
     
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα    30-7-2013   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. :  133281/2218 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ &  

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΙΣΘ. ∆ΑΣΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ   

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Ταχ. ∆/νση     : Χαλκοκονδύλη 31                
Ταχ. Κωδ.      : 101 64    ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες  : Άρης Νικολετόπουλος                        
Τηλέφωνο      : 210-212 4712                  
e-mail             : xa31u022@minagric.gr   

FAX                : 210- 5242408  

 
 

 

                 Θέµα :  Εκτατική και ηµισταυλισµένη χοιροτροφία σε δάση και δασικές εκτάσεις. 

 

         Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.∆ 86/69 «περί δασικού κώδικα»  

2. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί Προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 

Χώρας». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 « Για την  Προστασία του Περιβάλλοντος». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, 

ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». 

5. Το  άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 

µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).  

6. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦEK 87 A/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης”. 

7. Την αριθ. 23111/18-6-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 855/Β/18-6-2010) Συγκρότηση Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα µε 

τίτλο «Ειδική Γραµµατεία ∆ασών». 

8. Τις διατάξεις του Π.∆. 86/2012 "περί ∆ιορισµού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" 

(Φ.Ε.Κ. 141/Α'/2012). 

9. Τις διατάξεις της αριθµ. Υ46/2012 Απόφασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισµού αρµοδιοτήτων του 

αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» 

(Φ.Ε.Κ. 2101/Β/2012), όπως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε µε την αρ. Υ331/13 (ΦΕΚ 1717/Β/2013). 

10. Την αριθ. 81084/6685/9-12-1998 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας περί άδειας εγκατάστασης 

κτηνοτροφικών µονάδων σε δηµόσια και µη δάση και δασικές εκτάσεις. 

11. Τον κανονισµό (ΕΚ) 1257/199 του συµβουλίου για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το   

Ε.Γ.Τ.Π.Ε τµήµα εγγυήσεων και την 586/130492/11-8-2004 ΚΥΑ για την εφαρµογή του µέτρου  

        3.2 << Βιολογική κτηνοτροφία >>  του Άξονα 3  <<Γεωργοπεριβαλλοντικά  µέτρα>> του Εγγράφου 

Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης ( Ε.Π.Α.Α.) 2000-2006 µε τις οποίες επιδιώκεται η παραγωγή 
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βιολογικών προϊόντων ζωϊκής προέλευσης καθώς και την παρεχόµενη δυνατότητα οικονοµικής 

ενίσχυσης των κτηνοτρόφων.  

 

 

                                                   Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε 

 

 

          Επιτρέπεται η νοµαδική χοιροτροφία µόνο σε δάση καστανιάς, δρυός και δασικές εκτάσεις αείφυλλων 

πλατύφυλλων και χορτολίβαδων µετά από συναίνεση της οικείας ∆ασικής Αρχής (∆ασαρχεία ή ∆/νση ∆ασών 

χωρίς ∆ασαρχεία) υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις :  
 

1.  ∆ικαιούχοι µπορεί να είναι :  

     - Χοιροτρόφοι ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων των ανωτέρω      κατηγοριών ή 

χοιροτρόφοι που µισθώνουν τη βοσκή ιδιωτικών δασικών εκτάσεων των ανωτέρω κατηγοριών. 

    - Χοιροτρόφοι που µισθώνουν τη βοσκή εκτάσεων του άρθρου 103 του ∆ασικού Κώδικα από τους 

οικείους ΟΤΑ και οι εκτάσεις αυτές εµπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες (δρυοδάση, δάση καστανιάς, 

δασικές εκτάσεις αείφυλλων , χορτολίβαδα). 
 

2. ∆εν θα διατίθενται και δεν θα χρησιµοποιούνται για την χοιροτροφία ή για τις σταυλιστικές τους 

εγκαταστάσεις δάση και δασικές εκτάσεις των κατά των ανωτέρω κατηγοριών , για τα οποία 

υφίστανται εγκεκριµένα δασοπονικά σχέδια εκµετάλλευσης που δεν επιτρέπουν ρητά την χοιροτροφία , 

πέραν δε τούτων : 

- ∆ρυοδάση ή καστανοδάση που διαχειρίζονται ως σπερµοφυή. 

- Καστανωτά που προορίζονται για παραγωγή καστάνων. 

-  Αναδασωτέες εκτάσεις 

- Υλοτοµηµένα  πρεµνοφυή δρυοδάση και δάση καστανιάς επί µια πενταετία από     την έναρξη 

των υλοτοµιών. 

- ∆άση και δασικές εκτάσεις που περιλαµβάνονται σε προστατευόµενες περιοχές (πυρήνες 

εθνικών δρυµών, αισθητικά δάση , µνηµεία της φύσης, ζώνες υψηλής προστασίας 

προστατευόµενων περιοχών του Ν. 1650/86, προστατευτικά δάση).  
 

3. Οι θέσεις σταυλισµού και οι χρησιµοποιούµενες εκτάσεις βοσκοτόπων θα επιλέγονται µακριά από φυσικές 

πηγές και ρέµατα ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση των νερών. 
 

4. Η επιλογή των εκτάσεων και η θέση των σταυλικών εγκαταστάσεων θα γίνεται µε σύµφωνη γνώµη του 

οικείου ∆ασαρχείου το οποίο θα κάνει περιοδικούς ελέγχους για την εφαρµογή των όρων της παρούσης. Στις 

περιπτώσεις που παρατηρείται διάβρωση του εδάφους µπορεί να διατίθεται άλλη έκταση ίσου εµβαδού και να 

επιτρέπεται πάντα η εγκατάσταση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων. 
 

5. Οι χρησιµοποιούµενες εκτάσεις (δηµόσιες ή ιδιωτικές) δεν θα περιφράσσονται. 
 

6. Το κοπάδι των χοίρων θα βρίσκεται πάντα κατά την βοσκή του υπό την εποπτεία των χοιροτρόφων , ώστε 

να µην προκύπτουν αδέσποτα ζώα.  
 

7. Θα παρέχεται πάντα συµπληρωµατική τροφή ώστε το κοπάδι των χοίρων να συσπειρώνεται σε 

συγκεκριµένες θέσεις όπου θα υπάρχουν σταυλικές εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την 81084 / 66685 / 9-12-

1998 εγκύκλιο διαταγή του Υπ. Γεωργίας. 
 

8. Στο κοπάδι των χοίρων δεν θα περιλαµβάνονται αγριόχοιροι ή ηµίαιµα ζώα. Στις περιπτώσεις εµφάνισης 

ηµίαιµων χοίρων  στο κοπάδι που προέκυψαν από ζευγάρωµα µε άγρια, θα αποµακρύνονται από το κοπάδι. 
 

9. Ο χοιροτρόφος θα είναι υπεύθυνος για τυχόν ζηµιές που προκαλεί το κοπάδι του σε αγροτικές 

καλλιέργειες. 
 

10. Θα γίνονται υγειονοµικοί έλεγχοι από κτηνίατρο κάθε εξάµηνο. 
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11. Προϋπόθεση για την δικαιούµενη ενίσχυση ανά χοιροτρόφο είναι η νόµιµη κατοχή βοσκοτόπου 

(κατ’ελάχιστον 170 στρέµµατα ανά 10 χοιροµητέρες.) Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τον αριθµό των 

ζώων που διαθέτει ο χοιροτρόφος. 

 

Σε περιπτώσεις παράβασης των ανωτέρω όρων θα ανακαλείται η άδεια των σταυλικών εγκαταστάσεων και θα 

ενηµερώνεται η αρµόδια διαχειριστική αρχή, για την περικοπή της επιδότησης ελλείψει προϋποθέσεων.  

  

  Η παρούσα ισχύει για πέντε (5) χρόνια από την δηµοσίευσή της. 

  Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισµού.  

        Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

 

 

 

                                                                               ME ENTOΛH ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Π.Ε.Κ.Α                                                

                    Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΑΣΩΝ  

   

      

 

 

 

                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

1.  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  ( για τη δηµοσίευση), Καποδιστρίου 34 - 104 32 Αθήνα 

2.  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ   

- ΓΕΝΙΚΟΥΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

- ∆/ΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ  

- ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ  

- ∆ΑΣΑΡΧΕΙΑ 

            Έδρες τους  
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