
Κωδικός 

Καθεστώτος

Κωδικός/ Τίτλος Καθεστώτος Επιπλέον υποχρεώσεις/ δράσεις Συνήθεις Πρακτικές GAEC Standard Minimum 

Requiremnets (SMR)

Minimum requirements for 

fertilisers & pesticides   

Greening (1307/2013) Minimum activities notifed 

under Pillar I

Επιπλέον Πληροφόρηση σχετικά με 

ελέγχους

Τήρηση αρχείου γεωργού όπου θα 

αναφέρονται οι σχετικές με το 

καθεστώς, δραστηριότητες του 

γεωργού και οι λιπάνσεις (εξαιρούνται 

οι αζωτούχες λιπάνσεις οι οποίες 

καταγράφονται στα πλαίσια της 

εφαρμογής της Βάσης Εκκίνησης), όπου 

θα καταγράφονται ο τύπος και η 

ποσότητα λιπάσματος που έχει 

χρησιμοποιηθεί για ολόκληρο το 

αγροτεμάχιο.

Τήρηση αρχείου 

γεωργού μόνο για τις 

παραμέτρους που 

απαιτούνται, στα 

πλαίσια της Πολλαπλής 

Συμμόρφωσης, για τον 

Πυλώνα Ι της ΚΑΠ.

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από την 

Βάση Εκκίνησης

SMR - 1, NSEN A.1: Τηρείται 

Αρχείο στο οποίο 

αναγράφονται όλες οι 

προσθήκες αζωτούχων 

λιπασμάτων. Πρόνοιες που 

προκύπτουν σχετικά με τo SMR 

10 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ (MRPP A1-A4) 

Τήρηση αρχείου με τις 

εφαρμογές 

φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων

Συμμόρφωση με τις πρόνοιες των 

ακόλουθων οδηγιών, όπως 

περιγράφονται στη βάση εκκίνησης. 

Οδηγία 91/676/ΕΟΚ ( K.Δ.Π. 

263/2007 Κώδικας Ορθής γεωργικής 

Πρακτικής και το Πρόγραμμα 

Δράσης (K.Δ.Π. 281/2014- 

Πρόγραμμα Δράσης) Οδηγία 

2009/128/EΕ, Γενικές Αρχές 2 και 8: 

(Οι περί Ορθολογικής Χρήσης 

Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί 

του 2012  και Το περί 

Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 

(Εθνικό Σχέδιο Δράσης - Διάταγμα 

του 2013 - Παράρτημα Ι : Γενικές 

αρχές της Ολοκληρωμένης 

Φυτοπροστασίας)

Δεν προκύπτουν κάποιες σχετικές 

υποχρεώσεις από την Βάση 

Εκκίνησης

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από την 

Βάση Εκκίνησης

Ο έλεγχος του αρχείου  μπορεί να 

πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με 

την επιτόπια επιθεώρηση για την 

εφαρμογή των υπόλοιπων δράσεων

Πλήρης αποκλεισμός της χρήσης 

χημικών ζιζανιοκτόνων στην 

καλλιέργεια, καθ' όλη τη διάρκεια του 

έτους και μηχανική καταπολέμηση 

ζιζανίων, με εφαρμογή μίας ή 

περισσοτέρων από τις ακόλουθες 

μεθόδους:

α) κατεργασία εδάφους με βάθος 

τουλάχιστον τα 3 cm, β) αποκοπή με 

χορτοκοπτική μηχανή ή μακρύ δρεπάνι/ 

λεπίδα. γ) βοτάνισμα.

Ο γεωργός εφαρμόζει 

μεθόδους 

καταπολέμησης ζιζανίων 

σύμφωνα με την 

προσωπική του 

εκτίμηση, τηρώντας τις 

πρόνοιες της βάσης 

εκκίνησης.

GAEC4 - Ελάχιστη εδαφοκάλυψη: 

Πρέπει να υπάρχει φυσική/φυτική 

βλάστηση για κάλυψη σε εδάφη με 

κλίση μεγαλύτερη του 10% κατά 

τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 

κάθε έτους GAEC 3: Προστασία 

των υπόγειων υδάτων από την 

ρύπανση.

Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση 

απόρριψη στα υπόγεια ύδατα 

επικίνδυνων ουσιών ή  και της 

διήθησής τους μέσω του εδάφους 

αλλά και πρόληψη της απόρριψής 

τους, όπως παρατίθενται στο 

παράρτημα της οδηγίας 

80/68/ΕΟΚ και απαιτείται από τον 

Περί Προστασίας και Διαχείρισης 

των Υδάτων Νόμο Ν13(I)/2004. 

Επίσης, ο γεωργός θα πρέπει να 

τηρεί τις οδηγίες της ετικέτας του 

κάθε φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος σε σχέση με την 

προστασία των επιφανειακών και 

υπογείων υδάτων.

Πρόνοιες που προκύπτουν 

σχετικά με τα ακόλουθα 

(περιγράφονται αναλυτικά στη 

βάση εκκίνησης): SMR 10 - 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ (MRPP A1-4, MRPP 

B1-3, MRPP  Γ1)

Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της 

Οδηγίας 2009/128/EΕ, Γενικές Αρχές 

2 και 8: (Οι περί Ορθολογικής 

Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων 

Κανονισμοί του 2012  και Το περί 

Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 

(Εθνικό Σχέδιο Δράσης - Διάταγμα 

του 2013 - Παράρτημα Ι : Γενικές 

αρχές της Ολοκληρωμένης 

Φυτοπροστασίας), όπως 

περιγράφονται στη βάση εκκίνησης.  

Δεν προκύπτουν κάποιες σχετικές 

υποχρεώσεις από την Βάση 

Εκκίνησης

Δενδρωδεις  καλλιεργειες: θα 

πρέπει να γίνεται 

ικανοποιητική καταπολέμηση 

ζιζανίων και αφαίρεση των 

ξηρών κλάδων από την κόμη 

των δέντρων τουλάχιστον μια 

φορά τον χρόνο.

Οι βέλτιστες περίοδοι για τον 

έλεγχο των  μηχανικών μεθόδων  

για την καταπολέμιση των ζιζανίων 

στα φυλλοβόλα και την ελιά, είναι 

μεταξύ των μηνών Μάρτη - 

Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

Τίτλος μέτρου/ καθεστώτος: 10.1.11 Eκτατικοποίηση των γεωργικών πρακτικών σε γεωργικούς τύπους χρήσης γης, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως Υψηλής Φυσικής Αξίας για την Κύπρο

10.1.11 Eκτατικοποίηση των γεωργικών 

πρακτικών σε γεωργικούς τύπους 

χρήσης γης, οι οποίοι χαρακτηρίζονται 

ως Υψηλής Φυσικής Αξίας για την 

Κύπρο



Απαγόρευση αλλαγής χρήσης ή 

εκχέρσωσης. 

Συνήθης πρακτική είναι 

η αλλαγή χρήσης γης, 

ακολουθόντας τις 

πρόνοιες της 

Νομοθεσίας για 

εκπόνηση 

περιβαλλοντικής 

μελέτης. 

GAEC7.1 (πρώην GAEC Δ.3) 

Τοπίο και στοιχειώδες επίπεδο 

συντήρησης. Διατήρηση των 

χαρακτηριστικών του τοπίου, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των φυτικών 

φρακτών, λιμνών, τάφρων, 

δεντροστοιχιών, ομαδικών η 

μεμονωμένων, παρυφών 

αγρών και αναβαθμίδων, 

συμπεριλαμβανομένης της 

απαγόρευσης της κοπής 

φυτικών φρακτών και δέντρων 

κατά την περίοδο 

αναπαραγωγής και εξάρτησης 

των πτηνών και προαιρετικά 

μέτρα για την αποφυγή 

χωροκατακτητικών φυτικών 

ειδών. Επιβάλλεται η 

διατήρηση των 

χαρακτηριστικών του τοπίου, 

δένδρων, θάμνων, φρακτών, 

αναβαθμίδων σε καλή 

κατάσταση εντός των 

αγροτεμάχιων

SMR 3, ENVI A1 Α. 

Απαγορεύεται η μεγάλης 

κλίμακας διαμόρφωση και 

αλλοίωση των αγροτεμαχίων 

περιλαμβανομένων των 

βοσκοτόπων  (γεωργική γη- 

αροτραίες καλλιέργειες, 

αμπελώνες, οπορωφόρα, 

βοσκοτόπια) και η καταστροφή 

βλάστησης και των ειδών 

χλωρίδας και πανίδας.      Β.  

Απαγορεύεται  η υποβάθμιση 

των φυσικών τύπων οικοτόπων 

από ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες όπως 2 

υπερβόσκηση των 

βοσκολιβαδιών  και 

υποβάθμιση της βλάστησης 

από τα ζώα (απογυμνωμένα 

βοσκοτόπια λόγω 

υπεράριθμου αριθμού ζώων) 

σε περιοχές του Δικτύου  

Natura 2000. Απαγορεύεται  η 

υποβάθμιση κυρίως των 

φυσικών τύπων οικοτόπων 

όπως οι φρυγανότοποι, 

λιβάδια με   αγρωστώδη καθώς 

και των οικοτόπων με ελιές και 

χαρουπιές (Οικότοποι της 

Δεν προκύπτουν κάποιες σχετικές 

υποχρεώσεις από την Βάση 

Εκκίνησης

Δεν προκύπτουν κάποιες σχετικές 

υποχρεώσεις από την Βάση 

Εκκίνησης

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από την 

Βάση Εκκίνησης

Απαγόρευση επέκτασης και ενοποίησης 

αγροτεμαχίων.

Συνήθης πρακτική είναι 

η αλλαγή χρήσης γης, 

ακολουθόντας τις 

πρόνοιες της 

Νομοθεσίας για 

εκπόνηση 

περιβαλλοντικής 

μελέτης. 

GAEC7.1 (πρώην GAEC Δ.3) 

Τοπίο και στοιχειώδες επίπεδο 

συντήρησης. Διατήρηση των 

χαρακτηριστικών του τοπίου, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των φυτικών 

φρακτών, λιμνών, τάφρων, 

δεντροστοιχιών, ομαδικών η 

μεμονωμένων, παρυφών 

αγρών και αναβαθμίδων, 

συμπεριλαμβανομένης της 

απαγόρευσης της κοπής 

φυτικών φρακτών και δέντρων 

κατά την περίοδο 

αναπαραγωγής και εξάρτησης 

των πτηνών και προαιρετικά 

μέτρα για την αποφυγή 

χωροκατακτητικών φυτικών 

ειδών. Επιβάλλεται η 

διατήρηση των 

χαρακτηριστικών του τοπίου, 

δένδρων, θάμνων, φρακτών, 

αναβαθμίδων σε καλή 

κατάσταση εντός των 

αγροτεμάχιων

SMR 3, ENVI A1 Α. 

Απαγορεύεται η μεγάλης 

κλίμακας διαμόρφωση και 

αλλοίωση των αγροτεμαχίων 

περιλαμβανομένων των 

βοσκοτόπων  (γεωργική γη- 

αροτραίες καλλιέργειες, 

αμπελώνες, οπορωφόρα, 

βοσκοτόπια) και η καταστροφή 

βλάστησης και των ειδών 

χλωρίδας και πανίδας.      Β.  

Απαγορεύεται  η υποβάθμιση 

των φυσικών τύπων οικοτόπων 

από ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες όπως 2 

υπερβόσκηση των 

βοσκολιβαδιών  και 

υποβάθμιση της βλάστησης 

από τα ζώα (απογυμνωμένα 

βοσκοτόπια λόγω 

υπεράριθμου αριθμού ζώων) 

σε περιοχές του Δικτύου  

Natura 2000. Απαγορεύεται  η 

υποβάθμιση κυρίως των 

φυσικών τύπων οικοτόπων 

όπως οι φρυγανότοποι, 

λιβάδια με   αγρωστώδη καθώς 

και των οικοτόπων με ελιές και 

χαρουπιές (Οικότοποι της 

Δεν προκύπτουν κάποιες σχετικές 

υποχρεώσεις από την Βάση 

Εκκίνησης

Δεν προκύπτουν κάποιες σχετικές 

υποχρεώσεις από την Βάση 

Εκκίνησης

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από την 

Βάση Εκκίνησης

Παραμονή ασυγκόμιστης παραγωγής σε 

ποσοστό 15% σε επίπεδο συνολικής 

έκτασης που εντάσσεται στο καθεστώς, 

μέχρι τέλη Ιουλίου κάθε έτους. Δεν 

αποτελεί ισοδύναμη πρακτική του 

Πρασινίσματος (Πυλώνας Ι)

Συνήθης πρακτική, είναι 

η νωπή συγκομιδή (για 

παραγωγή ενσυρώματος 

ή σανού), καθώς 

χρησιμοποιείται ευρέως 

ως ζωοτροφή.

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από την 

Βάση Εκκίνησης

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από την 

Βάση Εκκίνησης

Δεν προκύπτουν κάποιες σχετικές 

υποχρεώσεις από την Βάση 

Εκκίνησης

Διατήρηση περιοχών οικολογικής εστίασης: υποχρέωση διατήρησης περιοχών οικολογικής εστίασης σε ποσοστό 5% και ενδεχόμενα 7% από το 2017. Ως τέτοιες περιοχές μπορούν να θεωρηθούν ενδεικτικά οι αναβαθμίδες, η γη σε αγρανάπαυση, οι ζώνες ανάσχεσης κα. Το ποσοστό εφαρμόζεται μόνο στις αρόσιμες εκτάσεις. Οι εκμεταλλεύσεις με έκταση κάτω των 15 εκταρίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διατηρούν εκτάσεις οικολογικής εστίασης. Να φυτεύονται αροτραίες 

καλλιεργειες 



Δημιουργία εκτάσεων 3% του 

αγροτεμαχίου, όπου θα γίνεται 

καλλιέργεια ψυχανθών η οποία δεν θα 

συγκομίζεται μέχρι τέλη Ιουλίου κάθε 

έτους. Δεν αποτελεί ισοδύναμη 

πρακτική του Πρασινίσματος (Πυλώνας 

Ι)

Συνήθης πρακτική είναι 

η μονοκαλλιέργεια 

ολόκληρης της 

καλλιεργούμενης 

έκτασης.

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από την 

Βάση Εκκίνησης

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από την 

Βάση Εκκίνησης

Δεν προκύπτουν κάποιες σχετικές 

υποχρεώσεις από την Βάση 

Εκκίνησης

Διατήρηση περιοχών οικολογικής εστίασης: υποχρέωση διατήρησης περιοχών οικολογικής εστίασης σε ποσοστό 5% και ενδεχόμενα 7% από το 2017. Ως τέτοιες περιοχές μπορούν να θεωρηθούν ενδεικτικά οι αναβαθμίδες, η γη σε αγρανάπαυση, οι ζώνες ανάσχεσης κα. Το ποσοστό εφαρμόζεται μόνο στις αρόσιμες εκτάσεις. Οι εκμεταλλεύσεις με έκταση κάτω των 15 εκταρίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διατηρούν εκτάσεις οικολογικής εστίασης. Να φυτεύονται αροτραίες 

καλλιεργειες 

Διατήρηση του 10% της έκτασης 

ακαλλιέργητο σε επίπεδο 

εκμετάλλευσης ή και τεμαχίου, κατά 

την περίοδο Φεβρουαρίου – 

Σεπτεμβρίου. Η έκταση προτείνεται 

όπως διατηρείται σε μέρη γειτνίασης με 

επιφανειακά ύδατα, όχθους και 

ξερολιθιές όπου υπάρχουν.  Δεν 

αποτελεί ισοδύναμη πρακτική του 

Πρασινίσματος (Πυλώνας Ι)

Συνήθης πρακτική είναι 

η καλλιέργεια 

ολόκληρης της 

καλλιεργούμενης 

έκτασης.

GAEC 4 (πρώην GAEC Α.1) 

Ελάχιστη εδαφοκάλυψη.

Πρέπει να υπάρχει 

φυσική/φυτική βλάστηση για 

κάλυψη σε εδάφη με κλίση 

μεγαλύτερη του 10% κατά 

τους μήνες Ιανουάριο-

Φεβρουάριο κάθε έτους

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από την 

Βάση Εκκίνησης

Δεν προκύπτουν κάποιες σχετικές 

υποχρεώσεις από την Βάση 

Εκκίνησης

Δεν προκύπτουν κάποιες σχετικές 

υποχρεώσεις από την Βάση 

Εκκίνησης

Στην περίπτωση των 

δενδρωδών καλλιεργειών θα 

πρέπει να γίνεται 

ικανοποιητική καταπολέμηση 

ζιζανίων και αφαίρεση των 

ξηρών κλάδων από την κόμη 

των δέντρων τουλάχιστον μια 

φορά τον χρόνο.

Εμπλουτισμός του εδάφους με 

ενσωμάτωση κόμποστ κατά την 

περίοδο Νοεμβρίου - Φεβρουαρίου. Η 

ελάχιστη αποδεκτή ποσότητα είναι 12 

m3/ ha. 

Συνήθης πρακτική είναι 

η χρήση ανόργανων 

λιπασμάτων για αύξηση 

της συγκέντρωσης 

θρεπτικών αλάτων στο 

έδαφος και όχι για 

αύξηση της οργανικής 

ύλης.

GAEC6.2 (πρώην GAEC B.2) 

Διατήρηση των επιπέδων της 

οργανικής ύλης του εδάφους 

μέσω κατάλληλων πρακτικών, 

συμπεριλαμβανομένης της 

απαγόρευσης της καύσης 

υπολειμμάτων καλλιεργειών, 

εκτός αν γίνεται για λόγους 

φυτοπροστασίας.

Απαγορεύεται το κάψιμο της 

ποκαλάμης. 

Επιτρέπεται το κάψιμο 

δέντρων ή κλαδευμάτων, κατά 

την περίοδο του κλαδεύματος, 

μόνο στις περιπτώσεις 

προσβολών από μολυσματικές 

ασθένειες.

Επιτρέπεται η ελεγχόμενη 

καύση της ποκαλάμης από ή 

με άδεια του Τμήματος Δασών 

ή των Επαρχιακών Διοικήσεων, 

σε καθορισμένες περιοχές 

υψηλού κινδύνου που 

γειτνιάζουν με δασικές 

εκτάσεις και σε ζώνες 

περιορισμένου πλάτους, με 

σκοπό την μείωση του 

κινδύνου έκρηξης και 

επέκτασης των δασικών 

SMR - 1, NSEN A.1: Τηρείται 

Αρχείο στο οποίο 

αναγράφονται όλες οι 

προσθήκες αζωτούχων 

λιπασμάτων.  Πρόνοιες που 

προκύπτουν σχετικά με τo SMR 

10 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ (MRPP A1-A4) 

Τήρηση αρχείου με τις 

εφαρμογές 

φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων

Συμμόρφωση με τις πρόνοιες των 

ακόλουθων οδηγιών, όπως 

περιγράφονται στη βάση εκκίνησης. 

Οδηγία 91/676/ΕΟΚ ( K.Δ.Π. 

263/2007 Κώδικας Ορθής γεωργικής 

Πρακτικής και το Πρόγραμμα 

Δράσης (K.Δ.Π. 281/2014- 

Πρόγραμμα Δράσης) 

Δεν προκύπτουν κάποιες σχετικές 

υποχρεώσεις από την Βάση 

Εκκίνησης

Δεν προκύπτουν κάποιες 

σχετικές υποχρεώσεις από την 

Βάση Εκκίνησης


