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Audit for the non use of herbicides and the first cultivation

10.1.1 Απνθιεηζκόο ηεο ρξήζεο Υεκηθώλ 

δηδαληνθηόλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο-Β. 

Διηέο

10.1.1 Απνθιεηζκόο ηεο ρξήζεο Υεκηθώλ 

δηδαληνθηόλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο-A. 

Φπιινβόια (κε εμαίξεζε ακπγδαιηέο θαη 

θνπληνπθηέο)

10.1.2. Δθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο παηάηαο θαη ησλ ζηηεξώλ -Β2 ηηεξά. 

10.1.2. Δθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο παηάηαο θαη ησλ ζηηεξώλ -Β1. ηηεξά

10.1.2. Δθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο παηάηαο θαη ησλ ζηηεξώλ -Α. Παηάηεο

10.1.1 Απνθιεηζκόο ηεο ρξήζεο Υεκηθώλ 

δηδαληνθηόλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο-E. 

Ακπέιηα

10.1.1 Απνθιεηζκόο ηεο ρξήζεο Υεκηθώλ 

δηδαληνθηόλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο-Γ. 

Καιιηέξγεηεο παξαδνζηαθνύ ηνπίνπ νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξάδνζε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ (ακπγδαιηέο, ραξνππηέο, 

θνπληνπθηέο, αγξνηξηαληαθπιηέο- Rosa damaskina)

10.1.1 Απνθιεηζκόο ηεο ρξήζεο Υεκηθώλ 

δηδαληνθηόλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο-Γ. 

Δζπεξηδνεηδή

10.1.3. ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο θαη ησλ 

εζπεξηδνεηδώλ -Β. Δζπεξηδνεηδή

10.1.3. ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο θαη ησλ 

εζπεξηδνεηδώλ -Α. Παηάηεο

Audit of Fire prevention 

Έιεγρνο ακεηςηζπνξάο Έιεγρνο ακεηςηζπνξάο 

Έιεγρνο κε ρξήζεο δηδαληνθηόλσλ θαη κεραληθήο θαιιηέξγεηαο

Audit of the non use of herbicides and mechanical cultivation

Έιεγρνο κε ρξήζεο δηδαληνθηόλσλ θαη αλνημηάηηθε θαιιηέξγεηα Καινθαηξηλή θαιιηέξγεηα Φζηλνπσξηλή θαιιηέξγεηα

Audit of the non use of herbicides and Spring cultivation Summer cultivation

Έιεγρνο δηαρείξηζεο 

ππνιεηκκάησλ 

ρεηκεξηλώλ παηαηώλ 

Audit of management of 

scrap potatoes 

during Winter cultivation νf 

potatoes

Γηνηθεηηθόο έιεγρνο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ρεηκεξηλώλ παηαηώλ

Audit of integrated management of the cultivation of winter's potatoes 

Γηνηθεηηθόο έιεγρνο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο αλνημηάηηθσλ παηαηώλ Έιεγρνο δηαρείξηζεο ππνιεηκκάησλ

Audit of the non use of herbicides and mechanical cultivation

Audit of the non use of herbicides Spring cultivation of citrus Summer cultivation of citrus 

Audit of crop rotation Audit of crop rotation 

Έιεγρνο ακεηςηζπνξάο 

Έιεγρνο κε ρξήζεο δηδαληνθηόλσλ Αλνημηάηηθε θαιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδώλ

Autumn cultivation of  citrus 

Καινθαηξηλή θαιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδώλ

Audit of  integrated management of the cultivation of spring's potatoes Audit of management of scrap potatoes

Έιεγρνο κε ρξήζεο δηδαληνθηόλσλ  θαη 1ε θαιιηέξγεηα Έιεγρνο κεραληθήο θαιιηέξγεηαο Έιεγρνο ππξνπξνζηαζίαο

 Audit of mechanical cultivation

Audit of crop rotation 

Έιεγρνο ύπαξμεο κε αδσηνδεζκεπηηθήο 

θαιιηέξγεηαο κεηά από θαιιηέξγεηα ςπραλζώλ

Audit of integrated management of the cultivation of citrus

Φζηλνπσξηλή θαιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδώλ

Έιεγρνο ακεηςηζπνξάο 

Audit of crop rotation 

Έιεγρνο ύπαξμεο κε αδσηνδεζκεπηηθήο 

θαιιηέξγεηαο κεηά από θαιιηέξγεηα ςπραλζώλ

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ΝΟΔΜΒΡΙΟ

Έιεγρνο κε ρξήζεο δηδαληνθηόλσλ θαη κεραληθήο θαιιηέξγεηαο

ΜΑΡΣΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟ ΙΟΤΝΙΟΜΑΪΟ

Autumn cultivation

10.1.3. ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο θαη ησλ 

εζπεξηδνεηδώλ -Β. Δζπεξηδνεηδή

Γηνηθεηηθόο έιεγρνο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο εζπεξηδνεηδώλ

Έιεγρνο ρξήζεο παγίδσλ καδηθήο παγίδεπζεο

Audit of integrated management of the cultivation of citrus
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10.1.10 Γηαρείξηζε κειηζζνζκελώλ κε ζθνπό ηε 

δηαηήξεζε αξκνληθήο ζπλύπαξμεο κε εληνκνθάγα 

πηελά

Έιεγρνο γηα ηνλ αξηζκό ησλ κειηζζνζκελώλ πνπ δηαηεξεί ν 

κειηζζνθόκνο

Audit for counting of beehives

Έιεγρνο γηα πνηίζηξα, 

απνζηάζεηο κεηαμύ 

κειηζζνθνκίσλ θαη ηνπ 

αξηζκνύ θπςειώλ αλά 

κειηζζνθνκείν

Audit for troughs, distance 

between apiares and the 

number of beehives per 

apiary

10.1.7 πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηώλ εληόο 

αγξνηεκαρίσλ

10.1.6  Πξνζηαζία Φπζηθήο Βιάζηεζεο θαη 

Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Σνπίνπ, γηα ζθνπνύο 

βηνπνηθηιόηεηαο θαη κείσζε ηεο δηάβξσζεο

10.1.5. Μείσζε Πηέζεσλ ζε Τπόγεηνπο Τδξνθνξείο -

Α. Αληηθαηάζηαζε θαιιηεξγεηώλ κε λέεο κεησκέλσλ 

πδαηηθώλ αλαγθώλ

10.1.4 Γηαηήξεζε πεξηβαιινληηθά θηιηθώλ 

γεσξγηθώλ πξαθηηθώλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

κπαλάλαο

Έιεγρνο γηα δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ησλ ππό εμαθάληζε 

παξαδνζηαθώλ θπιώλ δώσλ

Audit of conservation and development of endangered 

traditional breeds

10.1.10 Γηαρείξηζε κειηζζνζκελώλ κε ζθνπό ηε 

δηαηήξεζε αξκνληθήο ζπλύπαξμεο κε εληνκνθάγα 

πηελά

10.1.9 Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεώζεηο γηα ηελ 

δηαηήξεζε, βηώζηκε ρξήζε θαη αλάπηπμε ζε 

παξαδνζηαθέο θπιέο δώσλ

Έιεγρνο θαξαηόκεζεο θαη απνκάθξπλζεο μεληθώλ θαη εηζβιεηηθώλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ 

Audit of removal of alien and invasive trees and shrubs

Έιεγρνο γηα δηαηήξεζε απηνθπνύο βιάζηεζεο

Audit of preserving native vegetation 

Έιεγρνο γηα δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ησλ ππό εμαθάληζε θαιιηεξγεηώλ κε παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ακπέινπ

Έιεγρνο πθηζηάκελεο θαιιηέξγεηαο, πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζε 

Audit of  cultivation existance, before the replacement 

Έιεγρνο γηα εηήζηα 

θαηαλάισζε ύδαηνο

Audit of annual water 

consumption

Έιεγρνο ζπληήξεζεο πθηζηάκελσλ μεξνιηζηώλ

Audit of proper maintenance to the existing stonewalls

10.1.8 Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεώζεηο γηα ηελ 

δηαηήξεζε, βηώζηκε ρξήζε θαη αλάπηπμε ζε 

παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ακπέινπ
Audit of conservation and development of endangered traditional grape varieties

Δλαπόζεζε παιηώλ θπηώλ/θιαδηώλ ζην έδαθνο 

Deposition of old plants / branches on the ground 



* Οι πιο ημερομηνίες δύναηαι να διαθοροποιηθούν ανάλογα με ηις κλιμαηολογικές ζσνθήκες ανά έηος ή και ανά περιοτή

12.1.1 Γηαηήξεζε αζπγθόκηζηεο παξαγσγήο ζε 

γεσξγηθέο, δαζηθέο δηθηύνπ Natura 2000 θαζώο θαη 

πεξηνρέο ζπλεθηηθόηεηαο 

Audit of non-harvest of grain and vetch

Audit of non-harvest of cherries, nectarines, peaches

Έιεγρνο ζηαπιηζκνύ δώσλ θαη κε βόζθεζεο

Audit of animal stubling and non-grazing

12.1.2 Γηαρείξηζε Βνζθνηόπσλ

Audit of non vintage of vines

Έιεγρνο κε ηξύγνπ ακπειηώλ

Έιεγρνο κε ζπγθνκηδήο γηα κήια

Έιεγρνο κε ζπγθνκηδήο ζηηεξώλ θαη βίθνπ

Audit of non-harvest of apples

Έιεγρνο κε ζπγθνκηδήο γηα θεξάζηα, λεθηαξίληα, ξνδάθηλα


