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  ΘΔΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ 2010 

                ΔΓΚΤΚΛΗΟ - ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

    χκθσλα κε: 

 

1. Σνλ Καλ. (ΔΚ) 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ «γηα ηε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ γηα ηα θαζεζηψηα 

άκεζεο ζηήξημεο ζην πιαίζην ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηε ζέζπηζε νξηζκέλσλ 

θαζεζηψησλ ζηήξημεο γηα ηνπο γεσξγνχο, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 

1290/2005, (ΔΚ) αξηζ. 247/2006, (ΔΚ) αξηζ. 1453/2001, (ΔΚ) αξηζ. 1454/2001, (ΔΚ) αξηζ. 

378/2007 θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1782/2003».  

 

2. Σνλ Καλ. (ΔΚ) 1122/2009 ηεο Δπηηξνπήο «ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξεηαθψλ δηαηάμεσλ 

εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ πνιιαπιή 

ζπκκφξθσζε, ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, ζην 

πιαίζην ησλ θαζεζηψησλ άκεζεο ζηήξημεο γηα ηνπο γεσξγνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ελ ιφγσ 

θαλνληζκφ, θαζψο θαη ιεπηνκεξψλ δηαηάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 1234/2007 ηνπ 

πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ πνιιαπιή ζπκκφξθσζε ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο ζηήξημεο 

πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα». 

 

3. Σελ Κ.Τ.Α. ππ’ αξηζ. 262385/21.4.10 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο, Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ζρεηηθά κε ηελ «Δθαξκνγή ηνπ Καζεζηψηνο Πνιιαπιήο 

πκκφξθσζεο θαη ινηπά ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα ζε εθηέιεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

73/2009 θαη ηνπ θαλνληζκνχ 1698/05 ηνπ πκβνπιίνπ» (ΦΔΚ η. Β΄ 509/23.4.10). 
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Ηζρχνπλ ηα αθφινπζα φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο: 

 

Α. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΔΩΡΓΩΝ 

 

Κάζε γεσξγφο πνπ ιακβάλεη άκεζεο εληζρχζεηο ή είλαη δηθαηνχρνο ησλ κέηξσλ αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην άξ. 36 παξ. α) i-v θαη β) i, iv θαη v ηνπ Καλ. (ΔΚ) 

1698/2005, νθείιεη λα ηεξεί ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: 

Η.  Καιή Γεσξγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Καηάζηαζε 

 

1. Να µεξηµλά ψζηε ζηα αγξνηεκάρηα πνπ βξίζθνληαη ζε εδάθε µε θιίζε άλσ ηνπ 10%, λα 

ππάξρεη θπηηθή θάιπςε θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρνπηψζεσλ, µέρξη ηελ πξνεηνηµαζία ηνπ 

εδάθνπο γηα ηελ επφµελε ζπνξά, αλάινγα µε ηελ θαιιηέξγεηα.  

 
2. ε αγξνηεµάρηα µε θιίζε πάλσ απφ 10% πνπ θηλδπλεχνπλ απφ δηάβξσζε, ε άξνζε πξέπεη λα 

γίλεηαη θαηά ηηο ηζνυςείο ή δηαγψληα ή ελαιιαθηηθά λα δεµηνπξγνχληαη ζηαζεξέο 

αθαιιηέξγεηεο ισξίδεο σο δψλεο αλάζρεζεο, ζε απνζηάζεηο αλάινγεο µε ηηο εδαθηθέο 

ηδηφηεηεο θαη ηελ θιίζε. Δπίζεο ε άξδεπζε λα µε γίλεηαη µε ηε µέζνδν ηεο θαηάθιηζεο.  

 

3. Να µελ θαηαζηξέθεη ηηο αλαβαζµίδεο, ηηο μεξνιηζηέο, ηα αλαρψµαηα θαη ηα θπζηθά πξαλή ζηα 

φξηα ησλ αγξνηεµαρίσλ.  

 

4. Δθφζνλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ππάξρνπλ αξφζηκεο εθηάζεηο ν γεσξγφο νθείιεη ζε απηέο λα 

εθαξκφδεη ακεηςηζπνξά κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

       Α. Να θαιιηεξγεί θαη λα ελζσκαηψλεη ζην έδαθνο ρεηκεξηλά ςπραλζή, ζπκπιεξσκαηηθά πξνο 

ηελ εαξηλή θαιιηέξγεηα, ζην 20% ηεο αξφζηκεο έθηαζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη’ έηνο. Ωο 

επηιέμηκεο ζπκπιεξσκαηηθέο θαιιηέξγεηεο ςπραλζψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα εμήο: 

βίθνο, ξφβε, ηξηθχιη, κεδηθή, θηελνηξνθηθά θνπθηά, πίζζα, ιαζνχξη, ινχπηλα. ε αγξνηεκάρηα 

ζηα νπνία έρεη θαιιηεξγεζεί ςπραλζέο σο θχξηα θαιιηέξγεηα δελ απαηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή 

θαιιηέξγεηα.  

       Β. Να θαιιηεξγεί εηεζίσο ηνπιάρηζηνλ ηξείο δηαθνξεηηθέο (νκάδεο) θαιιηέξγεηεο ζηελ 

εθκεηάιιεπζή ηνπ. 

       Ο γεσξγφο απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζεο ακεηςηζπνξάο εθφζνλ απνδείμεη κε αηνκηθή ή 

ζπιινγηθή αλάιπζε εδάθνπο φηη ην έδαθνο ηνπ αγξνηεκαρίνπ πεξηέρεη 3% θαη’ ειάρηζην 

νξγαληθή νπζία.  

 
5. Αλάινγα µε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, επηιέγεη λα αθνινπζήζεη µηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξαθάησ πξαθηηθέο αλαθνξηθά µε ηα ππνιείµµαηα ησλ θαιιηεξγεηψλ:   

i. ελζσµάησζε ζην έδαθνο,   

ii. βφζθεζε ηεο θαιαµηάο,   

iii. θνπή θαη θάιπςε ηνπ εδάθνπο µε ηα ππνιείµµαηα (mulching) θαη ελζσµάησζή ηνπο ζην 

έδαθνο ηελ επφµελε άλνημε, 

iv. δηαηήξεζε ηεο θαιακηάο ζην ρσξάθη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα θαη ελζσκάησζε ηεο 

ηελ επφκελε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.   

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη µε άδεηα απφ ηελ νηθεία ∆/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

ζχκθσλε γλψκε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, µπνξεί λα πξνβεί ζε θαχζε ηεο θαιαµηάο. 

Δμαίξεζε απφ ηνλ θαλφλα απηφ απνηεινχλ νη δεζκεχζεηο γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθηχνπ NATURA 2000 (Οδεγία 92/43/ΔΟΚ), θαζψο θαη ζηηο Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο 

(ΕΔΠ) (Οδεγία 79/409/ΔΟΚ), φπνπ ηζρχνπλ νη δεζκεχζεηο πνπ επηβάιινληαη ζην πιαίζην ησλ  

θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ εθδίδνληα θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 1650/86 

«γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο».  
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Όζνλ αθνξά ζηα ππνιείκκαηα ησλ θιαδεκάησλ ζηηο κφληκεο θαιιηέξγεηεο (δελδξψλεο) 

ζπκπεξηιακβνκέλσλ ειαηψλσλ θαη ακπειψλσλ, δχλαληαη λα εθαξκνζζνχλ νη παξαθάησ 

ηξφπνη δηαρείξηζεο: 

i. ηεκαρηζκφο θαη θάιπςε ηνπ εδάθνπο (mulching) ή  

ii. ζπγθέληξσζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ θιαδέκαηνο ζε ζσξφ θαη θαχζε κε ηε ιήςε  ησλ  

αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ππξθαγηάο.  

 

6. Να µελ πξνβαίλεη ζε κεραληθή θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο φηαλ ππάξρεη πάγνο ή/θαη πιήξεο 

θάιπςε ηνπ αγξνηεµαρίνπ µε λεξφ.  

 

7. Να ζπµµνξθψλεηαη µε ηελ ειάρηζηε θαη ηε κέγηζηε ππθλφηεηα βφζθεζεο ησλ βνζθνηφπσλ, νη 

νπνίεο νξίδνληαη ζε 0,2 ΜΜΕ/εθηάξην θαη 3ΜΜΕ/ εθηάξην γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο δψσλ, 

εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ππάξρνπλ απζηεξφηεξεο ξπζµίζεηο θαηά πεξηνρή. ε πεξίπησζε 

πνπ δελ είλαη δπλαηή ε βφζθεζε, λα θφβεη θαη λα απνµαθξχλεη ηελ ζαµλψδε βιάζηεζε ησλ 

βνζθνηφπσλ εθηφο ηεο πεξίπησζεο ησλ θνηλφρξεζησλ βνζθνηφπσλ.  

 

8. Να µελ πξνβαίλεη ζε άξνζε ησλ µνλίµσλ βνζθνηφπσλ εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

πξνθχπηεη πεξηβαιινληηθή ή αξραηνινγηθή αλαγθαηφηεηα ε νπνία απνδεηθλχεηαη µε έγγξαθα 

ησλ αξµνδίσλ αξρψλ.  

 

9. ε πεξίπησζε πνπ ην αγξνηεκάρην παξακέλεη αθαιιηέξγεην, λα πξνβαίλεη ζηηο ειάρηζηεο 

θαιιηεξγεηηθέο παξεκβάζεηο ζην αγξνηεκάρην ψζηε λα δηαηεξείηαη απηφ ζε θαιή θαηάζηαζε 

θαη λα απνθεχγεηαη ε εηζβνιή αλεπηζχκεησλ εηδψλ. Ο γεσξγφο κπνξεί λα απνµαθξχλεη ηελ 

αλεπηζχκεηε βιάζηεζε είηε µε βφζθεζε είηε µε κεραληθφ θφςηκν θαη απνκάθξπλζε.  

 

10. Να δηαηεξεί ηνπο δελδξψλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειαηψλσλ θαη ησλ ακπειψλσλ ζε 

θαιή βιαζηηθή θαηάζηαζε ζε φηη αθνξά ζηα δέλδξα. O ππνξφθηνο ρψξνο ζα πξέπεη λα 

δηαρεηξίδεηαη ψζηε λα κελ ππάξρεη αλεπηζχκεηε βιάζηεζε κεγαιχηεξε ηνπο ελφο έηνπο.  

 

11. Να κελ θαηαζηξέθεη ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ φπσο θπηνθξάθηεο, 

πδαηνζπιινγέο, θαη δελδξνζηνηρίεο εληφο ησλ αγξνηεκαρίσλ ή θαη ζην πεξηζψξην απηψλ. 

Δηδηθά γηα ηηο εθηάζεηο βνζθνηφπσλ σο ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ νξίδνληαη επηπξφζζεηα θαη νη 

βξάρνη θαη μπιψδεηο ζάκλνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηνχο.  

 

12. Να δηαηεξεί ηνπο βνζθνηφπνπο ζε θαιή αγξνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε. Οξίδεηαη 

φξην πεξηεθηηθφηεηαο βξάρσλ ή μπισδψλ κε βνζθήζηκσλ θπηψλ, πνζνζηφ 25% ηεο έθηαζεο 

ηνπ βνζθφηνπνπ ή 35% γηα ηηο νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο.  

ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ, ηα ηκήκαηα ησλ εθηάζεσλ πνπ είλαη αθαηάιιεια γηα 

βφζθεζε ζεσξνχληαη κε επηιέμηκα.  

ε πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ ηεο κε ρξεζηκνπνηνχκελεο έθηαζεο είλαη κηθξφηεξν ηνπ νξίνπ, 

ππνινγίδεηαη ε πξαγκαηηθά ρξεζηκνπνηνχκελε έθηαζε ηνπ βνζθφηνπνπ πξνθεηκέλνπ λα 

ππνινγηζηεί ε ππθλφηεηα βφζθεζεο. Ζ επηιέμηκε γηα ελεξγνπνίεζε δηθαησκάησλ έθηαζε ηνπ 

βνζθφηνπνπ παξακέλεη ε ζπλνιηθή έθηαζε θαη ε κε βνζθήζηκε έθηαζε ζεσξείηαη σο ζηνηρείν 

ηνπ ηνπίνπ ππφ ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 11.  

 

13. Απφ 1.1.2010, νη γεσξγνί πνπ αξδεχνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο 

δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ρξήζεο λεξνχ πξνο άξδεπζε.  

Οη γεσξγνί νη νπνίνη είλαη κέιε Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (Σ.Ο.Δ.Β., Γ.Ο.Δ.Β., 

Σνπηθέο Δπηηξνπέο Άξδεπζεο, Πξνζσξηλέο Γηνηθνχζεο Δπηηξνπέο, Α.Ο..Α.Κ., Οξγαληζκφο 

Κσπαΐδαο), θαηέρνπλ βεβαίσζε φηη αλήθνπλ θαη πδξνδνηνχληαη απφ ηνλ αληίζηνηρν Ο.Δ.Β., 

ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζηελ πεξηνρή ηεο 

νπνίαο ιεηηνπξγεί ην αληίζηνηρν έξγν ή ηκήκα ηνπ έξγνπ. Αλ δελ αλήθνπλ ζε ζπιινγηθφ θνξέα 

άξδεπζεο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ παξάγσγνπ δηθαίνπ ηνπ λφκνπ 3199/2003, 

γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηεο πδξνιεςίαο.  
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ΗΗ. Καλνληζηηθέο Απαηηήζεηο Γηαρείξηζεο γηα ην Πεξηβάιινλ 
 

14. Να ελζσκαηψλεη θαηαιιήισο ζην έδαθνο ηα θνθθψδε αγξνρεµηθά ηα δε δνιψκαηα 

ηξσθηηθνθηνλίαο λα ηνπνζεηνχληαη εληφο ησλ ζηνψλ ησλ ηξσθηηθψλ, ψζηε λα µελ είλαη νξαηά. 

ε θάζε πεξίπησζε ζα εθαξκφδνληαη νη νδεγίεο γηα ηελ νξζή ρξήζε ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνχ 

πξντφληνο θαη ζα ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα.  

 
15. Να µελ θαηαζηξέθεη ηε θπζηθή απηνθπή βιάζηεζε ζηα φξηα ησλ αγξνηεµαρίσλ θαη ζηηο 

λεζίδεο εληφο ησλ αγξνηεµαρίσλ ηνπ. Οξίδεηαη ειάρηζην εχξνο δψλεο δηαηήξεζεο:  

 γηα ζάµλνπο 0,50µ εθαηέξσζελ ηεο ξίδαο ηνπ ζάµλνπ θαη   

 γηα δέλδξα ε θάζεηε πξνβνιή ηεο θψµεο ηνπ δέλδξνπ ζην έδαθνο.  

  

16. Να εθαξκφδεη ηε λνκνζεζία πεξί ζήξαο θαη ζπιινγήο εηδψλ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ  αξηζκ. 

414985/85 ΚΤΑ (Β 757), άξζξν 6, παξ.2 άξζξν 7, παξ 3γ, ζην Π.Γ. 86/69 (Α 7), άξζξν 256, 

παξ.2. θαη ζην ΠΓ 67/81 (Α 43), άξζξα 2 θαη 3 παξ.1. Δθφζνλ ν γεσξγφο επηζπκεί λα κελ 

δηελεξγείηαη ζήξα ζην αγξνηεκάρηφ ηνπ αλαξηά θαηάιιειε ζήκαλζε κεηά απφ άδεηα ηνπ 

νηθείνπ δαζαξρείνπ.  

 

17. Να µελ θαηαζηξέθεη θπζηθέο πδαηνζπιινγέο εληφο ησλ αγξνηεκαρίσλ.  

 

18. Να πξαγµαηνπνηεί ην ζεξηζµφ απφ ην θέληξν ηνπ αγξνηεµαρίνπ πξνο ην εμσηεξηθφ, 

πεξηζηξνθηθά ή ζε ισξίδεο εθφζνλ ην µέγεζνο ηνπ αγξνηεµαρίνπ θαη ηα δηαζέζηµα µέζα ην 

επηηξέπνπλ.  

 

19. Να ηεξεί ηνπο φξνπο εθαξκνγήο ησλ ιηπαζκάησλ θαη εδαθνβειηησηηθψλ πξντφλησλ φπσο 

αλαγξάθνληαη ζηηο εηηθέηεο ησλ ζθεπαζκάησλ ή/θαη ζχκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα ιίπαλζεο 

πνπ εθπνλνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ξχπαλζε 

ησλ ππνγείσλ πδάησλ.  

 

20. Να ηεξεί εκεξνιφγην ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη παξαζηαηηθά αγνξάο γηα ηε ρξήζε ιηπαζκάησλ 

θαη θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ζηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο 

ειεγθηηθέο αξρέο, φηαλ δεηεζνχλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν γεσξγφο ρξεζηκνπνηεί θνπξηά θαη, 

εθφζνλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα έθδνζεο ηηκνινγίσλ, πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ 

νπνία αλαγξάθνληαη ε αθξηβήο πνζφηεηα θνπξηάο θαη ε πξνέιεπζε απηήο.  

 

21. Να πξαγµαηνπνηεί ηελ έθπιπζε ησλ ςεθαζηηθψλ µεραλεµάησλ ζε απφζηαζε µεγαιχηεξε ησλ 

30 µέηξσλ απφ γεψηξεζε, ηάθξν ή πδαηνζπιινγή. 

 

22. Να θαζαξίδεη ηε βιάζηεζε εληφο ησλ ζηνηρείσλ ησλ αξδεπηηθψλ θαη ζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο παξνρεηεπηηθφηεηαο, µε µεραληθά θαη φρη µε ρεµηθά µέζα. 

Δπηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε ε ρξήζε ησλ εγθεθξηκέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ ρεκηθψλ 

ζθεπαζκάησλ, εθφζνλ αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπο. 

  

23. Να θαζνξίζεη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θαη λα ζεκάλεη επθξηλψο ρψξν ζπγθέληξσζεο θαη 

απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, φπνπ εμαζθαιίδεηαη ε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ξππνγφλσλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπζθεπαζηψλ ησλ αγξνρεµηθψλ.  

 

24. Να δηαηεξεί ηηο πάζεο θχζεσο αγξνηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε θαιή θαηάζηαζε ψζηε λα 

απνηξέπεηαη ε δηαθπγή ξππαληψλ πξνο ην πεξηβάιινλ.  

 

25. ε πεξίπησζε πνπ ν γεσξγφο πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηιχ απφ αζηηθά απφβιεηα γηα ηε 

ιίπαλζε ηνπ εδάθνπο, νθείιεη λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο αδεηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφµελα ζηα άξζξα 3 θαη 4 ηεο  αξηζ. 80568/4225/91 ΚΤΑ (Β 641).  
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26. Οη γεσξγνί πνπ δηαζέηνπλ εθκεηαιιεχζεηο εληφο πεξηνρψλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί σο δψλεο 

εππξφζβιεηεο απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο γεληθέο 

ππνρξεψζεηο ησλ θσδίθσλ νξζήο πξαθηηθήο γηα ηε ληηξνξχπαλζε πνπ αλαθέξνληαη ζηελ  

αξηζκ. 85167/820 ΚΤΑ « Έγθξηζε Κψδηθα Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο»  (Β 477) θαη 

επηπιένλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη νη εθκεηαιιεχζεηο ηνπο νθείινπλ λα ηεξνχλ 

ηα αθφινπζα:   

i. Γηα ην Κσπατδηθφ πεδίν ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 ηεο αξηζ. 20417/2520 ΚΤΑ (Β 

1195) 

ii. Γηα ην Αξγνιηθφ πεδίν ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 ηεο αξηζ. 20416/2519 ΚΤΑ (Β 1196) 

iii. Γηα ην Θεζζαιηθφ πεδίν ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 ηεο αξηζ. 25638/2905 ΚΤΑ(Β 1422) 

iv. Γηα ηε ιεθάλε ηνπ Πελεηνχ Ζιείαο ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 ηεο αξηζ. 20418/2521 

ΚΤΑ (Β 1197) 

v. Γηα ην λνκφ Θεζζαινλίθεο Κηιθίο, Πέιιαο θαη Ζκαζίαο ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3 ηεο 

αξηζ. 16175/824/12.4.2006 ΚΤΑ (Β 530) 

vi. Γηα ηε ιεθάλε ηνπ ηξπκφλα ζην Ννκφ εξξψλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3 ηεο αξηζ. 

50982/2309/11.12.2006 ΚΤΑ (Β 1894) 

vii. Γηα ηελ πεδηάδα Άξηαο Πξέβεδαο ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3 ηεο αξηζ. 

50981/2308/11.12.2006 ΚΤΑ (Β 1895) 

 

27. Να κελ ελαπνζέηεη πγξά θηελνηξνθηθά απφβιεηα ζε δψλε πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 20 κέηξσλ 

απφ επηθαλεηαθά λεξά θαη 50 κέηξσλ απφ πεγέο, πεγάδηα ή γεσηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα χδξεπζε. 

 

28.  Να απνθεχγεη ηε δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ θαζψο θαη ηελ εθαξµνγή νξγαληθήο θνπξηάο ζε 

εθηάζεηο µε θιίζε µεγαιχηεξε ηνπ 8%. 

 

29. Καηά ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε µείσζε ηεο ξχπαλζεο ησλ λεξψλ 

απφ ληηξηθά. Γηα ην ιφγν απηφ ηα ζηεξεά απφβιεηα πνπ πξνθχπηνπλ µεηά απφ ην δηαρσξηζµφ 

πγξψλ-ζηεξεψλ νδεγνχληαη ζε θνπξνζσξφ ρσξεηηθφηεηαο ηφζεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν 

ρξφλνο παξαµνλήο ηνπο γηα 90-180 εµέξεο ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ 

παξαµέλνπλ ζην ζηάβιν. ε πεξίπησζε πνπ ηα απφβιεηα δηαηεξνχληαη ζε πγξή µνξθή ζε 

ππνδαπέδηα θαλάιηα ζα πξέπεη λα ιαµβάλεηαη µέξηµλα ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ζπγθξάηεζήο ηνπο γηα επαξθή ρξνληθή πεξίνδν αλάινγα µε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαηά ηελ 

νπνία ην έδαθνο είλαη ζε θαηάζηαζε πδαηνθνξεζµνχ ή φηαλ είλαη παγσµέλν ή θαιπµµέλν µε 

ρηφλη. Οη ρξφλνη απηνί µπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη εθφζνλ θαηά ην ρεηξηζµφ ησλ απνβιήησλ 

εθαξµφδνληαη θαη άιιεο πξφζζεηεο ηερληθέο πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηε µείσζε ησλ φγθσλ 

απνζήθεπζεο. Ζ πνζφηεηα θνπξηάο πνπ πξνζηίζεηαη θάζε ρξφλν ζην έδαθνο, είηε απφ 

αλζξψπνπο είηε απφ ηα ίδηα ηα δψα, λα µελ πεξηέρεη άδσην πάλσ απφ 170 ριγ/εθηάξην.  

 

30. Γηα ηα αγξνηεµάρηα εληφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ NATURA 2000 (Οδεγία 

92/43/ΔΟΚ), θαζψο θαη ζηηο Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) (Οδεγία 79/409/ΔΟΚ ν 

γεσξγφο νθείιεη επηπιένλ λα ηεξεί θαη ηα παξαθάησ:  

i. Να µελ εηζάγεη ηελ θαιιηέξγεηα μεληθψλ εηδψλ ρσξίο ηελ εηδηθή άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΑΑΣ.  

ii. ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο φπνπ ππάξρεη ζπγθέληξσζε θνπξηάο απηή λα γίλεηαη ζε 

θαιπµµέλν ρψξν, φπνπ ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια µέηξα γηα ηελ απνθπγή έθπιπζεο 

ξππαληψλ.  

iii. Ζ βφζθεζε ησλ δψσλ ηνπ λα γίλεηαη θαη σο κέζν δηαρείξηζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ, ππφ ηηο 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

α. Ζ βνζθντθαλφηεηα θαηά είδνο, ν ρξφλνο, ε δηάξθεηα θαη νη ρψξνη βφζθεζεο, ν αξηζκφο 

θαη ην είδνο δψσλ πνπ ζα επηηξέπεηαη εθάζηνηε, ζα θαζνξίδνληαη απφ εηδηθή δηαρεηξηζηηθή 

κειέηε ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή Ννκαξρίαο, ή άιινπ ηνπηθνχ θνξέα πνπ ζα ιακβάλεη 

ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο νηθνινγηθέο απαηηήζεηο ηεο πεξηνρήο.  
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β. Μέρξη ηελ νξηζηηθή ζεψξεζε ηεο εηδηθήο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο, θαη ειιείςεη άιισλ 

εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ, ε βφζθεζε αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 

ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο. 

γ.  ε θαηαγεγξακκέλεο λεζίδεο θπζηθήο βιάζηεζεο φπνπ αλαπαξάγνληαη είδε άγξηαο 

παλίδαο, απαγνξεχεηαη ε βφζθεζε απφ 1ε Μαξηίνπ έσο 30ε Ηνπλίνπ εθάζηνπ έηνπο. Οη 

πεξηνρέο απηέο θέξνπλ ζήµαλζε µε επζχλε ησλ θαζ’ χιελ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ θαη 

θνξέσλ. 

iv. Να κε ζπιιέγεη, θφβεη μεξηδψλεη ή θαηαζηξέθεη ηα απηνθπή θπηά πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην παξάξηεκα 4 ηεο ππ’ αξηζ. 33318/98 ΚΤΑ (Β 1289). Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε 

δηαηήξεζε, κεηαθνξά θαη πψιεζε ή αληαιιαγή θπηψλ ησλ εηδψλ απηψλ. 

v. Να µελ θαιιηεξγεί γελεηηθά ηξνπνπνηεµέλα θπηά.  

 

ΗΗΗ. Καλνληζηηθέο Απαηηήζεηο Γηαρείξηζεο γηα ηελ Αλαγλώξηζε θαη Καηαγξαθή ησλ Εώσλ 

 

31. Να ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.∆. 84/95 (Α 52) άξζξν 4 παξ. 1 & 3 θαη άξζξν 5 παξ. 1 

«Αλαγλψξηζε θαη θαηαγξαθή ησλ δψσλ ζε ζπµµφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/102/ΔΟΚ ηνπ 

πµβνπιίνπ».  

 
32. Να πξνζέξρεηαη ζηηο θηεληαηξηθέο αξρέο ησλ Ννµαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ πξνθεηµέλνπ λα 

ππνβάιεη ην εηδηθφ έληππν έλαξμεο ιεηηνπξγίαο εθµεηάιιεπζεο θαη λα αηηείηαη έγθξηζε γηα ηε 

ζήµαλζε ησλ δψσλ (Άξζξν 3, ηεο Οδεγίαο 92/102/ΔΟΚ).  

 
33.  Να ππνβάιιεη ζηηο θηεληαηξηθέο αξρέο ησλ λνµαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ ζπµπιεξσµέλα ηα 

εηδηθά έληππα πνπ αθνξνχλ ηηο µεηαβνιέο (ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο θαη ηεο δηαθνπήο 

ιεηηνπξγίαο) πνπ ζπµβαίλνπλ ζηελ εθµεηάιιεπζε (Άξζξν 3, ηεο Οδεγίαο 92/102/ΔΟΚ).  

 
34.  Να ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζµνχ (ΔΚ) 1760/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

πµβνπιίνπ, άξζξα 4 θαη 7 «Θέζπηζε ζπζηήµαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ 

βννεηδψλ θαη ηελ επηζήµαλζε ηνπ βνείνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ µε βάζε ην βφεην θξέαο, 

θαζψο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζµνχ 820/97 (ΔΚ) ηνπ πµβνπιίνπ».  

 
35.  Να ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζµνχ (ΔΚ) 911/2004 ηεο Δπηηξνπήο, άξζξα 6, 8 θαη 9, γηα 

ηελ «Δθαξµνγή ηνπ θαλνληζµνχ (ΔΚ) 1760/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πµβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα ελψηηα, ηα δηαβαηήξηα θαη ηα µεηξψα εθµεηαιιεχζεσλ».  

 
36. Να ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζµνχ (ΔΚ) 21/2004 ηνπ πµβνπιίνπ, άξζξα 4 θαη 5 

«Θέζπηζε ζπζηήµαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ αηγνπξνβάησλ θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζµνχ (ΔΚ) αξηζµ. 1782/2003 θαη ησλ νδεγηψλ 92/102/ΔΚ θαη 

64/432/ΔΟΚ».  

 
37. Να ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. 263493/2004 ΚΤΑ (Β 1253) άξζξν 6 παξάγξαθνη Ζ θαη  

Η∆, άξζξν 7 παξάγξαθνη Α θαη ∆, άξζξα 8, θαη 10 «πµπιεξσµαηηθά µέηξα γηα ησλ εθαξµνγή 

ηνπ ζπζηήµαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ εθµεηαιιεχζεσλ αηγνπξνβάησλ θαη ηνπ 

δσηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ ζε εθαξµνγή ηνπ θαλνληζµνχ (ΔΚ) 21/2004 ηνπ πµβνπιίνπ».  

 
IV. Καλνληζηηθέο Απαηηήζεηο Γηαρείξηζεο γηα ηε Γεκόζηα Τγεία, ηελ Τγεία ησλ Εώσλ θαη 

ησλ Φπηώλ  

 

38. Να ηεξεί ηνπο φξνπο εθαξµνγήο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ ζθεπαζµάησλ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ 

απφθαζε έγθξηζεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (ππ’ αξηζ. 26857/553/4.4.1988 ΚΤΑ 

(Β196) θαη Π.Γ. 115/1997 (Α104).  
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39. Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 4, 5, 6 θαη 8 ηνπ Π.Γ. 259/1998 (Α 191), φπσο 

θάζε θνξά ηζρχεη. Απφ ηηο θαηά παξέθθιηζε επηηξεπφκελεο νπζίεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 259/1998 

εμαηξείηαη ε νηζηξαδηφιε 17Β, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Π.Γ. 233/2005 (Α 281). ε κεκνλσκέλεο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ ε ρνξήγεζε νπζηψλ γίλεηαη γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο ππφ ηελ επζχλε 

θηεληάηξνπ, ν γεσξγφο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο ρξφλνπο αλακνλήο θαη λα απνδεηθλχεη κε 

έγγξαθα ζηνηρεία ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ άξζξσλ 4, 5, 6 θαη 8 ηνπ Π.Γ. 259/1998, 

φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

 

40. Να ηεξεί ηνπο ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ θαη λα κε δηαζέηεη 

ή πσιεί πξντφληα επηβιαβή ή αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε. 

 

41. Να ηεξεί κεηξψν εηζξνψλ θαη εθξνψλ ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη 

παξαζηαηηθά αγνξάο (θπξίσο γηα ζπφξνπο, ιηπάζκαηα, δσνηξνθέο) θαη πψιεζεο (θπξίσο πξντφληα 

ηεο εθκεηάιιεπζεο, δσνηξνθέο) ζχκθσλα κε ηα άξζξα 14, 15, 17, 18, 19 θαη 20 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 

178/2002. ε πεξίπησζε πνπ, κέζσ ηεο ηρλειαζηκφηεηαο ησλ δσηθψλ ηξνθίκσλ, δηαπηζηψλεηαη 

επζχλε ηνπ παξαγσγνχ, απηφο ππνρξενχηαη λα απνδεηθλχεη εγγξάθσο θάζε ζηνηρείν πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ γηα ηα πξφζσπα ηα νπνία ηνλ πξνκήζεπζαλ ή ζηα νπνία δηέζεζε δψα ή δσηθά πξντφληα. 

Τπνρξενχηαη, επίζεο, λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο, ηα κέηξα θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ 

αξκνδίσλ αξρψλ. Σν «κεηξψν εηζξνψλ θαη εθξνψλ» απνηειείηαη απφ θάθειν παξαζηαηηθψλ θαη 

εγγξάθσλ, ζπλνδεπφκελν απφ πίλαθα φπνπ θαηαγξάθνληαη εκεξνινγηαθά νη εηζξνέο θαη νη εθξνέο 

ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ζπζρεηίδνληαη κε ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά θαη έγγξαθα.  

 

42. Να ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7 θαη ην Παξάξηεκα ΗV ηνπ Καλ. (ΔΚ) 999/2001, φπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θάζε θνξά. Γηα ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην αλσηέξσ Παξάξηεκα 

παξεθθιίζεηο, ν γεσξγφο ιακβάλεη εηδηθή έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο θηεληαηξηθέο αξρέο. Ο 

γεσξγφο πνπ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο επηηξεπφκελεο θαηά παξέθθιηζε δσηθέο πξσηεΐλεο 

ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 999/2001, φπσο ηζρχεη, ζηελ παξαγσγή ζχλζεησλ 

δσνηξνθψλ, ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηελ νηθεία Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο  αξηζκ.  275751/2004 ΚΤΑ ( Β 1276).  

 

43. Να ελεκεξψλεη ακέζσο ηηο αξκφδηεο θηεληαηξηθέο αξρέο γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δψνπ ππάξρεη 

ππφλνηα φηη έρεη πξνζβιεζεί απφ Μεηαδνηηθή πνγγψδε Δγθεθαινπάζεηα (Μ..Δ.). Να 

απνκνλψλεη ην χπνπην δψν απφ ηα ππφινηπα δψα ηεο εθηξνθήο θαη λα πεξηνξίδεη ηα ππφινηπα δψα 

ηεο εθηξνθήο, ψζηε λα κελ έξρνληαη ζε επαθή κε δψα άιισλ εθηξνθψλ, κέρξηο φηνπ είλαη 

δηαζέζηκα ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. ε πεξίπησζε επηβεβαίσζεο ηεο 

παξνπζίαο Μ..Δ., λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο, ηα κέηξα θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ 

θηεληαηξηθψλ αξρψλ. Τπνρξενχηαη, επίζεο, λα παξέρεη θάζε ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ αγνξά, 

πψιεζε, γέλλεζε ή κεηαθίλεζε δψσλ, θαζψο θαη ηελ αγνξά, ρξήζε θαη δηάζεζε δσνηξνθψλ 

(άξζξα 11, 12 θαη 13 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 999/2001).  

 

44.  Να κελ αγνξάδεη θαη λα κελ πσιεί δψα, ζπέξκα, έκβξπα θαη σάξηα θαη απνγφλνπο πξψηεο 

γεληάο δψσλ, γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ππφλνηεο ή έρεη επηβεβαησζεί φηη έρνπλ πξνζβιεζεί απφ 

Μ..Δ. ε θάζε πεξίπησζε αγνξάο ή πψιεζεο δψσλ, απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα 

θαηάιιεια πγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη 

θνηλνηηθή λνκνζεζία, αληίγξαθα ησλ νπνίσλ ν παξαγσγφο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζε αξρείν γηα 

ηξία ρξφληα κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ δψνπ απφ ηελ εθηξνθή (άξζξν 15 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 

999/2001).  

 

V. Καλνληζηηθέο Απαηηήζεηο Γηαρείξηζεο γηα ηε Γεκόζηα Τγεία, ηελ Τγεία ησλ Εώσλ θαη ησλ 

Φπηώλ - Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ  

 

45. Απφβιεηα − Απνθπγή ξχπαλζεο  

i. Να ρεηξίδεηαη ηα απφβιεηα ηεο  εθκεηάιιεπζεο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ 

επηκνιχλνληαη ηα παξαγφκελα πξντφληα.  



 8 

ii. Να δηαρσξίδεη ζαθψο ρσξνηαμηθά ηηο παξαγφκελεο πξψηεο χιεο απφ ηα απφβιεηα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο.  

 
46. Εσνηξνθέο 

i. Να θαηαγξάθεη ζην κεηξψν εηζξνψλ θαη εθξνψλ ηπρφλ ρξήζε ρεκηθψλ ζθεπαζκάησλ 

θαηά ηελ παξαγσγή ησλ πξψησλ πιψλ δσνηξνθψλ θαη λα ηεξεί αξρείν ησλ εηηθεηψλ ηνπο.  

ii. Δθφζνλ ρξεζηκνπνηεί κε θαξκαθεπηηθά πξφζζεηα δσνηξνθψλ, λα ην πξάηηεη ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ γεσπφλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη λα θαηαγξάθεη ηηο ρνξεγνχκελεο 

πνζφηεηεο θαη ηηο εκεξνκελίεο ρξήζεο ηνπο.  

iii. Να θαηαγξάθεη ζην κεηξψν εηζξνψλ θαη εθξνψλ ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ 

δσνηξνθψλ (ζηνηρεία πσιεηή, αξηζκφ έγθξηζεο/ εγγξαθήο ηεο κνλάδαο) πνπ ρξεζηκνπνηεί 

γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη λα ηεξεί αξρείν ησλ αληίζηνηρσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη εηηθεηψλ.  

iv. Δθφζνλ ρξεζηκνπνηεί γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο δσνηξνθέο, λα ηεξεί αξρείν γηα πεξίνδν 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, ζηα νπνία αλαγξάθνληαη ην φλνκα ηνπ 

γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ θαη ν κνλαδηθφο ηαπηνπνηεηήο ηνπ.  

v. Να ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ δσνηξνθψλ, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δψνπ γηα ην 

νπνίν πξννξίδνληαη, θαη λα δηαρσξίδνληαη ρσξνηαμηθά νη θαξκαθνχρεο απφ ηηο κε 

θαξκαθνχρεο δσνηξνθέο.  

 
47. Τγεία − Πξφιεςε  

i. Να ρξεζηκνπνηεί ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, ζχκθσλα κε ηηο αλαγξαθφκελεο ζε 

απηά νδεγίεο, θαη λα ηεξεί αξρεία. Δπίζεο, λα ρξεζηκνπνηεί ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα 

εθαξκφδνληαο θηεληαηξηθή ζπληαγή θαη λα θαηαγξάθεη ηηο εκεξνκελίεο ρνξήγεζεο ηνπο 

θαη ηελ πεξίνδν αλακνλήο ζην κεηξψν θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ηεο εθκεηάιιεπζεο.  

ii. Να ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο αζζελεηψλ απφ ηα 

λενεηζαρζέληα δψα ηεο εθκεηάιιεπζεο.  

iii. Να γλσζηνπνηεί ζηελ αξκφδηα θηεληαηξηθή ππεξεζία νπνηνδήπνηε θξνχζκα ή χπνπην 

ζχκπησκα δσναλζξσπνλφζνπ εθδεισζεί ζηα δψα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θαη λα 

πξαγκαηνπνηεί ηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο, φπσο απηέο ηνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί απφ ηελ 

αξκφδηα θηεληαηξηθή ππεξεζία.  

iv. Να ηεξεί ζε αξρείν γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ, ηπρφλ εξγαζηεξηαθέο 

αλαιχζεηο δεηγκάησλ απφ ηα δψα θαη ηα θπηά ηεο εθκεηάιιεπζεο ή δεηγκάησλ γηα άιινπο 

ζθνπνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ειέγρνπο 

θαη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο.  

v. Να κελ ζηεγάδεη ζηνλ ίδην ρψξν Αίγεο θαη Βννεηδή θαη αλ απηφ ζπκβαίλεη, λα 

πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο ζηηο αίγεο γηα θπκαηίσζε.  

vi. Όηαλ ππάξρεη πηελνηξνθηθή κνλάδα ζηελ εθκεηάιιεπζε, ηα παξαγφκελα απγά ζα πξέπεη 

λα θπιάζζνληαη ζε μεξφ θαη ζθηεξφ κέξνο θαη λα είλαη θαζαξά, καθξηά απφ 

κνιπζκαηηθνχο παξάγνληεο.  

 
48. Παξαγσγή Γάιαθηνο  

i. Να αξκέγεη ρσξηζηά ηα δψα ζηα νπνία εθαξκφδεηαη θαξκαθεπηηθή αγσγή ή εθαξκφζηεθε 

ζην παξειζφλ θαη δελ έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο αλακνλήο, θαζψο θαη ηα δψα πνπ δελ είλαη 

πγηή θαη εηδηθφηεξα παξνπζηάδνπλ ππξεηφ, θιεγκνλέο ή πιεγέο ηνπ καζηνχ, εκπχξεηε 

εληεξίηηδα κε δηάξξνηα, κφιπλζε ηεο νπξνγελλεηηθήο νδνχ κε απέθθξηκα ή νπνηνδήπνηε 

ζχκπησκα δσναλζξσπνλφζνπ. Σν γάια ησλ παξαπάλσ δψσλ δελ ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη 

γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ελψ θαηά ηελ άκειμή ηνπο δελ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θνηλέο ακειθηηθέο κεραλέο ή πεξηέθηεο κε ηα ππφινηπα δψα.  

ii. Δπίζεο, λα κε ρνξεγεί ζηελ θαηαλάισζε λσπφ αγειαδηλφ γάια, αλ ε εθκεηάιιεπζε ηνπ 

δελ είλαη απαιιαγκέλε ή επίζεκα απαιιαγκέλε θπκαηίσζεο θαη βξνπθέιισζεο. Σέινο, λα 

κε ρνξεγεί ζηελ θαηαλάισζε ή πξνο κεηαπνίεζε πξφβεην ή αίγεην γάια, εθ’ φζνλ ε 

εθκεηάιιεπζε ηνπ δελ είλαη απαιιαγκέλε ή επίζεκα απαιιαγκέλε βξνπθέιισζεο ή 
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εκβνιηαζκέλε θαη’ απηήο.  

iii. Να ρξεζηκνπνηεί θαηάιιειν εμνπιηζκφ ζηελ παξαγσγή ηνπ γάιαθηνο θαη λα δηαηεξεί ζε 

θαιή ιεηηνπξγηθή θαη πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνλ εμνπιηζκφ απηφ.  

iv. Οη ρψξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή γάιαθηνο λα είλαη δηαρσξηζκέλνη απφ ην 

ρψξν δηαβίσζεο ησλ δψσλ.  

v. Να απνζεθεχεη ην γάια ζε κέγηζηε ζεξκνθξαζία 8° C, εθφζνλ απηφ εηζθνκίδεηαη 

θαζεκεξηλά ή δηαθνξεηηθά ζε κέγηζηε ζεξκνθξαζία 6° C.  

vi. Να δηαζθαιίδνπλ φηη ε θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ άκειμεο  είλαη ηέηνηα ψζηε λα 

πεξηνξίδεηαη ε κφιπλζε ηνπ γάιαθηνο, θαη oη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ηνπ γάιαθηνο 

λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηα παξάζηηα. Ο εμνπιηζκφο άκειμεο δηαηεξείηαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη, εάλ θξίλεηαη αλαγθαίν, λα απνιπκαίλεηαη πξηλ απφ ηελ άκειμε θαη λα 

εμαζθαιίδεηαη φηη νη ζειέο, ν καζηφο θαη ε γχξσ απφ απηφλ πεξηνρή είλαη θαζαξέο. 

 
49. Ηρλειαζηκφηεηα  

Να ηεξεί αξρείν παξαζηαηηθψλ θαη εγγξάθσλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ηεο εθκεηάιιεπζεο, ψζηε 

λα είλαη ν ειεγθηήο ζε ζέζε λα αληηιεθζεί απφ πνχ πξνήιζαλ νη πξψηεο χιεο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο θαη πνηνο ήηαλ ν πξννξηζκφο ησλ πξντφλησλ θαη παξαπξντφλησλ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο. Σν αξρείν πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:  

 Όλνκα θαη δηεχζπλζε πξνκεζεπηή ή /θαη πειάηε,  

 Φχζε θαη πνζφηεηα εηζξνψλ ή / θαη πξντφλησλ πνπ δηαθηλήζεθαλ,  

 Ζκεξνκελία ζπλαιιαγήο 

 
50. Δηδνπνηήζεηο  

i. ε πεξίπησζε πνπ ν γεσξγφο − παξαγσγφο ηξνθίκσλ έρεη ππφλνηεο φηη ηξνθή πνπ έθπγε 

απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ είλαη ή ελδέρεηαη λα είλαη αλαζθαιήο, ππνρξενχηαη λα 

ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο αξρέο (Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Γ/λζε Κηεληαηξηθήο, Γ/λζε 

Τγείαο ηεο νηθείαο  Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ή ηνλ ΔΦΔΣ) θαη ηνπο παξαιήπηεο ησλ 

πξντφλησλ θαη λα εθθηλήζεη δηαδηθαζία απφζπξζεο ηνπο.  

ii. ε πεξίπησζε πνπ ν γεσξγφο έρεη ππφλνηεο φηη ηξνθή πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ κπνξεί λα 

είλαη αλαζθαιήο ή επηβιαβήο γηα θαηαλάισζε, ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηηο αξκφδηεο 

αξρέο (Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Γ/λζε Κηεληαηξηθήο, Γ/λζε Τγείαο ηεο νηθείαο  

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ή ηνλ ΔΦΔΣ), ψζηε λα εθθηλεζνχλ δηαδηθαζίεο απφζπξζεο. 

 

VI. Καλνληζηηθέο Απαηηήζεηο Γηαρείξηζεο γηα ηελ Κνηλνπνίεζε Αζζελεηώλ 

 

51. Ο γεσξγφο-ηδηνθηήηεο ή θάζε πξφζσπν πνπ πεξηπνηείηαη ή θξνληίδεη δψα ππνρξενχηαη λα δειψλεη 

ακέζσο ζηηο αξκφδηεο θηεληαηξηθέο αξρέο ηελ χπαξμε ή ηελ ππφλνηα χπαξμεο αθζψδνπο ππξεηνχ. 

Τπνρξενχηαη, επίζεο, λα δηαηεξεί ηα δψα γηα ηα νπνία ππάξρεη ππφλνηα ή πξνζβνιή απφ αθζψδε 

ππξεηφ απνκνλσκέλα απφ θάζε άιιν είδνο εππξφζβιεηνπ δψνπ, λα κελ επηζθέπηεηαη άιιεο 

εθηξνθέο δψσλ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο, ηα κέηξα θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ 

θηεληαηξηθψλ αξρψλ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο. [άξζξν 

3 ηνπ Π.Γ. 32/2007 (Α 30)].  

 

52. Ο γεσξγφο-ηδηνθηήηεο ή θάζε πξφζσπν πνπ πεξηπνηείηαη ή θξνληίδεη δψα ππνρξενχηαη λα 

δειψλεη ακέζσο ζηηο αξκφδηεο θηεληαηξηθέο αξρέο ηελ χπαξμε ή ηελ ππφλνηα χπαξμεο 

παλψινπο ησλ βννεηδψλ, παλψινπο ησλ κηθξψλ κεξπθαζηηθψλ, θπζαιηδψδνπο λφζνπ ησλ 

ρνίξσλ, θαηαξξντθνχ ππξεηνχ, επηδσνηηθήο αηκνξξαγηθήο λφζνπ ησλ ειαθηψλ, επινγηάο ησλ 

αηγνπξνβάησλ, θπζαιηδψδνπο ζηνκαηίηηδαο, αθξηθαληθή παλψιε ησλ ρνίξσλ, νδψδνπο 

δεξκαηίηηδαο θαη λφζνπ ηεο θνηιάδαο ηνπ RIFT. Τπνρξενχηαη, επίζεο, λα δηαηεξεί ηα δψα γηα 

ηα νπνία ππάξρεη ππφλνηα ή πξνζβνιή απφ ηηο αζζέλεηεο απηέο απνκνλσκέλα απφ θάζε άιιν 

είδνο εππξφζβιεηνπ δψνπ, λα κελ έξρεηαη ζε επαθή κε δψα άιισλ εθηξνθψλ θαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο, ηα κέηξα θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ θηεληαηξηθψλ 

αξρψλ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο. [άξζξν 3 & 4 ηνπ 

Π.Γ. 138/1995 (Α 88) θαη άξζξν 3 & 4 ηνπ Π.Γ. 33/2003 (Α 34), Π.Γ 37/2005 (Α 56)]. 
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VII. Καλνληζηηθέο Απαηηήζεηο Γηαρείξηζεο γηα ηελ Καιή Μεηαρείξηζε ησλ Εώσλ 

 

53. Ο γεσξγφο, ν νπνίνο εθηξέθεη κφζρνπο, λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 

ηνπ Π.Γ. 179/1998 (Α 133), νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: 

 

«Άξζξν 3 

1. Όιεο νη λεόδκεηεο ή αλνηθνδνκεζείζεο εθκεηαιιεύζεηο θαη όιεο νη εθκεηαιιεύζεηο πνπ 

ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία γηα πξώηε θνξά κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο δηαηάγκαηνο, πξέπεη 

λα πιεξνύλ ηνπιάρηζηνλ ηηο αθόινπζεο απαηηήζεηο: 

— όηαλ νη κόζρνη ζηαβιίδνληαη νκαδηθά, πξέπεη λα δηαζέηνπλ ειεύζεξν ρώξν αξθεηό ώζηε λα 

κπνξνύλ λα ζηξέθνληαη θαη λα θαηαθιίλνληαη άλεηα, εκβαδνύ δε ηνπιάρηζηνλ 1,5m
2
 αλά κόζρν 

δώληνο βάξνπο 150 kg, 

— όηαλ ηα βννεηδή ζηαβιίδνληαη ζε αηνκηθά δηακεξίζκαηα ή είλαη δεκέλα ζε ρσξίζκαηα, ηα 

δηακεξίζκαηα ή ηα ρσξίζκαηα πξέπεη λα έρνπλ δηάηξεηα ηνηρώκαηα θαη ην πιάηνο ηνπο δελ 

πξέπεη λα είλαη θαηώηεξν είηε από 90 cm ± 10, είηε από 0,80 θνξέο ην ύςνο ηνπ ζεκείνπ 

πξνζδέζεσο. 

 

2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ εθαξκόδνληαη ζηηο εθκεηαιιεύζεηο κε ιηγόηεξνπο από έμη 

κόζρνπο. 

 

3. Από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1998, γηα όιεο ηηο λεόδκεηεο ή αλαθαηληζκέλεο εθκεηαιιεύζεηο θαη γηα 

εθείλεο πνπ ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, ηζρύνπλ νη αθόινπζεο δηαηάμεηο: 

α) θαλέλαο κόζρνο δελ πεξηνξίδεηαη ζε αηνκηθό θισβό κεηά από ηελ ειηθία ησλ νθηώ 

εβδνκάδσλ , εθηόο εάλ έλαο θηελίαηξνο πηζηνπνηεί όηη, ιόγσ ηεο πγείαο ή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, 

απαηηείηαη λα απνκνλσζεί κε ζηόρν ηελ παξνρή ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Σν εύξνο ησλ αηνκηθώλ 

θισβώλ πξέπεη λα ηζνύηαη ηνπιάρηζηνλ πξνο ην ύςνο ηνπ κόζρνπ ζην αθξώκην, κεηξνύκελν ζε 

όξζηα ζέζε, ην δε κήθνο 

πξέπεη λα ηζνύηαη ηνπιάρηζηνλ πξνο ην κήθνο ηνπ ζώκαηνο ηνπ κόζρνπ, κεηξνύκελνπ από ηελ 

άθξε ηνπ ξύγρνπο έσο ην εμσηεξηθό θύκα ηεο απόθπζεο ηνπ ηζρπαθνύ νζηνύ πνιιαπιαζηαδόκελν 

επί 1.1. Κάζε αηνκηθόο θισβόο γηα ηνπο κόζρνπο (εθηόο ησλ θισβώλ ζηνπο νπνίνπο 

απνκνλώλνληαη νη αζζελείο κόζρνη) δελ πξέπεη λα δηαζέηεη ζπκπαγείο ηνίρνπο, αιιά δηάηξεηα 

ηνηρώκαηα πνπ λα επηηξέπνπλ ζηνπο κόζρνπο λα βιέπνπλ θαη λα αθνπκπνύλ ηνπο άιινπο 

κόζρνπο, 

β) γηα ηνπο κόζρνπο πνπ εθηξέθνληαη νκαδηθά, ν ειεύζεξνο ρώξνο πνπ δηαηίζεηαη γηα θάζε κόζρν 

πξέπεη λα ηζνύηαη κε 1,5 m
2
 ηνπιάρηζηνλ γηα θάζε κόζρν δώληνο βάξνπο κηθξόηεξνπ ησλ 150 

θηιώλ ή ηνπιάρηζηνλ 1,7 m
2
 γηα θάζε κόζρν δώληνο βάξνπο ίζνπ ή κεγαιύηεξνπ ησλ 150 αιιά 

κηθξόηεξνπ ησλ 220 θηιώλ θαη ηνπιάρηζηνλ 1,8 m
2
 γηα θάζε κόζρν δώληνο βάξνπο ίζνπ ή 

κεγαιύηεξνπ ησλ 220 θηιώλ. 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ δελ εθαξκόδνληαη: 

— ζηηο εθκεηαιεύζεηο πνπ δηαζέηνπλ ιηγόηεξνπο από έμη κόζρνπο, 

— ζηνπο κόζρνπο πνπ παξακέλνπλ κε ηελ κεηέξα ηνπο πξνο ζειαζκό. 

Από ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2006, νη πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη ζε όιεο ηηο 

εθκεηαιιεύζεηο. 

 

4. Ζ δηάξθεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί πξηλ από ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 1994 θαη νη νπνίεο δελ πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο 

άξζξνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Ννκάξρε, ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο Κηεληαηξηθήο 

Τπεξεζίαο κεηά από ζπλεξγαζία κε ηελ Εσνηερληθή Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, 

βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηελεξγνύκελσλ επηζεσξήζεσλ ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 1 ηνπ 

παξόληνο δηαηάγκαηνο. ε θακία πεξίπησζε ή δηάξθεηα απηή δελ ππεξβαίλεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2003. 
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Άξζξν 4 

Σα θξάηε κέιε κεξηκλνύλ ώζηε νη ζπλζήθεο εθηξνθήο ησλ κόζρσλ λα είλαη ζύκθσλεο πξνο ηηο 

γεληθέο δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

1. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ρώξσλ ζηαπιηζκνύ, θαη ηδίσο ησλ 

δηακεξηζκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ, κε ηα νπνία ελδέρεηαη λα έιζνπλ ζε επαθή νη κόζρνη, δελ 

πξέπεη λα είλαη επηβιαβή γηα ηνπο κόζρνπο θαη πξέπεη λα είλαη δπλαηόλ λα θαζαξίδνληαη θαη λα 

απνιπκαίλνληαη θαιά. 

 

2. Έσο όηνπ ζεζπηζηνύλ ζρεηηθνί θνηλνηηθνί θαλόλεο, ν ειεθηξηθόο εμνπιηζκόο θαη ηα ειεθηξηθά 

θπθιώκαηα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα εζληθή λνκνζεζία ώζηε λα 

απνθεύγνληαη νη ειεθηξηθέο εθθελώζεηο. 

 

3. Ζ κόλσζε, ε ζέξκαλζε θαη ν εμαεξηζκόο ηνπ θηεξίνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ όηη ε 

θπθινθνξία ηνπ αέξα, ε ζηάζκε θνληνξηνύ, ε ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα θαη νη 

ζπγθεληξώζεηο αεξίσλ παξακέλνπλ εληόο νξίσλ πνπ δελ βιάπηνπλ ηνπο κόζρνπο. 

 

4. Κάζε απηόκαηνο ή κεραληθόο εμνπιηζκόο πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θαιή 

δηαβίσζε ησλ κόζρσλ, πξέπεη λα επηζεσξείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα. Κάζε 

δηαπηζησλόκελν ειάηησκα πξέπεη λα δηνξζώλεηαη ακέζσο ή, εάλ θάηη ηέηνην είλαη αδύλαην, 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνζηαηεύνληαη ε πγεία θαη ε θαιή δηαβίσζε 

ησλ κόζρσλ κέρξη λα επηζθεπαζζεί ε βιάβε, ηδίσο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ελαιιαθηηθώλ κεζόδσλ 

δηαηξνθήο θαη κε ηε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθνύ πεξηβάιινληνο. 

ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζύζηεκα ηερλεηνύ εμαεξηζκνύ, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη 

θαηάιιειν ζύζηεκα αληηθαηάζηαζεο γηα λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο αλαλέσζε ηνπ αέξα ώζηε λα 

δηαηεξνύληαη ε πγεία θαη νη θαιέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ κόζρσλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, πξέπεη δε λα ππάξρεη ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ πνπ λα πξνεηδνπνηεί ηνλ εθηξνθέα γηα ηε 

βιάβε. Σν ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ πξέπεη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά. 

 

5. Οη κόζρνη δελ πξέπεη λα είλαη δηαξθώο ζην ζθνηάδη. Γηα ην ιόγν απηόλ, γηα λα θαιύπηνληαη νη 

θπζηνινγηθέο αλάγθεο ηνπο θαη νη αλάγθεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη, 

αλάινγα κε ηηο δηάθνξεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ θξαηώλ κειώλ, θαηάιιεινο θπζηθόο ή 

ηερλεηόο θσηηζκόο ν νπνίνο, ζηε δεύηεξε πεξίπησζε, πξέπεη λα ηζνδπλακεί ηνπιάρηζηνλ πξνο ηε 

δηάξθεηα θπζηθνύ θσηηζκνύ ε νπνία είλαη δηαζέζηκε θπζηνινγηθά κεηαμύ 9.00 θαη 17.00. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο (ζηαζεξόο ή θηλεηόο) θσηηζκόο, επαξθνύο εληάζεσο, 

πνπ λα επηηξέπεη ηελ επηζεώξεζε ησλ κόζρσλ αλά πάζα ζηηγκή. 

 

6. Όινη νη ελζηαπιηζκέλνη κόζρνη πξέπεη λα επηζεσξνύληαη από ηνλ θάηνρν ή ηνλ ππεύζπλν γηα 

ηα δώα ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο εκεξεζίσο θαη νη κόζρνη πνπ εθηξέθνληαη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο 

πξέπεη λα επηζεσξνύληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εκεξεζίσο. Οη αζζελείο ή ηξαπκαηηζκέλνη 

κόζρνη πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη ζε θαηάιιειε αγσγή δίρσο θαζπζηέξεζε θαη πξέπεη λα ιακβάλεηαη θηεληαηξηθή 

ζπκβνπιή ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ γηα θάζε κόζρν πνπ δελ αληηδξά ζεηηθά ζηε ζεξαπεία ηνπ 

θηελνηξόθνπ. Δλδερνκέλσο, νη αζζελείο ή ηξαπκαηηζκέλνη κόζρνη πξέπεη λα απνκνλώλνληαη ζε 

θαηάιιειν ρώξν  κε μεξή, άλεηε ζηξσκλή. 

 

7. Οη ρώξνη ζηαπιηζκνύ ησλ κόζρσλ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ώζηε θάζε κόζρνο λα 

κπνξεί λα μαπιώλεη, λα αλαπαύεηαη, λα ζεθώλεηαη θαη λα θαζαξίδεηαη ρσξίο δπζθνιία. 

 

8. Οη κόζρνη δελ πξέπεη λα είλαη δεκέλνη, κε εμαίξεζε ηνπο κόζρνπο πνπ ζηαβιίδνληαη νκαδηθά νη 

νπνίνη είλαη δπλαηόλ λα είλαη δεκέλνη γηα πεξηόδνπο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηε κία ώξα θαηά ηνλ 

ρξόλν ηαΐζκαηνο κε γάια ή ππνθαηάζηαην γάιαθηνο. ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζύζηεκα 
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πξόζδεζεο, δελ πξέπεη λα πξνθαιεί ηξαπκαηηζκνύο ζηνπο κόζρνπο θαη πξέπεη λα επηζεσξείηαη 

ηαθηηθά θαη λα πξνζαξκόδεηαη θαηαιιήισο γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο άλεηεο εθαξκνγήο. Κάζε 

ζύζηεκα πξόζδεζεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη ν θίλδπλνο 

ζηξαγγαιηζκνύ ή ηξαπκαηηζκνύ θαη λα επηηξέπεη ζην κόζρν λα θηλείηαη ζύκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 7. 

 

9. Οη ρώξνη, νη θισβνί, ν εμνπιηζκόο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνπο κόζρνπο 

πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη θαηάιιεια ώζηε λα πξνιακβάλεηαη ε 

αιιεινκόιπλζε θαη ε εκθάληζε νξγαληζκώλ πνπ είλαη θνξείο αζζελεηώλ. Σα θόπξαλα, ηα νύξα 

θαη ηα ππνιείκκαηα ηξνθήο ζα πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη όζν ην δπλαηό ζπρλόηεξα γηα λα 

πεξηνξίδεηαη ε δπζνζκία θαη λα απνθεύγεηαη ε ζπγθέληξσζε κπγώλ ή ηξσθηηθώλ. 

 

10. Σν δάπεδν δελ πξέπεη λα είλαη νιηζζεξό ή αλώκαιν, ώζηε λα απνθεύγεηαη ν ηξαπκαηηζκόο 

ησλ κόζρσλ, θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν έηζη ώζηε λα κελ πξνθαιεί ηξαπκαηηζκό νύηε 

ηαιαηπσξία ζηνπο κόζρνπο πνπ ζηέθνληαη ή μαπιώλνπλ ζ' απηό. Σν δάπεδν πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιειν γηα ην κέγεζνο θαη ην βάξνο ησλ δώσλ θαη λα απνηειείηαη από αλζεθηηθή, επίπεδε θαη 

ζηαζεξή επηθάλεηα. Ο ρώξνο ζηνλ νπνίν μαπιώλνπλ ηα δώα πξέπεη λα είλαη άλεηνο, θαζαξόο θαη 

θαηάιιεια απνζηξαγγηδόκελνο θαη λα κελ βιάπηεη ηνπο κόζρνπο. Γηα όινπο ηνπο κόζρνπο, 

ειηθίαο θάησ ησλ δύν εβδνκάδσλ, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζηξσκλή. 

 

11. Όινη νη κόζρνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ θαηάιιειν ζηηεξέζην πξνζαξκνζκέλν ζηελ ειηθία ηνπο, 

ην βάξνο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά θαζώο θαη ηηο θπζηνινγηθέο ηνπο αλάγθεο, έηζη ώζηε λα επλνείηαη 

ε θαιή πγεία θαη ε θαιή δηαβίσζε. Γηα ην ζθνπό απηό, ε ηξνθή ηνπο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα ζηδήξνπ ώζηε ην επίπεδν ηεο αηκνζθαηξίλεο λα θζάλεη ηνπιάρηζηνλ ζηα 

4,5 mmol/l, ελώ από ηελ ειηθία ησλ δύν εβδνκάδσλ πξέπεη λα παξέρεηαη ζε θάζε κόζρν έλα 

ειάρηζην εκεξήζην ζηηεξέζην ηλώδνπο δσνηξνθήο, κε ηελ πνζόηεηα απμαλόκελε από 50 ζε 250 g 

εκεξεζίσο γηα κόζρνπο ειηθίαο από 8 έσο 20 εβδνκάδεο. Οη κόζρνη δελ πξέπεη λα θέξνπλ 

θίκσηξν. 

 

12. ε όινπο ηνπο κόζρνπο πξέπεη λα παξέρεηαη ηξνθή ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ηελ εκέξα. ε 

πεξίπησζε πνπ νη κόζρνη βξίζθνληαη ζε νκαδηθνύο ζηάβινπο θαη δελ ηξέθνληαη ειεύζεξα (ad 

libitum) ή κε απηόκαην ζύζηεκα ηξνθήο, όινη νη κόζρνη ηεο νκάδαο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηξνθή 

ηελ ίδηα ώξα. 

 

13. Όινη νη κόζρνη ειηθίαο άλσ ησλ δύν εβδνκάδσλ πξέπεη λα κπνξνύλ λα έρνπλ θαζεκεξηλώο 

επαξθή πνζόηεηα θαηάιιεινπ θαζαξνύ λεξνύ ή λα κπνξνύλ λα ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε 

πγξό πίλνληαο άιια πγξά. Δληνύηνηο, όηαλ ν θαηξόο είλαη δεζηόο ή νη κόζρνη είλαη άξξσζηνη, 

ππάξρεη ζπλέρεηα θαζαξό πόζηκν λεξό.  

 

14. Ζ εγθαηάζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή ηξνθήο θαη λεξνύ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη, 

λα θαηαζθεπάδεηαη, λα ηνπνζεηείηαη θαη λα ζπληεξείηαη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα πεξηνξίδεηαη 

ζην ειάρηζην ν θίλδπλνο κόιπλζεο ηεο ηξνθήο ή ηνπ λεξνύ ησλ κόζρσλ. 

 

15. Όινη νη κόζρνη ιακβάλνπλ πξσηόγαια ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ κεηά ηε γέλλεζε θαη 

νπσζδήπνηε εληόο ησλ πξώησλ έμη σξώλ ηεο δσήο.» 

 

54. Ο γεσξγφο, ν νπνίνο εθηξέθεη ρνίξνπο  λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 

ηνπ Π.Γ. 215/2003 (Α 181), νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: 

 

 «Άξζξν 3 

(άξζξν 3 ηεο νδεγίαο 91/630 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2001/88) 

 

1. Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ρνίξσλ πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο αθόινπζεο απαηηήζεηο: 
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α) ν ειεύζεξνο ρώξνο δαπέδνπ πνπ δηαζέηεη θάζε απνγαιαθηηζκέλνο ρνίξνο ή ρνίξνο 

αλαπαξαγσγήο πνπ ζηαβιίδεηαη νκαδηθά, εμαηξνπκέλσλ ησλ κηθξώλ ζειπθώλ ρνίξσλ κεηά ηελ 

νρεία θαη ησλ ρνηξνκεηέξσλ πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα είλαη: 

Μέρξη 10Kgr δσλ βάξνο 0,15 m
2
 

Μεηαμύ 10 θαη 20Kgr 0,20 m
2
 

Μεηαμύ 20 θαη 30Kgr 0,30 m
2
 

Μεηαμύ 30 θαη 50Kgr 0,40 m
2
 

Μεηαμύ 50 θαη 85Kgr 0,55 m
2
 

Μεηαμύ 85 θαη 110Kgr 0,65 m
2
 

Άλσ ησλ 110Kgr 1,00 m
2 

β) Ο ζπλνιηθόο ειεύζεξνο ρώξνο δαπέδνπ πνπ δηαζέηεη θάζε κηθξόο ζειπθόο ρνίξνο κεηά ηελ 

νρεία, ζε πεξίπησζε νκαδηθνύ ζηαβιηζκνύ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,64 m
2
 θαη θάζε 

ρνηξνκεηέξα ζε πεξίπησζε νκαδηθνύ ζηαβιηζκνύ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,25 m
2
. Όηαλ ηα 

δώα απηά ζηαβιίδνληαη ζε νκάδεο κηθξόηεξεο ησλ 6, ν ειεύζεξνο ρώξνο δαπέδνπ πξέπεη λα 

απμάλεηαη θαηά 10%. Όηαλ ζηαβιίδνληαη ζε νκάδεο 40 ή πεξηζζνηέξσλ δώσλ, ν ειεύζεξνο 

ρώξνο δαπέδνπ κπνξεί λα κεηώλεηαη θαηά 10%. 

 

2. Οη επηθάλεηεο δαπέδνπ πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο εμήο απαηηήζεηο: 

α) γηα κηθξνύο ζειπθνύο ρνίξνπο κεηά ηελ νρεία θαη θπνθνξνύζεο ρνηξνκεηέξεο: έλα κέξνο ηνπ 

ρώξνπ πνπ απαηηείηαη ζηελ παξ. 1β) ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ίζν ηνπιάρηζηνλ κε 0,95 m
2
 αλά 

κηθξό ζειπθό ρνίξν θαη ηνπιάρηζηνλ κε 1,3 m
2
 αλά ρνηξνκεηέξα, ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερέο 

ζπκπαγέο δάπεδν ηνπ νπνίνπ ην πνιύ ην 15% πξέπεη λα πξννξίδεηαη γηα ηα αλνίγκαηα 

απνρέηεπζεο. 

β) όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη δνθηδσηά από ζθπξόδεκα δάπεδα γηα ρνίξνπο πνπ ζηαβιίδνληαη 

νκαδηθά: 

η) ην κέγηζην πιάηνο ησλ δηαθέλσλ ηνπ δαπέδνπ πξέπεη λα είλαη: 

 11 mm γηα ρνηξίδηα 

 14 mm γηα απνγαιαθηηζκέλνπο ρνίξνπο 

 18 mm γηα ρνίξνπο αλαπαξαγσγήο 

 20 mm γηα κηθξνύο ζειπθνύο ρνίξνπο κεηά ηελ νρεία θαη γηα ηηο ρνηξνκεηέξεο 

ηη) ην ειάρηζην πιάηνο δνθίδαο πξέπεη λα είλαη: 

 50 mm γηα ρνηξίδηα θαη απνγαιαθηηζκέλνπο ρνίξνπο 

 80 mm γηα ρνίξνπο αλαπαξαγσγήο, γηα κηθξνύο ζειπθνύο ρνίξνπο κεηά ηελ νρεία θαη 

ρνηξνκεηέξεο. 

 

3. Ζ θαηαζθεπή ή ε κεηαηξνπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο πξνζδέλνληαη νη ρνηξνκεηέξεο 

θαη νη ζειπθνί ρνίξνη απαγνξεύεηαη. Από 1.1.2006 απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζπζηεκάησλ 

πξόζδεζεο γηα ρνηξνκεηέξεο θαη κηθξνύο ζειπθνύο ρνίξνπο. 

 

4.α) Οη ρνηξνκεηέξεο θαη νη κηθξνί ζειπθνί ρνίξνη ζηαβιίδνληαη νκαδηθά γηα ηελ πεξίνδν πνπ 

αξρίδεη 4 εβδoκάδεο κεηά ηελ νρεία θαη ιήγεη 1 εβδνκάδα πξηλ ηελ αλακελόκελε εκεξνκελία 

ηνθεηνύ.Ο ζηάβινο ζηνλ νπνίν εθηξέθεηαη ε νκάδα πξέπεη λα έρεη πιεπξέο κήθνπο κεγαιύηεξνπ 

από 2,8 m. Όηαλ ιηγόηεξα από 6 δώα ζηαβιίδνληαη νκαδηθά, ν ζηάβινο ζηνλ νπνίν εθηξέθεηαη ε 

νκάδα πξέπεη λα έρεη πιεπξέο κήθνπο κεγαιύηεξνπ από 2,4 m. 

β) Καηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο αλσηέξσ πεξηπηώζεσο α) ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, νη 

ρνηξνκεηέξεο θαη νη κηθξνί ζειπθνί ρνίξνη πνπ εθηξέθνληαη ζε εθκεηαιιεύζεηο κηθξόηεξεο ησλ 10 

ρνηξνκεηέξσλ, κπνξνύλ λα παξακέλνπλ ζε αηνκηθέο ζέζεηο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ πεξίπησζε α) ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, εθόζνλ κπνξνύλ λα ζηξέθνπλ ην ζώκα ηνπο κε 

επρέξεηα. 

 

5. Με ηελ επηθύιαμε ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξόληνο Π. 

Γ/ηνο, νη ρνηξνκεηέξεο θαη κηθξνί ζειπθνί ρνίξνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλερή πξόζβαζε ζε πιηθό 

γηα απαζρόιεζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ηνπιάρηζηνλ πξνο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

πξναλαθεξόκελνπ παξαξηήκαηνο. 
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6. Οη ρνηξνκεηέξεο θαη νη κηθξνί ζειπθνί ρνίξνη πνπ ζηαβιίδνληαη ζε νκάδεο πξέπεη λα 

ζηηίδνληαη κε ζύζηεκα πνπ λα εμαζθαιίδεη όηη θάζε δών κπνξεί λα έρεη αξθεηή ηξνθή, αθόκε θαη 

αλ είλαη παξόληα θαη άιια δώα πνπ δηεθδηθνύλ ηξνθή. 

 

7. Πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζζεί ε πείλα ηνπο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλάγθε καζήκαηνο, 

πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε όιεο ηηο θπνθνξνύζεο ρνηξνκεηέξεο μεξάο πεξηόδνπ θαη ηνπο κηθξνύο 

ζειπθνύο ρνίξνπο επαξθήο πνζόηεηα νγθώδνπο ηξνθήο ή ηξνθήο πινύζηαο ζε ίλεο θαζώο θαη 

ηξνθή πςειήο ζεξκηδηθήο αμίαο. 

 

8. Οη ρνίξνη πνπ ζηαβιίδνληαη νκαδηθά, πνπ είλαη ηδηαίηεξα επηζεηηθνί, έρνπλ ππνζηεί επίζεζε 

από άιινπο ρνίξνπο ή είλαη άξξσζηνη ή ηξαπκαηηζκέλνη, κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ πξνζσξηλά 

ζε αηνκηθνύο ρώξνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ρξεζηκνπνηνύκελνο αηνκηθόο ρώξνο πξέπεη λα 

επηηξέπεη ζην δών λα ζηξέθεη ην ζώκα ηνπ κε επρέξεηα, εθόζνλ απηό δελ αληηβαίλεη ηηο εηδηθέο 

ζπζηάζεηο ηνπ θηεληάηξνπ. 

 

9. Από 1.1.2003 νη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο, 1 πεξίπησζε β), 2, 4, 5 θαη 

ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ παξόληνο άξζξνπ ηζρύνπλ γηα όιεο ηηο λεόδκεηεο ή 

αλαθαηληζκέλεο ή πξσηνρξεζηκνπνηνύκελεο κεηά ηελ ελ ιόγσ εκεξνκελία εθκεηαιιεύζεηο. Από 

1.1.2013 νη δηαηάμεηο απηέο εθαξκόδνληαη ζε όιεο ηηο εθκεηαιιεύζεηο. 

 

Οη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 πεξίπησζε α) ηνπ παξόληνο δελ εθαξκόδνληαη 

ζε εθκεηαιιεύζεηο κε ιηγόηεξεο από δέθα ρνηξνκεηέξεο. 

 

Άξζξν 4 

(άξζξν 4 ηεο νδεγίαο 91/630 θαη άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2001/93) 

Οη ζπλζήθεο εθηξνθήο ησλ ρνίξσλ, πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηνπ παξόληνο Π. Γ/ηνο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η - ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

Δθηόο από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ Π.Γ. 374/2001 (Α΄ 251) ηζρύνπλ νη 

αθόινπζεο απαηηήζεηο. 

 

1. ην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ όπνπ ζηαπιίδνληαη νη ρνίξνη πξέπεη λα απνθεύγνληαη νη ζπλερείο 

ζόξπβνη πνπ θζάλνπλ ηα 85 dBA, θαζώο θαη θάζε δηαξθήο ή αηθλίδηνο ζόξπβνο. 

 

2. Οη ρνίξνη πξέπεη λα είλαη εθηεζεηκέλνη ζε θσο έληαζεο ηνπιάρηζηνλ 40 lux επί νθηώ ώξεο 

ηελ εκέξα ηνπιάρηζηνλ. 

 

3. Οη εγθαηαζηάζεηο ζηαπιηζκνύ γηα ρνίξνπο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο θαηά ηξόπν πνπ 

λα επηηξέπνπλ ζηα δώα: 

α) λα έρνπλ πξόζβαζε ζε έλα ρώξν αλάπαπζεο άλεην από θπζηθή θαη ζεξκηθή άπνςε θαζώο θαη 

θαηάιιεια απνζηξαγγηδόκελν θαη θαζαξό, ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ θαηάθιηζε όισλ ησλ δώσλ 

ζπγρξόλσο. 

β) λα αλαπαύνληαη θαη λα ζεθώλνληαη ρσξίο δπζθνιία. 

γ) λα βιέπνπλ άιινπο ρνίξνπο σζηόζν, θαηά ηελ εβδνκάδα πξηλ από ηνλ αλακελόκελν ρξόλν 

ηνθεηνύ θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ, νη ρνηξνκεηέξεο θαη νη κηθξνί ζειπθνί ρνίξνη κπνξεί λα 

κελ έξρνληαη ζε νπηηθή επαθή κε άιια δώα ηνπ ηδίνπ είδνπο. 

 

4. Με ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 5, νη ρνίξνη πξέπεη λα έρνπλ ζπλερή πξόζβαζε 

ζε επαξθή πνζόηεηα πιηθώλ, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα ηα ςάρλνπλ θαη λα ηα ρεηξίδνληαη, πιηθά 
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όπσο ε ζηξσκλή, ηα άρπξα, ην μύιν, ην πξηνλίδη, ην θνπξόρσκα καληηαξηώλ, ε ηύξθε ή κείγκα 

απηώλ, ηα νπνία δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ δώσλ. 

 

5. Σα δάπεδα πξέπεη λα είλαη ιεία, όρη όκσο νιηζζεξά, έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη ν 

ηξαπκαηηζκόο ησλ ρνίξσλ θαη λα είλαη ζρεδηαζκέλα, θαηαζθεπαζκέλα θαη δηαηεξεκέλα έηζη ώζηε 

λα κελ πξνθαινύλ ηξαπκαηηζκνύο νύηε ηαιαηπσξίεο ζηνπο ρνίξνπο. Πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

γηα ην κέγεζνο θαη ην βάξνο ησλ ρνίξσλ θαη λα απνηεινύληαη από αλζεθηηθή, επίπεδε θαη 

ζηαζεξή επηθάλεηα. 

 

6. ε όινπο ηνπο ρνίξνπο πξέπεη λα παξέρεηαη ηξνθή ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα. ε 

πεξίπησζε πνπ νη ρνίξνη ηξέθνληαη νκαδηθά θαη όρη ειεύζεξα (ad libitum) ή κε απηόκαην 

ζύζηεκα ηξνθήο ησλ δώσλ κεκνλσκέλα, όινη νη ρνίξνη ηεο νκάδαο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηξνθή 

ηελ ίδηα ώξα. 

 

7. Όινη νη ρνίξνη ειηθίαο άλσ ησλ δύν εβδνκάδσλ πξέπεη λα κπνξνύλ λα έρνπλ δηαξθώο 

πξόζβαζε ζε επαξθή πνζόηεηα πόζηκνπ λεξνύ. 

 

8. Όιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ απνηεινύλ επέκβαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ζθνπνύο άιινπο 

εθηόο από ζεξαπεπηηθνύο ή δηαγλσζηηθνύο ή γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ ρνίξσλ ζύκθσλα κε ηε 

θείκελε λνκνζεζία θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηε βιάβε ή ηελ απώιεηα ελόο επαίζζεηνπ κέξνπο ηνπ 

ζώκαηνο ή ηελ αιινίσζε ηεο δνκήο ησλ νζηώλ απαγνξεύεηαη, κε ηηο αθόινπζεο εμαηξέζεηο: 

α) νκνηόκνξθε κείσζε ησλ θπλνδόλησλ νδόλησλ ησλ ρνηξηδίσλ κε ηξόρηζκα, ή ηνκή εληόο επηά 

εκεξώλ από ηε γέλλεζή ηνπο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα αθήλνπλ κηα ιεία θαη αθέξαηα επηθάλεηα. Οη 

ραπιηόδνληεο ησλ θάπξσλ επηηξέπεηαη λα βξαρύλνληαη εθόζνλ ηνύην είλαη αλαγθαίν γηα ηελ 

πξόιεςε ηνπ ηξαπκαηηζκνύ άιισλ δώσλ ή γηα ιόγνπο αζθάιεηαο, 

β) κεξηθή απνθνπή ηεο νπξάο, 

γ) επλνπρηζκόο αξζεληθώλ ρνίξσλ κε άιια κέζα εθηόο ηεο ξήμεο ησλ ηζηώλ, 

δ) ηνπνζέηεζε ξηληθώλ θξίθσλ επηηξέπεηαη κόλν ζηα ζπζηήκαηα ειεύζεξεο εθηξνθήο θαη 

ζύκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

Ζ απνθνπή ηεο νπξάο ή ε κείσζε ησλ θπλνδόλησλ νδόλησλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ζπζηεκαηηθή βάζε, αιιά δηελεξγείηαη κόλνλ εθόζνλ ππάξρνπλ απνδείμεηο όηη ππέζηεζαλ 

θαθώζεηο νη καζηνί ησλ ρνηξνκεηέξσλ ή ηα απηηά ή νη νπξέο άιισλ ρνίξσλ. Πξηλ από ηελ 

εθηέιεζε απηώλ ησλ δηαδηθαζηώλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη άιια κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ηνπ 

δαγθώκαηνο ηεο νπξάο θαη άιισλ ειαηησκάησλ, ιακβάλνληαο ππόςε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ. Γηα ην ιόγν απηό, πξέπεη λα ηξνπνπνηνύληαη νη πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο ή ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εθόζνλ δελ είλαη θαηάιιεια. Οπνηαδήπνηε από ηηο 

αλσηέξσ πεξηγξαθόκελεο δηαδηθαζίεο δηελεξγνύληαη κόλν από θηελίαηξν ή θαηαιιήισο 

θαηαξηηζκέλν άηνκν όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ παξόληνο Π.Γ/ηνο κε πείξα ζηελ 

εθηέιεζε ησλ εθαξκνδόκελσλ πξαθηηθώλ, κε ηα θαηάιιεια κέζα θαη κε θαιέο ζπλζήθεο πγηεηλήο. 

Δθόζνλ ν επλνπρηζκόο ή ε απνθνπή ηεο νπξάο πξαγκαηνπνηνύληαη κεηά από ηελ έβδνκε εκέξα 

από ηε γέλλεζε, πξέπεη λα δηελεξγείηαη κόλν από θηελίαηξν, ρξεζηκνπνηώληαο αλαηζζεηηθό, 

θαζώο θαη παξαηεηακέλε ρνξήγεζε παπζίπνλσλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ – ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΥΟΗΡΩΝ 

 

Α. ΚΑΠΡΟΗ 

 

Σα θειηά γηα ηνπο θάπξνπο πξέπεη λα έρνπλ ηέηνηα ζέζε θαη λα θαηαζθεπάδνληαη κε ηξόπν πνπ λα 

επηηξέπεη ζηνπο θάπξνπο λα γπξίδνπλ, λα αθνύλε, λα νζκίδνληαη θαη λα βιέπνπλ άιινπο ρνίξνπο. 

Ζ ειεύζεξε επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ πνπ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε γηα έλα ελήιηθα ρνίξν πξέπεη 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 m
2
. Eθόζνλ ηα θειηά ρξεζηκνπνηνύληαη επίζεο γηα ηελ θπζηθή νρεία, ε 

επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ πνπ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε γηα έλα ελήιηθα ρνίξν πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 10 m
2
 θαη ην θειί πξέπεη λα είλαη ειεύζεξν από θάζε εκπόδην. Από ηελ 1

ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2003, ε αλσηέξσ δηάηαμε ζα ηζρύεη γηα θάζε λενθαηαζθεπαζκέλε ή 
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αλαθαηαζθεπαζκέλε ή γηα πξώηε θνξά ρξεζηκνπνηνύκελε κεηά ηελ ελ ιόγσ εκεξνκελία 

ρνηξνηξνθηθή κνλάδα. Από ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2005 θαη κεηά, ε δηάηαμε απηή ζα εθαξκόδεηαη ζε 

όιεο ηηο ρνηξνηξνθηθέο κνλάδεο. 

 

Β. ΥΟΗΡΟΜΖΣΔΡΔ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΗ ΘΖΛΤΚΟΗ ΥΟΗΡΟΗ 

 

1. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηηο 

νκάδεο. 

 

2. Οη θπνθνξνύζεο ρνηξνκεηέξεο θαη νη κηθξνί ζειπθνί ρνίξνη πξέπεη, εθόζνλ ρξεηάδεηαη, λα 

ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία θαηά ησλ εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ παξαζίησλ. Δάλ ηα δώα απηά 

ηνπνζεηνύληαη ζηα θειηά ηνθεηνύ πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα θαζαξίδνληαη πιήξσο. 

 

3. Καηά ηελ εβδνκάδα πξηλ από ηνλ αλακελόκελν ρξόλν ηνθεηνύ, ζηηο ρνηξνκεηέξεο θαη ζηνπο 

κηθξνύο ζειπθνύο ρνίξνπο πξέπεη λα παξέρεηαη ζε επαξθή πνζόηεηα ην θαηάιιειν πιηθό γηα ηελ 

θαηαζθεπή θσιηάο, εθηόο αλ απηό είλαη ηερληθώο αδύλαην γηα ην ζύζηεκα απνθνκηδήο θνπξηάο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κνλάδα. 

 

4. Πίζσ από ηε ρνηξνκεηέξα ή ην κηθξό ζειπθό ρνίξν πξέπεη λα δηαηίζεηαη ειεύζεξνο ρώξνο 

γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ θπζηνινγηθνύ ή ηνπ ππνβνεζνύκελνπ ηνθεηνύ. 

 

5. Σα θειηά ηνθεηνύ, όπνπ νη ρνηξνκεηέξεο κπνξνύλ λα θηλνύληαη ειεύζεξα, πξέπεη λα θέξνπλ 

εμνπιηζκό πξνζηαζίαο ησλ ρνηξηδίσλ, π.ρ. θηγθιηδώκαηα. 

 

Γ. ΥΟΗΡΗΓΗΑ 

 

1. Έλα ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνύ δαπέδνπ πξέπεη λα έρεη επαξθείο δηαζηάζεηο γηα λα παξέρεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηα δώα λα αλαπαύνληαη ζπγρξόλσο, λα είλαη αξθεηά αλζεθηηθό ή λα θαιύπηεηαη από 

ραιί, ή λα έρεη κηα ζηξσκλή από άρπξν ή νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν πιηθό. 

 

2. ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθό θειί ηνθεηνύ, ηα ρνηξίδηα πξέπεη λα έρνπλ 

επαξθή ρώξν ώζηε λα κπνξνύλ λα ζειάδνπλ ρσξίο δπζθνιία. 

 

3. Καλέλα ρνηξίδην δελ πξέπεη λα απνγαιαθηίδεηαη από ηε κεηέξα ηνπ πξηλ από ηελ ειηθία ησλ 

28 εκεξώλ, εθηόο ή ε πγεία ηεο κεηέξαο ή ησλ ρνηξηδίσλ. Δληνύηνηο, ηα ρνηξίδηα κπνξνύλ λα 

απνγαιαθηηζηνύλ κέρξη επηά εκέξεο λσξίηεξα, εάλ κεηαθηλεζνύλ ζε εηδηθνύο ζηεγαζκέλνπο 

ρώξνπο νη νπνίνη έρνπλ εθθελσζεί θαη επηκειώο θαζαξηζηεί θαη απνιπκαλζεί πξηλ από ηελ 

είζνδν κηαο λέαο νκάδαο, είλαη δε δηαρσξηζκέλνη από ρώξνπο δηαβίσζεο ρνηξνκεηέξσλ ώζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ε κεηάδνζε λόζσλ ζηα ρνηξίδηα. 

 

Γ. ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΔΝΑ ΥΟΗΡΗΓΗΑ ΚΑΗ ΥΟΗΡΟΗ ΠΡΟ ΠΑΥΤΝΖ. 

 

1. Δθόζνλ νη ρνίξνη εθηξέθνληαη νκαδηθά, πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξόιεςε 

ζπγθξνύζεσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηε θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά. 

 

2. Οη ρνίξνη πξέπεη λα εθηξέθνληαη ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν νκνηνγελείο νκάδεο. Αλ 

πξέπεη λα αλακεηρζνύλ ρνίξνη πνπ δελ έρνπλ εμνηθεησζεί κεηαμύ ηνπο, ηνύην ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζε όζν δπλαηόλ λεαξόηεξε ειηθία θαη θαηά πξνηίκεζε πξηλ ή κέρξη κία εβδνκάδα κεηά από ηνλ 

απνγαιαθηηζκό. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνπο ρνίξνπο επαξθείο δπλαηόηεηεο 

γηα λα δηαθεύγνπλ θαη λα θξύβνληαη από άιινπο ρνίξνπο. 

 

3. ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηνύλ ζπκπηώκαηα ζνβαξώλ ζπγθξνύζεσλ, πξέπεη λα 

δηεξεπλώληαη ακέζσο ηα αίηηα θαη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα, όπσο είλαη ε παξνρή 

επαξθνύο ζηξσκλήο ζηα δώα, αλ είλαη δπλαηόλ, ή άιια πιηθά γηα δηεξεύλεζε. Σα δώα πνπ 
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θηλδπλεύνπλ ή εθείλα πνπ επηδεηθλύνπλ ηδηαίηεξε επηζεηηθόηεηα, πξέπεη λα απνκνλώλνληαη από 

ηελ νκάδα. 

 

4. Ζ ρξήζε εξεκηζηηθώλ θαξκάθσλ γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο αλάκεημεο δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ 

ρνίξσλ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη κόλνλ αθνύ δεηεζεί ε γλώκε 

θηεληάηξνπ.» 

 

55. Οη εθηξνθείο ησλ ππφινηπσλ παξαγσγηθψλ δψσλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

4 ηνπ Π.Γ. 374/2001 (Α 251), νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: 

 

«Άξζξν 4 (άξζξν 4 ηεο νδεγίαο 98/58/Δ.Κ.) 

Οη ζπλζήθεο εθηξνθήο ή θαηνρήο ησλ δώσλ (πιελ ησλ ηρζύσλ, ησλ εξπεηώλ θαη ησλ ακθηβίσλ) 

πξέπεη λα είλαη ζύκθνξεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο 

ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηνπ είδνπο θαη ηνπ βαζκνύ αλαπηύμεσο, πξνζαξκνγήο θαη εμεκεξώζεσο 

θαζώο θαη ησλ θπζηνινγηθώλ αλαγθώλ ηνπο θαη ησλ αλαγθώλ ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζύκθσλα κε 

ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία θαη ηηο επηζηεκνληθέο γλώζεηο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

 

Πξνζσπηθό 

 

1. Ζ θξνληίδα ησλ δώσλ αλαηίζεηαη ζε επαξθή αξηζκό πξνζώπσλ κε θαηάιιειεο ηθαλόηεηεο, 

γλώζεηο θαη επαγγεικαηηθά πξνζόληα. 

 

Δπηζεώξεζε 

 

2. Όια ηα δώα πνπ δνπλ πεξηνξηζκέλα ζε ζπζηήκαηα εθηξνθήο, όπνπ ε θαιή δηαβίσζε ηνπο 

εμαξηάηαη από ηελ ζπρλή αλζξώπηλε πξνζνρή, επηζεσξνύληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα. 

Σα δώα πνπ εθηξέθνληαη ή θαηέρνληαη ζε άιια ζπζηήκαηα, επηζεσξνύληαη θαηά δηαζηήκαηα 

επαξθή γηα ηελ απνθπγή θάζε ηαιαηπσξίαο ηνπο. 

 

3. Πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο θσηηζκόο (ζηαζεξόο ή θνξεηόο) ώζηε ηα δώα λα είλαη δπλαηόλ 

λα επηζεσξνύληαη δηεμνδηθά αλά πάζα ζηηγκή. 

 

4. ε θάζε δών πνπ θαίλεηαη αζζελέο ή ηξαπκαηηζκέλν παξέρνληαη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, νη 

θαηάιιειεο θξνληίδεο θαη, όηαλ έλα δών δελ αληηδξά ζηηο θξνληίδεο απηέο, ιακβάλεηαη ην 

ζπληνκόηεξν δπλαηόλ ε γλώκε θηεληάηξνπ. Δάλ ρξεηάδεηαη, ηα αζζελή ή ηξαπκαηηζκέλα δώα 

απνκνλώλνληαη ζε θαηάιιεινπο ρώξνπο ζηαβιηζκνύ κε, θαηά πεξίπησζε, ζηεγλή αλαπαπηηθή 

ζηξσκλή. 

 

Μεηξώα 

 

5. Ο θύξηνο ή θάηνρνο ησλ δώσλ ηεξεί κεηξών ζην νπνίν αλαθέξεηαη θάζε ηαηξηθή αγσγή 

θαζώο θαη ν αξηζκόο ησλ ζαλάησλ πνπ δηαπηζηώλνληαη ζε θάζε επηζεώξεζε. Όηαλ απαηηείηαη ε 

θαηαγξαθή ηζνδύλακσλ πιεξνθνξηώλ γηα άιινπο ζθνπνύο, νη πιεξνθνξίεο απηέο εμππεξεηνύλ 

θαη ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο νδεγίαο. 

 

6. Σα κεηξώα απηά δηαηεξνύληαη επί ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηεο αξκόδηαο 

αξρήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζεσξήζεσλ ή όπνηε δεηεζνύλ. 

 

Διεπζεξία θίλεζεο 

 

7. Ζ ειεπζεξία θίλεζεο πνπ ρξεηάδεηαη θάζε δών, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θαη ζύκθσλα κε ηελ 

θηεζείζα πείξα θαη ηηο επηζηεκνληθέο γλώζεηο, δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδεηαη έηζη ώζηε λα 
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πξνθαιείηαη πεξηηηή ηαιαηπσξία ή ηξαπκαηηζκόο. Όηαλ έλα δών είλαη ζπλερώο ή ζπλήζσο 

πξνζδεδεκέλν, αιπζνδεκέλν ή πεξηνξηζκέλν, πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνύκελν ρώξν γηα ηηο 

θπζηνινγηθέο ηνπ αλάγθεο θαη αλάγθεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ζύκθσλα κε ηελ θηεζείζα πείξα θαη 

ηηο επηζηεκνληθέο γλώζεηο. 

 

Κηίξηα θαη ρώξνη ζηαβιηζκνύ 

 

8. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ρώξσλ ζηαβιηζκνύ, ηδίσο δε ησλ 

δηακεξηζκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ κε ηνλ νπνίν είλαη δπλαηό λα έιζνπλ ζε επαθή ηα δώα, δελ 

πξέπεη λα είλαη επηβιαβή γηα ηα δώα θαη πξέπεη λα κπνξνύλ λα θαζαξίδνληαη θαη λα 

απνιπκαίλνληαη ζρνιαζηηθά. 

 

9. Οη ρώξνη ζηαβιηζκνύ θαη ηα ζεκεία πξόζδεζεο ησλ δώσλ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα 

ζπληεξνύληαη θαηά ηξόπνλ ώζηε λα κελ ππάξρνπλ αηρκέο ή πξνεμνρέο πνπ είλαη δπλαηόλ λα 

ηξαπκαηίζνπλ ηα δώα. 

 

10. Ζ θπθινθνξία ηνπ αέξα, ην πνζνζηό θνληνξηνύ, ε ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα 

θαη νη ζπγθεληξώζεηο αεξίσλ, πξέπεη λα παξακέλνπλ εληόο νξίσλ πνπ δελ βιάπηνπλ ηα δώα. 

 

11. Σα δώα πνπ εθηξέθνληαη εληόο θηηξίσλ δελ πξέπεη λα παξακέλνπλ νύηε ζε ζπλερέο ζθνηάδη, 

νύηε λα εθηίζεληαη ρσξίο θαηάιιειε δηαθνπή ζε ηερλεηό θσηηζκό. Όηαλ ν θπζηθόο θσηηζκόο 

είλαη αλεπαξθήο γηα ηηο θπζηνινγηθέο θαη εζνινγηθέο ηνπο αλάγθεο, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη 

θαηάιιεινο ηερλεηόο θσηηζκόο. 

 

Εώα πνπ δελ εθηξέθνληαη εληόο θηηξίσλ 

 

12. Σα δώα πνπ δελ εθηξέθνληαη εληόο θηηξίσλ πξέπεη, ζην βαζκό πνπ απηό είλαη αλαγθαίν θαη 

δπλαηό λα πξνζηαηεύνληαη από ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηνπο ζεξεπηέο θαη ηνπο 

θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία ηνπο. 

 

Απηόκαηνο ή κεραληθόο εμνπιηζκόο 

 

13. Κάζε απηόκαηνο ή κεραληθόο εμνπιηζκόο πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θαιή 

δηαβίσζε ησλ δώσλ πξέπεη λα επηζεσξείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα. Όηαλ 

δηαπηζηώλνληαη βιάβεο πξέπεη λα επαλνξζώλνληαη ακέζσο ή, όηαλ απηό δελ είλαη δπλαηόλ, λα 

ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνζηαηεύεηαη ε πγεία θαη ε θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ. 

Όηαλ ε πγεία θαη ε θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ εμαξηώληαη από ζύζηεκα ηερλεηνύ εμαεξηζκνύ, ζα 

πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαηάιιειν εθεδξηθό ζύζηεκα επαξθνύο αλαλέσζεο ηνπ αέξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δώσλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ ην νπνίν λα πξνεηδνπνηεί γηα ηε βιάβε. Σν ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ πξέπεη 

λα ειέγρεηαη ηαθηηθά. 

 

ίηηζε, πόηηζκα θαη ρνξήγεζε άιισλ νπζηώλ 

 

14. ηα δώα πξέπεη λα παξέρεηαη πγηεηλή ηξνθή, θαηάιιειε γηα ηελ ειηθία θαη ην είδνο ηνπο, θαη 

ζε επαξθείο πνζόηεηεο, ώζηε λα δηαηεξείηαη ε θαιή πγεία ηνπο θαη λα θαιύπηνληαη νη ζξεπηηθέο 

ηνπο αλάγθεο. ε θαλέλα δών δελ πξέπεη λα ρνξεγνύληαη ηξνθέο ή πγξά θαηά ηξόπν πνπ κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη πεξηηηή ηαιαηπσξία ή βιάβε, νύηε ε ηξνθή ή ηα πγξά απηά λα πεξηέρνπλ νπζίεο νη 

νπνίεο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ πεξηηηή ηαιαηπσξία ή βιάβε. 

 

15. Όια ηα δώα πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε ζε ηξνθή θαηά δηαζηήκαηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ηεο θπζηνινγίαο ηνπο. 
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16. Όια ηα δώα πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε ζε λεξό θαηάιιειεο πνζόηεηαο θαη πνηόηεηαο ή λα 

κπνξνύλ λα ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε πγξά κε άιινπο ηξόπνπο. 

 

17. Οη εγθαηαζηάζεηο ζίηηζεο θαη πνηίζκαηνο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα 

ηνπνζεηνύληαη θαηά ηξόπνλ ώζηε λα πεξηνξίδνληαη νη θίλδπλνη κόιπλζεο ηεο ηξνθήο θαη ηνπ 

λεξνύ, θαζώο θαη ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνθύςνπλ από ηνλ 

αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ δώσλ. 

 

18. Κακία άιιε νπζία, εθηόο από ηηο νπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη γηα ζεξαπεπηηθνύο ή 

πξνθπιαθηηθνύο ζθνπνύο ή ζην πιαίζην δσνηερληθήο αγσγήο, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν γ) ηνπ Π.Γ. 259/98 (Α' 191) "Πεξί απαγνξεύζεσο ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο 

νξηζκέλσλ νπζηώλ κε νξκνληθή ή ζπξενζηαηηθή δξάζε θαη ησλ β-αγσληζηηθώλ νπζηώλ ζηε δσηθή 

παξαγσγή γηα θεξδνζθνπηθνύο ιόγνπο, πεξί ιήςεσο κέηξσλ ειέγρνπ γηα νξηζκέλεο νπζίεο θαη ηα 

θαηάινηπα ηνπο, ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 96/22 θαη 96/23", δελ ρνξεγείηαη ζηα δώα, εθηόο 

εάλ έρεη απνδεηρζεί, βάζεη επηζηεκνληθώλ κειεηώλ ζρεηηθώλ κε ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ ή 

βάζεη ηεο πείξαο πνπ έρεη απνθηεζεί, όηη ε νπζία δελ είλαη επηβιαβήο γηα ηελ πγεία ή ηελ θαιή 

δηαβίσζε ησλ δώσλ. 

 

Αθξσηεξηαζκνί 

 

19. Έσο όηνπ ζεζπηζζνύλ εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηνπο αθξσηεξηαζκνύο θαη κε ηελ επηθύιαμε ηνπ 

Π.Γ. 139/95 (Α' 89) "ζέζπηζε ζηνηρεησδώλ θαλόλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρνίξσλ ζηηο 

εθηξνθέο" εθαξκόδεηαη ε ζρεηηθή εζσηεξηθή λνκνζεζία. 

 

Μέζνδνη εθηξνθήο 

 

20. Γελ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη θπζηθέο ή ηερλεηέο κέζνδνη εθηξνθήο νη νπνίεο πξνθαινύλ ή 

ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ηαιαηπσξία ή βιάβε ζε νπνηνδήπνηε δών. Ζ παξνύζα δηάηαμε δελ 

απνθιείεη ηε ρξήζε νξηζκέλσλ κεζόδσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ειάρηζηε ή ζηηγκηαία 

ηαιαηπσξία ή ηξαπκαηηζκό, ή λα απαηηήζνπλ παξέκβαζε ε νπνία δελ είλαη πηζαλό λα πξνθαιέζεη 

δηαξθή βιάβε, εθόζνλ επηηξέπεηαη από ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία. 

 

21. Καλέλα δών δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε εθηξνθείν εάλ δελ είλαη δπλαηόλ λα αλακέλεηαη 

επιόγσο, βάζεη ηνπ γνλόηππνπ ή θαηλνηύπνπ ηνπ, όηη απηό δελ έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ 

πγεία ή ηελ θαιή δηαβίσζή ηνπ.» 

 

 VIII. Σήξεζε Αξρείσλ 

 

56. Ο γεσξγφο ππνρξενχηαη λα ηεξεί αξρείν κε ηα παξαζηαηηθά αγνξάο, ηα ιηπάζκαηα θαη ηα 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξνηφληα θαη ηηο εηηθέηεο ησλ ζπφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί.  

 

57. ε φηη αθνξά ζηηο θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, εθηφο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία, ν γεσξγφο ππνρξενχηαη λα ηεξεί αξρείν παξαζηαηηθψλ 

ηεθκεξίσζεο ησλ θηλήζεσλ ησλ δψσλ. Σα ελ ιφγσ παξαζηαηηθά κπνξεί λα είλαη δηαβαηήξηα, 

αληίγξαθα αδεηψλ δηαθίλεζεο, αληίγξαθα πγεηνλνκηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, θηεληαηξηθά 

πηζηνπνηεηηθά, ηηκνιφγηα αγνξάο ή πψιεζεο ή άιια έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θαηαγσγή, ηα 

αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία, ηνλ πξννξηζκφ ησλ δψσλ ηα νπνία είρε ζηελ θπξηφηεηα ή θαηνρή ηνπ ν 

γεσξγφο θαη ηα νπνία κεηέθεξε, εκπνξεχηεθε ή έζθαμε ηα ηειεπηαία ηξία έηε.  
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Β. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ  

 

Η. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Σν δείγκα επηηνπίσλ ειέγρσλ ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο εμάγεηαη απφ ηνλ 

Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. Οη εθκεηαιιεχζεηο ησλ παξαγσγψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην δείγκα 

ειέγρνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο, φζνλ αθνξά ηα δψα θαη ηηο ζηαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο (βννεηδή, 

αηγνπξφβαηα, ρνίξνη, ηππνεηδή), θαζψο επίζεο θαη ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο φπσο απνζήθεο, ακειθηήξηα, εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο δσνηξνθψλ θαη ην 

γεσξγηθφ εμνπιηζκφ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή θπηνπξνζηαηεπηηθψλ νπζηψλ. Ο 

επηηφπηνο έιεγρνο ησλ αγξνηεκαρίσλ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε δείγκα πνπ πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ην 50% απφ θάζε είδνο αγξνηεκαρίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε ηνπ 

ειεγρφκελνπ (αξνηξαίεο εθηάζεηο, κφληκεο θαιιηέξγεηεο, βνζθφηνπνη, εθηάζεηο ππφ παχζε 

θαιιηέξγεηαο). ε πεξίπησζε πνπ ζηελ αίηεζε πεξηιακβάλνληαη αγξνηεκάρηα πνπ βξίζθνληαη 

ζε πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Φχζε 2000 (Natura), αγξνηεκάρηα εληφο δσλψλ εππξφζβιεησλ ζηε 

ληηξνξχπαλζε, αγξνηεκάρηα κε αλαβαζκίδεο ή μεξνιηζηέο θαη αγξνηεκάρηα κε αξνηξαίεο 

εθηάζεηο κε θιίζε άλσ ηνπ 10%, ηα ζπγθεθξηκέλα αγξνηεκάρηα εληάζζνληαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζην δείγκα, θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ 

αγξνηεκαρίσλ πνπ εκπίπηνπλ ζε θάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζα ειεγρζνχλ 

επηηφπηα. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο ζε θάπνην απφ 

ηα αγξνηεκάρηα ηνπ δείγκαηνο, ν επηηφπηνο έιεγρνο επεθηείλεηαη ζην ζχλνιν ησλ αγξνηεκαρίσλ 

ηεο αίηεζεο. Οη θσδηθνί ησλ ειεγρζέλησλ αγξνηεκαρίσλ ζεκεηψλνληαη ζην αληίζηνηρν πεδίν 

ηεο δεχηεξεο ζειίδαο ηνπ Τπνδείγκαηνο 1, εθηφο θαη αλ ειέγρζεθαλ φια ηα αγξνηεκάρηα, νπφηε 

γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. 

 

II. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

 Ο δηνηθεηηθφο έιεγρνο πξνεγείηαη ηνπ επηηνπίνπ θαη αθνξά ηνπο γεσξγνχο πνπ έρνπλ 

επηιεγεί ζην δείγκα ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο. Καηά ην δηνηθεηηθφ έιεγρν, νη ειεγθηέο 

εμεηάδνπλ θπξίσο ηα εμήο: 

 

1. Παξαζηαηηθά ζρεηηθά κε ηνπο ζπφξνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ηηο 

πνζφηεηεο ιηπαζκάησλ θαη θνπξηάο, εθ’ φζνλ απηά ζπλππνβάιινληαη κε ηελ Αίηεζε 

Δληαίαο Δλίζρπζεο. 

 

2. Μεηξψα θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ζπλππνβάιινληαη κε ηελ Αίηεζε 

Δληαίαο Δλίζρπζεο. 

 

3. Ππθλφηεηα βφζθεζεο φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηα δεισζέληα ζηελ Α.Δ.Δ.  δψα ζε 

ζρέζε κε ηνπο δεισζέληεο βνζθφηνπνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αλαθεξφκελα ζηα 

ζπλππνβαιιφκελα κεηξψα θαη παξαζηαηηθά θαηνρήο βνζθνηφπσλ. 

 

4. Αλαινγία αξνηξαίσλ εθηάζεσλ κε θαιιηέξγεηα ςπραλζώλ, εθ’ όζνλ εθαξκόδνληαη 

ιηγόηεξεο από ηξεηο δηαθνξεηηθέο θύξηεο θαιιηέξγεηεο ζηηο αξνηξαίεο εθηάζεηο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο. 

 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ επηηνπίσλ ειέγρσλ, γηα ηηο εθκεηαιιεχζεηο ζηηο νπνίεο δηαηεξνχληαη 

δψα, νη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα απεπζχλνπλ πξνο ηηο Γ/λζεηο Κηεληαηξηθήο έγγξαθν ζχκθσλα κε 

ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλά θνηλφηεηα νη γεσξγνί ηεο πεξηνρήο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα επηηφπην έιεγρν, κε πιήξε ζηνηρεία 

(νλνκαηεπψλπκν, Α.Φ.Μ.), θαζψο θαη ηα είδε ησλ δψσλ πνπ θαηέρνπλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ Α.Δ.Δ., κε ην νπνίν ζα δεηνχλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
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1. Δλδερφκελε θαηνρή θαη άιισλ εηδψλ δψσλ απφ ηνλ ίδην παξαγσγφ, πεξάλ ησλ 

δεισζέλησλ ζηελ Α.Δ.Δ. 

 

2. Γηαπίζησζε παξαβάζεσλ ησλ απαηηήζεσλ πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη 

αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο Α ΗΗΗ – IV – V – VI – VII – VIII, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο. 

 

χκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξ. 13 ηεο Κ.Τ.Α. 262385/21.4.10, νη Γ/λζεηο Κηεληαηξηθήο 

ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ηα αξκφδηα Αγξνηηθά Κηεληαηξεία, παξέρνπλ ζηηο 

επηηξνπέο ειέγρνπ ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο θάζε απαηηνχκελε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε 

ηε ζπκκφξθσζε ησλ ειεγρνκέλσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη 

δηαζέηνπλ θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηνκέσλ Α ΗΗΗ – IV – V – 

VI – VII – VIII πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ 

εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ ελδερνκέλσο δηαζέηνπλ. Ζ δηαπίζησζε πξνεγνχκελσλ 

παξαβάζεσλ απφ ηνπο ειεγρφκελνπο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο απφ ηηο Γ/λζεηο 

Κηεληαηξηθήο ή ηα Αγξνηηθά Κηεληαηξεία πξνο ηελ επηηξνπή, κε αλαθνξά ζηελ εκεξνκελία 

ηειέζεσο ηεο θάζε παξάβαζεο ρσξηζηά θαη ζηελ ελδερφκελε ηέιεζή ηεο εθ πξνζέζεσο. 

 

Οη αξκφδηεο αξρέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ θπηνθαξκάθσλ θαη ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, ππνρξενχληαη λα θνηλνπνηνχλ ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ην εηήζην 

πξφγξακκα ειέγρνπ ησλ ππνιεηκκάησλ, ηνπο γεσξγνχο πνπ ειέγρζεθαλ θαη ηηο παξαβάζεηο 

πνπ δηαπηζηψζεθαλ αλά γεσξγφ, κε αλαθνξά ζηνλ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ ησλ 

αληίζηνηρσλ γεσξγψλ. Ο ΟΠΔΚΔΠΔ ιακβάλεη ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ησλ 

αξκνδίσλ ππεξεζηψλ γηα λα απνδνζνχλ θπξψζεηο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο ζηνπο παξαβάηεο 

γεσξγνχο. 

 

ΗΗΗ. ΔΠΗΣΟΠΗΟ ΔΛΔΓΥΟ – ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ 

 

 Οη επηηφπηνη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη αηθληδηαζηηθά. Δληνχηνηο, είλαη δπλαηφλ λα 

ππάξμεη πξνεηδνπνίεζε πεξηνξηζκέλε ζην απνιχησο αλαγθαίν ρξνληθφ δηάζηεκα, ππφ ηνλ φξν 

φηη δελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ν ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ. Ζ πξνεηδνπνίεζε απηή δελ κπνξεί λα ππεξβεί 

ηηο 14 εκέξεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ εθκεηάιιεπζε εθηξέθνληαη δψα, ε πξνεηδνπνίεζε δελ 

κπνξεί λα ππεξβεί ηηο 48 ψξεο, κε εμαίξεζε δεφλησο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο.  

 

 Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ κέζσ ηεο εηδνπνίεζεο λα ελεκεξσζεί ν γεσξγφο φηη ζα πξέπεη 

πξηλ ηνλ έιεγρν λα έρεη ζπγθεληξσκέλν ην ζχλνιν ηνπ δσηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ, αζρέησο πξνο 

ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ δψσλ πνπ δήισζε ζηελ Α.Δ.Δ. θαη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην 

ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ κεηξψσλ, αξρείσλ θαη παξαζηαηηθψλ πνπ πξναλαθέξνληαη ζηελ 

ελφηεηα Α πεξί ππνρξεψζεσλ. 

 

 Ο επηηφπηνο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη παξνπζία ηνπ θαηφρνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο ή 

λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηνπο 

ειεγθηέο φια ηα απαηηνχκελα κεηξψα, αξρεία θαη παξαζηαηηθά, λα ζπγθεληξψζεη θαη λα 

ζπγθξαηήζεη ην ζχλνιν ησλ δψσλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ, λα δηεπθνιχλεη ηε κεηάβαζε 

ησλ ειεγθηψλ ζε θάζε αγξνηεκάρην, ζηαχιν ή βνεζεηηθφ ρψξν πνπ πεξηιακβάλεη ε 

εθκεηάιιεπζή ηνπ θαη λα απαληήζεη ζε θάζε εξψηεζε ζρεηηθή κε ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο ελφηεηαο Α ηεο παξνχζαο.  

 

 ε πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ελφηεηαο Α 

απαηηεί ζχκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν θαλνληζκφ ηε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ, ε 

επηηξνπή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε ιήςε δεηγκάησλ θαη απνζηνιή ηνπο ζηα αξκφδηα 

εξγαζηήξηα ηνπ Τπ.Α.Α.Σ., θάλνληαο ζρεηηθή αλαθνξά ζην πξαθηηθφ ειέγρνπ, ην νπνίν 

νξηζηηθνπνηείηαη κεηά ηε ιήςε ησλ απνηειεζκάησλ. 
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ, ζπκπιεξψλνληαη ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα 

θχιισλ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελφηεηα Β.Υ αλάινγα κε 

ηηο απαηηήζεηο πνπ ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη ν θάζε γεσξγφο. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

ππνδεηγκάησλ ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ θαη ηα επξήκαηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ, ηα νπνία νη 

ειεγθηέο ζα πξέπεη λα δηαζηαπξψζνπλ επηηφπηα θαη ν ειεγρφκελνο λα ιάβεη γλψζε.  

 

Ο ειεγρφκελνο ιακβάλεη γλψζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, πξνζζέηεη ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ ζην πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεη ππνρξεσηηθά επ’ απηνχ, ιακβάλνληαο 

αληίγξαθν εθ’ φζνλ έρνπλ δηαπηζησζεί παξαβάζεηο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, ν ειεγρφκελνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο εληφο 

επηά εξγάζηκσλ εκεξψλ ζηελ ππεξεζία πνπ ηνλ δηελήξγεζε, ε νπνία ζπγθξνηεί ηξηκειή 

επηηξνπή απφ ππαιιήινπο ηεο ζπλαθψλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ εθδίθαζή ηεο, ην απνηέιεζκα ηεο 

νπνίαο είλαη νξηζηηθφ θαη θαηαρσξείηαη ζην κεραλνγξαθηθφ αξρείν. Ζ κε ππνγξαθή ηνπ 

παξαγσγνχ ή ε άξλεζε ιήςεο αληηγξάθνπ, θαηαγξάθεηαη απφ ηνπο ειεγθηέο ζην πξαθηηθφ, 

δελ επεξεάδεη ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ, νχηε κεηαβάιεη ηελ πξνζεζκία έλζηαζεο. ηελ 

επηηξνπή δελ ζπκκεηέρνπλ νη ππάιιεινη πνπ δηελήξγεζαλ ηνλ έιεγρν. Άιιε έλζηαζε γηα ηνλ 

ίδην έιεγρν πξνο ηελ ίδηα ή άιιε ππεξεζία δελ εμεηάδεηαη. Σα απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ 

ειέγρσλ θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ειεγρφκελν θαη θπιάζζνληαη ππνρξεσηηθά απφ απηφλ γηα θάζε 

επφκελν έιεγρν. 

 

Ο Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. δχλαηαη λα δηελεξγεί δεπηεξνβάζκηνπο ειέγρνπο επνπηείαο, ζηνπο 

γεσξγνχο πνπ έρνπλ ειεγρζεί πξσηνβάζκηα, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ππεξηζρχνπλ 

εθείλσλ ησλ πξσηνβαζκίσλ. 

 

IV. ΖΜΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΛΖ ΓΔΩΡΓΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

 

1.  Έιεγρνη ζηνλ  ηνκέα «δηάβξσζε εδάθνπο» (Τπφδεηγκα 1, ζεκεία Α 1-3): 

α) Δθφζνλ ηα εδάθε έρνπλ θιίζε άλσ ηνπ 10%, ειέγρεηαη ε χπαξμε θπηηθήο θάιπςεο, ν 

ηξφπνο άξνζεο (θαηά ηηο ηζνυςείο) θαη ν ηξφπνο άξδεπζεο (φρη θαηάθιηζε).  

β) ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αλαβαζκίδεο, απηέο ειέγρνληαη σο πξνο ηε δηαηήξεζε θαη 

ηε ζπληήξεζή ηνπο. 

2.  Έιεγρνη ζηνλ ηνκέα «νξγαληθή χιε εδάθνπο» (Τπφδεηγκα 1, ζεκεία Β 1-2): 

α) Διέγρεηαη βάζεη ησλ Αηηήζεσλ Δληαίαο Δλίζρπζεο θαη κε επηηφπην έιεγρν ε θαιιηέξγεηα 

ςπραλζψλ (ζε πνζνζηφ 20%) ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο θχξηεο θαιιηέξγεηεο, εθ’ όζνλ 

εθαξκόδνληαη ιηγόηεξεο από ηξεηο δηαθνξεηηθέο θύξηεο θαιιηέξγεηεο ζηηο αξνηξαίεο 

εθηάζεηο ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

 

β) Διέγρεηαη ε δηαρείξηζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο 

ζπλζήθεο (ελζσκάησζε ή βφζθεζε ή θνπή θαη θάιπςε ηνπ εδάθνπο).  

γ) ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη θάςηκν ηεο θαιακηάο θαη εθφζνλ νη πεξηνρέο δελ 

βξίζθνληαη εληφο ηνπ δηθηχνπ «Φχζε 2000», ειέγρεηαη ε χπαξμε άδεηαο ηεο αξκφδηαο 

Γ/λζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηεο Ππξνζβεζηηθήο. 

3. Έιεγρνο ζηνλ  ηνκέα «δνκή εδάθνπο» (Τπφδεηγκα 1, ζεκείν Γ 1): 

Διέγρεηαη ε κεραληθή θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο, φηαλ απηφ είλαη θαιπκκέλν κε πάγν ή ρηφλη 

ή είλαη πιεκκπξηζκέλν. 

4.  Έιεγρνο ζηνλ  ηνκέα «ειάρηζην επίπεδν ζπληήξεζεο» (Τπφδεηγκα 1, ζεκεία Γ 1-4): 

α) Διέγρεηαη ε θαηάζηαζε ησλ κνλίκσλ βνζθνηφπσλ θαη δηαπηζηψλεηαη αλ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ή φρη άξνζε νιφθιεξνπ ή κέξνπο ηνπ βνζθνηφπνπ. 
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β) Διέγρεηαη αλ ηα αγξνηεκάρηα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη αλ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί νη ειάρηζηεο θαιιηεξγεηηθέο παξεκβάζεηο, ψζηε λα απνηξαπεί ε αλάπηπμε 

αλεπηζχκεησλ θπηηθψλ εηδψλ (π.ρ. δηδάληα). 

γ)  Διέγρεηαη ε ηήξεζε ησλ ειαρίζησλ θαη κεγίζησλ νξίσλ ππθλνηήησλ βφζθεζεο. 

δ) Διέγρεηαη ε δηαηήξεζε ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηνπίνπ, όπσο θπηνθξάθηεο, 

πδαηνζπιινγέο θαη δελδξνζηνηρίεο. 

5.    Έιεγρνο ζηνλ ηνκέα «άξδεπζε» (Τπόδεηγκα 1, ζεκείν Δ 1): 

 Διέγρεηαη ε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ έγθξηζεο ρξήζεο λεξνύ πξνο άξδεπζε, ζηνπο 

γεσξγνύο πνπ αξδεύνπλ ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο, σο εμήο: 

α) Από όζνπο γεσξγνύο είλαη κέιε ησλ Οξγαληζκώλ Δγγείσλ Βειηηώζεσλ (Σ.Ο.Δ.Β., 

Γ.Ο.Δ.Β., Σνπηθέο Δπηηξνπέο Άξδεπζεο, Πξνζσξηλέο Γηνηθνύζεο Δπηηξνπέο, 

Α.Ο..Α.Κ., Οξγαληζκόο Κσπαΐδαο), δεηείηαη βεβαίσζε ζεσξεκέλε από ηελ αξκόδηα 

Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, όηη αλήθνπλ θαη πδξνδνηνύληαη από ηνλ 

αληίζηνηρν Ο.Δ.Β., ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο ιεηηνπξγεί ην αληίζηνηρν έξγν ή ηκήκα ηνπ 

έξγνπ 

β) Από όζνπο γεσξγνύο δελ αλήθνπλ ζε ζπιινγηθό θνξέα άξδεπζεο δεηείηαη είηε άδεηα 

πδξνιεςίαο, είηε αληίγξαθν αίηεζεο γηα αδεηνδόηεζε, πνπ έρεη ππνβιεζεί ζηνλ αξκόδην 

θνξέα θαη αλαθέξεη ηε ζέζε ηεο πδξνιεςίαο, ηνλ ηύπν ηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη 

ην έηνο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο - ρξήζεο. Όζνλ αθνξά ην έηνο έλαξμεο ρξήζεο, ζύκθσλα 

κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ππάξρεη δηάθξηζε ππνρξεώζεσλ γηα απηνύο πνπ έρνπλ 

δηθαίσκα ρξήζεο λεξνύ πξν ηεο 11 Μαΐνπ 1989, νη νπνίνη δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα απηό, 

κέρξη ηελ έθδνζε απόθαζεο πνπ ζα ξπζκίδεη ην θαζεζηώο ρξήζεο λεξνύ. 

      

V. ΖΜΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΜΔΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» 

 

1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ππ΄ αξηζκ. 414985/18-12-85 Κ.Τ.Α. (Β΄ 757/18-12-85) (Οδεγία 

79/409/EOK) δηελεξγνχληαη νη αθφινπζνη έιεγρνη (Τπφδεηγκα 1, ζεκείν Σ 1): 

α) Διέγρεηαη ε παξνπζία θνθθσδψλ ιηπαζκάησλ ή θπηνθαξκάθσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο. 

β) Διέγρεηαη ε δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο απηνθπνχο βιάζηεζεο (θπηνθξάθηεο, δέλδξα, 

ζπδελδξίεο) πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζηα θπζηθά φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ πνπ 

ζπλνξεχνπλ κε πνηάκηα, ιίκλεο, αξδεπηηθά απιάθηα, ξπάθηα, ηάθξνπο θιπ. Δπίζεο ειέγρεηαη 

ε ηήξεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ειάρηζηνπ πιάηνπο δηαηήξεζεο. Γηα ηνλ έιεγρν απηφ κπνξεί λα 

γίλεη θαη ρξήζε νξζνθσηνραξηψλ ή άιισλ πξφζθνξσλ επνπηηθψλ κέζσλ. 

2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζ. 26857/553/88 Κ.Τ.Α. (Β΄ 196/6-4-88) (Οδεγία 80/68/ΔΟΚ) 

δηελεξγνχληαη νη αθφινπζνη έιεγρνη (Τπφδεηγκα 1, ζεκείν Σ 2): 

α) Διέγρεηαη ην εκεξνιφγην ηνπ γεσξγνχ θαη ε ρξήζε ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπο. 

β) Διέγρεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ γεσξγνχ λα θαζαξίδεη ηα ςεθαζηηθά κεραλήκαηα ζε 

απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 30 κέηξσλ απφ γεψηξεζε, ηάθξν, πνηάκηα θιπ. 

γ) Διέγρεηαη εάλ έρνπλ θαζαξηζηεί ηα αξδεπηηθά θαη ζηξαγγηζηηθά θαλάιηα απφ ηελ 

βιάζηεζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έγηλε ν 

θαζαξηζκφο ηνπο.  

δ) Διέγρεηαη ε χπαξμε ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ απνξξηκκάησλ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο, θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ζρεηηθήο πηλαθίδαο. 

ε) Διέγρεηαη ε θαιή θαηάζηαζε θαη νξζή ζπληήξεζε ησλ αγξνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εηδηθά 

φζνλ αθνξά ηελ δηαθπγή ξχπσλ πξνο ην πεξηβάιινλ. 
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3. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζ. 80568/4225/91 Κ.Τ.Α. (Β΄ 641/7-8-91) (Οδεγία 

86/278/EOK), εθφζνλ ν γεσξγφο ρξεζηκνπνηεί ηιχ απφ επεμεξγαζκέλα απφβιεηα, ειέγρεηαη 

ε χπαξμε ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηελ αξκφδηα λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε θαη ε ηήξεζε ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ ζε απηήλ φξσλ (Τπφδεηγκα 1, ζεκείν Σ 3).  

4. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζ.16190/1335/97 Κ.Τ.Α. (Β΄ 519/25-6-97), (Οδεγία 

91/676/EOK), (Τπφδεηγκα 1, ζεκείν Σ 4), δηελεξγνχληαη νη αθφινπζνη έιεγρνη ζηηο 

εθκεηαιιεχζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη εληφο ησλ πεξηνρψλ πνπ νξίδνληαη σο εππξφζβιεηεο 

δψλεο: 

α) Γηα ηηο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί πξνγξάκκαηα δξάζεο ειέγρεηαη ε 

πνζφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ, ν αξηζκφο ησλ επεκβάζεσλ θαη 

ν ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο αλάινγα κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ εδαθηθή θιίζε ηνπ 

αγξνηεκαρίνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο 

ηνπ εκεξνινγίνπ πνπ ηεξεί ν γεσξγφο θαη ησλ πνζνηήησλ ιηπαζκάησλ πνπ αλαγξάθνληαη 

ζηα παξαζηαηηθά αγνξάο. 

β) Διέγρεηαη ε ρξήζε ιηπαζκάησλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 2 κέηξσλ απφ φρζεο θαη 

θαλάιηα άξδεπζεο ή ζηξάγγηζεο ζε επίπεδεο εθηάζεηο θαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 6 

κέηξσλ ζε εθηάζεηο κε θιίζε κεγαιχηεξε απφ 8%. 

ε νιόθιεξε ηελ επηθξάηεηα, αλεμαξηήησο εππξόζβιεησλ δσλώλ, ειέγρνληαη: 

α) Ζ δηαρείξηζε πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε ξχπαλζε ησλ λεξψλ απφ ληηξηθά, θαζψο θαη ε ππνρξέσζε ηνπ 

γεσξγνχ λα δηαρσξίδεη ηα ζηεξεά θαη πγξά απφβιεηα. Γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα ειέγρεηαη ε 

επάξθεηα ηνπ κεγέζνπο ηνπ ρψξνπ ηεο θνπξνζσξνχ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή θνπξηάο απφ 

ηα δψα, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηνπο γηα ην απαηηνχκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (απφ 90 έσο 180 εκέξεο). ηελ πεξίπησζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ειέγρεηαη ε 

επάξθεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ψζηε απηά λα κε δηαηίζεληαη ζην έδαθνο, φηαλ απηφ είλαη 

θαιπκκέλν κε πάγν, ρηφλη ή λεξφ. ηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ δηαζέηνπλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ 

ειέγρεηαη ε ηήξεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

β) Ζ πνζφηεηα ηεο θνπξηάο πνπ πξνζηίζεηαη ζην έδαθνο βάζεη ηνπ εκεξνινγίνπ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ αγνξάο (ηηκνιφγηα). ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θνπξηά 

παξαγφκελε εληφο ηεο εθκεηάιιεπζεο ν ππνινγηζκφο ηεο πνζφηεηαο ηεο θνπξηάο γίλεηαη 

βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο.  

γ) Αλ παξαλφκσο δηαηίζεληαη πγξά θηελνηξνθηθά απφβιεηα ζε εθηάζεηο κε θιίζε 

κεγαιχηεξε ηνπ 8% ή ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 20 κέηξσλ απφ επηθαλεηαθά λεξά θαη 50 

κέηξσλ απφ πεγέο, πεγάδηα ή γεσηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα χδξεπζε. 

 

5. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζ. 33318/3028/98 Κ.Τ.Α. (Β΄ 1289), (Οδεγία 92/43/EOK), 

(Τπφδεηγκα 1, ζεκείν Σ 5), δηελεξγνχληαη ζηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ 

πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ «ΦΤΖ 2000» νη εμήο έιεγρνη: 

 

α) Δθφζνλ ππάξρνπλ εηδηθά δηαρεηξηζηηθά κέηξα γηα ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε 

εθκεηάιιεπζε, ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε ησλ γεσξγψλ κε απηά.  

β) Διέγρεηαη ε δηαηήξεζε ησλ θπηνθξαθηψλ (ζάκλσλ θαη δέλδξσλ) ζηα φξηα ησλ 

αγξνηεκαρίσλ, θαζψο θαη ε δηαηήξεζε ηεο απηνθπνχο βιάζηεζεο ζηηο λεζίδεο εληφο ησλ 

αγξνηεκαρίσλ. Δπίζεο ειέγρεηαη ην απαηηνχκελν ειάρηζην πιάηνο δηαηήξεζεο. Γηα ηνλ 

έιεγρν απηήο ηεο ππνρξέσζεο δχλαηαη λα γίλεη ρξήζε νξζνθσηνραξηψλ ή άιισλ 

πξφζθνξσλ επνπηηθψλ κέζσλ. 

γ) Διέγρεηαη ε χπαξμε ζρεηηθήο άδεηαο, εθφζνλ έρνπλ εηζαρζεί μεληθά γηα ηελ πεξηνρή είδε 

θπηψλ θαη δψσλ. 
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ζη) Δθφζνλ ππάξρεη ζπγθέληξσζε θνπξηάο ζηελ εθκεηάιιεπζε, ειέγρεηαη θαηά πφζν απηή 

γίλεηαη ζε θαιπκκέλν ρψξν ή ζθεπάδεηαη κε ηα θαηάιιεια ζηεγαλά πιηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

κε δηαθεχγνπλ ξππνγφλεο νπζίεο ζην πεξηβάιινλ. 

δ) Διέγρεηαη αλ παξαλφκσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα βφζθεζε απφ 1
ε
 Μαξηίνπ έσο 31

ε
 

Απγνχζηνπ θάζε έηνπο νη λεζίδεο θπζηθήο βιάζηεζεο, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ 

ζπγθεληξσκέλεο θσιηέο άγξησλ δψσλ θαη πνπιηψλ, εθφζνλ ππάξρνπλ ζρεηηθέο 

απαγνξεπηηθέο πηλαθίδεο. 

ε) Διέγρεηαη κε ηελ επίδεημε ησλ εηδηθψλ θαξηειψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ 

ζπφξσλ θαη ησλ παξαζηαηηθψλ δηαθίλεζεο απηψλ, αλ παξαλφκσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπφξνη 

γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ θπηηθψλ εηδψλ. ε πεξίπησζε πνπ ν παξαγσγφο δξαζηεξηνπνηείηαη 

εληφο θαη εθηφο πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ «Φχζε 2000» θαη έρεη αγνξάζεη γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλνπο ζπφξνπο γηα ηα αγξνηεκάρηα εθηφο Γηθηχνπ, ηφηε ν ειεγθηήο δχλαηαη λα 

δεηήζεη εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ. 

ην ζύλνιν ηεο επηθξάηεηαο θαη αλεμαξηήησο πεξηνρώλ δηθηύνπ «Φύζε 2000» 

ειέγρνληαη: 

α) Ζ δηαηήξεζε θπζηθψλ κηθξψλ ιηκλψλ ή ειψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιιά δψα γηα 

δηαβίσζε ή γηα πφζηκν λεξφ θαη βξίζθνληαη εληφο ησλ αγξνηεκαρίσλ. 

β)  Αλ ν ζεξηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην θέληξν πξνο ηηο άθξεο ηνπ αγξνηεκαρίνπ. 

γ) Ζ ηνπνζέηεζε εηδηθήο απαγνξεπηηθήο πηλαθίδαο ζε επθξηλέο ζεκείν θαη ε χπαξμε 

ζρεηηθήο άδεηαο ηνπ Γαζαξρείνπ, εθφζνλ ν γεσξγφο επηζπκεί ηελ απαγφξεπζε ηεο ζήξαο 

ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ. 

 

VI. ΖΜΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΜΔΑ «ΖΜΑΝΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ» 

 

1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ππ’ αξηζ. 84/95 Π.Γ. (Α΄ 52) ζηηο ρνηξνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο   

(Τπφδεηγκα 2, ζεκεία 1-7): 

 α ) ην πιαίζην ηνπ θπζηθνχ  ειέγρνπ: 

αα. Διέγρεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ελσηίσλ ζηα δψα πξηλ ηελ κεηαθίλεζή ηνπο απφ 

ηελ εθκεηάιιεπζε. 

ββ. Διέγρεηαη ε θαηαρψξηζε ζην κεηξψν εθκεηάιιεπζεο ησλ δψσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε 

απηή. 

β) ην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ εγγξάθσλ: 

αα. Διέγρεηαη ε ηήξεζε κεηξψνπ εθκεηάιιεπζεο γηα ηα δψα πνπ εηζήιζαλ ή εμήιζαλ απφ 

ηελ εθκεηάιιεπζε. 

ββ. Διέγρεηαη ε ηήξεζε αξρείνπ εγγξάθσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην κεηξψν, φπσο πγεηνλνκηθά 

πηζηνπνηεηηθά, άδεηεο δηαθίλεζεο θιπ. θαη ε ζπκθσλία ησλ εγγξάθσλ κε ηηο θαηαρσξήζεηο 

ζηα κεηξψα. 

γγ. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην 84/95 Π.Γ. ππνρξεψζεσλ ηνπ 

γεσξγνχ ειέγρεηαη ε έμνδνο δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε. 

γ) Καηά ηνλ έιεγρν ελεκέξσζεο ηεο θηεληαηξηθήο αξρήο ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο: 

αα. Διέγρεηαη ε ππνβνιή δήισζεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη δήισζεο 

ηπρφλ κεηαβνιψλ ησλ ζηνηρείσλ απηήο. 

ββ. Διέγρεηαη ε ππνβνιή αίηεζεο έγθξηζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελσηίσλ ζηα δψα θαη γηα 

ηπρφλ αληηθαηάζηαζή ηνπο. 
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2.  Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Καλ. (ΔΚ) 1760/2000 θαη 911/2004 - Βννηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο - 

θαη κε βάζε ελεκεξσκέλε εθηχπσζε πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ θηεληαηξηθή βάζε δεδνκέλσλ, 

δηελεξγνχληαη νη παξαθάησ έιεγρνη (Τπφδεηγκα 2, ζεκεία 48-60): 

α) ην πιαίζην ηνπ θπζηθνχ  ειέγρνπ: 

αα. Διέγρνληαη έλα πξνο έλα ηα ππάξρνληα δψα ζηελ εθκεηάιιεπζε σο πξνο:  

i. ηε ζήκαλζε κε έλα ή δπν ελψηηα 

ii. ηελ θαηαγξαθή ηνπο ζην κεηξψν εθκεηάιιεπζεο 

iii. ηελ χπαξμε δηαβαηεξίνπ θαη ηελ νξζή ελεκέξσζε θαη ζεψξεζή ηνπ 

iv. ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ απνζέκαηνο ελσηίσλ 

ββ. Διέγρνληαη δψα ηα νπνία ηπρφλ εηζήιζαλ ζηελ εθκεηάιιεπζε, ελψ δελ ππεβιήζε έληππν 

δήισζεο κεηαβνιψλ θαη δελ έρεη θαηαγξαθεί ε είζνδφο ηνπο ζηελ θηεληαηξηθή βάζε 

δεδνκέλσλ (ΚΒΓ) σο πξνο:  

i. ηε ζήκαλζε κε έλα ή δπν ελψηηα 

ii. ηελ θαηαγξαθή ηνπο ζην κεηξψν εθκεηάιιεπζεο 

iii. ηελ χπαξμε δηαβαηεξίνπ θαη ηε ζεψξεζή ηνπ 

γγ. Διέγρνληαη δψα ηα νπνία ππάξρνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη δελ θέξνπλ θακία ζήκαλζε, 

ελψ έπξεπε λα θέξνπλ. 

β)  ην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ εγγξάθσλ: 

αα. Διέγρεηαη ε ηήξεζε κεηξψνπ εθκεηάιιεπζεο γηα φιεο ηηο θηλήζεηο θάζε δψνπ μερσξηζηά 

θαζψο θαη γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε απνζέκαηνο ελσηίσλ θαη παξαγγειηψλ. 

ββ. Διέγρεηαη ε ηήξεζε αξρείνπ εγγξάθσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην κεηξψν, φπσο πγεηνλνκηθά 

πηζηνπνηεηηθά, άδεηεο δηαθίλεζεο θιπ., θαη ε ζπκθσλία ησλ εγγξάθσλ κε ηηο θαηαρσξήζεηο 

ζηα κεηξψα. 

γγ. Διέγρεηαη ε ζπκθσλία θαηαρσξήζεσλ ζην κεηξψν κε ηηο ππνβιεζείζεο δειψζεηο 

κεηαβνιψλ ζηελ θηεληαηξηθή αξρή ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο. 

δδ. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνπο Καλ. (ΔΚ) 1760/00 θαη 911/04 

ππνρξεψζεσλ ηνπ γεσξγνχ ειέγρεηαη ε έμνδνο δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε. 

γ) Καηά ηνλ έιεγρν ελεκέξσζεο ηεο θηεληαηξηθήο αξρήο ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο: 

αα. Διέγρεηαη ε ππνβνιή δήισζεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη δήισζεο 

ηπρφλ κεηαβνιψλ ησλ ζηνηρείσλ απηήο. 

ββ. Διέγρεηαη ε ππνβνιή αίηεζεο έγθξηζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελσηίσλ ζηα δψα θαη γηα 

ηπρφλ αληηθαηάζηαζή ηνπο. 

γγ. Διέγρεηαη ε εκπξφζεζκε ππνβνιή δήισζεο κεηαβνιψλ ζηελ θηεληαηξηθή αξρή ηεο 

λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο γηα φιεο ηηο θηλήζεηο θάζε δψνπ. 

3. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 21/2004 ζηηο αηγνπξνβαηνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο 

(Τπφδεηγκα 2, ζεκεία 8-19): 

α)ην πιαίζην ηνπ θπζηθνχ  ειέγρνπ: 

αα. Διέγρνληαη έλα πξνο έλα ηα ππάξρνληα δψα ζηελ εθκεηάιιεπζε σο πξνο:  

i. ηε ζήκαλζε κε έλα ή δχν ελψηηα απφ ηηο  09/07/2005  (Καλ. (ΔΚ) 21/04). 

ii.ηελ θαηαγξαθή ζην κεηξψν εθκεηάιιεπζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ πνπ θηλήζεθαλ απφ θαη 

πξνο ηελ εθκεηάιιεπζε, 

iii.ηελ χπαξμε πγεηνλνκηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηα εμεξρφκελα ή εηζεξρφκελα δψα ζηελ 

εθκεηάιιεπζε απφ ηηο 9/7/2005 (Καλ. (ΔΚ) 21/04), 
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iv. ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ απνζέκαηνο ελσηίσλ. 

ββ. Διέγρνληαη δψα ηα νπνία ππάξρνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη δελ θέξνπλ θαζφινπ 

ζήκαλζε, ελψ είλαη ππνρξεσηηθφ  λα θέξνπλ. 

β) ην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ εγγξάθσλ: 

αα. Διέγρεηαη ε ηήξεζε κεηξψνπ εθκεηάιιεπζεο γηα: 

i. ηελ θαηαρψξεζε ηεο εηήζηαο απνγξαθήο 

ii. ηελ θαηαρψξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ πνπ θηλήζεθαλ απφ θαη πξνο ηελ εθκεηάιιεπζε 

iii. ηελ νξζή δηαρείξηζε απνζέκαηνο ελσηίσλ θαη παξαγγειηψλ 

ββ. Διέγρεηαη ε ηήξεζε αξρείνπ εγγξάθσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην κεηξψν φπσο πγεηνλνκηθά 

πηζηνπνηεηηθά, άδεηεο δηαθίλεζεο θιπ, θαη ε ζπκθσλία ησλ εγγξάθσλ κε ηηο θαηαρσξίζεηο 

ζηα κεηξψα. 

γγ. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Καλ. (ΔΚ) 21/04 ππνρξεψζεσλ ηνπ 

γεσξγνχ ειέγρεηαη ε έμνδνο δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε. 

γ)Καηά ηνλ έιεγρν ελεκέξσζεο ηεο θηεληαηξηθήο αξρήο ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο: 

αα. Διέγρεηαη ε ππνβνιή δήισζεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη δήισζεο 

κεηαβνιψλ ησλ ζηνηρείσλ απηήο. 

ββ. Διέγρεηαη ε ππνβνιή αίηεζεο έγθξηζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελσηίσλ ζηα δψα θαη γηα 

ηπρφλ αληηθαηάζηαζε ηνπο. 

γγ. Διέγρεηαη ε εκπξφζεζκε θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηήζηαο απνγξαθήο ζηελ 

θηεληαηξηθή αξρή ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο. 

 

VII. ΖΜΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ «ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ, ΤΓΔΗΑ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΚΑΗ 

ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ» 

 

1. Έιεγρνο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ (Τπφδεηγκα 1 – απαίηεζε Ζ.1): Διέγρεηαη ε 

αζθαιήο απνζήθεπζε ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, ε θαηαιιειφηεηα ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε θαη 

ρξήζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ, ε γλψζε θαη ε ηήξεζε ησλ νδεγηψλ 

ρξήζεο ηνπο. 

 

2. Έιεγρνο ρξήζεο νξκνλψλ, ζπξενζηαηηθψλ, β-αγσληζηψλ (Τπφδεηγκα 2 – ζεκείν 20 – 

απαίηεζε Ζ.2): ηηο θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ειέγρεηαη ε χπαξμε ή/θαη ε ρνξήγεζε 

ζθεπαζκάησλ ησλ ελ ιφγσ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ ζην ρψξν ζηαπιηζκνχ θαη ηνπο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. Δπίζεο ζα γίλεηαη έιεγρνο ηνπ κεηξψνπ θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, 

ησλ ηεξνχκελσλ θηεληαηξηθψλ ζπληαγψλ, ησλ ηηκνινγίσλ θαη ινηπψλ παξαζηαηηθψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ελδερφκελε πξνεγνχκελε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νπζηψλ. 

ηα πιαίζηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγνπκέλσο εξσηεζεί ε αξκφδηα 

θηεληαηξηθή αξρή γηα ηελ χπαξμε δεηγκαηνιεςίαο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εθκεηάιιεπζε ζηα 

πιαίζηα ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο θαηαινίπσλ θαη ηε δηαπίζησζε νπνηαζδήπνηε 

παξάβαζεο ηνπ Π.Γ. 259/98 (άξ. 4, 5, 6 θαη 8). 

 

3. Έιεγρνο κεηαδνηηθψλ ζπνγγσδψλ εγθεθαινπαζεηψλ (Μ..Δ.) (Τπφδεηγκα 2 – ζεκεία 21–24 

– απαίηεζε Ζ.4): ηηο θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, αθνχ πξνεγεζεί ελεκέξσζε απφ ηνλ 

επφπηε θπθινθνξίαο δσνηξνθψλ θαη ηελ αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή ζηα πιαίζηα ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ Καλ. (ΔΚ) 999/2001, 

ειέγρνληαη νη ρνξεγνχκελεο δσνηξνθέο, ε θνηλνπνίεζε ζηελ αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή ησλ 

ζαλάησλ βννεηδψλ άλσ ησλ 24 κελψλ θαη πξνβάησλ άλσ ησλ 12 κελψλ, ε ηήξεζε ζρεηηθψλ 
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πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ ππνβιεζεί, θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ 

απαηηήζεσλ θαηά ηελ εκπνξία ή δηαθίλεζε δψλησλ δψσλ, ζπέξκαηνο, σαξίσλ ή εκβξχσλ. 

 

4. Έιεγρνο θνηλνπνίεζεο αζζελεηψλ (Τπφδεηγκα 2 – ζεκεία 25–27 – απαηηήζεηο Θ 1-3): ηηο 

θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, αθνχ πξνεγεζεί ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηελ αξκφδηα 

θηεληαηξηθή αξρή ζηα πιαίζηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ, ειέγρεηαη ε χπαξμε ή ππνςία 

θξνπζκάησλ αθζψδνπο ή θαηαξξντθνχ ππξεηνχ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ λφζσλ ηεο παξ. 2 

ηνπ άξ. 8 ηεο ΚΤΑ 262385/21.4.10 (παλψινπο ησλ βννεηδψλ, παλψινπο ησλ κηθξψλ 

κεξπθαζηηθψλ, θπζαιηδψδνπο λφζνπ ησλ ρνίξσλ, επηδσνηηθήο αηκνξξαγηθήο λφζνπ ησλ 

ειαθηψλ, επινγηάο ησλ αηγνπξνβάησλ, θπζαιηδψδνπο ζηνκαηίηηδαο, πνιηνεγθεθαιίηηδαο ηνπ 

ρνίξνπ, νδψδνπο δεξκαηίηηδαο θαη λφζνπ ηεο θνηιάδαο ηνπ RIFT) θαη ε έγθαηξε 

θνηλνπνίεζή ηνπο ζηηο θηεληαηξηθέο αξρέο. Δπίζεο ζε πεξίπησζε επηβνιήο πγεηνλνκηθψλ 

κέηξσλ απφ ηελ αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή, εμεηάδεηαη ε ηήξεζή ηνπο. 

 

5. Έιεγρνο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ (Τπφδεηγκα 1 – ζεκεία 1–26 – απαίηεζε Ζ.3): Αλάινγα κε ην 

είδνο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ειέγρεηαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ή 

ππφλνηαο δηαηξνθηθνχ θηλδχλνπ, ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, νη δηαδηθαζίεο πξφιεςεο 

δσνλφζσλ θαη δσναζξσπνλφζσλ, ε νξζή ρξήζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ θαη ε ηήξεζε ηνπ 

κεηξψνπ θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, νη δηαδηθαζίεο θαη νη εγθαηαζηάζεηο άκειμεο, ε 

ζπληήξεζε ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ απγψλ, ε ηήξεζε αξρείσλ γηα ηηο εηζεξρφκελεο δσνηξνθέο 

θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα γεσξγηθά εθφδηα, ηα εμεξρφκελα πξντφληα, ηηο εξγαζηεξηαθέο 

εμεηάζεηο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ δψσλ. 

 

VIII. ΖΜΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ «ΤΝΘΖΚΔ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ» 

 

Έιεγρνο ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ δψσλ (Τπφδεηγκα 2 – ζεκεία 28–47 – απαηηήζεηο Η.1-

3): Αλάινγα κε ην είδνο ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ, ειέγρεηαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελφηεηα Α.VΗΗ. 

 

ΗX. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ 

 

ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβάζεσλ απηέο ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ ππνρξεσηηθά 

σο πξνο ηελ έθηαζε, ηε ζνβαξφηεηα θαη ηε κνληκφηεηά ηνπο, θαζψο θαη λα δηεπθξηληζηεί αλ 

δηαπξάρζεθαλ απφ πξφζεζε. Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ρσξηζηά γηα θάζε παξάβαζε, κε 

βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο πίλαθα πνπ αθνινπζνχλ θαη’ 

αληηζηνηρία ησλ δχν ππνδεηγκάησλ εθζέζεσλ ειέγρσλ, νη νπνίεο δελ είλαη απφιπηα 

δεζκεπηηθέο, επηθπιαζζφκελεο ηεο αηηηνινγεκέλεο ηερληθήο θξίζεο ησλ ειεγθηψλ: 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 

 

Σνκέαο / Απαίηεζε 

νβαξόηεηα Έθηαζε Μνληκόηεηα 

Λίγν Μέηξην Πνιχ 
Υσξίο 

απνηέιεζκα 
Δληφο 

εθκεηάιιεπζεο 
Δθηφο 

εθκεηάιιεπζεο 
Ναη Όρη 

Α. Γηάβξσζε εδάθνπο 

1. Απνπζία θπηνθάιπςεο ζε 

αξνηξαίεο εθηάζεηο κε θιίζε > 

10% θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 

βξνρψλ                                                                        

 Μ   

Πεξηνξίδεηαη ζηα 

αγξνηεκάρηα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

Δπεθηείλεηαη 

εθηφο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

Δθφζνλ έρεη 

επέιζεη ήδε 

δηάβξσζε 

Έδαθνο ζε 

θαιή 

θαηάζηαζε 

(δελ έρεη 

πξνθιεζεί 

δηάβξσζε) 

2. Με άξνζε θαηά ηηο ηζνυςείο ή 

άξδεπζε κε θαηάθιηζε ζε 

αγξνηεκάρηα κε θιίζε > 10% 
 Μ   

Πεξηνξίδεηαη ζηα 

αγξνηεκάρηα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

Δπεθηείλεηαη 

εθηφο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

Δθφζνλ έρεη 

επέιζεη ήδε 

δηάβξσζε 

Έδαθνο ζε 

θαιή 

θαηάζηαζε 

(δελ έρεη 

πξνθιεζεί 

δηάβξσζε) 

3. Καηαζηξνθή αλαβαζκίδσλ, 

μεξνιηζηψλ, αλαρσκάησλ ή 

θπζηθψλ πξαλψλ ζηα φξηα 

αγξνηεκαρίσλ 

  Π  
Πεξηνξίδεηαη ζηα 

αγξνηεκάρηα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

Δπεθηείλεηαη 

εθηφο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

Δθφζνλ έρεη 

επέιζεη ήδε 

δηάβξσζε 

Έδαθνο ζε 

θαιή 

θαηάζηαζε 

(δελ έρεη 

πξνθιεζεί 

δηάβξσζε) 
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Σνκέαο / Απαίηεζε 

νβαξόηεηα Έθηαζε Μνληκόηεηα 

Λίγν Μέηξην Πνιχ 
Υσξίο 

απνηέιεζκα 
Δληφο 

εθκεηάιιεπζεο 
Δθηφο 

εθκεηάιιεπζεο 
Ναη Όρη 

Β. Οξγαληθή ύιε εδάθνπο         

1. Με θαιιηέξγεηα ςπραλζψλ ζην 

20% ησλ αξνηξαίσλ εθηάζεσλ γηα 

<3 δηαθνξεηηθέο θαιιηεξγεηηθέο 

νκάδεο (ήζζνλνο;) 

Λ   ΥΑ    Ο 

2. Με νξζή δηαρείξηζε 

ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ 

(θαιακηά – θιαδέκαηα) 
  Π  

Πεξηνξίδεηαη ζηα 

αγξνηεκάρηα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

Δθφζνλ 

πξνθαιέζεη 

ππξθαγηά κεηά 

απφ θαχζε 

 Ο 

Γ. Γνκή εδάθνπο 

1. Μεραληθή θαηεξγαζία 

παγσκέλνπ ή πιεκκπξηζκέλνπ 

εδάθνπο  
  Π  ΔΝΣΟ  Ν  

Γ. Διάρηζην επίπεδν 

ζπληήξεζεο 

1. Με ηήξεζε ειάρηζηεο 

ππθλφηεηαο βφζθεζεο (0,2 ΜΜΕ 

αλά εθηάξην) 
 Μ   

Όηαλ είλαη ν 

κνλαδηθφο 

ρξήζηεο ηνπ 

βνζθφηνπνπ 

Όηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

θνηλφρξεζηνο 

βνζθφηνπνο 

 Ο 

2α. Με ηήξεζε κέγηζηεο 

ππθλφηεηαο βφζθεζεο (3ΜΜΕ 

αλά εθηάξην) 
 Μ   

Όηαλ είλαη ν 

κνλαδηθφο 

ρξήζηεο ηνπ 

βνζθφηνπνπ 

Όηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

θνηλφρξεζηνο 

βνζθφηνπνο  

 Ο 

2β. Άξνζε βνζθνηφπσλ    Π  

Όηαλ είλαη ν 

κνλαδηθφο 

ρξήζηεο ηνπ 

βνζθφηνπνπ 

Όηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

θνηλφρξεζηνο 

βνζθφηνπνο  

 Ο 

3. 3. Με δηαηήξεζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπίνπ 

(θπηνθξάθηεο – πδαηνζπιινγέο – 

δελδξνζηνηρίεο) 

Αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ 

βιαβψλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη 

ηελ επίπησζή ηνπο ζην αγξνηηθφ 

ηνπίν 

 

Δθ’ φζνλ ηα κε 

δηαηεξεζέληα 

ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ηνπίνπ 

πεξηιακβάλνληαλ 

απνθιεηζηηθά 

ζηελ ππφ έιεγρν 

εθκεηάιιεπζε 

Δθ’ φζνλ νη κε 

δηαηεξεζέληεο 

θπηνθξάθηεο θαη 

νη δελδξνζηνηρίεο 

απνηεινχζαλ 

ζπληδηφθηεην  

φξην κε γεηηνληθή 

εθκεηάιιεπζε, ή 

νη πδαηνζπιινγέο 

εθηείλνληαλ θαη 

ζε γεηηνληθή 

εθκεηάιιεπζε 

Δθ’ φζνλ 

θαηαζηξάθε-

θαλ πιήξσο 

θπηνθξάθηεο ή 

δελδξνζηνηρίεο 

ή ηκήκα απηψλ 

(κεκνλσκέλνη 

ζάκλνη ή 

δέλδξα) 

Δθ’ φζνλ 

απνμεξάλζε-

θαλ 

πδαηνζπιινγέο   

4. Δπέθηαζε αλεπηζχκεηεο 

βιάζηεζεο – Καθή θαηάζηαζε 

αγξνηεκαρίνπ 
 Μ   ΔΝΣΟ   Ο 

Δ. Άξδεπζε         

1. Με ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

έγθξηζεο γηα ηε ρξήζε ησλ 

πδάησλ γηα άξδεπζε 

 

Με 

χπαξμε 

βεβαίσ-

ζεο 

Ο.Δ.Β. 

Παξά-

λνκε 

πδξν-

ιεςία 

Με χπαξμε 

βεβαίσζεο 

Ο.Δ.Β. 

Παξάλνκε 

πδξνιεςία 
 

Παξάλνκε 

πδξνιεςία  

Με χπαξμε 

βεβαίσζεο 

Ο.Δ.Β. 

Σ. Πεξηβάιινλ 

1α. Με ελζσκάησζε θνθθσδψλ 

αγξνρεκηθψλ  
 Μ    ΔΚΣΟ Ν  

1β. Καηαζηξνθή απηνθπνχο 

βιάζηεζεο ζηα φξηα 

αγξνηεκαρίσλ κε πδάηηλνπο 

απνδέθηεο ή δξφκνπο  

 Μ   ΔΝΣΟ   Ο- ΤΣΑΖ 

2α. Με ηήξεζε φξσλ εθαξκνγήο 

ιηπαζκάησλ, εδαθνβειηησηηθψλ ή 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ  
  Π  ΔΝΣΟ   Ο 

2β. Έθπιπζε ςεθαζηηθψλ ζε α-

πφζηαζε <30 m απφ γεψηξεζε, 

ηάθξν ή πδαηνζπιινγή  
  Π   ΔΚΣΟ Ν  

2γ. Καζαξηζκφο βιάζηεζεο 

αξδεπηηθψλ δηθηχσλ κε 

αθαηάιιεια ζθεπάζκαηα ή ρσξίο 

έγθξηζε 

  Π   ΔΚΣΟ Ν  

2δ. Με θαζνξηζκφο ρψξνπ 

ζπγθέληξσζεο απνξξηκκάησλ – 

κε απνθνκηδή ζπζθεπαζηψλ 

αγξνρεκηθψλ  

  Π  ΔΝΣΟ   Ο 

2ε. Με δηαηήξεζε 

εγθαηαζηάζεσλ ζε θαιή 

θαηάζηαζε γηα ηελ απνθπγή 

δηαξξνήο ξππαληψλ 

  Π  ΚΡΗΖ ΔΛΔΓΚΣΖ  Ο- ΤΣΑΖ 

3. Υξήζε ιπκαηνιάζπεο ρσξίο 

άδεηα ή ρσξίο ηήξεζε ησλ φξσλ 

ηεο άδεηαο 
  Π  ΔΝΣΟ   Ο- ΤΣΑΖ 

4α. Γηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ ή 

νξγαληθήο θνπξηάο ζε εδάθε κε 

θιίζε >8% 

 Μ    ΔΚΣΟ  Ο 

4β. Με νξζή δηαρείξηζε ζηεξεψλ 

θαη πγξψλ θηελνηξνθηθψλ 

απνβιήησλ  

 Μ    ΔΚΣΟ  Ο 
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Σνκέαο / Απαίηεζε 

νβαξόηεηα Έθηαζε Μνληκόηεηα 

Λίγν Μέηξην Πνιχ 
Υσξίο 

απνηέιεζκα 
Δληφο 

εθκεηάιιεπζεο 
Δθηφο 

εθκεηάιιεπζεο 
Ναη Όρη 

4γ. Με ηήξεζε αλψηαηνπ νξίνπ 

πξνζζήθεο αδψηνπ (17 θηιά / 

ζηξέκκα) απφ θνπξηά ζην έδαθνο 

 Μ    ΔΚΣΟ  Ο 

4δ. Με ηήξεζε ειάρηζησλ 

απνζηάζεσλ απφ πδάηηλα ζηνηρεία 

γηα ηελ εθαξκνγή πγξψλ 

απνβιήησλ 

  Π   ΔΚΣΟ  Ο 

4ε.  Με ηήξεζε πξνγξακκάησλ 

δξάζεο θαηά ηεο ληηξνξχπαλζεο 

εληφο εππξφζβιεησλ δσλψλ  

  Π   ΔΚΣΟ  Ο 

4ζη. Υξήζε αδσηνχρσλ 

ιηπαζκάησλ ζε απφζηαζε < 2m 

απφ πδάηηλα ζηνηρεία ή < 6m γηα 

θιίζε > 8% 

  Π   ΔΚΣΟ  Ο 

5α. Με ηήξεζε δηαρεηξηζηηθψλ 

ζρεδίσλ ή κέηξσλ πεξηνρψλ 

Γηθηχνπ Φχζε 2000 (Natura) 

  Π  ΔΝΣΟ   Ο 

5β. Κνπή, εθξίδσζε, θαηαζηξνθή 

ή δηαθίλεζε θπηψλ ησλ εηδψλ ηνπ 

Παξ. 4 ηεο ΚΤΑ 33318/98 

  Π   ΔΚΣΟ Ν  

5γ. Καιιηέξγεηα γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ 
  Π   ΔΚΣΟ Ν  

5δ. Καιιηέξγεηα μεληθψλ πξνο ηελ 

πεξηνρή εηδψλ ρσξίο ζρεηηθή 

άδεηα 

 Μ    ΔΚΣΟ Ν  

5ε. Ρχπαλζε απφ ζπγθέληξσζε 

θνπξηάο 
 Μ    ΔΚΣΟ  Ο 

5ζη. Βφζθεζε λεζίδσλ θπζηθήο 

βιάζηεζεο θαηά ηελ πεξίνδν 1ε 

Μαξηίνπ έσο 31ε Απγνχζηνπ 

  Π   ΔΚΣΟ Ν  

5δ. Με απαγφξεπζε ζήξαο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο 
 Μ    ΔΚΣΟ Ν  

5ε. Με δηαηήξεζε θπζηθψλ 

πδαηνζπιινγψλ 
Λ    ΔΝΣΟ   Ο 

5ζ. Θεξηζκφο απφ ην εμσηεξηθφ 

πξνο ην θέληξν ηνπ αγξνηεκαρίνπ  
Λ     ΔΚΣΟ Ν  

Ζ.1. Υξήζε 

θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 

Με νξζή απνζήθεπζε 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ 

Καηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, 

αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ησλ 

ζπλεπεηψλ θαη ηελ ηνμηθφηεηα ησλ 

ζθεπαζκάησλ. 

 

Πεξηνξίδεηαη ζηα 

αγξνηεκάρηα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

Έρεη σο ζπλέπεηα 

ηε ξχπαλζε ηνπ 

πδξνθφξνπ 

νξίδνληα, 

γεηηνληθψλ 

αγξνηεκαρίσλ ή 

παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ. 

 Ο 

Αθαηαιιειφηεηα ή κε ζπληήξεζε 

ηνπ εμνπιηζκνχ εθαξκνγήο 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ Καηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, 

αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ησλ 

ζπλεπεηψλ θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ 

Δθ’ φζνλ δελ 

εθαξκφζζεθαλ 

θπηνπξνζηα-

ηεπηηθά ην 

ηξέρνλ έηνο 

Δθ’ φζνλ ν θίλδπ-

λνο ξχπαλζεο 

πεξηνξίδεηαη ζηα 

αγξνηεκάρηα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

Δθ’ φζνλ πξν-

θχπηεη θίλδπλνο 

ξχπαλζεο ηνπ 

πδξνθφξνπ νξί-

δνληα, γεηηνληθψλ 

αγξνηεκαρίσλ ή 

παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ. 

 
O 

 

Απνπζία πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ 

(κάζθα, θφξκα, γάληηα, κπφηεο) 

ελψ γίλεηαη ρξήζε 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 

Λ    ΔΝΣΟ   O 

Άγλνηα ή κε νξζή εθαξκνγή 

νδεγηψλ ρξήζεο επξεζέλησλ ή 

θαηαγξαθέλησλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ  
 

Καηά ηελ θξίζε ηνπ 

ειεγθηή, αλάινγα κε 

ηε βαξχηεηα ησλ 

ζπλεπεηψλ θαη ηελ 

ηνμηθφηεηα ησλ 

ζθεπαζκάησλ. 

 

Δθ’ φζνλ ν θίλδπ-

λνο ξχπαλζεο 

πεξηνξίδεηαη ζηα 

αγξνηεκάρηα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

Δθ’ φζνλ πξν-

θχπηεη θίλδπλνο 

ξχπαλζεο ηνπ 

πδξνθφξνπ νξί-

δνληα, γεηηνληθψλ 

αγξνηεκαρίσλ ή 

παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ. 

 O 

Ζ.3. Αζθάιεηα ηξνθίκσλ          

εκεία 1- 2 θαη 13   Π   ΔΚΣΟ Ν  

εκεία 3 - 7, 10, 12, 14, 16 θαη 22 Λ   ΥΑ    Ο 

εκείν 8   Π  

Δθ’ φζνλ δελ 

είραλ σο απφ-

ηέιεζκα ηελ έμν-

δν απφ ηελ εθκε-

ηάιιεπζε κε θα-

λνληθψλ ή χπν-

πησλ πξντφλησλ 

Δθ’ φζνλ είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ 

έμνδν απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε κε 

θαλνληθψλ ή 

χπνπησλ 

πξντφλησλ 

Δθ’ φζνλ είραλ 

σο απνηέιεζκα 

ηελ έμνδν απφ 

ηελ 

εθκεηάιιεπζε 

κε θαλνληθψλ 

ή χπνπησλ 

πξντφλησλ  

Δθ’ φζνλ δελ 

είραλ σο απφ-

ηέιεζκα ηελ 

έμνδν απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε 

κε θαλνληθψλ 

ή χπνπησλ 

πξντφλησλ 

εκείν 9   Π  ΔΝΣΟ  

Δθ’ φζνλ είρε 

σο απνηέιεζκα 

ηε κεηάδνζε 

αζζελεηψλ  

Δθ’ φζνλ δελ 

είρε σο 

απνηέιεζκα ηε 

κεηάδνζε 

αζζελεηψλ 
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Σνκέαο / Απαίηεζε 

νβαξόηεηα Έθηαζε Μνληκόηεηα 

Λίγν Μέηξην Πνιχ 
Υσξίο 

απνηέιεζκα 
Δληφο 

εθκεηάιιεπζεο 
Δθηφο 

εθκεηάιιεπζεο 
Ναη Όρη 

εκείν 11  

Αλάινγα κε ηελ 

επηθηλδπλφηεηα ησλ 

πξνζζέησλ γηα ηε 

δεκφζηα πγεία 

 

Δθ’ φζνλ δελ 

είραλ σο απφ-

ηέιεζκα ηελ 

έμνδν απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε κε 

θαλνληθψλ ή 

χπνπησλ 

πξντφλησλ  

Δθ’ φζνλ είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ 

έμνδν απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε κε 

θαλνληθψλ ή 

χπνπησλ 

πξντφλησλ 

Δθ’ φζνλ είραλ 

σο απνηέιεζκα 

ηελ έμνδν απφ 

ηελ 

εθκεηάιιεπζε 

κε θαλνληθψλ 

ή χπνπησλ 

πξντφλησλ  

Δθ’ φζνλ δελ 

είραλ σο απφ-

ηέιεζκα ηελ 

έμνδν απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε 

κε θαλνληθψλ 

ή χπνπησλ 

πξντφλησλ 

εκείν 15  

Αλάινγα κε ηελ 

επηθηλδπλφηεηα ησλ 

πξφζζεησλ 

θαξκαθεπηηθψλ 

νπζηψλ γηα ηε 

δεκφζηα πγεία 

 

Δθ’ φζνλ δελ 

είραλ σο απφ-

ηέιεζκα ηελ 

έμνδν απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε κε 

θαλνληθψλ ή 

χπνπησλ 

πξντφλησλ  

Δθ’ φζνλ είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ 

έμνδν απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε κε 

θαλνληθψλ ή 

χπνπησλ 

πξντφλησλ 

Ο  

εκείν 17 Λ     ΔΚΣΟ  Ο 

εκεία 18 θαη 19   Π  

Δθ’ φζνλ δελ 

είραλ σο απφ-

ηέιεζκα ηελ 

έμνδν απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε κε 

θαλνληθνχ ή 

χπνπηνπ γάιαθηνο 

Δθ’ φζνλ είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ 

έμνδν απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε κε 

θαλνληθνχ ή 

χπνπηνπ γάιαθηνο 

Δθ’ φζνλ είραλ 

σο απνηέιεζκα 

ηελ έμνδν απφ 

ηελ 

εθκεηάιιεπζε 

κε θαλνληθνχ 

ή χπνπηνπ 

γάιαθηνο 

Δθ’ φζνλ δελ 

είραλ σο 

απνηέιεζκα 

ηελ έμνδν απφ 

ηελ 

εθκεηάιιεπζε 

κε θαλνληθνχ 

ή χπνπηνπ 

γάιαθηνο 

εκεία 20-21 θαη 23-26   Π   ΔΚΣΟ Ν  

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 

 

        

Σνκέαο / Απαίηεζε 

           νβαξόηεηα Έθηαζε Μνληκόηεηα 

Λίγν Μέηξην Πνιχ 
Υσξίο 

απνηέιεζκα 
Δληφο 

εθκεηάιιεπζεο 
Δθηφο 

εθκεηάιιεπζεο 
Ναη Όρη 

Ε.1. ήκαλζε θαη θαηαγξαθή 

ρνίξσλ 
        

1. Με χπαξμε κεηξψνπ 

ρνηξνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο 
  Π   ΔΚΣΟ Ν  

2. Με νξζή ελεκέξσζε ηνπ 

κεηξψνπ σο πξνο ηηο κεηαβνιέο 

ησλ δψσλ 

  Π  
ΔΝΣΟ ρσξίο 

κεηαθίλεζε 
ΔΚΣΟ κε 

κεηαθίλεζε 
 Ο 

3. Με χπαξμε δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ κεηξψνπ 

  Π  
ΔΝΣΟ ρσξίο 

κεηαθίλεζε 
ΔΚΣΟ κε 

κεηαθίλεζε 
 Ο 

4. Αζπκθσλία θαηακεηξεζέλησλ 

δψσλ κε ηα αλαγξαθφκελα ζην 

κεηξψν 

Απφθιη-

ζε έσο 

10% ησλ 

θαηακε-

ηξεζέ-

λησλ 

Απφθιη-

ζε άλσ 

ηνπ 10% 

θαη έσο 

20% ησλ 

θαηακε-

ηξεζέ-

λησλ 

Απφθιη-

ζε άλσ 

ηνπ 20% 

ησλ 

θαηακε-

ηξεζέ-

λησλ 

Απφθιηζε έσο 

20% ησλ 

θαηακεηξεζέ-

λησλ 

Απφθιηζε άλσ 

ηνπ 20% ησλ 

θαηακεηξεζέ-

λησλ 

  Ο 

5. Με χπαξμε απνζέκαηνο 

ελσηίσλ γηα ηε ζήκαλζε ησλ 

εμεξρφκελσλ δψσλ 

  Π  
ΔΝΣΟ ρσξίο 

κεηαθίλεζε 
ΔΚΣΟ κε 

κεηαθίλεζε 
 Ο 

6. Με νξζή θαηαρψξεζε ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ απνζέκαηνο 

ελσηίσλ ζην κεηξψν 

Λ   ΥΑ    Ο 

7. Με χπαξμε δηθαηνινγεηηθψλ 

έγθξηζεο θαη αγνξάο ελσηίσλ 
Λ    

ΔΝΣΟ ρσξίο 

κεηαθίλεζε 
ΔΚΣΟ κε 

κεηαθίλεζε 
 Ο 

Ε.3. ήκαλζε θαη θαηαγξαθή 

αηγνπξνβάησλ 
        

8. Με χπαξμε κεηξψνπ 

αηγνπξνβαηνηξνθηθήο 

εθκεηάιιεπζεο 

  Π   ΔΚΣΟ Ν  

9. Με νξζή ελεκέξσζε ηνπ 

κεηξψνπ σο πξνο ηηο κεηαβνιέο 

ησλ δψσλ 

  Π  
ΔΝΣΟ ρσξίο 

κεηαθίλεζε 
ΔΚΣΟ κε 

κεηαθίλεζε 
 Ο 

10. Με χπαξμε δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ κεηξψνπ 

  Π  
ΔΝΣΟ ρσξίο 

κεηαθίλεζε 
ΔΚΣΟ κε 

κεηαθίλεζε 
 Ο 

11. Αζπκθσλία θαηακεηξεζέλησλ 

δψσλ κε ηα αλαγξαθφκελα ζην 

κεηξψν 

Απφθιη-

ζε έσο 

10% ησλ 

θαηακε-

ηξεζέ-

λησλ 

Απφθιη-

ζε άλσ 

ηνπ 10% 

θαη έσο 

20% ησλ 

θαηακε-

ηξεζέ-

λησλ 

Απφθιη-

ζε άλσ 

ηνπ 20% 

ησλ 

θαηακε-

ηξεζέ-

λησλ 

Απφθιηζε έσο 

20% ησλ 

θαηακεηξεζέ-

λησλ 

Απφθιηζε άλσ 

ηνπ 20% ησλ 

θαηακεηξεζέ-

λησλ 

  Ο 

12. Ύπαξμε δψσλ κε έλα ελψηην 

(ήζζνλνο γηα <20%) 
Λ   ΥΑ    Ο 

13. Ύπαξμε δψσλ ρσξίο ελψηηα    Π  
ΔΝΣΟ ρσξίο 

κεηαθίλεζε 
ΔΚΣΟ κε 

κεηαθίλεζε 
Ν κε κε-

ηαθίλεζε δψνπ 
Ο ρσξίο 

κεηαθίλεζε 
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Σνκέαο / Απαίηεζε 

νβαξόηεηα Έθηαζε Μνληκόηεηα 

Λίγν Μέηξην Πνιχ 
Υσξίο 

απνηέιεζκα 
Δληφο 

εθκεηάιιεπζεο 
Δθηφο 

εθκεηάιιεπζεο 
Ναη Όρη 

14. Με χπαξμε απνζέκαηνο 

ελσηίσλ  
  Π  

ΔΝΣΟ ρσξίο 

κεηαθίλεζε 
ΔΚΣΟ κε 

κεηαθίλεζε 
 Ο 

15. Με νξζή θαηαρψξεζε ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ απνζέκαηνο 

ελσηίσλ ζην κεηξψν 

Λ   ΥΑ    Ο 

16. Με χπαξμε δηθαηνινγεηηθψλ 

έγθξηζεο θαη αγνξάο ελσηίσλ 
Λ    

ΔΝΣΟ ρσξίο 

κεηαθίλεζε 
ΔΚΣΟ κε 

κεηαθίλεζε 
 Ο 

17. Με πξαγκαηνπνίεζε 

απνγξαθήο δσηθνχ θεθαιαίνπ 
Λ   ΥΑ    Ο 

18. Με εκπξφζεζκε δήισζε 

απνηειεζκάησλ απνγξαθήο  
Λ   ΥΑ    Ο 

19. Μεηαθίλεζε δψσλ ρσξίο νξζή 

ηήξεζε πγεηνλνκηθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ 

Λ     ΔΚΣΟ Ν  

Ζ.2. Υξήζε νξκνλώλ, 

ζπξενζηαηηθώλ, β-αγσληζηώλ  

(εκείν 20) 
  Π  

Δθ’ φζνλ δελ 

έγηλε ρνξήγεζε ζε 

δψα πνπ 

παξάγνπλ 

ηξφθηκα. 

Δθ’ φζνλ έγηλε 

ρνξήγεζε ζε δψα 

πνπ παξάγνπλ 

ηξφθηκα. 

Δθ’ φζνλ έγηλε 

ρνξήγεζε ζε 

δψα πνπ 

παξάγνπλ 

ηξφθηκα. 

Δθ’ φζνλ δελ 

έγηλε ρνξήγε-

ζε ζε δψα πνπ 

παξάγνπλ 

ηξφθηκα. 

Ζ.4. Πξόιεςε κεηαδνηηθώλ 

ζπνγγσδώλ εγθεθαινπαζεηώλ  
 

εκείν 21   Π  

Δθ’ φζνλ ηα δψα 

δελ εμήιζαλ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

γηα δσή ή ζθαγή 

Δθ’ φζνλ ηα δψα  

εμήιζαλ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

γηα δσή ή ζθαγή 

Ν  

εκεία 22 - 24   Π   ΔΚΣΟ Ν  

Θ.1-3. Κνηλνπνίεζε αζζελεηώλ 

(εκεία 25 – 27) 
  Π   ΔΚΣΟ Ν  

Η.1-3. πλζήθεο δηαβίσζεο ησλ 

δώσλ   

εκεία 28 – 30, 34, 35, 41 θαη 45 
Αλάινγα κε ηελ πξνθαινχκελε 

ηαιαηπσξία ή βιάβε ησλ δψσλ 
 ΔΝΣΟ  Ν  

εκεία 31 θαη 42 
Αλάινγα κε ηελ πξνθαινχκελε 

ηαιαηπσξία ή βιάβε ησλ δψσλ 
 

Δθ’ φζνλ δελ 

επεξεάδεηαη ε 

πγηεηλή ησλ δψσλ 

πνπ εμέξρνληαη 

ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

Δθ’ φζνλ 

επεξεάδεηαη ε 

πγηεηλή ησλ δψσλ 

πνπ εμέξρνληαη 

ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

 Ο 

εκεία 32 θαη 36   Π  ΔΝΣΟ   Ο 

εκεία 33 θαη 38 
Αλάινγα κε ηελ πξνθαινχκελε 

ηαιαηπσξία ή βιάβε ησλ δψσλ 
 ΔΝΣΟ   Ο 

εκεία 37 θαη 39 Λ   ΥΑ    Ο 

εκείν 40   Π  

Δθ’ φζνλ δελ 

εμήιζαλ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

δψα κε βιάβεο ή 

κεηά απφ 

αληηθαλνληθή 

ρξήζε 

εξεκηζηηθψλ 

Δθ’ φζνλ εμήιζαλ 

ηεο εθκεηάιιεπ-

ζεο δψα κε 

βιάβεο ή κεηά 

απφ αληηθαλνληθή 

ρξήζε 

εξεκηζηηθψλ 

Δθ’ φζνλ 

πξνθιήζεθαλ 

κφληκεο βιά-

βεο ζηα δψα ή 

νδεγήζεθαλ 

γηα ζθαγή 

κεηά απφ 

αληηθαλνληθή 

ρξήζε 

εξεκηζηηθψλ 

Δθ’ φζνλ  δελ 

πξνθιήζεθαλ 

κφληκεο βιά-

βεο ζηα δψα 

θαη δελ 

νδεγήζεθαλ 

γηα ζθαγή 

κεηά απφ 

αληηθαλνληθή 

ρξήζε 

εξεκηζηηθψλ 

εκείν 43  

Αλάινγα κε ηελ 

πξνθαινχκελε 

ηαιαηπσξία ή βιάβε 

ησλ δψσλ 

 

Δθ’ φζνλ δελ 

επεξεάδεηαη ε 

πγηεηλή ησλ δψσλ 

πνπ εμέξρνληαη 

ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

Δθ’ φζνλ 

επεξεάδεηαη ε 

πγηεηλή ησλ δψσλ 

πνπ εμέξρνληαη 

ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

 Ο 

εκείν 44 

Αλάινγα κε ηελ 

πξνθαινχκελε 

ηαιαηπσξία, βιάβε ή 

θίλδπλν ησλ δψσλ 

  ΔΝΣΟ   Ο 

εκείν 46 

Αλάινγα κε ηελ πξνθαινχκελε 

ηαιαηπσξία ή βιάβε θαη ηελ 

επηθηλδπλφηεηα ησλ νπζηψλ 

 

 

Δθ’ φζνλ  δελ 

εμέξρνληαη ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

δψα ζηα νπνία 

έρνπλ ρνξεγεζεί 

αληηθαλνληθέο 

νπζίεο 

 

Δθ’ φζνλ 

εμέξρνληαη ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

δψα ζηα νπνία 

έρνπλ ρνξεγεζεί 

αληηθαλνληθέο 

νπζίεο 

 Ο 

εκείν 47   Π  

 

Δθ’ φζνλ δελ 

επεξεάδεηαη ε 

θαηάζηαζε ησλ 

δψσλ πνπ 

εμέξρνληαη ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

 

Δθ’ φζνλ 

επεξεάδεηαη ε 

θαηάζηαζε ησλ 

δψσλ πνπ 

εμέξρνληαη ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

Δθ’ φζνλ 

πξνθιήζεθαλ 

κφληκεο βιά-

βεο ζηα δψα  

Δθ’ φζνλ  δελ 

πξνθιήζεθαλ 

κφληκεο βιά-

βεο ζηα δψα  
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Σνκέαο / Απαίηεζε 

νβαξόηεηα Έθηαζε Μνληκόηεηα 

Λίγν Μέηξην Πνιχ 
Υσξίο 

απνηέιεζκα 
Δληφο 

εθκεηάιιεπζεο 
Δθηφο 

εθκεηάιιεπζεο 
Ναη Όρη 

Ε.2. ήκαλζε θαη θαηαγξαθή 

βννεηδώλ 

48. Με ππνβνιή δήισζεο 

έλαξμεο ιεηηνπξγίαο 

εθκεηάιιεπζεο 

Λ    
ΔΝΣΟ ρσξίο 

κεηαθίλεζε 
ΔΚΣΟ κε 

κεηαθίλεζε 

Ν κε 

κεηαθίλεζε 

δψνπ ή κε ηελ 

πάξνδν κήλα 

απφ ηελ 

έλαξμε 

Ο ρσξίο 

κεηαθίλεζε 

θαη πξηλ ηελ 

πάξνδν κήλα 

49. Με χπαξμε Υεηξφγξαθνπ 

Μεηξψνπ Δθκεηάιιεπζεο 

(Υ.Μ.Δ.) 

  Π   ΔΚΣΟ Ν  

50. Με ηήξεζε αξρείνπ εγγξάθσλ 

γηα ηηο θηλήζεηο ησλ δψσλ 
  Π ΥΑ    Ο 

51. Με χπαξμε δηθαηνινγεηηθψλ 

έγθξηζεο θαη αγνξάο ελσηίσλ 
Λ    

ΔΝΣΟ ρσξίο 

κεηαθίλεζε 
ΔΚΣΟ κε 

κεηαθίλεζε 
Ν κε κε-

ηαθίλεζε δψνπ 
Ο  ρσξίο 

κεηαθίλεζε 

52. Με χπαξμε απνζέκαηνο 

ελσηίσλ 
Λ    

ΔΝΣΟ ρσξίο 

κεηαθίλεζε 
ΔΚΣΟ κε 

κεηαθίλεζε 
Ν κε κε-

ηαθίλεζε δψνπ 

Ο  ρσξίο 

κεηαθίλεζε 

53. Αληηθαηάζηαζε ελσηίσλ 

ρσξίο έγθξηζε θαη θαηαγξαθή 

ηνπο ζην κεηξψν - παξαπνίεζε 

ζήκαλζεο 

  Π  
ΔΝΣΟ ρσξίο 

κεηαθίλεζε 
ΔΚΣΟ κε 

κεηαθίλεζε 
Ν κε κε-

ηαθίλεζε δψνπ 
Ο  ρσξίο 

κεηαθίλεζε 

54. Ύπαξμε δψσλ κε έλα ελψηην 

(ήζζνλνο γηα <20%) 
Λ   ΥΑ    Ο 

55. Ύπαξμε δψσλ ρσξίο ελψηηα   Π  
 ΔΝΣΟ ρσξίο 

κεηαθίλεζε 
 ΔΚΣΟ κε 

κεηαθίλεζε 
Ν κε κε-

ηαθίλεζε δψνπ 

Ο  ρσξίο 

κεηαθίλεζε 

56. Ύπαξμε δψσλ ρσξίο 

δηαβαηήξην 
Λ    

ΔΝΣΟ ρσξίο 

κεηαθίλεζε 
ΔΚΣΟ κε 

κεηαθίλεζε 
Ν κε κε-

ηαθίλεζε δψνπ 
Ο  ρσξίο 

κεηαθίλεζε 

57-58. Με δήισζε κεηαβνιψλ Λ    
ΔΝΣΟ ρσξίο 

κεηαθίλεζε 
ΔΚΣΟ κε 

κεηαθίλεζε 
Ν κε κε-

ηαθίλεζε δψνπ 
Ο  ρσξίο 

κεηαθίλεζε 

59-60. Με ηήξεζε κεηξψνπ   Π  
ΔΝΣΟ ρσξίο 

κεηαθίλεζε 
ΔΚΣΟ κε 

κεηαθίλεζε 
Ν κε κε-

ηαθίλεζε δψνπ 
Ο  ρσξίο 

κεηαθίλεζε 

  

ε πεξίπησζε πνπ νη ειεγθηέο θξίλνπλ ζθφπηκν λα παξεθθιίλνπλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε 

αμηνιφγεζε, αηηηνινγνχλ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θχιινπ ειέγρνπ.  

 

Υ. ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΦΤΛΛΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ειέγρνληαη εθκεηαιιεχζεηο ζηηο νπνίεο δελ εθηξέθνληαη δψα ζα 

ζπκπιεξψλεηαη κφλν ην ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα 1, ην νπνίν ζθφπηκν είλαη λα αλαπαξάγεηαη ζε 

έλα θχιιν Α4 δηπιήο φςεσο. ηνλ πξψην πίλαθα ζα ζπκπιεξψλνληαη ηα δεηνχκελα ζηνηρεία 

ηνπ ειεγρνκέλνπ θαη ηνπ αληηπξνζψπνπ αλ ππάξρεη, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην 

επίπεδν, ηελ ππεξεζία θαη ηηο εκεξνκελίεο πξνεηδνπνίεζεο θαη ιήμεο ηνπ ειέγρνπ. ην 

δεχηεξν πίλαθα ζα ζεκεηψλεηαη κε Υ ζηελ πξψηε θελή ζηήιε, ε δηαπίζησζε ησλ αληίζηνηρσλ 

παξαβάζεσλ. Δθ’ φζνλ δηαπηζηψλεηαη παξάβαζε, ζα πξέπεη ζηε δεχηεξε θελή ζηήιε λα 

ζπκπιεξψλεηαη έλαο αχμσλ αξηζκφο παξαπνκπήο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο παξάβαζεο ζηε 

δεχηεξε ζειίδα ηνπ ππνδείγκαηνο ή ζην πξνζάξηεκα, αλ νη παξαβάζεηο ππεξβαίλνπλ ηηο 

ηέζζεξηο. ηελ ηξίηε θελή ζηήιε ζα ζεκεηψλνληαη κε Υ νη παξαβάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθ πξνζέζεσο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη ειάρηζηε θχξσζε 20% επί ησλ 

εληζρχζεσλ ηνπ ειεγρνκέλνπ. Ζ ηέηαξηε θελή ζηήιε ζα ζεκεηψλεηαη εθ’ φζνλ νη παξαβάζεηο 

θξίλνληαη κφληκεο, δειαδή έρνπλ δηαξθή ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο 

πίλαθεο αμηνιφγεζεο ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο. Τπνρξεσηηθά γηα θάζε ζεκεησζείζα 

παξάβαζε, ζα πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη κία εθ ησλ ηξηψλ ζηειψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζνβαξφηεηα 

θαη κία εθ ησλ ηξηψλ ζηειψλ πνπ αθνξνχλ ηελ έθηαζε ησλ παξαβάζεσλ, ζχκθσλα πάληα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνπο πίλαθεο αμηνιφγεζεο. Γηα δηεπθφιπλζε ησλ ειεγθηψλ έρνπλ ζθηαζηεί ηα 

θειηά ησλ ζηειψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε, ηα νπνία δελ πξνβιέπεηαη κε βάζε ηνπο 

πίλαθεο ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο, λα ζπκπιεξσζνχλ γηα ηηο αληίζηνηρεο παξαβάζεηο. ε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ νη ειεγθηέο θξίλνπλ ζθφπηκν λα παξεθθιίλνπλ απφ ηελ 
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πξνβιεπφκελε αμηνιφγεζε, κπνξνχλ λα ζεκεηψζνπλ θαη ηα ζθηαζκέλα θειηά, ζα πξέπεη φκσο 

λα αηηηνινγνχλ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο ζηελ πεξηγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξάβαζεο ή ην πεδίν 

παξαηεξήζεσλ – παξαπνκπψλ ηνπ ππνδείγκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε χπαξμε ησλ δύν 

ηειεπηαίσλ παξαβάζεσλ ηεο απαίηεζεο Σ.4 ειέγρεηαη κφλν ζηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί σο δψλεο εππξφζβιεηεο ζηε ληηξνξχπαλζε, ελψ ε χπαξμε ησλ έμη πξώησλ 

παξαβάζεσλ ηεο απαίηεζεο Σ.5 ειέγρεηαη κφλν ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Φχζε 2000 

(Natura). Δίλαη απνιύησο απαξαίηεην λα ζεκεηώλνληαη ηα πεδία «ΝΑΗ (    )» ή «ΟΥΗ (    )», 

όπνπ ππάξρεη αληίζηνηρε εξώηεζε. ηνλ ηξίην πίλαθα ηνπ ππνδείγκαηνο (2
ε
 ζειίδα) 

ζεκεηψλνληαη πηζαλέο πεξηπηψζεηο παξεκπφδηζεο ηνπ ειέγρνπ, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπ ειεγρφκελνπ απφ θάζε ελίζρπζε γηα ην ηξέρνλ έηνο. ηνλ ηέηαξην πίλαθα 

ζεκεηώλνληαη ππνρξεσηηθά νη 13ςήθηνη θσδηθνί ησλ αγξνηεκαρίσλ πνπ ειέγρζεθαλ 

επηηόπηα, ηα νπνία δελ κπνξνύλ λα είλαη ιηγόηεξα από ην 50% όζσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

αίηεζε. ε πεξίπησζε πνπ ειέγρζεθε ην ζύλνιν ησλ αγξνηεκαρίσλ, απηό αλαγξάθεηαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν πίλαθα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θαηαγξαθνύλ νη θσδηθνί. ηνλ πέκπην 

πίλαθα ζπκπιεξψλεηαη ε πεξηγξαθή ησλ παξαβάζεσλ θαη’ αληηζηνηρία κε ηνλ αξηζκφ 

παξαπνκπήο πνπ ζεκεηψζεθε ζηε δεχηεξε θελή ζηήιε ηνπ δεχηεξνπ πίλαθα θαη ζηε γξακκή 

ηεο πεξηγξαθφκελεο παξάβαζεο. Αλαγξάθεηαη ν 13ςήθηνο θσδηθφο αξηζκφο κε ηνλ νπνίν 

δειψζεθαλ ζηελ Αίηεζε Δληαίαο Δλίζρπζεο ηα αγξνηεκάρηα ή νη ζηαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 

φπνπ δηαπηζηψζεθε ε παξάβαζε θαη ζεκεηψλεηαη ην πεδίν «Ήζζνλνο ζεκαζίαο», απζηεξά θαη 

κφλν γηα ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ ζηελ ελφηεηα Γ.Η. Αθνινχζσο 

γίλεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο παξάβαζεο θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα απαηηνχκελα 

δηνξζσηηθά κέηξα, ηα νπνία πξέπεη λα πινπνηήζεη ν ειεγρφκελνο κέρξη ηηο 15.5.11. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ νη ππάξρνπζεο γξακκέο, γίλεηαη παξαπνκπή γηα λα ζπλερηζηεί ε 

πεξηγξαθή ησλ παξαβάζεσλ ή ησλ πξνηεηλφκελσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, είηε ζην πεδίν 

«Παξαηεξήζεηο ειεγθηψλ - παξαπνκπέο», είηε ζε έλα εθ ησλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ ηνπ 

πξνζαξηήκαηνο, ζην πεδίν «α/α» ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα αλαγξαθεί ν ίδηνο αχμσλ αξηζκφο 

θαη αθνινχζσο ε έλδεημε «ζπλέρεηα». Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ειεγρφκελν ή ηνλ 

αληηπξφζσπφ ηνπ λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζην ζρεηηθφ πεδίν θαη αθνινχζσο ην 

ππφδεηγκα ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ειεγθηέο θαη ηνλ ειεγρφκελν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ. Δθ’ 

φζνλ δηαπηζηψζεθαλ παξαβάζεηο, είλαη απνιχησο απαξαίηεην ν ειεγρφκελνο ή ν αληηπξφζσπφο 

ηνπ, λα ιάβεη αληίγξαθν ηνπ αληίζηνηρνπ ππνδείγκαηνο θαη λα ππνγξάςεη επ’ απηνχ γηα ηελ 

παξαιαβή. πληζηάηαη ε αλαπαξαγσγή ησλ ππνδεηγκάησλ ζε θσηναληίγξαθα δηπιήο 

όςεσο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε απ’ επζείαο ζπκπιήξσζε ηνπ αληηγξάθνπ κε ηε 

ρξήζε θαξκπόλ, ώζηε απηό λα επηδίδεηαη άκεζα θαη ελππόγξαθα ζηνλ ειεγρόκελν. Ζ 

δηαδηθαζία απηή είλαη απνιχησο απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα κελ εθαξκνζζνχλ θπξψζεηο γηα 

ήζζνλνο ζεκαζίαο παξαβάζεηο θαη λα κελ παξαθξαηεζνχλ γηα ην ηξέρνλ έηνο, πνζά θπξψζεσλ 

κηθξφηεξα ησλ 100€. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε αληηγξάθνπ θαηά 

ηνλ έιεγρν, ζα πξέπεη απηφ λα αλαπαξάγεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη είηε λα θαιείηαη ν 

ειεγρφκελνο λα ην παξαιάβεη ελππφγξαθα, είηε λα ηνπ ηαρπδξνκείηαη επί απνδείμεη.   

 

 ε πεξίπησζε πνπ ειέγρνληαη εθκεηαιιεύζεηο ζηηο νπνίεο εθηξέθνληαη δώα, ζα 

ζπκπιεξώλεηαη επηπιένλ ηνπ ππνδείγκαηνο 1 θαη ην ππόδεηγκα 2, ηεξνπκέλσλ ησλ 

νδεγηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν γηα ην ππόδεηγκα 1.  
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Γ. ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΤΡΩΔΩΝ 

 

Η. ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ επηηφπησλ δηνηθεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ, θαζψο 

θαη ηελ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ ζπκπιεξψλεηαη ην ζπλεκκέλν ζπγθεληξσηηθφ θαηαρσξεηηθφ 

έληππν σο αθνινχζσο: 

 

ηνλ πξψην πίλαθα ηνπ εληχπνπ, ζπκπιεξψλνληαη ππνρξεσηηθά φια ηα πεδία, ηα νπνία 

αθνξνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ ειεγρφκελνπ, ηελ ππεξεζία θαη ην επίπεδν ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ηηο 

εκεξνκελίεο πξνεηδνπνίεζεο θαη νινθιήξσζήο ηνπ. 

 ην δεχηεξν πίλαθα ηνπ εληχπνπ, θαηαγξάθνληαη νη δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο θαη ε 

αμηνιφγεζή ηνπο, κε βάζε ηα θχιια ειέγρνπ. Δθ’ φζνλ δηαπηζηψλεηαη παξάβαζε ζε θάπνην 

απφ ηα πξφηππα ή ηηο απαηηήζεηο ζα ζεκεηψλεηαη Υ ζην αληίζηνηρν θειί ηεο ζηήιεο 

«δηαπηζηψζεθαλ παξαβάζεηο» θαη ζα ζεκεηψλεηαη ππνρξεσηηθά έλα απφ ηα ηξία θειηά ησλ 

ζηειψλ πνπ αθνξνχλ ην βαζκφ ζνβαξφηεηαο θαη έλα απφ ηα ηξία θειηά ησλ ζηειψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ έθηαζε. Σα θειηά ηεο ζηήιεο «έγηλαλ απφ πξφζεζε» ζπκπιεξψλνληαη κφλν εθ΄ 

φζνλ δηαπηζησζεί πξφζεζε ζηελ ηέιεζε ηεο ελ ιφγσ παξάβαζεο, νκνίσο θαη ηα θειηά ηεο 

ζηήιεο «έρνπλ δηαξθή ραξαθηήξα», ζα ζπκπιεξψλνληαη κφλν εάλ ε δηαπηζησζείζα παξάβαζε 

θξίλεηαη κφληκε, δειαδή δελ είλαη άκεζα αλαζηξέςηκε. Δάλ ζε κία απαίηεζε έρνπλ 

δηαπηζησζεί πεξηζζφηεξεο απφ κία παξαβάζεηο, ζα ζπκπιεξψλεηαη ε δπζκελέζηεξε απφ ηηο 

αμηνινγήζεηο ησλ επηκέξνπο παξαβάζεσλ. 

Ζ θαηαγξαθή ησλ παξαβάζεσλ ζην ζπγθεληξσηηθφ θαηαρσξεηηθφ έληππν ζα γίλεηαη κε 

απζηεξή ηήξεζε ηεο αληηζηνίρεζεο πνπ πξνθχπηεη φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα, ν νπνίνο ζηα 

ππνδείγκαηα 1 θαη 2 αλαθέξεηαη κε ηα θεθαιαία γξάκκαηα Α – Η θαη φζνλ αθνξά ηελ 

απαίηεζε, ε νπνία ζηα ππνδείγκαηα 1 θαη 2 αλαθέξεηαη κε αξηζκνχο.  

Ζ ζηήιε «είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο» ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ θαηαρσξεηηθνχ εληχπνπ, ζα 

ζπκπιεξψλεηαη εθ’ φζνλ έρεη δηαπηζησζεί ε αληίζηνηρε παξάβαζε, κόλν γηα ηηο εμήο ηξεηο 

πεξηπηψζεηο: 

1. Όζνλ αθνξά ηελ απαίηεζε 1 ηνπ ηνκέα Β πεξί θαιιηέξγεηαο ςπραλζψλ ζην 20% ησλ 

αξνηξαίσλ εθηάζεσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο (ακεηςηζπνξά), πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν Η.4 ηεο 

ελφηεηαο Α ηεο παξνχζαο, ζα ζεκεηψλεηαη σο ήζζνλνο ζεκαζίαο εθ’ φζνλ νη εηδηθέο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ δηθαηνινγνχλ ηε κε εθαξκνγή ηεο (π.ρ. μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο). Καηά 

ζπλέπεηα, ν ραξαθηεξηζκφο σο ήζζνλνο ζεκαζίαο ηεο ελ ιφγσ παξάβαζεο, ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθε απηή ε παξάβαζε, νη νπνίεο 

αλήθνπλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή πνπ επηθξάηεζαλ νη ελ ιφγσ ζπλζήθεο.  

2. Όζνλ αθνξά ηελ παξάβαζε 6 (κε χπαξμε κεηξψνπ θαξκαθεπηηθήο αγσγήο) ηεο 

απαίηεζεο Ζ.3 (αζθάιεηα ηξνθίκσλ) θαη εθ’ φζνλ απηή είλαη ε κφλε παξάβαζε ηνπ 

απαίηεζεο, ζα ζεκεηψλεηαη σο ήζζνλνο ζεκαζίαο, εάλ δελ δηαπηζηψλεηαη θαηνρή ή ρξήζε 

θαξκάθσλ. 

3. Όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο 2 (βννεηδή) θαη 3 (αηγνπξφβαηα) ηνπ ηνκέα Ε (αλαγλψξηζε 

θαη θαηαγξαθή ησλ δψσλ), εθ’ φζνλ ε κνλαδηθή παξάβαζε είλαη ε απνπζία ελφο ελσηίνπ ζε 

πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 20% ησλ δψσλ πνπ ζα έπξεπε λα θέξνπλ ελψηηα, ζα ζεκεηψλεηαη σο 

παξάβαζε ήζζνλνο ζεκαζίαο.  

 ηνλ ηξίην πίλαθα ηνπ εληχπνπ ζεκεηψλνληαη, εθ’ φζνλ δηαπηζηψζεθαλ, δηάθνξεο 

πεξηπηψζεηο παξεκπφδηζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ππνρξεσηηθά ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ ειεγθηψλ νη 

νπνίνη θαη ππνγξάθνπλ ην έληππν. 

 

ε θάζε Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Πξ/λνπ 

ηεο, ηξηκειήο επηηξνπή ππαιιήισλ, εηδηθνηήησλ ζπλαθψλ πξνο ηελ Πνιιαπιή πκκφξθσζε, ν 

έλαο εθ ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη εθ’ φζνλ είλαη εθηθηφ λα είλαη θηελίαηξνο. Ζ ελ ιφγσ επηηξνπή 
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ζπγθεληξψλεη ην ζχλνιν ησλ θχιισλ ειέγρνπ πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί θαη πξνβαίλεη ζε 

αληηπαξαβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο κε ηα αλαθεξφκελα ζην αληίζηνηρν ζπγθεληξσηηθφ 

θαηαρσξεηηθφ έληππν. Δάλ απφ ηα θχιια ειέγρνπ πξνθχπηεη παξάβαζε, ρσξίο λα έρεη 

ζπκπιεξσζεί αμηνιφγεζε ή κε αμηνιφγεζε πνπ απνθιίλεη αλαηηηνιφγεηα απφ ηελ 

πξνβιεπφκελε, ε επηηξνπή πξνρσξά ζε δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, 

ζπκπιεξψλνληαο λέν ζπγθεληξσηηθφ θαηαρσξεηηθφ έληππν. ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή 

θαηαρσξεί ηα νξηζηηθά ζπγθεληξσηηθά θαηαρσξεηηθά έληππα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εληαίαο 

ελίζρπζεο, επηθνπξνχκελε ελδερνκέλσο θαη απφ ην αλάινγν πξνζσπηθφ.  

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχλ νη Γ/λζεηο Κηεληαηξηθήο ησλ Ν.Α. γηα ηε 

ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή ησλ βννεηδψλ θαη ησλ αηγνπξνβάησλ, ηα νπνία θαηαρσξνχληαη ζηελ 

Κηεληαηξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ θαη επεμεξγάδνληαη κέζσ απηήο, δηαβηβάδνληαη κε ειεθηξνληθή 

κνξθή ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. απφ ηε Γεληθή Γ/λζε Κηεληαηξηθήο, γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ 

ζηα πιαίζηα ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο.  

 

Δπίζεο ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο Πνιιαπιήο 

πκκφξθσζεο, ηα επξήκαηα ησλ ειέγρσλ επηιεμηκφηεηαο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο πνπ αθνξνχλ ηε 

ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή βννεηδψλ θαη αηγνπξνβάησλ. 

 

ΗΗ. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΤΡΩΔΩΝ 

 

Ο ππνινγηζκφο ησλ κεηψζεσλ πνπ ζα επηβάιινληαη επί ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ θαη 

ησλ εληζρχζεσλ ησλ κέηξσλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην άξ. 36 παξ. α) i-v 

θαη β) i, iv θαη v ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1698/2005, ζηα πιαίζηα ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, γίλεηαη 

κε βάζε ηα επξήκαηα ησλ ειέγρσλ πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, θαζψο θαη ηα επξήκαηα ησλ 

επηηφπησλ ειέγρσλ επηιεμηκφηεηαο σο πξνο ηε ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή αηγνπξνβάησλ θαη 

βννεηδψλ, σο αθνινχζσο:   

Γηα παξαηππίεο πνπ δηαπξάηηνληαη ρσξίο πξφζεζε ζηα πιαίζηα ελφο ηνκέα, νη πνηλέο 

θιηκαθψλνληαη σο εμήο: 

ε πεξίπησζε πνπ ε παξάβαζε κηαο απαίηεζεο ή ελφο πξνηχπνπ αμηνινγείηαη σο κε 

κφληκε, σο κηθξνχ βαζκνχ ζνβαξφηεηαο θαη σο άλεπ απνηειέζκαηνο απφ πιεπξάο έθηαζεο, 

επηβάιιεηαη πνζνζηφ κείσζεο 1%. 

ε πεξίπησζε πνπ ε παξάβαζε κηαο απαίηεζεο ή ελφο πξνηχπνπ αμηνινγείηαη σο 

κφληκε, σο κεγάινπ βαζκνχ ζνβαξφηεηαο θαη κε απνηέιεζκα πνπ εθηείλεηαη εθηφο 

εθκεηάιιεπζεο, επηβάιιεηαη πνζνζηφ κείσζεο 5%. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο παξάβαζεο ρσξίο πξφζεζε, επηβάιιεηαη πνζνζηφ 

κείσζεο 3%. 

Δθ’ φζνλ δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία απαηηήζεηο ή πξφηππα ηνπ 

ίδηνπ ηνκέα, ε πνηλή πνπ επηβάιιεηαη γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα, είλαη ε κεγαιχηεξε ζε πνζνζηφ 

κεηαμχ ησλ πνηλψλ πνπ νθείινληαη ζε παξαβάζεηο απαηηήζεσλ ή πξνηχπσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηνκέα.  

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα ηνκείο, ηα  

πνζνζηά κείσζεο αλά ηνκέα αζξνίδνληαη, ε ζπλνιηθή κείσζε φκσο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 

5%, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ πξφζεζεο ή επαλάιεςεο. 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί κεραλνγξαθηθά επαλάιεςε παξάβαζεο ηεο ίδηαο 

απαίηεζεο ή πξνηχπνπ, ε κείσζε πνπ πξνθχπηεη ηξηπιαζηάδεηαη θαη αθνινχζσο ε κείσζε ηνπ 

ηνκέα ζηνλ νπνίν αλήθεη, ε νπνία είλαη ε κεγαιχηεξε κεηαμχ ηεο ηξηπιαζηαζκέλεο θαη ησλ 

κεηψζεσλ απφ άιιεο ελδερφκελεο παξαβάζεηο ηνπ ίδηνπ ηνκέα, αζξνίδεηαη κε ηα πνζνζηά 

κείσζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ άιινπο ηνκείο. Σν κέγηζην ζπλνιηθφ πνζνζηφ κείσζεο ζηελ 

πεξίπησζε απηή είλαη 15%. ε πεξίπησζε θαη δεχηεξεο επαλαιακβαλφκελεο παξάβαζεο ηεο 
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ίδηαο απαίηεζεο ή πξνηχπνπ, ε πξνβιεπφκελε κείσζε ηξηπιαζηάδεηαη εθ λένπ, ηεξνπκέλνπ ηνπ 

15% σο κέγηζηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ.  

ε πεξίπησζε πνπ νη παξαβάζεηο ησλ απαηηήζεσλ ή πξνηχπσλ ελφο ηνκέα 

δηαπξάρζεθαλ εθ πξνζέζεσο, επηβάιιεηαη κείσζε γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα θαηά πνζνζηφ 20%, ε 

νπνία αζξνίδεηαη κε ηηο κεηψζεηο ησλ ππφινηπσλ ηνκέσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ θαη ην ακέζσο πξνεγνχκελν έηνο δηαπηζηψζεθε κε ζπκκφξθσζε εθ 

πξνζέζεσο ζηνλ ίδην ηνκέα, ν ειεγρφκελνο απνθιείεηαη απφ ηελ ελίζρπζε γηα ην ηξέρνλ θαη ην 

επφκελν έηνο. 

ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ζηνλ έιεγρν κεηά απφ εηδνπνίεζε, άξλεζεο ειέγρνπ, κε 

ζπγθέληξσζεο ή ζπγθξάηεζεο ησλ δψσλ, απεηιήο ή ρξήζεο βίαο θαηά ησλ ειεγθηψλ, κε 

επίδεημεο κεηξψσλ ή αξρείσλ θαη παξαζηαηηθψλ ή εγγξάθσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο, 

παξεκπφδηζεο ή κε δηεπθφιπλζεο ηεο κεηάβαζεο θαη επηζεψξεζεο ζην ζχλνιν ησλ 

αγξνηεκαρίσλ, ησλ ζηαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο, 

ν παξαγσγφο απνθιείεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ εληζρχζεσλ πνπ ζα ειάκβαλε γηα ην έηνο θαηά ην 

νπνίν δηεμάγεηαη ν έιεγρνο. 

Παξαβάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ήζζνλνο ζεκαζίαο δελ επηθέξνπλ κείσζε, εθ’ 

φζνλ νη παξαβάηεο ζπκκνξθσζνχλ εληφο ηεο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, κε ηα απαηηνχκελα 

δηνξζσηηθά κέηξα πνπ ηνπο ππνδεηθλχνληαη κέζσ ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. 

Κπξψζεηο πνπ αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε πνζφ κηθξφηεξν ησλ 100€ δελ παξαθξαηνχληαη, 

εθ’ φζνλ νη παξαβάηεο ζπκκνξθσζνχλ εληφο ηεο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, κε ηα απαηηνχκελα 

δηνξζσηηθά κέηξα πνπ ηνπο ππνδεηθλχνληαη κέζσ ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. 

 

                                                                                                                        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

  

 

 

 

         ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΠΡΔΛΖ 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                πλεκκέλα:      1.  Yπνδείγκαηα (1 θαη 2) θχιισλ ειέγρνπ 

                                           2.  Πξνζάξηεκα θχιισλ ειέγρνπ 

                                           3.  πγθεληξσηηθφ θαηαρσξεηηθφ έληππν  

                                           4.  Τπφδεηγκα εγγξάθνπ πξνο Γ/λζεηο Κηεληαηξηθήο 

 

Δζση. δηαλνκή: 1. Γξαθείν Γηνίθεζεο 

                            2. Γ/λζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

                            3. Γ/λζε Δληαίαο Δλίζρπζεο & Γηαρείξηζεο Γηθαησκάησλ 

                            4. Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Αιηείαο        

                    


