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1. Κανόνεσ για τθν Πολλαπλι υμμόρφωςθ (Άρκρο 93, Κανονιςμόσ 

1306/2013, ΕΕ) 

 

1.1 Κανονιςτικζσ απαιτιςεισ διαχείριςθσ (ΚΑΔ) 

φμφωνα με τον Κανονιςμό ΕΕ 1306/2013, θ ςυμμόρφωςθ των γεωργϊν με 

τισ πρόνοιεσ που προκφπτουν από τισ 3 ακόλουκεσ οδθγίεσ τθσ ΕΕ, οι οποίεσ 

αφοροφν αρόςιμεσ και δενδρϊδεισ καλλιζργειεσ είναι υποχρεωτικι: 

 Οδθγία 91/676/ΕΟΚ του υμβουλίου, τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 1991, για τθν 

προςταςία των υδάτων από τθ νιτρορφπανςθ γεωργικισ προζλευςθσ (ΕΕ L 

375 τθσ 31.12.1991, ς. 1) (άρκρα 4 και 5) 

 Οδθγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 30ισ Νοεμβρίου 2009, περί τθσ διατθριςεωσ των αγρίων πτθνϊν (ΕΕ L 

20 τθσ 26.1.2010, ς. 7).  

 Οδθγία 92/43/ΕΟΚ του υμβουλίου, τθσ 21θσ Μαΐου 1992, για τθ διατιρθςθ 

των φυςικϊν οικοτόπων κακϊσ και τθσ άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ (ΕΕ L 

206 τθσ 22.7.1992, ς. 7) 

 

1.2 Πρότυπα για τθν καλι γεωργικι και περιβαλλοντικι κατάςταςθ 

 

1.2.1 Υδατα 

 Δθμιουργία ηωνϊν ανάςχεςθσ κατά μικοσ υδατορρευμάτων: Γενικά 

απαγορεφεται θ χριςθ αηωτοφχων λιπαςμάτων ςε αποςτάςεισ από υδάτινα 

ςϊματα ςφμφωνα με τον Κϊδικα Ορκισ Γεωργικισ Πρακτικισ. Οι ηϊνεσ 

ανάςχεςθσ πρζπει να τθροφν τουλάχιςτον τα πρότυπα που ςχετίηονται με 

τουσ όρουσ για τθν εφαρμογι λιπαςμάτων ςε εκτάςεισ κοντά ςε 

υδατορεφματα όπωσ παρουςιάηεται ςτο ςθμείο Α4 του Παραρτιματοσ II τθσ 

Οδθγίασ 91/676/ΕΟΚ. 

 Σιρθςθ των διαδικαςιϊν ζγκριςθσ για τθ χριςθ υδάτων για άρδευςθ, 

εφόςον προβλζπεται: Ο γεωργόσ οφείλει να τθρεί τισ διαδικαςίεσ ζγκριςθσ 

για τθ χριςθ του νεροφ και να κατζχει τισ ςχετικζσ άδειεσ που προβλζπονται 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Νομοκεςίεσ. 

 Προςταςία των υπογείων υδάτων από τθ ρφπανςθ: απαγόρευςθ τθσ 

απευκείασ απόρριψθσ ςτα υπόγεια φδατα και μζτρα για τθν πρόλθψθ τθσ 

ζμμεςθσ ρφπανςθσ των υπογείων υδάτων μζςω τθσ απόρριψθσ επικίνδυνων 

ουςιϊν ςτο ζδαφοσ και τθσ διικθςισ τουσ μζςω του εδάφουσ, όπωσ 

παρατίκενται ςτο παράρτθμα τθσ οδθγίασ 80/68/ΕΟΚ ςτθν ζκδοςι τθσ που 

βρίςκεται ςε ιςχφ κατά τθν τελευταία θμζρα ιςχφοσ τθσ, όςον αφορά τθ 

γεωργικι δραςτθριότθτα: Απαγορεφεται θ άμεςθ ι ζμμεςθ απόρριψθ ςτα 

υπόγεια φδατα επικίνδυνων ουςιϊν ι  και τθσ διικθςισ τουσ μζςω του 

εδάφουσ αλλά και πρόλθψθ τθσ απόρριψισ τουσ, όπωσ παρατίκενται ςτο 



παράρτθμα τθσ οδθγίασ 80/68/ΕΟΚ. Επίςθσ, ο γεωργόσ κα πρζπει να τθρεί 

τισ οδθγίεσ τθσ ετικζτασ του κάκε φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ ςε ςχζςθ 

με τθν προςταςία των επιφανειακϊν και υπογείων υδάτων. 

 

1.2.2  Ζδαφοσ και αποκικευςθ άνκρακα 

 Ελάχιςτθ εδαφοκάλυψθ: Πρζπει να υπάρχει φυςικι / φυτικι βλάςτθςθ για 

κάλυψθ ςε εδάφθ με κλίςθ μεγαλφτερθ του 10% κατά τθν περίοδο των 

βροχοπτϊςεων. 

 Ελάχιςτθ διαχείριςθ γαιϊν που λαμβάνει υπόψθ τισ ειδικζσ ςυνκικεσ τθσ 

τοποκεςίασ με ςκοπό τον περιοριςμό τθσ διάβρωςθσ: ε εδάφθ με κλίςθ 

μεγαλφτερθ του 10%, θ άροςθ κα πρζπει να γίνεται κατά τισ ιςοχψείσ.  

Πρζπει να αποφεφγεται θ καλλιζργεια του εδάφουσ ςε περιόδουσ ζντονων 

βροχοπτϊςεων ιδιαίτερα ςτα αργιλϊδθ και γενικότερα βαριάσ ςφςταςθσ 

εδάφθ.  

Οι αναβακμίδεσ/ξερολικιζσ και τα φυςικά πρανι ςτα όρια των 

αγροτεμαχίων κα πρζπει να διατθροφνται ςε κατάςταςθ που να 

αποτρζπεται θ διάβρωςθ. 

 Διατιρθςθ των επιπζδων τθσ οργανικισ φλθσ του εδάφουσ μζςω 

κατάλλθλων πρακτικϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ απαγόρευςθσ τθσ 

καφςθσ υπολειμμάτων καλλιεργειϊν, εκτόσ αν γίνεται για λόγουσ 

φυτοπροςταςίασ:  Θ καλλιζργεια του εδάφουσ κα πρζπει να γίνεται μόνο 

όταν το ζδαφοσ είναι ςτο ρϊγο του και όταν απαιτείται.  

Να αποφεφγεται θ δθμιουργία μεγάλων ςβϊλων και το ψιλοχωμάτιςμα του 

εδάφουσ. 

Ανάλογα με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, οι παραγωγοί πρζπει να ακολουκοφν μια 

ι περιςςότερεσ από τισ παρά κάτω πρακτικζσ αναφορικά με τα φυτικά 

υπολείμματα: 

α) αξιοποίθςθ τουσ για ςκοποφσ βόςκθςθσ.  

β) για τισ ετιςιεσ φυτείεσ κοπι για κάλυψθ ι ενςωμάτωςθ ςτο ζδαφοσ των 

φυτικϊν υπολειμμάτων.   

Απαγορεφεται το κάψιμο τθσ ποκαλάμθσ, ενϊ επιτρζπεται το κάψιμο 

δζνδρων ι κλαδευμάτων, κατά τθν περίοδο του κλαδεφματοσ, μόνο ςτισ 

περιπτϊςεισ προςβολϊν από μολυςματικζσ αςκζνειεσ. 

 

1.2.3 Σοπίο, ςτοιχειϊδεσ επίπεδο ςυντιρθςθσ 

 Διατιρθςθ των χαρακτθριςτικϊν του τοπίου, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά 

περίπτωςθ, των φυτικϊν φρακτϊν, λιμνϊν, τάφρων, δενδροςτοιχιϊν, 

ομαδικϊν ι μεμονωμζνων, παρυφϊν αγρϊν και αναβακμίδων, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ απαγόρευςθσ τθσ κοπισ φυτικϊν φρακτϊν και 

δζνδρων κατά τθν περίοδο αναπαραγωγισ και εξάρτθςθσ των πτθνϊν, και, 

προαιρετικά, μζτρα για τθν αποφυγι χωροκατακτθτικϊν φυτικϊν ειδϊν: 



Επιβάλλεται θ διατιρθςθ των χαρακτθριςτικϊν του τοπίου, δζνδρων, 

κάμνων, λικοδομϊν, φρακτϊν, μονοπατιϊν ςε καλι κατάςταςθ και τα 

αγροτεμάχια να είναι απαλλαγμζνα από υλικά ξζνα προσ αυτά. Επίςθσ 

απαγορεφεται θ κοπι φυτικϊν φρακτϊν και δζνδρων, κατά τθν περίοδο 

αναπαραγωγισ και εξάρτθςθσ των πτθνϊν, από αρχζσ Μαρτίου μζχρι τζλοσ 

Ιουνίου. 

 

1.2.4 Φυτοπροςτατευτικά Προϊόντα  

φμφωνα με το Άρκρο 55 (πρϊτθ και δεφτερθ πρόταςθ) του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 

αρικ. 1107/2009 που απαιτεί τθν ορκι χριςθ φυτοπροςτατευτικϊν 

προϊόντων και περιλαμβάνει τθν εφαρμογι των αρχϊν ορκισ πρακτικισ 

φυτοπροςταςίασ κακϊσ και τθν τιρθςθ των όρων άδειασ των προϊόντων 

όπωσ προνοοφνται ςτθν ετικζτα του κάκε ςκευάςματοσ, οι γεωργοί κα 

πρζπει να αποδεικνφουν ότι τθροφν τουσ όρουσ τθσ ετικζτασ κάκε 

φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ: 

 Με τθν τιρθςθ αρχείου εφαρμογισ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, για 

τρία χρόνια, ςτο οποίο κα καταγράφουν τουλάχιςτον: 

I. το εμπορικό όνομα του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ,    

II. τθν καλλιζργεια ςτθν οποία ζγινε θ εφαρμογι, 

III. τθ δόςθ εφαρμογισ, 

IV. το χρόνο ςτον οποίο ζγινε θ εφαρμογι και 

V. τθν περιοχι (ζκταςθ) ςτθν οποία ζγινε θ εφαρμογι. 

 Με τθ χριςθ, κατοχι ι αποκικευςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων που: 

I. είναι αδειοδοτθμζνα, 

II. είναι αδειοδοτθμζνα για χριςθ ςτισ καλλιζργειεσ που παράγει ο 

παραγωγόσ και 

III. δεν είναι λθγμζνα.  

 Με τθν τιρθςθ των οδθγιϊν τθσ ετικζτασ ςε ςχζςθ με: 

I. τα μζτρα ατομικισ προςταςίασ (π.χ μάςκα, γάντια, προςτατευτικά 

ροφχα, μπότεσ), 

II. τα μζτρα αςφάλειασ και περιοριςμοφ των κινδφνων (π.χ αςφαλι 

φφλαξθ ςκευαςμάτων, αψζκαςτθ ηϊνθ προςταςίασ) και 

III. τισ οδθγίεσ για τθν αςφαλι απόςυρςθ τθσ ςυςκευαςίασ. 

 

1.2.5 Κτθνοτροφία 

 Επίςθσ οι αγρότεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ κτθνοτροφίασ 

πρζπει να ςυμμορφϊνονται ςφμφωνα με τα ακόλουκα: 

 



 

 Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 178/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου, τθσ 28θσ Ιανουαρίου 2002, για τον κακοριςμό των γενικϊν 
αρχϊν και απαιτιςεων τθσ νομοκεςίασ για τα τρόφιμα, για τθν ίδρυςθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Αρχισ για τθν Αςφάλεια των Σροφίμων και τον κακοριςμό 
διαδικαςιϊν ςε κζματα αςφαλείασ των τροφίμων (ΕΕ L 31 τθσ 1.2.2002, ς. 
1) (Άρκρα 14 και 15, άρκρο 17 παράγραφοσ 1 ( 3 ) και άρκρα 18, 19 και 20) 

 

Αςφάλεια των Σροφίμων 

Ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) 178/2002 κεςπίηει τισ γενικζσ αρχζσ και απαιτιςεισ για 

τθν αςφάλεια των τροφίμων και των ηωοτροφϊν. Θ εφαρμογι του όςον 

αφορά τα τρόφιμα ηωικισ προζλευςθσ διζπεται από τουσ «Περί τθσ Τγιεινισ 

Παραγωγισ των Σροφίμων Ηωικισ Προζλευςθσ και τθ Διάκεςθ τουσ ςτθν 

Αγορά, κακϊσ και για άλλα υναφι Θζματα» Νόμουσ του 2003 ζωσ 2006 

(Ν.150(Ι)2003 – 2006). Αρμοδιότθτα για τθν εφαρμογι τουσ ζχουν οι 

Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ. 

τθ Νομοκεςία προβλζπονται οι ακόλουκεσ απαιτιςεισ για τθν αςφάλεια 

των τροφίμων: 

(α) Σα τρόφιμα τα οποία είναι μθ αςφαλι δεν διατίκενται ςτθν αγορά.  

(β) Σα τρόφιμα κεωροφνται ωσ μθ αςφαλι όταν εκτιμάται ότι είναι: 

 επιβλαβι για τθν υγεία, 

 ακατάλλθλα για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ. 

(γ) Προκειμζνου να κακοριςτεί εάν ζνα τρόφιμο είναι επιβλαβζσ για τθν 

υγεία, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα εξισ:  

 Όχι μόνο οι πικανζσ, άμεςεσ, ι/και βραχυπρόκεςμεσ ι/και 

μακροπρόκεςμεσ ςυνζπειεσ του τροφίμου αυτοφ ςτθν υγεία του ατόμου 

που το καταναλϊνει, αλλά επίςθσ και οι ςυνζπειεσ που μπορεί να ζχει 

ςτισ επερχόμενεσ γενεζσ. 

 Οι πικανζσ ςωρευτικζσ τοξικζσ ςυνζπειεσ και 

 οι ιδιαίτερεσ ευαιςκθςίεσ όςον αφορά τθν υγεία ςυγκεκριμζνθσ 

κατθγορίασ καταναλωτϊν όταν το τρόφιμο προορίηεται για τθν εν λόγω 

κατθγορία καταναλωτϊν. 

 

(δ) Ζνα τρόφιμο κρίνεται ςαν ακατάλλθλο και δεν μπορεί να γίνει δεκτό για 

ανκρϊπινθ κατανάλωςθ λόγω μόλυνςθσ προερχομζνθσ είτε από ξζνεσ 

ουςίεσ είτε από άλλο παράγοντα, ι λόγω ςιψθσ, αλλοίωςθσ ι 

αποςφνκεςθσ. 

Ζνα τρόφιμο για να κεωρείται αςφαλζσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται προσ τισ 

ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν αςφάλεια των τροφίμων. 

 



Θ επιςιμανςθ, θ διαφιμιςθ και θ παρουςίαςθ των τροφίμων δεν πρζπει να 

παραπλανοφν τουσ καταναλωτζσ. 

 

Οι υπεφκυνοι των επιχειριςεων τροφίμων πρζπει να εξαςφαλίηουν ότι τα 

παραγόμενα προϊόντα τουσ, ςε όλα τα ςτάδια παραγωγισ, μεταποίθςθσ, 

αποκικευςθσ και διανομισ ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ για 

τα τρόφιμα. 

 

Επίςθσ, θ ιχνθλαςιμότθτα (ανιχνευςιμότθτα) των τροφίμων, των ηωοτροφϊν 

και των ηϊων που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι τροφίμων και 

οποιαςδιποτε άλλθσ ουςίασ που προορίηεται να ενςωματωκεί ςε ζνα 

τρόφιμο ι ςε μια ηωοτροφι, πρζπει να ΔΙΑΦΑΛΙΗΕΣΑΙ ςε όλα τα ςτάδια 

παραγωγισ, μεταποίθςθσ, αποκικευςθσ και διανομισ. 

 

Θα πρζπει να τθροφνται μθτρϊα με όλεσ τισ προβλεπόμενεσ πλθροφορίεσ, 

τα οποία τίκενται ςτθ διάκεςθ τθσ Αρμόδιασ Αρχισ όποτε αυτό ηθτθκεί. 

 

ε περίπτωςθ που κρικεί ότι ζνα τρόφιμο δεν ςυμμορφϊνεται με τισ 

απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ για τθν αςφάλεια των τροφίμων, ο υπεφκυνοσ 

τθσ επιχείρθςθσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ξεκινιςει τθ διαδικαςία απόςυρςθσ 

του από τθν αγορά και να ενθμερϊςει ςχετικά τισ αρμόδιεσ Αρχζσ. 

 

Οι Τπεφκυνοι των Επιχειριςεων Σροφίμων πρζπει να ςυνεργάηονται με τισ 

αρμόδιεσ Αρχζσ ςχετικά με τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποφυγι ι τθ 

μείωςθ των κινδφνων που προκαλεί ζνα τρόφιμο, το οποίο αυτοί 

προμθκεφουν ι ζχουν προμθκεφςει. 

 

Αςφάλεια των Ηωοτροφϊν 

Θ εφαρμογι του Κανονιςμοφ, όςον αφορά τισ ηωοτροφζσ διζπεται από τον 

«Οι Περί Ηωοτροφϊν και Προςκετικϊν των Ηωοτροφϊν (Ζλεγχοσ Ποιότθτασ, 

Προμικειασ και Χριςεωσ) Νόμοι του 1993 ζωσ 2007» που κακορίηει το 

δικαίωμα ελζγχου από τουσ επικεωρθτζσ κακϊσ και τθν επιβολι ποινϊν. Ο 

Νόμοσ εφαρμόηεται από τον Σομζα Ηωοτροφϊν του Κλάδου Εργαςτθριακϊν 

Αναλφςεων, του Σμιματοσ Γεωργίασ. Οι επικεωρθτζσ ηωοτροφϊν 

διενεργοφν ελζγχουσ ςτο αν τθροφνται τα διάφορα επιβαλλόμενα μθτρϊα 

που διζπονται μζςα από τθν νομοκεςία κακϊσ επίςθσ και για τθν 

προμικεια, ποιότθτα και χριςθ των ηωοτροφϊν και προςκετικϊν των 

ηωοτροφϊν και ιδιαίτερα ςε ότι αφορά τθ χριςθ ηωοτροφϊν χωρίσ 

ανεπικφμθτεσ ουςίεσ και τθ χριςθ των εγκεκριμζνων προςκετικϊν ςτα ηϊα 

ςτισ κακοριςμζνεσ δοςολογίεσ, ϊςτε να διαπιςτωκεί ότι εξαςφαλίηονται τα 

εξισ: 



 

α) Οι ηωοτροφζσ που διακινοφνται και χρθςιμοποιοφνται για τθ διατροφι 

των ηϊων είναι αςφαλείσ για τθν υγεία των ανκρϊπων και των ηϊων, 

κακϊσ και για το περιβάλλον, και είναι ςφμφωνεσ με τθν πιο πάνω 

νομοκεςία. 

β) Οι υπεφκυνοι των επιχειριςεων ηωοτροφϊν εξαςφαλίηουν ότι οι 

ηωοτροφζσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ και εμπορίασ 

πλθροφν τισ πρόνοιεσ του Νόμου όςον αφορά τθν υγιεινι των 

ηωοτροφϊν, τον ζλεγχο των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ, κακϊσ 

και τον ποιοτικό ζλεγχο των ηωοτροφϊν.  

γ) Οι υπεφκυνοι των εγκαταςτάςεων, περιλαμβανομζνων και των μφλων 

ηωοτροφϊν ςτισ κτθνοτροφικζσ μονάδεσ, εφαρμόηουν τισ αρχζσ του 

HACCP και εξαςφαλίηουν τθν ιχνθλαςιμότθτα με τθν τιρθςθ μθτρϊων.  

δ) Τπάρχει ζνα αξιόπιςτο ςφςτθμα ανάκλθςθσ προϊόντων ςε περίπτωςθ που 

παρατθρείται οποιοδιποτε πρόβλθμα ςτισ ηωοτροφζσ. 

 
 

 Οδθγία 96/22/ΕΚ του υμβουλίου, τθσ 29θσ Απριλίου 1996, για τθν 
απαγόρευςθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ οριςμζνων ουςιϊν με ορμονικι ι 
κυρεοςτατικι δράςθ και των β-ανταγωνιςτικϊν ουςιϊν ςτθ ηωικι 
παραγωγι για κερδοςκοπικοφσ λόγουσ και για τθν κατάργθςθ των 
οδθγιϊν 81/602/ΕΟΚ, 88/146/ ΕΟΚ και 88/299/ΕΟΚ (Άρκρο 3 ςτοιχεία α), 
β), δ) και ε), και άρκρα 4, 5 και 7) 

Αρμοδιότθτα για τθν εφαρμογι τθσ Νομοκεςίασ ζχουν οι Κτθνιατρικζσ 

Τπθρεςίεσ και με βάςθ τισ πρόνοιεσ τθσ απαγορεφονται τα εξισ: 

 

 Θ χοριγθςθ κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςε ηϊα εκμετάλλευςθσ και ςε ηϊα 

υδατοκαλλιζργειασ, κυρεοςτατικϊν ουςιϊν, των ςτιλβενίων και των 

παραγϊγων τουσ, ουςιϊν με οιςτρογόνο, ανδρογόνο ι γεςταγόνο 

δράςθ, κακϊσ και β-ανταγωγιςτικϊν ουςιϊν. 

 Θ εμπορία ι θ ςφαγι, με ςκοπό τθν ανκρϊπινθ κατανάλωςθ ηϊων 

εκμετάλλευςθσ, ςτα οποία περιζχονται οι παραπάνω αναφερόμενεσ 

ουςίεσ. 

 Θ εμπορία ι και θ μεταποίθςθ του κρζατοσ ηϊων ςτα οποία περιζχονται 

οι παραπάνω αναφερόμενεσ ουςίεσ. 

 Θ εμπορία, με ςκοπό τθν ανκρϊπινθ κατανάλωςθ, ηϊων 

υδατοκαλλιζργειασ ςτα οποία ζχουν χορθγθκεί ουςίεσ που αναφζρονται 

πιο πάνω, κακϊσ και μεταποιθμζνων προϊόντων που προζρχονται από τα 

ηϊα αυτά. 

 

Παρεκκλίςεισ από τισ πιο πάνω απαγορεφςεισ χοριγθςθσ των ουςιϊν αυτϊν 

γίνονται για ςυγκεκριμζνουσ κεραπευτικοφσ ςκοποφσ ι ςυγκεκριμζνθ 



ηωοτεχνικι αγωγι. Θ χοριγθςι τουσ γίνεται μόνο από κτθνίατρο ι υπό τθν 

άμεςθ ευκφνθ του και με πλιρθ καταγραφι όλων των προβλεπόμενων 

πλθροφοριϊν ςε ειδικό μθτρϊο, το οποίο τίκεται ςτθ διάκεςθ τθσ Αρμόδιασ 

Αρχισ όποτε αυτό ηθτθκεί. 

 

Θ εμπορία των ηϊων και των προϊόντων τουσ, ςτα οποία χορθγικθκαν κατά 

παρζκκλιςθ οι παραπάνω ουςίεσ, επιτρζπεται μόνον εφόςον τθροφνται οι 

όροι που τίκενται για τθ χοριγθςθ αυτι, κακϊσ και οι προκεςμίεσ αναμονισ 

που προβλζπει θ άδεια εμπορίασ και θ τιρθςθ τθσ περιόδου αναμονισ πριν 

τθ ςφαγι των ηϊων. 

 

Οι κτθνίατροι και οι κτθνοτρόφοι πρζπει να τθροφν τισ πιο πάνω απαιτιςεισ 

όςον αφορά τθ χρθςιμοποίθςθ ι μθ των ουςιϊν αυτϊν ςτθ ηωικι παραγωγι 

κατά τθ διαχείριςθ των ηϊων ςτισ κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ. 

 
 

 Οδθγία 2008/71/ΕΚ του υμβουλίου, τθσ 15θσ Ιουλίου 2008, για τθν 
αναγνϊριςθ και τθν καταγραφι των χοίρων (Άρκρα 3, 4 και 5) 

Οι κάτοχοι των ηϊων πρζπει να αποτακοφν ςτισ Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ και 

να γνωςτοποιιςουν τθν φπαρξθ των υποςτατικϊν τουσ, ϊςτε θ μονάδα τουσ 

να καταχωρθκεί, αφοφ εγκρικεί, ςτο μθτρϊο εκμεταλλεφςεων των 

Κτθνιατρικϊν Τπθρεςιϊν. τισ καταχωρθμζνεσ μονάδεσ παραχωρείται από 

τισ Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ κωδικόσ αρικμόσ, ο οποίοσ χρθςιμοποιείται ςε 

όλεσ τισ πράξεισ τθσ μονάδασ. 

 Πριν από κάκε μετακίνθςθ ηϊων από τθ μονάδα, αυτά να ςθμαίνονται 

οπωςδιποτε με τατουάη με τον κωδικό αρικμό τθσ μονάδασ, 

 Να τθρείται ςε χειρόγραφθ ι θλεκτρονικι μορφι μθτρϊο τθσ 

εκμετάλλευςθσ και να καταχωροφνται οι γεννιςεισ, οι κάνατοι, οι αγορζσ 

και οι πωλιςεισ ηϊων. 

 Κάκε χρόνο, ςτο πρϊτο δεκαπενκιμερο του Ιανουαρίου, να γίνεται 

καταμζτρθςθ και καταγραφι του ςυνολικοφ αρικμοφ των ηϊων τθσ 

εκμετάλλευςθσ και να κοινοποιείται το αποτζλεςμα τθσ καταμζτρθςθσ 

γραπτϊσ ςτισ Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ. 

 Να τθροφνται λεπτομζρειεσ για τισ διακινιςεισ των ηϊων, δθλαδι θ 

θμερομθνία και ο αρικμόσ των ηϊων που μετακινικθκαν, κακϊσ και οι 

κωδικοί αρικμοί των εκμεταλλεφςεων προζλευςθσ ι προοριςμοφ των 

ηϊων. 

 Κατά τισ μετακινιςεισ τουσ τα ηϊα να ςυνοδεφονται από τα ςχετικά 

ζντυπα διακίνθςθσ, τα οποία πρζπει να παραδίδονται ςτθν Αρμόδια 

Αρχι, είτε μαηί με τα ηϊα ςτο ςφαγείο είτε εντόσ πζντε εργάςιμων 

θμερϊν εάν πρόκειται για μετακίνθςθ από μια εκμετάλλευςθ ςε άλλθ. 



 

Ο κάτοχοσ των ηϊων είναι υποχρεωμζνοσ να διατθρεί ςτοιχεία και να κρατά 

τα αντίγραφα των εγγράφων διακίνθςθσ για τουλάχιςτον 3 χρόνια. 

 

 

 Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, τθσ 17θσ Ιουλίου 2000, για τθ κζςπιςθ ςυςτιματοσ 

αναγνϊριςθσ και καταγραφισ των βοοειδϊν και τθν επιςιμανςθ του 

βοείου κρζατοσ και των προϊόντων με βάςθ το βόειο κρζασ και για τθν 

κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 820/97 (Άρκρα 4 και 7) 

 

Οι κάτοχοι των ηϊων πρζπει να αποτακοφν ςτισ Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ και 

να γνωςτοποιιςουν τθν φπαρξθ των υποςτατικϊν τουσ, ϊςτε θ μονάδα τουσ 

να καταχωρθκεί, αφοφ εγκρικεί, ςτο μθτρϊο εκμεταλλεφςεων των 

Κτθνιατρικϊν Τπθρεςιϊν. τισ καταχωρθμζνεσ μονάδεσ παραχωρείται από 

τισ Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ κωδικόσ αρικμόσ, ο οποίοσ χρθςιμοποιείται ςε 

όλεσ τισ πράξεισ τθσ μονάδασ. 

 Σα νεογζννθτα ηϊα να ςθμαίνονται εντόσ 14 θμερϊν από τθν 

θμερομθνία γζννθςισ τουσ ι, ςε περίπτωςθ που πρζπει να μετακινθκοφν 

ενωρίτερα, οπωςδιποτε πριν από τθ μετακίνθςι τουσ από τθ μονάδα. 

 Σα ηϊα ςθμαίνονται ατομικά με ενϊτια των Κτθνιατρικϊν Τπθρεςιϊν και 

ςτα δφο αυτιά. 

 Εάν ο κτθνοτρόφοσ δεν διενεργεί ο ίδιοσ τθ ςιμανςθ, τότε ζχει 

υποχρζωςθ να ειδοποιιςει άμεςα τισ Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ για τθ 

γζννθςθ ενόσ ηϊου, ϊςτε να γίνει θ ςιμανςι του. 

 Ο κάτοχοσ να τθρεί ενθμερωμζνο χειρόγραφο μθτρϊο βοοειδϊν, οι δε 

πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε αυτό να ανταποκρίνονται ςτθν 

πραγματικι εικόνα των ηϊων που υπάρχουν τθ δεδομζνθ ςτιγμι ςτθ 

μονάδα και να ςυνταυτίηονται με τισ πλθροφορίεσ που είναι 

καταχωρθμζνεσ ςτθ βάςθ δεδομζνων των Κτθνιατρικϊν Τπθρεςιϊν. 

 Σα ζντυπα διακίνθςθσ των ηϊων να προςκομίηονται ςτο Αρμόδιο 

Κτθνιατρικό Γραφείο εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία 

μετακίνθςθσ τόςο από τθν εκμετάλλευςθ προζλευςθσ όςο και τθν 

εκμετάλλευςθ προοριςμοφ. 

 Σα ζντυπα αποςτολισ ηϊων προσ ςφαγι παραδίδονται ςτον υπεφκυνο 

των Κτθνιατρικϊν Τπθρεςιϊν ςτο ςφαγείο. 

 ε περίπτωςθ κανάτου ηϊου να ειδοποιείται άμεςα ο ανάδοχοσ φορζασ 

για τθ ςυλλογι του πτϊματοσ και τθ λιψθ δείγματοσ εγκεφάλου για 

εξζταςθ για τθ πογγϊδθ Εγκεφαλοπάκεια των Βοοειδϊν. Σο ζντυπο 

αναφοράσ κανάτων παραδίδεται ςτισ Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ εντόσ 

πζντε θμερϊν. 



 

Οι Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ δεν εκδίδουν διαβατιρια για τα βοοειδι ενόςω 

αυτά παραμζνουν ςτο ζδαφοσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. 

Ο κάτοχοσ των ηϊων είναι υποχρεωμζνοσ να φυλάει για περίοδο 3 χρόνων 

όλα τα ζντυπα του χεδίου Αναγνϊριςθσ και Καταγραφισ Ηϊων που ζχει 

χρθςιμοποιιςει ι ζχει παραλάβει, κακϊσ και τα ολοκλθρωμζνα μθτρϊα 

βοοειδϊν. Επίςθσ, να παρζχει πρόςβαςθ ςε αυτά όποτε του ηθτθκεί. 

 

 

 Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 21/2004 του υμβουλίου, τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2003, 

για τθ κζςπιςθ ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ και καταγραφισ των 

αιγοπροβάτων και τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1782/2003 

και των οδθγιϊν 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (Άρκρα 3, 4 και 5) 

 

Οι κάτοχοι των ηϊων πρζπει να αποτακοφν ςτισ Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ και 

να γνωςτοποιιςουν τθν φπαρξθ των υποςτατικϊν τουσ, ϊςτε θ μονάδα τουσ 

να καταχωρθκεί, αφοφ εγκρικεί, ςτο μθτρϊο εκμεταλλεφςεων των 

Κτθνιατρικϊν Τπθρεςιϊν. τισ καταχωρθμζνεσ μονάδεσ παραχωρείται από 

τισ Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ κωδικόσ αρικμόσ, ο οποίοσ χρθςιμοποιείται ςε 

όλεσ τισ πράξεισ τθσ μονάδασ. 

 Σα νεογζννθτα ηϊα να ςθμαίνονται εντόσ 90 θμερϊν από τθν 

θμερομθνία γζννθςισ τουσ ι, ςε περίπτωςθ που πρζπει να μετακινθκοφν 

ενωρίτερα, οπωςδιποτε πριν από τθ μετακίνθςθ τουσ από τθ μονάδα. 

 Σα ηϊα ςθμαίνονται ατομικά με ενϊτια των Κτθνιατρικϊν Τπθρεςιϊν και 

ςτα δφο αυτιά. Εξαιροφνται τα ηϊα που ςθμαίνονται θλεκτρονικά με 

ενδοςτομαχικό βόλο και με μόνο ζνα ενϊτιο ςτο αυτί. 

 Ο κτθνοτρόφοσ να ειδοποιεί ζγκαιρα τισ Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ για τθ 

διενζργεια τθσ ςιμανςθσ των ηϊων του. 

 Σα ζγγραφα του χεδίου Αναγνϊριςθσ και Καταγραφισ των ηϊων να 

κοινοποιοφνται ζγκαιρα ςτισ Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ, ϊςτε οι 

πλθροφορίεσ που είναι καταχωρθμζνεσ ςτθ βάςθ δεδομζνων να 

ανταποκρίνονται και να ςυμπίπτουν με τθν πραγματικι εικόνα των ηϊων 

που υπάρχουν τθ δεδομζνθ ςτιγμι ςτθ μονάδα. 

 Σα ζντυπα διακίνθςθσ των ηϊων να προςκομίηονται ςτο Αρμόδιο 

Κτθνιατρικό Γραφείο εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία 

μετακίνθςθσ τόςο από τθν εκμετάλλευςθ προζλευςθσ όςο και τθν 

εκμετάλλευςθ προοριςμοφ. 

 Σα ζντυπα αποςτολισ ηϊων προσ ςφαγι παραδίδονται ςτον υπεφκυνο 

των Κτθνιατρικϊν Τπθρεςιϊν ςτο ςφαγείο. 

 ε περίπτωςθ κανάτου κάποιου ηϊου να ειδοποιείται άμεςα ο ανάδοχοσ 

φορζασ για τθ ςυλλογι  του πτϊματοσ και τθ λιψθ δείγματοσ εγκεφάλου 



για εξζταςθ για τισ Μεταδοτικζσ πογγϊδεισ Εγκεφαλοπάκειεσ. Σο 

ζντυπο αναφοράσ κανάτων παραδίδεται ςτισ Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ 

εντόσ πζντε θμερϊν. 

 

Ο κάτοχοσ των ηϊων είναι υποχρεωμζνοσ να φυλάει για περίοδο 3 χρόνων 

όλα τα ζντυπα του χεδίου Αναγνϊριςθσ και Καταγραφισ Ηϊων που ζχει 

χρθςιμοποιιςει ι ζχει παραλάβει και να παρζχει πρόςβαςθ ςε αυτά όποτε 

του ηθτθκεί. 

 

 

 Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 999/2001 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, τθσ 22ασ Μαΐου 2001, για τθ κζςπιςθ κανόνων πρόλθψθσ, 

καταπολζμθςθσ και εξάλειψθσ οριςμζνων μεταδοτικϊν ςπογγωδϊν 

εγκεφαλοπακειϊν (Άρκρα 7, 11, 12, 13 και 15) 

Οι Μεταδοτικζσ πογγϊδεισ Εγκεφαλοπάκειεσ (ΜΕ), όπωσ θ πογγϊδθσ 

Εγκεφαλοπάκεια των Βοοειδϊν (Νόςοσ των Σρελϊν Αγελάδων) και θ 

Σρομϊδθσ Νόςοσ των αιγοπροβάτων, είναι γνωςτοποιθτζεσ αςκζνειεσ των 

ηϊων. 

 

Με ςτόχο τθν εξάλειψθ των ςυγκεκριμζνων νόςων, απαγορεφεται χριςθ 

ηωικϊν πρωτεϊνϊν ςτθ διατροφι των μθρυκαςτικϊν. Ο κτθνοτρόφοσ πρζπει 

να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα ϊςτε να αποκλείεται και το παραμικρό 

ενδεχόμενο ειςαγωγισ ηωικϊν πρωτεϊνϊν ςτθ διατροφικι τουσ αλυςίδα. 

 

Ο κάκε κτθνοτρόφοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιεί άμεςα τισ 

Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ ςε περίπτωςθ που ζχει υποψία ότι κάποιο ηϊο τθσ 

μονάδασ του παρουςιάηει ςυμπτϊματα φποπτα για τθν αςκζνεια. 

 

ε περίπτωςθ υποψίασ, οι Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ διενεργοφν κλινικι, 

επιδθμιολογικι και εργαςτθριακι διερεφνθςθ τθσ αναφοράσ και επιβάλλουν 

περιοριςτικά μζτρα. Απαγορεφεται θ οποιαδιποτε διακίνθςθ φποπτου ηϊου 

από τθ μονάδα. 

 

ε περίπτωςθ επιβεβαίωςθσ ΜΕ ςτθ μονάδα, ο κτθνοτρόφοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει τα περιοριςτικά μζτρα που επιβάλλουν οι 

Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ, με ςτόχο τον ζλεγχο ι τθν εξάλειψθ τθσ νόςου και 

να παρζχει κάκε πλθροφορία προσ τθν αρμόδια Αρχι, ϊςτε να διευκολφνει 

τθν ζρευνα για εντοπιςμό των ηϊων που παρουςιάηουν υψθλό κίνδυνο 

προςβολισ από ΜΕ. 

 



ε περίπτωςθ που υπάρχει υποψία προςβολισ ενόσ κθλυκοφ ηϊου από 

ΜΕ, ο κτθνοτρόφοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκλείςει τθν πϊλθςθ των 

τελευταίων απογόνων του ηϊου. 

 

 Οδθγία 2008/119/ΕΚ του υμβουλίου, τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2008, για τθ 
κζςπιςθ ςτοιχειωδϊν κανόνων για τθν προςταςία των μόςχων (Άρκρα 3 
και 4) 

Επιπρόςκετα των γενικϊν απαιτιςεων που προβλζπονται για όλα τα ηϊα 

εκτροφισ (Οδθγία 98/58/ΕΚ), κατά τθν εκτροφι των μόςχων πρζπει να 

τθροφνται και οι ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

1. Όταν οι μόςχοι ςταβλίηονται ςε ατομικά κλουβιά ι διαμερίςματα, αυτά 

πρζπει να ζχουν διάτρθτα πλαϊνά τοιχϊματα, πλάτοσ ίςο με το φψοσ του 

μόςχου ςτο ακρϊμιο ςε όρκια κζςθ και μικοσ ίςο με το μικοσ του 

ςϊματοσ του μόςχου πολλαπλαςιαηόμενο επί 1,1. 

 

θμειϊνεται ότι κανζνασ μόςχοσ δεν περιορίηεται ςε ατομικό κλουβί ι 

διαμζριςμα μετά τθν θλικία των οκτϊ εβδομάδων. 

2. Όταν οι μόςχοι ςταβλίηονται ομαδικά, πρζπει να υπάρχουν διακζςιμοι 

χϊροι τουλάχιςτον: 1,5m² για κάκε μόςχο βάρουσ μικρότερου των 

150kg, 1,7m² για κάκε μόςχο βάρουσ μεταξφ 150-220kg και 1,8m² για 

κάκε μόςχο βάρουσ άνω των 220kg. 

3. Σο δάπεδο δεν πρζπει να είναι ολιςκθρό ι ανϊμαλο. Πρζπει να είναι 

κατάλλθλο για το μζγεκοσ και το βάροσ ηϊων και να αποτελείται από 

ανκεκτικι, επίπεδθ και ςτακερι επιφάνεια.  

4. Όλοι οι ενςταυλιςμζνοι μόςχοι να επικεωροφνται τουλάχιςτον 2 φορζσ 

τθν θμζρα. 

5. Οι μόςχοι δεν πρζπει να είναι δεμζνοι, οφτε να φζρουν φίμωτρο. 

6. Όλοι οι μόςχοι να λαμβάνουν κατάλλθλθ τροφι θ οποία να 

περιλαμβάνει ικανοποιθτικι ποςότθτα ςιδιρου και από τθν θλικία των 2 

εβδομάδων το ςιτθρζςιο να περιζχει χονδροαλεςμζνθ τροφι με ψθλι 

περιεκτικότθτα ςε κυτταρίνθ.  

7. Όλοι οι μόςχοι θλικίασ άνω των 2 εβδομάδων να ζχουν κακθμερινά 

επαρκι ποςότθτα κακαροφ πόςιμου νεροφ ι να ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ 

τουσ ςε υγρό πίνοντασ άλλα υγρά.  

8. Όλοι οι μόςχοι να λαμβάνουν πρωτόγαλα το ςυντομότερο δυνατό μετά 

τθ γζννθςι τουσ και οπωςδιποτε εντόσ των πρϊτων 6 ωρϊν τθσ ηωισ 

τουσ. 

 

 

 



 Οδθγία 2008/120/ΕΚ του υμβουλίου, τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2008, για τουσ 

ςτοιχειϊδεισ κανόνεσ για τθν προςταςία των χοίρων (Άρκρα 3 και 4 ) 

 

Επιπρόςκετα των γενικϊν απαιτιςεων που προβλζπονται για όλα τα ηϊα 

εκτροφισ (οδθγία 98/58/ΕΚ), κατά τθν εκτροφι των χοίρων πρζπει να 

τθροφνται και οι ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

 

1. ε όλεσ τισ εκμεταλλεφςεισ κάκε απογαλακτιςμζνοσ χοίροσ ι χοίροσ 

παραγωγισ που εκτρζφεται ομαδικά να ζχει ςτθ διάκεςι του ελεφκερο 

χϊρο δαπζδου ανάλογα με το βάροσ του, ωσ εξισ: 

Ζωντανό Βάρος Ελεφθερος χώρος δαπζδου 

μζχρι 10 kg 

μεταξφ 10 και 20 kg 

μεταξφ 20 και 30 kg 

μεταξφ 30 και 50 kg 

μεταξφ 50 και 85 kg 

μεταξφ 85 και 110 kg 

άνω των 110 kg 

0,15 m² 

0,20 m² 

0,30 m² 

0,40 m² 

0,55 m² 

0,65 m² 

1 m² 

 

2. Από τθν 1θ Ιανουαρίου 2003 και μετά, ςε όλεσ τισ νζεσ εγκαταςτάςεισ και 

τισ εγκαταςτάςεισ που ανακαινίηονται ι χρθςιμοποιοφνται για πρϊτθ φορά, 

οι χοιρομθτζρεσ και οι μικροί κθλυκοί χοίροι (gilts), πρζπει να ςταβλίηονται 

ομαδικά για τθν περίοδο που αρχίηει 4 εβδομάδεσ μετά τθν οχεία και λιγει 1 

εβδομάδα πριν τθν αναμενόμενθ θμερομθνία τοκετοφ. 

 

θμειϊνεται ότι θ πρόνοια αυτι κα εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ 

από τθν 1θ Ιανουαρίου 2013.  Για το ςκοπό αυτό οι χοιροτρόφοι πρζπει 

ςταδιακά να προβοφν ςτισ αναγκαίεσ αλλαγζσ ϊςτε να περιοριςτεί ο 

ςταβλιςμόσ των χοιρομθτζρων ςε ατομικά κλουβιά μόνο ςτισ 4 πρϊτεσ 

εβδομάδεσ μετά τθν οχεία. 

 

Για τον ομαδικό ςταβλιςμό πρζπει να προβλζπονται 2,25 m² ελεφκεροσ 

χϊροσ δαπζδου για κάκε χοιρομθτζρα και 1,64m² ελεφκεροσ χϊροσ 

δαπζδου για κάκε μικρό κθλυκό χοίρο. 

 

3. Σα ηϊα πρζπει να ζχουν ςυνεχι πρόςβαςθ ςε υλικό για απαςχόλθςθ, 

όπωσ ςτρωμνι, άχυρα, ξφλο, πριονίδι, κοπρόχωμα μανιταριϊν, τφρφθ ι 

μείγμα των υλικϊν αυτϊν, τα οποία δεν πρζπει να κζτουν ςε κίνδυνο τθν 

υγεία των ηϊων.  

 



4. Σα δάπεδα πρζπει να είναι λεία, όχι όμωσ ολιςκθρά, και να 

αποςτραγγίηονται ικανοποιθτικά. Πρζπει να είναι κατάλλθλα για το μζγεκοσ 

και το βάροσ των χοίρων και να αποτελοφνται από ανκεκτικι, επίπεδθ και 

ςτακερι επιφάνεια. 

 

5. Οι χϊροι ςταβλιςμοφ πρζπει να επιτρζπουν τθν ταυτόχρονθ κατάκλιςθ 

όλων των ηϊων.  

 

6. Όλοι οι χοίροι θλικίασ άνω των 2 εβδομάδων να ζχουν διαρκϊσ πρόςβαςθ 

ςε επαρκι ποςότθτα πόςιμου νεροφ. 

 

7. Θ μερικι αποκοπι τθσ ουράσ ι θ μείωςθ των γωνιακϊν οδόντων, δεν 

πρζπει να αποτελεί πάγια τακτικι, αλλά να διενεργείται μόνον εφόςον 

υπάρχει ανάγκθ και για το καλό των ηϊων.  Διενεργείται μόνο από 

κατάλλθλα καταρτιςμζνο άτομο με τα κατάλλθλα μζςα και με καλζσ 

ςυνκικεσ υγιεινισ.  

 

8. Ειδικζσ απαιτιςεισ για τισ διάφορεσ κατθγορίεσ χοίρων: 

 

Κάπροι αναπαραγωγισ: Σα διαμερίςματα για τουσ κάπρουσ πρζπει να 

ζχουν ελάχιςτθ επιφάνεια 6m².  Εφόςον όμωσ χρθςιμοποιοφνται για τθν 

οχεία πρζπει να είναι τουλάχιςτον 10m² και να είναι ελεφκερα από κάκε 

εμπόδιο. 

 

Χοιρομθτζρεσ – Χοιρίδια ςτουσ καλάμουσ τοκετοφ 

 

 Οι χοιρομθτζρεσ υποβάλλονται ςε κεραπεία κατά των εςωτερικϊν και 

εξωτερικϊν παραςίτων προτοφ μεταφερκοφν ςτο χϊρο τοκετοφ. 

 Οι χοιρομθτζρεσ μεταφζρονται ςτουσ χϊρουσ τοκετοφ τουλάχιςτον μία 

βδομάδα πριν τον αναμενόμενο τοκετό και τουσ παρζχεται όπου είναι 

δυνατό κατάλλθλο υλικό για καταςκευι φωλιάσ. 

 Πίςω από τθ χοιρομθτζρα να διαμορφϊνεται χϊροσ για τθ διευκόλυνςθ 

του τοκετοφ. 

 Σα χοιρίδια να προςτατεφονται με κατάλλθλο εξοπλιςμό π.χ. 

κιγκλιδϊματα. 

 Ο χϊροσ ανάπαυςθσ των χοιριδίων να καλφπτεται από χαλί ι να ζχει 

ςτρωμνι και να επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ ανάπαυςθ όλων των 

χοιριδίων. 

 Οι ειδικζσ ανάγκεσ των χοιριδίων όςον αφορά τθ κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ καλφπτονται ξεχωριςτά με ειδικι πθγι κερμότθτασ που 

δεν επθρεάηει τθ χοιρομθτζρα. 



 Σα χοιρίδια δεν απογαλακτίηονται πριν από τθν θλικία των 28 θμερϊν.  

Μποροφν όμωσ να απογαλακτιςτοφν μζχρι 7 μζρεσ νωρίτερα εάν κα 

μετακινθκοφν ςε ειδικοφσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ οι οποίοι είναι 

διαχωριςμζνοι από τουσ χϊρουσ διαβίωςθσ των χοιρομθτζρων. 

 

Απογαλακτιςμζνα χοιρίδια και χοίροι προσ πάχυνςθ 

 

 Οι χοίροι να εκτρζφονται ςε όςο το δυνατόν περιςςότερο ομοιογενείσ 

ομάδεσ.  Θ ςυγκρότθςθ των ομάδων γίνεται πριν ι το πολφ μία βδομάδα 

μετά τον απογαλακτιςμό. 

 Λαμβάνονται μζτρα για τθν πρόλθψθ των ςυγκροφςεων.  Σα ηϊα που 

κινδυνεφουν ι εκείνα που επιδεικνφουν ιδιαίτερθ επικετικότθτα 

απομονϊνονται από τθν ομάδα. 

 Σα ηϊα κρατοφνται κατά το δυνατό ςτισ ίδιεσ ομάδεσ μζχρι τθν τελικι 

πάχυνςθ και αποφεφγεται θ περαιτζρω ανάμειξι τουσ. 

 Θ χριςθ θρεμιςτικϊν φαρμάκων για διευκόλυνςθ τθσ ανάμειξθσ 

διαφόρων κατθγοριϊν χοίρων να περιορίηεται ςε εξαιρετικζσ 

περιπτϊςεισ και μόνον αφοφ ηθτθκεί θ γνϊμθ κτθνιάτρου. 

 

 Οδθγία 98/58/ΕΚ του υμβουλίου, τθσ 20ισ Ιουλίου 1998, ςχετικά με τθν 
προςταςία των ηϊων ςτα εκτροφεία (Άρκρο 4 )  

 
Οι κάτοχοι των ηϊων ζχουν υποχρζωςθ να λαμβάνουν όλα τα μζτρα για να 

εξαςφαλίηουν τθν καλι διαβίωςθ τουσ, να εξαςφαλίηουν ϊςτε τα ηϊα να 

μθν υφίςτανται κανζνα περιττό πόνο, ταλαιπωρία ι τραυματιςμό και να 

εξαςφαλίηουν ςυνκικεσ εκτροφισ που να ικανοποιοφν τισ φυςιολογικζσ και 

θκολογικζσ ανάγκεσ των ηϊων (π.χ. ανάγκεσ ςυμπεριφοράσ όςον αφορά 

κατάλλθλθ ελευκερία κινιςεων και άνεςθ). 

 

Θ οδθγία 98/58/ΕΚ ορίηει τουσ ςτοιχειϊδεισ κανόνεσ για τθν προςταςία των 

ηϊων, οι οποίοι εφαρμόηονται για ΟΛΑ ΣΑ ΗΩΑ ΕΚΣΡΟΦΘ και αφοροφν τισ 

καταςκευαςτικζσ απαιτιςεισ, τισ ςυνκικεσ ενςταβλιςμοφ των ηϊων, τθν 

τιρθςθ μθτρϊων, τθν παροχι ςτζγθσ, τροφισ, νεροφ και φροντίδασ ςτα ηϊα, 

κακϊσ και τθν επικεϊρθςθ του εξοπλιςμοφ και του ηωικοφ κεφαλαίου. 

 

Αναλυτικά, όλοι οι κτθνοτρόφοι πρζπει να τθροφν τισ πιο κάτω απαιτιςεισ 

κατά τθ διαχείριςθ των ηϊων τουσ ςτισ κτθνοτροφικζσ μονάδεσ: 

 

Προςωπικό: Θ φροντίδα των ηϊων να γίνεται από προςωπικό ςε επαρκι 

αρικμό και με τισ κατάλλθλεσ γνϊςεισ. 

 



Επικεϊρθςθ: 

 Πραγματοποιείται επικεϊρθςθ των ηϊων τουλάχιςτον μια φορά τθν 

θμζρα. 

 Πρζπει να υπάρχει κατάλλθλοσ φωτιςμόσ, ϊςτε να είναι δυνατόν να 

επικεωροφνται διεξοδικά τα ηϊα ανά πάςα ςτιγμι. 

 ε κάκε ηϊο που φαίνεται άρρωςτο ι τραυματιςμζνο πρζπει να 

παρζχονται αμζςωσ οι κατάλλθλεσ φροντίδεσ. 

 Αν είναι αναγκαίο, τα άρρωςτα ι τραυματιςμζνα ηϊα απομονϊνονται ςε 

κατάλλθλο χϊρο με ςτεγνι αναπαυτικι ςτρωμνι. 

 

Σιρθςθ μθτρϊων:  Ο ιδιοκτιτθσ ι ο κάτοχοσ των ηϊων τθρεί μθτρϊο ςτο 

οποίο καταχωρείται κάκε χορθγθκείςα κτθνιατρικι αγωγι, κακϊσ και 

μθτρϊο όπου καταχωροφνται οι κάνατοι των ηϊων. Σα μθτρϊα 

φυλάςςονται για περίοδο 3 χρόνων. 

 

Ελευκερία κινιςεων: Θ ελευκερία κινιςεων του ηϊου δεν πρζπει να 

παρεμποδίηεται ϊςτε να προκαλοφνται άςκοπεσ ταλαιπωρίεσ ι 

τραυματιςμοί. 

 

Κτίρια και χϊροι ςταβλιςμοφ: 

 

 Σα υλικά και ο εξοπλιςμόσ με τα οποία μποροφν να ζρκουν ςε επαφι τα 

ηϊα δεν πρζπει να είναι επιβλαβι γι’ αυτά. 

 Δεν πρζπει να υπάρχουν αιχμζσ ι προεξοχζσ. 

 Θ κυκλοφορία του αζρα, τα επίπεδα τθσ ςκόνθσ, θ κερμοκραςία, θ 

υγραςία του αζρα και οι ςυγκεντρϊςεισ αερίων πρζπει να τθροφνται 

μζςα ςε όρια τα οποία δεν είναι επιβλαβι για τα ηϊα. 

 Σα ηϊα που εκτρζφονται μζςα ςε κτίρια δεν πρζπει να βρίςκονται 

ςυνεχϊσ ςτο ςκοτάδι οφτε να εκτίκενται χωρίσ διακοπι ςε ςυνεχι 

φωτιςμό. 

 Οι χϊροι και τα εργαλεία να κακαρίηονται και απολυμαίνονται 

ςχολαςτικά. 

 Σα κόπρανα, τα οφρα και τα υπολείμματα τροφισ κα πρζπει να 

απομακρφνονται όςο το δυνατό ταχφτερα. 

 

Αυτόματοσ ι μθχανικόσ εξοπλιςμόσ: 

 

 Κάκε αυτόματοσ ι μθχανικόσ εξοπλιςμόσ που είναι απαραίτθτοσ για τθν 

υγεία και καλι διαβίωςθ των ηϊων επικεωρείται τουλάχιςτον μία φορά 

τθν θμζρα. 



 Όταν θ υγεία και οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ των ηϊων εξαρτϊνται από 

τεχνθτό ςφςτθμα αεριςμοφ, πρζπει να προβλζπεται εφεδρικό ςφςτθμα 

επαρκοφσ ανανζωςθσ του αζρα, ϊςτε να διαφυλάςςονται θ υγεία και οι 

καλζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των ηϊων ςε περίπτωςθ βλάβθσ του 

ςυςτιματοσ. 

 Πρζπει να προβλζπεται ςφςτθμα ςυναγερμοφ που να προειδοποιεί για 

τθ βλάβθ. Σο ςφςτθμα ςυναγερμοφ πρζπει να ελζγχεται τακτικά. 

 

ίτιςθ, πότιςμα και χοριγθςθ άλλων ουςιϊν:  

 

 Κατά διαςτιματα παρζχεται ςε όλα τα ηϊα ςιτθρζςιο κατάλλθλο και 

προςαρμοςμζνο ςτθν θλικία, το βάροσ, τθ ςυμπεριφορά και τισ 

φυςιολογικζσ τουσ ανάγκεσ. 

 υνεχισ πρόςβαςθ ςε επαρκι ποςότθτα πόςιμου νεροφ ι ικανοποίθςθ 

των αναγκϊν τουσ ςε υγρά με άλλουσ τρόπουσ. 

 Θ εγκατάςταςθ παροχισ τροφισ και νεροφ ςχεδιάηεται και ςυντθρείται 

κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να περιορίηεται ςτο ελάχιςτο ο κίνδυνοσ 

μόλυνςθσ τθσ τροφισ ι του νεροφ. 

 Δεν πρζπει να χορθγείται ςτα ηϊα καμία άλλθ ουςία εκτόσ από αυτζσ 

που χορθγοφνται για κεραπευτικοφσ ςκοποφσ ι για προφφλαξθ ι για 

ηωοτεχνικοφσ ςκοποφσ, εκτόσ αν ζχει αποδειχκεί από επιςτθμονικζσ 

μελζτεσ για τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των ηϊων ι ζχει διαπιςτωκεί από 

τθν πείρα ότι το αποτζλεςμα αυτισ τθσ ουςίασ δεν αποβαίνει εισ βάροσ 

τθσ υγείασ ι των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ του ηϊου. 

 

Μζκοδοι εκτροφισ: 

 

 Απαγορεφεται θ χριςθ φυςικϊν ι τεχνθτϊν μεκόδων εκτροφισ, οι 

οποίεσ προκαλοφν υπερβολικι ταλαιπωρία ι βλάβθ ςτα ηϊα. 

 Κανζνα ηϊο δεν πρζπει να περιορίηεται ςε εκτροφείο εάν δεν είναι 

δυνατόν να αναμζνεται ευλόγωσ, βάςει του γονότυπου ι του 

φαινότυπου του, ότι αυτό δεν κα ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία ι 

τθν καλι διαβίωςι του. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Τποχρεϊςεισ για Πράςινθ ενίςχυςθ (Άρκρο 43, Κανονιςμόσ 1307/2013 ΕΕ) 

2.1  Πράςινθ ενίςχυςθ κα δίνεται ςτουσ γεωργοφσ  με τθν προχπόκεςθ ότι 

τθροφν τρείσ βαςικζσ περιβαλλοντικζσ υποχρεϊςεισ:  

 

2.1.1 Διαφοροποίθςθ καλλιεργειϊν: Κάκε γεωργόσ πρζπει να εναλλάςςει 

ςτθν εκμετάλλευςι του τουλάχιςτον 2 καλλιζργειεσ όταν οι αρόςιμεσ 

εκτάςεισ του υπερβαίνουν τα 10 εκτάρια και τουλάχιςτον 3 καλλιζργειεσ 

όταν οι αρόςιμεσ εκτάςεισ του υπερβαίνουν τα 30 εκτάρια. 

Προβλζπονται επίςθσ διάφορεσ εξαιρζςεισ (μόνιμεσ καλλιζργειεσ, 

βοςκότοποι, χορτονομζσ, ρφηι, ψυχανκι κλπ) από τθν υποχρζωςθ 

εφαρμογισ του μζτρου. 

 

2.1.2 Διατιρθςθ μονίμων βοςκοτόπων: Σα κράτθ μζλθ κακορίηουν μόνιμουσ 

βοςκότοπουσ οι οποίοι είναι ευαίςκθτοι από περιβαλλοντικι άποψθ ςτισ 

περιφζρειεσ που καλφπτονται από τισ οδθγίεσ 92/43/ΕΟΚ ι 2009/147/ΕΚ 

και οι οποίοι απαιτοφν αυςτθρι προςταςία προκειμζνου να επιτευχκοφν 

οι ςτόχοι των εν λόγω οδθγιϊν.  

Σα κράτθ μζλθ μποροφν, προκειμζνου να εξαςφαλίςουν τθν προςταςία 

των πολφτιμων, από περιβαλλοντικι άποψθ, μόνιμων βοςκότοπων, να 

αποφαςίςουν να κακορίςουν περαιτζρω ευαίςκθτεσ περιοχζσ που 

βρίςκονται εκτόσ των περιοχϊν που καλφπτονται από τισ οδθγίεσ 

92/43/ΕΟΚ ι 2009/147/ΕΚ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μόνιμων 

βοςκότοπων ςε εδάφθ πλοφςια ςε άνκρακα.  

Σα κράτθ μζλθ εξαςφαλίηουν ότι θ αναλογία τθσ γθσ που αποτελεί 

μόνιμο βοςκότοπο προσ τθ ςυνολικι γεωργικι ζκταςθ δεν μειϊνεται 

κατά ποςοςτό μεγαλφτερο του 5 %. Θ τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ ελζγχεται 

εναλλακτικά ςε ατομικό, εκνικό ι περιφερειακό επίπεδο. 

 

2.1.3 Διατιρθςθ περιοχϊν οικολογικισ εςτίαςθσ: Τποχρζωςθ διατιρθςθσ 

περιοχϊν οικολογικισ εςτίαςθσ ςε ποςοςτό 5% και ενδεχόμενα 7% από 

το 2017. Ωσ τζτοιεσ περιοχζσ μποροφν να κεωρθκοφν ενδεικτικά οι 

αναβακμίδεσ, θ γθ ςε αγρανάπαυςθ, οι ηϊνεσ ανάςχεςθσ κα. Σο ποςοςτό 

εφαρμόηεται μόνο ςτισ αρόςιμεσ εκτάςεισ. Οι εκμεταλλεφςεισ με ζκταςθ 

κάτω των 15 εκταρίων απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ να διατθροφν 

εκτάςεισ οικολογικισ εςτίαςθσ.  

 

Οι υποχρεϊςεισ αυτζσ κα πρζπει να ξεπερνοφν τθν πολλαπλι ςυμμόρφωςθ 

και να αποτελοφν με τθ ςειρά τουσ τθ βάςθ για τα μζτρα του νζου 

Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. 

 



2.2 Επιπρόςκετα αναφζρεται  ότι μπορεί να γίνει ςυνδυαςμόσ ι 

αντικατάςταςθ των ανωτζρω πρακτικϊν με κάποιεσ ιςοδφναμεσ 

πρακτικζσ. Οι ιςοδφναμεσ πρακτικζσ είναι αυτζσ που περιλαμβάνουν 

παρόμοιεσ πρακτικζσ οι οποίεσ προςφζρουν ιςοδφναμο ι ανϊτερο επίπεδο 

οφζλουσ για το κλίμα και το περιβάλλον ςε ςφγκριςθ με μία ι πολλζσ από τισ 

πρακτικζσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1. Οι εν λόγω ιςοδφναμεσ 

πρακτικζσ και θ πρακτικι ι πρακτικζσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 

με τθν(τισ) οποία(-εσ) είναι ιςοδφναμθ(-εσ) παρατίκενται ςτο Παράρτθμα Ι 

(Παράρτθμα ΙΧ του 1307/2013).  

 

 

3. Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για χριςθ λιπαςμάτων και φυτοπροςτατευτικϊν 

προϊόντων 

 

3.1 Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθ χριςθ Λιπαςμάτων (Κ.Δ.Π 263/2007) 

Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθ χριςθ λιπαςμάτων είναι οι αρχζσ που 

υπάρχουν ςτον Κϊδικα Ορκισ Γεωργικισ Πρακτικισ (επιςυνάπτεται ωσ 

Παράρτθμα ΙΙ), όπου επιγραμματικά αναφζρεται: 

 Θ ςωςτι αποκικευςθ και μεταφορά των λιπαςμάτων 

 Θ ποςότθτα και ο χρόνοσ εφαρμογισ των λιπαςμάτων 

 Οι μζκοδοι λίπανςθσ 

 Οι αποςτάςεισ εφαρμογισ των λιπαςμάτων από υδάτινα ςϊματα 

 Θ απόρριψθ των άδειων ςυςκευαςιϊν. 

 

Δεν υπάρχουν απαιτιςεισ για τθ ρφπανςθ από φϊςφορο αφοφ ςτο παρόν 

ςτάδιο τα επιφανειακά και παράκτια φδατα τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ δεν 

αντιμετωπίηουν τζτοιο πρόβλθμα.  

 

 

3.2 Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθ χριςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 

φμφωνα με τουσ περί Ορκολογικισ Χριςθσ Γεωργικϊν Φαρμάκων 

Κανονιςμοφσ του 2012 και το περί Φυτοπροςτατευτικϊν Προϊόντων (Εκνικό 

χζδιο Δράςθσ) Διάταγμα, του 2013 (από εδϊ και ςτο εξισ το Διάταγμα) που 

εκδόκθκε ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ των ςχετικϊν Κανονιςμϊν, οι ελάχιςτεσ 

δεςμεφςεισ πάνω από τισ οποίεσ κα δφνανται να ενιςχφονται οι γεωργοί 

είναι: 

- Θ εφαρμογι των γενικϊν αρχϊν τθσ Ολοκλθρωμζνθσ Φυτοπροςταςίασ 

ςφμφωνα με το Μζροσ Ι, του Παραρτιματοσ του Διατάγματοσ. 

- Θ απόκτθςθ Πιςτοποιθτικοφ Κατάρτιςθσ Επαγγελματία Χριςτθ 

Φυτοπροςτατευτικϊν Προϊόντων μετά από ςχετικι εκπαίδευςθ, ςφμφωνα 

με το Μζροσ Α, του Παραρτιματοσ του Διατάγματοσ. 



- Θ επικεϊρθςθ του εξοπλιςμοφ εφαρμογισ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, 

ςφμφωνα με το Μζροσ Δ, του Παραρτιματοσ του Διατάγματοσ. 

- Οι περιοριςμοί για τθ χριςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων κοντά ςε 

υδάτινεσ επιφάνειεσ, ςφμφωνα με το Μζροσ Η, του Παραρτιματοσ του 

Διατάγματοσ κακϊσ και ςε άλλεσ ευαίςκθτεσ περιοχζσ ςφμφωνα με το 

Μζροσ Θ, του Παραρτιματοσ του Διατάγματοσ. 

- Οι απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με: 

i) τθν αποκικευςθ, χειριςμό, αραίωςθ και ανάμειξθ φυτοπροςτατευτικϊν 

προϊόντων πριν από τθν εφαρμογι, 

ii) το χειριςμό των ςυςκευαςιϊν και των καταλοίπων φυτοπροςτατευτικϊν 

προϊόντων, 

iii) τθ διάκεςθ του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ που απομζνει μετά τθν 

εφαρμογι, 

iv) τον κακαριςμό του εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιείται μετά τθν εφαρμογι 

και 

v) τθν ανάκτθςθ ι διάκεςθ των καταλοίπων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 

και των ςυςκευαςιϊν τουσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εκνικι και κοινοτικι 

νομοκεςία για τα απόβλθτα, όπωσ αυτζσ κα κακοριςκοφν με τουσ 

αντίςτοιχουσ Κϊδικεσ Ορκισ Γεωργικισ Πρακτικισ που κα εκδϊςει το Σμιμα 

Γεωργίασ, ςφμφωνα με το Μζροσ Θ, του Παραρτιματοσ του Διατάγματοσ.  

Ο Κϊδικασ Ορκισ Γεωργικισ Πρακτικισ κα ετοιμαςτεί από τον Κλάδο 

Ελζγχου Αγροχθμικϊν περί τα τζλθ Απριλίου 2014. 

 

4. Άλλεσ εκνικζσ νομοκεςίεσ 

υμμόρφωςθ με τισ πρόνοιεσ του Περί Ελζγχου τθσ Ρφπανςθσ των Νερϊν 

Νόμου (Πρόγραμμα Δράςθσ, Κ.Δ.Π. 258/2013).  

 


