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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

…………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Πληροφ.     : Γραφείο Προϊσταμένης
Τηλ. : 2713610226-227-229    Φαξ. : 2713610263

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Το Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209/Α΄/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

2.Το Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α΄/12-3-2012) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»,

3.Το Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄/11-2-2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις 
στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,

4.Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α/4-12-15) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

5.Την Κ.Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β΄/13-1-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα

με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει

6.Tην υπ’ αριθμ. 1958 (ΦΕΚ 21/B 13-1-2012) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 
4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α 2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. με την υπ. αριθμ. 
65150/1780/13 (ΦΕΚ 3089/Β 14-3- 2013) όμοιά της

7.Την υπ’ αριθμ. 46296/-8-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2002/14-8-2013)) «Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 
7ης ομάδας «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Παραρτήματος VII, της υπ΄ αριθμ. 
1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
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ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 και 14»

8.Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. Υ1β/2000/4-5-1995 (Φ.Ε.Κ. 343/Β΄/95) Υγειονομικής 
Διάταξης «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

9.Την υπ΄αριθ. Υ1γ/Γ.Π./Οικ. 126227/18-3-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας 
σταβλικών εγκαταστάσεων οικόσιτων ζώων

10.Την υπ΄αριθ. 1464/67426/13-6-2012 διευκρινιστική εγκύκλιο εφαρμογής του Ν. 
4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α΄/12-3-2012) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»,

11.Την υπ΄αριθ. 2025/113925/12-9-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του N. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α΄)»,

13.Την υπ’ αριθ.οικ. 2730/12-05-2015 Απόφαση Νομάρχη Αρκαδίας   σχετικά με τον 
καθορισμό αριθμού οικόσιτων ζώων στο Νομό Αρκαδίας.

14.Το υπ’ αριθμ. 202450/46543/2-08-2017 διαβιβαστικό έγγραφο με συνημμένο το υπ’ 
αριθμ. 29/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Σταβλισμού της ΠΕ Αρκαδίας  με το οποίο 
εισηγείται σχετικά με το εν θέματι αντικείμενο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε τον αριθμό των οικόσιτων ζώων και πτηνών, που μπορεί να διατηρεί κάθε 
αγροτική οικογένεια και εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες της σε γαλακτοκομικά 
προϊόντα, κρέας και αυγά, ως εξής:

Για τον αριθμό των οικόσιτων ζώων και πτηνών που μπορούν να διατηρούνται χωρίς 
άδεια σε κατοικημένους χώρους ως κατωτέρω:

1. Για οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους:
i. Μεγάλα ζώα ιπποειδή (μόνοπλα) μέχρι   2
ii. Βοοειδή πάχυνσης μέχρι   2
iii. Αιγοπρόβατα μέχρι 10 με τα παράγωγα τους
iv. Χοιρινά πάχυνσης μέχρι   1
v. Πουλερικά  (κότες,  πάπιες,  χήνες,  περιστέρια, 
κ.λ.π.)

μέχρι 20 συνολικά

vi. Κονικλομητέρες μέχρι   4 με τα παράγωγα τους
2. Στους  οικισμούς  Άστρους,  Αγίου  Ανδρέα,  Βυτίνας,  Δημητσάνας,  Λαγκαδιών, 

Λεβιδίου, Λεωνιδίου, και Στεμνίτσας ως κατωτέρω:
i. Μεγάλα ζώα ιπποειδή (μόνοπλα)   μέχρι 1
ii. Βοοειδή πάχυνσης μέχρι 1
iii.Αιγοπρόβατα μέχρι 5 με τα παράγωγα τους
iv. Πουλερικά  (κότες,  πάπιες,  χήνες,  περιστέρια, 

κ.λ.π.)
μέχρι 10 συνολικά

v. Κονικλομητέρες μέχρι 4 με τα παράγωγα τους

3.   Στα  πολεοδομικά  συγκροτήματα  Τρίπολης  και  Μεγαλόπολης  καθώς  και  στους 
οικισμούς Ξηροπήγαδου, Παραλίου Άστρους, Παραλίας Τιμενίου,  Παραλίας Αγίου 
Ανδρέα,  Παραλίας  Τυρού-Σαπουνακέϊκων,  Παραλίας  Λιβαδίου,  Παραλίας 
Πραγματευτής,  Παραλίας  Σαμπατικής,  Παραλίας  Λάκου,  Πλάκας  Λεωνιδίου, 
Παραλίας Πουλήθρων δεν επιτρέπεται ο σταβλισμός οικόσιτων ζώων.
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4. Η μη διατήρηση κάποιου από τα είδη οικόσιτων ζώων δεν σημαίνει ότι θα μπορεί να 
διατηρηθεί μεγαλύτερος αριθμός οικόσιτων ζώων από τα άλλα είδη.

5. Οι παραπάνω σταβλισμοί να πληρούν τους κατωτέρω όρους:
i. Οι εγκαταστάσεις τους θα είναι μόνιμης κατασκευής και ανάλογης χωρητικότητας 

με τον αριθμό σταβλιζομένων ζώων ή πτηνών. Εγκαταστάσεις κατασκευασμένες με 
πρόχειρα υλικά απαγορεύονται.

ii. Οι επιφάνειες  των τοίχων θα  είναι  λείες  και  θα ασβεστώνονται  τακτικά.  Στις  
περιπτώσεις  που είναι αδιαπότιστες θα πλένονται τακτικά ώστε να διατηρούνται 
καθαρές. 

iii.Θα αερίζονται και θα φωτίζονται καλά
iv. Στα ανοίγματα των τοίχων θα είναι μονίμως τοποθετημένο συρματόπλεγμα Νο 

16.
v. Οι εγκαταστάσεις των χοιρινών, βοοειδών, ιπποειδών και κουνελιών θα έχουν 

δάπεδο με αδιαπότιστο υλικό (τσιμέντο) και σχετικά λείο με κατάλληλη κλίση 
προς  φρεάτιο  δαπέδου  με  σιφόνι  για  την  αποστράγγιση των  ούρων και  των 
νερών  πλύσεως  αυτού  και  στη  συνέχεια  την  αποχέτευση  τους  υπεδάφια  σε 
κατάλληλο βόθρο (σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις).

vi. Στις  εγκαταστάσεις  που διατηρούνται  αιγοπρόβατα και  πουλερικά δύναται  να 
χρησιμοποιείται  θερμή  στρωμνή  η  οποία  θα  απομακρύνεται  απευθείας  στους 
αγρούς και θα καταβάλλεται προσπάθεια για να διατηρείται το δάπεδο στεγνό με 
κάθε μέσο.

vii.Απαγορεύεται  η  ελεύθερη  ροή  ούρων  και  άλλων  νερών  έξω  από  τις 
εγκαταστάσεις.

viii.Οι φάτνες και οι ποτίστρες θα είναι κατά προτίμηση από αδιαπότιστο υλικό με 
λείες εσωτερικές επιφάνειες.

ix. Η κόπρος των χοίρων,  ιπποειδών,  βοοειδών και  κουνελιών θα συγκεντρώνεται 
τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα σε κοπροσωρό. Ο κοπροσωρός θα έχει 
δάπεδο  από  τσιμέντο  υπερυψωμένο,  ώστε  να  μην  επηρεάζεται  από  τα  γύρω 
επιφανειακά νερά, με κατάλληλη κλίση, για  τη στράγγιση των υγρών σε βόθρο 
και θα καλύπτεται με στέγαστρο για να μην επηρεάζεται από τα νερά της βροχής. 
Αν η συγκέντρωση της κόπρου γίνεται σε κοπροσωρό μέσα σε κλειστό χώρο και 
του χώρου τούτου το  δάπεδο θα είναι από τσιμέντο με λεία επιφάνεια και με 
κατάλληλη κλίση προς φρεάτιο δαπέδου για τη στράγγιση των υγρών σε βόθρο. 
Η  κόπρος  των  αιγοπροβάτων  και  των  πουλερικών  μπορεί  εφόσον  δεν 
χρησιμοποιείται  θερμή  στρωμνή  ή  αν  η  αποτελεσματικότητα  της 
χρησιμοποιούμενης  θερμής  στρωμνής,  δεν  είναι  ικανοποιητική,  να 
συγκεντρώνεται  σε  κοπροσωρούς,  όπως  ορίζεται  ανωτέρω.  Από  το  χώρο 
συγκέντρωσης της η κόπρος, θα απομακρύνεται στους αγρούς, όπου θα  θάβεται 
κατά  τρόπο  που  να  μη  δημιουργούνται  προβλήματα  σε  βάρος  της  δημόσιας  
υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα. Η εναπόθεση της κόπρου κατά σωρούς, 
θα γίνεται μακριά από κατοικίες, δρόμους, πηγές και πηγάδια και κατά τρόπο που 
να εξασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον.

x. Πέρα  από  τα  ανωτέρω,  οι  ιδιοκτήτες  των  πτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων 
οφείλουν  να  παίρνουν  τα  απαραίτητα  μέτρα  συμβουλευόμενοι  την  αρμόδια 
Υγειονομική  Υπηρεσία,  για  την  αποφυγή  μολύνσεως  των  υπόγειων  και 
επιφανειακών νερών, προκλήσεως δυσοσμιών, αναπτύξεως της μύγας και γενικά 
ρυπάνσεως του περιβάλλοντος. Τέτοια μέτρα είναι η εγκατάσταση των στάβλων, 
των κοπροσωρών και των βόθρων σε κατάλληλη απόσταση από πηγές, πηγάδια,  
εγκαταστάσεις  υδραγωγείων,  ποτάμια,  λίμνες,  ακτές  κ.λ.π.,  η  διατήρηση 
καθαριότητας στο  εσωτερικό και στο περιβάλλον των στάβλων, ο περιορισμός 
της  επιφάνειας  των  κοπροσωρών,  η  καλή  στράγγιση  της  κόπρου,  η  χρήση 
επιτρεπόμενων χημικών μέσων καταπολέμησης της μύγας κ.λ.π..

xi. Απαγορεύεται  η  ελεύθερη  περιφορά  των  ζώων  και  πτηνών  σε  δημοτικούς, 
κοινοτικούς και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους, σε αυλές και σε οικόπεδα.
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xii.Σε  περίπτωση  που  είναι  απαραίτητη  η  διατήρηση  ζώων  και  πτηνών  σε 
ακάλυπτους χώρους αυτοί θα είναι περιορισμένοι (περιφραγμένοι) ανάλογα με τον 
αριθμό τους.

xiii.Οι  ανωτέρω  σταβλισμοί  θα  βρίσκονται  πλησιέστερα  προς  την  κατοικία  του 
ιδιοκτήτη τους από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα.

xiv. Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  η  ανωτέρω  δυνατότητα,  τότε,  μπορεί  ο 
ενδιαφερόμενος  να  διατηρεί  τα  οικόσιτα  ζώα  του  σε  πτηνοκτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις που θα βρίσκονται μακριά από την κατοικία του, αλλά σε απόσταση 
τουλάχιστον τριάντα (30) μέτρα από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα ή 
εργαστήριο ή βιοτεχνία και με την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται ομοίως ανωτέρω 
αναφερόμενοι  όροι  υγιεινής  και  προστασίας  του  περιβάλλοντος  και  γενικά  οι 
ανωτέρω  σταβλισμοί  οικόσιτων  ζώων  να  πληρούν  τις  εκάστοτε  ισχύουσες 
διατάξεις.

.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

1) Γραφείο κου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου-Έδρα του

2)Γραφείο κου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας- Ενταύθα

3)Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 

α)Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Αρκαδίας – Ενταύθα

β)Δ/νση Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας

5) Δήμοι Π.Ε. Αρκαδίας-Έδρες τους

6)Επιτροπή Σταβλισμού Π.Ε. Αρκαδίας δια μέσου του γραμματέως της

7) Αστυνομικά Τμήματα Αρκαδίας

8) Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου
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