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ΚΑΛΔ ΓΔΩΡΓΗΚΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

 
GAEC1 
(πξψελ 
GAEC 
Δ.1) 

 
Γεκηνπξγία δσλώλ αλάζρεζήο θαηά κήθνο ησλ πδαηνξεπκάησλ. 

Γεληθά απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ ζε απφζηαζε  κηθξφηεξε ησλ 10 κέηξσλ απφ 
ξπάθηα, ησλ 50 κέηξσλ απφ ιίκλεο θαη πνηακνχο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ξνή λεξνχ θαη ησλ 300 
κέηξσλ απφ πεγέο ή γεσηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πδαηνπξνκήζεηα, εθηφο εάλ νξίδεηαη γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε γεψηξεζε δψλε πξνζηαζίαο βάζε ηνπ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ (Μέηξα 
Πξνζηαζίαο ησλ Τπφγεησλ Νεξψλ) Γηάηαγκα (Κ.Γ.Π. 45/1996). 

 
GAEC2 
(πξψελ 
GAEC 
Δ.2) 

 
Σήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ έγθξηζεο γηα ηε ρξήζε ησλ πδάησλ γηα άξδεπζε, εθόζνλ 
πξνβιέπεηαη. 

Ο γεσξγφο νθείιεη λα ηεξεί ηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ θαη λα θαηέρεη ηηο ζρεηηθέο 
άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Ννκνζεζίεο (Πεξί Δληαίαο Γηαρείξηζεο Τδάησλ 
Νφκνο 79(I)/ 2010). Γηα φια ηα αξδεπφκελα ηεκάρηα, ν γεσξγφο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηελ/ηηο 
απαξαίηεηε/εο αλά πεξίπησζε Άδεηα/εο Τδξνιεςίαο γη α φιεο ηηο πεγέο λεξνχ (θξάγκαηα, γεσηξήζεηο, 
εθηξνπέο απφ πνηακνχο, θπζηθέο πεγέο θαη δίθηπα αλαθπθισκέλνπ λεξνχ), φπνπ λα θαίλεηαη ε θάιπςε 
ησλ πδαηηθψλ αλαγθψλ ηεο θαιιηέξγεηαο. 

 
GAEC3 
(πξψελ 
GAEC 
Δ.3) 

 
Πξνζηαζία ησλ ππόγεησλ πδάησλ από ηελ ξύπαλζε. 

Απαγνξεχεηαη ε άκεζε ή έκκεζε απφξξηςε ζηα ππφγεηα χδαηα επηθίλδπλσλ νπζηψλ ή  θαη ηεο δηήζεζήο 
ηνπο κέζσ ηνπ εδάθνπο αιιά θαη πξφιεςε ηεο απφξξηςήο ηνπο, φπσο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα 
ηεο νδεγίαο 80/68/ΔΟΚ θαη απαηηείηαη απφ ηνλ Πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ Νφκν 
Ν13(I)/2004.  
Δπίζεο, ν γεσξγφο ζα πξέπεη λα ηεξεί ηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο ηνπ θάζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο 
ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ. 
 

 
GAEC4 
(πξψελ 
GAEC 
Α.1) 

 
Διάρηζηε εδαθνθάιπςε. 

Πξέπεη λα ππάξρεη θπζηθή/θπηηθή βιάζηεζε γηα θάιπςε ζε εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% θαηά 
ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην-Φεβξνπάξην θάζε έηνπο. 

 
GAEC5.1 
(πξψελ 
GAEC 
Α.2) 

 
Διάρηζηε δηαρείξηζε γαηώλ πνπ ιακβάλεη ππόςε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο ηνπνζεζίαο κε ζθνπό 
ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηάβξσζεο. 

ε εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% ε άξνζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηηο ηζνυςείο.  
 

 
GAEC5.2 
(πξψελ 
GAEC 
Α.3) 

 
Διάρηζηε δηαρείξηζε γαηώλ πνπ ιακβάλεη ππόςε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο ηνπνζεζίαο κε ζθνπό 
ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηάβξσζεο. 

Οη αλαβαζκίδεο θαη ηα θπζηθά πξαλή ζηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε 
θαηάζηαζε πνπ λα απνηξέπεηαη ε δηάβξσζε. 
 

 
GAEC6.1 
(πξψελ 
GAEC 
Γ.1) 

 
Γηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο νξγαληθήο ύιεο ηνπ εδάθνπο κέζσ θαηάιιεισλ πξαθηηθώλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγόξεπζεο ηεο θαύζεο ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηώλ, εθηόο αλ 
γίλεηαη γηα ιόγνπο θπηνπξνζηαζίαο. 

Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν φηαλ ην έδαθνο είλαη ζην ξψγν ηνπ. 
 

 
GAEC6.2 
(πξψελ 
GAEC 
Β.2) 

 
Γηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο νξγαληθήο ύιεο ηνπ εδάθνπο κέζσ θαηάιιεισλ πξαθηηθώλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγόξεπζεο ηεο θαύζεο ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηώλ, εθηόο αλ 
γίλεηαη γηα ιόγνπο θπηνπξνζηαζίαο. 

Απαγνξεχεηαη ην θάςηκν ηεο πνθαιάκεο.  
Δπηηξέπεηαη ην θάςηκν δέληξσλ ή θιαδεπκάησλ, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θιαδεχκαηνο, κφλν ζηηο 
πεξηπηψζεηο πξνζβνιψλ απφ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. 
Δπηηξέπεηαη ε ειεγρφκελε θαχζε ηεο πνθαιάκεο απφ ή κε άδεηα ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ ή ησλ 
Δπαξρηαθψλ Γηνηθήζεσλ, ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ πνπ γεηηληάδνπλ κε δαζηθέο 
εθηάζεηο θαη ζε δψλεο πεξηνξηζκέλνπ πιάηνπο, κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ έθξεμεο θαη 
επέθηαζεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 
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GAEC7.1 
(πξψελ 
GAEC 
Γ.3) 

 
Σνπίν θαη ζηνηρεηώδεο επίπεδν ζπληήξεζεο. Γηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηνπίνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ θπηηθώλ θξαθηώλ, ιηκλώλ, ηάθξσλ, 
δεληξνζηνηρηώλ, νκαδηθώλ ε κεκνλσκέλσλ, παξπθώλ αγξώλ θαη αλαβαζκίδσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγόξεπζεο ηεο θνπήο θπηηθώλ θξαθηώλ θαη δέληξσλ θαηά ηελ 
πεξίνδν αλαπαξαγσγήο θαη εμάξηεζεο ησλ πηελώλ θαη πξναηξεηηθά κέηξα γηα ηελ απνθπγή 
ρσξνθαηαθηεηηθώλ θπηηθώλ εηδώλ.  

Δπηβάιιεηαη ε δηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπίνπ, δέλδξσλ, ζάκλσλ, θξαθηψλ, αλαβαζκίδσλ 
ζε θαιή θαηάζηαζε εληφο ησλ αγξνηεκάρησλ.  

 
GAEC7.2 
(πξψελ 
GAEC 
Γ.3) 

 
Σνπίν θαη ζηνηρεηώδεο επίπεδν ζπληήξεζεο. Γηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηνπίνπ. 

Σα αγξνηεκάρηα λα είλαη απαιιαγκέλα απφ πιηθά μέλα πξνο απηά. 

 
GAEC7.3 
 

 
Σνπίν θαη ζηνηρεηώδεο επίπεδν ζπληήξεζεο. Γηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηνπίνπ. 

Απαγνξεχεηαη ε θνπή θπηηθψλ θξαθηψλ θαη δέληξσλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο θαη εμάξηεζεο 
ησλ πηελψλ, απφ αξρέο Μαξηίνπ κέρξη ηέινο Ηνπλίνπ. 
 

 
GAEC7.4 
(πξψελ 
GAEC 
Γ.2) 

 
Σνπίν θαη ζηνηρεηώδεο επίπεδν ζπληήξεζεο. Γηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηνπίνπ. 

Απνθπγή ηεο επέθηαζεο ηεο αλεπηζχκεηεο βιάζηεζεο ζε γεσξγηθή γε. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 
επέθηαζε ηεο αλεπηζχκεηεο βιάζηεζεο ε νπνία ππνβαζκίδεη ηελ γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή αμία ηεο 
γεο. ε γεσξγηθή γε πνπ δελ αμηνπνηείηαη πιένλ παξαγσγηθά θαη ππάξρεη ν θίλδπλνο φηη ε εγθαηάιεηςε 
ηεο ζα νδεγήζεη ζηελ εμάπισζε ηεο αλεπηζχκεηεο βιάζηεζεο, απηή ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη ή/θαη λα 
απνκαθξχλεηαη. Ο ιφγνο είλαη λα γίλεηαη πην εχθνιε ε επαλαθνξά ηεο γεο ζε παξαγσγηθή θαη λα 
κεησζεί ν θίλδπλνο επέθηαζεο ππξθαγηψλ.  

 
GAEC7.5 
(πξψελ 
GAEC 
Γ.5) 

 
Σνπίν θαη ζηνηρεηώδεο επίπεδν ζπληήξεζεο. Γηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηνπίνπ. 

Απαγνξεχεηαη ε εθξίδσζε ειαηνδέληξσλ, ειηθίαο πέξαλ ησλ 100 εηψλ, εθηφο εάλ έρεη εμαζθαιηζηεί εθ 
ησλ πξνηέξσλ ε ζρεηηθή άδεηα/έγθξηζε απφ ην αξκφδην Σκήκα (Σκήκα Γαζψλ) ζχκθσλα κε ηνλ Πεξί 
Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκν, Γηάηαγκα Πξνζηαζίαο Γέληξσλ 90/72. 
 

 
GAEC7.6 
(πξψελ 
GAEC 
Γ.4) 

 
Σνπίν θαη ζηνηρεηώδεο επίπεδν ζπληήξεζεο. Γηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηνπίνπ. 
Πξνζηαζία ησλ κόληκσλ βνζθόηνπσλ 

ε λένπο βνζθφηνπνπο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί κε ηε ρξήζε βειηησκέλσλ κεζφδσλ (κεηαθίλεζε 
επηθαλεηαθψλ βξάρσλ, ζπκπιεξσκαηηθή ζπνξά ρνξηνδνηηθψλ θπηψλ, επηθαλεηαθή ιίπαλζε), ζηα 
αξρηθά ζηάδηα ζα ιακβάλνληαη κέηξα γηα πεξηνξηζκφ ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο κέρξη λα επηηεπρζεί 
ηθαλνπνηεηηθή εηήζηα βιάζηεζε γηα παξαγσγή ρνξηνκάδαο ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ εδαθνθιηκαηηθψλ 
ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο. 
Δθεί φπνπ ελδείθλπηαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθή ζπνξά. εκεηψλεηαη φηη ην θάςηκν ηεο 
θπζηθήο βιάζηεζεο αιιά θαη ηεο πνθαιάκεο απαγνξεχεηαη δηα λφκνπ. 
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ βνζθνηφπσλ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ππνβφζθεζε ή ππεξβφζθεζε. 
Ζ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο κεηά ηελ βφζθεζε ζα πξέπεη λα είλαη κφλν ειαθξά δηαηαξαγκέλε θαη κεγάιν 
πνζνζηφ ηεο εηήζηα παξαγσγήο ησλ θπηψλ πξέπεη λα παξακέλεη ζην βνζθφηνπν. 
Να απνθεχγεηαη ε βφζθεζε θαηά ην ζηάδην ηεο άλζηζεο θαη θαξπνθνξίαο ησλ θπηψλ. 
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SMR1 - ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΛΗΠΑΜΑΣΩΝ 
Α. ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΟ ΥΩΡΟ ΛΗΠΑΜΑΣΩΝ 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

 
MRF Α1 

Καηάιιειε ηνπνζεζία απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ιηπαζκάησλ:  

 50 κέηξα απφζηαζε απφ επηθαλεηαθά λεξά (ιίκλεο, δεμακελέο, πνηακνί θιπ). 

 300 κέηξα απφζηαζε απφ γεσηξήζεηο ηεο πδαηνπξνκήζεηαο. 

 
MRF Α2 

Καηάιιεινο απνζεθεπηηθφο ρψξνο ιηπαζκάησλ. Παξέρεηαη επαξθήο πξνζηαζία απφ ηηο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο. 

 
MRF Α3 

Καηάιιεινο απνζεθεπηηθφο ρψξνο ιηπαζκάησλ. Δκπνδίδνληαη ηπρφλ δηαξξνέο ιηπαζκάησλ ζην 
πεξηβάιινλ. Πάησκα θαη ηνίρνη απφ κνλσηηθφ πιηθφ. 
 

 
MRF Α4 

Αζθαιήο ζπζθεπαζία ιηπαζκάησλ.  
Αζθαιείο ζάθθνη, αληηνμεηδσηηθά θαη άζξαπζηα δνρεία γηα πγξά ιηπάζκαηα. 
 

 
MRF Α5 

Καηάιιεινο απνζεθεπηηθφο ρψξνο ιηπαζκάησλ.  
Παξέρεηαη ν θαηάιιεινο αεξηζκφο. 

 
MRF Α6 

Οξζή απνζήθεπζε ιηπαζκάησλ.  
Σα ιηπάζκαηα απνζεθεχνληαη μερσξηζηά απφ γεσξγηθά θάξκαθα, ηξφθηκα, δσνηξνθέο, θελέο 
ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ, ηνλ πξνζηαηεπηηθφ ςεθαζηηθφ εμνπιηζκφ. 
 

Γ. ΡΤΠΑΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

 
MRF  Γ1 

 
Οξζή εθαξκνγή ιηπαζκάησλ. 
Γελ ππάξρνπλ δηαζθνξπηζκέλα ζην ρσξάθη ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο, θελέο ζπζθεπαζίεο ιηπαζκάησλ 
θαηά ηξφπν πνπ λα πξνθαιείηαη ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  
 

 
MRF Γ2 

 
Οξζή κεηαθνξά ιηπαζκάησλ. 
Γελ ππάξρνπλ δηαζθνξπηζκέλα ζην ρσξάθη ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ιηπάζκαηα θαηά ηξφπν πνπ λα 
δείρλνπλ ειιηπή θξνληίδα θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο θαη δηαζπνξά ηνπο ζην πεξηβάιινλ. 
 

 
MRF  Γ3 

 
Οξζή εθαξκνγή ιηπαζκάησλ. 
Σεξήζεθαλ νη αλαγθαίεο απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ πδάηηλα 
 ζψκαηα φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή: 
 
Αδσηνχρσλ Ληπαζκάησλ (απαγνξεχεηαη ε ρξήζε)   
 

 10 κέηξα απφζηαζε απφ ξπάθηα. 

 50 κέηξα απφζηαζε απφ επηθαλεηαθά λεξά (ιίκλεο, θαη πνηακνί ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ξνή 
λεξνχ). 

 300 κέηξα απφζηαζε απφ ππφγεηα λεξά (ιάθθνη γεσηξήζεηο θιπ) ηεο πδαηνπξνκήζεηαο. 
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Γ. ΛΗΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖ 
ΝΗΣΡΟΡΤΠΑΝΖ 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

 

MRF  Γ1* 
 
(NSEN 
A.12.2) 

Σεξήζεθαλ νη αλαγθαίεο απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ πδάηηλα 
 ζψκαηα φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή: 
 
Τγξψλ Κηελνηξνθηθψλ Απνβιήησλ  
 

 10 κέηξα απφζηαζε απφ ξπάθηα. 

 50 κέηξα απφζηαζε απφ επηθαλεηαθά λεξά (ιίκλεο, θαη πνηακνί ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ξνή 
λεξνχ). 

 300 κέηξα απφζηαζε απφ ππφγεηα λεξά (ιάθθνη γεσηξήζεηο θιπ) ηεο πδαηνπξνκήζεηαο. 
 
*(εθαξκφδεηαη κφλν ζε πεξηνρέο επαίζζεηεο ζηε ληηξνξχπαλζε) 

 

MRF  Γ2* 
 
(NSEN 
A.12.3) 

Σεξήζεθαλ νη αλαγθαίεο απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ πδάηηλα 
 ζψκαηα φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή: 
 
ηεξεψλ Κηελνηξνθηθψλ Απνβιήησλ 
 

 10 κέηξα απφζηαζε απφ ξπάθηα. 

 50 κέηξα απφζηαζε απφ επηθαλεηαθά λεξά (ιίκλεο, θαη πνηακνί ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ξνή 
λεξνχ). 

 300 κέηξα απφζηαζε απφ ππφγεηα λεξά (ιάθθνη γεσηξήζεηο θιπ) ηεο πδαηνπξνκήζεηαο. 
 
*(εθαξκφδεηαη κφλν ζε πεξηνρέο επαίζζεηεο ζηε ληηξνξχπαλζε) 

 
 
 

MRF  Γ5* 
 
(NSEN B.5) 

 
Καηάιιεινο απνζεθεπηηθόο ρώξνο ζηεξεώλ θηελνηξνθηθώλ απνβιήησλ.  

Ο απνζεθεπηηθφο ρψξνο επαξθεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθκεηάιιεπζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο - εθηφο 
απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ζα πξνσζεζνχλ γηα βηνινγηθή επεμεξγαζία. Γελ ππάξρνπλ ζπζζσξεπκέλα 
θηελνηξνθηθά απφβιεηα πέξαλ ηνπ θαηάιιεινπ γηα απηφ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. 

 ε πεξίπησζε ζηεξεψλ απνβιήησλ φπνπ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα εθξνήο πγξψλ, ζα πξέπεη λα 
ππάξρεη δάπεδν απφ κπεηφλ θαη ηζηκεληέληα ηνηρψκαηα χςνπο 1,5 κέηξσλ ζηηο 2 ή θαη ζηηο 3 
πιεπξέο θαη θαλάιη απνξξνήο ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ απνζεθεπηηθνχ  ρψξνπ. 
 

 50 κέηξα απφζηαζε απφ ξπάθηα. 

 50 κέηξα απφζηαζε απφ επηθαλεηαθά λεξά (ιίκλεο, θαη πνηακνί ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ξνή 
λεξνχ). 

 300 κέηξα απφζηαζε απφ ππφγεηα λεξά (ιάθθνη γεσηξήζεηο θιπ) ηεο πδαηνπξνκήζεηαο. 
 
Γηα απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο πγξώλ θηελνηξνθηθώλ απόβιεησλ ηζρχνπλ ηα πην πάλσ. Οη 

δεμακελέο λα είλαη ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα Γξάζεο. Οη απνζηάζεηο απφ ζψκαηα λεξνχ είλαη ίδηεο 
κε ηα ζηεξεά θηελνηξνθηθά απφβιεηα. 
 
 *(εθαξκφδεηαη κφλν ζε πεξηνρέο επαίζζεηεο ζηε ληηξνξχπαλζε) 
 

 
MRF  Γ6* 
 
(NSEN B.6) 

 
Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζηεξεώλ θηελνηξνθηθώλ απνβιήησλ.   

Ζ πξνζσξηλή απνζήθεπζε επηηξέπεηαη κφλν γηα πεξίνδν κέρξη ηξείο (3) εβδνκάδεο θαηά  ηνπο 
κήλεο Ηνχλην –Αχγνπζην. 
Λακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνθπγή δηαζπνξάο ή εθξνήο ησλ θηελνηξνθηθψλ 
απνβιήησλ. Ο ζσξφο είλαη θαιπκκέλνο κε κνπζακά θαη ππάξρεη κηθξφ θαλάιη πεξηκεηξηθά. 
Καηάιιειε ηνπνζεζία: 

 10 κέηξα απφζηαζε απφ ξπάθηα. 

 50 κέηξα απφζηαζε απφ επηθαλεηαθά λεξά (ιίκλεο, θαη πνηακνί ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ξνή 
λεξνχ). 

 300 κέηξα απφζηαζε απφ ππφγεηα λεξά (ιάθθνη γεσηξήζεηο θιπ) ηεο πδαηνπξνκήζεηαο. 
 
* (εθαξκφδεηαη κφλν ζε πεξηνρέο επαίζζεηεο ζηε ληηξνξχπαλζε) 

 

MRF  Γ3* 
 
(NSEN A.14) 

 
Γίλεηαη ρξήζε Βειηησκέλσλ πζηεκάησλ Άξδεπζεο (ΒΑ= θιεηζηά  ππφ πίεζε δίθηπα)  
 
*(εθαξκφδεηαη κφλν ζε πεξηνρέο επαίζζεηεο ζηε ληηξνξχπαλζε) 

 

MRF  Γ4* 
 
(NSEN A.15) 

 
Γελ γίλεηαη άξδεπζε κε θαηάθιηζε ζε επηθιηλή ρσξάθηα  
 
*(εθαξκφδεηαη κφλν ζε πεξηνρέο επαίζζεηεο ζηε ληηξνξχπαλζε) 
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SMR1 - ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΛΗΠΑΜΑΣΩΝ  
ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΖ ΝΗΣΡΟΡΤΠΑΝΖ 
(ειέγρεηαη από Σκήκα Γεσξγίαο) 
Α. Έιεγρνο Αξρείνπ/ Δπηηόπηνο Έιεγρνο Σεκαρίσλ 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

 
NSEN A.1 
 

Σεξείηαη Αξρείν ζην νπνίν αλαγξάθνληαη φιεο νη πξνζζήθεο αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ.   

 
NSEN A.2 

Πξαγκαηνπνηνχληαη ρεκηθέο αλαιχζεηο εδάθνπο θαη λεξνχ ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα Γξάζεο 
(*βιέπε ζεκεηψζεηο ζην ηέινο). 

 
NSEN A.3 

Ζ πξνζζήθε αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ε θπηεία ην έρεη αλάγθε. 
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ ζε φιεο ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο ηελ πεξίνδν 
ησλ βξνρψλ απφ 1 Ννεκβξίνπ κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. 
( Έιεγρνο κε βάζε ην αξρείν θαη ζχκθσλα κε ην είδνο θαιιηέξγεηαο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 
ηνπ έηνπο) 

 
NSEN A.4 

Γελ πξαγκαηνπνηήζεθε αδσηνχρα ιίπαλζε (έιεγρνο γίλεηαη κε βάζε ην αξρείν) 
(α) ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ 
(β) ζε ρηνληζκέλα εδάθε 
γ) ζε πιεκκπξηζκέλα εδάθε 
 
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ ζε φιεο ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο ηελ πεξίνδν 
ησλ βξνρψλ απφ 1 Ννεκβξίνπ κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. 
 
( Έιεγρνο κε βάζε ην αξρείν) 

 
NSEN A.5 

Οη επηθαλεηαθέο αδσηνχρεο ιηπάλζεηο ζε επηθιηλή εδάθε κε θιίζε κέρξη 10% γίλνληαη ζε πνιιέο 
δφζεηο (ηνπιάρηζηνλ ηξείο).  
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ ζε εδάθε κε θιίζε πάλσ απφ 10% (έιεγρνο 
γίλεηαη κε βάζε ην αξρείν θαη ηα δεδνκέλα ηνπ GIS).  

 
NSEN A.6 
 

 
Ζ πνζφηεηα ηνπ νξγαληθνχ αδψηνπ απφ θνπξηά/ ιάζπε δελ μεπεξλά ηηο αλάγθεο ηεο θπηείαο θαη 
θαηά γεληθφ θαλφλα ηα 17 θηιά  /δεθάξην/ έηνο (έιεγρνο γίλεηαη κε βάζε ην αξρείν θαη ζχκθσλα κε ην 
Παξάξηεκα Η, Πίλαθαο 2 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο) 

 
 
NSEN A.8 

 
Σν ζπλνιηθά πξνζηεζέλ άδσην  δελ ππεξβαίλεη ηηο πνζφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην 
Πξφγξακκα Γξάζεο Παξάξηεκα ΗΗΗ  
(έιεγρνο γίλεηαη κε βάζε ην αξρείν). 

 
NSEN A.9 

 

 

 

 

 

 

 
Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ πγξώλ θηελνηξνθηθώλ απνβιήησλ ιακβάλνληαη  ππφςε: (έιεγρνο 

γίλεηαη θαη κε βάζε ην αξρείν) 

α. θιίζε εδάθνπο 

β. νη πεξίνδνη έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ 

γ. ην είδνο ηεο θπηείαο 

δ. ε ρξνληθή πεξίνδνο 

ε. ν ηξφπνο ελζσκάησζεο 

 
NSEN A.10 

 
Έρεη γίλεη ζσζηή εθαξκνγή ησλ ζηεξεώλ θηελνηξνθηθώλ  απνβιήησλ ζε ζρέζε κε ηηο 

παξακέηξνπο:  (έιεγρνο γίλεηαη θαη κε βάζε ην αξρείν) 

α. είδνο θπηείαο 
 

β. ρξνληθή πεξίνδνο 
 

γ. ηξφπνο εθαξκνγήο 

 
NSEN A.11 

 
Δθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη αλαθπθισκέλν λεξφ γίλεηαη ε ρξήζε ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Οξζήο 
Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο. 
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*Αλάιπζε λεξνύ φζνλ αθνξά ην Άδσην  πξέπεη λα γίλεηαη θάζε ηξία ρξφληα. Δάλ ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα άξδεπζε 

πξνέξρεηαη απφ θπβεξλεηηθφ πδαηηθφ έξγν, είηε απφ ζηαζκφ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηφηε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αλάιπζεο ηνπ λεξνχ πνπ γίλεηαη απφ ην Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ. 

**Αλάιπζε εδάθνπο πξέπεη λα γίλεηαη θάζε δχν ρξφληα γηα ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ηα ζηηεξά, θαη θάζε ρξφλν γηα ηηο 

εηήζηεο θαιιηέξγεηεο πνπ έρνπλ κεγάιεο αδσηνχρεο αλάγθεο (ιαραληθά). Ζ αλάιπζε λα γίλεηαη πξηλ ηε θχηεπζε ή ηε ζπνξά. ε 

πεξίπησζε γεηηνληθψλ ηεκαρίσλ ή ηεκαρίσλ ζηελ ίδηα πεξηνρή κε ίδηνπο ηχπνπο εδαθψλ κε ίδηεο ή φκνηεο θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο 

είραλ ηελ ίδηα ιηπαληηθή πξαθηηθή, λα γίλεηαη νκαδνπνίεζε ησλ ηεκαρίσλ ζε έλα δείγκα εδάθνπο έηζη ψζηε λα γίλεηαη κφλν κία 

αλάιπζε εδάθνπο. 
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SMR1 - ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΛΗΠΑΜΑΣΩΝ  
ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΡΖΖ ΛΑΠΖ  
Α. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΛΑΠΖ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ  

ΚΩΓΗΚΟ 
ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

 
SLUD A.1 

 

 
Τπάξρεη ρεκηθή αλάιπζε ιάζπεο γηα βαξέα κέηαιια. 

 
SLUD A.2 

 
Γηα ην ηεκάρην φπνπ ηνπνζεηείηαη ε ιάζπε ππάξρεη ρεκηθή αλάιπζε ηνπ εδάθνπο γηα ηα βαξέα κέηαιια 
θαη pH. 

 
SLUD A.3 

 
Γελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ιάζπε ζε ηεκάρην φπνπ ε ζπγθέληξσζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ βαξέσλ 
κεηάιισλ ήηαλ πέξαλ ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ  ηφζν ζηε ιάζπε  φζν θαη ζην έδαθνο. 
 

 
SLUD A.4 

 
Λακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο ζξέςεσο ησλ θπηψλ θαη λα κελ ππάξρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ 
πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ. 
 

 
SLUD A.5 

 
Γελ έρεη ηνπνζεηεζεί  ιάζπε  ζε ιεηκψλεο ή εθηάζεηο θαιιηέξγεηαο δσνηξνθψλ, νη νπνίεο  έρνπλ 
ρξεζηκνπνηεζεί  γηα βνζθή ή νη δσνηξνθέο πξφθεηηαη λα ζπγθνκηζηνχλ πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηξηψλ 
εβδνκάδσλ. 
 

 
SLUD A.6 

 
Γελ έρεη ηνπνζεηεζεί  ιάζπε  ζε εδάθε πνπ πξννξίδνληαη γηα θαιιηέξγεηεο νπσξνθεπεπηηθψλ νη νπνίεο 
ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην έδαθνο θαη θαλνληθά θαηαλαιίζθνληαη ζε λσπή θαηάζηαζε, 
γηα πεξίνδν δέθα κελψλ πξηλ απφ ηε ζπγθνκηδή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθνκηδήο. 
 

 
SLUD A.7 

 
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ιάζπεο ζε θαιιηέξγεηεο θεπεπηηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ βιαζηηθνχ ηνπο 
θχθινπ. 
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ιάζπεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ βιαζηηθνχ θχθινπ, κφλν ζε θαιιηέξγεηεο 
νπσξνθφξσλ δέλδξσλ. 
 

 
SLUD A.8 

 

 
Τπάξρεη άδεηα ρξήζεο ιάζπεο απφ πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ ή /θαη απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο. 
 

 
SLUD A.9 

(πξψελ 
NSEN A.7) 

 
Τπάξρεη ρεκηθή αλάιπζε ιάζπεο γηα ην πεξηερφκελν ζε άδσην. 
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SMR2 - ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΓΡΗΩΝ ΠΣΖΝΩΝ 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

 
Γηα ηα είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η θαζψο θαη γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά ηεο Οδεγίαο* ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο 
ησλ πεξηνρψλ ΕΔΠ ζα ειέγρεηαη ε απνθπγή θζνξάο θαη ξχπαλζεο ησλ νηθνηφπσλ.  πγθεθξηκέλα, ζα 
ειέγρνληαη ηα ηεκάρηα γηα ηα αθφινπζα: 

 
 
BIRD A1 

 
  i) Όηη δελ έγηλαλ δηαλνίμεηο δξφκσλ ρσξίο άδεηα.  

 
BIRD A2 

  
ii)  Όηη δελ έγηλαλ αλαπηχμεηο ρσξίο άδεηα. 

 
BIRD A3 

 
iii) Όηη δελ έγηλαλ εθρεξζψζεηο ή επεκβάζεηο ρσξίο άδεηα. 
 

 
Γηα ηα είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο Η θαζψο θαη γηα ηα θνηλά κεηαλαζηεπηηθά ηεο Οδεγίαο* ηφζν εληφο φζν θαη 
εθηφο ησλ πεξηνρψλ ΕΔΠ ζα ειέγρεηαη φηη δελ ζα ππάξρνπλ  επηδήκηεο γηα ηα πηελά δηαηαξάμεηο.  
πγθεθξηκέλα, ζα ειέγρνληαη ηα ηεκάρηα γηα ηα αθφινπζα: 

 
 
BIRD B1 

 
i) Όηη δελ γίλνληαη εθ πξνζέζεσο παξελνριήζεηο θαη δηαηαξάμεηο ζηα άγξηα πηελά φπσο 
παγίδεπζε θαη ζαλάησζε.  
 

BIRD B2 

 
ii)  Όηη ηελ θχξηα πεξίνδν ηεο θσιενπνίεζεο (Μάξηηνο – Αχγνπζηνο) δελ γίλεηαη εθ 
πξνζέζεσο παξελφριεζε ησλ απγψλ, ησλ θσιηψλ θαη ησλ λενζζψλ. 

 
 

 

* Καηάλογο ηων προζηαηεσόμενων πηηνών (από ηην Οδηγία και από ηην Κσπριακή Νομοθεζία) θα βρείηε ζηο ζτεηικό 

παράρηημα.
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SMR3 - ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΤΗΚΩΝ ΟΗΚΟΣΟΠΩΝ, ΑΓΡΗΑ ΠΑΝΗΓΑ ΚΑΗ 

ΥΛΩΡΗΓΑ 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

 
ENVI A1 

Α. Απαγνξεχεηαη ε κεγάιεο θιίκαθαο δηακφξθσζε θαη αιινίσζε ησλ αγξνηεκαρίσλ 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βνζθνηφπσλ  (γεσξγηθή γε- αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο, ακπειψλεο, 
νπνξσθφξα, βνζθνηφπηα) θαη ε θαηαζηξνθή βιάζηεζεο θαη ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο.   
Β.  Απαγνξεχεηαη  ε ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ ηχπσλ νηθνηφπσλ απφ αλζξσπνγελείο 
δξαζηεξηφηεηεο φπσο 2 ππεξβφζθεζε ησλ βνζθνιηβαδηψλ  θαη ππνβάζκηζε ηεο βιάζηεζεο απφ ηα 
δψα (απνγπκλσκέλα βνζθνηφπηα ιφγσ ππεξάξηζκνπ αξηζκνχ δψσλ) ζε πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ  
Natura 2000. Απαγνξεχεηαη  ε ππνβάζκηζε θπξίσο ησλ θπζηθψλ ηχπσλ νηθνηφπσλ φπσο νη 
θξπγαλφηνπνη, ιηβάδηα κε   αγξσζηψδε θαζψο θαη ησλ νηθνηφπσλ κε ειηέο θαη ραξνππηέο 
(Οηθφηνπνη ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ).  

 
ENVI A2 

Απαγνξεχεηαη  απφιεςε ή θαη ζθξάγηζκα ηνπ επηθαλεηαθνχ εδάθνπο   (απψιεηα γφληκνπ εδάθνπο). 

ENVI A3 Α. Απαγνξεχνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο (κπάδσκα, εθηξνπή) εθείλεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κφληκε ε 
παξνδηθή ξνή λεξνχ (ζε πνηάκηα θαη αξγάθηα) θαη εθάπηνληαη ησλ αγξνηεκαρίσλ,  
Β.  Απαγνξεχεηαη ε ππεξάληιεζε ηφζν ηνπ επηθαλεηαθνχ φζν θαη ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ. 
Απαγνξεχνληαη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κπνξεί λα επηθέξνπλ  αιιαγή ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ λεξνχ 
(απφιεςε θαη εθηξνπή λεξνχ) απφ αγξνηεκάρηα ηα νπνία γεηηληάδνπλ κε πδαηηθά ζψκαηα 
(πγξφηνπνη, πνηάκηα, αξγάθηα). Απαγνξεχεηαη ε αιινίσζε ηεο κνξθνινγίαο ησλ  πδαηνξεπκάησλ 
φπσο γηα παξάδεηγκα φξγσκα κέρξη ηα πδάηηλα ζψκαηα θαη θαηαζηξνθή ησλ φρζσλ.  
Γ. Απαγνξεχεηαη ε ππνγεηνπνίεζε θαη θαζαξηζκφο (αθαίξεζε βιάζηεζεο θαη εθζθαθέο) ησλ  
πδαηνξεπκάησλ πνπ γεηηληάδνπλ κε αγξνηεκάρηα.    

 
ENVI A4 

Απαγνξεχεηαη ε ππεξβφζθεζε ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000, φπνπ παξαηεξείηαη  ε 
ππνβάζκηζε θπξίσο θξπγαλφηνπσλ θαη αγξσζησδψλ θαζψο θαη πεξηνρψλ κε ηχπν νηθνηφπσλ 
ειηάο θαη ραξνππηάο. Ο θηελνηξφθνο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ειάρηζηε θαη ηε κέγηζηε 
ππθλφηεηα βφζθεζεο ησλ βνζθνηφπσλ, νη νπνίεο νξίδνληαη ζε 0,2 ΜΜΕ/εθηάξην  (κνλάδα κέηξεζεο 
δσηθνχ θεθαιαίνπ) θαη 3ΜΜΕ/εθηάξην γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο δψσλ. Θα πξέπεη λα δηαηεξεί ηνπο 
βνζθφηνπνπο ζε θαιή αγξνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε φπνπ νξίδεηαη φξην 
πεξηεθηηθφηεηαο βξάρσλ ή μπισδψλ θαη βνζθήζηκσλ θαη κε βνζθήζηκσλ θπηψλ πνζνζηφ 25% ηεο 
έθηαζεο ηνπ βνζθφηνπνπ ή 35% γηα ηηο νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο.   

 
ENVI A5 

Απαγνξεχεηαη ε απνκάθξπλζε/εθξίδσζε/απνςίισζε ησλ θπηνθξαθηψλ θαη ε θαηαζηξνθή 
μεξνιηζηψλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 θαη θπξίσο απφ ηηο παξπθέο ησλ ηεκαρίσλ θαζψο 
θαη ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ απαληψληαη κεκνλσκέλα άηνκα κε *Zyziphus lotus (παιινχξεο) – είδνο 
πξνηεξαηφηεηαο, αησλφβησλ δέληξσλ θπξίσο βαιαληδηψλ, ειηψλ, ραξνππηψλ θηι., ζρνηληψλ, 
κνζθηιηψλ, αγξηειηψλ θαη άγξησλ εηδψλ φπσο αγξηαριαδηέο θαη αγξηνκειηέο.   

 
ENVI A6 

 Απαγνξεχεηαη ε θχηεπζε ή θαη εηζαγσγή μεληθψλ ή θαη δηαηήξεζε μεληθψλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ 
ζε πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 (αθαθία θαη επθάιππηνο).   

 
ENVI A7 

Α. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε δηθηχσλ θαη άιισλ κέζσλ παγίδεπζεο  ζηηο παξπθέο ησλ ηεκαρίσλ γηα 
παγίδεπζε θαη ζαλάησζε εηδψλ παλίδαο θαη εηδηθφηεξα εξπεηψλ θαη πηελψλ  θαη λα κελ θφβνληαη 
θαη μεξηδψλνληαη είδε ρισξίδαο γηα εκπνξία φπσο ηνπιίπεο, θαη λάξθηζζνη..   
Β. Απαγνξεχνληαη νη νριήζεηο εηδψλ άγξηαο δσήο (παλίδαο θαη ρισξίδαο) θπξίσο ηελ πεξίνδν 
αλαπαξαγσγήο γηα ηα νπνία νη Εψλεο Δηδηθήο Γηαηήξεζεο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί 

 
ENVI A8 

Α. Απαγνξεχεηαη ην αλάκα θσηηάο θαη ην θάςηκν ησλ θπηνθξαθηψλ  θπξίσο ζε ηεκάρηα πνπ 
γεηηληάδνπλ κε πνηάκηα.  Β. Απαγνξεχνληαη νη ςεθαζκνί, ε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη δηδαληνθηφλσλ ζε 
απφζηαζε 1 κέηξνπ απφ ηα πδαηνξεχκαηα, θπηνθξάθηεο θαη μεξνιηζηέο (δφκεο).     
 

 
ENVI A9 

Απαγνξεχεηαη ε αιινίσζε ηεο κνξθνινγίαο/κσζατθφηεηαο ησλ αγξνζπζηεκάησλ θαη ε ππνβάζκηζε 
ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ κε κεγάιεο θιίκαθαο έξγα.  Απαγνξεχεηαη ε 
απνςίισζε δέλδξσλ φπσο απηνθπή είδε βιάζηεζεο  (βαιαληδηέο, ζρνηληέο, παιινχξεο, αησλφβηα)  
θαζψο είλαη ρψξνη φπνπ δηαβηνχλ θαη αλαπαξάγνληαη άγξηα είδε. 
Να κελ θαηαζηξέθνληαη ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ φπσο θπηνθξάθηεο, 
πδαηνζπιινγέο θαη δεληξνζηνηρίεο εληφο ησλ αγξνηεκαρίσλ ή θαη ζην πεξηζψξην απηψλ.  
 

 
ENVI A10 

 
Απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ρξήζεο γεο ρσξίο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην 
πεξηβάιινλ (κεγάιεο θιίκαθαο αιιαγέο φπσο αλακπειψζεηο θαη αιιαγή θαιιηεξγεηψλ) θαη νη 
εθξηδψζεηο θαη αιιαγέο ζηηο θαιιηέξγεηεο πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ απψιεηα ζηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη 
ηνπο ζηφρνπο δηαηήξεζεο ησλ αγξνζπζηεκάησλ (αθαίξεζε φρζσλ, θαηαζηξνθή δφκσλ, δηαλνίμεηο 
δξφκσλ) θαη δαζψζεηο γεσξγηθήο γεο.  
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SMR4 – ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ – ΕΩΟΣΡΟΦΔ (ειέγρεηαη από Σκήκα 
Γεσξγίαο, Κιάδνο Διέγρνπ Εσνηξνθώλ) 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

 
FEED Α1 

 
Αζθάιεηα Εσνηξνθώλ ( (ΔΚ)178/2002 Άξζξν 15) 

 Απαγνξεχεηαη λα ζέζεηε ζηελ αγνξά κε αζθαιή δσνηξνθή* 
 

 *
 ‘κε αζθαιήο δσνηξνθή’ είλαη δσνηξνθή πνπ ζεσξείηαη λα έρεη δπζκελή επίδξαζε ζηελ πγεία ησλ 

αλζξώπσλ ή ησλ δώσλ ή λα θαζηζηά ηα ηξόθηκα πνπ πξνέξρνληαη από ηα παξαγσγηθά δώα κε 
αζθαιή γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε.’ 

 
FEED Α2 

 
 Αζθάιεηα Εσνηξνθώλ ( (ΔΚ)178/2002 Άξζξν 15) 

Απαγνξεχεηαη λα ρνξεγήζεηε κε αζθαιή δσνηξνθή ζηα δψα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
παξαγσγή ηξνθίκσλ                                                                                     
   

 
FEED Β1 

 
Τγηεηλή Εσνηξνθώλ ( (ΔΚ)178/2002 Άξζξν 17) 

Οη ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ δσνηξνθψλ έρνπλ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη δσνηξνθέο, ζε 
φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη δηαλνκήο κέζα ζηελ επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη ππφ 
ηνλ έιεγρφ ηνπο, ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο δσνηξνθέο νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη επαιεζεχνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. 
 

 
FEED Β2 

 
  Τγηεηλή Εσνηξνθώλ ( (ΔΚ)183/2005)  {δελ ηζρχνπλ ζηελ απεπζείαο πξνκήζεηα απφ ηνλ 

παξαγσγφ κηθξψλ πνζνηήησλ πξψησλ πιψλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή (φπσο ε πψιεζε ζηε θάξκα) 
ή ζε ληφπηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή}                                                                           
                                                                                                                                            Οη 
ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ δσνηξνθψλ έρεηε ππνρξέσζε 
1. λα απνζεθεχεηε θαη λα δηαρεηξίδεζηε ηα ππνιείκκαηα θαη ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο (πνπ κπνξνχλ λα 
έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ ή ησλ δψσλ) μερσξηζηά θαη κε αζθάιεηα , 
ψζηε λα απνηξέςεηε ηελ επηκφιπλζε ησλ δσνηξνθψλ.  

 
FEED Β3 

 
2. λα ιακβάλεηε ππφςε ζαο θάζε ζρεηηθή αλάιπζε πνπ δηελεξγήζεθε ζε δείγκαηα δσνηξνθψλ, φζν 
αθνξά ηελ πγηεηλή ηνπο αζθάιεηα.  

 
FEED Β4 

 
3. λα απνζεθεχεηε ηηο δσνηξνθέο καθξηά απφ ρεκηθά, ιηπαληηθά ή άιια πξντφληα, πνπ απαγνξεχεηαη 
ε ρξήζε ηνπο ζηηο δσνηξνθέο.  
 

 
FEED Β5 

 
4α. λα δηαηεξείηε ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη ηα δνρεία θαζαξά θαη ζηεγλά θαη λα ιακβάλεηε ηα 
απαξαίηεηα κέηξα ειέγρνπ εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ, φπνπ είλαη απαξαίηεην.  

 
FEED Β6 

 
4β.Λακβάλεηε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηνλ θαζαξηζκφ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη δνρείσλ πνπ 
πεξηέρνπλ θαξκαθνχρεο δσνηξνθέο ή/θαη δσνηξνθέο κε  θαζνξηζκέλα πξνζζεηηθά δσνηξνθψλ θαη 
κε θαξκαθνχρεο δσνηξνθέο ή/θαη δσνηξνθέο κε  θαζνξηζκέλα πξνζζεηηθά δσνηξνθψλ. 

 
FEED Β7 

 
5. λα απνζεθεχεηε νξζά ηηο δσνηξνθέο θαη κε ηξφπν ψζηε λα κελ έρνπλ πξφζβαζε ηα δψα. 
 

 
FEED Β8 

 
6.λα δηαρεηξίδεζηε  θαξκαθνχρεο δσνηξνθέο ή/θαη δσνηξνθέο κε  θαζνξηζκέλα πξνζζεηηθά 
δσνηξνθψλ θαη κε θαξκαθνχρεο δσνηξνθέο ή/θαη δσνηξνθέο κε  θαζνξηζκέλα πξνζζεηηθά 
δσνηξνθψλ μερσξηζηά ψζηε λα πξνιεθζεί ε δηαζηαπξνχκελε κφιπλζε  (cross contamination) θαη 
απνζεθεχζηε θαξκαθνχρεο δσνηξνθέο ή/θαη δσνηξνθέο κε  θαζνξηζκέλα πξνζζεηηθά δσνηξνθψλ 
κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε ρνξήγεζε ηνπο ζε δψα πνπ δελ πξννξίδνληαη, νχηε θαηά 
ιάζνο . 

 
FEED Β9 

 
7.λα  βεβαησζείηε φηη ην ζχζηεκα δηαλνκήο ηεο δσνηξνθήο ηεο εγθαηάζηαζεο ζαο, δηαζθαιίδεη ηελ 
απνζηνιή ηεο ζσζηήο δσνηξνθήο ζην ζσζηφ πξννξηζκφ. Καηά ηελ δηαλνκή θαη ρνξήγεζε, ε 
δσνηξνθή πξέπεη λα ρεηξίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε δσνηξνθή δελ ζα 
επηκνιπλζεί απφ κνιπζκέλνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ή κνιπζκέλν εμνπιηζκφ  
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FEED Β10 

 
8. λα θαζαξίδεηαη πεξηνδηθά ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα νρήκαηα κεηαθνξάο δσνηξνθψλ, ηδηαίηεξα φηαλ 
κεηαθέξνληαη θαη δηαλέκνληαη θαξκαθνχρεο δσνηξνθέο ή/θαη δσνηξνθέο κε  θαζνξηζκέλα 
πξνζζεηηθά δσνηξνθψλ. 
 

 
FEED Β11 

 
9. λα ρεηξίδεζηε ηα πξνζζεηηθά ησλ δσνηξνθψλ, ηα θηεληαηξηθά θαξκαθνχρα πξντφληα θαη ηα 
βηνθηφλα νξζά, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ζήκαλζεο ή ζχκθσλα κε ηε θηεληαηξηθή ζπληαγή. 
Καζψο επίζεο λα δηαζθαιίζεηε φηη ε δσνηξνθή πνπ παξάγεηε δελ πεξηέρεη ππνιείκκαηα 
θπηνθαξκάθσλ ή θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζε κεγαιχηεξα επίπεδα απφ ηα κέγηζηα 
επηηξεπηά επίπεδα ππνιεηκκάησλ θπηνθαξκάθσλ ή θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ  πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ή θαζνξηζκέλα πξνζζεηηθά δσνηξνθψλ  ζε κεγαιχηεξα επίπεδα απφ ηα 
εγθεθξηκέλα γηα ηελ θαζνξηζκέλε ρξήζε. 

 
FEED Β12 

 
10. λα ιακβάλεηε επαξθή κέηξα γηα πξφιεςε ηεο εηζαγσγήο θαη δηαζπνξάο αλζξσπνδσνλφζσλ 
πνπ κεηαθέξνληαη ζηνλ άλζξσπν κέζσ ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ. 

 
FEED Β13 

 
11.λα πξνκεζεχεζηε θαη λα ρξεζηκνπνηείηε δσνηξνθέο ή/θαη δσνηξνθέο κε  θαζνξηζκέλα 
πξνζζεηηθά δσνηξνθψλ, απφ εγγεγξακκέλεο  ή εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή 
πνπ είλαη ην Σκήκα Γεσξγίαο. ηε πεξίπησζε ησλ θαξκαθνχρσλ δσνηξνθψλ, λα ηηο πξνκεζεχεζηε 
απφ εγθαηαζηάζεηο εγθεθξηκέλεο απφ ηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο.  

 
FEED Β14 

 
12. λα πξνβαίλεηε ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο φηαλ πιεξνθνξεζείηε ζρεηηθά κε 
πξνβιήκαηα πνπ αλαγλσξίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή 
ή απφ απηνειέγρνπο.  
 

 
FEED Β15 

 
13.λα θξαηάηε ελήκεξα ηα αθφινπζα αξρεία, εάλ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε ζαο θαη λα είλαη ζηε  
δηάζεζε ησλ επηζεσξεηψλ φηαλ δεηεζνχλ:  
•  Παξαιαβήο θαη ρξήζεο ησλ δσνηξνθψλ 
•  Κηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ή θαζνξηζκέλα πξνζζεηηθά δσνηξνθψλ, πνπ ρνξεγνχληαη 
ζηα δψα ζαο (ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο εκεξνκελίαο ρνξήγεζεο θαη πεξηφδνπ απφζπξζεο)  
• Υξήζε παξαζηηνθηφλσλ θαη βηνθηφλσλ  
• Απνηειέζκαηα αλαιχζεσλ πνπ έγηλαλ ζε δσνηξνθέο ή ζην ρνξεγνχκελν λεξφ, ηα νπνία είλαη 
ζεκαληηθά ηφζν γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, φζν θαη γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ  
• Γεληθψλ ειέγρσλ πνπ αθνξνχλ ηηο δσνηξνθέο ή ηελ επηρείξεζε δσνηξνθψλ  
• Υξήζε Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλσλ πφξσλ ζηε παξαγσγή δσνηξνθψλ 

 
FEED Γ1 

 
Αληρλεπζηκόηεηα ( (ΔΚ)178/2002 Άξζξν 18)                       Οη ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ δσνηξνθψλ 

έρεηε ππνρξέσζε 
1.λα εθαξκφζεηε ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα δηαζθάιηζε ηεο αληρλεπζηκφηεηαο  ησλ εηζξνψλ 
(ηξφθηκα, δσνηξνθέο, παξαγσγηθά δψα θαη θάζε πιηθφ θαη νπζία πνπ πξννξίδνληαη ή αλακέλεηαη λα 
ελζσκαησζεί(ζπκπεξηιεθζεί) ζηε δσνηξνθή) ζηελ θηελνηξνθηθή κνλάδα ζαο ή ζηελ επηρείξεζε 
δσνηξνθψλ ζαο , φπνπ αλαγλσξίδεηαη: 
• ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ζαο 
• ην είδνο, ε εκεξνκελία θαη ε πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ (εηζξνψλ) πνπ πξνκεζεπηήθαηε.  

 
FEED Γ2 

 
2. λα εθαξκφζεηε ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα δηαζθάιηζε ηεο αληρλεπζηκφηεηαο  ησλ πξντφλησλ 
φηαλ δηαλέκνληαη απφ ηελ επηρείξεζε δσνηξνθψλ ζαο , φπνπ αλαγλσξίδεηαη: 
• ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο/θηελνηξνθηθήο κνλάδαο πνπ πξνκεζεχζαηε 
• ην είδνο, ε εκεξνκελία θαη ε πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ  πνπ πξνκεζεχζαηε ηελ επηρείξεζε / 
θηελνηξνθηθή κνλάδα 
 

 
FEED Γ3 
 

 
3. λα δηαηεξείηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζε κνξθή πνπ λα είλαη άκεζα δηαζέζηκε θαη εθηππψζηκε φηαλ 
δεηεζνχλ 

 
FEED Γ4 

 
4. Οη δσνηξνθέο πνπ δηαηίζεληαη ή ελδέρεηαη λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά ηεο Κνηλφηεηαο πξέπεη λα 
θέξνπλ θαηάιιειε επηζήκαλζε ή ζήκα αλαγλψξηζεο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αληρλεπζηκφηεηά ηνπο, 
κέζσ θαηάιιεισλ εγγξάθσλ ή πιεξνθνξηψλ. 
 

 
FEED Γ1 

Απόζπξζε θαη αλάθιεζε ( (ΔΚ)178/2002 Άξζξν 20)                       Οη ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ 

δσνηξνθψλ έρεηε ππνρξέσζε 
1. λα δηεπζεηήζεηε ηελ απφζπξζε κε αζθαινχο δσνηξνθήο πνπ πξνκεζεχζαηε ζηελ αγνξά, θαη λα 
πιεξνθνξήζεηε ηελ Αξκφδηα Αξρή. 

 
FEED Γ2 
 

 
2. λα θαηαζηξέςεηε θάζε δσνηξνθή πνπ δελ είλαη αζθαιήο, εθηφο θαη αλ έρεηε άιιεο νδεγίεο απφ 
ηελ Αξκφδηα Αξρή. 
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FEED Γ3 
 

 
3.λα ελεκεξψζεηε ηνπο αγνξαζηέο ησλ δσνηξνθψλ, αλ έρνπλ παξαιάβεη κε αζθαιή δσνηξνθή, γηα 
ηνπο αθξηβείο ιφγνπο ηεο απφζπξζεο. 

 
FEED Γ4 
 

 
4. λα δηεπζεηήζεηε ηελ αλάθιεζε κε αζθαινχο δσνηξνθήο πνπ πξνκεζεχζαηε ζηελ αγνξά, αλ δελ 
ππάξρεη άιινο ηξφπνο λα δηαζθαιηζηεί πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο πγείαο. 

 
FEED Γ5 
 

 
5. λα πιεξνθνξήζεηε άκεζα ηελ Αξκφδηα Αξρή εάλ ε δσνηξνθή πνπ πξνκεζεχζαηε, ή είλαη ζηε 
θαηνρή ζαο κε ζθνπφ λα ηελ πσιήζεηε, κπνξεί λα είλαη επηβιαβήο γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη γηα 
ηα κέηξα πνπ ιάβαηε γηα λα απνηξέςεηε ηνπο θηλδχλνπο έθζεζεο ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή. ηε 
πεξίπησζε πνπ ε δσνηξνθέο πεξηέρνπλ θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα (θαξκαθνχρεο 
Εσνηξνθέο) ή/θαη  θαζνξηζκέλα πξνζζεηηθά δσνηξνθψλ  
(θνθθηδηνζηαηηθά, ηα ηζηακνλνζηαηηθά θαη νη πξνσζεηέο αλάπηπμεο θαη πξνζζεηηθά κε θαζνξηζκέλα 
φξηα (Cu,Zn…))  ζε επίπεδα κεγαιχηεξα απφ ηηο ζπληαγνγξαθνχκελεο δφζεηο ή εγθεθξηκέλα 
επίπεδα αληίζηνηρα, ή δσνηξνθέο πνπ επηκνιχλζεθαλ κε ηέηνηα πξντφληα, θαη πηζαλφ λα ελέρνπλ 
θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία, πξέπεη  λα πιεξνθνξήζεηε άκεζα, ηφζν ην Σκήκα Γεσξγίαο, φζν θαη 
ηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο.                                                                                                                                                                                                                                                           

 

SMR 10 - ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ  
Α. ΔΛΔΓΥΟ ΑΡΥΔΗΟΤ 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

 
MRPP A1 

 
Σήξεζε αξρείνπ κε ηηο εθαξκνγέο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ  

 
MRPP A2 

 
Σήξεζε/ θχιαμε ηνπ αξρείνπ επί ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε 

MRPP A3 
ην αξρείν κε ηηο εθαξκνγέο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαηαγξάθνληαη: 

 
α) Σν εκπνξηθφ φλνκα  ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο    

 
β) Ζ θαιιηέξγεηα ζηελ νπνία  έγηλε ε εθαξκνγή 

 
γ) Ζ δφζε ηεο εθαξκνγήο 

 
δ) Ο ρξφλνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε εθαξκνγή 

 
ε) Ζ πεξηνρή (έθηαζε) ζηελ νπνία  έγηλε ε εθαξκνγή 
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SMR 10 - ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ 
Α. ΔΛΔΓΥΟ ΑΡΥΔΗΟΤ 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

 
MRPP A4 

 
χκθσλα θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξεί ζην αξρείν ν παξαγσγφο θαίλεηαη φηη ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηεο 
εηηθέηαο ζε ζρέζε κε: 

α) Σε ρξήζε αδεηνδνηεκέλνπ ζθεπάζκαηνο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 
(θπηά ή θπηηθά πξντφληα ή θαη κε γεσξγηθέο πεξηνρέο ) 
(ε πεξίπησζε αξλεηηθήο απάληεζεο λα ζπκπιεξψλεηαη ν πίλαθαο ηνπ παξαξηήκαηνο) 

 
β) ηε δνζνινγία (κέγηζηε δφζε αλά δεθάξην αλά εθαξκνγή) 

 
γ) ηνλ αξηζκφ εθαξκνγψλ θαηά έηνο 

 
δ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ 

 
ε) ην ρξφλν αζθάιεηαο 

Β. ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΟ ΥΩΡΟ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

 
MRPP  Β1 

 
Ο παξαγσγφο απνζεθεχεη ή θαηέρεη κφλν αδεηνδνηεκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα. (ε πεξίπησζε 

αξλεηηθήο απάληεζεο(OXI) λα ζπκπιεξψλεηαη ν πίλαθαο ηνπ παξαξηήκαηνο) 
 

 
MRPP Β2 

 
Ο παξαγσγφο ΓΔΝ θαηέρεη ή απνζεθεχεη ιεγκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα. (ε πεξίπησζε 

αξλεηηθήο απάληεζεο(OXI) λα ζπκπιεξψλεηαη ν πίλαθαο ηνπ παξαξηήκαηνο) 
 

MRPP Β3 
Ο παξαγσγφο θαηέρεη ή απνζεθεχεη κφλν θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα  πνπ είλαη αδεηνδνηεκέλα γηα 

ρξήζε ζηηο θαιιηέξγεηεο πνπ παξάγεη. 

Γ. ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

 
 
MRPP  Γ1 
 
 

 
Ο παξαγσγφο ηεξεί ηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο ζε ζρέζε κε: 

 α) ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (πρ κάζθα, γάληηα, πξνζηαηεπηηθά ξνχρα, κπφηεο) 

β)ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ  
(πρ αζθαιή θχιαμε ζθεπαζκάησλ, αςέθαζηε δψλε πξνζηαζίαο) 

γ) ηηο νδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απφζπξζε ηεο ζπζθεπαζίαο (δει. ηξηπιφ μέπιπκα, θαηαζηξνθή 
ζπζθεπαζίαο) 
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ΝΟΜΟΘΔΗΔ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

GAEC/ 

SMR 
Νομοθεζία Υποτρεώζεις γεωργού (βάζη εκκίνηζης) 

SMR 4 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 

2002, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη 
απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε 
ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη 
ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. 

A. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ (Άξζξν 14)                                                   
1. Να δηαζέζεηε ζηελ αγνξά κε αζθαιή ηξφθηκα  

SMR 4 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 

2002, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη 
απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε 
ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη 
ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. 

Β. ΤΠΟΥΡΔΟΤΣΔ                                                                                           
1. Να εμαζθαιίζεηε φηη ηα ηξφθκηα, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη 
δηαλνκήο, ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ζαο θαη λα επαιεζεχζεηε ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ (άξζξν 
17)                                                         
2. Να δηαζθαιίζεηε ηελ αληρλεπζηκφηεηα ησλ ηξνθίκσλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, 
κεηαπνίεζεο θαη δηαλνκήο (άξζξν 18)                                                                                                              
3. Να αλαγλσξίδεηε θάζε πξφζσπν απφ ην νπνίν έρεηε πξνκεζεπηεί έλα ηξφθηκν ή έλα δψν 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ ή νπνηαδήπνηε άιιε νπζία πνπ 
πξννξίδεηαη γηα ελζσκάησζε ζε έλα ηξφθηκν ή αλακέλεηαη φηη ζα ελζσκαησζεί ζε απηά. Γηα 
ην ζθνπφ απηφ, ππνρξενχζηε λα εγθαζηδξχζεηε ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ θαζηζηνχλ 
ηηο πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο ζηηο Αξκφδηεο Αξρέο αλ ην δεηήζνπλ (άξζξν 18)                                                       
4. Να θαζηεξψζεηε ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ 
ζηηο νπνίεο πξνκεζεχεηε ηα πξντφληα ζαο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηηο 
Αξκφδηεο Αξρέο αλ ην δεηήζνπλ (άξζξν 18)                             
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SMR 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 

2002, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη 
απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε 
ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη 
ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. 

5. Να δηαζθαιίζεηε φηη ηα ηξφθηκα πνπ δηαζέηεηε ή ελδέρεηαη λα δηαζέηεηε ζηελ αγνξά ηεο 
Κνηλφηεηαο, θέξνπλ θαηάιιειε επηζήκαλζε ή ζήκα αλαγλψξηζεο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

αληρλεπζηκφηεηα ηνπο, κέζσ θαηάιιεισλ εγγξάθσλ ή πιεξνθνξηψλ (άξζξν 18)                                                         
6. Να απνζχξεηε απφ ηελ αγνξά έλα ηξφθηκν πνπ έρεηε εηζαγάγεη, παξαγάγεη, κεηαπνηήζεη, 
παξαζθεπάζεη ή δηαλείκεη θαη απνκαθξχλζεθε απφ ηνλ άκεζν έιεγρν ζαο, εθ' φζνλ θξίλεηε 
ή έρεηε ιφγνπο λα πηζηεχεηε φηη ην ηξφθηκν απηφ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη λα πιεξνθνξήζεηε ηηο Αξκφδηεο Αξρέο.  Δθ' φζνλ ην 
πξντφλ ελδέρεηαη λα έρεη θηάζεη ζηνπ θαηαλαισηέο, ππνρξενχζηε λα ελεκεξψζεηε ηνπο 
θαηαλαισηέο γηα ηνπο ιφγνπο απφζπξζεο ηνπ ηξνθίκνπ θαη λα αλαθαιέζεηε απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο πξντφληα πνπ ηνπο έρεηε ήδε πξνκεζεχζεη (άξζξν 19)  

SMR 4 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 

2002, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη 
απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε 
ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη 
ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. 

 7. Δθ' φζνλ έρεηε ηελ επζχλε γηα δξαζηεξηφηεηεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ ή δηαλνκήο, κε ηηο 
νπνίεο δελ επεξεάδεηαη ε ζπζπθεπαζία, ε επηζήκαλζε, ε αζθάιεηα ή ε αθεξαηφηεηα ησλ 
ηξνθίκσλ, λα μεθηλήζεηε, εληφο ησλ νξίσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζαο, δηαδηθαζίεο γηα ηελ 
απφζπξζε απφ ηελ αγνξά πξντφλησλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη πξνζπαζείηε λα ζπκβάιεηε ζηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ 
κεηαδίδνληαο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αλίρλεπζε ελφο 
ηξνθίκνπ θαη ζπλεξγαδφκελνπο κε ηνπο παξαγσγνχο, κεηαπνηεηέο, παξαζθεπαζηέο ή/θαη 
ηηο αξκφδηεο αξρέο φζνλ αθνξά ηα κέηξα πνπ απηνί ιακβάλνπλ (άξζξν 18)                                                                                                      
8. Να ελεκεξψζεηε ηηο Αξκφδηεο Αξρέο εάλ θξίλεηε ή έρεηε ιφγνπο λα πηζηεχεηε φηη έλα 
ηξφθηκν ην νπνίν δηαζέζεηε ζηελ αγνξά ελδέρεηαη λα είλαη επηβιαβέο γηα ηελ πγεία ηνπ 
αλζξψπνπ. Τπνρξενχζηε λα ελεκεξψζεηε ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηα κέηξα πνπ ιακβάλεηε 
πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεηε ηνπο θηλδχλνπο γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, θαη δελ εκπνδίδεηε 
νχηε απνλζαξξχλεηε νπνηνδήπνηε πξφζσπν γηα λα ζπλεξγαζηεί κε ηηο αξκφδηεο αξρέο, 
φηαλ ηνχην κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνθπγή, ηε κείσζε ή ηελ εμάιεηςε θηλδχλνπ 
πξνεξρφκελνπ απφ ηξφθηκν (άξζξν 19)    
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SMR 4 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 

2002, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη 
απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε 
ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη 
ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. 

Αζθάιεηα δσνηξνθψλ, απφζπξζε θαη αλάθιεζε:  
A. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ  (Άξζξν 15) 
1. λα ζέζεηε ζηελ αγνξά κε αζθαιή δσνηξνθή 1  
2. λα ρνξεγήζεηε κε αζθαιή δσνηξνθή ζηα δψα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή 
ηξνθίκσλ . 
B. ΤΠΟΥΡΔΟΤΣΔ (Άξζξν 20) 
1. λα δηεπζεηήζεηε ηελ απφζπξζε κε αζθαινχο δσνηξνθήο πνπ πξνκεζεχζαηε ζηελ 
αγνξά, θαη λα πιεξνθνξήζεηε ηελ Αξκφδηα Αξρή 
2. λα θαηαζηξέςεηε θάζε δσνηξνθή πνπ δελ είλαη αζθαιήο, εθηφο θαη αλ έρεηε άιιεο 
νδεγίεο απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή 
3.λα ελεκεξψζεηε ηνπο αγνξαζηέο ησλ δσνηξνθψλ, αλ έρνπλ παξαιάβεη κε αζθαιή 
δσνηξνθή, γηα ηνπο αθξηβείο ιφγνπο ηεο απφζπξζεο 
4. λα δηεπζεηήζεηε ηελ αλάθιεζε κε αζθαινχο δσνηξνθήο πνπ πξνκεζεχζαηε ζηελ αγνξά, 
αλ δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο λα δηαζθαιηζηεί πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο πγείαο 
5. λα πιεξνθνξήζεηε άκεζα ηελ Αξκφδηα Αξρή εάλ ε δσνηξνθή πνπ πξνκεζεχζαηε, ή 
είλαη ζηε θαηνρή ζαο κε ζθνπφ λα ηελ πσιήζεηε, κπνξεί λα είλαη επηβιαβήο γηα ηελ πγεία 
ησλ δψσλ θαη γηα ηα κέηξα πνπ ιάβαηε γηα λα απνηξέςεηε ηνπο θηλδχλνπο έθζεζεο ηνπ 
ηειηθνχ θαηαλαισηή. ηε πεξίπησζε πνπ ε δσνηξνθέο πεξηέρνπλ θηεληαηξηθά 
θαξκαθεπηηθά πξντφληα (θαξκαθνχρεο Εσνηξνθέο) ή/θαη  θαζνξηζκέλα πξνζζεηηθά 
δσνηξνθψλ 2  ζε επίπεδα κεγαιχηεξα απφ ηηο ζπληαγνγξαθνχκελεο δφζεηο ή εγθεθξηκέλα 
επίπεδα αληίζηνηρα, ή δσνηξνθέο πνπ επηκνιχλζεθαλ κε ηέηνηα πξντφληα, θαη πηζαλφ λα 
ελέρνπλ θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία, πξέπεη  λα πιεξνθνξήζεηε άκεζα, ηφζν ην Σκήκα 
Γεσξγίαο, φζν θαη ηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο. 

SMR 5 

Οδεγία 96/22/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Απξηιίνπ 1996, 
γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο νξηζκέλσλ 
νπζηψλ κε νξκνληθή ή ζπξενζηαηηθή δξάζε θαη ησλ β-

αληαγσληζηηθψλ νπζηψλ ζηε δσηθή παξαγσγή γηα 
θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο. 

Απαγνξεχεηαη ε θαηνρή ή ε ρξήζε ζπξενζηαηηθψλ νπζηψλ, ζηηιβελίσλ θαη ησλ παξαγψγσλ 
ηνπο, νπζηψλ κε νηζηξνγφλν, αλδξνγφλν ή γεζηαγφλν δξάζε ή β-αληαγσληζηηθψλ νπζηψλ 

ζηε δσηθή παξαγσγή. 

SMR 6 
Οδεγία 2008/71/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Ηνπιίνπ 2008, 
γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ρνίξσλ (άξζξν 

3) 

Kάζε θάηνρνο ρνίξσλ ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο 
εθκεηάιιεπζήο ηνπ ζηελ αξκφδηα αξρή έηζη ψζηε λα εγγξαθεί ζην θεληξηθφ κεηξψν πνπ 

ηεξείηαη απφ ηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο. 
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SMR 6 
Οδεγία 2008/71/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Ηνπιίνπ 2008, 
γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ρνίξσλ (άξζξν 

4) 

Σήξεζε απφ θάζε θάηνρν ρνίξσλ, κεηξψνπ φπνπ εκθαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ δψσλ πνπ 
ππάξρνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ζην νπνίν λα θαηαρσξεί ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ δψσλ 

(αξηζκφο ησλ εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ δψσλ ζε θάζε κεηαθίλεζε) κε βάζε 
ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία απμνκείσζεο ηνπ αξηζκνχ ηνπο θαη λα αλαθέξεηαη αλάινγα κε ηελ 
πεξίζηαζε ε πξνέιεπζε ή ν πξννξηζκφο ησλ ρνίξσλ θαη ε εκεξνκελία κεηαθίλεζεο ηνπο. 

SMR 6 
Οδεγία 2008/71/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Ηνπιίνπ 2008, 
γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ρνίξσλ (άξζξν 

4) 

Κάζε θάηνρνο ρνίξσλ ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αξκφδηα αξρή φηαλ ηνπ δεηεζεί θάζε 
πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηελ θαηαγσγή, ηε ζήκαλζε θαη ηνλ πξννξηζκφ ησλ δψσλ, ηα νπνία 

είρε ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ή ηα νπνία κεηέθεξε, εκπνξεχζεθε ή έζθαμε 

SMR 6 
Οδεγία 2008/71/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Ηνπιίνπ 2008, 
γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ρνίξσλ (άξζξν 

4) 

Ζ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ δψσλ γηα 
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ρξφλσλ ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο 

αξρήο φπνηε απηή ηα δεηήζεη. 

SMR 6 
Οδεγία 2008/71/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Ηνπιίνπ 2008, 
γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ρνίξσλ (άξζξν 

5) 

Απαγνξεχεηαη ε κεηαθίλεζε ρνίξσλ νη νπνίνη δελ είλαη ζεκαζκέλνη απφ ή πξνο 
νπνηαδήπνηε εθκεηάιιεπζε ή ε κεηαθνξά ρνίξσλ ρσξίο ζήκαλζε πξνο ηα ζθαγεία. 

SMR 7 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1760/2000 ηνπ Δπξσπαηθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Ηνπιίνπ 2000, 
γηα ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο 
ησλ βννεηδψλ θαη ηελ επηζήκαλζε ηνπ βφεηνπ θξέαηνο θαη 

ησλ πξνηφλησλ  κε βάζε ην βφεην θξέαο               (άξζξν 4) 

Κάζε θάηνρνο βννεηδψλ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνπνζεηεί ζηα δψα ηνπ κέζα αλαγλψξηζεο 
(ελψηηα) εγθεθξηκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ην αξγφηεξν 14 εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία 
γέλλεζεο ηνπ θάζε δψνπ, θαη νπσζδήπνηε , ζε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο ηνπ δψνπ πξνο 
άιιε εθκεηάιιεπζε, πξηλ εγθαηαιείςεη ην δψν ηελ αξρηθή εθκεηάιιεπζε θαη λα θνηλνπνηεί 

ζηελ αξκφδηα αξρή θάζε πιεξνθνξία γηα λενζεκαζζέληα δψα εληφο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

SMR 7 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1760/2000 ηνπ Δπξσπαηθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Ηνπιίνπ 2000, 
γηα ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο 
ησλ βννεηδψλ θαη ηελ επηζήκαλζε ηνπ βφεηνπ θξέαηνο θαη 

ησλ πξνηφλησλ  κε βάζε ην βφεην θξέαο        (άξζξν 4) 

Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε απφ ή πξνο νπνηαδήπνηε εθκεηάιιεπζε ή ε 
κεηαθνξά ζε ζθαγείν, δψσλ ηα νπνία δελ είλαη δεφληνο ζεζεκαζκέλα. 
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SMR 7 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1760/2000 ηνπ Δπξσπαηθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Ηνπιίνπ 2000, 
γηα ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο 
ησλ βννεηδψλ θαη ηελ επηζήκαλζε ηνπ βφεηνπ θξέαηνο θαη 

ησλ πξνηφλησλ  κε βάζε ην βφεην θξέαο        (άξζξν 4) 

Απαγνξεχεηαη ε αθαίξεζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ κέζσλ αλαγλψξηζεο ρσξίο ηελ άδεηα ηεο 
αξκφδηαο αξρήο 

SMR 7 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1760/2000 ηνπ Δπξσπαηθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Ηνπιίνπ 2000, 
γηα ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο 
ησλ βννεηδψλ θαη ηελ επηζήκαλζε ηνπ βφεηνπ θξέαηνο θαη 

ησλ πξνηφλησλ  κε βάζε ην βφεην θξέαο       (άξζξν 7) 

Κάζε θαηφρνο δψσλ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ελεκεξσκέλν κεηξψν ην νπνίν λα έρεη κνξθή 
εγθεθξηκέλε απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζην νπνίν ε αξκφδηα αξρή έρεη αλά πάζα ζηηγκή 

πξφζβαζε θαηφπηλ αηηήζεσο ηεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 3 εηψλ 

SMR 7 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1760/2000 ηνπ Δπξσπαηθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Ηνπιίνπ 2000, 
γηα ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο 
ησλ βννεηδψλ θαη ηελ επηζήκαλζε ηνπ βφεηνπ θξέαηνο θαη 

ησλ πξνηφλησλ  κε βάζε ην βφεην θξέαο      (άξζξν 7) 

Κάζε θαηφρνο βννεηδψλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θνηλνπνηεί ζηελ αξκφδηα αξρή  εληφο 5 
εξγάζηκσλ εκεξψλ φιεο ηηο κεηαθηλήζεηο δψσλ απφ θαη πξνο ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ, 

αλαθέξνληαο ηηο ζρεηηθέο εκεξνκελίεο. 

SMR 7 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1760/2000 ηνπ Δπξσπαηθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Ηνπιίνπ 2000, 
γηα ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο 
ησλ βννεηδψλ θαη ηελ επηζήκαλζε ηνπ βφεηνπ θξέαηνο θαη 

ησλ πξνηφλησλ  κε βάζε ην βφεην θξέαο      (άξζξν 7) 

Κάζε θάηνρνο βννεηδψλ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ αξκφδηα αξρή θαηφπηλ αίηεζεο ηεο, 
φια ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή, ηελ αλαγλψξηζε θαη ελδερνκέλσο, ηνλ πξννξηζκφ 

ησλ δψσλ ηα νπνία ηνπ αλήθαλ ή είρε ζηελ θαηνρή ηνπ, ή ηα νπνία είρε κεηαθέξεη 
εκπνξεπζεί ή ζθάμεη έζθαμε θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε.  

SMR 8 
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 21/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2003, γηα ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο 
θαη θαηαγξαθήο ησλ αηγνπξνβάησλ (άξζξν 4) 

Ο θάζε θάηνρνο αηγνπξνβάησλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα  εηδνπνηεί ηηο Κηεληαηξηθέο 
Τπεξεζίεο γηα ηηο γελλήζεηο δψσλ πξνο ζήκαλζε πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ 3 
κελψλ θαη νπσζδήπνηε ζε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο ηνπ δψνπ πξνο άιιε εθκεηάιιεπζε ή 

πξνο ην ζθαγείν πξηλ απηφ εγθαηαιείςεη ηελ αξρηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε. 

SMR 8 
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 21/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2003, γηα ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο 
θαη θαηαγξαθήο ησλ αηγνπξνβάησλ (άξζξν 4) 

Απαγνξεχεηαη ε αθαίξεζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ κέζσλ αλαγλψξηζεο ρσξίο ηελ άδεηα ηεο 
αξκφδηαο αξρήο 
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SMR 8 
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 21/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2003, γηα ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο 
θαη θαηαγξαθήο ησλ αηγνπξνβάησλ (άξζξν 4) 

Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε απφ ή πξνο νπνηαδήπνηε εθκεηάιιεπζε ή ε 
κεηαθνξά ζε ζθαγείν, δψσλ ηα νπνία δελ είλαη δεφληνο ζεζεκαζκέλα. 

SMR 8 
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 21/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2003, γηα ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο 
θαη θαηαγξαθήο ησλ αηγνπξνβάησλ (άξζξν 5) 

Οη θάηνρνη αηγνπξνβάησλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ αλά πάζα ζηηγκή ζηνηρεία γηα 
ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δψσλ πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο.  

SMR 8 
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 21/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2003, γηα ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο 
θαη θαηαγξαθήο ησλ αηγνπξνβάησλ (άξζξν 4) 

Οη θάηνρνη αηγνπξνβάησλ ππνρξενχληαη γηα θάζε κεηαθίλεζε δψσλ κεηαμχ δχν ρσξηζηψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ, λα ζπκπιεξψλνπλ ππεχζπλε δήισζε κεηαθίλεζεο ε νπνία πξέπεη λα 

ζπλνδεχεη ηα δψα θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο. 

SMR 8 
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 21/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2003, γηα ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο 
θαη θαηαγξαθήο ησλ αηγνπξνβάησλ (άξζξν 4) 

Κάζε θαηφρνο αηγνπξνβάησλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θνηλνπνηεί ζηελ αξκφδηα αξρή  εληφο 
5 εξγάζηκσλ εκεξψλ φιεο ηηο κεηαθηλήζεηο δψσλ απφ θαη πξνο ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ. 

SMR 8 
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 21/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2003, γηα ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο 
θαη θαηαγξαθήο ησλ αηγνπξνβάησλ (άξζξν 5) 

Κάζε θάηνρνο αηγνπξνβάηψλ, ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ αξκφδηα αξρή θαηφπηλ αίηεζεο 
ηεο, φια ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή, ηελ αλαγλψξηζε θαη ελδερνκέλσο, ηνλ 
πξννξηζκφ ησλ δψσλ ηα νπνία ηνπ αλήθαλ ή είρε ζηελ θαηνρή ηνπ, ή ηα νπνία είρε 

κεηαθέξεη εκπνξεπζεί ή ζθάμεη θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε.  

SMR 9 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 999/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Μαΐνπ 2001, 
γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ πξφιεςεο, θαηαπνιέκεζεο θαη 

εμάιεηςεο νξηζκέλσλ κεηαδνηηθψλ ζπνγγσδψλ 
εγθεθαινπαζεηψλ (άξζξν 7)  

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε κεηαπνηεκέλσλ δσηθψλ πξσηετλψλ ζηε δηαηξνθή ησλ 
κεξπθαζηηθψλ θαη θαη` επέθηαζε θαη ζε δψα εθηφο ησλ κεξπθαζηηθψλ 
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 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 999/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Μαΐνπ 2001, 
γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ πξφιεςεο, θαηαπνιέκεζεο θαη 

εμάιεηςεο νξηζκέλσλ κεηαδνηηθψλ ζπνγγσδψλ 
εγθεθαινπαζεηψλ (άξζξν 12) 

α) Οη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο ελεκεξψλνληαη γηα ηα δψα κε χπνπηα θιηληθά ζπκπηψκαηα 
ΜΔ θαη φια ηα ππφινηπα αηγνπξφβαηα ηίζεληαη ππφ πεξηνξηζκφ κεηαθίλεζεο ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ησλ Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ                                        

SMR 9 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 999/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Μαΐνπ 2001, 
γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ πξφιεςεο, θαηαπνιέκεζεο θαη 

εμάιεηςεο νξηζκέλσλ κεηαδνηηθψλ ζπνγγσδψλ 
εγθεθαινπαζεηψλ (άξζξν 12) 

β) Δάλ ππάξρνπλ ππφλνηεο ΔΒ ζε βννεηδέο, εθαξκφδνληαη φινη νη πεξηνξηζκνί 
κεηαθίλεζεο ηνπο νπνίνπο επηβάιινπλ νη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο 

SMR 9 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 999/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Μαΐνπ 2001, 
γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ πξφιεςεο, θαηαπνιέκεζεο θαη 

εμάιεηςεο νξηζκέλσλ κεηαδνηηθψλ ζπνγγσδψλ 
εγθεθαινπαζεηψλ (άξζξν 13)  

 Όηαλ επηβεβαησζεί ε παξνπζία κηαο ΜΔ, ε δηάζεζε φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζψκαηνο ηνπ 
δψνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα V ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 999/2001 

SMR 9 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 999/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Μαΐνπ 2001, 
γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ πξφιεςεο, θαηαπνιέκεζεο θαη 

εμάιεηςεο νξηζκέλσλ κεηαδνηηθψλ ζπνγγσδψλ 
εγθεθαινπαζεηψλ (άξζξν 15)  

Ζ δηάζεζε ζηελ αγνξά, νη εμαγσγέο βννεηδψλ ή αηγνπξνβάησλ, ζπέξκαηνο, σαξίσλ θαη 
εκβξχσλ, ππφθεηληαη ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ επηβάιινπλ νη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο 

SMR 11 

Οδεγία 2008/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ κφζρσλ (Άξζξν 3) 

Δάλ γηα δηαηήξεζε ησλ κνζραξηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη αηνκηθνί θισβνί, θάζε αηνκηθφο 
θισβφο πξέπεη λα έρεη πιάηνο ίζν κε ην χςνο ηνπ κνζραξηνχ ζην αθξψκην ζε φξζηα ζέζε, 
κήθνο ίζν κε ην κήθνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ κνζραξηνχ απφ ηε κχηε κέρξη ην ηζρηαθφ φγθσκα 

(tuber ischii) πνιιαπιαζηαδφκελν επί 1,1 θαη δηάηξεηα πιατλά ηνηρψκαηα πνπ λα 
επηηξέπνπλ ζηα κνζράξηα λα βιέπνπλ θαη λα αθνπκπνχλ άιια κνζράξηα (εμαηξνχληαη νη 
θισβνί απνκφλσζεο). Σα κνζράξηα δηαηεξνχληαη ζε αηνκηθνχο θισβνχο κέρξη ηελ ειηθία 

ησλ 8 εβδνκάδσλ ην πνιχ. 
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SMR 11 

Οδεγία 2008/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ κφζρσλ (Άξζξν 3) 

ηνλ νκαδηθφ ζηαβιηζκφ, γηα θάζε κνζράξη δηαηίζεηαη ειεχζεξνο ρψξνο δαπέδνπ αλάινγα 
κε ην βάξνο ηνπ, δειαδή 1,5 m² κέρξη 150 kg Ε.Β, 1,7 m² απφ 150 έσο 220 kg Ε.Β θαη 1,8 

m² γηα βάξνο άλσ ησλ 220 kg Ε.Β.  

SMR 11 

Οδεγία 2008/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ κφζρσλ (Άξζξν 4) 

Όια ηα δψα επηζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εκέξα θαη εάλ πξφθεηηαη γηα 
ελζηαβιηζκέλα κνζράξηα ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο εκεξεζίσο.Τπάξρεη θαηάιιεινο ζηαζεξφο 
ή θηλεηφο θσηηζκφο γηα επηζεψξεζε ησλ δψσλ αλά πάζα ζηηγκή. ε θάζε δψν πνπ θαίλεηαη 
αζζελέο ή ηξαπκαηηζκέλν παξέρεηαη θαηάιιειε θξνληίδα ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη εάλ δελ 

αληηδξά ζεηηθά ιακβάλεηαη ζπκβνπιή απφ θηελίαηξν. Δάλ ρξεηάδεηαη, ηα αζζελή ή 
ηξαπκαηηζκέλα δψα απνκνλψλνληαη ζε θαηάιιειν ρψξν κε ζηεγλή αλαπαπηηθή ζηξσκλή. 

SMR 11 

Οδεγία 2008/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ κφζρσλ (Άξζξν 4) 

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ ελζηαβιηζκνχ θαη ν εμνπιηζκφο κε ηα νπνία κπνξνχλ λα 
έξζνπλ ζε επαθή ηα δψα δελ πξέπεη λα είλαη επηβιαβή γηα ηα δψα θαη πξέπεη λα κπνξνχλ 

λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη δηεμνδηθά.  

SMR 11 

Οδεγία 2008/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ κφζρσλ (Άξζξν 4) 

Ζ θπθινθνξία ηνπ αέξα, ηα επίπεδα ζθφλεο, ε ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα 
θαη νη ζπγθεληξψζεηο αεξίσλ πξέπεη λα ηεξνχληαη κέζα ζε φξηα ηα νπνία δελ είλαη επηβιαβή 

γηα ηα δψα. 
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Οδεγία 2008/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ κφζρσλ (Άξζξν 4) 

Κάζε απηφκαηνο ή κεραληθφο εμνπιηζκφο πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ πγεία θαη θαιή 
δηαβίσζε ησλ δψσλ πξέπεη λα επηζεσξείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εκέξα. ε 

πεξίπησζε βιάβεο, απηή πξέπεη λα επηδηνξζψλεηαη ακέζσο ή, φηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, 
λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνζηαηεχεηαη ε πγεία θαη ε θαιή δηαβίσζε ησλ 

δψσλ. Όηαλ ε πγεία θαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ εμαξηψληαη απφ ζχζηεκα 
ηερλεηνχ εμαεξηζκνχ, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη εθεδξηθφ ζχζηεκα επαξθνχο αλαλέσζεο ηνπ 

αέξα, ψζηε ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θχξηνπ ζπζηήκαηνο λα δηαηεξείηαη ε πγεία θαη νη 
θαιέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ θαη ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ πνπ λα πξνεηδνπνηεί γηα ηε 

βιάβε. Σν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ πξέπεη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά. 

SMR 11 

Οδεγία 2008/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ κφζρσλ (Άξζξν 4) 

Σα δψα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θπζηθφ ή ηερλεηφ θσηηζκφ. ε πεξίπησζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ 
απηφο πξέπεη λα είλαη δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 8 σξψλ ψζηε λα ηζνδπλακεί κε ηε δηάξθεηα ηνπ 

θπζηθνχ θσηηζκνχ πνπ ζπλήζσο είλαη δηαζέζηκνο απφ ηηο 9:00 π.κ. κέρξη ηηο 5:00 κ.κ. 
Πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο ζηαζεξφο ή θηλεηφο θσηηζκφο γηα επηζεψξεζε ησλ δψσλ 

αλά πάζα ζηηγκή. 

SMR 11 

Οδεγία 2008/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ κφζρσλ (Άξζξα 3 θαη 4) 

Τπάξρνπλ επαξθείο ρψξνη γηα ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ δψσλ. ε πεξίπησζε πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα πξφζδεζεο απηφ δελ πξέπεη λα πξνθαιεί πξφζζεηε ηαιαηπσξία ή 

ηξαπκαηηζκφ ζηα δψα.Σα κνζράξηα δελ πξέπεη λα θέξνπλ θίκσηξν. 
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Οδεγία 2008/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ κφζρσλ (Άξζξν 4) 

Σν δάπεδν πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ην κέγεζνο θαη ην βάξνο ησλ δψσλ θαη λα 
απνηειείηαη απφ αλζεθηηθή επίπεδε θαη ζηαζεξή επηθάλεηα. Γελ πξέπεη λα είλαη νιηζζεξφ ή 

αλψκαιν θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν έηζη ψζηε λα κελ πξνθαιεί ηξαπκαηηζκφ ή 
ηαιαηπσξία ζηα κνζράξηα. 

SMR 11 

Οδεγία 2008/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ κφζρσλ (Άξζξν 4) 

Οη ρψξνη ελζηαβιηζκνχ ησλ κνζραξηψλ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε θάζε 
κνζράξη λα κπνξεί λα μαπιψλεη, λα αλαπαχεηαη, λα ζεθψλεηαη θαη λα θαζαξίδεηαη ρσξίο 
δπζθνιία. Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν μαπιψλνπλ ηα δψα πξέπεη λα είλαη άλεηνο, θαζαξφο θαη 
θαηάιιεια απνζηξαγγηδφκελνο. Γηα φια ηα κνζράξηα ειηθίαο θάησ ησλ δχν εβδνκάδσλ 

πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζηξσκλή. 

SMR 11 

Οδεγία 2008/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ κφζρσλ (Άξζξν 4) 

Οη ρψξνη θαη ηα εξγαιεία θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη θαηάιιεια. Σα θφπξαλα, ηα 
νχξα θαη ηα ππνιείκκαηα ηξνθήο πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη φζν ην δπλαηφ ζπρλφηεξα. 
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Οδεγία 2008/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ κφζρσλ (Άξζξν 4) 

Πξέπεη λα παξέρεηαη ηξνθή ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηελ εκέξα. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα 
κνζράξηα ελζηαβιίδνληαη νκαδηθά θαη δελ ηξέθνληαη θαηά βνχιεζε ή κε απηφκαην ζχζηεκα, 

πξέπεη λα παξέρεηαη ηξνθή ζε φια ηελ ίδηα ψξα.Σν ζηηεξέζην ζα πξέπεη λα πεξηέρεη 
ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζηδήξνπ, ψζηε ην επίπεδν ηεο αηκνζθαηξίλεο λα θπκαίλεηαη 

ηνπιάρηζηνλ ζηα 4,5 mmol / L. Απφ ηελ ειηθία ησλ 2 εβδνκάδσλ πξέπεη λα παξέρεηαη ζε 
θάζε κνζράξη έλα ειάρηζην ζηηεξέζην ηλψδνπο δσνηξνθήο. Γηα κνζράξηα ειηθίαο απφ 8 - 20 

εβδνκάδεο ε πνζφηεηα πξέπεη λα απμάλεηαη απφ 50 g ζε 250 g  εκεξεζίσο. Μεηά ηελ 
ειηθία ησλ 2 εβδνκάδσλ ηα δψα πξέπεη λα έρνπλ θαζεκεξηλή πξφζβαζε ζε επαξθή 
πνζφηεηα θαηάιιεινπ θαζαξνχ λεξνχ ή λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε πγξά κε 

άιινπο ηξφπνπο. ε πεξίπησζε πνπ ν θαηξφο είλαη δεζηφο ή ηα κνζράξηα είλαη αζζελή 
πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερήο πξφζβαζε ζην λεξφ. Σα κνζράξηα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

πξσηφγαια ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηε γέλλεζή ηνπο θαη νπσζδήπνηε εληφο ησλ 6 
πξψησλ σξψλ ηεο δσήο ηνπο.  

SMR 11 

Οδεγία 2008/119/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ κφζρσλ (Άξζξν 4) 

Οη εγθαηαζηάζεηο ζίηηζεο θαη πνηίζκαηνο είλαη ηέηνηεο ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν θίλδπλνο 
κφιπλζεο ηεο ηξνθήο ή ηνπ λεξνχ θαη λα απνηξέπεηαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ δψσλ. 
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Οδεγία 2008/120/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ρνίξσλ (Άξζξν 3) 

O ειεχζεξνο ρψξνο δαπέδνπ πνπ δηαζέηεη θάζε απνγαιαθηηζκέλνο ρνίξνο ή ρνίξνο 
αλαπαξαγσγήο πνπ ζηαβιίδεηαη νκαδηθά, εμαηξνπκέλσλ ησλ κηθξψλ ζειπθψλ ρνίξσλ κεηά 
ηελ νρεία θαη ησλ ρνηξνκεηέξσλ, πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,15 m² γηα ρνίξνπο βάξνπο 
κέρξη 10 kg, 0,20 m² γηα ρνίξνπο βάξνπο κεηαμχ 10 θαη 20 kg, 0,30 m² γηα ρνίξνπο βάξνπο 
κεηαμχ 20 θαη 30 kg, 0,40 m² γηα ρνίξνπο βάξνπο κεηαμχ 30 θαη 50 kg, 0,55 m² γηα ρνίξνπο 
βάξνπο κεηαμχ 50 θαη 85 kg, 0,65 m² γηα ρνίξνπο βάξνπο κεηαμχ 85 θαη 110 kg θαη 1,00 m² 

γηα ρνίξνπο βάξνπο πέξαλ ησλ 110 kg 
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SMR 12 

Οδεγία 2008/120/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ρνίξσλ (Άξζξν 3) 

Ο ζπλνιηθφο ειεχζεξνο ρψξνο δαπέδνπ πνπ δηαζέηεη θάζε κηθξφο ζειπθφο ρνίξνο κεηά ηελ 
νρεία θαη θάζε ρνηξνκεηέξα ζε πεξίπησζε νκαδηθνχ ζηαβιηζκνχ πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 1,64 m² θαη 2,25 m² αληηζηνίρσο. Όηαλ ηα δψα απηά ζηαβιίδνληαη ζε νκάδεο 
κηθξφηεξεο ησλ 6, ν ειεχζεξνο ρψξνο δαπέδνπ πξέπεη λα απμάλεηαη θαηά 10 %. Όηαλ 

ζηαβιίδνληαη ζε νκάδεο 40 ή πεξηζζνηέξσλ δψσλ, ν ειεχζεξνο ρψξνο δαπέδνπ κπνξεί λα 
κεηψλεηαη θαηά 10 %. Γηα κηθξνχο ζειπθνχο ρνίξνπο κεηά ηελ νρεία θαη θπνθνξνχζεο 

ρνηξνκεηέξεο έλα κέξνο ηνπ ρψξνπ ίζν πξνο ηνπιάρηζηνλ 0,95 m² αλά κηθξφ ζειπθφ ρνίξν 
θαη ηνπιάρηζηνλ 1,3 m² αλά ρνηξνκεηέξα, πξέπεη λα είλαη εληαίν δάπεδν ηνπ νπνίνπ ην πνιχ 

ην 15 % πξννξίδεηαη γηα ηα αλνίγκαηα απνρέηεπζεο. 

SMR 12 

Οδεγία 2008/120/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ρνίξσλ (Άξζξν 3) 

Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη δνθηδσηά απφ ζθπξφδεκα δάπεδα γηα ρνίξνπο πνπ ζηαβιίδνληαη 
νκαδηθά ην κέγηζην πιάηνο ησλ αλνηγκάησλ πξέπεη λα είλαη 11 mm γηα ρνηξίδηα, 14 mm γηα 

απνγαιαθηηζκέλνπο ρνίξνπο, 18 mm γηα ρνίξνπο αλαπαξαγσγήο, 20 mm γηα κηθξνχο 
ζειπθνχο ρνίξνπο κεηά ηελ νρεία θαη γηα ηηο ρνηξνκεηέξεο θαη ην ειάρηζην πιάηνο δνθίδαο 
πξέπεη λα είλαη 50 mm γηα ρνηξίδηα θαη απνγαιαθηηζκέλνπο ρνίξνπο θαη 80 mm γηα ρνίξνπο 

αλαπαξαγσγήο, γηα κηθξνχο ζειπθνχο ρνίξνπο κεηά ηελ νρεία θαη ρνηξνκεηέξεο. 
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SMR 12 

Οδεγία 2008/120/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ρνίξσλ (Άξζξν 3) 

Οη ρνηξνκεηέξεο θαη νη κηθξνί ζειπθνί ρνίξνη ζηαβιίδνληαη νκαδηθά γηα ηελ πεξίνδν πνπ 
αξρίδεη 4 εβδνκάδεο κεηά ηελ νρεία θαη ιήγεη 1 εβδνκάδα πξηλ ηελ αλακελφκελε εκεξνκελία 

ηνθεηνχ. Ο ζηάβινο ζηνλ νπνίν εθηξέθεηαη ε νκάδα πξέπεη λα έρεη πιεπξέο κήθνπο 
κεγαιχηεξνπ απφ 2,8 m. Όηαλ ιηγφηεξα απφ 6 δψα ζηαβιίδνληαη νκαδηθά, ν ζηάβινο ζηνλ 

νπνίν εθηξέθεηαη ε νκάδα πξέπεη λα έρεη πιεπξέο κήθνπο κεγαιχηεξνπ απφ 2,4 m. Οη 
ρνηξνκεηέξεο θαη νη κηθξνί ζειπθνί ρνίξνη πνπ εθηξέθνληαη ζε εθκεηαιιεχζεηο κηθξφηεξεο 
ησλ 10 ρνηξνκεηέξσλ, κπνξνχλ λα ζπληεξνχληαη ζε αηνκηθέο ζέζεηο εθφζνλ κπνξνχλ λα 

ζηξέθνπλ ην ζψκα ηνπο κε επρέξεηα. 

SMR 12 

Οδεγία 2008/120/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ρνίξσλ (Άξζξν 3) 

ε φιεο ηηο θπνθνξνχζεο ζηέξθεο ρνηξνκεηέξεο θαη ηνπο κηθξνχο ζειπθνχο ρνίξνπο πξέπεη 
λα ρνξεγείηαη επαξθήο πνζφηεηα νγθψδνπο ηξνθήο ή ηξνθήο πινχζηαο ζε ίλεο θαζψο θαη 

ηξνθή πςειήο ζεξκηθήο αμίαο. 

SMR 12 

Οδεγία 2008/120/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ρνίξσλ (Άξζξν 4) 

Οη ρνίξνη πξέπεη λα έρνπλ ζπλερή πξφζβαζε ζε επαξθή πνζφηεηα πιηθψλ γηα απαζρφιεζε 
ηα νπνία δελ πξέπεη λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ δψσλ.  

SMR 12 

Οδεγία 2008/120/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ρνίξσλ (Άξζξν 4) 

Πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη ζπλερείο ζφξπβνη πνπ θζάλνπλ ηα 85 dBA, θαζψο θαη θάζε 
δηαξθήο ή αηθλίδηνο ζφξπβνο. 
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SMR 12 

Οδεγία 2008/120/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ρνίξσλ (Άξζξν 4) 

Οη ρνίξνη πξέπεη λα είλαη εθηεζεηκέλνη ζε θσο έληαζεο ηνπιάρηζηνλ 40 lux επί ηνπιάρηζηνλ 
νθηψ ψξεο ηελ εκέξα. 

SMR 12 

Οδεγία 2008/120/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ρνίξσλ (Άξζξν 4) 

Σα δάπεδα πξέπεη λα θαηάιιεια γηα ην κέγεζνο θαη ην βάξνο ησλ ρνίξσλ, λα απνηεινχληαη 
απφ αλζεθηηθή, επίπεδε θαη ζηαζεξή επηθάλεηα, λα είλαη ιεία (αιιά φρη νιηζζεξά) θαη λα 

είλαη ζρεδηαζκέλα, θαηαζθεπαζκέλα θαη δηαηεξεκέλα έηζη ψζηε λα κελ πξνθαινχλ 
ηξαπκαηηζκνχο ή ηαιαηπσξίεο ζηα δψα. 

SMR 12 

Οδεγία 2008/120/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ρνίξσλ (Άξζξν 4) 

ε φινπο ηνπο ρνίξνπο πξέπεη λα παξέρεηαη ηξνθή ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα. ε 
πεξίπησζε πνπ νη ρνίξνη ηξέθνληαη νκαδηθά θαη φρη θαηά βνχιεζε ή κε απηφκαην ζχζηεκα 
ηξνθήο ησλ δψσλ κεκνλσκέλα, φινη νη ρνίξνη ηεο νκάδαο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηξνθή ηελ 

ίδηα ψξα. 

SMR 12 

Οδεγία 2008/120/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ρνίξσλ (Άξζξν 4) 

Όινη νη ρνίξνη ειηθίαο άλσ ησλ δχν εβδνκάδσλ πξέπεη λα κπνξνχλ λα έρνπλ δηαξθψο 
πξφζβαζε ζε επαξθή πνζφηεηα θαζαξνχ λεξνχ. 
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SMR 12 

Οδεγία 2008/120/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ρνίξσλ (Άξζξν 4) 

Δπεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο άιινπο εθηφο απφ ζεξαπεπηηθνχο ή 
δηαγλσζηηθνχο ή γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ρνίξσλ θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε βιάβε ή ηελ 

απψιεηα ελφο επαίζζεηνπ κέξνπο ηνπ ζψκαηνο ή ηελ αιινίσζε ηεο δηάηαμεο ησλ νζηψλ 
(π.ρ. αθξσηεξηαζκνί) απαγνξεχνληαη. Απφ ηελ απαγφξεπζε εμαηξνχληαη νη αθφινπζεο 

επεκβάζεηο, νη νπνίεο δελ επηηξέπεηαη λα εθαξκφδνληαη ζαλ γεληθή πξαθηηθή (σο ξνπηίλα), 
αιιά κφλν γηα ην θαιφ ησλ δψσλ φηαλ ππάξρεη αλάγθε θαη εθφζνλ έρνπλ εμαληιεζεί φια ηα 

ππφινηπα κέζα: (α) νκνηφκνξθε κείσζε ησλ γσληαθψλ νδφλησλ ησλ ρνηξηδίσλ, (β) 
βξάρπλζε ησλ ραπιηνδφλησλ ησλ θάπξσλ, (γ) κεξηθή απνθνπή ηεο νπξάο, (δ) επλνπρηζκφο 

αξζεληθψλ ρνίξσλ κε άιια κέζα εθηφο ηεο ξήμεο ησλ ηζηψλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο 
δηελεξγνχληαη κφλν απφ θηελίαηξν ή θαηαιιήισο θαηαξηηζκέλν άηνκν, κε ηα θαηάιιεια 
κέζα θαη κε θαιέο ζπλζήθεο πγηεηλήο. Δθφζνλ ν επλνπρηζκφο ή ε απνθνπή ηεο νπξάο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ ηελ έβδνκε εκέξα απφ ηε γέλλεζε, πξέπεη λα δηελεξγείηαη 
κφλν απφ θηελίαηξν, ρξεζηκνπνηψληαο αλαηζζεηηθφ θαη παξαηεηακέλε ρνξήγεζε 

παπζίπνλσλ.  

SMR 12 

Οδεγία 2008/120/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ρνίξσλ (Άξζξν 4) 

Σα ρσξίζκαηα γηα ηνπο θάπξνπο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη κε 
ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ζηνπο θάπξνπο λα γπξίδνπλ, λα αληηιακβάλνληαη ην γξπιηζκφ, ηελ 
νζκή θαη ηελ παξνπζία ησλ άιισλ δψσλ. Ζ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ πνπ πξέπεη 

λα είλαη δηαζέζηκε γηα έλαλ ελήιηθα ρνίξν πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 m². Δθφζνλ ηα 
ρσξίζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα ηελ νρεία, ε επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ πνπ πξέπεη 

λα είλαη δηαζέζηκε γηα έλαλ ελήιηθα ρνίξν πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 m² θαη ην ρψξηζκα 
πξέπεη λα είλαη ειεχζεξν απφ θάζε εκπφδην. 

SMR 12 

Οδεγία 2008/120/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ρνίξσλ (Άξζξν 4) 

ε ζρέζε κε ηηο ρνηξνκεηέξεο θαη κηθξνχο ζειπθνχο ρνίξνπο (α) πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
κέηξα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε νκάδεο, (β) πξέπεη, εθφζνλ 
ρξεηάδεηαη, λα ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία θαηά ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ παξαζίησλ, 

(γ) πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη νπνηαδήπνηε αθαζαξζία πξνηνχ ηα δψα ηνπνζεηεζνχλ ζην 
ρψξν ηνθεηνχ, (δ) θαηά ηελ εβδνκάδα πξηλ απφ ηνλ αλακελφκελν ρξφλν ηνθεηνχ πξέπεη λα 

παξέρεηαη ζε επαξθή πνζφηεηα ην θαηάιιειν πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή θσιηάο εθηφο αλ 
απηφ είλαη ηερληθψο αδχλαην γηα ην ζχζηεκα θνπξηάο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κνλάδα, (ε) 
πίζσ απφ ηε ηα δψα πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη ρψξνο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ηνθεηνχ θαη 

(ζη) ηα ρσξίζκαηα ηνθεηνχ, φπνπ νη ρνηξνκεηέξεο ζα κπνξνχλ λα θηλνχληαη ειεχζεξα, 
πξέπεη λα θέξνπλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο ησλ ρνηξηδίσλ, π.ρ. θηγθιηδψκαηα. 



  

Βάζε Δθθίλεζεο Μέηξσλ Μ10 - Μ14 
 

   

Σειίδα 30 από 40 

 

 

 

 

SMR 12 

Οδεγία 2008/120/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ρνίξσλ (Άξζξν 4) 

ε ζρέζε κε ηα ρνηξίδηα  
(α) έλα ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ δαπέδνπ πξέπεη λα έρεη επαξθείο δηαζηάζεηο γηα λα παξέρεη ηε 
δπλαηφηεηα ζηα δψα λα 
αλαπαχνληαη ζπγρξφλσο, λα είλαη αξθεηά αλζεθηηθφ ή λα θαιχπηεηαη απφ ραιί, ή λα έρεη κηα 
ζηξσκλή απφ άρπξν ή νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν πιηθφ 
 (β) ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφ ρψξηζκα ηνθεηνχ, ηα ρνηξίδηα πξέπεη λα 
έρνπλ επαξθή ρψξν ψζηε λα κπνξνχλ λα ζειάδνπλ ρσξίο δπζθνιία, 
 (γ) θαλέλα ρνηξίδην δελ πξέπεη λα ρσξίδεηαη απνγαιαθηηδφκελν απφ ηε κεηέξα ηνπ πξηλ 
απφ ηελ ειηθία ησλ 28 εκεξψλ, εθηφο εάλ επεξεάδνληαη έηζη αξλεηηθψο νη ζπλζήθεο 
δηαβίσζεο ή ε πγεία ηεο κεηέξαο ή ησλ ρνηξηδίσλ (φκσο, ηα ρνηξίδηα κπνξνχλ λα 
απνγαιαθηηζηνχλ κέρξη επηά εκέξεο ελσξίηεξα, εάλ κεηαθηλεζνχλ ζε εηδηθνχο 
ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο νη νπνίνη έρνπλ εθθελσζεί θαη επηκειψο θαζαξηζηεί θαη απνιπκαλζεί) 

SMR 12 

Οδεγία 2008/120/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ρνίξσλ (Άξζξν 4) 

ε ζρέζε κε ηα απνγαιαθηηζκέλα ρνηξίδηα θαη ρνίξνη πξνο πάρπλζε  
(α) εθφζνλ εθηξέθνληαη νκαδηθά, πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε 
ζπγθξνχζεσλ, 
 (β) πξέπεη λα εθηξέθνληαη ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν νκνηνγελείο νκάδεο θαη αλ 
πξέπεη λα αλακεηρζνχλ ρνίξνη αζπκβίβαζησλ θαηεγνξηψλ, ηνχην ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε 
φζν δπλαηφλ λεαξφηεξε ειηθία θαη θαηά πξνηίκεζε πξηλ ή κέρξη κία εβδνκάδα κεηά απφ ηνλ 
απνγαιαθηηζκφ, 
 (γ) ζε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηνχλ ζπκπηψκαηα ζνβαξψλ ζπγθξνχζεσλ, πξέπεη λα 
δηεξεπλψληαη ακέζσο ηα αίηηα θαη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα, φπσο είλαη ε 
παξνρή επαξθνχο ζηξσκλήο ζηα δψα ή άιια πιηθά γηα δηεξεχλεζε θαη ηα δψα πνπ 
θηλδπλεχνπλ ή εθείλα πνπ επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξε επηζεηηθφηεηα, πξέπεη λα απνκνλψλνληαη 
απφ ηελ νκάδα, 
 (δ) ε ρξήζε εξεκηζηηθψλ θαξκάθσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάκεημεο δηαθφξσλ 
θαηεγνξηψλ ρνίξσλ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κφλνλ αθνχ 
δεηεζεί ε γλψκε θηεληάηξνπ. 

SMR 13 
Οδεγία 98/58/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 1998, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία (Άξζξν 
4) 

Ο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη επαξθήο θαη ην πξνζσπηθφ απηφ έρεη ηηο απαξαίηεηεο 
ηθαλφηεηεο, γλψζεηο θαη πξνζφληα. 
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SMR 13 
Οδεγία 98/58/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 1998, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία (Άξζξν 
4) 

Όια ηα δψα επηζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εκέξα. Τπάξρεη θαηάιιεινο 
ζηαζεξφο ή θηλεηφο θσηηζκφο γηα επηζεψξεζε ησλ δψσλ αλά πάζα ζηηγκή. ε θάζε δψν 

πνπ θαίλεηαη αζζελέο ή ηξαπκαηηζκέλν παξέρεηαη θαηάιιειε θξνληίδα ρσξίο θαζπζηέξεζε 
θαη εάλ δελ αληηδξά ζεηηθά ιακβάλεηαη ζπκβνπιή απφ θηελίαηξν. Δάλ ρξεηάδεηαη, ηα αζζελή 
ή ηξαπκαηηζκέλα δψα απνκνλψλνληαη ζε θαηάιιειν ρψξν κε ζηεγλή αλαπαπηηθή ζηξσκλή. 

SMR 13 
Οδεγία 98/58/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 1998, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία (Άξζξν 
4) 

Σεξείηαη κεηξψν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη θάζε ρνξεγεζείζα θηεληαηξνθαξκαθεπηηθή αγσγή 
θαζψο θαη κεηξψν φπνπ θαηαρσξνχληαη νη ζάλαηνη ησλ δψσλ πνπ δηαπηζηψλνληαη ζε θάζε 

επηζεψξεζε. Σα κεηξψα θπιάζζνληαη γηα πεξίνδν 3 ρξφλσλ.  

SMR 13 
Οδεγία 98/58/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 1998, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία (Άξζξν 
4) 

Ζ ειεπζεξία θηλήζεσλ πνπ ρξεηάδεηαη θάζε δψν δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδεηαη ψζηε λα 
πξνθαιείηαη πεξηηηή ηαιαηπσξία ή ηξαπκαηηζκφο. ε πεξίπησζε πνπ ηα δψα είλαη δεκέλα ή 

πεξηνξηζκέλα, απηά θξαηνχληαη ζε θαηάιιειν γηα ηηο θπζηνινγηθέο θαη εζνινγηθέο ηνπο 
αλάγθεο ρψξν. 

SMR 13 
Οδεγία 98/58/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 1998, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία (Άξζξν 
4) 

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ ελζηαβιηζκνχ θαη ν εμνπιηζκφο κε ηα νπνία κπνξνχλ λα 
έξζνπλ ζε επαθή ηα δψα δελ πξέπεη λα είλαη επηβιαβή γηα ηα δψα θαη πξέπεη λα κπνξνχλ 
λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη δηεμνδηθά. Οη ρψξνη ελζηαβιηζκνχ θαη ηα ζεκεία 

πξφζδεζεο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αηρκέο 
ή πξνεμνρέο πνπ κπνξεί λα ηξαπκαηίζνπλ ηα δψα. 

SMR 13 
Οδεγία 98/58/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 1998, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία (Άξζξν 
4) 

Ζ θπθινθνξία ηνπ αέξα, ηα επίπεδα ζθφλεο, ε ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα 
θαη νη ζπγθεληξψζεηο αεξίσλ πξέπεη λα ηεξνχληαη κέζα ζε φξηα ηα νπνία δελ είλαη επηβιαβή 

γηα ηα δψα. 

SMR 13 
Οδεγία 98/58/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 1998, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία (Άξζξν 
4) 

Σα δψα πνπ εθηξέθνληαη κέζα ζε θηίξηα δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζπλερψο ζην ζθνηάδη, 
νχηε λα εθηίζεληαη ρσξίο δηαθνπή ζε ζπλερή ηερλεηφ θσηηζκφ. Όηαλ ν θπζηθφο θσηηζκφο 

είλαη αλεπαξθήο πξέπεη λα ππάξρεη ηερλεηφο θσηηζκφο. 
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SMR 13 
Οδεγία 98/58/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 1998, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία (Άξζξν 
4) 

Εψα πνπ εθηξέθνληαη εθηφο θηηξίσλ πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο δπζκελείο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο, ηνπο ζεξεπηέο θαη ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ηνπο. 

SMR 13 
Οδεγία 98/58/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 1998, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία (Άξζξν 
4) 

Κάζε απηφκαηνο ή κεραληθφο εμνπιηζκφο πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ πγεία θαη θαιή 
δηαβίσζε ησλ δψσλ πξέπεη λα επηζεσξείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εκέξα. ε 

πεξίπησζε βιάβεο, απηή πξέπεη λα επηδηνξζψλεηαη ακέζσο ή, φηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, 
λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνζηαηεχεηαη ε πγεία θαη ε θαιή δηαβίσζε ησλ 

δψσλ. Όηαλ ε πγεία θαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ εμαξηψληαη απφ ζχζηεκα 
ηερλεηνχ εμαεξηζκνχ, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη εθεδξηθφ ζχζηεκα επαξθνχο αλαλέσζεο ηνπ 

αέξα, ψζηε ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θχξηνπ ζπζηήκαηνο λα δηαηεξείηαη ε πγεία θαη νη 
θαιέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ θαη ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ πνπ λα πξνεηδνπνηεί γηα ηε 

βιάβε. Σν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ πξέπεη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά. 

SMR 13 
Οδεγία 98/58/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 1998, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία (Άξζξν 
4) 

ε φια ηα δψα πξέπεη λα παξέρεηαη θαηάιιειε ηξνθή ε νπνία λα είλαη πξνζαξκνζκέλε 
ζηελ ειηθία θαη ην είδνο ηνπο θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο αλάγθεο. Ζ ζπρλφηεηα 

παξνρήο ηεο ηξνθήο πξέπεη λα είλαη αλάινγε ησλ θπζηνινγηθψλ αλαγθψλ ησλ δψσλ. 
Πξέπεη λα ππάξρεη πξφζβαζε ησλ δψσλ ζε επαξθή πνζφηεηα θαηάιιεινπ θαζαξνχ λεξνχ 

ή ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε πγξά κε άιινπο ηξφπνπο. Ζ εγθαηάζηαζε παξνρήο 
ηξνθήο θαη λεξνχ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη, θαηαζθεπάδεηαη, ηνπνζεηείηαη θαη ζπληεξείηαη θαηά 
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ν θίλδπλνο επηκφιπλζεο ηεο ηξνθήο ή ηνπ 
λεξνχ θαη λα απνηξέπεηαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ δψσλ. Γελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηα 

δψα θακία άιιε νπζία εθηφο απφ απηέο πνπ ρνξεγνχληαη γηα ζεξαπεπηηθνχο, 
πξνθπιαθηηθνχο ή δσνηερληθνχο ζθνπνχο, φπσο νξίδνληαη κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.  

SMR 13 
Οδεγία 98/58/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 1998, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία (Άξζξν 
4) 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θπζηθψλ ή ηερλεηψλ κεζφδσλ εθηξνθήο, νη νπνίεο πξνθαινχλ 
ππεξβνιηθή ηαιαηπσξία ή βιάβε ζηα δψα. Καλέλα δψν δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε 
εθηξνθείν εάλ δελ είλαη δπλαηφλ λα αλακέλεηαη επιφγσο, βάζεη ηνπ γνλφηππνπ ή ηνπ 
θαηλφηππνπ ηνπ, φηη απηφ δελ ζα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ή ζηελ θαιή 

δηαβίσζή ηνπ. 
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SMR 9 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 999/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Μαΐνπ 2001, 
γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ πξφιεςεο, θαηαπνιέκεζεο θαη 

εμάιεηςεο νξηζκέλσλ κεηαδνηηθψλ ζπνγγσδψλ 
εγθεθαινπαζεηψλ (άξζξν 12) 

α) Οη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο ελεκεξψλνληαη γηα ηα δψα κε χπνπηα θιηληθά ζπκπηψκαηα 
ΜΔ θαη φια ηα ππφινηπα αηγνπξφβαηα ηίζεληαη ππφ πεξηνξηζκφ κεηαθίλεζεο ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ησλ Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ                                        

SMR 13 
Οδεγία 98/58/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 1998, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία (Άξζξν 
4) 

Κάζε απηφκαηνο ή κεραληθφο εμνπιηζκφο πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ πγεία θαη θαιή 
δηαβίσζε ησλ δψσλ πξέπεη λα επηζεσξείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εκέξα. ε 

πεξίπησζε βιάβεο, απηή πξέπεη λα επηδηνξζψλεηαη ακέζσο ή, φηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, 
λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνζηαηεχεηαη ε πγεία θαη ε θαιή δηαβίσζε ησλ 

δψσλ. Όηαλ ε πγεία θαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ εμαξηψληαη απφ ζχζηεκα 
ηερλεηνχ εμαεξηζκνχ, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη εθεδξηθφ ζχζηεκα επαξθνχο αλαλέσζεο ηνπ 

αέξα, ψζηε ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θχξηνπ ζπζηήκαηνο λα δηαηεξείηαη ε πγεία θαη νη 
θαιέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ θαη ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ πνπ λα πξνεηδνπνηεί γηα ηε 

βιάβε. Σν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ πξέπεη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά. 

SMR 13 
Οδεγία 98/58/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 1998, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία (Άξζξν 
4) 

ε φια ηα δψα πξέπεη λα παξέρεηαη θαηάιιειε ηξνθή ε νπνία λα είλαη πξνζαξκνζκέλε 
ζηελ ειηθία θαη ην είδνο ηνπο θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο αλάγθεο. Ζ ζπρλφηεηα 

παξνρήο ηεο ηξνθήο πξέπεη λα είλαη αλάινγε ησλ θπζηνινγηθψλ αλαγθψλ ησλ δψσλ. 
Πξέπεη λα ππάξρεη πξφζβαζε ησλ δψσλ ζε επαξθή πνζφηεηα θαηάιιεινπ θαζαξνχ λεξνχ 

ή ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε πγξά κε άιινπο ηξφπνπο. Ζ εγθαηάζηαζε παξνρήο 
ηξνθήο θαη λεξνχ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη, θαηαζθεπάδεηαη, ηνπνζεηείηαη θαη ζπληεξείηαη θαηά 
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ν θίλδπλνο επηκφιπλζεο ηεο ηξνθήο ή ηνπ 
λεξνχ θαη λα απνηξέπεηαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ δψσλ. Γελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηα 

δψα θακία άιιε νπζία εθηφο απφ απηέο πνπ ρνξεγνχληαη γηα ζεξαπεπηηθνχο, 
πξνθπιαθηηθνχο ή δσνηερληθνχο ζθνπνχο, φπσο νξίδνληαη κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.  

SMR 13 
Οδεγία 98/58/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 1998, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία (Άξζξν 
4) 

Όια ηα δψα επηζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εκέξα. Τπάξρεη θαηάιιεινο 
ζηαζεξφο ή θηλεηφο θσηηζκφο γηα επηζεψξεζε ησλ δψσλ αλά πάζα ζηηγκή. ε θάζε δψν 

πνπ θαίλεηαη αζζελέο ή ηξαπκαηηζκέλν παξέρεηαη θαηάιιειε θξνληίδα ρσξίο θαζπζηέξεζε 
θαη εάλ δελ αληηδξά ζεηηθά ιακβάλεηαη ζπκβνπιή απφ θηελίαηξν. Δάλ ρξεηάδεηαη, ηα αζζελή 
ή ηξαπκαηηζκέλα δψα απνκνλψλνληαη ζε θαηάιιειν ρψξν κε ζηεγλή αλαπαπηηθή ζηξσκλή. 
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SMR 13 
Οδεγία 98/58/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 1998, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία (Άξζξν 
4) 

Όια ηα δψα επηζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εκέξα. Τπάξρεη θαηάιιεινο 
ζηαζεξφο ή θηλεηφο θσηηζκφο γηα επηζεψξεζε ησλ δψσλ αλά πάζα ζηηγκή. ε θάζε δψν 

πνπ θαίλεηαη αζζελέο ή ηξαπκαηηζκέλν παξέρεηαη θαηάιιειε θξνληίδα ρσξίο θαζπζηέξεζε 
θαη εάλ δελ αληηδξά ζεηηθά ιακβάλεηαη ζπκβνπιή απφ θηελίαηξν. Δάλ ρξεηάδεηαη, ηα αζζελή 
ή ηξαπκαηηζκέλα δψα απνκνλψλνληαη ζε θαηάιιειν ρψξν κε ζηεγλή αλαπαπηηθή ζηξσκλή. 

SMR 13 
Οδεγία 98/58/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 1998, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία (Άξζξν 
4) 

Όια ηα δψα επηζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εκέξα. Τπάξρεη θαηάιιεινο 
ζηαζεξφο ή θηλεηφο θσηηζκφο γηα επηζεψξεζε ησλ δψσλ αλά πάζα ζηηγκή. ε θάζε δψν 

πνπ θαίλεηαη αζζελέο ή ηξαπκαηηζκέλν παξέρεηαη θαηάιιειε θξνληίδα ρσξίο θαζπζηέξεζε 
θαη εάλ δελ αληηδξά ζεηηθά ιακβάλεηαη ζπκβνπιή απφ θηελίαηξν. Δάλ ρξεηάδεηαη, ηα αζζελή 
ή ηξαπκαηηζκέλα δψα απνκνλψλνληαη ζε θαηάιιειν ρψξν κε ζηεγλή αλαπαπηηθή ζηξσκλή. 

SMR 13 

SMR 13 

SMR 13 
(α) Κνηλνηηθή Οδεγία 2009/147ΕΚ πνπ αθνξά ηε 

δηαηήξεζε ηωλ άγξηωλ πηελώλ, όπωο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

Απαγορεφεται θ κιρευςθ / εκφοβιςμόσ των μελιςςοφάγων. 

SMR 13 
(β) Ο πεξί Πξνζηαζίαο θαη Δηαρείξηζεο Άγξηωλ 

Πηελώλ Νόκν ηνπ 2013, όπωο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη 

ή αληηθαζίζηαηαη. 

Απαγορεφεται θ κιρευςθ / εκφοβιςμόσ των μελιςςοφάγων. 

SMR 13 
(γ) Ο πεξί Μειηζζνθνκίαο Νόκνο ηνπ 1990, όπωο 

εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.  

Να δθλώνουν τον αρικμό των μελιςςιών που κατζχουν. Να δθλώνουν τθν τοποκεςία 
εγκατάςταςθσ των μελιςςοκομείων και των μελιςςιών που κατζχουν. Να φζρει ςιμανςθ 
με τα ςτοιχεία του μελιςςοκόμου.  

SMR 13 

(δ) Καλνληζκόο (ΕΚ) 917/2004 ηεο Επηηξνπήο ηεο 

29εο Απξηιίνπ ηνπ 2004 γηα ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο 

ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ 1308/2013 ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηε 

ζέζπηζε θνηλήο νξγάλωζεο ηωλ γεωξγηθώλ αγνξώλ θαη 

εηδηθώλ δηαηάμεωλ γηα νξηζκέλα γεωξγηθά πξνϊόληα, 

όπωο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

Αφορά το μελιςςοκομικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν αγροπεριβαλλοντικζσ δεςμεφςεισ. 

SMR 13 

(ε) Ο πεξί Κηεληαηξηθώλ Ειέγρωλ ζην Ελδνθνηλνηηθό 

Εκπόξην θαη ηελ Εηζαγωγή από Τξίηεο Φώξεο Ζώωλ 

θαη Ζωηθώλ Πξνϊόληωλ θαζώο θαη άιια ζπλαθή 

ζέκαηα Νόκν ηνπ 2002, όπωο απηόο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

Πρόνοιεσ για τθν ειςαγωγι μελιςςών / βαςιλιςςών. Δεν ςχετίηεται με μελιςςοκομικζσ 
πρακιτκζσ του μελιςςοκόμου. 

SMR 13 
(ζη) Ο πεξί ηεο Υγείαο ηωλ Ζώωλ Νόκνη 2001 έωο 

2009, όπωο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη ή 

αληηθαζίζηαληαη.  

Θα πρζπει να χρθςιμοποιοφν αδειοδοτθμζνα μελιςοφάρμακα.  
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Minimum activities notifed under Pillar I 

Γεωργική 

δραζηηριόηηηα 

 

Ωο  Γεωξγηθή δξαζηεξηόηεηα λνείηαη: 
 

1. Η παραγωγι , θ εκτροφι ηώων ι θ καλλιζργεια γεωργικών προϊόντων, 

ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ ςυγκομιδισ, τθσ άμελξθσ, τθσ αναπαραγωγισ των 

ηώων  και τθσ εκτροφισ των ηώων για γεωργικι εκμεταλλευςθ, 

 

2. Ή θ διατιρθςθ μιασ γεωργικισ ζκταςθσ ςε κατάςταςθ που να τθν κακιςτά 

κατάλλθλθ για καλλιζργεια χωρίσ προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ πζραν των 

ςυνικων γεωργικών μεκόδων και μθχανθμάτων. Η γθ αυτι κα πρζπει να 

δθλώνεται ωσ αγρανάπαυςθ. Σαν ελάχιςτθ δραςτθριότθτα για τθν αγρανάπαυςθ 

ορίηεται θ μθχανικι κατεργαςία (το όργωμα) του εδάφουσ τουλάχιςτο μια φορά 

τον χρόνο κατά τθν περίοδο τθσ άνοιξθσ (Μάρτθ, Απρίλθ ι Μάθ) λόγω του ότι κατά 

τουσ μινεσ αυτοφσ τα ηιηάνια δεν ζχουν ςποροποιιςει ακόμα και θ γθ ευρίςκεται 

ςτο ρώγο τθσ. 

3. Ή θ άςκθςθ τθσ ελάχιςτθσ δραςτθριότθτασ, για γεωργικζσ περιοχζσ εκ φφςεωσ 

κατάλλθλεσ για βοςκι.  Σαν ελάχιςτθ δραςτθριότθτα για γεωργικζσ περιοχζσ εκ 

φφςεωσ κατάλλθλεσ για βοςκι ορίηεται θ βόςκθςθ ι θ ενιςχυτικι ςπορά. 

Όζνλ αθνξά ην πην πάλω ζεκείν 1 ζηελ πεξίπηωζε εθηάζεωλ κε κόληκεο θαιιηέξγεηεο επηιέμηκεο γηα 

επηδόηεζε είλαη εθηάζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ δηελεξγεζεί νη πνην θάηω θξνληίδεο: 

Σηελ πεξίπηωζε ηωλ ακπειηώλ (νηλνπνηήζηκωλ, επηηξαπέδηωλ θαη ακπειηώλ γηα παξαγωγή 

ζηαθίδαο ) γηα λα είλαη επηιέμηκεο ζα πξέπεη λα έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο 

όπωο θιάδεκα θαη ηθαλνπνηεηηθή θαηαπνιέκεζε δηδαλίωλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ ρξόλν. 

Σηελ πεξίπηωζε ηωλ δελδξωδώλ θαιιηεξγεηώλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή 

θαηαπνιέκεζε δηδαλίωλ θαη αθαίξεζε ηωλ μεξώλ θιάδωλ από ηελ θόκε ηωλ δέληξωλ ηνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά ηνλ ρξόλν. 
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Ελάτιζηες απαιηήζεις για ηην τρήζη λιπαζμάηων και θσηοπροζηαηεσηικών 

προϊόνηων 
 

Ι. Ελάτιζηες απαιηήζεις για ηην τρήζη θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων 

 
«Σύκθσλα κε ηνπο πεξί Οξζνινγηθήο Χξήζεο Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ Καλνληζκνύο ηνπ 2012 θαη ην 
πεξί Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξντόλησλ (Εζληθό Σρέδην Δξάζεο) Δηάηαγκα, ηνπ 2013 (από εδώ θαη ζην 
εμήο ην Δηάηαγκα) πνπ εθδόζεθε ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθώλ Καλνληζκώλ, νη ειάρηζηεο 
δεζκεύζεηο πάλσ από ηηο νπνίεο ζα δύλαληαη λα εληζρύνληαη νη γεσξγνί είλαη: 
 
1) Οη γεσξγνί λα απνδεηθλύνπλ, με βάση απσείο πος τηπούν,  ότι εξετάζοςν πποσεκτικά όιεο ηηο 
δηαζέζηκεο κεζόδνπο πξνζηαζίαο ησλ θπηώλ θαη αμηνπνηνύλ όια ηα θαηάιιεια κέηξα πνπ 
απνζαξξύλνπλ ηελ αλάπηπμε πιεζπζκώλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ θαη δηαηεξνύλ ηε ρξήζε 
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ θαη άιισλ κνξθώλ επέκβαζεο, ζε δηθαηνινγεκέλα από νηθνλνκηθήο θαη 
νηθνινγηθήο πιεπξάο, επίπεδα θαη κεηώλνπλ ή ειαρηζηνπνηνύλ ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία 
θαη ην πεξηβάιινλ. Οη κέζνδνη θαη ηα κέηξα απηά πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Θ ησλ πεξί Οξζνινγηθήο 
Χξήζεο Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ Καλνληζκώλ ηνπ 2012 σο «Γεληθέο Αξρέο ηεο Οινθιεξσκέλεο 
Φπηνπξνζηαζίαο» θαη πεξηιακβάλνπλ: 
- Μέηξα γηα ηελ πξόιεςε ή/θαη εμάιεηςε ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ 
- Μεζόδνπο θαη Εξγαιεία γηα ηελ παξαθνινύζεζε επηβιαβώλ νξγαληζκώλ 
- Τε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ αλαγθαηόηεηα γηα εθαξκνγή κέηξσλ θπηνπξνζηαζίαο, βάζεη ηεο 
παξαθνινύζεζεο ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ 
- Τελ αληηκεηώπηζε θαηά πξνηίκεζε κε νξζνινγηθέο βηνινγηθέο, θπζηθέο θαη άιιεο κεζόδνπο ρσξίο 
ρεκηθά κέζα 
- Τε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ θαηά ην δπλαηόλ εηδηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζηόρν 
- Τε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ ζηα απαξαίηεηα επίπεδα 
- Τελ εθαξκνγή ησλ δηαζέζηκσλ ζηξαηεγηθώλ δηαρείξηζεο αλζεθηηθόηεηαο 
- Τελ αμηνιόγεζε ηεο επηηπρίαο ησλ εθαξκνδόκελσλ κέηξσλ θπηνπξνζηαζίαο. 
 
Υλοποίηση ςποσπέωσηρ: 01/01/2014 
 
2) Η απόθηεζε Πηζηνπνηεηηθνύ Καηάξηηζεο Επαγγεικαηία Χξήζηε Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξντόλησλ κεηά 
από ζρεηηθή εθπαίδεπζε, ζύκθσλα κε ην Μέξνο Α, ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Δηαηάγκαηνο. 
 
Υλοποίηση ςποσπέωσηρ: 26/11/2015 
 
 
3) Η επηζεώξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ εθαξκνγήο θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ, ζύκθσλα κε ην Μέξνο 
Δ, ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Δηαηάγκαηνο. 
 
Υλοποίηση ςποσπέωσηρ: 26/11/2016 
 
4) Οη πεξηνξηζκνί γηα ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ θνληά ζε πδάηηλεο επηθάλεηεο, 
ζύκθσλα κε ην Μέξνο Ζ, ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Δηαηάγκαηνο θαζώο θαη ζε άιιεο επαίζζεηεο πεξηνρέο 
ζύκθσλα κε ην Μέξνο Η, ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Δηαηάγκαηνο. 
 
Υλοποίηση ςποσπέωσηρ: εντόρ τος 2015 θα ολοκληπωθεί 
 
5) Οη απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε: 
i) ηελ απνζήθεπζε, ρεηξηζκό, αξαίσζε θαη αλάκεημε θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ πξηλ από ηελ 
εθαξκνγή, 
ii) ην ρεηξηζκό ησλ ζπζθεπαζηώλ θαη ησλ θαηαινίπσλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ, 
iii) ηε δηάζεζε ηνπ ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο πνπ απνκέλεη κεηά ηελ εθαξκνγή, 
iv) ηνλ θαζαξηζκό ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κεηά ηελ εθαξκνγή θαη 
v) ηελ αλάθηεζε ή δηάζεζε ησλ θαηαινίπσλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ θαη ησλ ζπζθεπαζηώλ ηνπο 
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηα απόβιεηα, 
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όπσο απηέο ζα θαζνξηζζνύλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο Κώδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο πνπ ζα 
εθδώζεη ην Τκήκα Γεσξγίαο, ζύκθσλα κε ην Μέξνο Θ, ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Δηαηάγκαηνο. 
 
Υλοποίηση ςποσπέωσηρ: εντόρ τος 2015 θα ολοκληπωθεί 
 

 

ΙΙ. Ελάτιζηες απαιηήζεις για ηην τρήζη λιπαζμάηων 

 

 

Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε ιηπαζκάησλ είλαη νη αξρέο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Κψδηθα 
Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο (Κ.Γ.Π. 263/2007) θαη νη νπνίεο  ζα εθαξκφδνληαη ζηηο εθηφο ησλ 
Δπαίζζεησλ απφ ηελ Νηηξνξχπαλζε πεξηνρέο. Οη αηηεηέο ησλ ηεκαρίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα 
Αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κέηξνπ 10.1.3 είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
ηεξνχλ ηηο πξφλνηεο γηα ηα ιηπάζκαηα φπσο πεξηγξάθνληαη επηγξακκαηηθά  θαη αλαιπηηθά πην 
θάησ. 
 

Α. Δπηγξακκαηηθά 
 

 Ζ ζσζηή απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ ιηπαζκάησλ 

 Ζ πνζφηεηα θαη ν ρξφλνο εθαξκνγήο ησλ ιηπαζκάησλ 

 Οη κέζνδνη ιίπαλζεο 

 Οη απνζηάζεηο εθαξκνγήο ησλ απνζεθψλ θαη ησλ ιηπαζκάησλ απφ πδάηηλα ζψκαηα 

 Ζ απφξξηςε ησλ άδεησλ ζπζθεπαζηψλ. 
  
 
Β. Αλαιπηηθά. 
 

ΚΩΓΗΚΑ ΥΡΖΖ ΛΗΠΑΜΑΣΩΝ 

 

1. Ο Κψδηθαο απηφο έρεη ζθνπφ λα θαζνδεγήζεη ηνπο αζρνινχκελνπο κε γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα 

απνθεχγνπλ ή ειαρηζηνπνηνχλ ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ επηβάξπλζή ηνπ κε αρξείαζηεο θαη άζθνπεο πνζφηεηεο 

ιηπαζκάησλ . 

 

2(1) Κχξηνο ζηφρνο ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα είλαη ε απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο ησλ ππνγείσλ θαη 

επηθαλεηαθψλ λεξψλ απφ ηε ζπζζψξεπζε δηαθφξσλ αιάησλ,  θπξίσο απφ ηε δηήζεζε ή ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή ληηξηθψλ 

ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηα αδσηνχρα ιηπάζκαηα θαζψο θαη απφ άιιεο πεγέο, φπσο θνπξηά, ιάζπε, νξγαληθή νπζία 

εδάθνπο, ηα νπνία, επεηδή δηαιχνληαη εχθνια ζην λεξφ θαη είλαη επθίλεηα κέζα ζην έδαθνο, ζπκπαξαζχξνληαη πξνο ηα 

βαζχηεξα ζηξψκαηα ηνπ εδάθνπο θαη ηειηθά θαηαιήγνπλ ζηα ππφγεηα λεξά φπνπ θαη ζπζζσξεχνληαη. 

 

2(2) Ο ζηφρνο πξέπεη λα επηδηψθεηαη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην έδαθνο έρεη κεγάιε δηεζεηηθφηεηα (ειαθξηάο 

κεραληθήο ζχζηαζεο εδάθε), είηε έρεη κηθξφ βάζνο, είηε είλαη επηθιηλέο κε κηθξή δηεζεηηθφηεηα (βαξηάο κεραληθήο ζχζηαζεο 

εδάθε), ζπλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ ζηα ληηξηθά λα παξαζχξνληαη απφ ηα λεξά ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο θαη λα 

κεηαθέξνληαη θαη λα ζπζζσξεχνληαη ζηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο πξνθαιψληαο, καδί κε άιινπο παξάγνληεο, επηξνθηζκφ θαη 

ππνβάζκηζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ λεξψλ. 

 

3. Σα αθφινπζα είδε θαη κνξθέο ιηπαζκάησλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, λννπκέλνπ φηη ηεξνχληαη νη θαλνληζκνί ηνπ 
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θψδηθα ρξήζεο ιηπαζκάησλ: 

 

(α) αλφξγαλα ρεκηθά ιηπάζκαηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ φια φζα παξάγνληαη βηνκεραληθά κε θπζηθέο ή θαη ρεκηθέο 

δηαδηθαζίεο
.
 θαη 

 

(β) νξγαληθά ιηπάζκαηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ φια φζα πξνέξρνληαη απφ βηνινγηθή ή/θαη ρεκηθή απνζχλζεζε ή/θαη 

επεμεξγαζία πιψλ θπηηθήο ή δσηθήο πξνέιεπζεο ή κείγκαηά ηνπο ή ιχκαηα. 

 

4. Καηά ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ αλφξγαλσλ ιηπαζκάησλ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη αθφινπζεο αξρέο: 

 

(α) ηα ιηπάζκαηα απνζεθεχνληαη ζε θιεηζηνχο αζθαιείο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο πνπ απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξα απφ ηα 

επηθαλεηαθά λεξά, φπσο  ιίκλεο, δεμακελέο, πνηακνί, θιπ θαη 300 κέηξα απφ πεγέο ή γεσηξήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πδαηνπξνκήζεηα εθηφο αλ νξίδεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε γεψηξεζε δηαθνξεηηθή δψλε. Δπίζεο 

ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα απνθπγή δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ πνπ δπλαηφ  λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ζηα 

ππφγεηα θαη επηθαλεηαθά λεξά. 

 

(β)  ηα ιηπάζκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε αζθαιείο ζάθνπο πνπ λα κε ζρίδνληαη εχθνια θαηά ηε κεηαθνξά ή ην ρεηξηζκφ ηνπο. 

 

(γ) ηα πγξά ιηπάζκαηα απνζεθεχνληαη ζε ζηεγαλά, αληηνμεηδσηηθά θαη άζξαπζηα δνρεία, απνθεχγεηαη ε ππεξπιήξσζε ησλ 

δνρείσλ θαη απηά ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο αζθαιείο γηα ηελ απνηξνπή θάζε θηλδχλνπ πξφθιεζεο ξχπαλζεο ιφγσ 

πηψζεο ή ζξαχζεο ηνπ δνρείνπ ή δηαζπνξάο ηνπ ιηπάζκαηνο. 

 

(δ) θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ ιηπαζκάησλ ζην ρψξν εθαξκνγήο, ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα απνθπγή 

αηπρεκάησλ, φπσο ε θαηαζηξνθή ησλ ζάθσλ, ε δηαζπνξά ηνπ ιηπάζκαηνο ζην πεξηβάιινλ, ε ζξαχζε ή θαηαζηξνθή 

ησλ δνρείσλ πγξψλ ιηπαζκάησλ. 

 

5.  Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ λεξψλ ζε ληηξηθά ζε ρακειφ επίπεδν ην νπνίν πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 50 

κεξψλ ζην εθαηνκκχξην (50 mg/L), αθνινπζνχληαη ηα εμήο: 

 

(α) εθηηκάηαη ε πνζφηεηα ησλ αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε θαιιηέξγεηα ιακβάλνληαο ππφςε 

ηα αθφινπζα: 

 

(η) ηηο εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο, φπσο ηα δηαζέζηκα ζξεπηηθά ζηνηρεία (κε βάζε κηα ρεκηθή αλάιπζε εδάθνπο) θαη ηηο 

θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο 

 

(ηη)  ηηο αλάγθεο ηεο θαιιηέξγεηαο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία, 

 

(ηηη) ηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην λεξφ άξδεπζεο, 

 

(ηv)  ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, 

 

(v)   ηηο κεζφδνπο άξδεπζεο, θαη 

 

(vη)   ηηο κεζφδνπο ιηπάλζεσλ 

 

(β) ιακβάλνληαη ππφςε ν ρξφλνο εθαξκνγήο θαη ε κνξθή ηνπ αδψηνπ ζην αδσηνχρν ιίπαζκα, αθνινπζψληαο ηελ αξρή φηη ην 

ιίπαζκα πξνζηίζεηαη ζην θπηφ φηαλ απηφ ην έρεη αλάγθε
.
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(γ)  απνθεχγνληαη νη επηθαλεηαθέο αδσηνχρεο ιηπάλζεηο θαηά ηε πεξίνδν ησλ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ, ηδηαίηεξα ζε επηθιηλή 

εδάθε πνπ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή
.
 

 

(δ)  νη επηθαλεηαθέο ιηπάλζεηο γίλνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα εθαξκνγέο, φπνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ. 

 

6. Γηα ζθνπνχο θαζνξηζκνχ ησλ κέγηζησλ επηηξεπηψλ δφζεσλ ησλ δηαθφξσλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη ν πην θάησ 

δηαρσξηζκφο ησλ θαιιηεξγεηψλ: 

 

(α)   μεξηθέο επνρηαθέο θπηείεο, 

 

(β)   μεξηθέο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, 

 

(γ)   αξδεπφκελεο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, 

 

(δ)   παηάηεο, 

 

(ε)   ιαραληθά, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ζεξκνθεπίνπ, 

 

(ζη)  άλζε, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ζεξκνθεπίνπ. 

 

7. Οη κέζνδνη εθαξκνγήο ησλ ιηπαζκάησλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 

(α)   ζπλδπαζκέλε  άξδεπζε – ιίπαλζε, 

 

(β)   ελζσκάησζε ζην έδαθνο, 

 

(γ)    επηθαλεηαθά φπνπ ρξεηάδεηαη, 

 

(δ)    δηαθπιιηθή. 

 

8. Σα ζπζηήκαηα ιίπαλζεο πάληνηε πξέπεη λα είλαη ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. 

  

9. ε θάζε ζπκπιεξσκαηηθή ρεκηθή ιίπαλζε ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε, επηπξφζζεηα απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζξεπηηθψλ 

ζηνηρείσλ ζην λεξφ άξδεπζεο γεσηξήζεσλ ή ησλ  αλαθπθισκέλσλ ιπκάησλ θαη ε πνζφηεηα ηεο νξγαληθήο ιίπαλζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε. 

 

10. Γελ εθαξκφδεηαη ιίπαζκα ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 10 κέηξσλ απφ επηθαλεηαθά λεξά θαη 100 κέηξσλ απφ πεγέο ή 

γεσηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πδαηνπξνκήζεηα εθηφο αλ νξίδνληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε γεψηξεζε δψλεο πξνζηαζίαο 

κε βάζε ην πεξη Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ (Μέηξα Πξνζηαζίαο ησλ Τπνγείσλ Νεξψλ) Γηάηαγκα ηνπ 1996. Δπίζεο 

ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα απνθπγή δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ πνπ δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ζηα ππφγεηα 

θαη επηθαλεηαθά λεξά. 

 

11. Γηα ζθνπνχο κείσζεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ επηδηψθεηαη ε ελαιιαγή θαιιηεξγεηψλ. 

 

12. Οη άδεηεο ζπζθεπαζίεο θαηαζηξέθνληαη θαη απνξξίπηνληαη ζηνπο επίζεκνπο ρψξνπο απφξξηςεο απνβιήησλ. 
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Όζνλ αθνξά ην θψζθνξν δελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο γηα ηε ξχπαλζε απφ θψζθνξν αθνχ ζην 
παξφλ ζηάδην ηα επηθαλεηαθά θαη παξάθηηα χδαηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δελ 
αληηκεησπίδνπλ ηέηνην πξφβιεκα. εκεηψλεηαη φηη ζε ρεκηθέο  αλαιχζεηο εδάθνπο πνπ 
πξνβαίλνπλ νη γεσξγνί γηα ζθνπνχο ιίπαλζεο ζηηεξψλ θαη άιισλ θαιιηεξγεηψλ φπνπ 
θαηαιακβάλνπλ κεγάιεο εθηάζεηο, ηα επίπεδα θσζθφξνπ βξίζθνληαη ζε ρακειά κέρξη 
ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο θαιιηέξγεηαο.  
 


