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Δράςεισ Επιπλζον υποχρεώςεισ/ δράςεισ Συνήθεισ Πρακτικζσ GAEC Standard Minimum Requiremnets (SMR)

Minimum requirements for fertilisers & 

pesticides   

Minimum 

activities notifed 

under Pillar I

Επιπλζον Πληροφόρηςη 

ςχετικά με ελζγχουσ

Ο αιτθτισ ςε ςυνεργαςία με ςφμβουλο 

γεωπόνο, προβαίνουν ςε εκτίμθςθ 

επικινδυνότθτασ ςχετικά με το 

περιβάλλον και τθν υγεία των ηϊων, 

τθν καταλλθλότθτα τθσ τοποκεςίασ 

για αςφαλι παραγωγι τροφίμων , 

κακϊσ και ανάπτυξθ ενόσ ςχεδίου 

διαχείριςθσ το οποίο κακορίηει 

ςτρατθγικζσ ελαχιςτοποίθςθσ των 

κινδφνων που αναγνωρίηονται από 

τθν εκτίμθςθ επικινδυνότθτασ.

Ο γεωργόσ εφαρμόηει γεωργικζσ 

πρακτικζσ ςφμφωνα με τθν 

προςωπικι του εκτίμθςθ, 

τθρϊντασ τισ πρόνοιεσ τθσ βάςθσ 

εκκίνθςθσ.

GAEC 1- Διατιρθςθ ηωνϊν 

ανάςχεςθσ κατά μικοσ των 

υδατορευμάτων           GAEC 3- 

Προςταςία των υπογείων υδάτων 

από τθ ρφπανςθ               GAEC 5 

(1&2) Ελάχιςτθ διαχείριςθ γαιϊν 

ςε ςχζςθ με τον κίνδυνο  για 

διάβρωςθ που υπάρχει ςτθν 

περιοχι      GAEC 7- Σοπίο και 

ςτοιχειϊδθσ επίπεδο ςυντιρθςθσ/ 

Διατιρθςθ των χαρακτθριςτικϊν 

του τοπίου (GAEC 7.1,7.3, 7.5)               

Πρόνοιεσ που προκφπτουν ςχετικά με τα 

ακόλουκα (περιγράφονται αναλυτικά ςτθ 

βάςθ εκκίνθςθσ):   SMR1 A- 

Αποκθκευτικόσ χϊροσ λιπαςμάτων  (MRF 

A1)                   SMR1 Δ-Εφαρμογι 

Προγράμματοσ Δράςθσ για ευαίςκθτεσ 

από νιτρορφπανςθ περιοχζσ (MRF Δ1-Δ5 

ΚΑΙ NSEN A1-A11) SMR2 - ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΑΓΡΙΩΝ ΠΣΗΝΩΝ

SMR3 - ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ, ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ 

ΧΛΩΡΙΔΑ (ENVI A1-3, ENVI A5-10)

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 

Διοικθτικόσ ζλεγχοσ με 

προςκόμιςθ 

πιςτοποιθτικοφ από 

πιςτοποιθμζνο ιδιωτικό 

φορζα πιςτοποίθςθσ 

ολοκλθρωμζνθσ 

διαχείριςθσ παραγωγισ. 

Μπορεί να ελζγχεται 

οποιαδιποτε ςτιγμι ςτθ 

διάρκεια του ζτουσ. 

Πραγμαηοποίηζη εκηίμηζης 

επικινδσνόηηηας, δειγμαηοληυία 

και διενέργεια αναλύζεφν για 

ηστόν σπολείμμαηα 

θσηοπροζηαηεσηικών οσζιών, ζε 

παραγώμενα προχόνηα, με 

επικένηρφζη ζηις πιο δραζηικές - 

ζημανηικές οσζίες ανά περίπηφζη. 

Ο καθοριζμός ηφν αναλύζεφν 

γίνεηαι από ειδικό ζύμβοσλό – 

γεφπόνο.

Ο γεωργόσ εφαρμόηει γεωργικζσ 

πρακτικζσ ςφμφωνα με τθν 

προςωπικι του εκτίμθςθ, 

τθρϊντασ τισ πρόνοιεσ τθσ βάςθσ 

εκκίνθςθσ.

Δεν προκφπτουν κάποιεσ ςχετικζσ 

υποχρεϊςεισ από τθν Βάςθ 

Εκκίνθςθσ

Πρόνοιεσ που προκφπτουν ςχετικά με τα 

ακόλουκα (περιγράφονται αναλυτικά ςτθ 

βάςθ εκκίνθςθσ):SMR 10 - ΕΛΑΧΙΣΕ 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ (MRPP A1-4, MRPP B1-3, MRPP  

Γ1) SMR4- Απαγόρευςθ διάκεςθσ ςτθν 

αγορά μθ αςφαλϊν τροφίμων

υμμόρφωςθ με τισ πρόνοιεσ τθσ Οδθγίασ 

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), όπωσ 

περιγράφονται ςτθ βάςθ εκκίνθςθσ.  

Να φυτεφονται 

αροτραίεσ 

καλλιεργειεσ 

Διοικθτικόσ ζλεγχοσ με 

προςκόμιςθ 

πιςτοποιθτικοφ από 

πιςτοποιθμζνο ιδιωτικό 

φορζα πιςτοποίθςθσ 

ολοκλθρωμζνθσ 

διαχείριςθσ παραγωγισ. 

Μπορεί να ελζγχεται 

οποιαδιποτε ςτιγμι ςτθ 

διάρκεια του ζτουσ. 

υλλογι και απομάκρυνςθ των 

κονδφλων από το αγροτεμάχιο.

Οι ςκάρτοι κόνδυλοι αφινονται 

ςτο χωράφι.

Δεν προκφπτουν κάποιεσ ςχετικζσ 

υποχρεϊςεισ από τθν Βάςθ 

Εκκίνθςθσ

Δεν προκφπτουν κάποιεσ ςχετικζσ 

υποχρεϊςεισ από τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

υμμόρφωςθ με τισ πρόνοιεσ τθσ Οδθγίασ 

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), όπωσ 

περιγράφονται ςτθ βάςθ εκκίνθςθσ.  

Να φυτεφονται 

αροτραίεσ 

καλλιεργειεσ 

Βζλτιςτεσ περίοδοι 

ελζγχου για  ςκάρτουσ 

κόνδυλουσ κεωροφνται οι 

περίοδοι Ιανουαρίου  & 

Ιουνίου - Ιουλίου κάκε 

ζτουσ.

Απαγορεφεται ο ψεκαςμόσ για 

ςκοποφσ καταπολζμθςθσ επιβλαβϊν 

οργανιςμϊν εκτόσ από εξαιρετικζσ 

περιπτϊςεισ όπου θ εφαρμογι 

φυτοπροςτατευτικϊν κα γίνεται με 

τθν κακοδιγθςθ του ςυμβοφλου 

γεωπόνου. Δεν παρζχεται ενίςχυςθ 

για τθν απαγόρευςθ ψεκαςμοφ.

Χριςθ φυτοπροςτατευτικϊν 

προϊόντων για τθν αντιμετϊπιςθ 

εχκρϊν, τθρϊντασ τισ πρόνοιεσ 

τθσ βάςθσ εκκίνθςθσ

Δεν προκφπτουν κάποιεσ ςχετικζσ 

υποχρεϊςεισ από τθν Βάςθ 

Εκκίνθςθσ

Πρόνοιεσ που προκφπτουν ςχετικά με τα 

ακόλουκα (περιγράφονται αναλυτικά ςτθ 

βάςθ εκκίνθςθσ):SMR 10 - ΕΛΑΧΙΣΕ 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ (MRPP A1-4, MRPP B1-3, MRPP  

Γ1)

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)

Δεν προκφπτουν 

κάποιεσ ςχετικζσ 

υποχρεϊςεισ από 

τθν Βάςθ 

Εκκίνθςθσ

Η δράςθ ελζγχεται 

διοικθτικά από τον ζλεγχο 

αρχείου μαηί με τον 

επιτόπιο ζλεγχο.

Δράζη 3

Σιρθςθ αρχείου γεωργοφ όπου κα 

αναφζρονται οι ςχετικζσ με το 

κακεςτϊσ, δραςτθριότθτεσ του 

γεωργοφ. Δεν παρζχεται ενίςχυςθ για 

τθν τιρθςθ αρχείου.

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/ καθεςτώτοσ: 10.1.3. Στοχευμζνεσ αγροπεριβαλλοντικζσ δράςεισ ςτην καλλιζργεια τησ πατάτασ και των 

εςπεριδοειδών -Α. Πατάτεσ

Σηοτεσμένες 

αγροπεριβαλλονηι

κές δράζεις ζηην 

καλλιέργεια ηης 

παηάηας και ηφν 

εζπεριδοειδών -Α. 

Παηάηες

10.1.3.Α

Δράζη 1

Δράζη 2


