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Επιπλζον υποχρεϊςεισ/ δράςεισ Συνήθεισ Πρακτικζσ GAEC Standard Minimum 

Requiremnets (SMR)

Minimum requirements for fertilisers & pesticides  

 

Minimum 

activities notifed 

under Pillar I

Επιπλζον Πληροφόρηςη 

ςχετικά με ελζγχουσ

Διλωςθ τθσ πρϊτθσ καλλιζργειασ που κα 

καλλιεργθκεί, ςτθν ζναρξθ του τριετοφσ κφκλου 

αμειψιςποράσ, ταυτόχρονα με τθν υποβολι 

αίτθςθσ για ςυμμετοχι.

Μονοκαλλιζργεια κρικαριοφ ι 

άλλων ςιτθρϊν χωρίσ τθν χριςθ 

πιςτοποιθμζνου ςπόρου 

Δεν προκφπτουν 

κάποιεσ ςχετικζσ 

υποχρεϊςεισ από 

τθν Βάςθ 

Εκκίνθςθσ

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεϊςεισ 

από τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

Δεν προκφπτουν κάποιεσ ςχετικζσ υποχρεϊςεισ 

από τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

Δεν προκφπτουν 

κάποιεσ ςχετικζσ 

υποχρεϊςεισ από 

τθν Βάςθ 

Εκκίνθςθσ

Ελζγχεται διοικθτικά μαηί με 

τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ.

Εφαρμογι τριετοφσ κφκλου αμειψιςποράσ. Ο 

τριετισ κφκλοσ αμειψιςποράσ περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά ςε ξεχωριςτά ζτθ: Ψυχανκζσ ι μίγμα 

ψυχανκοφσ/ ςιτθροφ, Ψυχανκζσ για χλωρι  

λίπανςθ, ςιτθρό. Η δράςθ δεν αποτελεί 

ιςοδφναμθ πρακτικι του πραςινίςματοσ, για τον 

Πυλϊνα Ι τθσ ΚΑΠ.

Μονοκαλλιζργεια κρικαριοφ ι 

άλλων ςιτθρϊν χωρίσ τθν χριςθ 

πιςτοποιθμζνου ςπόρου 

GAEC 6.2 

Διατιρθςθ των 

επιπζδων τθσ 

οργανικισ φλθσ 

του εδάφουσ μζςω 

κατάλλθλων 

πρακτικϊν

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεϊςεισ 

από τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

υμμόρφωςθ με τισ πρόνοιεσ των ακόλουκων 

οδθγιϊν, όπωσ περιγράφονται ςτθ βάςθ εκκίνθςθσ. 

Οδθγία 91/676/ΕΟΚ ( K.Δ.Π. 263/2007 Κϊδικασ 

Ορκισ γεωργικισ Πρακτικισ και το Πρόγραμμα 

Δράςθσ (K.Δ.Π. 281/2014- Πρόγραμμα Δράςθσ) 

Οδθγία 2009/128/EΕ, Γενικζσ Αρχζσ 2 και 8: (Οι 

περί Ορκολογικισ Χριςθσ Γεωργικϊν Φαρμάκων 

Κανονιςμοί του 2012  και Σο περί 

Φυτοπροςτατευτικϊν Προϊόντων (Εκνικό χζδιο 

Δράςθσ - Διάταγμα του 2013 - Παράρτθμα Ι : 

Γενικζσ αρχζσ τθσ Ολοκλθρωμζνθσ 

Φυτοπροςταςίασ)

Να φυτεφονται 

αροτραίεσ 

καλλιεργειεσ 

Βζλτιςτθ περίοδοσ ελζγχου 

είναι θ περίοδοσ μεταξφ 

Μαρτίου- Ιουλίου κάκε ζτουσ. 

τθν χρονιά που κα 

εφαρμόηεται θ χλωρι λίπανςθ 

κα γίνεται επιτόπιοσ ζλεγχοσ 

για ενςωμάτωςθ ςτο ζδαφοσ 

τθν περίοδο Μαίου - Ιουνίου 

κάκε ζτουσ.  

Χριςθ Πιςτοποιθμζνου ςπόρου Μονοκαλλιζργεια κρικαριοφ ι 

άλλων ςιτθρϊν χωρίσ τθν χριςθ 

πιςτοποιθμζνου ςπόρου 

Δεν προκφπτουν 

κάποιεσ ςχετικζσ 

υποχρεϊςεισ από 

τθν Βάςθ 

Εκκίνθςθσ

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεϊςεισ 

από τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

Δεν προκφπτουν κάποιεσ ςχετικζσ υποχρεϊςεισ 

από τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

Να φυτεφονται 

αροτραίεσ 

καλλιεργειεσ 

Ελζγχεται διοικθτικά  με 

υποβολι ςχετικϊν 

πιςτοποιθτικϊν (ετικζτεσ 

ςυςκευαςίασ) ςτον Οργανιςμό 

πλθρωμϊν, τα οποία 

υποβάλλονται μάηί με τθν 

αίτθςθσ ςυμετοχισ ςτο 

κακεςτϊσ.

Σιρθςθ αρχείου γεωργοφ όπου κα αναφζρονται 

οι ςχετικζσ με το κακεςτϊσ, δραςτθριότθτεσ του 

γεωργοφ.

Σιρθςθ αρχείου γεωργοφ μόνο 

για τισ παραμζτρουσ που 

απαιτοφνται, ςτα πλαίςια τθσ 

Πολλαπλισ υμμόρφωςθσ, για 

τον Πυλϊνα Ι τθσ ΚΑΠ.

Δεν προκφπτουν 

κάποιεσ ςχετικζσ 

υποχρεϊςεισ από 

τθν Βάςθ 

Εκκίνθςθσ

SMR - 1, NSEN A.1: 

Σθρείται Αρχείο ςτο 

οποίο αναγράφονται όλεσ 

οι προςκικεσ αηωτοφχων 

λιπαςμάτων.                                   

Πρόνοιεσ που 

προκφπτουν ςχετικά με 

τo SMR 10 - ΕΛΑΧΙΣΕ 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ 

ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ (MRPP A1-A4) 

Σιρθςθ αρχείου με τισ 

εφαρμογζσ 

φυτοπροςτατευτικϊν 

προϊόντων

υμμόρφωςθ με τισ πρόνοιεσ των ακόλουκων 

οδθγιϊν, όπωσ περιγράφονται ςτθ βάςθ εκκίνθςθσ. 

Οδθγία 91/676/ΕΟΚ ( K.Δ.Π. 263/2007 Κϊδικασ 

Ορκισ γεωργικισ Πρακτικισ και το Πρόγραμμα 

Δράςθσ (K.Δ.Π. 281/2014- Πρόγραμμα Δράςθσ) 

Οδθγία 2009/128/EΕ, Γενικζσ Αρχζσ 8: (Οι περί 

Ορκολογικισ Χριςθσ Γεωργικϊν Φαρμάκων 

Κανονιςμοί του 2012  και Σο περί 

Φυτοπροςτατευτικϊν Προϊόντων (Εκνικό χζδιο 

Δράςθσ - Διάταγμα του 2013 - Παράρτθμα Ι : 

Γενικζσ αρχζσ τθσ Ολοκλθρωμζνθσ 

Φυτοπροςταςίασ)

Δεν προκφπτουν 

κάποιεσ ςχετικζσ 

υποχρεϊςεισ από 

τθν Βάςθ 

Εκκίνθςθσ

Ελζγχεται μαηί με τον επιτόπιο 

ζλεγχο. 

Τίτλοσ μζτρου/ καθεςτϊτοσ: 10.1.2. Εφαρμογή αμειψιςποράσ ςτην καλλιζργεια τησ πατάτασ και των ςιτηρϊν -Β1. Σιτηρά

10.1.2.B1

.

Εφαρμογι αμειψιςποράσ 

ςτθν καλλιζργεια τθσ 

πατάτασ και των ςιτθρϊν -

B1. ιτθρά 


