
Τη είλαη ε Πνιιαπιή Σπκκόξθωζε

Η Πνιιαπιή Σπκκόξθωζε είλαη έλα ζύλνιν θαλνληζκώλ πνπ 

θαζνδεγεί ηνπο αηηεηέο ζην ηη πξέπεη θαη ζην ηη δελ πξέπεη λα 

πξάηηνπλ ώζηε λα ιακβάλνπλ αγξνηηθέο εληζρύζεηο. 

Απνηειεί βαζηθό ππιώλα ηεο Επξωπαϊθήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη 

απνζθνπεί ζηελ αεηθόξν Αλάπηπμε ηνπ Αγξνηηθνύ Τνκέα.

Οη ππνρξεώζεηο απηέο είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη θαζνξίδνληαη ζηνπο 

Καλνληζκνύο 1306/2013 θαη 809/2014, νη νπνίνη αλαθέξνπλ όηη ν 

γεωξγόο πνπ ιακβάλεη εληζρύζεηο νθείιεη λα εθαξκόδεη ηηο: 

1. Καλνληζηηθέο Απαηηήζεηο Δηαρείξηζεο (ΚΑΔ ) 

2. Καιέο Γεωξγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Σπλζήθεο (ΚΓΠΚ) 

Πην αλαιπηηθά ε Πνιιαπιή Σπκκόξθωζε απνηειείηαη από 13 

Καλνληζηηθέο Απαηηήζεηο Δηαρείξηζεο (ΚΑΔ ) θαη 7 Πξόηππα γηα 

ηελ Καιή Γεωξγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Καηάζηαζε (ΚΓΠΚ) 



Βαςικοί Στόχοι τθσ Πολλαπλισ 
Συμμόρφωςθσ

Οι Νομοκεςίεσ που διζπουν τθν Πολλαπλι 
Συμμόρφωςθ ζχουν ωσ βαςικοφσ Στόχουσ:

· Τθν επίτευξθ τθσ αειφορίασ
· Τθ διατιρθςθ του αγροτικοφ τοπίου
· Τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ
· Τθν αςφάλεια των παραγόμενων τροφίμων
· Τθν αςφάλεια, υγιεινι και ευθμερία των 
γεωργών
· Τθν αςφάλεια, υγιεινι και ευθμερία των ηώων 
· Τθν υγεία του καταναλωτι



Ποιοι πρέπει να τηροφν τουσ Κανόνεσ τησ Πολλαπλήσ 

Συμμόρφωςησ

Τουσ κανόνεσ τθσ Πολλαπλισ Συμμόρφωςθσ πρζπει να 
τθροφν:
- Οι δικαιοφχοι των εκταρικών και κεφαλικών επιδοτιςεων 
- Οι δικαιοφχοι των Αγροπεριβαλλοντικών Μζτρων του 
Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2007-2013 που 
εγκρίκθκαν.
- Όςοι αιτθτζσ εγκρικοφν για τα Μζτρα του Άξονα 2 του 
Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020.
- Οι δικαιοφχοι άλλων άμεςων πλθρωμών είναι 
υποχρεωμζνοι να εφαρμόηουν τθν Πολλαπλι 
Συμμόρφωςθ.
- Αμπελοκαλλιεργθτζσ που εγκρίκθκαν ι που κα εγκρικοφν 
ςτο Μζτρο Αναδιάρκρωςθσ και Μετατροπισ Αμπελώνων. 
(Εκνικό Πρόγραμμα Στιριξθσ Αμπελουργίασ)



Η Υπεξεζία Πνιιαπιήο Σπκκόξθωζεο

Η ππεξεζία Πνιιαπιήο Σπκκόξθωζεο δεκηνπξγήζεθε από ην 
Υπνπξγείν Γεωξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, κε 

θύξην ζηόρν λα ζπληνλίζεη όιεο ηηο πξνζπάζεηεο γηα 
απνηειεζκαηηθή ελεκέξωζε / εθπαίδεπζε ηωλ γεωξγώλ θαη 

θηελνηξόθωλ, γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο Πνιιαπιήο Σπκκόξθωζεο.

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ ε ππεξεζία Πνιιαπιήο 
Σπκκόξθωζεο: 

1. Εθπαηδεύεη ηα άηνκα πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ επζύλε ηεο 
ελεκέξωζεο ηνπ αγξνηηθνύ θόζκνπ 

2. Εηνηκάδεη δηάθνξα, ρξήζηκα γηα ηελ ελεκέξωζε εξγαιεία, 
όπωο έληππα πιηθά, ηζηνζειίδα, δεκνζηεύζεηο / ζπλεληεύμεηο / 

αλαθνηλώζεηο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξωζεο, δηαιέμεηο, 
ζεκηλάξηα θ.ι.π. 



Δνκή Υπεξεζίαο Πνιιαπιήο Σπκκόξθωζεο

Η δνκή ηεο ππεξεζίαο Πνιιαπιήο Σπκκόξθωζεο είλαη απιή. 

Έρεη ζπγθξνηεζεί από ηηο Υπεξεζίεο πνπ εθαξκόδνπλ ηηο ζρεηηθέο 
κε ηελ Πνιιαπιή Σπκκόξθωζε λνκνζεζίεο.

Η επηηξνπή απνηειείηαη από ηε Δηεπζύληξηα ηνπ Τκήκαηνο Γεωξγίαο, ε 
νπνία αζθεί γεληθό ζπληνληζηηθό ξόιν θαη από έλα εθπξόζωπν: 

 ηνπ Τκήκαηνο Γεωξγίαο 

 ηωλ Κηεληαηξηθώλ Υπεξεζηώλ 

 ηεο Υπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο 

 ηνπ Τκήκαηνο Αλαπηύμεωο Υδάηωλ 

 ηνπ Τακείνπ Θήξαο

 ηνπ Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Αγξνηηθώλ Πιεξωκώλ. 

Η επηηξνπή ηεο ππεξεζίαο Πνιιαπιήο Σπκκόξθωζεο, 
δηακνξθώλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ελεκέξωζεο ηνπ αγξνηηθνύ 
θόζκνπ, γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο Πνιιαπιήο Σπκκόξθωζεο 



Υπνπξγείν Γεωξγίαο, Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο

Υπεξεζία Πνιιαπιήο 

Σπκκόξθωζεο

Τκήκα 

Γεωξγίαο 

(Σπληνληζηήο)

ΚΟΑΠ
Κηεληαηξηθέο 

Υπεξεζίεο

Υπεξεζία 

Πεξηβάιινληνο

Τκήκα 

Αλαπηύμεωο 

Υδάηωλ

Τακείν 

Θήξαο

Γεωξγηθέο 

Εθαξκνγέο

Γεωξγηθέο / Κηελνηξνθηθέο 

Εθκεηαιιεύζεηο



Ιςτοςελίδα Πολλαπλισ Συμμόρφωςθσ

• http://www.moa.gov.cy/moa/crosscompliance
/crosscompl.nsf/dmlforms_gr/dmlforms_gr?O
penDocument

• Πλθροφορίεσ για τθν Πολλαπλι Συμμόρφωςθ

• Ενθμερωτικό Βιβλιάριο για τθν Πολλαπλι 
Συμμόρφωςθ κ.ά.

http://www.moa.gov.cy/moa/crosscompliance/crosscompl.nsf/dmlforms_gr/dmlforms_gr?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/crosscompliance/crosscompl.nsf/dmlforms_gr/dmlforms_gr?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/crosscompliance/crosscompl.nsf/dmlforms_gr/dmlforms_gr?OpenDocument

