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ΚΑΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

 
GAEC1 
(πρώην 
GAEC 
Ε.1) 

 
Δημιουργία ζωνών ανάσχεσής κατά μήκος των υδατορευμάτων. 
Γενικά απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων σε απόσταση  μικρότερη 
των 10 μέτρων από ρυάκια, των 50 μέτρων από λίμνες και ποταμούς στους 
οποίους υπάρχει ροή νερού και των 300 μέτρων από πηγές ή γεωτρήσεις που 
χρησιμοποιούνται για υδατοπρομήθεια, εκτός εάν ορίζεται για την συγκεκριμένη 
γεώτρηση ζώνη προστασίας βάση του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 
(Μέτρα Προστασίας των Υπόγειων Νερών) Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 45/1996). 

 
GAEC2 
(πρώην 
GAEC 
Ε.2) 

 
Τήρηση των διαδικασιών έγκρισης για τη χρήση των υδάτων για άρδευση, 
εφόσον προβλέπεται. 
Ο γεωργός οφείλει να τηρεί τις διαδικασίες έγκρισης για τη χρήση του νερού και 
να κατέχει τις σχετικές άδειες που προβλέπονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Νομοθεσίες (Περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος 79(I)/ 2010). Για όλα τα 
αρδευόμενα τεμάχια, ο γεωργός υποχρεούται να υποβάλει την/τις απαραίτητη/ες 
ανά περίπτωση Άδεια/ες Υδροληψίας γι α όλες τις πηγές νερού (φράγματα, 
γεωτρήσεις, εκτροπές από ποταμούς, φυσικές πηγές και δίκτυα ανακυκλωμένου 
νερού), όπου να φαίνεται η κάλυψη των υδατικών αναγκών της καλλιέργειας. 

 
GAEC3 
(πρώην 
GAEC 
Ε.3) 

 
Προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση. 
Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση απόρριψη στα υπόγεια ύδατα επικίνδυνων 
ουσιών ή  και της διήθησής τους μέσω του εδάφους αλλά και πρόληψη της 
απόρριψής τους, όπως παρατίθενται στο παράρτημα της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ και 
απαιτείται από τον Περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο 
Ν13(I)/2004.  
Επίσης, ο γεωργός θα πρέπει να τηρεί τις οδηγίες της ετικέτας του κάθε 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με την προστασία των επιφανειακών 
και υπογείων υδάτων. 
 

 
GAEC4 
(πρώην 
GAEC 
Α.1) 

 
Ελάχιστη εδαφοκάλυψη. 
Πρέπει να υπάρχει φυσική/φυτική βλάστηση για κάλυψη σε εδάφη με κλίση 
μεγαλύτερη του 10% κατά τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο κάθε έτους. 

 
GAEC5.1 
(πρώην 
GAEC 
Α.2) 

 
Ελάχιστη διαχείριση γαιών που λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες της 
τοποθεσίας με σκοπό τον περιορισμό της διάβρωσης. 
Σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 10% η άροση θα πρέπει να γίνεται κατά τις 
ισοϋψείς.  
 

 
GAEC5.2 
(πρώην 
GAEC 
Α.3) 

 
Ελάχιστη διαχείριση γαιών που λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες της 
τοποθεσίας με σκοπό τον περιορισμό της διάβρωσης. 
Οι αναβαθμίδες και τα φυσικά πρανή στα όρια των αγροτεμαχίων θα πρέπει να 
διατηρούνται σε κατάσταση που να αποτρέπεται η διάβρωση. 
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GAEC6.1 
(πρώην 
GAEC 
Γ.1) 

 
Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του εδάφους μέσω 
κατάλληλων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της 
καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους 
φυτοπροστασίας. 
Η καλλιέργεια του εδάφους θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν το έδαφος είναι στο 
ρώγο του. 
 

 
GAEC6.2 
(πρώην 
GAEC 
Β.2) 

 
Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του εδάφους μέσω 
κατάλληλων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της 
καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους 
φυτοπροστασίας. 
Απαγορεύεται το κάψιμο της ποκαλάμης.  
Επιτρέπεται το κάψιμο δέντρων ή κλαδευμάτων, κατά την περίοδο του 
κλαδεύματος, μόνο στις περιπτώσεις προσβολών από μολυσματικές ασθένειες. 
Επιτρέπεται η ελεγχόμενη καύση της ποκαλάμης από ή με άδεια του Τμήματος 
Δασών ή των Επαρχιακών Διοικήσεων, σε καθορισμένες περιοχές υψηλού 
κινδύνου που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις και σε ζώνες περιορισμένου 
πλάτους, με σκοπό την μείωση του κινδύνου έκρηξης και επέκτασης των δασικών 
πυρκαγιών. 

 
GAEC7.1 
(πρώην 
GAEC 
Δ.3) 

 
Τοπίο και στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης. Διατήρηση των 
χαρακτηριστικών του τοπίου, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των φυτικών φρακτών, λιμνών, τάφρων, δεντροστοιχιών, ομαδικών η 
μεμονωμένων, παρυφών αγρών και αναβαθμίδων, συμπεριλαμβανομένης 
της απαγόρευσης της κοπής φυτικών φρακτών και δέντρων κατά την 
περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών και προαιρετικά μέτρα 
για την αποφυγή χωροκατακτητικών φυτικών ειδών.  
Επιβάλλεται η διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου, δένδρων, θάμνων, 
φρακτών, αναβαθμίδων σε καλή κατάσταση εντός των αγροτεμάχιων.  

 
GAEC7.2 
(πρώην 
GAEC 
Δ.3) 

 
Τοπίο και στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης. Διατήρηση των 
χαρακτηριστικών του τοπίου. 
Τα αγροτεμάχια να είναι απαλλαγμένα από υλικά ξένα προς αυτά. 

 
GAEC7.3 
 

 
Τοπίο και στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης. Διατήρηση των 
χαρακτηριστικών του τοπίου. 
Απαγορεύεται η κοπή φυτικών φρακτών και δέντρων κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών, από αρχές Μαρτίου μέχρι τέλος 
Ιουνίου. 
 

 
GAEC7.4 
(πρώην 
GAEC 
Δ.2) 

 
Τοπίο και στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης. Διατήρηση των 
χαρακτηριστικών του τοπίου. 
Αποφυγή της επέκτασης της ανεπιθύμητης βλάστησης σε γεωργική γη. Πρέπει να 
αποφεύγεται η επέκταση της ανεπιθύμητης βλάστησης η οποία υποβαθμίζει την 
γεωργική και περιβαλλοντική αξία της γης. Σε γεωργική γη που δεν αξιοποιείται 
πλέον παραγωγικά και υπάρχει ο κίνδυνος ότι η εγκατάλειψη της θα οδηγήσει 
στην εξάπλωση της ανεπιθύμητης βλάστησης, αυτή θα πρέπει να αφαιρείται ή/και 
να απομακρύνεται. Ο λόγος είναι να γίνεται πιο εύκολη η επαναφορά της γης σε 
παραγωγική και να μειωθεί ο κίνδυνος επέκτασης πυρκαγιών.  
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GAEC7.5 
(πρώην 
GAEC 
Δ.5) 

 
Τοπίο και στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης. Διατήρηση των 
χαρακτηριστικών του τοπίου. 
Απαγορεύεται η εκρίζωση ελαιοδέντρων, ηλικίας πέραν των 100 ετών, εκτός εάν 
έχει εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η σχετική άδεια/έγκριση από το αρμόδιο 
Τμήμα (Τμήμα Δασών) σύμφωνα με τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, 
Διάταγμα Προστασίας Δέντρων 90/72. 
 

 
GAEC7.6 
(πρώην 
GAEC 
Δ.4) 

 
Τοπίο και στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης. Διατήρηση των 
χαρακτηριστικών του τοπίου. 
Προστασία των μόνιμων βοσκότοπων 
Σε νέους βοσκότοπους που έχουν εγκατασταθεί με τη χρήση βελτιωμένων 
μεθόδων (μετακίνηση επιφανειακών βράχων, συμπληρωματική σπορά 
χορτοδοτικών φυτών, επιφανειακή λίπανση), στα αρχικά στάδια θα λαμβάνονται 
μέτρα για περιορισμό της φυσικής βλάστησης μέχρι να επιτευχθεί ικανοποιητική 
ετήσια βλάστηση για παραγωγή χορτομάζας λαμβανομένων υπόψη των 
εδαφοκλιματικών συνθηκών της περιοχής. 
Εκεί όπου ενδείκνυται θα πρέπει να γίνεται συμπληρωματική σπορά. Σημειώνεται 
ότι το κάψιμο της φυσικής βλάστησης αλλά και της ποκαλάμης απαγορεύεται δια 
νόμου. 
Για την προστασία των βοσκοτόπων θα πρέπει να αποφεύγεται η υποβόσκηση ή 
υπερβόσκηση. 
Η επιφάνεια του εδάφους μετά την βόσκηση θα πρέπει να είναι μόνο ελαφρά 
διαταραγμένη και μεγάλο ποσοστό της ετήσια παραγωγής των φυτών πρέπει να 
παραμένει στο βοσκότοπο. 
Να αποφεύγεται η βόσκηση κατά το στάδιο της άνθισης και καρποφορίας των 
φυτών. 
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SMR1 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

Α. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ 

ΠΡΟΤΥ
ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

 
MRF Α1 

Κατάλληλη τοποθεσία αποθηκευτικού χώρου λιπασμάτων:  

• 50 μέτρα απόσταση από επιφανειακά νερά (λίμνες, δεξαμενές, ποταμοί κλπ). 

• 300 μέτρα απόσταση από γεωτρήσεις της υδατοπρομήθειας. 

 
MRF Α2 

Κατάλληλος αποθηκευτικός χώρος λιπασμάτων. Παρέχεται επαρκής προστασία από 
τις καιρικές συνθήκες. 

 
MRF Α3 

Κατάλληλος αποθηκευτικός χώρος λιπασμάτων. Εμποδίζονται τυχόν διαρροές 
λιπασμάτων στο περιβάλλον. Πάτωμα και τοίχοι από μονωτικό υλικό. 
 

 
MRF Α4 

Ασφαλής συσκευασία λιπασμάτων.  
Ασφαλείς σάκοι, αντιοξειδωτικά και άθραυστα δοχεία για υγρά λιπάσματα. 
 

 
MRF Α5 

Κατάλληλος αποθηκευτικός χώρος λιπασμάτων.  
Παρέχεται ο κατάλληλος αερισμός. 

 
MRF Α6 

Ορθή αποθήκευση λιπασμάτων.  
Τα λιπάσματα αποθηκεύονται ξεχωριστά από γεωργικά φάρμακα, τρόφιμα, 
ζωοτροφές, κενές συσκευασίες τροφίμων, τον προστατευτικό ψεκαστικό εξοπλισμό. 
 

Γ. ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ 

ΠΡΟΤΥ
ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

 
MRF  Γ1 

 
Ορθή εφαρμογή λιπασμάτων. 
Δεν υπάρχουν διασκορπισμένα στο χωράφι ή στις εγκαταστάσεις, κενές συσκευασίες 
λιπασμάτων κατά τρόπο που να προκαλείται ρύπανση του περιβάλλοντος.  
 

 
MRF Γ2 

 
Ορθή μεταφορά λιπασμάτων. 
Δεν υπάρχουν διασκορπισμένα στο χωράφι ή στις εγκαταστάσεις λιπάσματα κατά 
τρόπο που να δείχνουν ελλιπή φροντίδα κατά την μεταφορά τους και διασπορά τους 
στο περιβάλλον. 

 
MRF  Γ3 

 
Ορθή εφαρμογή λιπασμάτων. 
Τηρήθηκαν οι αναγκαίες αποστάσεις ασφαλείας από υδάτινα 
 σώματα όσον αφορά την εφαρμογή: 
 
Αζωτούχων Λιπασμάτων (απαγορεύεται η χρήση)   
 

• 10 μέτρα απόσταση από ρυάκια. 

• 50 μέτρα απόσταση από επιφανειακά νερά (λίμνες, και ποταμοί στους οποίους 
υπάρχει ροή νερού). 

• 300 μέτρα απόσταση από υπόγεια νερά (λάκκοι γεωτρήσεις κλπ) της 
υδατοπρομήθειας. 
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Δ. ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

 
MRF  Δ1* 

 
(NSEN 
A.12.2) 

Τηρήθηκαν οι αναγκαίες αποστάσεις ασφαλείας από υδάτινα 
 σώματα όσον αφορά την εφαρμογή: 
 
Υγρών Κτηνοτροφικών Αποβλήτων  
 

• 10 μέτρα απόσταση από ρυάκια. 

• 50 μέτρα απόσταση από επιφανειακά νερά (λίμνες, και ποταμοί στους 
οποίους υπάρχει ροή νερού). 

• 300 μέτρα απόσταση από υπόγεια νερά (λάκκοι γεωτρήσεις κλπ) της 
υδατοπρομήθειας. 
 
*(εφαρμόζεται μόνο σε περιοχές ευαίσθητες στη νιτρορύπανση) 

 
MRF  Δ2* 

 
(NSEN 
A.12.3) 

Τηρήθηκαν οι αναγκαίες αποστάσεις ασφαλείας από υδάτινα 
 σώματα όσον αφορά την εφαρμογή: 
 
Στερεών Κτηνοτροφικών Αποβλήτων 
 

• 10 μέτρα απόσταση από ρυάκια. 

• 50 μέτρα απόσταση από επιφανειακά νερά (λίμνες, και ποταμοί στους 
οποίους υπάρχει ροή νερού). 

• 300 μέτρα απόσταση από υπόγεια νερά (λάκκοι γεωτρήσεις κλπ) της 
υδατοπρομήθειας. 
 
*(εφαρμόζεται μόνο σε περιοχές ευαίσθητες στη νιτρορύπανση) 

 
 
 
MRF  Δ5* 
 
(NSEN B.5) 

 
Κατάλληλος αποθηκευτικός χώρος στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων.  
Ο αποθηκευτικός χώρος επαρκεί για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης για 
τουλάχιστον 6 μήνες - εκτός από την περίπτωση που θα προωθηθούν για 
βιολογική επεξεργασία. Δεν υπάρχουν συσσωρευμένα κτηνοτροφικά απόβλητα 
πέραν του κατάλληλου για αυτό αποθηκευτικού χώρου. 

• Σε περίπτωση στερεών αποβλήτων όπου υπάρχει η πιθανότητα εκροής 
υγρών, θα πρέπει να υπάρχει δάπεδο από μπετόν και τσιμεντένια τοιχώματα 
ύψους 1,5 μέτρων στις 2 ή και στις 3 πλευρές και κανάλι απορροής στην 
άλλη πλευρά του αποθηκευτικού  χώρου. 
 

• 50 μέτρα απόσταση από ρυάκια. 

• 50 μέτρα απόσταση από επιφανειακά νερά (λίμνες, και ποταμοί στους 
οποίους υπάρχει ροή νερού). 

• 300 μέτρα απόσταση από υπόγεια νερά (λάκκοι γεωτρήσεις κλπ) της 
υδατοπρομήθειας. 
 
Για αποθηκευτικούς χώρους υγρών κτηνοτροφικών απόβλητων ισχύουν τα 
πιο πάνω. Οι δεξαμενές να είναι σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης. Οι 
αποστάσεις από σώματα νερού είναι ίδιες με τα στερεά κτηνοτροφικά απόβλητα. 
 
 *(εφαρμόζεται μόνο σε περιοχές ευαίσθητες στη νιτρορύπανση) 
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MRF  Δ6* 
 
(NSEN 
B.6) 

 
Προσωρινή αποθήκευση στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων.   
Η προσωρινή αποθήκευση επιτρέπεται μόνο για περίοδο μέχρι τρείς (3) εβδομάδες 
κατά  τους μήνες Ιούνιο –Αύγουστο. 
Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διασποράς ή εκροής των 
κτηνοτροφικών αποβλήτων. Ο σωρός είναι καλυμμένος με μουσαμά και υπάρχει 
μικρό κανάλι περιμετρικά. 
Κατάλληλη τοποθεσία: 

• 10 μέτρα απόσταση από ρυάκια. 

• 50 μέτρα απόσταση από επιφανειακά νερά (λίμνες, και ποταμοί στους οποίους 
υπάρχει ροή νερού). 

• 300 μέτρα απόσταση από υπόγεια νερά (λάκκοι γεωτρήσεις κλπ) της 
υδατοπρομήθειας. 
 
* (εφαρμόζεται μόνο σε περιοχές ευαίσθητες στη νιτρορύπανση) 

 
MRF  Δ3* 
 
(NSEN 
A.14) 

 
Γίνεται χρήση Βελτιωμένων Συστημάτων Άρδευσης (ΒΣΑ= κλειστά  υπό πίεση 
δίκτυα)  
 
*(εφαρμόζεται μόνο σε περιοχές ευαίσθητες στη νιτρορύπανση) 

 
MRF  Δ4* 
 
(NSEN 
A.15) 

 
Δεν γίνεται άρδευση με κατάκλιση σε επικλινή χωράφια  
 
*(εφαρμόζεται μόνο σε περιοχές ευαίσθητες στη νιτρορύπανση) 

SMR1 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ (ελέγχεται από Τμήμα 
Γεωργίας) 

Α. Έλεγχος Αρχείου/ Επιτόπιος Έλεγχος Τεμαχίων 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

 
NSEN A.1 
 

Τηρείται Αρχείο στο οποίο αναγράφονται όλες οι προσθήκες αζωτούχων 
λιπασμάτων.   

 
NSEN A.2 

Πραγματοποιούνται χημικές αναλύσεις εδάφους και νερού σύμφωνα με το 
Πρόγραμμα Δράσης (*βλέπε σημειώσεις στο τέλος). 

 
NSEN A.3 

Η προσθήκη αζωτούχων λιπασμάτων πραγματοποιείται όταν η φυτεία το έχει 
ανάγκη. 
Απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων σε όλες τις δενδρώδεις 
καλλιέργειες την περίοδο των βροχών από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου του 
επόμενου έτους. 
( Έλεγχος με βάση το αρχείο και σύμφωνα με το είδος καλλιέργειας και 
κλιματολογικές συνθήκες του έτους) 

 
NSEN A.4 

Δεν πραγματοποιήθηκε αζωτούχα λίπανση (έλεγχος γίνεται με βάση το αρχείο) 
(α) σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων 
(β) σε χιονισμένα εδάφη 
γ) σε πλημμυρισμένα εδάφη 
 
Απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων σε όλες τις δενδρώδεις 
καλλιέργειες την περίοδο των βροχών από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου του 
επόμενου έτους. 
 
( Έλεγχος με βάση το αρχείο) 
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NSEN A.5 

Οι επιφανειακές αζωτούχες λιπάνσεις σε επικλινή εδάφη με κλίση μέχρι 10% 
γίνονται σε πολλές δόσεις (τουλάχιστον τρείς).  
Απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων σε εδάφη με κλίση πάνω από 
10% (έλεγχος γίνεται με βάση το αρχείο και τα δεδομένα του GIS).  

 
NSEN A.6 
 

 
Η ποσότητα του οργανικού αζώτου από κοπριά/ λάσπη δεν ξεπερνά τις ανάγκες 
της φυτείας και κατά γενικό κανόνα τα 17 κιλά  /δεκάριο/ έτος (έλεγχος γίνεται με 
βάση το αρχείο και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Πίνακας 2 του Προγράμματος 
Δράσης) 

 
 
NSEN A.8 

 
Το συνολικά προστεθέν άζωτο  δεν υπερβαίνει τις ποσότητες που καθορίζονται 
από το Πρόγραμμα Δράσης Παράρτημα ΙΙΙ  
(έλεγχος γίνεται με βάση το αρχείο). 

 
NSEN A.9 
 
 
 
 
 
 

 
Κατά την εφαρμογή των υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων λαμβάνονται  
υπόψη: (έλεγχος γίνεται και με βάση το αρχείο) 

α. κλίση εδάφους 

β. οι περίοδοι έντονων βροχοπτώσεων 

γ. το είδος της φυτείας 

δ. η χρονική περίοδος 

ε. ο τρόπος ενσωμάτωσης 

 
NSEN A.10 

 
Έχει γίνει σωστή εφαρμογή των στερεών κτηνοτροφικών  αποβλήτων σε 
σχέση με τις παραμέτρους:  (έλεγχος γίνεται και με βάση το αρχείο) 

α. είδος φυτείας 
 

β. χρονική περίοδος 
 

γ. τρόπος εφαρμογής 

 
NSEN A.11 

 
Εφόσον χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο νερό γίνεται η χρήση του σύμφωνα με 
τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. 
 

 

*Ανάλυση νερού όσον αφορά το Άζωτο  πρέπει να γίνεται κάθε τρία χρόνια. Εάν το νερό που 

χρησιμοποιείται για άρδευση προέρχεται από κυβερνητικό υδατικό έργο, είτε από σταθμό βιολογικού 

καθαρισμού τότε θα χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα της ανάλυσης του νερού που γίνεται από το 

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. 

**Ανάλυση εδάφους πρέπει να γίνεται κάθε δύο χρόνια για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και τα σιτηρά, και 

κάθε χρόνο για τις ετήσιες καλλιέργειες που έχουν μεγάλες αζωτούχες ανάγκες (λαχανικά). Η ανάλυση να 

γίνεται πριν τη φύτευση ή τη σπορά. Σε περίπτωση γειτονικών τεμαχίων ή τεμαχίων στην ίδια περιοχή με 

ίδιους τύπους εδαφών με ίδιες ή όμοιες καλλιέργειες οι οποίες είχαν την ίδια λιπαντική πρακτική, να γίνεται 

ομαδοποίηση των τεμαχίων σε ένα δείγμα εδάφους έτσι ώστε να γίνεται μόνο μία ανάλυση εδάφους. 
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SMR1 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΑΣΠΗΣ  

Α. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

 
SLUD A.1 
 

 
Υπάρχει χημική ανάλυση λάσπης για βαρέα μέταλλα. 

 
SLUD A.2 

 
Για το τεμάχιο όπου τοποθετείται η λάσπη υπάρχει χημική ανάλυση του 
εδάφους για τα βαρέα μέταλλα και pH. 

 
SLUD A.3 

 
Δεν έχει χρησιμοποιηθεί λάσπη σε τεμάχιο όπου η συγκέντρωση ενός ή 
περισσοτέρων βαρέων μετάλλων ήταν πέραν των επιτρεπτών ορίων  τόσο στη 
λάσπη  όσο και στο έδαφος. 
 

 
SLUD A.4 

 
Λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες θρέψεως των φυτών και να μην υπάρχουν 
δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα του εδάφους και των επιφανειακών και 
υπόγειων υδάτων. 
 

 
SLUD A.5 

 
Δεν έχει τοποθετηθεί  λάσπη  σε λειμώνες ή εκτάσεις καλλιέργειας ζωοτροφών, 
οι οποίες  έχουν χρησιμοποιηθεί  για βοσκή ή οι ζωοτροφές πρόκειται να 
συγκομιστούν πριν από την πάροδο τριών εβδομάδων. 
 

 
SLUD A.6 

 
Δεν έχει τοποθετηθεί  λάσπη  σε εδάφη που προορίζονται για καλλιέργειες 
οπωροκηπευτικών οι οποίες συνήθως βρίσκονται σε άμεση επαφή με το 
έδαφος και κανονικά καταναλίσκονται σε νωπή κατάσταση, για περίοδο δέκα 
μηνών πριν από τη συγκομιδή και κατά τη διάρκεια της συγκομιδής. 
 

 
SLUD A.7 

 
Απαγορεύεται η χρήση λάσπης σε καλλιέργειες κηπευτικών κατά την περίοδο 
του βλαστικού τους κύκλου. 
Επιτρέπεται η χρήση λάσπης κατά την περίοδο του βλαστικού κύκλου, μόνο σε 
καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων. 
 

 
SLUD A.8 
 

 
Υπάρχει άδεια χρήσης λάσπης από Συμβούλιο Αποχετεύσεων ή /και από το 
Τμήμα Γεωργίας. 
 

 
SLUD A.9 
(πρώην NSEN 
A.7) 

 
Υπάρχει χημική ανάλυση λάσπης για το περιεχόμενο σε άζωτο. 
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SMR2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

 
Για τα είδη του Παραρτήματος Ι καθώς και για τα μεταναστευτικά της Οδηγίας* τόσο εντός όσο 
και εκτός των περιοχών ΖΕΠ θα ελέγχεται η αποφυγή φθοράς και ρύπανσης των οικοτόπων.  
Συγκεκριμένα, θα ελέγχονται τα τεμάχια για τα ακόλουθα: 
 

 
BIRD A1 

 
  i) Ότι δεν έγιναν διανοίξεις δρόμων χωρίς άδεια.  

 
BIRD A2 

  
ii)  Ότι δεν έγιναν αναπτύξεις χωρίς άδεια. 

 
BIRD A3 

 
iii) Ότι δεν έγιναν εκχερσώσεις ή επεμβάσεις χωρίς άδεια. 
 

 
Για τα είδη του Παραρτήματος Ι καθώς και για τα κοινά μεταναστευτικά της Οδηγίας* τόσο 
εντός όσο και εκτός των περιοχών ΖΕΠ θα ελέγχεται ότι δεν θα υπάρχουν  επιζήμιες για τα 
πτηνά διαταράξεις.  Συγκεκριμένα, θα ελέγχονται τα τεμάχια για τα ακόλουθα: 
 

 
BIRD B1 

 
i) Ότι δεν γίνονται εκ προθέσεως παρενοχλήσεις και διαταράξεις στα άγρια 
πτηνά όπως παγίδευση και θανάτωση.  
 

BIRD B2 

 
ii)  Ότι την κύρια περίοδο της φωλεοποίησης (Μάρτιος – Αύγουστος) δεν γίνεται 
εκ προθέσεως παρενόχληση των αυγών, των φωλιών και των νεοσσών. 

 

 
 

* Κατάλογο των προστατευόμενων πτηνών (από την Οδηγία και από την Κυπριακή Νομοθεσία) 
θα βρείτε στο σχετικό παράρτημα.
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SMR3 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

 
ENVI A1 

Α. Απαγορεύεται η μεγάλης κλίμακας διαμόρφωση και αλλοίωση των 
αγροτεμαχίων περιλαμβανομένων των βοσκοτόπων  (γεωργική γη- αροτραίες 
καλλιέργειες, αμπελώνες, οπορωφόρα, βοσκοτόπια) και η καταστροφή 
βλάστησης και των ειδών χλωρίδας και πανίδας.   
Β.  Απαγορεύεται  η υποβάθμιση των φυσικών τύπων οικοτόπων από 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως 2 υπερβόσκηση των βοσκολιβαδιών  και 
υποβάθμιση της βλάστησης από τα ζώα (απογυμνωμένα βοσκοτόπια λόγω 
υπεράριθμου αριθμού ζώων) σε περιοχές του Δικτύου  Natura 2000. 
Απαγορεύεται  η υποβάθμιση κυρίως των φυσικών τύπων οικοτόπων όπως οι 
φρυγανότοποι, λιβάδια με   αγρωστώδη καθώς και των οικοτόπων με ελιές και 
χαρουπιές (Οικότοποι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ).  

 
ENVI A2 

Απαγορεύεται  απόληψη ή και σφράγισμα του επιφανειακού εδάφους   (απώλεια 
γόνιμου εδάφους). 

ENVI A3 Α. Απαγορεύονται οι δραστηριότητες (μπάζωμα, εκτροπή) εκείνες που 
επηρεάζουν τη μόνιμη η παροδική ροή νερού (σε ποτάμια και αργάκια) και 
εφάπτονται των αγροτεμαχίων,  
Β.  Απαγορεύεται η υπεράντληση τόσο του επιφανειακού όσο και του υπόγειου 
νερού. Απαγορεύονται δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να επιφέρουν  αλλαγή 
του ισοζυγίου του νερού (απόληψη και εκτροπή νερού) από αγροτεμάχια τα οποία 
γειτνιάζουν με υδατικά σώματα (υγρότοποι, ποτάμια, αργάκια). Απαγορεύεται η 
αλλοίωση της μορφολογίας των  υδατορευμάτων όπως για παράδειγμα όργωμα 
μέχρι τα υδάτινα σώματα και καταστροφή των όχθων.  
Γ. Απαγορεύεται η υπογειοποίηση και καθαρισμός (αφαίρεση βλάστησης και 
εκσκαφές) των  υδατορευμάτων που γειτνιάζουν με αγροτεμάχια.    

 
ENVI A4 

Απαγορεύεται η υπερβόσκηση στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, όπου 
παρατηρείται  η υποβάθμιση κυρίως φρυγανότοπων και αγρωστωδών καθώς και 
περιοχών με τύπο οικοτόπων ελιάς και χαρουπιάς. Ο κτηνοτρόφος θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με την ελάχιστη και τη μέγιστη πυκνότητα βόσκησης των 
βοσκοτόπων, οι οποίες ορίζονται σε 0,2 ΜΜΖ/εκτάριο  (μονάδα μέτρησης ζωικού 
κεφαλαίου) και 3ΜΜΖ/εκτάριο για όλες τις κατηγορίες ζώων. Θα πρέπει να 
διατηρεί τους βοσκότοπους σε καλή αγρονομική και περιβαλλοντική κατάσταση 
όπου ορίζεται όριο περιεκτικότητας βράχων ή ξυλωδών και βοσκήσιμων και μη 
βοσκήσιμων φυτών ποσοστό 25% της έκτασης του βοσκότοπου ή 35% για τις 
ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.   

 
ENVI A5 

Απαγορεύεται η απομάκρυνση/εκρίζωση/αποψίλωση των φυτοφρακτών και η 
καταστροφή ξερολιθιών στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και κυρίως από τις 
παρυφές των τεμαχίων καθώς και των περιπτώσεων όπου απαντώνται 
μεμονωμένα άτομα με *Zyziphus lotus (παλλούρες) – είδος προτεραιότητας, 
αιωνόβιων δέντρων κυρίως βαλανιδιών, ελιών, χαρουπιών κτλ., σχοινιών, 
μοσφιλιών, αγριελιών και άγριων ειδών όπως αγριαχλαδιές και αγριομηλιές.   

 
ENVI A6 

 Απαγορεύεται η φύτευση ή και εισαγωγή ξενικών ή και διατήρηση ξενικών 
χωροκατακτητικών ειδών σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 (ακακία και 
ευκάλυπτος).   

 
ENVI A7 

Α. Απαγορεύεται η χρήση δικτύων και άλλων μέσων παγίδευσης  στις παρυφές 
των τεμαχίων για παγίδευση και θανάτωση ειδών πανίδας και ειδικότερα ερπετών 
και πτηνών  και να μην κόβονται και ξεριζώνονται είδη χλωρίδας για εμπορία 
όπως τουλίπες, και νάρκισσοι..   
Β. Απαγορεύονται οι οχλήσεις ειδών άγριας ζωής (πανίδας και χλωρίδας) κυρίως 
την περίοδο αναπαραγωγής για τα οποία οι Ζώνες Ειδικής Διατήρησης έχουν 
χαρακτηρισθεί 
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ENVI A8 

Α. Απαγορεύεται το ανάμα φωτιάς και το κάψιμο των φυτοφρακτών  κυρίως σε 
τεμάχια που γειτνιάζουν με ποτάμια.  Β. Απαγορεύονται οι ψεκασμοί, η χρήση 
λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων σε απόσταση 1 μέτρου από τα υδατορεύματα, 
φυτοφράκτες και ξερολιθιές (δόμες).     
 

 
ENVI A9 

Απαγορεύεται η αλλοίωση της μορφολογίας/μωσαϊκότητας των αγροσυστημάτων 
και η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών με 
μεγάλης κλίμακας έργα.  Απαγορεύεται η αποψίλωση δένδρων όπως αυτοφυή 
είδη βλάστησης  (βαλανιδιές, σχοινιές, παλλούρες, αιωνόβια)  καθώς είναι χώροι 
όπου διαβιούν και αναπαράγονται άγρια είδη. 
Να μην καταστρέφονται σημαντικά στοιχεία του αγροτικού τοπίου όπως 
φυτοφράκτες, υδατοσυλλογές και δεντροστοιχίες εντός των αγροτεμαχίων ή και 
στο περιθώριο αυτών.  
 

 
ENVI A10 

 
Απαγορεύεται η αλλαγή χρήσης γης χωρίς την εκ των προτέρων αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον (μεγάλης κλίμακας αλλαγές όπως αναμπελώσεις και 
αλλαγή καλλιεργειών) και οι εκριζώσεις και αλλαγές στις καλλιέργειες που μπορεί 
να επιφέρουν απώλεια στην βιοποικιλότητα και τους στόχους διατήρησης των 
αγροσυστημάτων (αφαίρεση όχθων, καταστροφή δόμων, διανοίξεις δρόμων) και 
δασώσεις γεωργικής γης.  
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SMR4 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ελέγχεται από Τμήμα Γεωργίας, Κλάδος 
Ελέγχου Ζωοτροφών) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

 
FEED Α1 

 
Ασφάλεια Ζωοτροφών ( (ΕΚ)178/2002 Άρθρο 15) 
 Απαγορεύεται να θέσετε στην αγορά μη ασφαλή ζωοτροφή* 
 

 * ‘μη ασφαλής ζωοτροφή’ είναι ζωοτροφή που θεωρείται να έχει δυσμενή 
επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή να καθιστά τα τρόφιμα που 
προέρχονται από τα παραγωγικά ζώα μη ασφαλή για ανθρώπινη κατανάλωση.’ 

 
FEED Α2 

 
 Ασφάλεια Ζωοτροφών ( (ΕΚ)178/2002 Άρθρο 15) 
Απαγορεύεται να χορηγήσετε μη ασφαλή ζωοτροφή στα ζώα που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων                                                                                     
   

 
FEED Β1 

 
Υγιεινή Ζωοτροφών ( (ΕΚ)178/2002 Άρθρο 17) 
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι οι 
ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής μέσα 
στην επιχείρηση που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
της νομοθεσίας για τις ζωοτροφές οι οποίες αφορούν τις δραστηριότητές τους και 
επαληθεύουν την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων. 
 

 
FEED Β2 

 
  Υγιεινή Ζωοτροφών ( (ΕΚ)183/2005)  {δεν ισχύουν στην απευθείας προμήθεια 
από τον παραγωγό μικρών ποσοτήτων πρώτων υλών στον τελικό καταναλωτή 
(όπως η πώληση στη φάρμα) ή σε ντόπια καταστήματα λιανικής πώλησης στον 
τελικό καταναλωτή}                                                                           
                                                                                                                                            
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών έχετε υποχρέωση 
1. να αποθηκεύετε και να διαχειρίζεστε τα υπολείμματα και τις επικίνδυνες ουσίες 
(που μπορούν να έχουν αρνητική επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των 
ζώων) ξεχωριστά και με ασφάλεια , ώστε να αποτρέψετε την επιμόλυνση των 
ζωοτροφών.  

 
FEED Β3 

 
2. να λαμβάνετε υπόψη σας κάθε σχετική ανάλυση που διενεργήθηκε σε δείγματα 
ζωοτροφών, όσο αφορά την υγιεινή τους ασφάλεια.  

 
FEED Β4 

 
3. να αποθηκεύετε τις ζωοτροφές μακριά από χημικά, λιπαντικά ή άλλα προϊόντα, 
που απαγορεύεται η χρήση τους στις ζωοτροφές.  
 

 
FEED Β5 

 
4α. να διατηρείτε τους αποθηκευτικούς χώρους και τα δοχεία καθαρά και στεγνά 
και να λαμβάνετε τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου εντόμων και τρωκτικών, όπου 
είναι απαραίτητο.  

 
FEED Β6 

 
4β.Λαμβάνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό αποθηκευτικών χώρων και 
δοχείων που περιέχουν φαρμακούχες ζωοτροφές ή/και ζωοτροφές με  
καθορισμένα προσθετικά ζωοτροφών και μη φαρμακούχες ζωοτροφές ή/και 
ζωοτροφές με  καθορισμένα προσθετικά ζωοτροφών. 
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FEED Β7 

 
5. να αποθηκεύετε ορθά τις ζωοτροφές και με τρόπο ώστε να μην έχουν 
πρόσβαση τα ζώα. 
 

 
FEED Β8 

 
6.να διαχειρίζεστε  φαρμακούχες ζωοτροφές ή/και ζωοτροφές με  καθορισμένα 
προσθετικά ζωοτροφών και μη φαρμακούχες ζωοτροφές ή/και ζωοτροφές με  
καθορισμένα προσθετικά ζωοτροφών ξεχωριστά ώστε να προληφθεί η 
διασταυρούμενη μόλυνση  (cross contamination) και αποθηκεύστε φαρμακούχες 
ζωοτροφές ή/και ζωοτροφές με  καθορισμένα προσθετικά ζωοτροφών με τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η χορήγηση τους σε ζώα που δεν προορίζονται, 
ούτε κατά λάθος . 

 
FEED Β9 

 
7.να  βεβαιωθείτε ότι το σύστημα διανομής της ζωοτροφής της εγκατάστασης σας, 
διασφαλίζει την αποστολή της σωστής ζωοτροφής στο σωστό προορισμό. Κατά 
την διανομή και χορήγηση, η ζωοτροφή πρέπει να χειρίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε 
να διασφαλίζεται ότι η ζωοτροφή δεν θα επιμολυνθεί από μολυσμένους 
αποθηκευτικούς χώρους ή μολυσμένο εξοπλισμό  
 

 
FEED Β10 

 
8. να καθαρίζεται περιοδικά τον εξοπλισμό και τα οχήματα μεταφοράς 
ζωοτροφών, ιδιαίτερα όταν μεταφέρονται και διανέμονται φαρμακούχες 
ζωοτροφές ή/και ζωοτροφές με  καθορισμένα προσθετικά ζωοτροφών. 
 

 
FEED Β11 

 
9. να χειρίζεστε τα προσθετικά των ζωοτροφών, τα κτηνιατρικά φαρμακούχα 
προϊόντα και τα βιοκτόνα ορθά, σύμφωνα με τις οδηγίες της σήμανσης ή 
σύμφωνα με τη κτηνιατρική συνταγή. Καθώς επίσης να διασφαλίσετε ότι η 
ζωοτροφή που παράγετε δεν περιέχει υπολείμματα φυτοφαρμάκων ή 
κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων σε μεγαλύτερα επίπεδα από τα μέγιστα 
επιτρεπτά επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων ή κτηνιατρικών φαρμάκων  που 
χρησιμοποιούνται ή καθορισμένα προσθετικά ζωοτροφών  σε μεγαλύτερα 
επίπεδα από τα εγκεκριμένα για την καθορισμένη χρήση. 

 
FEED Β12 

 
10. να λαμβάνετε επαρκή μέτρα για πρόληψη της εισαγωγής και διασποράς 
ανθρωποζωονόσων που μεταφέρονται στον άνθρωπο μέσω των παραγωγικών 
ζώων. 

 
FEED Β13 

 
11.να προμηθεύεστε και να χρησιμοποιείτε ζωοτροφές ή/και ζωοτροφές με  
καθορισμένα προσθετικά ζωοτροφών, από εγγεγραμμένες  ή εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις από την Αρμόδια Αρχή που είναι το Τμήμα Γεωργίας. Στη 
περίπτωση των φαρμακούχων ζωοτροφών, να τις προμηθεύεστε από 
εγκαταστάσεις εγκεκριμένες από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.  

 
FEED Β14 

 
12. να προβαίνετε στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες όταν πληροφορηθείτε 
σχετικά με προβλήματα που αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των επίσημων 
ελέγχων από την Αρμόδια Αρχή ή από αυτοελέγχους.  
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FEED Β15 

 
13.να κρατάτε ενήμερα τα ακόλουθα αρχεία, εάν αφορούν την επιχείρηση σας και 
να είναι στη  διάθεση των επιθεωρητών όταν ζητηθούν:  
•  Παραλαβής και χρήσης των ζωοτροφών 
•  Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, ή καθορισμένα προσθετικά ζωοτροφών, 
που χορηγούνται στα ζώα σας (συμπεριλαμβανόμενης της ημερομηνίας 
χορήγησης και περιόδου απόσυρσης)  
• Χρήση παρασιτοκτόνων και βιοκτόνων  
• Αποτελέσματα αναλύσεων που έγιναν σε ζωοτροφές ή στο χορηγούμενο νερό, 
τα οποία είναι σημαντικά τόσο για την ανθρώπινη υγεία, όσο και για την υγεία των 
ζώων  
• Γενικών ελέγχων που αφορούν τις ζωοτροφές ή την επιχείρηση ζωοτροφών  
• Χρήση Γενετικά Τροποποιημένων Σπόρων στη παραγωγή ζωοτροφών 

 
FEED Γ1 

 
Ανιχνευσιμότητα ( (ΕΚ)178/2002 Άρθρο 18)                       Οι υπεύθυνοι 
επιχειρήσεων ζωοτροφών έχετε υποχρέωση 
1.να εφαρμόσετε συστήματα και διαδικασίες για διασφάλιση της ανιχνευσιμότητας  
των εισροών (τρόφιμα, ζωοτροφές, παραγωγικά ζώα και κάθε υλικό και ουσία που 
προορίζονται ή αναμένεται να ενσωματωθεί(συμπεριληφθεί) στη ζωοτροφή) στην 
κτηνοτροφική μονάδα σας ή στην επιχείρηση ζωοτροφών σας , όπου 
αναγνωρίζεται: 
• το όνομα και η διεύθυνση του προμηθευτή σας 
• το είδος, η ημερομηνία και η ποσότητα των προϊόντων (εισροών) που 
προμηθευτήκατε.  

 
FEED Γ2 

 
2. να εφαρμόσετε συστήματα και διαδικασίες για διασφάλιση της ανιχνευσιμότητας  
των προϊόντων όταν διανέμονται από την επιχείρηση ζωοτροφών σας , όπου 
αναγνωρίζεται: 
• το όνομα και η διεύθυνση της επιχείρησης/κτηνοτροφικής μονάδας που 
προμηθεύσατε 
• το είδος, η ημερομηνία και η ποσότητα των προϊόντων  που προμηθεύσατε την 
επιχείρηση / κτηνοτροφική μονάδα 
 

 
FEED Γ3 
 

 
3. να διατηρείτε αυτές τις πληροφορίες σε μορφή που να είναι άμεσα διαθέσιμη 
και εκτυπώσιμη όταν ζητηθούν 

 
FEED Γ4 

 
4. Οι ζωοτροφές που διατίθενται ή ενδέχεται να διατεθούν στην αγορά της 
Κοινότητας πρέπει να φέρουν κατάλληλη επισήμανση ή σήμα αναγνώρισης ώστε 
να διευκολύνεται η ανιχνευσιμότητά τους, μέσω κατάλληλων εγγράφων ή 
πληροφοριών. 
 

 
FEED Δ1 

Απόσυρση και ανάκληση ( (ΕΚ)178/2002 Άρθρο 20)                       Οι υπεύθυνοι 
επιχειρήσεων ζωοτροφών έχετε υποχρέωση 
1. να διευθετήσετε την απόσυρση μη ασφαλούς ζωοτροφής που προμηθεύσατε 
στην αγορά, και να πληροφορήσετε την Αρμόδια Αρχή. 

 
FEED Δ2 
 

 
2. να καταστρέψετε κάθε ζωοτροφή που δεν είναι ασφαλής, εκτός και αν έχετε 
άλλες οδηγίες από την Αρμόδια Αρχή. 

 
FEED Δ3 
 

 
3.να ενημερώσετε τους αγοραστές των ζωοτροφών, αν έχουν παραλάβει μη 
ασφαλή ζωοτροφή, για τους ακριβείς λόγους της απόσυρσης. 

 
FEED Δ4 
 

 
4. να διευθετήσετε την ανάκληση μη ασφαλούς ζωοτροφής που προμηθεύσατε 
στην αγορά, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας υγείας. 
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FEED Δ5 
 

 
5. να πληροφορήσετε άμεσα την Αρμόδια Αρχή εάν η ζωοτροφή που 
προμηθεύσατε, ή είναι στη κατοχή σας με σκοπό να την πωλήσετε, μπορεί να 
είναι επιβλαβής για την υγεία των ζώων και για τα μέτρα που λάβατε για να 
αποτρέψετε τους κινδύνους έκθεσης του τελικού καταναλωτή. Στη περίπτωση που 
οι ζωοτροφές περιέχουν κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα (φαρμακούχες 
Ζωοτροφές) ή/και  καθορισμένα προσθετικά ζωοτροφών  
(κοκκιδιοστατικά, τα ισταμονοστατικά και οι προωθητές ανάπτυξης και προσθετικά 
με καθορισμένα όρια (Cu,Zn)  σε επίπεδα μεγαλύτερα από τις 
συνταγογραφούμενες δόσεις ή εγκεκριμένα επίπεδα αντίστοιχα, ή ζωοτροφές που 
επιμολύνθηκαν με τέτοια προϊόντα, και πιθανό να ενέχουν κίνδυνο για τη δημόσια 
υγεία, πρέπει  να πληροφορήσετε άμεσα, τόσο το Τμήμα Γεωργίας, όσο και τις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.                                                                                                                                                                                                                                                           

 

SMR 10 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

 
MRPP A1 

 
Τήρηση αρχείου με τις εφαρμογές φυτοπροστατευτικών προϊόντων  

 
MRPP A2 

 
Τήρηση/ φύλαξη του αρχείου επί τουλάχιστον τρία (3) έτη 

MRPP A3 
Στο αρχείο με τις εφαρμογές φυτοπροστατευτικών προϊόντων καταγράφονται: 

 
α) Το εμπορικό όνομα  του φυτοπροστατευτικού προϊόντος    

 
β) Η καλλιέργεια στην οποία  έγινε η εφαρμογή 

 
γ) Η δόση της εφαρμογής 

 
δ) Ο χρόνος στον οποίο έγινε η εφαρμογή 

 
ε) Η περιοχή (έκταση) στην οποία  έγινε η εφαρμογή 
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SMR 10 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

 
MRPP A4 

 
Σύμφωνα και με τα στοιχεία που τηρεί στο αρχείο ο παραγωγός φαίνεται ότι 
τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας σε σχέση με: 

α) Τη χρήση αδειοδοτημένου σκευάσματος για την καλλιέργεια 
(φυτά ή φυτικά προϊόντα ή και μη γεωργικές περιοχές ) 
(Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης να συμπληρώνεται ο πίνακας του 
παραρτήματος) 

 
β) τη δοσολογία (μέγιστη δόση ανά δεκάριο ανά εφαρμογή) 

 
γ) τον αριθμό εφαρμογών κατά έτος 

 
δ) το χρονικό διάστημα μεταξύ των εφαρμογών 

 
ε) το χρόνο ασφάλειας 

Β. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

 
MRPP  Β1 

 
Ο παραγωγός αποθηκεύει ή κατέχει μόνο αδειοδοτημένα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα. (Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης(OXI) να συμπληρώνεται ο πίνακας 
του παραρτήματος) 

 

 
MRPP Β2 

 
Ο παραγωγός ΔΕΝ κατέχει ή αποθηκεύει ληγμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

(Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης(OXI) να συμπληρώνεται ο πίνακας του 
παραρτήματος) 

 

MRPP Β3 
Ο παραγωγός κατέχει ή αποθηκεύει μόνο φυτοπροστατευτικά προϊόντα  που είναι 

αδειοδοτημένα για χρήση στις καλλιέργειες που παράγει. 

Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

 
 
MRPP  Γ1 
 
 

 
Ο παραγωγός τηρεί τις οδηγίες της ετικέτας σε σχέση με: 

 α) τα μέτρα ατομικής προστασίας (πχ μάσκα, γάντια, προστατευτικά ρούχα, 
μπότες) 

β)τα μέτρα ασφάλειας και περιορισμού των κινδύνων  
(πχ ασφαλή φύλαξη σκευασμάτων, αψέκαστη ζώνη προστασίας) 

γ) τις οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας (δηλ. τριπλό ξέπλυμα, 
καταστροφή συσκευασίας) 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

GAEC/ 
SMR 

Νομοθεσία Υποχρεώσεις γεωργού (βάση εκκίνησης) 

SMR 4 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για 
τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό 
διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας τροφίμων. 

A. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ (Άρθρο 14)                                                   
1. Να διαθέσετε στην αγορά μη ασφαλή τρόφιμα  

SMR 4 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για 
τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό 
διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας τροφίμων. 

Β. ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΤΕ                                                                                           
1. Να εξασφαλίσετε ότι τα τρόφιμα, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και 
διανομής, ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα οι οποίες αφορούν τις 
δραστηριότητες σας και να επαληθεύσετε την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων (άρθρο 
17)                                                         
2. Να διασφαλίσετε την ανιχνευσιμότητα των τροφίμων σε όλα τα στάδια της παραγωγής, 
μεταποίησης και διανομής (άρθρο 18)                                                                                                              
3. Να αναγνωρίζετε κάθε πρόσωπο από το οποίο έχετε προμηθευτεί ένα τρόφιμο ή ένα 
ζώο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που 
προορίζεται για ενσωμάτωση σε ένα τρόφιμο ή αναμένεται ότι θα ενσωματωθεί σε αυτά. 
Για το σκοπό αυτό, υποχρεούστε να εγκαθιδρύσετε συστήματα και διαδικασίες που 
καθιστούν τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στις Αρμόδιες Αρχές αν το ζητήσουν (άρθρο 
18)                                                       4. Να καθιερώσετε συστήματα και διαδικασίες για την 
αναγνώριση των άλλων επιχειρήσεων στις οποίες προμηθεύετε τα προϊόντα σας. Αυτές οι 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις Αρμόδιες Αρχές αν το ζητήσουν (άρθρο 18)                             
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SMR 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για 
τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό 
διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας τροφίμων. 

5. Να διασφαλίσετε ότι τα τρόφιμα που διαθέτετε ή ενδέχεται να διαθέτετε στην αγορά της 
Κοινότητας, φέρουν κατάλληλη επισήμανση ή σήμα αναγνώρισης, ώστε να διευκολύνεται η 

ανιχνευσιμότητα τους, μέσω κατάλληλων εγγράφων ή πληροφοριών (άρθρο 18)                                                         
6. Να αποσύρετε από την αγορά ένα τρόφιμο που έχετε εισαγάγει, παραγάγει, 

μεταποιήσει, παρασκευάσει ή διανείμει και απομακρύνθηκε από τον άμεσο έλεγχο σας, εφ' 
όσον κρίνετε ή έχετε λόγους να πιστεύετε ότι το τρόφιμο αυτό δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων και να πληροφορήσετε τις Αρμόδιες Αρχές.  

Εφ' όσον το προϊόν ενδέχεται να έχει φτάσει στου καταναλωτές, υποχρεούστε να 
ενημερώσετε τους καταναλωτές για τους λόγους απόσυρσης του τροφίμου και να 

ανακαλέσετε από τους καταναλωτές προϊόντα που τους έχετε ήδη προμηθεύσει (άρθρο 
19)  

SMR 4 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για 
τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό 
διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας τροφίμων. 

 7. Εφ' όσον έχετε την ευθύνη για δραστηριότητες λιανικού εμπορίου ή διανομής, με τις 
οποίες δεν επηρεάζεται η συσκευασία, η επισήμανση, η ασφάλεια ή η ακεραιότητα των 
τροφίμων, να ξεκινήσετε, εντός των ορίων των δραστηριοτήτων σας, διαδικασίες για την 
απόσυρση από την αγορά προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
ασφάλειας των τροφίμων και προσπαθείτε να συμβάλετε στην ασφάλεια των τροφίμων 
μεταδίδοντας τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ανίχνευση ενός 
τροφίμου και συνεργαζόμενους με τους παραγωγούς, μεταποιητές, παρασκευαστές ή/και 
τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά τα μέτρα που αυτοί λαμβάνουν (άρθρο 18)                                                                                                      
8. Να ενημερώσετε τις Αρμόδιες Αρχές εάν κρίνετε ή έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα 
τρόφιμο το οποίο διαθέσετε στην αγορά ενδέχεται να είναι επιβλαβές για την υγεία του 
ανθρώπου. Υποχρεούστε να ενημερώσετε τις αρμόδιες αρχές για τα μέτρα που λαμβάνετε 
προκειμένου να αποτρέψετε τους κινδύνους για τον τελικό καταναλωτή, και δεν εμποδίζετε 
ούτε αποθαρρύνετε οποιοδήποτε πρόσωπο για να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές, 
όταν τούτο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή, τη μείωση ή την εξάλειψη 
κινδύνου προερχόμενου από τρόφιμο (άρθρο 19)    
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SMR 4 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για 
τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό 
διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας τροφίμων. 

Ασφάλεια ζωοτροφών, απόσυρση και ανάκληση:  
A. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  (Άρθρο 15) 
1. να θέσετε στην αγορά μη ασφαλή ζωοτροφή 1  
2. να χορηγήσετε μη ασφαλή ζωοτροφή στα ζώα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
τροφίμων . 
B. ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΤΕ (Άρθρο 20) 
1. να διευθετήσετε την απόσυρση μη ασφαλούς ζωοτροφής που προμηθεύσατε στην 
αγορά, και να πληροφορήσετε την Αρμόδια Αρχή 
2. να καταστρέψετε κάθε ζωοτροφή που δεν είναι ασφαλής, εκτός και αν έχετε άλλες 
οδηγίες από την Αρμόδια Αρχή 
3.να ενημερώσετε τους αγοραστές των ζωοτροφών, αν έχουν παραλάβει μη ασφαλή 
ζωοτροφή, για τους ακριβείς λόγους της απόσυρσης 
4. να διευθετήσετε την ανάκληση μη ασφαλούς ζωοτροφής που προμηθεύσατε στην 
αγορά, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας υγείας 
5. να πληροφορήσετε άμεσα την Αρμόδια Αρχή εάν η ζωοτροφή που προμηθεύσατε, ή 
είναι στη κατοχή σας με σκοπό να την πωλήσετε, μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία 
των ζώων και για τα μέτρα που λάβατε για να αποτρέψετε τους κινδύνους έκθεσης του 
τελικού καταναλωτή. Στη περίπτωση που η ζωοτροφές περιέχουν κτηνιατρικά 
φαρμακευτικά προϊόντα (φαρμακούχες Ζωοτροφές) ή/και  καθορισμένα προσθετικά 
ζωοτροφών 2  σε επίπεδα μεγαλύτερα από τις συνταγογραφούμενες δόσεις ή εγκεκριμένα 
επίπεδα αντίστοιχα, ή ζωοτροφές που επιμολύνθηκαν με τέτοια προϊόντα, και πιθανό να 
ενέχουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, πρέπει  να πληροφορήσετε άμεσα, τόσο το Τμήμα 
Γεωργίας, όσο και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

SMR 5 

Οδηγία 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 1996, για την απαγόρευση της 
χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών με 

ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-
ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή 

για κερδοσκοπικούς λόγους. 

Απαγορεύεται η κατοχή ή η χρήση θυρεοστατικών ουσιών, στιλβενίων και των παραγώγων 
τους, ουσιών με οιστρογόνο, ανδρογόνο ή γεσταγόνο δράση ή β-ανταγωνιστικών ουσιών 

στη ζωική παραγωγή. 

SMR 6 
Οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης 

Ιουλίου 2008, για την αναγνώριση και την 
καταγραφή των χοίρων (άρθρο 3) 

Κάθε κάτοχος χοίρων υποχρεούται να αναφέρει τα στοιχεία του καθώς και τα στοιχεία της 
εκμετάλλευσής του στην αρμόδια αρχή έτσι ώστε να εγγραφεί στο κεντρικό μητρώο που 

τηρείται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 
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SMR 6 
Οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης 

Ιουλίου 2008, για την αναγνώριση και την 
καταγραφή των χοίρων (άρθρο 4) 

Τήρηση από κάθε κάτοχο χοίρων, μητρώου όπου εμφαίνεται ο αριθμός των ζώων που 
υπάρχουν στην εκμετάλλευση του στο οποίο να καταχωρεί τις μετακινήσεις των ζώων 

(αριθμός των εισερχόμενων και εξερχόμενων ζώων σε κάθε μετακίνηση) με βάση 
τουλάχιστον τα στοιχεία αυξομείωσης του αριθμού τους και να αναφέρεται ανάλογα με την 
περίσταση η προέλευση ή ο προορισμός των χοίρων και η ημερομηνία μετακίνησης τους. 

SMR 6 
Οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης 

Ιουλίου 2008, για την αναγνώριση και την 
καταγραφή των χοίρων (άρθρο 4) 

Κάθε κάτοχος χοίρων υποχρεούται να αναφέρει στην αρμόδια αρχή όταν του ζητηθεί κάθε 
πληροφορία σχετική με την καταγωγή, τη σήμανση και τον προορισμό των ζώων, τα οποία 

είχε στην κυριότητα του ή τα οποία μετέφερε, εμπορεύθηκε ή έσφαξε 

SMR 6 
Οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης 

Ιουλίου 2008, για την αναγνώριση και την 
καταγραφή των χοίρων (άρθρο 4) 

Η τήρηση των μητρώων και των πληροφοριών σχετικά με τις μετακινήσεις των ζώων για 
διάστημα τουλάχιστον τριών χρόνων τα οποία πρέπει να είναι στη διάθεση της αρμόδιας 

αρχής όποτε αυτή τα ζητήσει. 

SMR 6 
Οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης 

Ιουλίου 2008, για την αναγνώριση και την 
καταγραφή των χοίρων (άρθρο 5) 

Απαγορεύεται η μετακίνηση χοίρων οι οποίοι δεν είναι σημασμένοι από ή προς 
οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή η μεταφορά χοίρων χωρίς σήμανση προς τα σφαγεία. 

SMR 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 

καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση 
του βόειου κρέατος και των προϊόντων  με 
βάση το βόειο κρέας               (άρθρο 4) 

Κάθε κάτοχος βοοειδών, έχει την υποχρέωση να τοποθετεί στα ζώα του μέσα 
αναγνώρισης (ενώτια) εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή, το αργότερο 14 ημέρες μετά 
την ημερομηνία γέννησης του κάθε ζώου, και οπωσδήποτε , σε περίπτωση μετακίνησης 

του ζώου προς άλλη εκμετάλλευση, πριν εγκαταλείψει το ζώο την αρχική εκμετάλλευση και 
να κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή κάθε πληροφορία για νεοσημασθέντα ζώα εντός 5 

εργάσιμων ημερών. 

SMR 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 

καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση 
του βόειου κρέατος και των προϊόντων  με 

βάση το βόειο κρέας        (άρθρο 4) 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση από ή προς οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή η 
μεταφορά σε σφαγείο, ζώων τα οποία δεν είναι δεόντως σεσημασμένα. 
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SMR 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 

καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση 
του βόειου κρέατος και των προϊόντων  με 

βάση το βόειο κρέας        (άρθρο 4) 

Απαγορεύεται η αφαίρεση ή αντικατάσταση των μέσων αναγνώρισης χωρίς την άδεια της 
αρμόδιας αρχής 

SMR 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 

καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση 
του βόειου κρέατος και των προϊόντων  με 

βάση το βόειο κρέας       (άρθρο 7) 

Κάθε κάτοχος ζώων υποχρεούται να τηρεί ενημερωμένο μητρώο το οποίο να έχει μορφή 
εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή στο οποίο η αρμόδια αρχή έχει ανά πάσα στιγμή 

πρόσβαση κατόπιν αιτήσεως της για χρονικό διάστημα μέχρι 3 ετών 

SMR 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 

καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση 
του βόειου κρέατος και των προϊόντων  με 

βάση το βόειο κρέας      (άρθρο 7) 

Κάθε κάτοχος βοοειδών έχει την υποχρέωση να κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή  εντός 5 
εργάσιμων ημερών όλες τις μετακινήσεις ζώων από και προς την εκμετάλλευση του, 

αναφέροντας τις σχετικές ημερομηνίες. 

SMR 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 

καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση 
του βόειου κρέατος και των προϊόντων  με 

βάση το βόειο κρέας      (άρθρο 7) 

Κάθε κάτοχος βοοειδών υποχρεούται να παρέχει στην αρμόδια αρχή κατόπιν αίτησης της, 
όλα τα στοιχεία σχετικά με την καταγωγή, την αναγνώριση και ενδεχομένως, τον 

προορισμό των ζώων τα οποία του ανήκαν ή είχε στην κατοχή του, ή τα οποία είχε 
μεταφέρει εμπορευθεί ή σφάξει έσφαξε κατά τα τελευταία τρία έτη.  

SMR 8 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη 

θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των αιγοπροβάτων (άρθρο 4) 

Ο κάθε κάτοχος αιγοπροβάτων έχει την υποχρέωση να  ειδοποιεί τις Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες για τις γεννήσεις ζώων προς σήμανση πριν την συμπλήρωση της ηλικίας των 3 
μηνών και οπωσδήποτε σε περίπτωση μετακίνησης του ζώου προς άλλη εκμετάλλευση ή 

προς το σφαγείο πριν αυτό εγκαταλείψει την αρχική του εκμετάλλευση. 
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SMR 8 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη 

θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των αιγοπροβάτων (άρθρο 4) 

Απαγορεύεται η αφαίρεση ή αντικατάσταση των μέσων αναγνώρισης χωρίς την άδεια της 
αρμόδιας αρχής 

SMR 8 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη 

θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των αιγοπροβάτων (άρθρο 4) 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση από ή προς οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή η 
μεταφορά σε σφαγείο, ζώων τα οποία δεν είναι δεόντως σεσημασμένα. 

SMR 8 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη 

θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των αιγοπροβάτων (άρθρο 5) 

Οι κάτοχοι αιγοπροβάτων έχουν την υποχρέωση να τηρούν ανά πάσα στιγμή στοιχεία για 
τον συνολικό αριθμό των ζώων που διατηρούν στην εκμετάλλευση τους.  

SMR 8 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη 

θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των αιγοπροβάτων (άρθρο 4) 

Οι κάτοχοι αιγοπροβάτων υποχρεούνται για κάθε μετακίνηση ζώων μεταξύ δύο χωριστών 
εκμεταλλεύσεων, να συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης η οποία πρέπει να 

συνοδεύει τα ζώα κατά τη μεταφορά τους. 

SMR 8 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη 

θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των αιγοπροβάτων (άρθρο 4) 

Κάθε κάτοχος αιγοπροβάτων έχει την υποχρέωση να κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή  εντός 
5 εργάσιμων ημερών όλες τις μετακινήσεις ζώων από και προς την εκμετάλλευση του. 

SMR 8 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη 

θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των αιγοπροβάτων (άρθρο 5) 

Κάθε κάτοχος αιγοπροβάτων, υποχρεούται να παρέχει στην αρμόδια αρχή κατόπιν 
αίτησης της, όλα τα στοιχεία σχετικά με την καταγωγή, την αναγνώριση και ενδεχομένως, 
τον προορισμό των ζώων τα οποία του ανήκαν ή είχε στην κατοχή του, ή τα οποία είχε 

μεταφέρει εμπορευθεί ή σφάξει κατά τα τελευταία τρία έτη.  

SMR 9 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη 
θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης 

και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών 
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (άρθρο 7)  

Απαγορεύεται η χρήση μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών στη διατροφή των 
μηρυκαστικών και κατ` επέκταση και σε ζώα εκτός των μηρυκαστικών 
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SMR 9 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη 
θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης 

και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών 
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (άρθρο 12) 

α) Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενημερώνονται για τα ζώα με ύποπτα κλινικά συμπτώματα 
ΜΣΕ και όλα τα υπόλοιπα αιγοπρόβατα τίθενται υπό περιορισμό μετακίνησης σύμφωνα με 

τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών                                        

SMR 9 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη 
θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης 

και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών 
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (άρθρο 12) 

β) Εάν υπάρχουν υπόνοιες ΣΕΒ σε βοοειδές, εφαρμόζονται όλοι οι περιορισμοί 
μετακίνησης τους οποίους επιβάλλουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

SMR 9 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη 
θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης 

και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών 
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (άρθρο 13)  

 Όταν επιβεβαιωθεί η παρουσία μιας ΜΣΕ, η διάθεση όλων των τμημάτων του σώματος 
του ζώου γίνεται σύμφωνα με το παράρτημα V του Καν. (ΕΚ) αριθ. 999/2001 

SMR 9 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη 
θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης 

και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών 
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (άρθρο 15)  

Η διάθεση στην αγορά, οι εξαγωγές βοοειδών ή αιγοπροβάτων, σπέρματος, ωαρίων και 
εμβρύων, υπόκεινται στις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

SMR 11 

Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των μόσχων (Άρθρο 3) 

Εάν για διατήρηση των μοσχαριών χρησιμοποιούνται ατομικοί κλωβοί, κάθε ατομικός 
κλωβός πρέπει να έχει πλάτος ίσο με το ύψος του μοσχαριού στο ακρώμιο σε όρθια θέση, 
μήκος ίσο με το μήκος του σώματος του μοσχαριού από τη μύτη μέχρι το ισχιακό όγκωμα 

(tuber ischii) πολλαπλασιαζόμενο επί 1,1 και διάτρητα πλαϊνά τοιχώματα που να 
επιτρέπουν στα μοσχάρια να βλέπουν και να ακουμπούν άλλα μοσχάρια (εξαιρούνται οι 
κλωβοί απομόνωσης). Τα μοσχάρια διατηρούνται σε ατομικούς κλωβούς μέχρι την ηλικία 

των 8 εβδομάδων το πολύ. 
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SMR 11 

Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των μόσχων (Άρθρο 3) 

Στον ομαδικό σταβλισμό, για κάθε μοσχάρι διατίθεται ελεύθερος χώρος δαπέδου ανάλογα 
με το βάρος του, δηλαδή 1,5 m² μέχρι 150 kg Ζ.Β, 1,7 m² από 150 έως 220 kg Ζ.Β και 1,8 

m² για βάρος άνω των 220 kg Ζ.Β.  

SMR 11 

Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των μόσχων (Άρθρο 4) 

Όλα τα ζώα επιθεωρούνται τουλάχιστον μια φορά την ημέρα και εάν πρόκειται για 
ενσταβλισμένα μοσχάρια τουλάχιστον δύο φορές ημερησίως. Υπάρχει κατάλληλος 

σταθερός ή κινητός φωτισμός για επιθεώρηση των ζώων ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε ζώο 
που φαίνεται ασθενές ή τραυματισμένο παρέχεται κατάλληλη φροντίδα χωρίς 

καθυστέρηση και εάν δεν αντιδρά θετικά λαμβάνεται συμβουλή από κτηνίατρο. Εάν 
χρειάζεται, τα ασθενή ή τραυματισμένα ζώα απομονώνονται σε κατάλληλο χώρο με στεγνή 

αναπαυτική στρωμνή. 

SMR 11 

Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των μόσχων (Άρθρο 4) 

Τα υλικά κατασκευής του χώρου ενσταβλισμού και ο εξοπλισμός με τα οποία μπορούν να 
έρθουν σε επαφή τα ζώα δεν πρέπει να είναι επιβλαβή για τα ζώα και πρέπει να μπορούν 

να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται διεξοδικά.  

SMR 11 

Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των μόσχων (Άρθρο 4) 

Η κυκλοφορία του αέρα, τα επίπεδα σκόνης, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία του αέρα 
και οι συγκεντρώσεις αερίων πρέπει να τηρούνται μέσα σε όρια τα οποία δεν είναι 

επιβλαβή για τα ζώα. 

SMR 11 

Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των μόσχων (Άρθρο 4) 

Κάθε αυτόματος ή μηχανικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την υγεία και καλή 
διαβίωση των ζώων πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. Σε 

περίπτωση βλάβης, αυτή πρέπει να επιδιορθώνεται αμέσως ή, όταν αυτό δεν είναι 
δυνατόν, να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για να προστατεύεται η υγεία και η καλή 

διαβίωση των ζώων. Όταν η υγεία και οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων εξαρτώνται από 
σύστημα τεχνητού εξαερισμού, πρέπει να προβλέπεται εφεδρικό σύστημα επαρκούς 

ανανέωσης του αέρα, ώστε σε περίπτωση βλάβης του κύριου συστήματος να διατηρείται η 
υγεία και οι καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων και σύστημα συναγερμού που να 
προειδοποιεί για τη βλάβη. Το σύστημα συναγερμού πρέπει να ελέγχεται τακτικά. 

SMR 11 

Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των μόσχων (Άρθρο 4) 

Τα ζώα πρέπει να διαθέτουν φυσικό ή τεχνητό φωτισμό. Σε περίπτωση τεχνητού φωτισμού 
αυτός πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον 8 ωρών ώστε να ισοδυναμεί με τη διάρκεια 
του φυσικού φωτισμού που συνήθως είναι διαθέσιμος από τις 9:00 πμ. μέχρι τις 5:00 μμ. 
Πρέπει να υπάρχει κατάλληλος σταθερός ή κινητός φωτισμός για επιθεώρηση των ζώων 

ανά πάσα στιγμή. 



  

Βάση Εκκίνησης Μέτρων Μ10 - Μ14 
 

   

Σελίδα 25 από 42 

 

 

 

 

SMR 11 

Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των μόσχων (Άρθρα 3 και 4) 

Υπάρχουν επαρκείς χώροι για την ελεύθερη διακίνηση των ζώων. Σε περίπτωση που 
χρησιμοποιείται σύστημα πρόσδεσης αυτό δεν πρέπει να προκαλεί πρόσθετη ταλαιπωρία 

ή τραυματισμό στα ζώα. Τα μοσχάρια δεν πρέπει να φέρουν φίμωτρο. 

SMR 11 

Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των μόσχων (Άρθρο 4) 

Το δάπεδο πρέπει να είναι κατάλληλο για το μέγεθος και το βάρος των ζώων και να 
αποτελείται από ανθεκτική επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Δεν πρέπει να είναι ολισθηρό ή 

ανώμαλο και να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να μην προκαλεί τραυματισμό ή 
ταλαιπωρία στα μοσχάρια. 

SMR 11 

Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των μόσχων (Άρθρο 4) 

Οι χώροι ενσταβλισμού των μοσχαριών πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε κάθε 
μοσχάρι να μπορεί να ξαπλώνει, να αναπαύεται, να σηκώνεται και να καθαρίζεται χωρίς 
δυσκολία. Ο χώρος στον οποίο ξαπλώνουν τα ζώα πρέπει να είναι άνετος, καθαρός και 
κατάλληλα αποστραγγιζόμενος. Για όλα τα μοσχάρια ηλικίας κάτω των δύο εβδομάδων 

πρέπει να προβλέπεται στρωμνή. 

SMR 11 

Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των μόσχων (Άρθρο 4) 

Οι χώροι και τα εργαλεία καθαρίζονται και απολυμαίνονται κατάλληλα. Τα κόπρανα, τα 
ούρα και τα υπολείμματα τροφής πρέπει να απομακρύνονται όσο το δυνατό συχνότερα. 

SMR 11 

Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των μόσχων (Άρθρο 4) 

Πρέπει να παρέχεται τροφή τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα. Στην περίπτωση που τα 
μοσχάρια ενσταβλίζονται ομαδικά και δεν τρέφονται κατά βούληση ή με αυτόματο 

σύστημα, πρέπει να παρέχεται τροφή σε όλα την ίδια ώρα. Το σιτηρέσιο θα πρέπει να 
περιέχει ικανοποιητικό επίπεδο σιδήρου, ώστε το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης να κυμαίνεται 
τουλάχιστον στα 4,5 mmol / L. Από την ηλικία των 2 εβδομάδων πρέπει να παρέχεται σε 
κάθε μοσχάρι ένα ελάχιστο σιτηρέσιο ινώδους ζωοτροφής. Για μοσχάρια ηλικίας από 8 - 
20 εβδομάδες η ποσότητα πρέπει να αυξάνεται από 50 g σε 250 g  ημερησίως. Μετά την 

ηλικία των 2 εβδομάδων τα ζώα πρέπει να έχουν καθημερινή πρόσβαση σε επαρκή 
ποσότητα κατάλληλου καθαρού νερού ή να ικανοποιούν τις ανάγκες τους σε υγρά με 

άλλους τρόπους. Σε περίπτωση που ο καιρός είναι ζεστός ή τα μοσχάρια είναι ασθενή 
πρέπει να υπάρχει συνεχής πρόσβαση στο νερό. Τα μοσχάρια πρέπει να λαμβάνουν 

πρωτόγαλα το συντομότερο δυνατό μετά τη γέννησή τους και οπωσδήποτε εντός των 6 
πρώτων ωρών της ζωής τους.  
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SMR 11 

Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των μόσχων (Άρθρο 4) 

Οι εγκαταστάσεις σίτισης και ποτίσματος είναι τέτοιες ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος 
μόλυνσης της τροφής ή του νερού και να αποτρέπεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των ζώων. 

SMR 12 

Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των χοίρων (Άρθρο 3) 

O ελεύθερος χώρος δαπέδου που διαθέτει κάθε απογαλακτισμένος χοίρος ή χοίρος 
αναπαραγωγής που σταβλίζεται ομαδικά, εξαιρουμένων των μικρών θηλυκών χοίρων μετά 
την οχεία και των χοιρομητέρων, πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,15 m² για χοίρους βάρους 
μέχρι 10 kg, 0,20 m² για χοίρους βάρους μεταξύ 10 και 20 kg, 0,30 m² για χοίρους βάρους 
μεταξύ 20 και 30 kg, 0,40 m² για χοίρους βάρους μεταξύ 30 και 50 kg, 0,55 m² για χοίρους 
βάρους μεταξύ 50 και 85 kg, 0,65 m² για χοίρους βάρους μεταξύ 85 και 110 kg και 1,00 m² 

για χοίρους βάρους πέραν των 110 kg 

SMR 12 

Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των χοίρων (Άρθρο 3) 

Ο συνολικός ελεύθερος χώρος δαπέδου που διαθέτει κάθε μικρός θηλυκός χοίρος μετά την 
οχεία και κάθε χοιρομητέρα σε περίπτωση ομαδικού σταβλισμού πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 1,64 m² και 2,25 m² αντιστοίχως. Όταν τα ζώα αυτά σταβλίζονται σε ομάδες 
μικρότερες των 6, ο ελεύθερος χώρος δαπέδου πρέπει να αυξάνεται κατά 10 %. Όταν 

σταβλίζονται σε ομάδες 40 ή περισσοτέρων ζώων, ο ελεύθερος χώρος δαπέδου μπορεί να 
μειώνεται κατά 10 %. Για μικρούς θηλυκούς χοίρους μετά την οχεία και κυοφορούσες 

χοιρομητέρες ένα μέρος του χώρου ίσο προς τουλάχιστον 0,95 m² ανά μικρό θηλυκό χοίρο 
και τουλάχιστον 1,3 m² ανά χοιρομητέρα, πρέπει να είναι ενιαίο δάπεδο του οποίου το 

πολύ το 15 % προορίζεται για τα ανοίγματα αποχέτευσης. 

SMR 12 

Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των χοίρων (Άρθρο 3) 

Όταν χρησιμοποιούνται δοκιδωτά από σκυρόδεμα δάπεδα για χοίρους που σταβλίζονται 
ομαδικά το μέγιστο πλάτος των ανοιγμάτων πρέπει να είναι 11 mm για χοιρίδια, 14 mm για 

απογαλακτισμένους χοίρους, 18 mm για χοίρους αναπαραγωγής, 20 mm για μικρούς 
θηλυκούς χοίρους μετά την οχεία και για τις χοιρομητέρες και το ελάχιστο πλάτος δοκίδας 
πρέπει να είναι 50 mm για χοιρίδια και απογαλακτισμένους χοίρους και 80 mm για χοίρους 

αναπαραγωγής, για μικρούς θηλυκούς χοίρους μετά την οχεία και χοιρομητέρες. 
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SMR 12 

Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των χοίρων (Άρθρο 3) 

Οι χοιρομητέρες και οι μικροί θηλυκοί χοίροι σταβλίζονται ομαδικά για την περίοδο που 
αρχίζει 4 εβδομάδες μετά την οχεία και λήγει 1 εβδομάδα πριν την αναμενόμενη 

ημερομηνία τοκετού. Ο στάβλος στον οποίο εκτρέφεται η ομάδα πρέπει να έχει πλευρές 
μήκους μεγαλύτερου από 2,8 m. Όταν λιγότερα από 6 ζώα σταβλίζονται ομαδικά, ο 

στάβλος στον οποίο εκτρέφεται η ομάδα πρέπει να έχει πλευρές μήκους μεγαλύτερου από 
2,4 m. Οι χοιρομητέρες και οι μικροί θηλυκοί χοίροι που εκτρέφονται σε εκμεταλλεύσεις 
μικρότερες των 10 χοιρομητέρων, μπορούν να συντηρούνται σε ατομικές θέσεις εφόσον 

μπορούν να στρέφουν το σώμα τους με ευχέρεια. 

SMR 12 

Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των χοίρων (Άρθρο 3) 

Σε όλες τις κυοφορούσες στέρφες χοιρομητέρες και τους μικρούς θηλυκούς χοίρους πρέπει 
να χορηγείται επαρκής ποσότητα ογκώδους τροφής ή τροφής πλούσιας σε ίνες καθώς και 

τροφή υψηλής θερμικής αξίας. 

SMR 12 

Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των χοίρων (Άρθρο 4) 

Οι χοίροι πρέπει να έχουν συνεχή πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα υλικών για 
απασχόληση τα οποία δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων.  

SMR 12 

Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των χοίρων (Άρθρο 4) 

Πρέπει να αποφεύγονται οι συνεχείς θόρυβοι που φθάνουν τα 85 dBA, καθώς και κάθε 
διαρκής ή αιφνίδιος θόρυβος. 

SMR 12 

Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των χοίρων (Άρθρο 4) 

Οι χοίροι πρέπει να είναι εκτεθειμένοι σε φως έντασης τουλάχιστον 40 lux επί τουλάχιστον 
οκτώ ώρες την ημέρα. 

SMR 12 

Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των χοίρων (Άρθρο 4) 

Τα δάπεδα πρέπει να κατάλληλα για το μέγεθος και το βάρος των χοίρων, να 
αποτελούνται από ανθεκτική, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, να είναι λεία (αλλά όχι 

ολισθηρά) και να είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και διατηρημένα έτσι ώστε να μην 
προκαλούν τραυματισμούς ή ταλαιπωρίες στα ζώα. 
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SMR 12 

Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των χοίρων (Άρθρο 4) 

Σε όλους τους χοίρους πρέπει να παρέχεται τροφή τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Σε 
περίπτωση που οι χοίροι τρέφονται ομαδικά και όχι κατά βούληση ή με αυτόματο σύστημα 
τροφής των ζώων μεμονωμένα, όλοι οι χοίροι της ομάδας πρέπει να λαμβάνουν τροφή την 

ίδια ώρα. 

SMR 12 

Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των χοίρων (Άρθρο 4) 

Όλοι οι χοίροι ηλικίας άνω των δύο εβδομάδων πρέπει να μπορούν να έχουν διαρκώς 
πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα καθαρού νερού. 

SMR 12 

Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των χοίρων (Άρθρο 4) 

Επεμβάσεις που πραγματοποιούνται για σκοπούς άλλους εκτός από θεραπευτικούς ή 
διαγνωστικούς ή για την αναγνώριση των χοίρων και έχουν ως αποτέλεσμα τη βλάβη ή την 

απώλεια ενός ευαίσθητου μέρους του σώματος ή την αλλοίωση της διάταξης των οστών 
(π.χ. ακρωτηριασμοί) απαγορεύονται. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι ακόλουθες 

επεμβάσεις, οι οποίες δεν επιτρέπεται να εφαρμόζονται σαν γενική πρακτική (ως ρουτίνα), 
αλλά μόνο για το καλό των ζώων όταν υπάρχει ανάγκη και εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα 

τα υπόλοιπα μέσα: (α) ομοιόμορφη μείωση των γωνιακών οδόντων των χοιριδίων, (β) 
βράχυνση των χαυλιοδόντων των κάπρων, (γ) μερική αποκοπή της ουράς, (δ) 

ευνουχισμός αρσενικών χοίρων με άλλα μέσα εκτός της ρήξης των ιστών. Οι διαδικασίες 
αυτές διενεργούνται μόνο από κτηνίατρο ή καταλλήλως καταρτισμένο άτομο, με τα 

κατάλληλα μέσα και με καλές συνθήκες υγιεινής. Εφόσον ο ευνουχισμός ή η αποκοπή της 
ουράς πραγματοποιούνται μετά από την έβδομη ημέρα από τη γέννηση, πρέπει να 
διενεργείται μόνο από κτηνίατρο, χρησιμοποιώντας αναισθητικό και παρατεταμένη 

χορήγηση παυσίπονων.  

SMR 12 

Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των χοίρων (Άρθρο 4) 

Τα χωρίσματα για τους κάπρους πρέπει να τοποθετούνται και να κατασκευάζονται με 
τρόπο που να επιτρέπει στους κάπρους να γυρίζουν, να αντιλαμβάνονται το γρυλισμό, την 
οσμή και την παρουσία των άλλων ζώων. Η ελεύθερη επιφάνεια του δαπέδου που πρέπει 

να είναι διαθέσιμη για έναν ενήλικα χοίρο πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 m². Εφόσον τα 
χωρίσματα χρησιμοποιούνται επίσης για την οχεία, η επιφάνεια του δαπέδου που πρέπει 

να είναι διαθέσιμη για έναν ενήλικα χοίρο πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 m² και το 
χώρισμα πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε εμπόδιο. 
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SMR 12 

Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των χοίρων (Άρθρο 4) 

Σε σχέση με τις χοιρομητέρες και μικρούς θηλυκούς χοίρους (α) πρέπει να λαμβάνονται 
μέτρα για την ελαχιστοποίηση της επιθετικής συμπεριφοράς σε ομάδες, (β) πρέπει, 

εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε θεραπεία κατά των εξωτερικών και εσωτερικών 
παρασίτων, (γ) πρέπει να απομακρύνεται οποιαδήποτε ακαθαρσία προτού τα ζώα 

τοποθετηθούν στο χώρο τοκετού, (δ) κατά την εβδομάδα πριν από τον αναμενόμενο χρόνο 
τοκετού πρέπει να παρέχεται σε επαρκή ποσότητα το κατάλληλο υλικό για την κατασκευή 

φωλιάς εκτός αν αυτό είναι τεχνικώς αδύνατο για το σύστημα κοπριάς που χρησιμοποιείται 
στη μονάδα, (ε) πίσω από τη τα ζώα πρέπει να διαμορφώνεται χώρος για τη διευκόλυνση 

του τοκετού και (στ) τα χωρίσματα τοκετού, όπου οι χοιρομητέρες θα μπορούν να κινούνται 
ελεύθερα, πρέπει να φέρουν εξοπλισμό προστασίας των χοιριδίων, π.χ. κιγκλιδώματα. 

SMR 12 

Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των χοίρων (Άρθρο 4) 

Σε σχέση με τα χοιρίδια  
(α) ένα τμήμα του συνολικού δαπέδου πρέπει να έχει επαρκείς διαστάσεις για να παρέχει 
τη δυνατότητα στα ζώα να 
αναπαύονται συγχρόνως, να είναι αρκετά ανθεκτικό ή να καλύπτεται από χαλί, ή να έχει 
μια στρωμνή από άχυρο ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο υλικό 
 (β) στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ειδικό χώρισμα τοκετού, τα χοιρίδια πρέπει να 
έχουν επαρκή χώρο ώστε να μπορούν να θηλάζουν χωρίς δυσκολία, 
 (γ) κανένα χοιρίδιο δεν πρέπει να χωρίζεται απογαλακτιζόμενο από τη μητέρα του πριν 
από την ηλικία των 28 ημερών, εκτός εάν επηρεάζονται έτσι αρνητικώς οι συνθήκες 
διαβίωσης ή η υγεία της μητέρας ή των χοιριδίων (όμως, τα χοιρίδια μπορούν να 
απογαλακτιστούν μέχρι επτά ημέρες ενωρίτερα, εάν μετακινηθούν σε ειδικούς 
στεγασμένους χώρους οι οποίοι έχουν εκκενωθεί και επιμελώς καθαριστεί και 
απολυμανθεί) 
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SMR 12 

Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την 
προστασία των χοίρων (Άρθρο 4) 

Σε σχέση με τα απογαλακτισμένα χοιρίδια και χοίροι προς πάχυνση  
(α) εφόσον εκτρέφονται ομαδικά, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη 
συγκρούσεων, 
 (β) πρέπει να εκτρέφονται σε όσο το δυνατόν περισσότερο ομοιογενείς ομάδες και αν 
πρέπει να αναμειχθούν χοίροι ασυμβίβαστων κατηγοριών, τούτο θα πρέπει να γίνεται σε 
όσο δυνατόν νεαρότερη ηλικία και κατά προτίμηση πριν ή μέχρι μία εβδομάδα μετά από 
τον απογαλακτισμό, 
 (γ) σε περίπτωση που παρουσιαστούν συμπτώματα σοβαρών συγκρούσεων, πρέπει να 
διερευνώνται αμέσως τα αίτια και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, όπως είναι η 
παροχή επαρκούς στρωμνής στα ζώα ή άλλα υλικά για διερεύνηση και τα ζώα που 
κινδυνεύουν ή εκείνα που επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιθετικότητα, πρέπει να απομονώνονται 
από την ομάδα, 
 (δ) η χρήση ηρεμιστικών φαρμάκων για τη διευκόλυνση της ανάμειξης διαφόρων 
κατηγοριών χοίρων πρέπει να περιορίζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον αφού 
ζητηθεί η γνώμη κτηνιάτρου. 

SMR 13 

Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, 

σχετικά με την προστασία των ζώων στα 
εκτροφεία (Άρθρο 4) 

Ο αριθμός του προσωπικού είναι επαρκής και το προσωπικό αυτό έχει τις απαραίτητες 
ικανότητες, γνώσεις και προσόντα. 

SMR 13 

Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, 

σχετικά με την προστασία των ζώων στα 
εκτροφεία (Άρθρο 4) 

Όλα τα ζώα επιθεωρούνται τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. Υπάρχει κατάλληλος 
σταθερός ή κινητός φωτισμός για επιθεώρηση των ζώων ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε ζώο 

που φαίνεται ασθενές ή τραυματισμένο παρέχεται κατάλληλη φροντίδα χωρίς 
καθυστέρηση και εάν δεν αντιδρά θετικά λαμβάνεται συμβουλή από κτηνίατρο. Εάν 

χρειάζεται, τα ασθενή ή τραυματισμένα ζώα απομονώνονται σε κατάλληλο χώρο με στεγνή 
αναπαυτική στρωμνή. 

SMR 13 

Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, 

σχετικά με την προστασία των ζώων στα 
εκτροφεία (Άρθρο 4) 

Τηρείται μητρώο στο οποίο καταχωρείται κάθε χορηγηθείσα κτηνιατροφαρμακευτική 
αγωγή καθώς και μητρώο όπου καταχωρούνται οι θάνατοι των ζώων που διαπιστώνονται 

σε κάθε επιθεώρηση. Τα μητρώα φυλάσσονται για περίοδο 3 χρόνων.  

SMR 13 

Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, 

σχετικά με την προστασία των ζώων στα 
εκτροφεία (Άρθρο 4) 

Η ελευθερία κινήσεων που χρειάζεται κάθε ζώο δεν πρέπει να παρεμποδίζεται ώστε να 
προκαλείται περιττή ταλαιπωρία ή τραυματισμός. Σε περίπτωση που τα ζώα είναι δεμένα ή 

περιορισμένα, αυτά κρατούνται σε κατάλληλο για τις φυσιολογικές και ηθολογικές τους 
ανάγκες χώρο. 
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SMR 13 

Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, 

σχετικά με την προστασία των ζώων στα 
εκτροφεία (Άρθρο 4) 

Τα υλικά κατασκευής του χώρου ενσταβλισμού και ο εξοπλισμός με τα οποία μπορούν να 
έρθουν σε επαφή τα ζώα δεν πρέπει να είναι επιβλαβή για τα ζώα και πρέπει να μπορούν 
να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται διεξοδικά. Οι χώροι ενσταβλισμού και τα σημεία 

πρόσδεσης πρέπει να κατασκευάζονται και να συντηρούνται ώστε να μην υπάρχουν 
αιχμές ή προεξοχές που μπορεί να τραυματίσουν τα ζώα. 

SMR 13 

Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, 

σχετικά με την προστασία των ζώων στα 
εκτροφεία (Άρθρο 4) 

Η κυκλοφορία του αέρα, τα επίπεδα σκόνης, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία του αέρα 
και οι συγκεντρώσεις αερίων πρέπει να τηρούνται μέσα σε όρια τα οποία δεν είναι 

επιβλαβή για τα ζώα. 

SMR 13 

Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, 

σχετικά με την προστασία των ζώων στα 
εκτροφεία (Άρθρο 4) 

Τα ζώα που εκτρέφονται μέσα σε κτίρια δεν πρέπει να βρίσκονται συνεχώς στο σκοτάδι, 
ούτε να εκτίθενται χωρίς διακοπή σε συνεχή τεχνητό φωτισμό. Όταν ο φυσικός φωτισμός 

είναι ανεπαρκής πρέπει να υπάρχει τεχνητός φωτισμός. 

SMR 13 

Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, 

σχετικά με την προστασία των ζώων στα 
εκτροφεία (Άρθρο 4) 

Ζώα που εκτρέφονται εκτός κτιρίων πρέπει να προστατεύονται από τις δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες, τους θηρευτές και τους κινδύνους για την υγεία τους. 

SMR 13 

Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, 

σχετικά με την προστασία των ζώων στα 
εκτροφεία (Άρθρο 4) 

Κάθε αυτόματος ή μηχανικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την υγεία και καλή 
διαβίωση των ζώων πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. Σε 

περίπτωση βλάβης, αυτή πρέπει να επιδιορθώνεται αμέσως ή, όταν αυτό δεν είναι 
δυνατόν, να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για να προστατεύεται η υγεία και η καλή 

διαβίωση των ζώων. Όταν η υγεία και οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων εξαρτώνται από 
σύστημα τεχνητού εξαερισμού, πρέπει να προβλέπεται εφεδρικό σύστημα επαρκούς 

ανανέωσης του αέρα, ώστε σε περίπτωση βλάβης του κύριου συστήματος να διατηρείται η 
υγεία και οι καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων και σύστημα συναγερμού που να 
προειδοποιεί για τη βλάβη. Το σύστημα συναγερμού πρέπει να ελέγχεται τακτικά. 
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SMR 13 

Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, 

σχετικά με την προστασία των ζώων στα 
εκτροφεία (Άρθρο 4) 

Σε όλα τα ζώα πρέπει να παρέχεται κατάλληλη τροφή η οποία να είναι προσαρμοσμένη 
στην ηλικία και το είδος τους και να ικανοποιεί τις διατροφικές τους ανάγκες. Η συχνότητα 

παροχής της τροφής πρέπει να είναι ανάλογη των φυσιολογικών αναγκών των ζώων. 
Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση των ζώων σε επαρκή ποσότητα κατάλληλου καθαρού νερού 

ή ικανοποίηση των αναγκών τους σε υγρά με άλλους τρόπους. Η εγκατάσταση παροχής 
τροφής και νερού πρέπει να σχεδιάζεται, κατασκευάζεται, τοποθετείται και συντηρείται 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος επιμόλυνσης της τροφής 
ή του νερού και να αποτρέπεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των ζώων. Δεν πρέπει να 

χορηγείται στα ζώα καμία άλλη ουσία εκτός από αυτές που χορηγούνται για 
θεραπευτικούς, προφυλακτικούς ή ζωοτεχνικούς σκοπούς, όπως ορίζονται με τις εκάστοτε 

ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.  

SMR 13 

Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, 

σχετικά με την προστασία των ζώων στα 
εκτροφεία (Άρθρο 4) 

Απαγορεύεται η χρήση φυσικών ή τεχνητών μεθόδων εκτροφής, οι οποίες προκαλούν 
υπερβολική ταλαιπωρία ή βλάβη στα ζώα. Κανένα ζώο δεν πρέπει να περιορίζεται σε 
εκτροφείο εάν δεν είναι δυνατόν να αναμένεται ευλόγως, βάσει του γονότυπου ή του 
φαινοτύπου του, ότι αυτό δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία ή στην καλή 

διαβίωσή του. 

SMR 9 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη 
θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης 

και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών 
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (άρθρο 12) 

α) Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενημερώνονται για τα ζώα με ύποπτα κλινικά συμπτώματα 
ΜΣΕ και όλα τα υπόλοιπα αιγοπρόβατα τίθενται υπό περιορισμό μετακίνησης σύμφωνα με 

τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών                                        

SMR 13 

Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, 

σχετικά με την προστασία των ζώων στα 
εκτροφεία (Άρθρο 4) 

Κάθε αυτόματος ή μηχανικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την υγεία και καλή 
διαβίωση των ζώων πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. Σε 

περίπτωση βλάβης, αυτή πρέπει να επιδιορθώνεται αμέσως ή, όταν αυτό δεν είναι 
δυνατόν, να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για να προστατεύεται η υγεία και η καλή 

διαβίωση των ζώων. Όταν η υγεία και οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων εξαρτώνται από 
σύστημα τεχνητού εξαερισμού, πρέπει να προβλέπεται εφεδρικό σύστημα επαρκούς 

ανανέωσης του αέρα, ώστε σε περίπτωση βλάβης του κύριου συστήματος να διατηρείται η 
υγεία και οι καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων και σύστημα συναγερμού που να 
προειδοποιεί για τη βλάβη. Το σύστημα συναγερμού πρέπει να ελέγχεται τακτικά. 



  

Βάση Εκκίνησης Μέτρων Μ10 - Μ14 
 

   

Σελίδα 33 από 42 

 

 

 

 

SMR 13 

Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, 

σχετικά με την προστασία των ζώων στα 
εκτροφεία (Άρθρο 4) 

Σε όλα τα ζώα πρέπει να παρέχεται κατάλληλη τροφή η οποία να είναι προσαρμοσμένη 
στην ηλικία και το είδος τους και να ικανοποιεί τις διατροφικές τους ανάγκες. Η συχνότητα 

παροχής της τροφής πρέπει να είναι ανάλογη των φυσιολογικών αναγκών των ζώων. 
Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση των ζώων σε επαρκή ποσότητα κατάλληλου καθαρού νερού 

ή ικανοποίηση των αναγκών τους σε υγρά με άλλους τρόπους. Η εγκατάσταση παροχής 
τροφής και νερού πρέπει να σχεδιάζεται, κατασκευάζεται, τοποθετείται και συντηρείται 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος επιμόλυνσης της τροφής 
ή του νερού και να αποτρέπεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των ζώων. Δεν πρέπει να 

χορηγείται στα ζώα καμία άλλη ουσία εκτός από αυτές που χορηγούνται για 
θεραπευτικούς, προφυλακτικούς ή ζωοτεχνικούς σκοπούς, όπως ορίζονται με τις εκάστοτε 

ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.  

SMR 13 

Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουλίου 1998, 

σχετικά με την προστασία των ζώων στα 
εκτροφεία (Άρθρο 4) 

Όλα τα ζώα επιθεωρούνται τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. Υπάρχει κατάλληλος 
σταθερός ή κινητός φωτισμός για επιθεώρηση των ζώων ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε ζώο 

που φαίνεται ασθενές ή τραυματισμένο παρέχεται κατάλληλη φροντίδα χωρίς 
καθυστέρηση και εάν δεν αντιδρά θετικά λαμβάνεται συμβουλή από κτηνίατρο. Εάν 

χρειάζεται, τα ασθενή ή τραυματισμένα ζώα απομονώνονται σε κατάλληλο χώρο με στεγνή 
αναπαυτική στρωμνή. 

SMR 13 
(α) Κοινοτική Οδηγία 2009/147ΕΚ που αφορά 
τη διατήρηση των άγριων πτηνών, όπως 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

Απαγορεύεται η θήρευση / εκφοβισμός των μελισσοφάγων. 

SMR 13 
(β) Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων 
Πτηνών Νόμο του 2013, όπως εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

Απαγορεύεται η θήρευση / εκφοβισμός των μελισσοφάγων. 

SMR 13 
(γ) Ο περί Μελισσοκομίας Νόμος του 1990, 
όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται.  

Να δηλώνουν τον αριθμό των μελισσιών που κατέχουν. Να δηλώνουν την τοποθεσία 
εγκατάστασης των μελισσοκομείων και των μελισσιών που κατέχουν. Να φέρει σήμανση 
με τα στοιχεία του μελισσοκόμου.  

SMR 13 

(δ) Κανονισμός (ΕΚ) 917/2004 της Επιτροπής 
της 29ης Απριλίου του 2004 για λεπτομέρειες 
εφαρμογής του Κανονισμού του 1308/2013 του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων 
για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

Αφορά το μελισσοκομικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν αγροπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις. 
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SMR 13 

(ε) Ο περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο 
Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την Εισαγωγή από 
Τρίτες Χώρες Ζώων και Ζωικών Προϊόντων 
καθώς και άλλα συναφή θέματα Νόμο του 
2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

Πρόνοιες για την εισαγωγή μελισσών / βασιλισσών. Δεν σχετίζεται με μελισσοκομικές 
πρακτικές του μελισσοκόμου. 

SMR 13 
(στ) Ο περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι 2001 
έως 2009, όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  

Θα πρέπει να χρησιμοποιούν αδειοδοτημένα μελισοφάρμακα.  
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Ελάχιστη Δραστηριότητα σύμφωνα με τον Πυλώνα I 

Γεωργική 
δραστηριότητα 

 

Ως  Γεωργική δραστηριότητα νοείται: 
 

1. Η παραγωγή , η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένου της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής 

των ζώων  και της εκτροφής των ζώων για γεωργική εκμετάλλευση, 

 

2. Ή η διατήρηση μιας γεωργικής έκτασης σε κατάσταση που να την καθιστά 

κατάλληλη για καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των 

συνήθων γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων. Η γη αυτή θα πρέπει να 

δηλώνεται ως αγρανάπαυση. Σαν ελάχιστη δραστηριότητα για την 

αγρανάπαυση ορίζεται η μηχανική κατεργασία (το όργωμα) του εδάφους 

τουλάχιστο μια φορά τον χρόνο κατά την περίοδο της άνοιξης (Μάρτη, 

Απρίλη ή Μάη) λόγω του ότι κατά τους μήνες αυτούς τα ζιζάνια δεν έχουν 

σποροποιήσει ακόμα και η γη ευρίσκεται στο ρώγο της. 

3. Ή η άσκηση της ελάχιστης δραστηριότητας, για γεωργικές περιοχές εκ 

φύσεως κατάλληλες για βοσκή.  Σαν ελάχιστη δραστηριότητα για γεωργικές 

περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες για βοσκή ορίζεται η βόσκηση ή η ενισχυτική 

σπορά. 

Όσον αφορά το πιο πάνω σημείο 1 στην περίπτωση εκτάσεων με μόνιμες καλλιέργειες επιλέξιμες για 
επιδότηση είναι εκτάσεις στις οποίες έχουν διενεργηθεί οι ποιο κάτω φροντίδες: 

Στην περίπτωση των αμπελιών (οινοποιήσιμων, επιτραπέζιων και αμπελιών για παραγωγή 
σταφίδας ) για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να έχουν γίνει οι απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες 
όπως κλάδεμα και ικανοποιητική καταπολέμηση ζιζανίων τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. 

Στην περίπτωση των δενδρωδών καλλιεργειών θα πρέπει να γίνεται ικανοποιητική 
καταπολέμηση ζιζανίων και αφαίρεση των ξηρών κλάδων από την κόμη των δέντρων τουλάχιστον μια 
φορά τον χρόνο. 
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Ελάχιστες απαιτήσεις για την χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
 

Ι. Ελάχιστες απαιτήσεις για την χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
 

«Σύμφωνα με τους περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμούς του 2012 και το 
περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα, του 2013 (από εδώ και στο 
εξής το Διάταγμα) που εκδόθηκε στα πλαίσια υλοποίησης των σχετικών Κανονισμών, οι ελάχιστες 
δεσμεύσεις πάνω από τις οποίες θα δύνανται να ενισχύονται οι γεωργοί είναι: 
 
1) Οι γεωργοί να αποδεικνύουν, με βάση αρχείο που τηρούν,  ότι εξετάζουν προσεκτικά όλες τις 
διαθέσιμες μεθόδους προστασίας των φυτών και αξιοποιούν όλα τα κατάλληλα μέτρα που 
αποθαρρύνουν την ανάπτυξη πληθυσμών επιβλαβών οργανισμών και διατηρούν τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων μορφών επέμβασης, σε δικαιολογημένα από οικονομικής και 
οικολογικής πλευράς, επίπεδα και μειώνουν ή ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον. Οι μέθοδοι και τα μέτρα αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι των περί Ορθολογικής 
Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμών του 2012 ως «Γενικές Αρχές της Ολοκληρωμένης 
Φυτοπροστασίας» και περιλαμβάνουν: 
- Μέτρα για την πρόληψη ή/και εξάλειψη των επιβλαβών οργανισμών 
- Μεθόδους και Εργαλεία για την παρακολούθηση επιβλαβών οργανισμών 
- Τη λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα για εφαρμογή μέτρων φυτοπροστασίας, βάσει της 
παρακολούθησης των επιβλαβών οργανισμών 
- Την αντιμετώπιση κατά προτίμηση με ορθολογικές βιολογικές, φυσικές και άλλες μεθόδους χωρίς 
χημικά μέσα 
- Τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά το δυνατόν ειδικά για το συγκεκριμένο στόχο 
- Τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα απαραίτητα επίπεδα 
- Την εφαρμογή των διαθέσιμων στρατηγικών διαχείρισης ανθεκτικότητας 
- Την αξιολόγηση της επιτυχίας των εφαρμοζόμενων μέτρων φυτοπροστασίας. 
 
2) Η απόκτηση Πιστοποιητικού Κατάρτισης Επαγγελματία Χρήστη Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων μετά 
από σχετική εκπαίδευση, σύμφωνα με το Μέρος Α, του Παραρτήματος του Διατάγματος. 
 
3) Η επιθεώρηση του εξοπλισμού εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το Μέρος 
Δ, του Παραρτήματος του Διατάγματος. 
 
Υλοποίηση υποχρέωσης: 26/11/2016 
 
4) Οι περιορισμοί για τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων κοντά σε υδάτινες επιφάνειες, 
σύμφωνα με το Μέρος Ζ, του Παραρτήματος του Διατάγματος καθώς και σε άλλες ευαίσθητες περιοχές 
σύμφωνα με το Μέρος Η, του Παραρτήματος του Διατάγματος. 
 
Υλοποίηση υποχρέωσης: εντός του 2015 θα ολοκληρωθεί 
 
5) Οι απαιτήσεις σε σχέση με: 
i) την αποθήκευση, χειρισμό, αραίωση και ανάμειξη φυτοπροστατευτικών προϊόντων πριν από την 
εφαρμογή, 
ii) το χειρισμό των συσκευασιών και των καταλοίπων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
iii) τη διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή, 
iv) τον καθαρισμό του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται μετά την εφαρμογή και 
v) την ανάκτηση ή διάθεση των καταλοίπων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των συσκευασιών τους 
σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τα απόβλητα, 
 
όπως αυτές θα καθορισθούν με τους αντίστοιχους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής που θα 
εκδώσει το Τμήμα Γεωργίας, σύμφωνα με το Μέρος Θ, του Παραρτήματος του Διατάγματος. 
 
Υλοποίηση υποχρέωσης: εντός του 2015 θα ολοκληρωθεί 
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ΙΙ. Ελάχιστες απαιτήσεις για την χρήση λιπασμάτων 
 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων είναι οι αρχές που υπάρχουν στον Κώδικα Ορθής 
Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Δ.Π. 263/2007) και οι οποίες  θα εφαρμόζονται στις εκτός των Ευαίσθητων 
από την Νιτρορύπανση περιοχές. Οι αιτητές των τεμαχίων που συμμετέχουν στα Αγροπεριβαλλοντικά 
μέτρα περιλαμβανομένου και του μέτρου 10.1.3 είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις πρόνοιες για τα 
λιπάσματα όπως περιγράφονται επιγραμματικά  και αναλυτικά πιο κάτω. 
 
Α. Επιγραμματικά 
 

• Η σωστή αποθήκευση και μεταφορά των λιπασμάτων 

• Η ποσότητα και ο χρόνος εφαρμογής των λιπασμάτων 

• Οι μέθοδοι λίπανσης 

• Οι αποστάσεις εφαρμογής των αποθηκών και των λιπασμάτων από υδάτινα σώματα 

• Η απόρριψη των άδειων συσκευασιών. 
  
Β. Αναλυτικά. 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

1. Ο Κώδικας αυτός έχει σκοπό να καθοδηγήσει τους ασχολούμενους με γεωργοκτηνοτροφικές 

δραστηριότητες να αποφεύγουν ή ελαχιστοποιούν τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την επιβάρυνσή 

του με αχρείαστες και άσκοπες ποσότητες λιπασμάτων . 

2(1) Κύριος στόχος των γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων πρέπει να είναι η αποτροπή της 

ρύπανσης των υπογείων και επιφανειακών νερών από τη συσσώρευση διαφόρων αλάτων,  κυρίως 

από τη διήθηση ή την επιφανειακή απορροή νιτρικών τα οποία προέρχονται από τα αζωτούχα 

λιπάσματα καθώς και από άλλες πηγές, όπως κοπριά, λάσπη, οργανική ουσία εδάφους, τα οποία, 

επειδή διαλύονται εύκολα στο νερό και είναι ευκίνητα μέσα στο έδαφος, συμπαρασύρονται προς τα 

βαθύτερα στρώματα του εδάφους και τελικά καταλήγουν στα υπόγεια νερά όπου και συσσωρεύονται. 

2(2) Ο στόχος πρέπει να επιδιώκεται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου το έδαφος έχει μεγάλη 

διηθητικότητα (ελαφριάς μηχανικής σύστασης εδάφη), είτε έχει μικρό βάθος, είτε είναι επικλινές με 

μικρή διηθητικότητα (βαριάς μηχανικής σύστασης εδάφη), συνθήκες που επιτρέπουν στα νιτρικά να 

παρασύρονται από τα νερά της επιφανειακής απορροής και να μεταφέρονται και να συσσωρεύονται 

στους υδάτινους αποδέκτες προκαλώντας, μαζί με άλλους παράγοντες, ευτροφισμό και υποβάθμιση 

των επιφανειακών και υπογείων νερών. 

3. Τα ακόλουθα είδη και μορφές λιπασμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν, νοουμένου ότι τηρούνται 

οι κανονισμοί του κώδικα χρήσης λιπασμάτων: 

(α) ανόργανα χημικά λιπάσματα, τα οποία περιλαμβάνουν όλα όσα παράγονται βιομηχανικά με 

φυσικές ή και χημικές διαδικασίες. και 

(β) οργανικά λιπάσματα, τα οποία περιλαμβάνουν όλα όσα προέρχονται από βιολογική ή/και χημική 

αποσύνθεση ή/και επεξεργασία υλών φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή μείγματά τους ή λύματα. 

4. Κατά την αποθήκευση και μεταφορά των ανόργανων λιπασμάτων πρέπει να ακολουθούνται οι 

ακόλουθες αρχές: 

(α) τα λιπάσματα αποθηκεύονται σε κλειστούς ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους που απέχουν 
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τουλάχιστον 50 μέτρα από τα επιφανειακά νερά, όπως  λίμνες, δεξαμενές, ποταμοί, κλπ και 300 

μέτρα από πηγές ή γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για υδατοπρομήθεια εκτός αν ορίζεται για 

τη συγκεκριμένη γεώτρηση διαφορετική ζώνη. Επίσης λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για 

αποφυγή δημιουργίας συνθηκών που δυνατό  να προκαλέσουν ρύπανση στα υπόγεια και 

επιφανειακά νερά. 

(β)  τα λιπάσματα τοποθετούνται σε ασφαλείς σάκους που να μη σχίζονται εύκολα κατά τη μεταφορά ή 

το χειρισμό τους. 

(γ) τα υγρά λιπάσματα αποθηκεύονται σε στεγανά, αντιοξειδωτικά και άθραυστα δοχεία, αποφεύγεται η 

υπερπλήρωση των δοχείων και αυτά τοποθετούνται σε θέσεις ασφαλείς για την αποτροπή κάθε 

κινδύνου πρόκλησης ρύπανσης λόγω πτώσης ή θραύσης του δοχείου ή διασποράς του 

λιπάσματος. 

(δ) κατά την μεταφορά των λιπασμάτων στο χώρο εφαρμογής, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 

για αποφυγή ατυχημάτων, όπως η καταστροφή των σάκων, η διασπορά του λιπάσματος στο 

περιβάλλον, η θραύση ή καταστροφή των δοχείων υγρών λιπασμάτων. 

5.  Για τη διατήρηση της περιεκτικότητας των νερών σε νιτρικά σε χαμηλό επίπεδο το οποίο πρέπει να 

είναι μικρότερο των 50 μερών στο εκατομμύριο (50 mg/L), ακολουθούνται τα εξής: 

(α) εκτιμάται η ποσότητα των αζωτούχων λιπασμάτων που πρόκειται να εφαρμοστεί σε κάθε 

καλλιέργεια λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

(ι) τις εδαφολογικές συνθήκες, όπως τα διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία (με βάση μια χημική ανάλυση 

εδάφους) και τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους 

(ιι)  τις ανάγκες της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία, 

(ιιι) τις συγκεντρώσεις των θρεπτικών στοιχείων στο νερό άρδευσης, 

(ιv)  τις κλιματικές συνθήκες, 

(v)   τις μεθόδους άρδευσης, και 

(vι)   τις μεθόδους λιπάνσεων 

(β) λαμβάνονται υπόψη ο χρόνος εφαρμογής και η μορφή του αζώτου στο αζωτούχο λίπασμα, 

ακολουθώντας την αρχή ότι το λίπασμα προστίθεται στο φυτό όταν αυτό το έχει ανάγκη. 

(γ)  αποφεύγονται οι επιφανειακές αζωτούχες λιπάνσεις κατά τη περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων, 

ιδιαίτερα σε επικλινή εδάφη που θα έχουν ως αποτέλεσμα την επιφανειακή απορροή. 

(δ)  οι επιφανειακές λιπάνσεις γίνονται σε περισσότερες από μια εφαρμογές, όπου οι καιρικές συνθήκες 

το επιτρέπουν. 

6. Για σκοπούς καθορισμού των μέγιστων επιτρεπτών δόσεων των διαφόρων θρεπτικών στοιχείων 

γίνεται ο πιο κάτω διαχωρισμός των καλλιεργειών: 

(α)   ξηρικές εποχιακές φυτείες, 

(β)   ξηρικές δενδρώδεις καλλιέργειες, 

(γ)   αρδευόμενες δενδρώδεις καλλιέργειες, 

(δ)   πατάτες, 

(ε)   λαχανικά, τόσο εντός όσο και εκτός θερμοκηπίου, 



  

Βάση Εκκίνησης Μέτρων Μ10 - Μ14 
 

   

Σελίδα 39 από 42 

 

 

 

 

(στ)  άνθη, τόσο εντός όσο και εκτός θερμοκηπίου. 

 

7. Οι μέθοδοι εφαρμογής των λιπασμάτων είναι οι ακόλουθες: 

(α)   συνδυασμένη  άρδευση – λίπανση, 

(β)   ενσωμάτωση στο έδαφος, 

(γ)    επιφανειακά όπου χρειάζεται, 

(δ)    διαφυλλική. 

 

8. Τα συστήματα λίπανσης πάντοτε πρέπει να είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση. 

 

9. Σε κάθε συμπληρωματική χημική λίπανση λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, επιπρόσθετα από τη 

συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων στο νερό άρδευσης γεωτρήσεων ή των  ανακυκλωμένων 

λυμάτων και η ποσότητα της οργανικής λίπανσης που χρησιμοποιήθηκε. 

 

10. Δεν εφαρμόζεται λίπασμα σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από επιφανειακά νερά και 100 

μέτρων από πηγές ή γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για υδατοπρομήθεια εκτός αν ορίζονται για τη 

συγκεκριμένη γεώτρηση ζώνες προστασίας με βάση το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 

(Μέτρα Προστασίας των Υπογείων Νερών) Διάταγμα του 1996. Επίσης λαμβάνονται όλα τα αναγκαία 

μέτρα για αποφυγή δημιουργίας συνθηκών που δυνατό να προκαλέσουν ρύπανση στα υπόγεια και 

επιφανειακά νερά. 

 

11. Για σκοπούς μείωσης χρήσης λιπασμάτων επιδιώκεται η εναλλαγή καλλιεργειών. 

 
12. Οι άδειες συσκευασίες καταστρέφονται και απορρίπτονται στους επίσημους χώρους απόρριψης 
αποβλήτων. 
   
 
Όσον αφορά το φώσφορο δεν υπάρχουν απαιτήσεις για τη ρύπανση από φώσφορο αφού στο παρόν 
στάδιο τα επιφανειακά και παράκτια ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αντιμετωπίζουν τέτοιο 
πρόβλημα. Σημειώνεται ότι σε χημικές  αναλύσεις εδάφους που προβαίνουν οι γεωργοί για σκοπούς 
λίπανσης σιτηρών και άλλων καλλιεργειών όπου καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις, τα επίπεδα 
φωσφόρου βρίσκονται σε χαμηλά μέχρι ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με τις ανάγκες της 
καλλιέργειας.  
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Πράσινη ενίσχυση- Greening (Καν. 1307/2013) 

1. Η πράσινη ενίσχυση θα δίνεται στους γεωργούς  με την προϋπόθεση ότι τηρούν τρείς βασικές 

περιβαλλοντικές υποχρεώσεις:  

o διαφοροποίηση καλλιεργειών:  

κάθε γεωργός πρέπει να εναλλάσσει στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον 2 καλλιέργειες όταν οι 

αρόσιμες εκτάσεις του υπερβαίνουν τα 10 εκτάρια και τουλάχιστον 3 καλλιέργειες όταν οι αρόσιμες 

εκτάσεις του υπερβαίνουν τα 30 εκτάρια. Προβλέπονται επίσης διάφορες εξαιρέσεις (μόνιμες 

καλλιέργειες, βοσκότοποι, χορτονομές, ρύζι, ψυχανθή κλπ) από την υποχρέωση εφαρμογής του 

μέτρου.  

o διατήρηση μονίμων βοσκοτόπων:  

Τα κράτη μέλη καθορίζουν μόνιμους βοσκότοπους οι οποίοι είναι ευαίσθητοι από περιβαλλοντική 

άποψη στις περιφέρειες που καλύπτονται από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ και οι οποίοι 

απαιτούν αυστηρή προστασία προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εν λόγω οδηγιών.  

Τα κράτη μέλη μπορούν, προκειμένου να εξασφαλίσουν την προστασία των πολύτιμων, από 

περιβαλλοντική άποψη, μόνιμων βοσκότοπων, να αποφασίσουν να καθορίσουν περαιτέρω 

ευαίσθητες περιοχές που βρίσκονται εκτός των περιοχών που καλύπτονται από τις οδηγίες 

92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων βοσκότοπων σε εδάφη πλούσια 

σε άνθρακα.  

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αναλογία της γης που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο προς τη 

συνολική γεωργική έκταση δεν μειώνεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5 %. Η τήρηση της 

υποχρέωσης ελέγχεται εναλλακτικά σε ατομικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.  

o διατήρηση περιοχών οικολογικής εστίασης:  

υποχρέωση διατήρησης περιοχών οικολογικής εστίασης σε ποσοστό 5% και ενδεχόμενα 7% από 

το 2017. Ως τέτοιες περιοχές μπορούν να θεωρηθούν ενδεικτικά οι αναβαθμίδες, η γη σε 

αγρανάπαυση, οι ζώνες ανάσχεσης κα. Το ποσοστό εφαρμόζεται μόνο στις αρόσιμες εκτάσεις. 

Οι εκμεταλλεύσεις με έκταση κάτω των 15 εκταρίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση να 

διατηρούν εκτάσεις οικολογικής εστίασης.  

Οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να ξεπερνούν την πολλαπλή συμμόρφωση και να αποτελούν με τη 

σειρά τους τη βάση για τα μέτρα του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

2. Επιπρόσθετα αναφέρεται  ότι μπορεί να γίνει συνδυασμός ή αντικατάσταση των ανωτέρω πρακτικών 

με κάποιες ισοδύναμες πρακτικές. Οι ισοδύναμες πρακτικές είναι αυτές που περιλαμβάνουν 

παρόμοιες πρακτικές οι οποίες προσφέρουν ισοδύναμο ή ανώτερο επίπεδο οφέλους για το κλίμα και το 

περιβάλλον σε σύγκριση με μία ή πολλές από τις πρακτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν 

λόγω ισοδύναμες πρακτικές και η πρακτική ή πρακτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με την 

(τις) οποία(-ες) είναι ισοδύναμη(-ες) παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΧ του 1307/2013.  
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Κατάλογος των ισοδύναμων από οικολογική άποψη πρακτικών που αναφέρονται στο άρθρο 

43 παράγραφος 3 του 1307/2013 

 

I. Πρακτικές ισοδύναμες με τη διαφοροποίηση καλλιεργειών:  

1) Διαφοροποίηση καλλιεργειών  

Απαίτηση: τουλάχιστον 3 καλλιέργειες, έως 75 % κατά μέγιστο για την κύρια καλλιέργεια, και ισχύει ένα 

ή περισσότερα από τα εξής:  

— με τουλάχιστον 4 καλλιέργειες,  

— με χαμηλότερα ανώτατα κατώφλια,  

— με καταλληλότερη επιλογή καλλιεργειών, όπως για παράδειγμα πρωτεϊνούχες καλλιέργειες 

οσπρίων, καλλιέργειες οι οποίες δεν απαιτούν ύδρευση ή φυτοϋγειονομικές επεμβάσεις, κατά 

περίπτωση,  

— συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ποικιλιών παλαιών/παραδοσιακών ή απειλούμενων 

τύπων καλλιεργειών (σε τουλάχιστον 5 % της εναλλασσόμενης έκτασης)  

2) Αμειψισπορά  

Απαίτηση: τουλάχιστον 3 καλλιέργειες, έως 75 % κατά μέγιστο για την κύρια καλλιέργεια, και ισχύει ένα 

ή περισσότερα από τα εξής:  

— με πλέον ευεργετική για το περιβάλλον πολυετή σειρά καλλιεργειών και/ή αγρανάπαυση,  

— με τουλάχιστον 4 καλλιέργειες  

κ.α. 

 

II. Πρακτικές ισοδύναμες με τη συντήρηση μόνιμων βοσκοτόπων:  

1) Διαχείριση μόνιμων βοσκοτόπων / λειμώνων  

Απαίτηση: διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων και ένα ή περισσότερα από τα εξής:  

- Καθεστώς κοπής / ή κατάλληλη χορτοκοπή (ημερομηνίες, μέθοδοι, όρια),  

- Συντήρηση των χαρακτηριστικών τοπίου σε μόνιμους βοσκότοπους και έλεγχος λοχμών,  

- Συγκεκριμένες ποικιλίες χόρτων και/ή καθεστώς σποράς για ανανέωση ανάλογα με τον τύπο 

χορτολιβαδικής έκτασης (χωρίς καταστροφή υψηλής φυσικής αξίας),  

- Εκκένωση κτηνοτροφικών φυτών ή σανού,  

- Κατάλληλη διαχείριση για απότομες πλαγιές,  

- Καθεστώς λιπάσματος,  

- Περιορισμοί φυτοφαρμάκων  

2) Συστήματα εκτατικής βόσκησης  

Απαίτηση: διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων και ένα ή περισσότερα από τα εξής:  

- Εκτατική βόσκηση (χρονοδιάγραμμα, μέγιστος δείκτης πυκνότητας),  

- Βόσκηση ή ορεινή κτηνοτροφία,  

- Χρήση τοπικών ή παραδοσιακών φυλών για βόσκηση σε μόνιμα βοσκοτόπια.  
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III. Πρακτικές ισοδύναμες με περιοχές οικολογικής εστίασης:  

Απαίτηση: εφαρμογή οποιουδήποτε εκ των κατωτέρω συστημάτων τουλάχιστον στο ποσοστό της 

αρόσιμης γης που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1) Οικολογική αγρανάπαυση  

2) Δημιουργία «ζωνών προστασίας» για περιοχές υψηλής φυσικής αξίας, Natura 2000 ή άλλες 

τοποθεσίες προστασίας της βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων κατά μήκος θαμνοστοιχιών και υδάτινων 

ρευμάτων  

3) Διαχείριση μη καλλιεργημένων λωρίδων προστασίας και παρυφών αγρών (καθεστώς κοπής, τοπικές 

ή συγκεκριμένες ποικιλίες χόρτων και/ή καθεστώς σποράς, επανασπορά με τοπικές ποικιλίες, μη 

χρήση φυτοφαρμάκων, μη απομάκρυνση της κόπρου και/ή ορυκτών λιπασμάτων), μη ύδρευση, μη 

στεγανοποίηση του εδάφους  

4) Παρυφές, επιτόπιες λωρίδες προστασίας και αγροτεμάχια χρησιμοποιούμενα για άγρια ζώα / 

συγκεκριμένη πανίδα (ποώδης παρυφές, προστασία φωλιών, λωρίδες αγριολούλουδων, μίγματα 

τοπικών σπόρων, καλλιέργειες χωρίς συγκομιδή)  

5) Διαχείριση (κλάδευση, αραίωμα, ημερομηνίες, μέθοδοι, αποκατάσταση) χαρακτηριστικών τοπίου 

(δένδρα, θαμνοστοιχίες, παρόχθια ξυλώδης βλάστηση, πέτρινοι τοίχοι (αναβαθμίδες), χαντάκια, μικρές 

λίμνες)  

6) Διατήρηση αρόσιμου τυρφώδους ή υγρού εδάφους καλυμμένου με χόρτο (χωρίς χρήση λιπασμάτων 

ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων)  

7) Παραγωγή σε αρόσιμη γη χωρίς χρήση λιπασμάτων (ορυκτών λιπασμάτων και κόπρου) και/ή 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και χωρίς ύδρευση, χωρίς σπορά της ίδιας καλλιέργειας επί δύο 

συνεχόμενα έτη και σε σταθερό τόπο  

8) Μετατροπή αρόσιμης γης σε μόνιμο βοσκοτόπι εντατικής χρήσης  

 


