
Κωδικόσ 

Καθεςτώτοσ
Κωδικόσ/ Τίτλοσ Καθεςτώτοσ 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

Εκρίηωςθ εςπεριδοειδών που είναι ςτο παραγωγικό τουσ 

ςτάδιο. Σα τεμάχια πρζπει να αρδεφονται αποκλειςτικά από 

αδειοφχεσ γεωτριςεισ

Καλλιζργεια Εςπεριδοειδών GAEC 2: Σιρθςθ των 

διαδικαςιών ζγκριςθσ για τθ 

χριςθ των υδάτων για άρδευςθ, 

εφόςον προβλζπεται.

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεώςεισ από 

τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

Δεν προκφπτουν κάποιεσ ςχετικζσ 

υποχρεώςεισ από τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

Δενδρωδεισ  καλλιεργειεσ: 

κα πρζπει να γίνεται 

ικανοποιθτικι 

καταπολζμθςθ ηιηανίων και 

αφαίρεςθ των ξθρών 

κλάδων από τθν κόμθ των 

δζντρων τουλάχιςτον μια 

φορά τον χρόνο.

Επιτόπιοσ ζλεγχοσ 100% για 

τθν ζνταξθ ςτο μζτρο πριν τθν 

αντικατάςταςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ καλλιζργειασ. 

Βζλτιςτθ περίοδοσ ελζγχου 

κεωρείται μεταξφ  Μαϊου - 

επτεμβρίου κάκε ζτουσ. 

Φφτευςθ νζων καλλιεργειών με φυτείεσ ελιάσ ι χαρουπιάσ 

ι φραγκοςυκιάσ ι άλλων καλλιεργειών που κα κακορίηονται 

κατά τθν προκφρθξθ

Καλλιζργεια Εςπεριδοειδών Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεώςεισ από τθν 

Βάςθ Εκκίνθςθσ

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεώςεισ από 

τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

Δεν προκφπτουν κάποιεσ ςχετικζσ 

υποχρεώςεισ από τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

Δενδρωδεισ  καλλιεργειεσ: 

κα πρζπει να γίνεται 

ικανοποιθτικι 

καταπολζμθςθ ηιηανίων και 

αφαίρεςθ των ξθρών 

κλάδων από τθν κόμθ των 

δζντρων τουλάχιςτον μια 

φορά τον χρόνο.

Ο επιτόπιοσ ζλεγχοσ για τθν 

εγκατάςταςθ νζασ φυτείασ, 

δεν ζχει βζλτιςτθ περίοδο 

ελζγχου κάκε ζτοσ. Θα 

ελζγχεται με επιτόπιο ζλεγχο 

ςε ςυνδυαςμό με άλλα 

κακεςτώτα που ςυμμετζχει ο 

ενδιαφερόμενοσ.

Υπαρξθ υδρομετρθτι ςτο αγροτεμάχιο Μθ φπαρξθ υδρομετρθτι ςτο 

αγροτεμάχιο

GAEC 2: Σιρθςθ των 

διαδικαςιών ζγκριςθσ για τθ 

χριςθ των υδάτων για άρδευςθ, 

εφόςον προβλζπεται.

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεώςεισ από 

τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

Δεν προκφπτουν κάποιεσ ςχετικζσ 

υποχρεώςεισ από τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεώςεισ από 

τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

Ο επιτόπιοσ ζλεγχοσ για τθν 

φπαρξθ υδρομετρθτι, δεν ζχει 

βζλτιςτθ περίοδο ελζγχου 

κάκε ζτοσ. Θα ελζγχεται με 

επιτόπιο ζλεγχο ςε 

ςυνδυαςμό με άλλα 

κακεςτώτα που ςυμμετζχει ο 

ενδιαφερόμενοσ.

Ζλεγχοσ τθσ ποςότθτασ νεροφ που ζχει καταναλωκεί ςτο 

αγροτεμάχιο. τθν περίπτωςθ τθσ Ελιάσ, Χαρουπιάσ, θ 

ποςότθτα νεροφ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 

4300κ.μ./εκτάριο ενώ τισ φραγκοςυκιζσ τα 3000 κ.μ. νεροφ/ 

εκτάριο. Για νζεσ καλλιζργειεσ που κα κακορίηονται κατά 

τθν προκιρυξθ, κα κακορίηεται και θ μζγιςτθ ποςότθτα 

νεροφ κατά τθν προκιρυξθ

Κατανάλωςθ 8000κ.μ. νεροφ/εκτάριο GAEC 2: Σιρθςθ των 

διαδικαςιών ζγκριςθσ για τθ 

χριςθ των υδάτων για άρδευςθ, 

εφόςον προβλζπεται.

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεώςεισ από 

τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

Δεν προκφπτουν κάποιεσ ςχετικζσ 

υποχρεώςεισ από τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεώςεισ από 

τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

Βζλτιςτθ περίοδοσ επιτόπιου 

ελζγχου κεωρείται ο μινασ 

Οκτώβριοσ κάκε ζτουσ για 

ζλεγχο τθσ ετιςιασ 

κατανάλωςθσ φδατοσ. 

Εξαίρεςθ αποτελεί το πρώτο 

ζτοσ όπου πρζπει να γίνει 

επιπλζον ζλεγχοσ τθσ ζνδειξθσ 

του μετρθτι, κατά τθν 

εγκατάςταςθ του.

Σιρθςθ αρχείου γεωργοφ όπου κα αναφζρονται οι ςχετικζσ 

με το κακεςτώσ, δραςτθριότθτεσ του γεωργοφ.

Σιρθςθ αρχείου γεωργοφ μόνο για τισ 

παραμζτρουσ που απαιτοφνται, ςτα 

πλαίςια τθσ Πολλαπλισ υμμόρφωςθσ, 

για τον Πυλώνα Ι τθσ ΚΑΠ.

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεώςεισ 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 

φυτοπροςτατευτικών 

προϊόντων

υμμόρφωςθ με τισ πρόνοιεσ των 

ακόλουκων οδθγιών, όπωσ 

περιγράφονται ςτθ βάςθ εκκίνθςθσ. 

Οδθγία 91/676/ΕΟΚ ( K.Δ.Π. 263/2007 

Κώδικασ 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 Γεωργικών 

Φαρμάκων Κανονιςμοί του 2012  και 

Σο περί Φυτοπροςτατευτικών 

Προϊόντων (Εκνικό χζδιο Δράςθσ - 

Διάταγμα του 2013 - Παράρτθμα Ι : 

Γενικζσ αρχζσ τθσ Ολοκλθρωμζνθσ 

Φυτοπροςταςίασ)

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεώςεισ από 

τθν Βάςθ Εκκίνθςθσ

Ελζγχεται μαηί με τον επιτόπιο 

ζλεγχο. 

Τίτλοσ μζτρου/ καθεςτώτοσ: 10.1.5. Μείωςη Πιζςεων ςε Υπόγειουσ Υδροφορείσ -Α. Αντικατάςταςη καλλιεργειών με νζεσ μειωμζνων υδατικών αναγκών

10.1.5.Α.

Μείωςθ Πιζςεων ςε Τπόγειουσ 

Τδροφορείσ -Β. Αντικατάςταςθ 

καλλιεργειών με νζεσ μειωμζνων 

υδατικών αναγκών


