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Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /07-07-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Tην με αρ. πρωτ. 1218/16-02-2021 (ΦΕΚ 762 τ.Β΄/26-02-2021) απόφαση της Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για της έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης 

3. Την Υ1β/2000/1995 Υγειονομική διάταξη περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όπως τροποποιούμενη ισχύει. 

4. Το Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α) περί ρυθμίσεων για τη κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με τους  

i. Άρθρο 43 του 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»  

ii. Περίπτωση 8 του άρθρου 33 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α’/4-12-2015) «Bοσκήσιμες γαίες 
Ελλάδας και άλλες διατάξεις». 

iii. Άρθρο 4 του N. 4424/2016 (ΦΕΚ 183/Α΄/27-9-2016) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης 
μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του 
Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για 
συνεργασία στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις». 

iv. Άρθρο 15 του N. 4587/18 (ΦΕΚ 218 Α/24-12-2018): Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις. 

v. Άρθρο 8 του Ν. 4691/20 (ΦΕΚ 108 Α/9-6-20), Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού 
τομέα και άλλες διατάξεις. 

vi. Άρθρα 4 και 16 του Ν. 4711/20, (ΦΕΚ 145 Α/29-7-20) Απλούστευση πλαισίου άσκησης 
οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
άλλες διατάξεις. 

vii. Άρθρο 113 του Ν. N. 5007/22 (ΦΕΚ 241 Α/23-12-2022) : Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής 
Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις. 
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5. Την υπ΄αριθ. Υ1γ/ Γ.Π./Οικ. 126227/18-3-2011 (ΑΔΑ: 4Α1ΤΘ-Α) Εγκύκλιος-ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 
σταυλικών εγκαταστάσεων οικόσιτων ζώων». 

6. Τον ΚΑΝ 429/2016/ΕΚ (Νόμος για την Υγεία των ζώων), μέρος ΙV, κεφάλαιο 1,2 

7. Τον ΚΑΝ 2019/2035/ΕΚ για την συμπλήρωση του Κανονισμού 2016/429/ΕΚ σχετικά με τους 
κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στην οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα κτλ. 

8. Την ΚΥΑ 1952/92114/17 (ΦΕΚ 3190 Β/12-09-2017): Τροποποίηση της αριθ. 
263493/27.07.2004 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων "Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφαλαίου σε εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου" (Β’/1253/16.8.2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

9. Τον ΚΑΝ 689/2020/ΕΚ που αφορά στα προγράμματα εκρίζωσης και το σύστημα επιτήρησης 
ορισμένων καταγεγραμμένων και αναδυόμενων νόσων 

10. Την ΥΑ 3339/117339, (ΦΕΚ 3589Β΄/04-11-2016) που αφορά στα προγράμματα εκρίζωσης της 
βρουκέλλωσης των προβάτων και αιγών. 
11. Την υπ’ αριθμ. 125347/568/04 ΚΥΑ (ΦΕΚ 142/Β’/29-1-04) : Κώδικες Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής. 

12. Την απογραφή πραγματικού πληθυσμού χώρας έτους 2011 (ΦΕΚ 630/Β’/20-03-2013). 

13. Το υπ’ αριθμ. 3/15-02-2023 πρακτικό εισήγησης της Επιτροπής Σταυλισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Τη διατήρηση οικόσιτων ζώων και πτηνών ως εξής: 

1) Απαγορεύεται η διατήρηση ζώων και πτηνών εντός των Σχεδίων Πόλεων Αγίου Νικολάου, 
Ιεράπετρας και Σητείας  

2) Στους περιφερειακούς συνοικισμούς της ενδοχώρας των παραπάνω πόλεων, με τις 
προϋποθέσεις ότι δεν χαρακτηρίζονται τουριστικοί και απέχουν τουλάχιστον 400 από την ακτογραμμή, 
και στις παρυφές της Νεάπολης ως γεωργοκτηνοτροφικής πόλης επιτρέπεται η διατήρηση μέχρι δύο 
(2) ενήλικων αιγοπροβάτων με τα παράγωγά τους έως τεσσάρων μηνών με μέγιστο συνολικό αριθμό 
ζώων τα (5) πέντε, έξι (6) ορνιθοειδών και δύο (2) κουνελιών μη συμπεριλαμβανομένων των 
θηλαζόντων μέχρι της σφαγής τους. 

3) Στους λοιπούς οικισμούς Νομού (εκτός των τουριστικών) επιτρέπεται η διατήρηση μέχρι δύο (2) 
ενήλικων αιγοπροβάτων με τα παράγωγά τους έως τεσσάρων μηνών με μέγιστο συνολικό αριθμό ζώων 
τα (5) πέντε, δέκα (10) ορνιθοειδών, τεσσάρων (4) κουνελιών μη συμπεριλαμβανομένων των 
θηλαζόντων μέχρι της σφαγής τους, ενός (1) μόνοπλου και ενός (1) χοίρου μέχρι το στάδιο της τελικής 
πάχυνσης.  

4) Στον όρο ορνιθοειδή υπάγονται, οι ωοτόκες όρνιθες, τα κοτόπουλα πάχυνσης, οι πάπιες, οι 
χήνες, οι ινδιάνοι (γαλοπούλες), φραγκόκοτες, φασιανοί, πέρδικες, ορτύκια. 

5) Η διατήρηση ζώων και πτηνών περισσότερων των τριών προαναφερομένων κατηγοριών ΔΕΝ 
θεωρείται σταυλισμός οικόσιτων ζώων, αλλά μικτή πτηνοκτηνοτροφική εγκατάσταση που θα απαιτεί 
την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. 

6) Απαγορεύεται η διατήρηση ζώων και πτηνών σε τουριστικούς χώρους ή χώρους που 
παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον (παραλιακές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι κ.λ.π.) 

7) Για την περίπτωση (2) ο επιτρεπόμενος αριθμός ζώων και πτηνών θα διατηρείται σε κατάλληλες 
εγκαταστάσεις, οι οποίες θα βρίσκονται πλησιέστερα στην οικία του ιδιοκτήτη ή σε περίπτωση που αυτό 
δεν είναι δυνατόν σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία. 

Για την περίπτωση (3) ο επιτρεπόμενος αριθμός ζώων και πτηνών θα διατηρείται σε κατάλληλες 
εγκαταστάσεις, οι οποίες θα βρίσκονται πλησιέστερα στην οικία του ιδιοκτήτη ή σε περίπτωση που αυτό 
δεν είναι δυνατόν σε απόσταση τριάντα (30) μέτρων για ορνιθοειδή, κονικλοειδή και αιγοπρόβατα και 
εβδομήντα (70) μέτρων για χοίρους, και ιπποειδή, από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία. 

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η τήρηση των αποστάσεων από ευαίσθητες δραστηριότητες, 
όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 «Παράρτημα» του Ν. 4056/2012. 

8) Απαγορεύεται τα διατηρούμενα οικόσιτα ζώα και πτηνά να περιφέρονται ελεύθερα εκτός των 
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κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. 

9) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των οικόσιτων ζώων και πτηνών θα πρέπει να πληρούν τους 
παρακάτω όρους: 

• Θα είναι σταθερής κατασκευής και χωρητικότητας ανάλογης με το είδος και τον αριθμό των 
σταυλιζόμενων ζώων ή πτηνών. Στάβλοι κατασκευασμένοι με πρόχειρα υλικά πρέπει να 
αποκλείονται. 

• Θα αερίζονται και θα φωτίζονται επαρκώς. 

• Θα διασφαλίζεται η υγιεινή και η καλή διαβίωση των ζώων και πτηνών. 

• Για τους χοίρους, τα ιπποειδή και κουνέλια, το δάπεδο θα είναι από αδιαπότιστο υλικό (τσιμέντο) 
και σχετικά λείο, και θα γίνεται σωστή αποστράγγιση ούρων και νερών, σε περιπτώσεις πλύσεως 
αυτών θα αποχετεύονται σε νόμιμους βόθρους. Όταν χρησιμοποιείται θερμή στρωμνή (για τα 
πουλερικά και τα αιγοπρόβατα), αυτή μπορεί να απομακρύνεται κατευθείαν στους αγρούς. Θα 
καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε το δάπεδο να διατηρείται, με κάθε μέσο στεγνό. Απαγορεύεται η 
ροή βιολογικών και λοιπών υγρών έξω από το χώρο σταυλισμού των ζώων ή πτηνών. 

• Οι επιφάνειες των τοίχων θα είναι λείες και θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται ή αν είναι 
αδιαπότιστες θα πλένονται τακτικά ώστε να διατηρούνται καθαρές. 

• Στα ανοίγματα των τοίχων θα είναι μονίμως τοποθετημένο συρματόπλεγμα No 16. 

• Οι φάτνες και οι ποτίστρες θα είναι κατά προτίμηση από αδιαπότιστο υλικό με λείες εσωτερικές 
επιφάνειες, ώστε να μπορούν να καθαρίζονται. 

• Η κόπρος των χοίρων, βοοειδών, ιπποειδών 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 στέγαστρα για να μην επηρεάζεται από τα 
νερά της βροχής, εφόσον το στέγαστρο αυτό κρίνεται απαραίτητο, από την αρμόδια επιτροπή. Αν η 
συγκέντρωση της κόπρου γίνεται σε κοπροσωρό, μέσα σε κλειστό χώρο και του χώρου τούτου τα 
δάπεδα, 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 συγκεντρώσεως της η κοπροσωρός, 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. 

• Οι ιδιοκτήτες των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων οφείλουν να παίρνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για την αποφυγή μολύνσεων των υπόγειων και επιφανειακών νερών, την πρόκληση 
δυσοσμιών, την ανάπτυξη εντόμων και γενικά τη ρύπανση περιβάλλοντος. 

10) Η υπαγωγή πτηνο–κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στις διατάξεις της παρούσας, δεν 
απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες από υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κτηνιατρική νομοθεσία. 

Με την παρούσα κάθε προηγούμενη απόφαση καταργείται. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. 

            Ο 

                         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

 

          ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1) Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου, Πλατεία Δικαστηρίων 1, Νεάπολη Κρήτης, 72400. 
2) Αστυνομική Δ/νση Λασιθίου, Τζορτάνο Μπρούνο, Άγιος Νικόλαος, 72100 
3) Δήμους του Νομού με την παράκληση να αναρτηθεί και να ενημερωθούν οι Δημοτικές και 
Τοπικές Κοινότητες της αρμοδιότητας τους. 
4) Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λασιθίου, Ενταύθα 
5) Μ.Μ.Ε. με έκδοση δελτίου τύπου 
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