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Audit for the non use of herbicides and the first cultivation

10.1.1 Αποκλεισμός της χρήσης Χημικών 

ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες-Β. 

Ελιές

10.1.3. Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις 

στην καλλιέργεια της πατάτας και των 

εσπεριδοειδών -Β. Εσπεριδοειδή

10.1.3. Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις 

στην καλλιέργεια της πατάτας και των 

εσπεριδοειδών -Α. Πατάτες

10.1.1 Αποκλεισμός της χρήσης Χημικών 

ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες-A. 

Φυλλοβόλα (με εξαίρεση αμυγδαλιές και 

φουντουκιές)

10.1.2. Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια 

της πατάτας και των σιτηρών -Β2 Σιτηρά. 

10.1.2. Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια 

της πατάτας και των σιτηρών -Β1. Σιτηρά

10.1.2. Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια 

της πατάτας και των σιτηρών -Α. Πατάτες

10.1.1 Αποκλεισμός της χρήσης Χημικών 

ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες-E. 

Αμπέλια

10.1.1 Αποκλεισμός της χρήσης Χημικών 

ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες-Δ. 

Καλλιέργειες παραδοσιακού τοπίου οι οποίες 

σχετίζονται με την παράδοση και τα 

χαρακτηριστικά του τοπίου (αμυγδαλιές, χαρουπιές, 

φουντουκιές, αγροτριανταφυλιές- Rosa damaskina)

10.1.1 Αποκλεισμός της χρήσης Χημικών 

ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες-Γ. 

Εσπεριδοειδή

Έλεγχος μη χρήσης ζιζανιοκτόνων και μηχανικής καλλιέργειας

Audit of the non use of herbicides and mechanical cultivation

Audit of Fire prevention 

Έλεγχος αμειψισποράς Έλεγχος αμειψισποράς 

Audit of management of 

scrap potatoes 

during Winter cultivation οf 

potatoes

Audit of integrated management of the cultivation of winter's potatoes 

Audit of crop rotation 

Έλεγχος μη χρήσης ζιζανιοκτόνων και ανοιξιάτικη καλλιέργεια Καλοκαιρινή καλλιέργεια Φθινοπωρινή καλλιέργεια

Audit of the non use of herbicides and Spring cultivation Summer cultivation

Έλεγχος διαχείρισης 

υπολειμμάτων 

χειμερινών πατατών 
Διοικητικός έλεγχος ολοκληρωμένης διαχείρισης χειμερινών πατατώνΔιοικητικός έλεγχος ολοκληρωμένης διαχείρισης ανοιξιάτικων πατατών Έλεγχος διαχείρισης υπολειμμάτων

Audit of the non use of herbicides and mechanical cultivation

Summer cultivation of citrus 

Audit of crop rotation Audit of crop rotation 

Έλεγχος αμειψισποράς 

Autumn cultivation of  citrus 

Καλοκαιρινή καλλιέργεια εσπεριδοειδών

Audit of  integrated management of the cultivation of spring's potatoes Audit of management of scrap potatoes

Έλεγχος μη χρήσης ζιζανιοκτόνων  και 1η καλλιέργεια Έλεγχος μηχανικής καλλιέργειας Έλεγχος πυροπροστασίας

 Audit of mechanical cultivation

Audit of the non use of herbicides Spring cultivation of citrus 

Έλεγχος ύπαρξης μη αζωτοδεσμευτικής 

καλλιέργειας μετά από καλλιέργεια ψυχανθών

Audit of integrated management of the cultivation of citrus

Φθινοπωρινή καλλιέργεια εσπεριδοειδών

Έλεγχος αμειψισποράς 

Audit of crop rotation 

Έλεγχος ύπαρξης μη αζωτοδεσμευτικής 

καλλιέργειας μετά από καλλιέργεια ψυχανθών

Έλεγχος μη χρήσης ζιζανιοκτόνων Ανοιξιάτικη καλλιέργεια εσπεριδοειδών

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Έλεγχος μη χρήσης ζιζανιοκτόνων και μηχανικής καλλιέργειας

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣΜΑΪΟΣ

Autumn cultivation

10.1.3. Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις 

στην καλλιέργεια της πατάτας και των 

εσπεριδοειδών -Β. Εσπεριδοειδή

Διοικητικός έλεγχος ολοκληρωμένης διαχείρισης εσπεριδοειδών

Έλεγχος χρήσης παγίδων μαζικής παγίδευσης

Audit of integrated management of the cultivation of citrus

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ



10.1.10 Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη 

διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα 

πτηνά

Έλεγχος για τον αριθμό των μελισσοσμηνών που διατηρεί ο 

μελισσοκόμος

Audit for counting of beehives

Έλεγχος για ποτίστρα, 

αποστάσεις μεταξύ 

μελισσοκομίων και του 

αριθμού κυψελών ανά 

μελισσοκομείο

Audit for troughs, distance 

between apiares and the 

number of beehives per 

apiary

10.1.5. Μείωση Πιέσεων σε Υπόγειους Υδροφορείς -

Α. Αντικατάσταση καλλιεργειών με νέες μειωμένων 

υδατικών αναγκών

10.1.4 Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών 

γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της 

μπανάνας

10.1.7 Συντήρηση υφιστάμενων ξερολιθιών εντός 

αγροτεμαχίων

10.1.6  Προστασία Φυσικής Βλάστησης και 

Χαρακτηριστικών του Τοπίου, για σκοπούς 

βιοποικιλότητας και μείωση της διάβρωσης

Έλεγχος για διατήρηση και ανάπτυξη των υπό εξαφάνιση 

παραδοσιακών φυλών ζώων

Audit of conservation and development of endangered 

traditional breeds

Έλεγχος υφιστάμενης καλλιέργειας, πριν την αντικατάσταση 

Audit of  cultivation existance, before the replacement 

10.1.9 Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για την 

διατήρηση, βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη σε 

παραδοσιακές φυλές ζώων

Έλεγχος καρατόμησης και απομάκρυνσης ξενικών και εισβλητικών δένδρων και θάμνων 

Audit of removal of alien and invasive trees and shrubs

Έλεγχος για διατήρηση αυτοφυούς βλάστησης

Audit of preserving native vegetation 

Έλεγχος για διατήρηση και ανάπτυξη των υπό εξαφάνιση καλλιεργειών με παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου

Έλεγχος συντήρησης υφιστάμενων ξερολιθιών

Audit of proper maintenance to the existing stonewalls

10.1.8 Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για την 

διατήρηση, βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη σε 

παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου
Audit of conservation and development of endangered traditional grape varieties

Εναπόθεση παλιών φυτών/κλαδιών στο έδαφος 

Έλεγχος για ετήσια 

κατανάλωση ύδατος

Audit of annual water 

consumption

Deposition of old plants / branches on the ground 



Επίγνωση της ιολογικής κατάστασης της φυτείας: 

Eργαστηριακός ιολογικός έλεγχος του αμπελώνα για  

επίγνωση της ιολογικής κατάστασης της φυτείας. Grapevine 

Leafroll Virus Strain 1 και 3 - Έλεγχος αρχείου

Έλεγχος σταβλισμού ζώων και μη βόσκησης

Audit of animal stubling and non-grazing

Audit of the non use of herbicides and mechanical cultivation (almond, carob, hazelnut trees)

Awareness of virologic status of the plantation: Virological 

check of vineyard for Grapevine Leafroll Virus Strain 1 and 3 - 

Record keeping Control

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών γεωργικών 

φαρμάκων: Ανάλυση MRL's στο τελικό προϊόν και 

έλεγχος αρχείου γεωργού

Maximum number of pesticide applications: Control 

for MRL's Analysis of the final product and farmer 

record keeping 

10.1.11 Περιβαλλοντικές δράσεις σε Περιοχές 

Υψηλής Φυσικής Αξίας (Αρόσιμες)

Audit for land use change, clearing and unifying 

parcels (perrenial tree crops)

Απαγόρευση αλλαγής χρήσης, εκχέρσωσης, ενοποίησης και επέκτασης αγροτεμαχίων 

Χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού 

υλικού: H αντικατάσταση πρεμνών να γίνεται με 

χρήση πιστοποιημένου πολ. Υλικού. Έλεγχος 

πιστοποιητικών  πολ. Υλικού

Use certified propagating material: When replaceing 

stumps, the new propagating material must be 

certified (Certification check)

Ελεγχόμενη χρήση νηματοδωκτόνων: H εφαρμογή 

νηματωδοκτόνου, (πλην των σκευασμάτων που επιτρέπονται 

στη βιολογική γεωργία), να χρησιμοποιείται αφού διασφαλιστεί 

εργαστηριακά η παρουσία φυτοπαρασιτικών νηματωδών στο 

έδαφος - Έλεγχος αρχείου γεωργού

Έλεγχος μη χρήσης ζιζανιοκτόνων και μηχανικής καλλιέργειας (Ελιά)

Audit of the non use of herbicides and mechanical cultivation (Olive trees)

Καλλιέργεια ψυχανθών σε έκταση  3% του 

αγροτεμαχίου, η οποία δεν συγκομίζεται 

(αρόσιμες)

Audit of leguminosae non-harvested 

cultivation 3% (arable)

Απαγόρευση αλλαγής χρήσης, εκχέρσωσης, 

ενοποίησης και επέκτασης αγροτεμαχίων  

(δενδρώδεις - πολυετείς)

Απαγόρευση αλλαγής χρήσης, εκχέρσωσης, 

ενοποίησης και επέκτασης αγροτεμαχίων  

(αρόσιμες)

Audit for land use change, clearing and 

unifying parcels (arable)

Διατήρηση του 10% της έκτασης ακαλλιέργητο σε επίπεδο εκμετάλλευσης ή και τεμαχίου, κατά την περίοδο 

Φεβρουαρίου – Οκτωβρίου

Uncultivated 10% (keep native vegetation)

Εμπλουτισμός του εδάφους με ενσωμάτωση κόμποστ 
Εμπλουτισμός του εδάφους με 

ενσωμάτωση κόμποστ 

Soil enrichment with compost Soil enrichment with compost

Audit for land use change, clearing and unifying parcels

Ασυγκόμιστη παραγωγή σε ποσοστό 

15%  (αρόσιμες)

Audit of non-harvest 15% (arable)

Έλεγχος μη χρήσης ζιζανιοκτόνων και μηχανικής καλλιέργειας (αμυγδαλιά, φουντουκιά, 

χαρουπιά)

10.1.12. Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης 

διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στα 

οινοποιήσιμα και επιτραπέζια αμπέλια

Διαχείριση του πληθυσμού της Ευδεμίδας: Χρήση μέσων παρεμπόδισης σύζευξης / γενετήσιας σύγχυσης (mating disruption) για μείωση πληθυσμών της ευδεμίδας - 

Έλεγχος χρήσης παγίδων

Management of the moth population: Use coupling / mating disruption means

10.1.11 Περιβαλλοντικές δράσεις σε Περιοχές 

Υψηλής Φυσικής Αξίας (Δενδρώδεις -πολυετείς)

10.1.11 Περιβαλλοντικές δράσεις σε Περιοχές 

Υψηλής Φυσικής Αξίας (Βοσκότοποι)



* Οι πιο ημερομηνίες δύναται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες ανά έτος ή και ανά περιοχή

Εφαρμογή χειμερινού ψεκασμού με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο 

ευρέως φάσματος. Έλεγχος αρχείου γεωργού

Ban the combination of plant protection products: the combination of 

plant protection products in each application or spraying conducted 

is prohibited- Farmer record keeping control

Απαγόρευση συνδυασμού φυτοπροστατευτικών προϊόντων: 

Απαγορεύεται ο συνδυασμός των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

σε κάθε εφαρμογή ή ψεκασμό που διενεργείται - Έλεγχος αρχείου 

γεωργού

Περιορισμό της πολλαπλής χρήσης γεωργικών φαρμάκων 

ιδίων δραστικών ουσιών ή δραστικών ουσιών με τον ίδιο 

τρόπο δράσης. Έλεγχος αρχείου γεωργού

Limiting multiple use pesticides same active substance or 

active substances with the same mode of action. Farmer 

record keeping control

Controlled use of products against nematodes: Only allowed 

when laboratory ensure the presence of plant parasitic 

nematodes in soil - farmer record keeping control

Απαγόρευση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

χαρακτηρίζονται «πολύ τοξικά». Ανάλυση MRL's στο τελικό προϊόν, 

ανάλυση για πολύ τοξικές ουσίες και έλεγχος αρχείου γεωργού

Prohibition of the use of plant protection products classified as "very 

toxic". Control for MRL's Analysis of the final product, appearance of 

very toxic active ingredients and farmer record keeping 

10.1.13 Εφαρμογή πυροπροστατευτικών χειρισμών 

σε παραδασόβιες εκτάσεις καλλιεργούμενες με 

σιτηρά

Επιπλέον καλλιέργεια (επιπλέον της φθινοπωρινής 

καλλιέργειας η οποία γίνεται για καταπολέμηση της 

άγριας βλάστησης και προετοιμασία του τεμαχίου για 

σπορά) του εδάφους με το πέρας της συγκομιδής των 

σιτηρών κατά την περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου ανάλογα με 

το υψόμετρο, για ενσωμάτωση των φυτικών υπολειμμάτων 

της καλλιέργειας στο έδαφος

Additional cultivation of the soil after the harvest of 

cereals.

Winter spraying with fungicide and insecticide broad spectrum. 

Farmer record keeping control

10.1.12. Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης 

διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στα 

οινοποιήσιμα και επιτραπέζια αμπέλια

12.1.1 Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε 

γεωργικές, δασικές δικτύου Natura 2000 καθώς και 

περιοχές συνεκτικότητας 

Audit of non-harvest of grain and vetch

Audit of non-harvest of cherries, nectarines, peaches

Έλεγχος σταυλισμού ζώων και μη βόσκησης

Audit of animal stubling and non-grazing

12.1.2 Διαχείριση Βοσκοτόπων

Audit of non vintage of vines

Έλεγχος μη τρύγου αμπελιών

Έλεγχος μη συγκομιδής για μήλα

Έλεγχος μη συγκομιδής σιτηρών και βίκου

Audit of non-harvest of apples

Έλεγχος μη συγκομιδής για κεράσια, νεκταρίνια, ροδάκινα


