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Τη βελτίωση των συστημάτων χαρτογραφικής απεικόνισης των 
γεωργικών εκτάσεων ζητούν οι ελεγκτές της ΕΕ 

Μολονότι τα συστήματα χαρτογραφικής απεικόνισης των επιλέξιμων για επιδότηση γεωργικών εκτάσεων, τα οποία 
εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ, συμβάλλουν στη μείωση του αριθμού των σφαλμάτων στα ποσά που καταβάλλονται 
στους γεωργούς, υπάρχει ακόμη περιθώριο για περαιτέρω βελτίωσή τους, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα συστήματα αναγνώρισης αγροτεμαχίων αποτελούν βασική δικλίδα ελέγχου στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής. 

Οι ελεγκτές εξέτασαν κατά πόσον τα κράτη μέλη διαχειρίζονταν σωστά το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS) που 
χρησιμοποιούν και αν η σχετική παρακολούθηση από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν η προσήκουσα. Στο πλαίσιο 
του ελέγχου πραγματοποίησαν επισκέψεις σε πέντε κράτη μέλη, την Αυστρία, τη Γερμανία (Σάαρ και Βόρεια Ρηνανία-
Βεστφαλία), την Ιρλανδία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία). 

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το LPIS συνιστά μεν χρήσιμο εργαλείο για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας των 
γεωργικών εκτάσεων, η διαχείρισή του όμως επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεις. «Οι αδυναμίες του συστήματος έχουν 
αρνητική επίδραση στην ικανότητα των κρατών μελών να εξακριβώνουν την επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων», δήλωσε ο 
Νικόλαος Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Η ύπαρξη αξιόπιστων 
στοιχείων είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της νομιμότητας και της κανονικότητας των πληρωμών». 

Μολονότι οι ορθοφωτογραφίες και οι δορυφορικές εικόνες του LPIS ήταν ως επί το πλείστον επικαιροποιημένες, η 
ερμηνεία τους δεν ήταν πάντοτε αξιόπιστη, ούτε οδηγούσε στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Πρόσθετες 
πληροφορίες που αφορούσαν τα δικαιώματα κυριότητας ή μίσθωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι κάθε 
αγροτεμάχιο δηλωνόταν από τον σωστό γεωργό, περιλαμβάνονταν μόνο σε ορισμένα LPIS. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν 
προέβαιναν σε ανάλυση της οικονομικής αποδοτικότητας των συστημάτων τους, η οποία θα συνέβαλε στον καλύτερο 
σχεδιασμό των συναφών ελέγχων. 

Ενώ τα κράτη μέλη είχαν σημειώσει πρόοδο ως προς την αναβάθμιση του LPIS τους, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) της περιόδου 2014-2020, τα συστήματα αυτά δεν είχαν ακόμη 
προσαρμοστεί πλήρως ώστε να καλύπτουν την οικολογική διάστασή της. Επιπλέον, ορισμένες προσπάθειες της Επιτροπής 
για απλούστευση των κανόνων που διέπουν το LPIS απέφεραν μικτά αποτελέσματα, σύμφωνα με τους ελεγκτές. 

Οι επιδόσεις της Επιτροπής όσον αφορά την παρακολούθηση έχουν βελτιωθεί και σε αυτό συνετέλεσαν η βελτίωση των 
οδηγιών που παρέχει η ίδια, η διενέργεια τακτικών ελέγχων, η παρακολούθηση των σχεδίων δράσης των κρατών μελών 
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και η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων. Παρ’ όλα αυτά, η αξιοπιστία της ετήσιας ποιοτικής αξιολόγησης στην οποία 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη την αποτελεσματικότητα των LPIS τους έπασχε από μεθοδολογικές αδυναμίες, καθώς και από 
την ανεπάρκεια των από μέρους της Επιτροπής ελέγχων και παρακολούθησης. 

Οι ελεγκτές συνιστούν στα κράτη μέλη: 

• να ενισχύσουν την αξιοπιστία των δεδομένων με την υποστήριξη της διαδικασίας επικαιροποίησής τους και, στο 
μέτρο του εφικτού, να εξακριβώνουν κατά πόσον συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται πράγματι στη νομή/κατοχή του 
γεωργού· 

• με την υποστήριξη της Επιτροπής, να αναπτύξουν πλαίσιο για την εκτίμηση του κόστους λειτουργίας και 
επικαιροποίησης του LPIS τους, μέσω του οποίου θα καθίσταται δυνατή η μέτρηση των επιδόσεων και της οικονομικής 
αποδοτικότητας των βελτιώσεών του· 

• να διασφαλίσουν ότι, μέσω του LPIS, δύνανται να εντοπίζουν, να καταχωρίζουν και να παρακολουθούν τις 
περιοχές οικολογικής εστίασης, τους μόνιμους βοσκότοπους και τις νέες κατηγορίες γης. 

Η Επιτροπή οφείλει:  

• να επανεξετάσει το ισχύον νομικό πλαίσιο προκειμένου να απλουστεύσει και να εξορθολογίσει ορισμένους 
κανόνες για την επόμενη περίοδο της ΚΓΠ· 

• να διενεργήσει ανάλυση της οικονομικής αποδοτικότητας, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχει περιθώριο 
περαιτέρω βελτίωσης της ποιοτικής αξιολόγησης, με σκοπό την καλύτερη κάλυψη του πληθυσμού των αγροτεμαχίων· 

• να βελτιώσει την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της ποιοτικής αξιολόγησης μέσω ανάλυσης των 
ασυνεπειών που απαντούν στις σχετικές εκθέσεις, ανάληψης της κατάλληλης δράσης σε συνέχεια αυτού, διαβίβασης 
παρατηρήσεων στα κράτη μέλη και εξασφάλισης της λήψης των ενδεδειγμένων διορθωτικών μέτρων. 

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS) είναι ένα μηχανογραφημένο σύστημα το οποίο βασίζεται σε 
αεροφωτογραφίες ή δορυφορικές εικόνες που αποτυπώνουν το σύνολο των αγροτεμαχίων ενός κράτους μέλους. 
Πρόκειται για έναν βασικό μηχανισμό ελέγχου στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, ο οποίος σχεδιάστηκε για την 
επαλήθευση της επιλεξιμότητας στην περίπτωση των στρεμματικών επιδοτήσεων που, το 2015, ανήλθαν συνολικά σε 
περίπου 45,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη δήλωση αξιοπιστίας των ελεγκτών της ΕΕ για το 2014, το κατ’ εκτίμηση 
αναφερόμενο επίπεδο σφάλματος για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων είναι 2,9 %. Σχεδόν το ήμισυ των 
σφαλμάτων αφορούσαν την έκταση των αγροτεμαχίων. Πέραν τούτου, αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία ο ρόλος που 
διαδραματίζει το LPIS στον έλεγχο της συμμόρφωσης με διάφορες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις. Επί του παρόντος, στα 
28 κράτη μέλη λειτουργούν 44 εθνικά ή περιφερειακά LPIS, τα οποία περιλαμβάνουν πάνω από 135 εκατομμύρια 
αγροτεμάχια αναφοράς. 

Η ειδική έκθεση αριθ. 25/2016, με τίτλο «Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων: χρήσιμο εργαλείο για τη διαπίστωση της 
επιλεξιμότητας γεωργικών εκτάσεων, με περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισής του», διατίθεται σε 23 
γλώσσες της ΕΕ. 

 


