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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

H ςυντιρθςθ των 

ξερολικιϊν με τον 

παραδοςιακό τρόπο. 

Σονίηεται ότι απαγορεφεται 

θ χριςθ ςκυροδζματοσ ι 

άλλων ςυνδετικϊν ουςιϊν 

για ςκοποφσ 

ςτακεροποίθςθσ τθσ 

καταςκευισ.

Εγκατάλειψθ ι 

ςυντιρθςθ ξθρολικιϊν 

με τθν χριςθ 

ςκυροδζματοσ ι/ και 

άλλων ςυνδετικϊν 

ουςιϊν για ςκοποφσ 

ςτακεροποίθςθσ τθσ 

καταςκευισ.

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

Η δράςθ ελζγχεται με 

επιτόπιο ζλεγχο. Δεν 

υπάρχει βζλτιςτθ περίοδοσ 

ελζγχου, κακϊσ θ  

ςυντιρθςθ και διατιρθςθ 

των ξερολικιϊν, είναι 

εμφανισ κακ'όλο το ζτοσ. Ο 

ζλεγχοσ κα 

πραγματοποιείται ςε 

ςυνδυαςμό με άλλα 

κακεςτϊτα, ςτα οποία 

πικανόν να ςυμμετζχει ο 

αιτθτισ.

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

Θα ελζγχεται μαηί με τον 

επιτόπιο ζλεγχο που κα 

πραγματοποιείται για τθν 

ςυντιρθςθ των ξερολικιϊν

Τίτλοσ μζτρου/ καθεςτώτοσ: 10.1.7 υντιρθςθ υφιςτάμενων ξερολικιϊν εντόσ αγροτεμαχίων

10.1.7

10.1.7 υντιρθςθ 

υφιςτάμενων 

ξερολικιϊν εντόσ 

αγροτεμαχίων


