
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

Tήρηση αρχείου 

γεωργού όπου να 

καταγράφονται οι 

δραστηριότητες που 

αφορούν το 

συγκεκριμένο καθεστώς.

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 της δράσης 

για επιπλέον καλλιέργεια.

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

Συνήθης πρακτική είναι η 

παραμονή τυχόν 

φυτικών υπολειμμάτων 

εντός του τεμαχίου μέχρι 

την επόμενη καλλιέργεια 

η οποία γίνεται κατά την 

φθινοπωρινή περίοδο, 

οπότε η υγρασία του 

εδάφους αυξάνεται λόγω 

βροχοπτώσεων

GAEC 6.1 Διατήρηση των 

επιπέδων της οργανικής 

ύλης του εδάφους μέσω 

κατάλληλων πρακτικών, 

συμπεριλαμβανομένης 

της απαγόρευσης της 

καύσης υπολειμμάτων 

καλλιεργειών, εκτός αν 

γίνεται για λόγους 

φυτοπροστασίας.

Η καλλιέργεια του 

εδάφους θα πρέπει να 

γίνεται μόνο όταν το 

έδαφος είναι στο ρώγο 

του.

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.  

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 

Η βέλτιστη περίοδος για 

επιτόπιο έλεγχο 

εφαρμογής της δράσης, 

είναι η περίοδος Ιουνίου - 

Ιουλίου κάθε έτους.

Τίτλος μέτρου/ καθεστώτος: 10.1.13. Εφαρμογή πυροπροστατευτικών χειρισμών σε παραδασόβιες εκτάσεις καλλιεργούμενες με σιτηρά

10.1.13 Εφαρμογή 

πυροπροστατευτικών 

χειρισμών σε 

παραδασόβιες εκτάσεις 

καλλιεργούμενες με 

σιτηρά


