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Έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης κατά τις 
εργάσιμες και εξαιρέσιμες ημέρες, τις Κυριακές 
και τις νυκτερινές ώρες πέραν ή προς συμπλή−
ρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας 
του προσωπικού της δημόσιας επιχείρησης «ΕΛ−
ΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ)» που 
αμείβεται βάσει των διατάξεων του Ν. 4024/2011, 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 117394/2932 (1)
  Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου 

των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, 
στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 
60 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α΄).

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4264/2014 «Άσκη−

ση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.δ. 86/1969, (ΦΕΚ 
7 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 
4264/2014, (ΦΕΚ 118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριο−
τήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄) «Περί 
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτά−
σεων της Χώρας», όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κωδικοποίηση 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), όπως αυτό ισχύει.

6. Τον Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ) 
αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, 
(ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμ−
βουλίου.

7. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 
640/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη 
συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ−
χου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών 
καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται 
στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.

8. Το Π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το Π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών», το Π.δ. 46/2014 (ΦΕΚ 79 Α΄) «Διορι−
σμός Αναπληρωτών Υπουργών» και το Π.δ. 89/2014 (ΦΕΚ 
134 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών», όπως αυτά ισχύουν.

10. Την αριθμ. 262346/19.03.10 (ΦΕΚ 325/Β΄/24.03.2010) 
απόφαση των Υπουργών Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπλη−
ρωματικά διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής 
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, με βάση τους κα−
νονισμούς (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου και (ΕΚ)
αριθμ. 1120/2009 της Επιτροπής».

11. Την αριθμ. 262347/19.03.10 (ΦΕΚ 324/Β΄/24.03.2010) 
απόφαση των Υπουργών Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συ−
μπληρωματικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του 
καθεστώτος ενισχύσεων όπως προβλέπονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 σχετικά με την πολλα−
πλή συμμόρφωση, το ΟΣΔΕ, τη διαφοροποίηση υπό το 
καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων και την εφαρμογή 
του κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 αναφορικά με την 
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εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης στον αμπε−
λοοινικό τομέα.».

12. Την αριθμ. Υ521/2014 (ΦΕΚ 2971 Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής Νικολάου Ταγαρά».

13. Την αριθμ. Υ478/2014 (ΦΕΚ 1880 Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Παρασκευά Κουκουλόπουλου».

14. Το Π.δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
και ισχύει.

15. Το αριθμ. 100/2014 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 167 
Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής».

16. Το αριθμ. 107/2014 Προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 174 
Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων».

17. Την αριθμ. 701/20−06−2014 (ΑΔΑ: ΒΝΑΜ0−ΘΡΘ) 
απόφαση Ειδικού Γραμματέα Δασών «Συγκρότηση και 
ορισμός μελών επιτροπής για τη σύνταξη ΚΥΑ που θα 
αφορά στον καθορισμό των προδιαγραφών και το πε−
ριεχόμενο των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης» ,όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 790/04−07−2014 όμοια 
(ΑΔΑ: ΩΡΘΩ0−02Κ).

18. Το με ημερομηνία 9−9−2014 πρακτικό της ανωτέρω 
επιτροπής.

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1

Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στον καθορισμό των 
προδιαγραφών και του περιεχομένου των προσωρινών 
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης κατ’ εφαρμογή της 
παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν. 4264/2014, σε συνδυασμό 
και με την παρ. 4 του άρθρου 103 του Ν.δ. 86/1969, 
όπως ισχύει.

Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των προσωρινών 
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στοχεύουν στην υλο−
ποίηση μιας αναγνωριστικής μελέτης του βοσκότοπου 
με έμφαση στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστα−
σης ως κριτήριο ενδεχόμενων διορθωτικών παρεμβάσε−
ων που πρέπει να εφαρμοστούν, με σκοπό την αειφορική 
κάρπωση του προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της 
κτηνοτροφίας αφενός και της προστασίας του φυσι−
κού περιβάλλοντος, αφετέρου, όπως αναφέρεται στην 
παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν.δ. 86/1969. Στόχος των 
προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης είναι η 
απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης 
και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκότοπων σε 
πανελλαδική εμβέλεια με σύγχρονες τεχνολογίες, προ−
κειμένου να γίνει καταγραφή της επιφάνειας τους, ο 
κατ’ εκτίμηση υπολογισμός της βοσκοϊκανότητάς τους 
και η αποτύπωση της λιβαδικής κατάστασης, ώστε να 
γίνεται ορθολογική και βασισμένη σε επιστημονικά κρι−
τήρια διαχείριση.

Άρθρο 2

Σύνταξη των προσωρινών διαχειριστικών
σχεδίων βόσκησης

Τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης συ−
ντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 103 του 
Ν.δ. 86/1969, ως εξής:

1. Για τις Ιδιωτικές εκτάσεις με κύρια χρήση τη βοσκή, 
μερίμνη των ιδιοκτητών τους.

2. Για τις Δημόσιες εκτάσεις (Δημοσίου και ΝΠΔΔ), 
μερίμνη των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων και 
σε περίπτωση αδυναμίας τους από τις οικείες Περιφε−
ρειακές Ενότητες, οι οποίες συντάσσουν ένα προσω−
ρινό διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης ανά Δήμο, όπως 
αυτοί υφίστανται σε επίπεδο διαίρεσης σύμφωνα με το 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Άρθρο 3

Προσάρτηση των προδιαγραφών
και του περιεχομένου των προσωρινών

διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης όπως ακολουθούν στο Κεφά−
λαιο Β' όπου και παρατίθενται οι προδιαγραφές και το 
περιεχόμενο των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων 
βόσκησης και των παραρτημάτων αυτού.

Άρθρο 4

Διευκρινιστικά στοιχεία

1. Η αναφερόμενη στην ενότητα 5 «Ταξινόμηση των 
βοσκοτόπων» του διαγράμματος ύλης των προδιαγρα−
φών (Κεφάλαιο Β΄ της παρούσας απόφασης), γίνεται για 
τους σκοπούς της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και 
μόνο και δεν αποτελεί χαρακτηρισμό έκτασης, κατά τη 
διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 ως ισχύει και 
της κατάρτισης των δασικών χαρτών, αλλά κατατάσσει 
τους βοσκότοπους ανάλογα με τον τύπο βλάστησης, 
που εξαρτάται από την επικρατούσα βλάστηση με σκο−
πό την κτηνοτροφική χρήση.

2. Η εκτίμηση της παρούσας βοσκοϊκανότητας με βάση 
την προσεγγιστική μέθοδο όπως αυτή περιγράφεται στην 
ενότητα 6 «Παρούσα βοσκοϊκανότητα» του διαγράμματος 
ύλης των προδιαγραφών (Κεφάλαιο Β της παρούσας 
απόφασης) και ο αντίστοιχος πίνακας 3 του παραρτή−
ματος Ι, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις 
ανάγκες εφαρμογής της παρούσας απόφασης και για 
τη σύνταξη των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων 
βόσκησης. Η εκτιμώμενη παρούσα βοσκοϊκανότητα απο−
τελεί εργαλείο αποτύπωσης της παρούσας κατάστασης 
του βοσκότοπου και δεν αντικαθιστά τα αναγνωρισμένα 
πειραματικά πρωτόκολλα και μεθόδους εργασίας πεδίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5

Προδιαγραφές και περιεχόμενο
των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

1. Εισαγωγή
2. Χρήσεις γης − Οριοθέτηση βοσκοτόπων
3. Κοινωνικά δεδομένα
4. Φυσικές συνθήκες
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5. Ταξινόμηση των βοσκοτόπων
6. Παρούσα βοσκοϊκανότητα
7. Ζωικό κεφάλαιο − −Συνθήκες βόσκησης
8. Βοσκοφόρτωση
9. Υφιστάμενες υποδομές − θέσεις ύδρευσης
10. Αξιολόγηση λιβαδικής κατάστασης
11. Διαπιστώσεις− Συμπεράσματα − Προτάσεις
Βιβλιογραφία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Πίνακες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Χάρτες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Φωτογραφική τεκμηρίωση

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

1. Εισαγωγή
Στην εισαγωγή αναλύεται ο σκοπός του συγκεκρι−

μένου προσωρινού σχεδίου διαχείρισης. Στη συνέχεια 
αναφέρεται αν υπάρχουν μελέτες για βοσκότοπους που 
έχουν εκπονηθεί και εφαρμοστεί στο παρελθόν για την 
περιοχή και τα έργα υποδομής που έχουν υλοποιηθεί. 
Επιπρόσθετα, καταγράφονται οι τυχόν διαχειριστικές 
μελέτες δασικών συμπλεγμάτων και διευθέτησης ορει−
νών υδάτων που υπάρχουν για την περιοχή καθώς και 
σχετικές πράξεις της διοίκησης που έχουν εκδοθεί και 
επηρεάζουν τη διαχείριση των βοσκοτόπων (π.χ. απο−
φάσεις κήρυξης αναδασωτέων, απαγορεύσεις βοσκής, 
πρωτόκολλα εγκατάστασης επιτρεπτών επεμβάσεων, 
κ.λπ.). Η περιοχή μελέτης επισημαίνεται σε ένα χάρτη 
προσανατολισμού με κλίμακα 1:100.000 που συντάσσε−
ται για το σκοπό αυτό.

2. Χρήσεις γης − Οριοθέτηση βοσκότοπων
Συντάσσεται πίνακας των χρήσεων γης του υπό με−

λέτη Δήμου με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., 
σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος. Ειδικά 
για την κατηγορία των βοσκοτόπων, αναγράφεται στον 
πίνακα και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς με βάση 
πληροφορίες που λαμβάνονται από το Δήμο και το 
Δασαρχείο της περιοχής. Η αναφορά στους ιδιωτικούς 
βοσκότοπους περιορίζεται μόνο στην καταγραφή. Σχο−
λιάζεται αν η έκταση των βοσκοτόπων του πίνακα αυτού 
συμπίπτει με εκείνη που ο Δήμος χρησιμοποιεί επίσημα 
για κατανομή στους δημότες − κτηνοτρόφους του. Αν 
δεν συμπίπτει, αναφέρεται ποια άλλη έκταση χρησιμο−
ποιεί ο Δήμος.

Στη συνέχεια, οριοθετούνται τα διοικητικά όρια του 
Δήμου και αποτυπώνονται στο σύστημα συντεταγμένων 
ΕΓΣΑ '87, σε τοπογραφικό χάρτη κλίμακας 1:25.000. Στο 
χάρτη αυτό μεταφέρονται (χαρτογραφούνται) οι κατη−
γορίες βλάστησης που εμπίπτουν στην κατηγορία των 
βοσκοτόπων με το σύστημα CORINE, εμβαδομετρούνται 
και αναγράφονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος. 
Η συνολική τους έκταση συγκρίνεται με εκείνη της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. του πίνακα 1 και διατυπώνονται τα ανάλογα 
σχόλια. Τέλος, μεταφέρονται στο χάρτη οι επιλέξιμες 
βοσκήσιμες εκτάσεις από το χαρτογραφικό υπόβαθρο 
του ΟΠΕΚΕΠΕ για το συγκεκριμένο Δήμο, εμβαδομε−
τρούνται και αναγράφονται στον πίνακα 2 με τέτοιο 
τρόπο, ώστε κάθε κατηγορία βλάστησης του CORINE να 
αντιστοιχεί σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες επιλε−
ξιμότητας (0−37,5−62,5−100) του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι διαφορές 
μεταξύ χαρτογραφημένων και επιλέξιμων βοσκοτόπων 
αξιολογούνται και σχολιάζονται. Συμπληρωματικά, περι−
γράφονται οι περιοχές που τελούν υπό καθεστώς προ−

στασίας της φύσης και οι αναδασωτέες εκτάσεις για 
την περιοχή, εφόσον υφίστανται. Τα γεωγραφικά όρια 
των προστατευόμενων περιοχών τοποθετούνται στον 
παραπάνω χάρτη φυτοκάλυψης.

3. Κοινωνικά δεδομένα
Γίνεται μια γενική αναφορά στη διάβρωση των κοι−

νωνικών στοιχείων της περιοχής με σκοπό να επιση−
μανθεί η σημασία ή μη της κτηνοτροφίας στο Δήμο. 
Καταγράφεται ο αριθμός των μονίμων κατοίκων του 
Δήμου, ο αριθμός των κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφων 
και των αντίστοιχων οικογενειών τους. Καταγράφονται, 
επιπλέον, οι ετεροδημότες κτηνοτρόφοι, εφόσον χρη−
σιμοποιούν τους βοσκότοπους του Δήμου.

4. Φυσικές συνθήκες
Περιγράφεται η ορεογραφική διαμόρφωση της πε−

ριοχής μελέτης και καταγράφεται η υψομετρική ζώνη 
στην οποία υπάγεται, σύμφωνα με την κατηγοριοποίη−
ση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (πεδινή, ημιορεινή και ορεινή). Γίνεται 
μια συνοπτική γενική γεωλογική περιγραφή με βάση τα 
στοιχεία των γεωλογικών χαρτών του ΙΓΜΕ.

Τέλος, περιγράφεται το κλίμα της περιοχής σύμφωνα 
με τα γενικά δεδομένα που παρέχονται από την Εθνική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία .

5. Ταξινόμηση των βοσκοτόπων
Οι επτά κατηγορίες (κωδικοί) βλάστησης του CORINE 

του πίνακα 2 που εμπίπτουν στους βοσκότοπους τα−
ξινομούνται στους τέσσερις τύπους λιβαδιών (βοσκο−
τόπων) με βάση τη φυσιογνωμία και τη γενική όψη της 
βλάστησης, ως εξής:

• Ποολίβαδα (χορτολιβαδικές εκτάσεις στις οποίες 
επικρατούν τα ποώδη φυτά με ποσοστό κάλυψης του 
εδάφους > 85%)

• Φρυγανολίβαδα {εκτάσεις στην ξηροθερμική ζώνη 
της χώρας, στις οποίες κυριαρχούν τα φρύγανα, δηλ. 
ημίθαμνοι με ύψος < 1 μ. − Κύρια είδη φρύγανων είναι η 
αστοιβίδα Sarcopoterium spinosum), η ασφάκα (Phlomis 
fruticosa), η γαλατοστοιβιά (Eupforbia acanthothamnos), 
το θυμάρι (Corydothymus capitatus) και η λαδανιά (Cistus 
spp.)}

• Θαμνολίβαδα (εκτάσεις όπου κυριαρχούν οι θάμνοι 
με ύψος < 3 μ.)

• Δασολίβαδα ή μερικώς δασοσκεπή λιβάδια {εκτάσεις 
που καλύπτονται από δασικά δενδρώδη είδη (ύψος > 3 
μ.) στον ανώροφο με κάλυψη μέχρι 40% και από ποώδη 
ή ξυλώδη ή μικτό υπόροφο}.

Η ταξινόμηση αυτή γίνεται με τη βοήθεια πρόσφατων 
χαρτών βλάστησης, αεροφωτογραφιών ή δορυφορικών 
εικόνων, αλλά και επιτόπιων παρατηρήσεων στην πε−
ριοχή μελέτης. Στη συνέχεια, οι τύποι που ταξινομήθη−
καν μεταφέρονται στο χάρτη της βλάστησης (ενότητα 
2), εμβαδομετρούνται και αναγράφονται στον πίνακα 
2 του παραρτήματος σε τρόπο ώστε κάθε κατηγορία 
βλάστησης του CORINE να αντιστοιχεί σε ένα από τους 
τέσσερις τύπους λιβαδιού (ποολίβαδα, φρυγανολίβαδα, 
θαμνολίβαδα, δασολίβαδα).

Σε περίπτωση που κάποια από τις παραπάνω κατηγο−
ρίες βλάστησης του CORINE δεν εμπίπτει στους τέσσε−
ρις τύπους λιβαδιών, είτε γιατί έχει απογυμνωθεί, είτε 
γιατί έχει δασωθεί (κάλυψη δένδρων στον ανώροφο 
>40%), τότε ο μελετητής χρησιμοποιεί δύο επιπλέον 
κατηγορίες, βράχοι και δάση αντίστοιχα, τις οποίες 
χαρτογραφεί μεν, αλλά δεν τις υπολογίζει στους βο−
σκότοπους.
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6. Παρούσα βοσκοϊκανότητα
Ως παρούσα βοσκοϊκανότητα ορίζεται ο μέγιστος 

αριθμός ζώων που μπορούν να βοσκήσουν σε μια λιβα−
δική έκταση με την σημερινή της κατάσταση για ορι−
σμένο χρόνο και να παράγουν το μέγιστο δυνατό χωρίς 
αρνητικές επιδράσεις στην παραγωγή βοσκήσιμης ύλης 
και στην παραγωγικότητα του εδάφους. Μονάδα μέτρη−
σης της βοσκοϊκανότητας είναι η Μηνιαία Ζωική Μονάδα 
(ΜΖΜ), δηλ. οι τροφικές απαιτήσεις σε (ξηρή) βοσκήσιμη 
ύλη μιας ώριμης αγελάδας για ένα μήνα.

Η παρούσα βοσκοϊκανότητα εκτιμάται για κάθε τύπο 
λιβαδιού, όπως χαρτογραφήθηκε, με βάση την προσεγ−
γιστική μέθοδο, η οποία στηρίζεται στη χρησιμοποίηση 
της βιβλιογραφίας. Επισυνάπτεται για το σκοπό αυτό 
ο πίνακας 3 στο παράρτημα με τις παρούσες βοσκο−
ϊκανότητες των τεσσάρων τύπων λιβαδιού στις τρεις 
κύριες υψομετρικές ζώνες της χώρας, ύστερα από αν−
θολόγηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας για τη λιβαδική 
παραγωγή από ερευνητικές εργασίες που έγιναν σε 
όλη την Ελλάδα. Στην περίπτωση που ο βοσκότοπος 
έχει περισσότερους του ενός τύπους λιβαδιού, τότε 
εκτιμάται η βοσκοϊκανότητα για κάθε τύπο και εξάγεται 
ένας γενικός μέσος όρος για ολόκληρη την περιοχή. 
Η εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας στον πίνακα γίνεται 
σύμφωνα με τις παρακάτω παραδοχές (βασισμένες επί−
σης στη βιβλιογραφία):

• Ως βοσκήσιμη ύλη λαμβάνεται το 50% της συνολικής 
παραγωγής του βοσκότοπου στα ποολίβαδα, φρυγανο−
λίβαδα και δασολίβαδα και το 65% στα θαμνολίβαδα.

• Η αντιστοιχία μεταξύ μιας (μεγάλης) Ζωικής Μονά−
δας (ΖΜ) (ώριμης αγελάδας) και μιας (μικρής) ζωικής 
μονάδας (ζμ) (προβατίνας ή γίδας) υπολογίζεται ως 
εξής: 1 ΖΜ = 6,66 ζμ ή 1 ζμ = 0,15ΖΜ.

• Οι ημερήσιες ανάγκες σε βοσκήσιμη ύλη μιας ώρι−
μης αγελάδας υπολογίζονται σε 10 χλγ. ξηρής ουσίας 
και οι μηνιαίες αντίστοιχα σε 300 χλγ. Αντίστοιχα, οι 
ημερήσιες ανάγκες σε βοσκήσιμη ύλη ενός προβάτου ή 
μιας γίδας υπολογίζονται σε 1,5 χλγ. ξηρής ουσίας και 
οι μηνιαίες σε 45 χλγ.

Παράδειγμα εκτίμησης βοσκοϊκανότητας:
Επειδή οι τιμές του πίνακα εκφράζουν μια μέση κα−

τάσταση, είναι σκόπιμο ο μελετητής να επιδιώξει να 
χρησιμοποιήσει τοπικά στοιχεία για την παραγωγή βο−
σκήσιμης ύλης, αν υπάρχουν διαθέσιμα, από ερευνητικές 
εργασίες που έχουν γίνει στην περιοχή μελέτης ή σε 
παρεμφερών κλιματεδαφικών συνθηκών περιοχές της 
χώρας.

Στην περίπτωση αυτή θα υπολογιστεί η βοσκοϊκανό−
τητα ως εξής: Έστω ότι η λιβαδική παραγωγή σε ένα 
βοσκότοπο βρέθηκε ίση με 150 χλγ/στρ. Αν ο βοσκότο−
πος ανήκει στα ποολίβαδα, η βοσκήσιμη ύλη θα είναι 75 
χλγ/στρ. (αν υπάρχουν και άλλοι τύποι λιβαδιού, τότε 
λαμβάνεται ένας μέσος όρος). Εφόσον οι απαιτήσεις σε 
βοσκήσιμη ύλη για ένα Μήνα μιας Ζωικής Μονάδας είναι 
ίσες με 300 χλγ., η βοσκοϊκανότητα υπολογίζεται σε 
75/300=0,25 ΜΖΜ/στρέμμα ή 300/75=4,0 στρέμματα/ΜΖΜ

7. Ζωικό Κεφάλαιο − −Συνθήκες βόσκησης
Με βάση τα στοιχεία του Δήμου συμπληρώνεται ο 

πίνακας 4 του παραρτήματος για το ζωικό κεφάλαιο, 
των δημοτών και ετεροδημοτών. Στον πίνακα αυτό ανα−
γράφονται μόνο τα ζώα που αξιοποιούν τους βοσκό−
τοπους του Δήμου, δηλ. τα βοοειδή ελεύθερης βοσκής, 
τα ποιμνιακά πρόβατα και γίδια που δεν μετακινούνται 

εκτός Δήμου, αλλά και όσα μετακινούνται (νομαδικά), 
τα τυχόν ιπποειδή και οι χοίροι που βόσκουν ελεύθερα 
στους βοσκότοπους, όχι όμως στα δάση. Τα στοιχεία 
αυτά συγκρίνονται με τα στοιχεία που έχουν οι αρμόδι−
ες κρατικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα εκείνες που χορηγούν 
τις επιδοτήσεις, και γίνονται οι ανάλογες διορθώσεις.

Για τη μελέτη των συνθηκών βόσκησης, ο μελετητής 
θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τους κτηνοτρόφους 
και άλλους σχετικούς φορείς ή φυσικά πρόσωπα που 
έχουν σχέση με την κτηνοτροφία της περιοχής μελέτης. 
Σχετικές πληροφορίες μπορεί να συλλέξει αν επιλέξει 
ορισμένους αντιπροσωπευτικούς κτηνοτρόφους και συ−
μπληρώσει μαζί τους το ερωτηματολόγιο του πίνακα 
5 στο παράρτημα. Από το ερωτηματολόγιο αυτό ο με−
λετητής θα πληροφορηθεί για το σύστημα εκτροφής 
των ζώων στην περιοχή μελέτης και ιδιαίτερα για τις 
τοποθεσίες και το χρόνο βόσκησης των ζώων.

8. Βοσκοφόρτωση
Ως βοσκοφόρτωση ορίζεται ο πραγματικός αριθμός 

ζώων που χρησιμοποιεί το βοσκότοπο για μια δεδομένη 
χρονική περίοδο και εκφράζεται με τις ίδιες μονάδες, 
όπως και η βοσκοϊκανότητα (δηλ. σε Μηνιαίες Ζωικές 
Μονάδες−ΜΖΜ).

Για τον υπολογισμό της βοσκοφόρτωσης χρησιμο−
ποιούνται τα στοιχεία του πίνακα 4, στον οποίο ανα−
γράφεται το ζωικό κεφάλαιο που βόσκει πραγματικά 
στους βοσκότοπους και όχι αναγκαστικά τα ζώα που 
δηλώνονται από τον οικείο Δήμο με βάση το δικαίωμα 
βοσκής. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και επιτόπου 
(ή δια μέσου των ερωτηματολογίων του πίνακα 5) για να 
διασφαλιστεί ότι πράγματι τα δηλωμένα ζώα αξιοποιούν 
το βοσκότοπο. Για τη σύνταξη του σχεδίου διαχείρισης 
θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δήλωση που υπέβαλε 
ο Δήμος. Ο υπολογισμός αυτός μπορεί να γίνεται για 
το σύνολο των βοσκοτόπων του Δήμου.

Παράδειγμα προσδιορισμού βοσκοφόρτωσης:
Έστω ότι ένας βοσκότοπος έχει έκταση 1000 στρεμ−

μάτων και βόσκεται από 80 Ζωικές Μονάδες για έξι 
(6) μήνες το χρόνο. Η βοσκοφόρτωση υπολογίζεται σε 
80ΖΜ *6 μήνες/1000 = 480 ΜΖΜ /1000 = 0,48 ΜΖΜ/στρ. ή 
1000 στρέμματα/480 ΜΖΜ ~ 2,1 στρέμματα/ΜΖΜ.

9. Υφιστάμενες υποδομές − Θέσεις ύδρευσης
Περιγράφονται οι υφιστάμενες υποδομές (δρόμοι προ−

σπέλασης, καταλύματα για τους κτηνοτρόφους, κτηνο−
τροφικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.) και αξιολογούνται ως 
προς την επάρκεια τους και την ανάγκη συντήρησης 
τους. Οι υποδομές θα πρέπει να εμφανίζονται και στο 
χάρτη βλάστησης. Επιπλέον, περιγράφονται οι υδρολο−
γικές συνθήκες της περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στην 
καταγραφή των υπαρχόντων ρεμάτων, πηγών, υδατο−
συλλογών ή σχετικών τεχνικών έργων (ταμιευτήρες, 
ποτίστρες) απαραίτητων για την ύδρευση των ζώων.

10. Αξιολόγηση λιβαδικής κατάστασης
Ως λιβαδική κατάσταση ορίζεται η παρούσα παραγω−

γικότητα του βοσκοτόπου σε σχέση με το δυναμικό του. 
Αν ο βοσκότοπος παράγει 71−100% του δυναμικού του, 
τότε βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δε χρειάζεται 
βελτίωση. Αν παράγει <40% του δυναμικού του, τότε 
βρίσκεται σε κακή κατάσταση, οπότε χρειάζεται ριζική 
βελτίωση, ενώ όταν παράγει 41−70% του δυναμικού του, 
τότε βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση και χρειάζεται 
μέτρια βελτίωση. Για το χαρακτηρισμό της λιβαδικής 
κατάστασης του βοσκοτόπου χρησιμοποιούνται ορι−
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σμένα μακροσκοπικά κριτήρια της βλάστησης και του 
εδάφους, όπως φαίνονται στον πίνακα 6.

Με την προοπτική σύνταξης του οριστικού σχεδίου 
διαχείρισης της βόσκησης θα πρέπει ο μελετητής να 
αποτυπώσει φωτογραφικά τους διάφορους τύπους λι−
βαδικής βλάστησης που απαντούν στην περιοχή με−
λέτης, να τους αξιολογήσει ως προς τη λιβαδική τους 
κατάσταση, σύμφωνα με τα κριτήρια του πίνακα 6 του 
παραρτήματος και να τις επισυνάψει στη μελέτη Οι 
φωτογραφίες αυτές θα βοηθήσουν τον μελετητή του 
οριστικού σχεδίου διαχείρισης να κρίνει την πορεία 
της λιβαδικής κατάστασης κατά το χρονικό διάστημα 
που μεσολάβησε από η σύνταξη του προσωρινού και 
να προσαρμόσει ανάλογα τη βοσκοϊκανότητα των βο−
σκοτόπων.

11. Διαπιστώσεις− Συμπεράσματα − Προτάσεις
Συγκρίνεται η εκτιμηθείσα βοσκοφόρτωση με την εκτι−

μηθείσα βοσκοϊκανότητα των βοσκοτόπων του Δήμου. 
Αν η βοσκοφόρτωση βρεθεί ίση περίπου με τη βοσκοϊ−
κανότητα, αυτό σημαίνει ότι η αξιοποίηση των βοσκοτό−
πων γίνεται ορθολογικά. Αντίθετα, αν η βοσκοφόρτωση 
βρεθεί μεγαλύτερη από τη βοσκοϊκανότητα, τότε υπάρ−
χει υπερβόσκηση, ενώ αν βρεθεί μικρότερη αυτό υποδει−
κνύει υποβόσκηση. Ο μελετητής αξιολογεί τα ευρήματα 
αυτά και κάνει διάφορες διαπιστώσεις σχετικά με τον 

τρόπο που ασκείται η διαχείριση των βοσκοτόπων στο 
Δήμο σχολιάζοντας παράλληλα και την επάρκεια ή μη 
των έργων υποδομής. Επίσης, σχολιάζει αν οι επιλέξιμοι 
βοσκότοποι του ΟΠΕΚΕΠΕ για το Δήμο επαρκούν ή όχι 
για να καλύψουν τα δικαιώματα των κτηνοτρόφων και 
σε περίπτωση που δεν επαρκούν προτείνει σχετική λύση 
για το θέμα. Διατυπώνει τα συμπεράσματα της μελέτης 
και προτείνει λύσεις για τα ιδιαίτερα προβλήματα που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια του οριστικού 
σχεδίου διαχείρισης της βόσκησης.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το προσωρινό σχέδιο 
διαχείρισης της βόσκησης δεν είναι δυνατό να ρυθμίσει 
την κατά χώρο και χρόνο οργάνωση της βόσκησης. Κι 
αυτό γιατί το σχέδιο αυτό αποτελεί στην ουσία μια ανα−
γνωριστική μελέτη των βοσκοτόπων με έμφαση στην 
καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, ως κριτήριο 
ενδεχόμενων διορθωτικών παρεμβάσεων που πρέπει να 
εφαρμοστούν. Μπορεί όμως ο μελετητής να εκφράσει 
τις απόψεις του με βάση τις πληροφορίες που συνέλεξε 
από τα ερωτηματολόγια σχετικά με το πώς μπορεί να 
γίνει η ρύθμιση αυτή. Συγκεκριμένα εκφράζει το επι−
διωκόμενο − αναμενόμενο αποτέλεσμα που πρέπει να 
είναι η εφαρμογή μιας ορθολογικής διαχείρισης των 
βοσκοτόπων προς όφελος της κτηνοτροφίας του Δήμου, 
αλλά και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Βιβλιογραφία

Παρατίθεται τυχόν βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε, ιδιαίτερα για την παραγωγή βοσκήσιμης ύλης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
                                                                ΠΙΝΑΚΕΣ 
Πίνακας 1: Κατανομή των χρήσεων γης στο Δήμο …..........  
 

Περιγραφή Έκταση 
 (στρέμματα) 

Ποσοστό 
(%) 

Γεωργικές εκτάσεις    
Βοσκότοποι    

Δημόσιοι   
Δημοτικοί (Ο.Τ.Α.)   

Ιδιωτικοί   
Δάση   
 Λοιπές εκτάσεις (νερά, οικισμοί, κ.λπ.)   

Σύνολο   
 
Πίνακας 2: Βοσκήσιμες εκτάσεις κατά CORINE, επιλεξιμότητα (ΟΠΕΚΕΠΕ) και 
λιβαδικό τύπο στο Δήμο …………… 
 

Κατά CORINE Κατά ΟΠΕΚΕΠΕ Κατά λιβαδικό τύπο 

Κωδικό
ς 

Περιγραφή Έκταση  

(στρέμματα) 

Κατηγορία 
επιλεξιμότη 

τας1 

Έκταση 

(στρέμματα) 

Κατηγορία2 Έκταση 

(στρέμματα) 

231 Λειμώνες      

321 Φυσικοί 
Βοσκότοποι 

     

322 Θάμνοι & 
Χερσότοποι 

     

323 Σκληροφυλλική 
Βλάστηση 

     

324 Μεταβατικές 
Θαμνώδεις & 
Δασώσεις 
Εκτάσεις 

     

332 Απογυμνωμένοι 
Βράχοι 

     

333 Εκτάσεις με 
Αραιή Βλάστηση 

     

 Σύνολο      
1Κατηγορίες επιλεξιμότητας: 0 (πυκνότητα ξυλώδους βλάστησης & βράχων >75%) - 37,5 
(πυκνότητα ξυλώδους βλάστησης & βράχων μεταξύ 50 και 75%) - 62,5 (πυκνότητα ξυλώδους 
βλάστησης & βράχων μεταξύ 25 και 50%) - 100 (πυκνότητα ξυλώδους βλάστησης & βράχων <25%) 
2 Κατηγορίες λιβαδικών τύπων: ποολίβαδα - φρυγανολίβαδα - θαμνολίβαδα - δασολίβαδα, επιπλέον 
βράχοι και δάση 
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Πίνακας 3: Μέση παραγωγή, βοσκήσιμη ύλη και βοσκοϊκανότητα των τεσσάρων 
λιβαδικών τύπων σε τρεις υψομετρικές ζώνες για όλη την Ελλάδα. 

 

 
1 Πεδινή: 0-600 μ., Ημιορεινή: 601-800 μ., Ορεινή: >800 μ. 
2 Η χαμηλότερη τιμή αντιστοιχεί σε κακή ποιότητα τόπου (βάθος εδάφους <15 εκ., εγκάρσια κλίση 

>30%) και η μεγαλύτερη σε καλή ποιότητα τόπου (βάθος εδάφους >30 εκ., εγκάρσια κλίση <15%). 
Για ενδιάμεση ποιότητα τόπου και εγκάρσια κλίση, λαμβάνεται μια ενδιάμεση τιμή βοσκοϊκανότητας. 

3 Ο μέσος όρος της βοσκοϊκανότητας (ΜΖΜ/στρέμ.) για κάθε τύπο λιβαδιού συμπίπτει με την τιμή της 
αντίστοιχης ημιορεινής ζώνης.  

 
 
Πίνακας 4: Ζωικό κεφάλαιο κατά είδος ζώου στο Δήμο …..  
 
Είδος Ζώου Κεφαλές  Ισοδύναμα  

Ζωικών 
Μονάδων 

Ζωικές Μονάδες 

Δημοτών Ετεροδημοτών  Σύνολο 

1 2 3 4 = 2*3 
Βοοειδή1 
 

   1,0  

Πρόβατα2 
 

0,15  

Γίδια2 
 

0,15  

Ίπποι, όνοι & 
ημίονοι 
 

1,00  

Χοίροι1 0,40  

Σύνολο    -  
1 Ελεύθερης βοσκής, 2 Ποιμνιακά, μετακινούμενα και μη  

 

Τύπος 
λιβαδιού 

Υψομετρική 
ζώνη1 

Λιβαδική 
Παραγωγή 
(χλγ.ξηρής 

ουσίας/στρέμ.) 

Βοσκήσιμη ύλη 
(χλγ.ξηρής 
ουσίας/στρ.) 

Βοσκοϊκανότητα 
(ΜΖΜ/στρέμ.) 

Μέσος όρος για κάθε 
λιβαδικό τύπο 

Εύρος2 Μέσος 
Όρος3 

(στρ./ΜΖΜ) (στρ./μζμ) 

Ποολίβαδα 
Πεδινή 50-150 25-75 0,08-0,25 0,16 

3,0 0,45 Ημιορεινή 151-250 75-125 0,25-0,42 0,33 
Ορεινή 251-350 125-175 0,42-0,58 0,50 

Φρυγανολίβαδα 
Πεδινή 30-80 15-40 0,05-0,13 0,09 

5,9 0,88 Ημιορεινή 81-130 40-65 0,13-0,22 0,17 
Ορεινή 131-180 65-90 0,22-0,30 0,26 

Θαμνολίβαδα 
Πεδινή 60-120 39-78 0,13-0,26 0,19 

3,1 0,47 Ημιορεινή 121-180 78-117 0,26-0,39 0,32 
Ορεινή 181-240 117-156 0,39-0,52 0,45 

Δασολίβαδα 
Πεδινή 40-100 20-50 0,07-0,17 0,12 

4,5 0,67 Ημιορεινή 101-160 50-80 0,17-0,27 0,22 
Ορεινή 161-220 80-110 0,27-0,37 0,32 
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Πίνακας 5 : Ερωτηματολόγιο 
 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΒΟΣΚΗΣΗΣ 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Ονοματεπώνυμο κτηνοτρόφου: ……………………………..Τηλ.: …………… 

 Δημοτική/Τοπική Κοινότητα: ……………………… 

o Δήμος: …………………………..  Δημότης                Ετεροδημότης   

o Ημερομηνία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου:…………………………… 

ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

       Πρόβατα                  Γίδια             Βοοειδή 

 Αριθμός ζώων:              …………              ………           ……….. 

 Φυλή:                       Ντόπια            Ξενική                 Ενδιάμεση 

 Ξενικές φυλές: ……………………………………………………… 

 

ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΒΟΣΚΗΣΗΣ 

 Ημερομηνία εισόδου των ζώων στην περιοχή μελέτης:   …………….. 

 Ημερομηνία εξόδου των ζώων από την περιοχή μελέτης:   ....………… 

 

ΠΟΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

 Υπάρχει βοσκός;              Ναι                         Όχι  

 Αν δεν υπάρχει βοσκός, κάθε πόσο επισκέπτεται τα ζώα ο κτηνοτρόφος; 

…………………………………………………………………… 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ  ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Προβάτων: …………………………………………………………………….. 

 Γιδιών: …………………………………………………………………………. 

 Βοοειδών: ……………………………………………………………………… 

 

ΑΛΛΟΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ (πλην βοσκοτόπων) 

 Γρασίδια 

 Καλαμιές 

 Λειμώνες 

 Άλλες εκτάσεις                                Ποιές; 
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ΣΥΜΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  

Α) Κατά την περίοδο της βόσκησης στους βοσκοτόπους  

 Σανός: ποσότητα (γραμ./κεφαλή/ημέρα):           Χρονική διάρκεια (ημέρες): 

 Καρποί: ποσότητα (γραμ./κεφαλή/ημέρα):         Χρονική διάρκεια (ημέρες): 

 

Β) Κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του έτους 

 Σανός: ποσότητα (γραμ./κεφαλή/ημέρα):           Χρονική διάρκεια (ημέρες): 

 Καρποί: ποσότητα (γραμ./κεφαλή/ημέρα):         Χρονική διάρκεια (ημέρες): 

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 Υπάρχει στάνη;             Ναι                         Όχι   

 Αν ναι, η στάνη είναι:    Μόνιμη                  Προσωρινή  

 Υπάρχει ποτίστρα;         Ναι                          Όχι   

 Αν όχι, που πίνουν τα ζώα νερό; 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

1. ……………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………… 
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Πίνακας 6: Κριτήρια για τον προσδιορισμό της λιβαδικής κατάστασης των τεσσάρων 
λιβαδικών τύπων για όλη την Ελλάδα. 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Ποολίβαδα Θαμνολίβαδα Φρυγανολίβαδα Δασολίβαδα 
Καλή     
 Επιθυμητά 

ποώδη  
φυτά:>70% 

Κάλυψη 
θάμνων:<40%  

Κάλυψη 
φρυγάνων:<20% 

Κάλυψη 
δένδρων:<20% 

 Φυτοκάλυμμα 
γυμνού 
εδάφους:>70% 

Ύψος θάμνων:<1μ. Φυτοκάλυμμα 
γυμνού 
εδάφους:>70% 

Κάλυψη υπορόφου με 
ξυλώδη 
βλάστηση:<20% 

 Απουσία  
εμφανών 
μονοπατιών 
ζώων 

Φυτοκάλυμμα 
γυμνού 
εδάφους:>70% 

Απουσία  εμφανών 
μονοπατιών ζώων 

Φυτοκάλυμμα γυμνού 
εδάφους: >70% 

 Απουσία 
οιασδήποτε  
διάβρωσης του 
εδάφους 

Απουσία  εμφανών 
μονοπατιών ζώων 

Απουσία διάβρωσης 
του εδάφους 

Απουσία  εμφανών 
μονοπατιών ζώων 

  Απουσία 
διάβρωσης του 
εδάφους 

 Απουσία διάβρωσης 
του εδάφους 

Μέτρια     
 Επιθυμητά 

ποώδη  φυτά:  
40-70% 

Κάλυψη θάμνων: 
40-70% 

Κάλυψη φρυγάνων: 
20-40% 

Κάλυψη δένδρων:20-
40% 

 Φυτοκάλυμμα 
γυμνού εδάφους: 
40-70% 

Ύψος θάμνων:<1-
1,5μ. 

Φυτοκάλυμμα 
γυμνού εδάφους : 
40-70% 

Κάλυψη υπορόφου με 
ξυλώδη βλάστηση: 
 20-40% 

 Μέτρια παρουσία 
μονοπατιών 
ζώων 

Φυτοκάλυμμα 
γυμνού εδάφους: 
40-70% 

Μέτρια παρουσία 
μονοπατιών ζώων 

Φυτοκάλυμμα γυμνού 
εδάφους: 40-70% 

 Απουσία 
επιταχυνόμενης 
διάβρωσης του 
εδάφους 

Μέτρια παρουσία 
μονοπατιών ζώων 

Απουσία 
επιταχυνόμενης 
διάβρωσης του 
εδάφους 

Μέτρια παρουσία 
μονοπατιών ζώων 

  Απουσία 
επιταχυνόμενης 
διάβρωσης του 
εδάφους 

 Απουσία 
επιταχυνόμενης 
διάβρωσης του 
εδάφους 

Κακή     
 Επιθυμητά 

ποώδη  
φυτά:<40% 

Κάλυψη θάμνων 
:>70% 

Κάλυψη φρυγάνων: 
>40% 

Κάλυψη δένδρων: 
>40% 

 Φυτοκάλυμμα 
γυμνού 
εδάφους:<40% 

Ύψος 
θάμνων:>1,5μ. 

Φυτοκάλυμμα 
γυμνού 
εδάφους:<40% 

Κάλυψη υπορόφου με 
ξυλώδη 
βλάστηση:>40% 

 Έντονη παρουσία  
μονοπατιών 
ζώων 

Φυτοκάλυμμα 
γυμνού 
εδάφους:<40% 

Έντονη παρουσία  
μονοπατιών ζώων 

Φυτοκάλυμμα γυμνού 
εδάφους: <40% 

 Παρουσία 
επιταχυνόμενης 
διάβρωσης του 
εδάφους 

Έντονη παρουσία  
μονοπατιών ζώων 

Παρουσία 
επιταχυνόμενης 
διάβρωσης του 
εδάφους 

Έντονη παρουσία  
μονοπατιών ζώων 

  Παρουσία 
επιταχυνόμενης 
διάβρωσης του 
εδάφους 

 Παρουσία 
επιταχυνόμενης 
διάβρωσης του 
εδάφους 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΧΑΡΤΕΣ

1. Χάρτης γενικού προσανατολισμού (1:100.000).
2. Χάρτης φυτοκάλυψης (1:25.000) βασισμένος στις 7 

κατηγορίες του CORINE που εμπίπτουν στους βοσκό−
τοπους και ενημερωμένος με τους τύπους λιβαδιών της 
περιοχής και τις επιλέξιμες εκτάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πε−
ριλαμβάνει επίσης τοπογραφικά στοιχεία της περιοχής 
(διοικητικά όρια, εθνικό, επαρχιακό και αγροτοδασικό 
οδικό δίκτυο, υφιστάμενα έργα υποδομής, κ.λπ.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

F

Αριθμ.       07/11.12.2014 (2)
Έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης κατά τις ερ−

γάσιμες και εξαιρέσιμες ημέρες, τις Κυριακές και 
τις νυκτερινές ώρες πέραν ή προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας του προσω−
πικού της δημόσιας επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥ−
ΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ)» που αμείβεται βά−
σει των διατάξεων του Ν. 4024/2011, για το έτος 2015.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΒΕΕ (ΕΑΣ)

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγρ. Γ, υποπαρ. Γ1, 

περ. 12 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12−11−2012, τ. Α΄).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226/27−10−2011, τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τις δια−
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 
107/5.5.2014, τ. Α΄).

γ. Την αριθμ. οικ. 2/78400/14−11−2011/εγκύκλιο του Γ.Λ. 
του Κράτους/Δνση 22η Μισθολογίου.

δ. Την αριθμ. οικ. 2/70738/0022/28−9−2012/εγκύκλιο του 
Γ.Λ. του Κράτους/Δνση 22η Μισθολογίου.

ε. Την αριθμ. οικ. 2/85127/0022/22−11−2012/εγκύκλιο του 
Γ.Λ. του Κράτους/Δνση 22η Μισθολογίου.

στ. Την αριθμ. οικ. 2/41768/0022/20.5.2014/εγκύκλιο του 
Γ.Λ. του Κράτους/Δνση 22η Μισθολογίου.

ζ. Τους Κανονισμούς Βιομηχανικής Ασφάλειας των 
εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας Ελληνικά 
Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) και τα Πιστοποιητικά 
Ασφάλειας των Εγκαταστάσεών της, τα οποία έχουν 
εκδοθεί από την Εθνική Αρχή Ασφάλειας.

η. Την ανάγκη αντιμετώπισης από την ΕΑΣ των ωρών 
απασχόλησης του προσωπικού της, πέραν ή προς συ−
μπλήρωση του κανονικού ωραρίου εργασίας για κάλυψη 

παγίων (συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου 
ωραρίου του προσωπικού φύλαξης για την ασφάλεια 
των εγκαταστάσεων), εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Διοίκησης και των 
Συγκροτημάτων Εργοστασίων, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την απογευματινή, νυκτερινή, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασία, πέραν ή προς συ−
μπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, 
τετρακοσίων εβδομήντα πέντε (475) με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργαζομένων των 
ΕΑΣ, έναντι πεντακοσίων τριάντα τριών (533) απασχο−
λουμένων, που κρίνεται απαραίτητη για κάλυψη των 
παρακάτω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του έτους 
2015:

α. Ασφάλειας και πυρασφάλειας όλων των εγκατα−
στάσεων της εταιρείας.

β. Συμμετοχής σε βλητικές δοκιμές στα Πεδία Βολής.
γ. Λοιπών έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρι−

κής Διοίκησης και των Συγκροτημάτων Εργοστασίων 
της εταιρείας.

2. Παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς υπερωριακής 
εργασίας σε υπαλλήλους οδηγούς (11 άτομα) κατά το 
διάστημα της μετακίνησής τους εκτός έδρας, για εκτέ−
λεση δρομολογίων σε όλη την επικράτεια και τη λήψη 
υπερωριακής αποζημίωσης με τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27−10−2011, τ. Α΄).

3. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά εργα−
ζόμενο το εξάμηνο, oι οποίες δύναται να αυξηθούν μέχρι 
τις εκατόν πενήντα (150) ώρες με ισόποση μείωση των 
ωρών του δευτέρου εξαμήνου, με πλήρως αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου για την έκδοση της σχετικής 
απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης οργά−
νου της παρ. 5 της παρούσας.

Σε εργαζόμενους που απασχολούνται στα Τμήμα−
τα Ασφάλειας και Πυρασφάλειας Εγκαταστάσεων (39 
άτομα) που λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα σε 
εικοσιτετράωρη βάση, σε προσωπικό της συντήρησης 
ηλεκτρομηχανολογικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 
εγκαταστάσεων (51 άτομα) για την αντιμετώπιση έκτα−
κτων βλαβών των Συγκροτημάτων Εργοστασίων και 
τους υπαλλήλους οδηγούς (11 άτομα), στην καθ’ υπέρ−
βαση εργασία οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις ενενήντα 
έξι (96) κατά περίπτωση ανά εργαζόμενο το εξάμηνο, 
οι οποίες δύναται να αυξηθούν μέχρι τις εκατόν είκοσι 
(120) ώρες με ισόποση μείωση των ωρών του δευτέρου 
εξαμήνου, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρ−
μόδιου για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης 
υπερωριακής απασχόλησης οργάνου της παρ. 5 της 
παρούσας.

4. Στην παραπάνω εργασία θα μπορούν να μετέχουν 
και περισσότεροι εργαζόμενοι, εντός όμως του ιδίου 
συνολικού αριθμού των εγκρινομένων ωρών, με πράξη 
των αναφερόμενων στην παρ. 5 της παρούσας αρμο−
δίων οργάνων.

5. Υπεύθυνοι για τη διαπίστωση των πραγματικών ανα−
γκών, την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης και 
τον έλεγχο της πραγματικής παροχής της θα είναι ο Δι−
ευθύνων Σύμβουλος για το προσωπικό των οργανωτικών 
μονάδων που υπάγονται απευθείας στη Διοίκηση και οι 
Γενικοί Διευθυντές για το προσωπικό των οργανωτικών 
μονάδων που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις.
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6. Η δαπάνη που θα προκύψει από το σύνολο των 
εγκριθεισών ωρών υπερωριακής απασχόλησης έτους 
2015, προϋπολογίζεται στο ποσό των διακοσίων ογδό−
ντα επτά χιλιάδων ευρώ (287.000 €) και θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της ΕΑΣ έτους 2015.

7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2015

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02035573012140012*


		2015-01-08T09:38:38+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




