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1. Αριθμός οδηγιών Πολλαπλής Συμμόρφωσης δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι στιγμής, γεγονός που θα γίνει σε μεταγενέστερα
του 2010 έτη. Οι εν λόγω οδηγίες πολλαπλής συμμόρφωσης σημειώνονται στο συνημμένο παράρτημα στη δεύτερη στήλη με ***.
Νοείται ότι από το έτος που θα τίθενται σε εφαρμογή, αντίστοιχα θα ισχύουν και για την Κατάσταση Εκκίνησης.

Παράρτημα ΧΙΙ : Πίνακας Αντιστοιχίας των Υποχρεώσεων για τα Αγροπεριβαλλοντικά Καθεστώτα του Μέτρου 2.3

Τίτλος Καθεστώτος Υποχρεωτικά Πρότυπα που ισχύουν (baseline) Επιπρόσθετες αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις
για τις οποίες παρέχεται η επιδότηση

Καθεστώς 2.3.1 –
«Ανάληψη
αγροπεριβαλλοντικών
υποχρεώσεων στα
οινοποιήσιμα /
επιτραπέζια αμπέλια»

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα
- Αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων.
- Μέθοδοι λιπάνσεων και κατάσταση του συστήματος

λίπανσης
- Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής τους
- Απόσταση εφαρμογής από επιφανειακά νερά και

πηγές
- Απόρριψη άδειων συσκευασιών

Για τις ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση περιοχές είναι
υποχρεωτική η εφαρμογή των προνοιών του
Προγράμματος Δράσης (Κ.Δ.Π. 185/2008) και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (263/2007)

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
- Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του

εδάφους μέσω κατάλληλων μεθόδων
- Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και

αποφυγής της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
- Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Οδηγίες Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ισχύουν
- Διατήρηση των άγριων πτηνών
- Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

Μηχανική καλλιέργεια ή άλλος μηχανικός
τρόπος καταστροφής των αγριόχορτων

Τήρηση αρχείου με τις κυριότερες καλλιεργητικές
φροντίδες
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1. Αριθμός οδηγιών Πολλαπλής Συμμόρφωσης δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι στιγμής, γεγονός που θα γίνει σε μεταγενέστερα
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Νοείται ότι από το έτος που θα τίθενται σε εφαρμογή, αντίστοιχα θα ισχύουν και για την Κατάσταση Εκκίνησης.

άγριας πανίδας και χλωρίδας
- Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες
- Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση

γεωργικής προέλευσης
- Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του

εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος
καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία.

- *** Διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων

Καθεστώς 2.3.2 -
«Ανάληψη
αγροπεριβαλλοντικών
υποχρεώσεων στις
πατάτες»
1. Τριετής Αμειψισπορά

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα
- Αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων.
- Μέθοδοι λιπάνσεων και κατάσταση του συστήματος

λίπανσης
- Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής τους
- Απόσταση εφαρμογής από επιφανειακά νερά και

πηγές
- Απόρριψη άδειων συσκευασιών

Για τις ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση περιοχές είναι
υποχρεωτική η εφαρμογή των προνοιών του
Προγράμματος Δράσης (Κ.Δ.Π. 185/2008) και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (263/2007)

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
- Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του

εδάφους μέσω κατάλληλων μεθόδων
- Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω

κατάλληλων μέτρων

Υποχρεωτική  εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος
αμειψισποράς τριετούς κύκλου που περιλαμβάνει
εναλλαγή με ένα χρόνο πατάτες, ένα χρόνο άλλη ετήσια
καλλιέργεια εκτός των σολανωδών και ένα χρόνο
υποχρεωτική αγρανάπαυση με τουλάχιστον δύο καλλιέργειες
του εδάφους (φθινόπωρο - άνοιξη) και εφαρμογή χλωρής
λίπανσης.

Τήρηση αρχείου με τις κυριότερες καλλιεργητικές
φροντίδες
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1. Αριθμός οδηγιών Πολλαπλής Συμμόρφωσης δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι στιγμής, γεγονός που θα γίνει σε μεταγενέστερα
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- Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και
αποφυγής της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων

- Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Οδηγίες Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ισχύουν
- Διατήρηση των άγριων πτηνών
- Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

άγριας πανίδας και χλωρίδας
- Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.
- Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του

εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος
καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία.

- Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης

- *** Διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων

Καθεστώς 2.3.2 –
«Ανάληψη
αγροπεριβαλλοντικών
υποχρεώσεων στις
πατάτες»
2. Ολοκληρωμένη
Διαχείριση Παραγωγής

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα
- Αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων.
- Μέθοδοι λιπάνσεων και κατάσταση του συστήματος

λίπανσης
- Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής τους
- Απόσταση εφαρμογής από επιφανειακά νερά και

πηγές
- Απόρριψη άδειων συσκευασιών

Για τις ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση περιοχές είναι
υποχρεωτική η εφαρμογή των προνοιών του
Προγράμματος Δράσης (Κ.Δ.Π. 185/2008) και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (263/2007)

Επιλέξιμη δράση είναι η ορθολογιστική χρήση του
νερού και των λιπασμάτων καθώς και η
συνδυασμένη χρήση φυσικών και χημικών
μεθόδων φυτοπροστασίας με στόχο τη διατήρηση
των διαφόρων εχθρών και ασθενειών των πατατών
σε οικονομικά επίπεδα.  Οι γεωργοί που
θα συμμετέχουν οφείλουν:
• να ακολουθούν τις απαιτήσεις του
προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής
και να τηρούν σχετικά στοιχεία,
• να διενεργούν αναλύσεις εδάφους ανά
τριετία,
• να τυγχάνουν πιστοποίησης από Ιδιωτικό
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1. Αριθμός οδηγιών Πολλαπλής Συμμόρφωσης δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι στιγμής, γεγονός που θα γίνει σε μεταγενέστερα
του 2010 έτη. Οι εν λόγω οδηγίες πολλαπλής συμμόρφωσης σημειώνονται στο συνημμένο παράρτημα στη δεύτερη στήλη με ***.
Νοείται ότι από το έτος που θα τίθενται σε εφαρμογή, αντίστοιχα θα ισχύουν και για την Κατάσταση Εκκίνησης.

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
- Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του

εδάφους μέσω κατάλληλων μεθόδων
- Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και

αποφυγής της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
- Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Οδηγίες Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ισχύουν
- Διατήρηση των άγριων πτηνών
- Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

άγριας πανίδας και χλωρίδας
- Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.
- Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του

εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος
καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία.

- Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης

- *** Διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων

Ανεξάρτητο Οργανισμό Πιστοποίησης.

Τήρηση αρχείου με τις κυριότερες καλλιεργητικές
φροντίδες

Καθεστώς 2.3.3 -
«Ανάληψη
αγροπεριβαλλοντικών
υποχρεώσεων στα
εσπεριδοειδή»
1. Ολοκληρωμένη

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα
- Αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων.
- Μέθοδοι λιπάνσεων και κατάσταση του συστήματος

λίπανσης
- Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής τους
- Απόσταση εφαρμογής από επιφανειακά νερά και

Επιλέξιμη δράση είναι η ορθολογιστική χρήση του νερού και
των λιπασμάτων καθώς και η συνδυασμένη χρήση φυσικών
και χημικών μεθόδων φυτοπροστασίας με στόχο τη
διατήρηση των διαφόρων εχθρών και ασθενειών των
εσπεριδοειδών σε οικονομικά επίπεδα. Οι
γεωργοί που θα συμμετέχουν οφείλουν:
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Διαχείριση
Παραγωγής
Εσπεριδοειδών

πηγές
- Απόρριψη άδειων συσκευασιών

Για τις ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση περιοχές είναι
υποχρεωτική η εφαρμογή των προνοιών του
Προγράμματος Δράσης (Κ.Δ.Π. 185/2008) και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (263/2007)

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
- Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του

εδάφους μέσω κατάλληλων μεθόδων
- Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και

αποφυγής της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
- Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Οδηγίες Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ισχύουν
- Διατήρηση των άγριων πτηνών
- Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

άγριας πανίδας και χλωρίδας
- Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.
- Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του

εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος
καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία.

- Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης

- *** Διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων

- Να ακολουθούν τις απαιτήσεις του προγράμματος
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής και να
τηρούν σχετικά στοιχεία,

- Να τυγχάνουν πιστοποίησης από Ιδιωτικό
Ανεξάρτητο Οργανισμό Πιστοποίησης

Τήρηση αρχείου με τις κυριότερες καλλιεργητικές
φροντίδες



- 6 -

1. Αριθμός οδηγιών Πολλαπλής Συμμόρφωσης δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι στιγμής, γεγονός που θα γίνει σε μεταγενέστερα
του 2010 έτη. Οι εν λόγω οδηγίες πολλαπλής συμμόρφωσης σημειώνονται στο συνημμένο παράρτημα στη δεύτερη στήλη με ***.
Νοείται ότι από το έτος που θα τίθενται σε εφαρμογή, αντίστοιχα θα ισχύουν και για την Κατάσταση Εκκίνησης.

Καθεστώς 2.3.3 -
«Ανάληψη
αγροπεριβαλλοντικών
υποχρεώσεων στα
εσπεριδοειδή»
2. Μηχανική

αντιμετώπιση
ζιζανίων έναντι
χρήσης
ζιζανιοκτόνων

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα
- Αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων.
- Μέθοδοι λιπάνσεων και κατάσταση του συστήματος

λίπανσης
- Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής τους
- Απόσταση εφαρμογής από επιφανειακά νερά και

πηγές
- Απόρριψη άδειων συσκευασιών

Για τις ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση περιοχές είναι
υποχρεωτική η εφαρμογή των προνοιών του
Προγράμματος Δράσης (Κ.Δ.Π. 185/2008) και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (263/2007)

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
- Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του

εδάφους μέσω κατάλληλων μεθόδων
- Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και

αποφυγής της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
- Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Οδηγίες Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ισχύουν
- Διατήρηση των άγριων πτηνών
- Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

άγριας πανίδας και χλωρίδας
- Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες
- Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του

Επιλέξιμη δράση είναι η μηχανική ή με άλλο μηχανικό τρόπο
καταστροφή των ζιζανίων αντικαθιστώντας τις δυο
εφαρμογές ζιζανιοκτόνων ανά περίοδο που αποτελούν τη
συνήθη πρακτική. Μια αντιμετώπιση γίνεται το φθινόπωρο
για αντιμετώπιση των χειμερινών ζιζανίων και μια το
καλοκαίρι για αντιμετώπιση των καλοκαιρινών ζιζανίων.
Οι παραγωγοί εξακολουθούν να εφαρμόζουν μια καλλιέργεια
του εδάφους την άνοιξη όπως είναι η συνήθης καλλιεργητική
πρακτική.

Τήρηση αρχείου με τις κυριότερες καλλιεργητικές
φροντίδες
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1. Αριθμός οδηγιών Πολλαπλής Συμμόρφωσης δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι στιγμής, γεγονός που θα γίνει σε μεταγενέστερα
του 2010 έτη. Οι εν λόγω οδηγίες πολλαπλής συμμόρφωσης σημειώνονται στο συνημμένο παράρτημα στη δεύτερη στήλη με ***.
Νοείται ότι από το έτος που θα τίθενται σε εφαρμογή, αντίστοιχα θα ισχύουν και για την Κατάσταση Εκκίνησης.

εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος
καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία

- Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης

- *** Διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων

Καθεστώς 2.3.4 –
«Ανάληψη
αγροπεριβαλλοντικών
υποχρεώσεων στις
αροτραίες καλλιέργειες»

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα
- Αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων.
- Μέθοδοι λιπάνσεων και κατάσταση του συστήματος

λίπανσης
- Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής τους
- Απόσταση εφαρμογής από επιφανειακά νερά και

πηγές
- Απόρριψη άδειων συσκευασιών

Για τις ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση περιοχές είναι
υποχρεωτική η εφαρμογή των προνοιών του
Προγράμματος Δράσης (Κ.Δ.Π. 185/2008) και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (263/2007)

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
- Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του

εδάφους μέσω κατάλληλων μεθόδων
- Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και

αποφυγής της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
- Προστασία και διαχείριση των υδάτων

α) Διετές σύστημα αμειψισποράς (δηλ. μια χρονιά σιτηρά και
μια χρονιά αγρανάπαυση ή ψυχανθές

ή

β) τριετές σύστημα αμειψισποράς (δηλ. μια χρονιά
αγρανάπαυση και στις δύο άλλες χρονιές σιτηρά ή ψυχανθή

Τήρηση αρχείου με τις κυριότερες καλλιεργητικές
φροντίδες
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1. Αριθμός οδηγιών Πολλαπλής Συμμόρφωσης δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι στιγμής, γεγονός που θα γίνει σε μεταγενέστερα
του 2010 έτη. Οι εν λόγω οδηγίες πολλαπλής συμμόρφωσης σημειώνονται στο συνημμένο παράρτημα στη δεύτερη στήλη με ***.
Νοείται ότι από το έτος που θα τίθενται σε εφαρμογή, αντίστοιχα θα ισχύουν και για την Κατάσταση Εκκίνησης.

Οδηγίες Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ισχύουν
- Διατήρηση των άγριων πτηνών
- Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

άγριας πανίδας και χλωρίδας
- Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες
- Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του

εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος
καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία

- Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης

- *** Διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων

- ***Ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών
Καθεστώς 2.3.5.Α -
«Διάσωση και
συντήρηση
παραδοσιακών φυλών
ζώων»

1. Κανονισμός αριθ.21/2004 του Συμβουλίου της 17/12/2003,
άρθρα 3,4&5 (αναγνώριση και καταγραφή των
αιγοπροβάτων)
2. Κανονισμός αριθ.1760/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17/7/2000, άρθρα 4&7
(αναγνώριση και καταγραφή των βοοειδών και επισήμανση
του βόειου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο
κρέας)
***3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.999/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 22/5/2001(πρόληψη,
καταπολέμηση και εξάλειψη ορισμένων μεταδοτικών
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών)
***4. Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου της 18/11/1985 για
τη θέσπιση κοινοτικών, άρθρο 3 (μέτρα καταπολέμησης και
εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου)
***5. Οδηγία 91/629/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19/11/1991,

Επιλέξιμη δράση είναι η εκτροφή / διατήρηση ζώων των
ντόπιων φυλών προβάτων και αγελάδων για 5 (πέντε)
ημερολογιακά έτη και η διαχείρισή τους σύμφωνα με τον
Περί Ευημερίας των Ζώων Νόμο και τους σχετικούς
Κοινοτικούς Κανονισμούς της
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1. Αριθμός οδηγιών Πολλαπλής Συμμόρφωσης δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι στιγμής, γεγονός που θα γίνει σε μεταγενέστερα
του 2010 έτη. Οι εν λόγω οδηγίες πολλαπλής συμμόρφωσης σημειώνονται στο συνημμένο παράρτημα στη δεύτερη στήλη με ***.
Νοείται ότι από το έτος που θα τίθενται σε εφαρμογή, αντίστοιχα θα ισχύουν και για την Κατάσταση Εκκίνησης.

άρθρο 3 και 4§ 1( Προστασία των μόσχων)
***6. Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου της 20/7/1998
άρθρο 4 (προστασία των ζώων στα εκτροφεία)
***7. Οδηγία 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου της 29/4/1996
(απαγόρευση της χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών στη
ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους)
***8. Οδηγία 85/511/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18/11/1985
(μέτρα για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού)
***9. Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17/12/1992
( μέτρα καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων )

Καθεστώς 2.3.5Β -
«Διάσωση
παραδοσιακών
οινοποιήσιμων
ποικιλιών
της αμπέλου που
κινδυνεύουν με
εξαφάνιση»

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα
- Αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων.
- Μέθοδοι λιπάνσεων και κατάσταση του συστήματος

λίπανσης
- Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής τους
- Απόσταση εφαρμογής από επιφανειακά νερά και

πηγές
- Απόρριψη άδειων συσκευασιών

Για τις ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση περιοχές είναι
υποχρεωτική η εφαρμογή των προνοιών του
Προγράμματος Δράσης (Κ.Δ.Π. 185/2008) και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (263/2007)

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
- Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του

εδάφους μέσω κατάλληλων μεθόδων
- Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω

κατάλληλων μέτρων

Μηχανική καλλιέργεια ή άλλος μηχανικός τρόπος
καταστροφής των αγριόχορτων
Η διατήρηση σε καλή κατάσταση των υπό εξαφάνιση

παραδοσιακών ποικιλιών οινοποιήσιμων αμπελιών χαμηλής
παραγωγικότητας

Τήρηση αρχείου με τις κυριότερες καλλιεργητικές
φροντίδες
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1. Αριθμός οδηγιών Πολλαπλής Συμμόρφωσης δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι στιγμής, γεγονός που θα γίνει σε μεταγενέστερα
του 2010 έτη. Οι εν λόγω οδηγίες πολλαπλής συμμόρφωσης σημειώνονται στο συνημμένο παράρτημα στη δεύτερη στήλη με ***.
Νοείται ότι από το έτος που θα τίθενται σε εφαρμογή, αντίστοιχα θα ισχύουν και για την Κατάσταση Εκκίνησης.

- Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και
αποφυγής της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων

- Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Οδηγίες Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ισχύουν
- Διατήρηση των άγριων πτηνών
- Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

άγριας πανίδας και χλωρίδας
- Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες
- Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση

γεωργικής προέλευσης
- Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του

εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος
καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία.

- *** Διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων

Καθεστώς 2.3.6 –
«Αγροπεριβαλλοντικές
υποχρεώσεις σε
παραδοσιακές φυτείες
δέντρων και θάμνων, με
έμφαση στις
μειονεκτικές περιοχές»

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα
- Αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων.
- Μέθοδοι λιπάνσεων και κατάσταση του συστήματος

λίπανσης
- Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής τους
- Απόσταση εφαρμογής από επιφανειακά νερά και

πηγές
- Απόρριψη άδειων συσκευασιών

Για τις ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση περιοχές είναι
υποχρεωτική η εφαρμογή των προνοιών του
Προγράμματος Δράσης (Κ.Δ.Π. 185/2008) και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (263/2007)

Εφαρμογή δύο μηχανικών καλλιεργειών ή το χρόνο έναντι
χημικής καταπολέμησης, με σκοπό την καταστροφή των
αγριόχορτων (φθινόπωρο και άνοιξη) και σκάλισμα για
καταστροφή αγριόχορτων (φθινόπωρο και άνοιξη) γύρω
από τα δέντρα.

─ Σε ανθοφόρους και άλλους θάμνους καθώς και
φαρμακευτικά / αρωματικά φυτά που σχετίζονται με την
παράδοση,  μηχανική καταστροφή της ενδιάμεσης άγριας
βλάστησης (φθινοπωρινής και ανοιξιάτικης) δύο φορές το
χρόνο.

Τήρηση αρχείου με τις κυριότερες καλλιεργητικές
φροντίδες
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1. Αριθμός οδηγιών Πολλαπλής Συμμόρφωσης δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι στιγμής, γεγονός που θα γίνει σε μεταγενέστερα
του 2010 έτη. Οι εν λόγω οδηγίες πολλαπλής συμμόρφωσης σημειώνονται στο συνημμένο παράρτημα στη δεύτερη στήλη με ***.
Νοείται ότι από το έτος που θα τίθενται σε εφαρμογή, αντίστοιχα θα ισχύουν και για την Κατάσταση Εκκίνησης.

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
- Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του

εδάφους μέσω κατάλληλων μεθόδων
- Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και

αποφυγής της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
- Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Οδηγίες Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ισχύουν
- Διατήρηση των άγριων πτηνών
- Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

άγριας πανίδας και χλωρίδας
- Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες
- Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του

εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος
καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία

- Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης

- *** Διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων

Καθεστώς 2.3.7 –
«Ανάπτυξη της
βιολογικής παραγωγής
γεωργικών προϊόντων»

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα που
επιτρέπονται

- Αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων.
- Μέθοδοι λιπάνσεων και κατάσταση του συστήματος

λίπανσης
- Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής τους
- Απόσταση εφαρμογής από επιφανειακά νερά και

Να τηρεί τις πρόνοιες του Κανονισμού 834/2007 του
Συμβουλίου και του Νόμου 227(Ι)/2004 της Κυπριακής
Δημοκρατίας για τη βιολογική γεωργία (απαιτείται η
προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης συμμόρφωσης προς τις
πρόνοιες της νομοθεσίας από Οργανισμό Ελέγχου και
Πιστοποίησης).
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1. Αριθμός οδηγιών Πολλαπλής Συμμόρφωσης δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι στιγμής, γεγονός που θα γίνει σε μεταγενέστερα
του 2010 έτη. Οι εν λόγω οδηγίες πολλαπλής συμμόρφωσης σημειώνονται στο συνημμένο παράρτημα στη δεύτερη στήλη με ***.
Νοείται ότι από το έτος που θα τίθενται σε εφαρμογή, αντίστοιχα θα ισχύουν και για την Κατάσταση Εκκίνησης.

πηγές
- Απόρριψη άδειων συσκευασιών

Για τις ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση περιοχές είναι
υποχρεωτική η εφαρμογή των προνοιών του
Προγράμματος Δράσης (Κ.Δ.Π. 185/2008) και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (263/2007)

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
- Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του

εδάφους μέσω κατάλληλων μεθόδων
- Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και

αποφυγής της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
- Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Οδηγίες Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ισχύουν
- Διατήρηση των άγριων πτηνών
- Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

άγριας πανίδας και χλωρίδας
- Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες
- Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση

γεωργικής προέλευσης
- Κανονισμός αριθ.21/2004 του Συμβουλίου της

17/12/2003, άρθρα 3,4&5 (αναγνώριση και
καταγραφή των αιγοπροβάτων)

Τήρηση αρχείου με τις κυριότερες καλλιεργητικές
φροντίδες
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1. Αριθμός οδηγιών Πολλαπλής Συμμόρφωσης δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι στιγμής, γεγονός που θα γίνει σε μεταγενέστερα
του 2010 έτη. Οι εν λόγω οδηγίες πολλαπλής συμμόρφωσης σημειώνονται στο συνημμένο παράρτημα στη δεύτερη στήλη με ***.
Νοείται ότι από το έτος που θα τίθενται σε εφαρμογή, αντίστοιχα θα ισχύουν και για την Κατάσταση Εκκίνησης.

- *** Διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων

- *** Απαγόρευση της χρησιμοποίησης ορισμένων
ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς
λόγους

- *** Ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών
- ***Πρόληψη, καταπολέμηση και εξάλειψη ορισμένων

μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών
- ***Μέτρα για την καταπολέμηση του αφθώδους

πυρετού
- ***Μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του

καταρροϊκού πυρετού του προβάτου
- ***Μέτρα καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των

ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλλώδη
νόσο των χοίρων

- *** Προστασία των ζώων στα εκτροφεία
Καθεστώς 2.3.8 –
«Παροχή ενισχύσεων
για τη διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων και
της άγριας πανίδας»

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα
- Αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων
- Μέθοδοι λιπάνσεων και κατάσταση του συστήματος

λίπανσης
- Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής τους
- Απόσταση εφαρμογής από επιφανειακά νερά και

πηγές
- Απόρριψη άδειων συσκευασιών

Για τις ευαίσθητες από τη Νιτρορύπανση περιοχές είναι
υποχρεωτική η εφαρμογή των προνοιών του
Προγράμματος Δράσης (Κ.Δ.Π. 185/2008) και του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (263/2007)

Κάθε χρονική σπορά αγροτεμαχίων με επιλέξιμα μίγματα
ψυχανθών - σιτηρών  συγκεκριμένων καλλιεργούμενων  ή
αυτοχθόνων ειδών που είναι κατάλληλα και
προσαρμοσμένα στους φυσικούς οικότοπους των
καλλιεργούμενων εκτάσεων της Κύπρου

Τήρηση αρχείου με τις κυριότερες καλλιεργητικές
φροντίδες
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1. Αριθμός οδηγιών Πολλαπλής Συμμόρφωσης δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι στιγμής, γεγονός που θα γίνει σε μεταγενέστερα
του 2010 έτη. Οι εν λόγω οδηγίες πολλαπλής συμμόρφωσης σημειώνονται στο συνημμένο παράρτημα στη δεύτερη στήλη με ***.
Νοείται ότι από το έτος που θα τίθενται σε εφαρμογή, αντίστοιχα θα ισχύουν και για την Κατάσταση Εκκίνησης.

Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες
- Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του

εδάφους μέσω κατάλληλων μεθόδων
- Διατήρηση της δομής του εδάφους μέσω

κατάλληλων μέτρων
- Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου συντήρησης και

αποφυγής της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων
- Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Οδηγίες Πολλαπλής Συμμόρφωσης που ισχύουν
- Διατήρηση των άγριων πτηνών
- Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της

άγριας πανίδας και χλωρίδας
- Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες
- Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του

εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος
καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία

- Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης

- *** Διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων

- ***Ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών


