
10.1.6  Προςταςία Φυςικήσ Βλάςτηςησ και Χαρακτηριςτικών του Τοπίου, για ςκοποφσ βιοποικιλότητασ και μείωςη τησ διάβρωςησ         

Κωδικόσ 

Καθεςτώτο

σ

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

Καρατόμθςθ και απομάκρυνςθ ξενικϊν και 

ειςβλθτικϊν δζνδρων και κάμνων από τθν επιλζξιμθ 

ζκταςθ που εφάπτεται των αγροτεμαχίων, κατά τθν 

περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου (π.χ. ακακία - 

Acacia salina, ψευδοακακία - Robinia pseudoacacia)                                                                                                                                    

Οι εκτάςεισ περιμετρικά των αγροτεμαχίων που 

χαρακτθρίηονται από αυτοφυι φυςικι βλάςτθςθ και 

χαρακτθριςτικά του τοπίου και μποροφν να 

καλλιεργθκοφν, ζχουν αρχίςει να ιςοπεδϊνονται και 

να αποψιλϊνονται. τισ υπόλοιπεσ εκτάςεισ 

παρατθρείται ζντονο  το φαινόμενο τθσ επικράτθςθσ 

χωροκατακτθτικϊν ξενικϊν ειδϊν με ταυτόχρονο 

εκτοπιςμό τθσ φυςικισ βλάςτθςθσ.

GAEC7.1 Τοπίο και ςτοιχειώδεσ επίπεδο ςυντήρηςησ. Διατήρηςη των 

χαρακτηριςτικών του τοπίου, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςη, των 

φυτικών φρακτών, λιμνών, τάφρων, δεντροςτοιχιών, ομαδικών η 

μεμονωμζνων, παρυφών αγρών και αναβαθμίδων, ςυμπεριλαμβανομζνησ 

τησ απαγόρευςησ τησ κοπήσ φυτικών φρακτών και δζντρων κατά την περίοδο 

αναπαραγωγήσ και εξάρτηςησ των πτηνών και προαιρετικά μζτρα για την 

αποφυγή χωροκατακτητικών φυτικών ειδών. Επιβάλλεηαι η διαηήρηζη ηων 

ταρακηηριζηικών ηοσ ηοπίοσ, δένδρων, θάμνων, θρακηών, αναβαθμίδων ζε καλή 

καηάζηαζη ενηός ηων αγροηεμάτιων. 

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 με 

επιτόπιο ζλεγχο. 

Βζλτιςτθ περίοδοσ 

κεωρείται από 

Απρίλθ - Αφγουςτο 

κάκε ζτουσ. 

Διατιρθςθ ξερολικιϊν, λικοδομϊν, λαγουμιϊν και 

πθγαδιϊν ςε καλι και λειτουργικι κατάςταςθ χωρίσ 

τθν χριςθ ςυνδετικϊν ουςιϊν  ςτθν επιλζξιμθ 

ζκταςθ που εφάπτεται των αγροτεμαχίων 

(διατιρθςθ τθσ δομισ και τθσ ςυνεκτικότθτασ, 

διατιρθςθ ςε καλι κατάςταςθ των ανοιγμάτων των 

λαγουμιϊν και των ςτομίων των πθγαδιϊν, τα 

ςτόμια πθγαδιϊν και τα ανοίγματα των λαγουμιϊν 

πρζπει να διατθροφνται ανοικτά για ςκοποφσ 

βιοποικιλότθτασ)  

Αντικατάςταςθ των λίκινων καταςκευϊν, με 

ςυμπαγείσ καταςκευζσ από μπετόν. Σα ςτόμια 

πθγαδιϊν και τα ανοίγματα των λαγουμιϊν δεν 

ςυντθροφνται με αποτζλεςμα τθν απόφραξθ των 

ειςόδων και αδυναμία πρόςβαςθσ ςε είδθ πανίδασ. 

Αρκετζσ εκτάςεισ περιμετρικά των αγροτεμαχίων 

που χαρακτθρίηονται από αυτοφυι φυςικι 

βλάςτθςθ και χαρακτθριςτικά του τοπίου, ζχουν 

αρχίςει να ιςοπεδϊνονται και να αποψιλϊνονται 

οφτωσ ϊςτε να καλλιεργθκοφν για ςκοποφσ 

επιδότθςθσ από τον Πυλϊνα Ι τθσ ΚΑΠ

GAEC7.1 Τοπίο και ςτοιχειώδεσ επίπεδο ςυντήρηςησ. Διατήρηςη των 

χαρακτηριςτικών του τοπίου, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςη, των 

φυτικών φρακτών, λιμνών, τάφρων, δεντροςτοιχιών, ομαδικών η 

μεμονωμζνων, παρυφών αγρών και αναβαθμίδων, ςυμπεριλαμβανομζνησ 

τησ απαγόρευςησ τησ κοπήσ φυτικών φρακτών και δζντρων κατά την περίοδο 

αναπαραγωγήσ και εξάρτηςησ των πτηνών και προαιρετικά μζτρα για την 

αποφυγή χωροκατακτητικών φυτικών ειδών. Επιβάλλεηαι η διαηήρηζη ηων 

ταρακηηριζηικών ηοσ ηοπίοσ, δένδρων, θάμνων, θρακηών, αναβαθμίδων ζε καλή 

καηάζηαζη ενηός ηων αγροηεμάτιων. 

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 με 

επιτόπιο ζλεγχο. 

Δεν υπάρχει 

βζλτιςτθ περίοδοσ. 

Θα ελζγχεται μαηί 

με τον επιτόπιο 

ζλεγχο για τισ 

λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ του 

κακεςτϊτοσ.

Διαχείριςθ με ςκοπό τθν διατιρθςθ των  

υφιςτάμενων αυτοφυϊν δζνδρων και κάμνων τθσ 

περιοχισ και φφτευςθ νζων ςτθν επιλζξιμθ ζκταςθ 

που εφάπτεται των αγροτεμαχίων . Με τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ φφτευςθσ νζων δζνδρων και 

κάμνων, αυτά κα πρζπει να αρδευκοφν τουλάχιςτον 

μία φορά. Κάκε 1 ha επιλζξιμθσ ζκταςθσ κα πρζπει 

να υπάρχουν και να διατθροφνται 100 δζνδρα ι/ και 

 κάμνοι τθσ αυτοφυοφσ βλάςτθςθσ τθσ περιοχισ.

Οι εκτάςεισ περιμετρικά των αγροτεμαχίων που 

χαρακτθρίηονται από αυτοφυι φυςικι βλάςτθςθ και 

χαρακτθριςτικά του τοπίου και μποροφν να 

καλλιεργθκοφν, ζχουν αρχίςει να ιςοπεδϊνονται και 

να αποψιλϊνονται. τισ υπόλοιπεσ εκτάςεισ 

παρατθρείται ζντονο  το φαινόμενο τθσ επικράτθςθσ 

χωροκατακτθτικϊν ξενικϊν ειδϊν με ταυτόχρονο 

εκτοπιςμό τθσ φυςικισ βλάςτθςθσ.

GAEC7.1 Τοπίο και ςτοιχειώδεσ επίπεδο ςυντήρηςησ. Διατήρηςη των 

χαρακτηριςτικών του τοπίου, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςη, των 

φυτικών φρακτών, λιμνών, τάφρων, δεντροςτοιχιών, ομαδικών η 

μεμονωμζνων, παρυφών αγρών και αναβαθμίδων, ςυμπεριλαμβανομζνησ 

τησ απαγόρευςησ τησ κοπήσ φυτικών φρακτών και δζντρων κατά την περίοδο 

αναπαραγωγήσ και εξάρτηςησ των πτηνών και προαιρετικά μζτρα για την 

αποφυγή χωροκατακτητικών φυτικών ειδών. Επιβάλλεηαι η διαηήρηζη ηων 

ταρακηηριζηικών ηοσ ηοπίοσ, δένδρων, θάμνων, θρακηών, αναβαθμίδων ζε καλή 

καηάζηαζη ενηός ηων αγροηεμάτιων. 

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 με 

επιτόπιο ζλεγχο. 

Βζλτιςτθ περίοδοσ 

κεωρείται από 

Μάϊο - Αφγουςτο 

κάκε ζτουσ. 

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. 

10.1.6 

10.1.6 Προςταςία 

Φυςικισ Βλάςτθςθσ και 

Χαρακτθριςτικϊν του 

Σοπίου, περιμετρικά των 

αγροτεμαχίων για 

ςκοποφσ 

βιοποικιλότθτασ και 

μείωςθ τθσ διάβρωςθσ

Τίτλοσ μζτρου/ καθεςτώτοσ 


