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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 
 
 

Στα τέσσερα άρθρα του υπό διαβούλευση κανονισμού επιχειρείται η θέσπιση κανόνων 
και όρων πάνω στους οποίους θα στηρίζεται η αειφορική χρήση των βοσκοτόπων και η 
ορθή διαχείριση τους από τους κατόχους παραγωγικών ζώων και ζώων εργασίας. 

Καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για το κάθε είδος παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς 
και ορίζεται η διαδικασία επιβολής τους.  

Προκειμένου να διαμορφώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, την οριστική του μορφή  
καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους κατοίκους, δημότες ή μη, κοινωνικούς ή 
επαγγελματικούς φορείς αλλά και συλλόγους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις 

προτάσεις τους και να τις καταθέσουν μέχρι την Δευτέρα 7 Μάιου 2018  
στα γραφεία του Δήμου Νεστορίου ή 

στο fax: 2467031242 ή 
στο email: nestokep@otenet.gr 
   

 

ΣΧΕΔΙΟ 

«Κανονισμός Χρήσης και Λειτουργίας βοσκοτόπων Δήμου Νεστορίου» 

 

 ΠΡΟΙΜΟΙΟ  

 
Ο πιο πρόσφατος ορισμός των βοσκοτόπων, οι οποίοι πλέον ονομάζονται 

«βοσκήσιμες γαίες» δίνεται στο άρθρο 1 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ164/Α’/2015) ως εξής: 

«βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση 
ζώων (βοσκότοποι) στις οποίες αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή μη, ποώδης, φρυγανική 
ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή και οι οποίες μπορεί να 
εκτείνονται και σε υδάτινα παραλίμνια ή παραποτάμια οικοσυστήματα, όπου αναπτύσσεται 
υδροχαρής βλάστηση» 

Οι βοσκήσιμες γαίες του δήμου Νεστορίου, αξιοποιούνται από περίπου18.000 
αιγοπρόβατα και 3.500 βοοειδή που εκτρέφουν 140 κτηνοτρόφοι. Από αυτούς οι 100 
έχουν την έδρα εγκατάστασης εντός των διοικητικών ορίων του δήμου και οι 40 είναι 
μετακινούμενοι που τις αξιοποιούν ως θερινό βοσκότοπο και τόπο εγκατάστασης. Πρόκειται 
για εκμεταλλεύσεις που ασκούν το μοντέλο  της ποιμενικής κτηνοτροφίας για το οποίο 
βασική προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση επαρκούς βοσκήσιμης ύλης για όσο το δυνατόν 
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μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των βοσκήσιμων γαιών ανήκει στην κατηγορία των 
βοσκόμενων δασών. Άλλες  δραστηριότητες εκτός της κτηνοτροφίας που ασκούνται στον 
ίδιο φυσικό χώρο ή πλησίον αυτού είναι η υλοτομία, η γεωργία και ο τουρισμός. 
Οικονομικές δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται η πλειοψηφία των κατοίκων του 
δήμου μας και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την οικονομική ευμάρεια και 
την ανάπτυξη του τόπου μας. Βασικές προϋποθέσεις για την βιώσιμη και ομαλή συνύπαρξη 
τους είναι να επιδεικνύεται και να επικρατεί συναδελφική αλληλεγγύη,  σεβασμός στο 
αστικό περιβάλλον των ορεινών μας οικισμών και κυρίως ο σεβασμός  προς το φυσικό 
περιβάλλον στην παραγωγική ικανότητα του οποίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η 
οικονομική τους επιβίωση. Δυστυχώς με αυξανόμενη συχνότητα τα τελευταία χρόνια, 
παρατηρούνται από την πλευρά των κτηνοτρόφων φαινόμενα και συμπεριφορές που 
εκτρέπουν σημαντικά από τις παραπάνω αξίες. Η δημοτική αρχή, ιδιαίτερα κατά την 
θερινή περίοδο βοσκής γίνεται αποδέκτης παραπόνων και καταγγελιών που έχουν να 
κάνουν με την παραβίαση ορίων των βοσκήσιμων γαιών, με την ανεπιτήρητη βόσκηση, με 
την  βόσκηση σε περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει άδεια εισόδου, με την ανεξέλεγκτη 
βόσκηση εντός οικισμών και την πρόκληση φθορών και καταστροφών σε κήπους, αυλές και 
κοινόχρηστους χώρους, με την βόσκηση εντός περιφραγμένων ιδιοκτησιών, με την  
βόσκηση πλησίον πηγών πόσιμου νερού, με την κυκλοφορία αφύλακτων ζώων στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο και με την μη τήρηση της περιόδου βόσκησης.   

Πρόκειται για δυσάρεστα φαινόμενα και παρεκκλίνουσες συμπεριφορές που προκαλούν 
έντονες προστριβές και διενέξεις μεταξύ των κτηνοτρόφων, των αγροτών, των υλοτόμων  
και των κατοίκων. Φαινόμενα που είναι ικανά να δημιουργήσουν προβλήματα στη δημόσια 
υγεία, τροχαία ατυχήματα επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος και υποβάθμιση της 
παραγωγικής του ικανότητας. Η μη επιβολή κυρώσεων σε όσους εσκεμμένα ή άθελα 
ακολουθούν τις ανωτέρω παραβατικές συμπεριφορές είναι σίγουρα κάτι το οποίο δεν 
συνάδει με μια ευνομούμενη κοινωνία. Εκτός του ότι οδηγεί σε αύξηση της συχνότητας και 
της έντασης με την οποία αυτά εμφανίζονται, ενθαρρύνει άλλους να πράττουν αναλόγως.  

Με τον παρόντα κανονισμό επιχειρείται η θέσπιση κανόνων και όρων που θα διέπουν 
την αειφορική χρήση των βοσκοτόπων και η ορθή διαχείριση τους από τους κατόχους 
παραγωγικών ζώων και ζώων εργασίας. Καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για το κάθε 
είδος παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και ορίζεται η διαδικασία επιβολής τους. Ο 
Κανονισμός θα βοηθήσει την δημοτική αρχή με τα όργανα της να παρεμβαίνει όπου 
κρίνεται απαραίτητο και όπου δεν μπορούν να επέμβουν άλλοι αρμόδιοι ελεγκτικοί 
μηχανισμοί (αγροφυλακή, αστυνομία, τμήμα δημόσιας υγείας). 

Με την εφαρμογή του παρόντα κανονισμού στοχεύετε κυρίως 

 Η προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγικών ομάδων 

 Η προστασία της δημόσιας υγείας 

 Η προστασία του δασικού και του αστικού περιβάλλοντος  

 Η προστασία ιδιοκτησιών και κοινόχρηστων υποδομών         
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1: 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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Οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με 
τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη 

και την συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής 
κοινωνίας. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων των δήμων στον τομέα της ανάπτυξης 

περιλαμβάνεται  η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών καλλιεργούμενων εκτάσεων 
και βοσκοτόπων (άρθρο 75 παρ.1 α14 του Ν.3463/2006). 
  

Οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές 
κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες θέτουν 
κανόνες λειτουργίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, για την προστασία 

της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες, για την τήρηση της 
καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαιθρίους χώρους (άρθρο 79 παρ. 1 α 

του Ν.3463/2006).Με τις κανονιστικές αποφάσεις  καθορίζονται επίσης οι περιπτώσεις 
για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και πρόστιμα ορίζοντας το ύψος του 
προστίμου και την διαδικασία της επιβολής τους (άρθρο 79 παρ. 3 του Ν.3463/2006). 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών 

αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ (άρθρο 73 παρ.1 Β ν του Ν. 3852/2010).  
Με δεδομένο ότι στον Δήμο Νεστορίου δεν προβλέπεται η συγκρότηση Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής (κάτω των 10.000 κατοίκων) τις αρμοδιότητες ασκεί το οικείο δημοτικό 

συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι το όργανο που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας 
(άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010, εγκύκλιος 59, αριθμ. πρωτ.:74896/30-12-2010). 

 

 
Οι βοσκήσιμες γαίες που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου Νεστορίου και των 

οποίων την κυριότητα, νομή, κατοχή ή χρήση έχει ο Δήμος Νεστορίου, διατίθενται κατά 
προτεραιότητα για τις ανάγκες των κτηνοτρόφων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που 
έχουν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στο δήμο Νεστορίου και σε μετακινούμενους 

κτηνοτρόφους οι οποίοι αποδεδειγμένα κάνουν χρήση των εν λόγω βοσκήσιμων γαιών. 
Εφόσον ικανοποιούνται οι παραπάνω ανάγκες και αποδεδειγμένα βάσει του 

διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, υπάρχει περίσσευμα βοσκήσιμης γης σε κάποια ή 
κάποιες Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες, αυτή διατίθεται σε κτηνοτρόφους άλλων όμορων 
περιοχών. (άρθρο 10 Ν.4351/15). Στο άρθρο 4 ορίζεται ότι μέχρι 31.1.2019 

εκπονούνται, υποβάλλονται και εγκρίνονται τα διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιμων 
γαιών της Χώρας οι προδιαγραφές των οποίων  καθορίζονται με την ΚΥΑ 
1058/71977/03.07.2017 (ΦΕΚ 2331/07.07.2017 τεύχος Β'). 

Για την μεταβατική περίοδο, μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, 
με την ΥΑ 1332/93570/23.08.16 (ΦΕΚ Β΄2848/07.09.16)  καθορίζονται σε ενιαία 
βάση οι διαδικασίες και οι όροι μίσθωσης των βοσκήσιμων γαιών της Χώρας, θέματα 

που αφορούν τη σύμβαση μίσθωσης των βοσκήσιμων γαιών, καθορίζεται ο μηχανισμός 
και η διαδικασία είσπραξης των μισθωμάτων από τις Περιφέρειες, οι υποχρεώσεις των 
κτηνοτρόφων, ενώ αντιμετωπίζονται ενδεχόμενα μεμονωμένα προβλήματα ως προς τη 

χωροταξική κατανομή των βοσκοτόπων, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση 
των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. 

Οι διατάξεις της εν λόγω Υ.Α. θα εφαρμόζονται κατά τη μίσθωση των Δημοσίων ή/και 

Δημοτικών βοσκήσιμων γαιών της Χώρας από κτηνοτρόφους για την κάλυψη των 
αναγκών βόσκησης των αγροτικών τους ζώων, συμπεριλαμβανομένων επιλέξιμων 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-10-%CE%B2%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1/
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βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες κατανεμήθηκαν στους κτηνοτρόφους της Χώρας το 2015, 
ενώ παράλληλα μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης ισχύει η υπ' 

αριθ. 873/55993/20-5-2015 Υ.Α, η οποία  στο άρθρο 7 ορίζει ότι για την κατανομή 
βοσκήσιμων εκτάσεων οι οποίες δεν υπόκεινται σε περιορισμούς που προκύπτουν από 

την δασική και περιβαλλοντική νομοθεσία από την χρήση αυτή, επιπλέον των 
επιλέξιμων για την ενίσχυση βοσκοτόπων, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις του 
Β.Δ.24-9/20-10-1958 και του Ν.Δ 318/69, όπως ισχύουν για την πλήρη κάλυψη των 

βοσκητικών αναγκών των ποιμνίων. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, 
σύμφωνα με την οποία προβλεπόταν η διενέργεια δημοπρασιών καταργήθηκε με το 
άρθρο 20 του Ν.4351/2015.Ως μη επιλέξιμες νοούνται οι 100% μη επιλέξιμες 

βοσκήσιμες γαίες οι οποίες προκύπτουν ως εκτάσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στο 
χαρτογραφικό υπόβαθρο επιλέξιμων εκτάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.    

ΑΡΘΡΟ 2:   

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 
 

Το δημοτικό συμβούλιο Νεστορίου με απόφαση του ορίζει: 

α) για τους κτηνοτρόφους που έχουν την έδρα της εκμετάλλευσης τους στο δήμο 

Νεστορίου, τους κτηνοτρόφους που έχουν δικαίωμα δημότη, τους κτηνοτρόφους που 
συμβάλλονται εταιρικά με δημότη,  

β) για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους που αποδεδειγμένα κάνουν χρήση των 
βοσκήσιμων γαιών, κυριότητας Δήμου Νεστορίου,  

τον αριθμό, το είδος του ζωικού κεφαλαίου και τις βοσκήσιμες γαίες για τις οποίες έχει 
δικαίωμα βοσκής ο κάθε κτηνοτρόφος. Η εγκατάσταση κτηνοτρόφου σε αυτές ενεργείται 
πάντοτε ύστερα από έγγραφη άδεια του Δημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου, στην 

οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του, η θέση όπου θα εγκατασταθεί 
το ποίμνιό του και ο αριθμός των ζώων του.  

Οι κτηνοτρόφοι τοποθετούνται στις βοσκήσιμες γαίες που βρίσκονται στην εδαφική 
περιφέρεια της Τ.Κ στην οποία στεγάζεται η κτηνοτροφική τους εγκατάσταση. Σε 

περίπτωση που οι βοσκήσιμες γαίες μιας Τ.Κ δεν επαρκούν για να καλύψουν τις 
διατροφικές ανάγκες του ζωικού της κεφαλαίου είναι δυνατόν να παραχωρηθούν 
βοσκήσιμες γαίες από όμορες Τ.Κ οι οποίες έχουν περίσσεια βοσκής. Η διάθεση γίνεται 

έπειτα αιτιολογημένο αίτημα του κτηνοτρόφου και έγκριση του από το Δημοτικό 
Συμβούλιο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και μόνο όταν δεν επαρκούν οι 

βοσκήσιμες γαίες της Τ.Κ στην οποία αυτός διατηρεί την κτηνοτροφική του μονάδα.   

Τα όρια των βοσκήσιμων γαιών που αξιοποιούν μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι ως θερινό 
βοσκότοπο, έτσι όπως έχουν αυτά οριστεί με σχετικές αποφάσεις Δ.Σ  υποδεικνύονται 
από τον Πρόεδρο/Εκπρόσωπο της κάθε Τοπικής Κοινότητας.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 3:  
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
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Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση των βοσκήσιμων γαιών στα διοικητικά όρια του 
Δήμου Νεστορίου οφείλουν να τηρούν τις κατωτέρω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις : 

Α. Υποχρεώσεις 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΥΑ 873/55993/2015 

 Οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται να διατηρούν τους βοσκότοπους σε καλή 
λιβαδική κατάσταση και να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του εγκεκριμένου 

Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης, προσωρινού ή οριστικού.  

 Εφόσον έχει εγκριθεί Οριστικό Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης, η αναλογία 

κατανομής ενός συγκεκριμένου βοσκοτόπου προσαρμόζεται στα όρια που 
καθορίζονται από διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης.  

 Μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων συνεπάγεται ανάκληση της 

κατανομής για τον παραβάτη και την επανακατανομή των εκτάσεων. 

 Δεν θεωρείται αυθαίρετη η βόσκηση ζώων που οδηγούνται σε θερινές ή 

χειμερινές βοσκές νομίμως, εφ’ όσον η παραμονή τους στην περιφέρεια του Δήμου 
δεν παρατείνεται πέραν των 48 ωρών.  

 Ο δικαιούχος που παύει να διατηρεί το ποίμνιο του εκπίπτει από το 
δικαίωμα χρήσης του βοσκοτόπου.  

 Σε περίπτωση που το ζωικό κεφάλαιο του κτηνοτρόφου μειωθεί άνω του 
30% για δυο ημερολογιακά έτη, η κατανεμημένη έκταση και το δικαίωμα χρήσης 

μειώνεται αναλόγως.  

 Σε περίπτωση διαδοχής των κτηνοτρόφων, εφόσον αυτοί διατηρούν το 

ποίμνιο διατηρούν και το δικαίωμα του αρχικού δικαιούχου να εισέρχονται στον 
βοσκότοπο  

2.   Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ΄’αριθμ.1332/93570 ΥΑ 

 Οι κτηνοτρόφοι στους οποίους έχει κατανεμηθεί δημόσια ή δημοτική 

βοσκήσιμη γαία υποχρεούνται στην πληρωμή του οφειλόμενου μισθώματος, για το 
οποίο έχουν λάβει γνώση ενυπόγραφα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της 

παρούσας απόφασης, εντός τριμήνου από την προσυπογραφή τους.  

 Αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής της οφειλής κατατίθεται από τον 

κτηνοτρόφο στην αρμόδια ΔΑΟΚ.  

3. Στις Τοπικές Κοινότητες στις οποίες γίνεται πεζή μεταφορά ζώων, οι μετακινούμενοι 
κτηνοτρόφοι πρέπει να ενημερώνουν τις τοπικές αρχές (αστυνομία, εκπροσώπους 

των Τοπικών Κοινοτήτων) για την περιοχή από την οποία θα γίνει η διέλευση των 
ζώων τους. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι που μεταφέρουν τα ζώα τους μέσα από 
την εδαφική περιφέρεια της Τ.Κ Νεστορίου η διαδρομή που πρέπει να ακολουθούν 

έχει ως εξής «Από το ύψωμα 1170 δεξιά δρόμο – ράχη ‘βαρτελό’ – δρόμο – ράχη 
Μελανθίου – Ομορφοκλησσι» 

 

4. Τα κοπάδια πρέπει να οδηγούνται και να φυλάσσονται κατά την διάρκεια της 

βόσκησης τους από ποιμένες, ώστε να μην προκαλούν ζημιές σε καλλιεργήσιμες 
αγροτικές εκτάσεις, να μην εισέρχονται σε περιοχές για τις οποίες δεν έχουν 
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δικαίωμα βοσκής, να μη παραβιάζουν τα όρια της βοσκήσιμης γαίας όμορων 
κτηνοτρόφων και να μην κυκλοφορούν ανεπιτήρητα στις επαρχιακές οδούς. 

 

5. Όταν υπάρχουν σταυλικές εγκαταστάσεις εντός ή πλησίον των οικισμών η 
μετακίνηση των ποιμνίων από και προς τον βοσκότοπο να γίνεται με ιδιαίτερη 

προσοχή έτσι ώστε να μην προκαλούνται φθορές και ζημιές σε ιδιοκτησίες. 
 

6. Τα ιπποειδή των υλοτομικών εργασιών όταν δεν εκτελούν την εργασία τους θα 
πρέπει να φυλάσσονται περιορισμένα και να μην περιφέρονται ανεξέλεγκτα σε 
τόπους που βόσκουν δημότες κτηνοτρόφοι. 

 

7. Η περίοδος βόσκησης για την κάθε Τ.Κ, έτσι όπως αυτή οριστεί από τα 
διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, θα πρέπει να τηρείται έτσι ώστε να μην 

επηρεάζεται η παραγωγική ικανότητα της βοσκήσιμης γαίας.  
 

8. Οι ποιμένες οφείλουν να διατηρούν τις λεκάνες ποτίσματος καθαρές, να μην 
επεμβαίνουν στα δίκτυα ύδρευσης ή στις πηγές που έχει γίνει υδρομάστευση. 

 

Β. Απαγορεύονται:  

1.   Η χρήση βοσκής σε εκτάσεις για τις οποίες υπάρχουν δασικές απαγορευτικές 
διατάξεις βοσκής λόγω υλοτομίας ή λόγω πυρκαγιών ή λόγω άλλων διατάξεων.  

 
2.  Η βόσκηση σε εκτάσεις για τις οποίες δεν υπάρχει άδεια εισόδου. 

3.  Η βόσκηση και η περιφορά ζώων εντός οικισμών. 

4.  Η περίφραξη βοσκοτόπων, η αποψίλωση με μηχανικά ή άλλα μέσα. 

5.  Η χρήση φωτιάς για λόγους αναβλάστησης και καθαρισμού. 

6.  Οι κάθε είδους ενέργειες καταπάτησης και αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος.  

7.  Η βόσκηση εντός αγροτεμαχίων εκτός και αν το επιτρέπουν οι ιδιοκτήτες τους. Σε 
περιπτώσεις μετακινούμενων κτηνοτρόφων που έχουν μισθώσει ιδιόκτητους αγρούς 

απαγορεύεται να γίνεται χρήση βοσκής σε κοινόχρηστες βοσκήσιμες εκτάσεις οι 
οποίες καλύπτουν ανάγκες τοπικών κτηνοτρόφων.   
 

8.  Η υπεκμίσθωση της βοσκήσιμης γαίας σε τρίτους κτηνοτρόφους 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4: 
 ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 
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Κυρώσεις-πρόστιμα για την μη τήρηση των όρων της παρούσας 

1. Στους κτηνοτρόφους, δημότες ή ετεροδημότες που καταλαμβάνονται να βόσκουν 
το ποίμνιο τους σε θέσεις και όρια διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στην άδεια 

εγκατάστασης, επιβάλλεται πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού 
και του είδους των ζώων του ποιμνίου του. 

 
2. Στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους που διέρχονται από την περιφέρεια του 

δήμου κατά την μεταφορά των ζώων τους από και προς τον χειμερινό τόπο εγκατάστασης 

τους, όταν η παραμονή του ποιμνίου σε μια περιοχή παρατείνεται πέραν των σαράντα 
οχτώ ωρών επιβάλλεται πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού και 
του είδους των ζώων του ποιμνίου του. 

 
3. Στις περιπτώσεις εισόδου ζώων εντός των οικισμών και περιφοράς τους, σε 

κοινόχρηστους χώρους, όπως πλατείες, πάρκα, αλσύλλια, παιδικές χαρές, χώρους 
κοιμητηρίων, βρύσες κ.α  ή σε ιδιόκτητους χώρους επιβάλλεται στους κατόχους των 
ζώων πρόστιμό διακοσίων (200) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των ζώων 

του ποιμνίου του. Επιπρόσθετα ο δήμος ή κάποιος άλλος ιδιοκτήτης σε περίπτωση 
φθοράς της περιουσίας του δύναται να προβεί σε μήνυση κατά των υπαιτίων ιδιοκτητών.  

 
4. Στις περιπτώσεις αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος είτε με περιφράξεις 

βοσκοτόπων, είτε με αποψιλώσεις ή με χρήση φωτιάς είτε με την ανεξέλεγκτη απόθεση 

απορριμμάτων ή υπολειμμάτων ζώων επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των ζώων πρόστιμό 
τριακοσίων (200) ευρώ.  

 

5. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται φθορές ή παρεμβάσεις στα δίκτυα ύδρευσης 
ή στις υδατοδεξαμενές ή στις καλλιέργειες των υδρομαστεύσεων επιβάλλεται στους 

ιδιοκτήτες των ζώων πρόστιμό (500) ευρώ και τους βεβαιώνεται το αναλογούν κόστος 
αποκατάστασης των φθορών από τα συνεργεία του δήμου. 

 

6. Στις περιπτώσεις κτηνοτρόφων που παρατείνουν την διαμονή τους σε βοσκήσιμη 

γαία πέραν του επιτρεπόμενου ορίου βόσκησης της επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για 
κάθε ημέρα παραμονής πέραν του επιτρεπόμενου ορίου ανεξαρτήτου αριθμού και 
είδους ζωικού κεφαλαίου.   

Η διαπίστωση των ανωτέρω παραβάσεων γίνεται από την τριμελή επιτροπή αυθαίρετης 
βόσκησης του δήμου ή από τη Δασική Υπηρεσία (άρθρο 21 του Ν.3938/2011 και 
άρθρο 3 του Ν.3585/2007). Τα ανωτέρω πρόστιμα θα βεβαιώνονται με απόφαση 

δημοτικού συμβουλίου κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης και πρακτικού που συντάσσει 
τριμελής επιτροπή. 

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται επανάληψη της παράβασης ή μη συμμόρφωση των 

κτηνοτρόφων στις παρατηρήσεις της τριμελούς επιτροπής το πρόστιμο θα διπλασιάζεται 
και θα δίνεται η δυνατότητα κατόπιν σχετικής εισήγησης της επιτροπής,  με απόφαση 
δημοτικού συμβουλίου να μην δίνεται στον παραβάτη κτηνοτρόφο άδεια εισόδου σε 

βοσκήσιμες γαίες του δήμου για την επόμενη περίοδο βοσκής. 

  


