχωρηθεί δηλαδή 0,01

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. Το ελάχιστο μέγεθος δικαιώματος, για το οποίο μπορεί να ζητηθεί η
μεταβίβαση ορίζεται στα 0,4 ΔΒΕ
γ. Το ελάχιστο μέγεθος δικαιώματος, για το οποίο μπορεί να ζητηθεί η μεταβίβαση
ορίζεται στα 0, 05 ΔΒΕ
δ. Το ελάχιστο μέγεθος δικαιώματος, για το οποίο μπορεί να ζητηθεί η μεταβίβαση
ορίζεται στα 0, 2 ΔΒΕ
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11. Στην οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη εφαρμόζεται παρακράτηση
ύψους 25 % επί της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων όταν:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. οι συμβαλλόμενοι είναι αδέλφια

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α' βαθμού
γ. οι συμβαλλόμενοι είναι σύζυγοι.
δ. ο αποδέκτης είναι κληρονόμος

12. Στη μίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη δεν εφαρμόζεται παρακράτηση ύψους 25
% επί της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. όταν οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α' βαθμού ή σύζυγοι
β. όταν οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α' βαθμού
γ. όταν οι συμβαλλόμενοι είναι σύζυγοι
δ. εφαρμόζεται παρακράτηση χωρίς εξαιρέσεις

Χ

13. Όταν στη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ένας εκ των συμβαλλομένων είναι Νομικό
Πρόσωπο (Ν.Π.), δεν εφαρμόζεται παρακράτηση 25% όταν:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Ο μεταβιβαστής κατέχει το πλειοψηφικό κεφάλαιο του Ν.Π. που είναι αποδέκτης
β. Το Ν.Π είναι μονοπρόσωπη εταιρεία
γ. Όταν και οι δύο συμβαλλόμενοι είναι Ν.Π.
δ. Σε καμία περίπτωση. Στις μεταβιβάσεις με εμπλεκόμενο Ν.Π εφαρμόζεται πάντα
παρακράτηση

Χ

14. Στη μίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα προς μεταβίβαση αγροτεμάχια πρέπει:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. να ανήκουν στον μεταβιβαστή
β. να έχουν δηλωθεί σε μία τουλάχιστον Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης των δύο
προηγουμένων ετών, του μεταβιβαστή, ως ιδιόκτητα
γ. να δηλώνονται από τον αποδέκτη στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυση του τρέχοντος
έτους ως ενοικιαζόμενα από τον μεταβιβαστή
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δ. όλα τα παραπάνω

Χ

15. Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς όταν υπάρχει δημοσιευμένη
διαθήκη, στην οποία όμως δε γίνεται αναφορά στα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ή εν γένει στην
κινητή περιουσία του θανόντα, τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης κληρονομούνται βάσει:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. διαθήκης
β. εξ΄ αδιαθέτου διαδοχής

Χ

γ. κληρονομητηρίου
δ. δεν κληρονομούνται

ΜΕΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΝΤΟΣ ΟΣΔΕ
1. Προκειμένου να αιτηθεί ο παραγωγός το Μέτρο 13 – Εξισωτική Αποζημίωση βασική προϋπόθεση
είναι κατά την υποβολή της Αίτησης να:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. Αιτηθεί για τη συγκεκριμένη ενίσχυση μέσω ειδικού πεδίου που υπάρχει

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. Εφόσον ο παραγωγός έχει έδρα εκμετάλλευσης και ταυτόχρονα διαμένει σε
ορεινή/μειονεκτική περιοχή δεν χρειάζεται να αιτηθεί το συγκεκριμένο Μέτρο. Η
καταχώρηση γίνεται αυτόματα
γ. Με την υποβολή της Αίτησης ΟΣΔΕ επιλέγεται αυτόματα το Μέτρο της Εξισωτικής
Αποζημίωσης
δ. όλα τα παραπάνω

2. Βασική προϋπόθεση ώστε να κριθεί κάποιος δικαιούχος του Μέτρου Εξισωτικής Αποζημίωσης είναι:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. η ηλικία του αιτούντα/της αιτούσας είναι εντός των αποδεκτών ορίων (18-60)
σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησης
β. Ο αιτών λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας από τον ΟΓΑ
γ. Ο αιτών να είναι ενεργός γεωργός

Χ

δ. Ο αιτών κατέχει έκταση μεγαλύτερη των 20,0 εκταρίων (Ηa) εντός των ορίων των
περιοχών παρέμβασης
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ε. Όλα τα παραπάνω

3. Παίζει ρόλο η πυκνότητα φύτευσης και το ύψος των ελαιοδένδρων στη Δράση Δράση 10.1.02 Προστασία του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. Η πυκνότητα φύτευσης σε κάθε ενταγμένο στη Δράση αγροτεμάχιο πρέπει να
διατηρείται μεταξύ 80 και 250 δέντρα με ύψος άνω των 4 μέτρων, ανά εκτάριο

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. Η πυκνότητα φύτευσης δεν παίζει ρόλο. Αρκεί στην διάρκεια της πενταετίας να
έχει ανανεωθεί το 50 % των ηλικιωμένων δέντρων με νεαρά με ύψος μικρότερο των
4 μέτρων
γ. Η πυκνότητα φύτευσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200 δέντρα ανά εκτάριο,
ανεξάρτητα από το ύψος και την ηλικία τους
δ. Η πυκνότητα φύτευσης σε κάθε ενταγμένο στη Δράση αγροτεμάχιο πρέπει να
διατηρείται μικρότερη των 250 δέντρων με ύψος άνω των 4 μέτρων, ανά εκτάριο

4. Τα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα σε Δράσεις των Μέτρων 8, 10 και 11:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. πρέπει να διατηρούνται σταθερά σε θέση και μέγεθος. Οι όποιες αποκλίσεις
οδηγούν σε μηδενισμό της ενίσχυσης του δικαιούχου
β. πρέπει να διατηρούνται σταθερά σε μέγεθος, ακόμη κι αν χρειαστεί να προβούμε
σε αλλαγή των αγροτεμαχίων
γ. μπορούν να αλλάζουν θέση και μέγεθος αρκεί να διατηρούνται σε αυτά οι
δεσμεύσεις των Δράσεων στις οποίες έχουν ενταχθεί
δ. πρέπει να διατηρούνται σταθερά σε θέση και μέγεθος για όσο χρονικό διάστημα
προβλέπουν οι δεσμεύσεις των Δράσεων. Οι όποιες αποκλίσεις οδηγούν σε επιβολή
κυρώσεων ανάλογα με το ποσοστό απόκλισης, όπως προβλέπεται από το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο

Χ

5. Οι δικαιούχοι προκειμένου να συμμετέχουν σε πληρωμές των Δράσεων των Μέτρων 8, 10, 11 και 13:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. δεν χρειάζεται να αιτηθούν την ετήσια πληρωμή των αγροτεμαχίων αυτών από
την εκάστοτε Δράση στην οποία είναι ενταγμένα τα αγροτεμάχια. Η πληρωμή τους
συνδέεται με την απόφαση ένταξης
β. αρκεί να δηλώσουν στα αγροτεμάχιά τους, με την χρήση κωδικού παράλληλης
δράσης, ότι εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις της εκάστοτε Δράσης
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γ. οφείλουν να αιτηθούν την ετήσια πληρωμή των αγροτεμαχίων αυτών από την
εκάστοτε Δράση στην οποία είναι ενταγμένα τα αγροτεμάχια με την χρήση κωδικού
παράλληλης δράσης

Χ

δ. αρκεί να καταθέσουν εμπρόθεσμα την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης

6. Σε ποια Δράση απαιτείται η καταχώρηση/επισύναψη δικαιολογητικού άδειας άρδευσης :
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Δράση 10.1.01 Προστασία της άγριας Ορνιθοπανίδας του Μέτρου 10
«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»
β. Δράση 10.1.04 Μείωση ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα του
Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»

Χ

γ. Δράση 10.1.03-Διατήρηση Αμπελοκομικής Πρακτικής στον Αμπελώνα νήσου
Θήρας του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»
δ. Σε καμία από τις παραπάνω.

ΜΕΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΤΟΣ ΟΣΔΕ
1. Η τυπική απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης ορίζεται ως:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. η ακαθάριστη αξία παραγωγής και εκφράζεται σε ευρώ

ΣΩΣΤΟ
Χ

β. η απόδοση στην παραγωγικότητα και εκφράζεται σε μονάδες
γ. η ποσότητα που παράγει ο κάθε κλάδος παραγωγής και εκφράζεται σε μονάδες
δ. τίποτα από τα παραπάνω

2. Η συνολική τυπική απόδοση απαιτείται για τη πρόσβαση στα παρακάτω μέτρα του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»
β. Υπομέτρο 6.1 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
γ Υπομέτρο 6.3 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
δ. όλα τα παραπάνω

Χ
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3. Σε ποια από τα παρακάτω υπομέτρα απαιτείται η υποβολή κατ’ έτος Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ)
με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση αγροτεμάχιο:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΩΣΤΟ

α. Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας»
β. Υπομέτρο 6.1 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
γ Υπομέτρο 6.3 «ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
δ. σε κανένα από τα παραπάνω

Χ
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