ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού διάθεσης – διαχείρισης βοσκοτόπων
δικαιοδοσίας του ∆ήµου Λευκάδας, ρυθµίζουν :
1. Τον καθορισµό και τη διάθεση των βοσκοτόπων και των βοσκήσιµων εκτάσεων
στους κτηνοτρόφους – δηµότες του ∆ήµου.
2. Τον καθορισµό του ετήσιου δικαιώµατος βοσκής.
3. Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων χρήσης των εν λόγω
βοσκοτόπων.
4. Τον καθορισµό της έννοιας της αυθαιρέτου βόσκησης και τον προσδιορισµό των
σχετικών συνεπειών των παραβατών.
5. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των κτηνοτρόφων, σχετικά µε τη βόσκηση των
ζώων τους σε βελτιωθέντες βοσκήσιµους τόπους και σε δηµόσια δάση.
6. Την επιβολή προστίµων για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισµού.
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού µπορεί να τροποποιούνται, να
καταργούνται ή να συµπληρώνονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα
λαµβάνεται κάθε φορά µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και είναι
υποχρεωτικές για όλους ανεξαιρέτως τους δηµότες – κτηνοτρόφους της ∆ιοικητικής
Περιφέρειας του ∆ήµου Λευκάδας.
ΑΡΘΡΟ 2: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Αυτός ο Κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων :
1. Των άρθρων 79,67,73 του Ν.3852/10 ( ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» –
Πρόγραµµα Καλλικράτης.
2. Του άρθρου 75 (εδάφιο Ι , παρ . α , υπ. 14) του Ν.3463/2006 και αποτελεί
κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο
79 (εδάφιο 1, παρ .δ, υπ. δ 2 ) του ίδιου νόµου.
3. Την αριθµ. 568/20-1-2004 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµίας - Οικονοµικών,
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας σχετικά µε τους
«Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής»
4. Του άρθρου 3 του Ν.∆. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των
προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
5. Το άρθρο 103 του Ν.∆. 86/1969 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν.
4264/2014 « Βοσκότοποι – Ρύθµιση της βοσκής»,
6. Τις διατάξεις περί της χρήσης των εντός της περιφέρειας του ∆ήµου βοσκήσιµων
τόπων του Β.∆. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171Α'), όπως αυτές τροποποιήθηκαν,
συµπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα Ν.∆.4260/1962 (ΦΕΚ186Α'), Ν.∆.
703/1970 (ΦΕΚ 219Α') Ν.994/1979 (ΦΕΚ 279Α'), Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246Α'),
Ν.2130/1993 (ΦΕΚ 62Α'), Ν.2307/1995 (ΦΕΚ 113Α') και ισχύουν,
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7. Τις διατάξεις του Ν.1734/87 (ΦΕΚ 189Α') «Βοσκότοποι και ρύθµιση ζητηµάτων
σχετικά µε την κτηνοτροφική αποκατάσταση και µε άλλες παραχωρήσεις καθώς
θεµάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις»
8. Τις διατάξεις του άρθ. 8 του Ν.6238/1934 (ΦΕΚ 265Α') και Ν. 4856/1930 (ΦΕΚ
316Α’) σχετικά µε τα µελισσοσµήνη,
9. Τις διατάξεις του άρθρ. 103 του ∆ασικού Κώδικα (Ν.86/69, ΦΕΚ 7Α') περί
παραχώρησης του δικαιώµατος βοσκής εντός δηµοσίων δασών στους ∆ήµους καθώς
και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις αυτού,
10. Την αριθµ 1/22-8-2008 ΦΕΚ 1691-Τεύχ.Β' Αγρονοµική ∆ιάταξη,
11. Τις διατάξεις του Β.∆. ΦΕΚ174, Τεύχ.1ον/24-4-1936 «Περί µέτρων προς πρόληψιν
και καταστολήν των µεταδοτικών νόσων των ζώων»,
12. Τις διατάξεις περί Βεβαιώσεων και εισπράξεως εσόδων των ∆ήµων και
Κοινοτήτων του Αρθρ11 του Ν.∆.318/69 ( ΦΕΚ 212Α'), όπως αυτές τροποποιήθηκαν,
συµπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα Ν.127/75 (ΦΕΚ 175Α'), Π.∆. 22/82
(ΦΕΚ 3Α'), Ν.1416/84 (ΦΕΚ18 Α') και ισχύουν,
13. Τις διατάξεις του Ν.2307/1995 (ΦΕΚ113Α')
14. Τις διατάξεις του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246Α')
15. Τις διατάξεις του Ν.∆.4260/62 (ΦΕΚ 186 Α')
16. Τις διατάξεις του Ν.127/75 (ΦΕΚ 175 Α')
17. Τις διατάξεις του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/05.06.2003 Τεύχος Α') περί «Ρύθµιση
θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων
κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις»
18. Την Γν. ΝΣΚ 456/91 σχετικά µε την δυνατότητα χρήσης βοσκότοπου κατόπιν
κτήσης δηµοτικότητας,
19. Τις διατάξεις του άρθρου 129 και 182 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6- 2006)
ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΙΣΜΟΙ
Βοσκότοπος χαρακτηρίζεται έκταση, στην οποία αναπτύσσεται βλάστηση
ποώδης ή ξυλώδης µε θαµνώδη µορφή ή και µικτή, η κύρια παραγωγή της οποίας
αποτελεί τροφή για µεγάλα ή µικρά ποιµενικά, οικόσιτα και άγρια ζώα, έστω κι αν
υπάρχουν στις διάσπαρτες συνδενδρίες ή µικρές λόχµες δασικών δέντρων. (Ν.
1734/1987)
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού 1307/2013 της Ε.Ε «ως «µόνιµος
βοσκότοπος και µόνιµος λειµώνας», νοείται η γη που χρησιµοποιείται για την
ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών µε φυσικό τρόπο
(αυτοφυή) ή µε καλλιέργεια (σπαρµένα) και δεν έχει περιληφθεί στην αµειψισπορά επί
πέντε έτη ή περισσότερο. Μπορεί να περιλαµβάνει άλλα είδη, όπως θάµνους και/ή
δένδρα που προσφέρονται για βοσκή, υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και
λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, καθώς και, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση των
κρατών µελών, γη που προσφέρεται για βοσκή και εντάσσεται σε καθιερωµένες
τοπικές πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά
παραδοσιακά δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής».
Ως «αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά» νοούνται όλα τα
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά που παραδοσιακά απαντώνται στους φυσικούς
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βοσκοτόπους ή συνήθως περιλαµβάνονται σε µείγµατα σπόρων προς σπορά
βοσκοτόπων ή λιβαδιών στο κράτος µέλος, είτε χρησιµοποιούνται για τη βοσκή ζώων
είτε όχι.
ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ
Η διαχείριση όλων των βοσκοτόπων, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί στην κυριότητα και
νοµή του ∆ήµου εντός των ορίων του ενεργείται σε ενιαία βάση και υπάγεται στη
µέριµνα, του γραφείου Αγροτικής Παραγωγής του ∆ήµου µε γνώµονα πάντα την
προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αλλά και τους κανόνες
ασφάλειας και υγιεινής των πολιτών σε ότι αφορά την προστασία του υδροφόρου
ορίζοντα.
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 125347/568/2004 ΦΕΚ 142/Β/29.1.2004 (Κώδικες Ορθής
Γεωργικής Πρακτικής) και την υπ΄ αρίθµ. ΚΥΑ 140920/2005 ( ΦΕΚ 1710/Β/6-12-2005),
που αφορά τροποποίηση της πρώτης, η πυκνότητα βόσκησης σε όλη την χώρα
κυµαίνεται ως εξής:
ΕΙ∆ΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Πυκνότητα
από

Πυκνότητα
έως

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ

Όλη η χώρα

0,3

2

ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ

Όλη η χώρα

0,3

1,9

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Όλη η χώρα

0,3

1,4

Η πυκνότητα βόσκησης σε κάθε περίπτωση θα προκύπτει από τους
επικαιροποιηµένους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Η τιµή της πυκνότητας αναφέρεται σε µονάδες ζωικού κεφαλαίου ανά εκτάριο,
(ΜΖΚ/Ha) όπου ένα εκτάριο ισοδυναµεί µε δέκα στρέµµατα.
Για την µετατροπή των µονάδων ζώων σε Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίου (MZK)
χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες σχέσεις:
Μία αίγα ή ένα πρόβατο ηλικίας άνω του έτους είναι

0,15 ΜΖΚ.

Ένα βοοειδές ηλικίας 6 µηνών έως 24 µηνών είναι

0,60 ΜΖΚ.

Ένα βοοειδές ηλικίας άνω των δύο (2) ετών είναι

1,00 ΜΖΚ.

Χοιροµητέρα

0,40 ΜΖΚ.

Χοιρίδιο παχυνόµενο > 40 κιλά

0,27 ΜΖΚ.

Χοιρίδιο θηλάζον

0,027 ΜΖΚ.

Για την κατανοµή των βοσκήσιµων εκτάσεων, προτείνεται τα εκτάρια να αποδοθούν µε
τα κάτωθι κριτήρια:
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Αν υπάρχει ικανός αριθµός στρεµµάτων βοσκοτόπων ή περίσσεια αυτών, να δοθεί
ο ανώτερος αριθµός εκταρίων.
►

Αν είναι οριακά τα εκτάρια ή υπάρχει έλλειψη εκταρίων, να υπάρξει µέριµνα να
δοθεί στους κτηνοτρόφους το ανώτερο για όλα τα ζώα ένα εκτάριο για 1 ζωϊκή µονάδα.
Αν και σε αυτή την περίπτωση τα εκτάρια δεν επαρκούν και δεν υπάρχει η δυνατότητα
κάλυψης από άλλη τοπική κοινότητα τότε αυτά θα µοιραστούν αναλογικά σε όλους
τους κτηνοτρόφους.
►

Στους κτηνοτρόφους που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια ή σχέδια βελτίωσης και
εφόσον υπάρχει επάρκεια βοσκής, θα υπάρχει µέριµνα να τους δοθεί η έκταση που
απαιτεί το σχέδιό τους, το οποίο θα καταθέτουν στο ∆ήµο µαζί µε τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που κτηνοτρόφος δεν συµφωνεί µε τον αριθµό στρεµµάτων που του
παραχωρήθηκε και θεωρεί ότι αδικήθηκε, θα ενηµερώνεται για την κατανοµή του
βοσκότοπου στους κτηνοτρόφους της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και στη
συνέχεια θα µπορεί να καταθέτει ένσταση ή καταγγελία, η οποία θα διαβιβάζεται στον
αρµόδιο για την πραγµατοποίηση ελέγχων οργανισµό (ΟΠΕΚΕΠΕ).

ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
Ο ∆ήµος Λευκάδας που προέκυψε µε βάσει το Ν.3852/10 καθορίζει την παραχώρηση
των βοσκήσιµων εκτάσεων στους δηµότες κτηνοτρόφους, καθώς και το ύψος του
τιµήµατος για το δικαίωµα βοσκής, ύστερα από την διάθεση σε κοινή χρήση των
βοσκοτόπων µε απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου.
● Σύµφωνα µε τα κτηµατολόγια ή τους τίτλους ιδιοκτησίας των συνενωµένων πρώην
∆ήµων και Κοινοτήτων, η τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου οφείλει να συντάξει
διαγράµµατα σε κλίµακα 1:50.000, ή 1:20.000, στα οποία θα απεικονίζονται οι
βοσκότοποι (πεδινοί, ηµιορεινοί και ορεινοί). Η απεικόνιση των βοσκοτόπων θα γίνει
και στο GIS.
Τα διαγράµµατα συνοδεύονται από λεπτοµερή περιγραφή του βοσκότοπου θα
αναφέρονται η θέση, τα όρια, η µορφή και η έκτασή του καθώς και ο χαρακτηρισµός
του ως πεδινού ηµιορεινού ή ορεινού.
● Εξαιρούνται της βόσκησης εκτάσεις για τις οποίες υπάρχουν απαγορεύσεις που
απορρέουν από τη ∆ασική νοµοθεσία και τις ∆ασικές απαγορευτικές διατάξεις
(καµένες, αναδασωτέες, λόγω υλοτοµίας) ή από την εφαρµογή αγροπεριβαλλοντικών
προγραµµάτων.
Εφόσον υπάρχει αδυναµία σύνταξης διαγραµµάτων και οριοθέτησης των
βοσκοτόπων από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και µέχρι αυτή να
υλοποιηθεί , ως βοσκήσιµη έκταση θα υπολογίζεται αυτή, η οποία είχε
διανεµηθεί κατά το προηγούµενο έτος ανά Τοπική ή ∆ηµοτική Κοινότητα
Σε κάθε περίπτωση η οριοθέτηση και η διαχείριση των βοσκοτόπων πρέπει να γίνεται
σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις ΓΠΣ για να µην έρχεται σε αντίθεση µε τις χρήσεις γης και
την προστασία του Περιβάλλοντος.
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ΑΡΘΡΟ 6: ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Οι βοσκήσιµες εκτάσεις του ∆ήµου Λευκάδας είναι :
Α. ∆ηµοτική Ενότητα Λευκάδας: 8301 στρ. και αναλυτικά:
Α/Α Τοπική Κοινότητα

Στρέµµατα

Εκτάρια (Ha)

1

Αλεξάνδρου

7120

712

2

Τσουκαλάδων

800

80

3

Καρυωτών

381

38.1

Β. ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων : 29.190 στρ. και αναλυτικά :
Α/Α Τοπική Κοινότητα

Στρέµµατα

Εκτάρια (Ha)

1

Αγ. Ηλία

5.820

582

2

Αγ. Πέτρου

4.000

400

3

Αθανίου

15.000

1500

4

Βουρνικών

2.500

250

5

∆ραγάνου

2.000

200

6

Ευγήρου

4.070

407

7

Νικολή

3.300

330

8

Χορτάτων

2.500

250

Γ. ∆ηµοτική Ενότητα Ελλοµένου: 16.246 στρ. και αναλυτικά:
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Α/Α Τοπική Κοινότητα

Στρέµµατα

Εκτάρια (Ha)

1

Βαυκερής

255

2

Βλυχού

Στερείται

3

Νεοχωρίου

2.098

210

4

Πλατυστόµων

3.900

390

5

Κατωχωρίου

1.890

189

6

Χαραδιάτικων

2.280

228

7

Πόρου

2.300

230

8

Νυδριού

360

36

9

Φτερνού

3.163

316

25,5

∆. ∆ηµοτική Ενότητα Σφακιωτών : 1605 στρ. και αναλυτικότερα:
Α/Α Τοπική Κοινότητα

Στρέµµατα

Εκτάρια (Ha)

1

Ασπρογερακάτων

600

60

2

Εξάνθειας

30

3

3

Καβάλου

650

65

4

Σπανοχωρίου

325

32,5

Ε. ∆ηµοτική Ενότητα Καρυάς: 10.400 στρ. και αναλυτικότερα:
Α/Α Τοπική Κοινότητα

Στρέµµατα

Εκτάρια (Ha)

1

Καρυάς

1.400

140

2

Εγκλουβής

9.000

900

ΣΤ. ∆ηµοτική Ενότητα Καλάµου : 13.500 στρ

1350

Ha

ΑΡΘΡΟ 7: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
Οι βοσκήσιµοι τόποι, που βρίσκονται στην περιφέρεια του ∆ήµου, και των οποίων την
κυριότητα, νοµή ή κατοχή έχει ο ∆ήµος, διατίθενται στους δηµότες για τη βοσκή των
ζώων τους. Τµήµατα βοσκοτόπων, που οι τοπικές κοινότητες κρίνουν ως περίσσευµα
βοσκής, µισθώνονται µε δηµοπρασία µε προτεραιότητα σε κτηνοτρόφους κατοίκους
του ∆ήµου Λευκάδας.
Σε περίπτωση ελλείψεως βοσκήσιµων εκτάσεων σε ορισµένες Τοπικές Κοινότητες είτε
λόγω έλλειψης εκτάσεων είτε λόγω µεγάλων αριθµών ζώων (αύξηση πέραν των
αναµενόµενων), είναι δυνατή η παραχώρηση χρήσης βοσκοτόπων, σε άλλες Τοπικές
Κοινότητες.
Σε περίπτωση που ο βοσκότοπος σε κάποια Τοπική Κοινότητα, δεν επαρκεί για την
κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων, της συγκεκριµένης Τοπικής Κοινότητας και
δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης, της διαφοράς αυτής από άλλη Τοπική Κοινότητα,
τότε ο βοσκότοπος αυτός, κατανέµεται αναλογικά στους κτηνοτρόφους της Τοπικής
αυτής Κοινότητας, µε βάση τη δυναµικότητα της κτηνοτροφικής τους εκµετάλλευσης.
Είναι δυνατή η εξαίρεση τµηµάτων βοσκήσιµων εκτάσεων (υπερβόσκηση, προστασία
ευαίσθητων περιοχών ) µε αιτιολογηµένη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
∆ικαίωµα χρήσης των δηµοτικών βοσκοτόπων έχουν:
1. Όλοι οι κτηνοτρόφοι που είναι κάτοικοι - δηµότες του ∆ήµου Λευκάδας, καθώς και
άλλοι κάτοικοι του ∆ήµου που διατηρούν ζώα και διαθέτουν κτηνοτροφική
εκµετάλλευση. Η κτηνοτροφική εκµετάλλευση αποδεικνύεται από την κτηνοτροφική
δήλωση και βεβαιώσεις του κτηνιατρείου.
2. Οι νέοι κτηνοτρόφοι του ∆ήµου Λευκάδας, µε ή χωρίς ένταξη σε επενδυτικό σχέδιο
και αφού εξετασθεί αν τα ζώα είναι µονίµως σταβλισµένα, διότι αυτά δεν δικαιούνται
βοσκοτόπου.
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3. Οι ποιµένες κτηνοτρόφοι που βόσκουν κοπάδια ∆ηµοτών, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.
(Κάθε δηµότης κτηνοτρόφος δικαιούται να διατηρεί για τη φύλαξη ανά εκατόν πενήντα
µικρά ζώα του έναν ετεροδηµότη ποιµένα, ο οποίος δικαιούται να βόσκει µέχρι
σαράντα µικρά και πέντε µεγάλα ζώα που του ανήκουν, µε την προϋπόθεση όµως ότι
θα καταβάλλει ετήσιο δικαίωµα διπλάσιο από εκείνο που έχει καθορισθεί για τους
δηµότες).
4. Σε περίσσεια βοσκήσιµης έκτασης οι κτηνοτρόφοι κάνουν χρήση των βοσκοτόπων,
κατόπιν δηµοπρασίας αυτών, µε σειρά προτεραιότητας ως εξής:
α) Οι κατ΄ επάγγελµα κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν κτηνοτροφική δήλωση, της
Τοπικής Κοινότητας
β) Οι κατ΄ επάγγελµα κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν κτηνοτροφική δήλωση, των
Τοπικών Κοινοτήτων του ιδίου ∆ήµου µε προτεραιότητα στις όµορες,
γ) Οι κατ΄ επάγγελµα κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν κτηνοτροφική δήλωση, δηµότες ή
κάτοικοι άλλων ∆ήµων (ετεροδηµότες).
ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Οι κτηνοτρόφοι προκειµένου να λάβουν δηµοτικό βοσκότοπο, θα καταθέτουν έντυπη
αίτηση στο Τµήµα Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Παραγωγής & Αλιείας του ∆ήµου
Λευκάδας έως 28 Φεβρουαρίου για να κάνουν χρήση του δηµοτικού βοσκοτόπου.
Με την αίτηση καταθέτουν συνηµµένα:
1. Φωτοαντίγραφο τελευταίας κτηνοτροφικής δήλωσης.
2. Αντίγραφο αίτησης της Ενιαίας Ενίσχυσης από Ο. Π. Ε. Κ. Ε. Π. Ε. ή Ε. Α. Σ.
3. Βεβαίωση από το τοπικό πρόεδρο ή εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας, ότι
αυτός που αιτείται τη χρήση βοσκοτόπου, δεν έχει προβεί από προηγούµενη χρήση
του, σε ενέργειες περίφραξης, καλλιέργειας, µε µηχανήµατα ή άλλα µέσα, δεν έχει
κάνει ρίψη λιπασµάτων ή φυτοφαρµάκων ή ενέργειες αποψίλωσης, µε µηχανήµατα ή
άλλα µέσα ή φωτιά (κάψιµο) και γενικά δεν έχει κάνει ενέργειες, καταπάτησης του
βοσκοτόπου καµιάς τοπικής κοινότητας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει κάνει
παρεµβάσεις στο βοσκότοπο περιγράφονται από το τοπικό πρόεδρο ή εκπρόσωπο
της τοπικής κοινότητας πάνω στην αίτηση του αιτούντα.
4. Υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν.1599/1986 του αιτούντα στην οποία δηλώνει:
«ότι δεν θα προβεί κατά τη χρήση του βοσκότοπου, σε ενέργειες περίφραξης,
καλλιέργειας, µε µηχανήµατα ή άλλα µέσα δεν θα κάνει ρίψη λιπασµάτων ή
φυτοφαρµάκων ή ενέργειες αποψίλωσης µε µηχανήµατα ή άλλα µέσα ή φωτιά
(κάψιµο) και γενικά δεν θα κάνει ενέργειες καταπάτησης του βοσκοτόπου καµιάς
τοπικής κοινότητας».
5. Βεβαίωση περί µη οφειλής προς το ∆ήµο από συµβάσεις και µισθώσεις,
πρόστιµα ή έχει ρύθµιση τυχών οφειλών από ανταποδοτικές υπηρεσίες (αυτή θα
επισυναπτόµενη στο έντυπο της ατοµικής αίτησης του κτηνοτρόφου).
6. Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν για ετεροδηµότες.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν τα ανωτέρω τότε δεν θα µπορεί να
χορηγηθεί στον αιτούντα κτηνοτρόφο δηµοτικός βοσκότοπος, µέχρι αυτός να
συµµορφωθεί µε τον παρόντα κανονισµό.
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Αν διαπιστωθεί ότι Πρόεδρος ή Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας, βεβαίωσε ψευδώς
εις βάρος του ∆ήµου και εις όφελος κτηνοτρόφου, τα περιγραφόµενα στην παράγραφο
3 του παρόντος άρθρου, τότε ο Πρόεδρος η ο Εκπρόσωπος θα διωχθεί µε απόφαση
∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου ή εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου για
παράβαση καθήκοντος.
Αν διαπιστωθεί ότι ο κτηνοτρόφος έχει προβεί σε ψευδή δήλωση για τον αριθµό των
πραγµατικών του ζώων, θα του ανακληθεί το ετήσιο παραχωρητήριο - βεβαίωση
χρήσης του συγκεκριµένου βοσκότοπου.
ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
Η εγκατάσταση των κτηνοτρόφων στις κοινοτικές βοσκές γίνεται µε έγγραφη αίτηση δήλωση προς την ∆ηµοτική Αρχή και µε έγγραφη άδεια του ∆ηµάρχου άλλως
θεωρείται αυθαιρέτως βόσκων.
Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων στον παρόντα κανονισµό διαδικασιών µε
ευθύνη του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής του ∆ήµου:
1. Εκδίδεται το ετήσιο ατοµικό για κάθε κτηνοτρόφο βεβαίωση - παραχωρητήριο
χρήσης δηµοτικού βοσκοτόπου, το οποίο υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο ή τον
αρµόδιο Αντιδήµαρχο ή τον Πρόεδρο της αντίστοιχης ∆ηµοτικής/Τοπικής Κοινότητας.
1. Συντάσσεται ο συγκεντρωτικός πίνακας, στον οποίον αναγράφονται όλα τα ονόµατα
των κτηνοτρόφων δηµοτών και ετεροδηµοτών ποιµένων δηµοτών, ο αριθµός εκταρίων
που τους αναλογούν, ο βοσκότοπος στον οποίο ποιµαίνουν τα ζώα τους και ο αριθµός
των ζώων.
Ο πίνακας αυτός όταν υπογραφεί από τον αρµόδιο υπάλληλο που τον συνέταξε,
υπογράφεται και από τον ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ή τον Πρόεδρο της
αντίστοιχης ∆ηµοτικής/Τοπικής Κοινότητας και αποστέλλεται στο Γραφείο Εσόδων του
∆ήµου για περαιτέρω επεξεργασία και την έκδοση του σχετικού ετήσιου βεβαιωτικού
καταλόγου .
2. Εκδίδεται η ετήσια ατοµική για κάθε κτηνοτρόφο άδεια βόσκησης των δηµοτικών
βοσκοτόπων ανά τοπική κοινότητα. Η άδεια βόσκησης υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο
ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.
3. Η άδεια βόσκησης περιέχει:
► ∆ιάρκεια βόσκησης
► Το ονοµατεπώνυµο του κτηνοτρόφου.
► Η έκταση των βοσκοτόπων.
► Ο αριθµός και το είδος των µικρών και µεγάλων ζώων.
► Ο αριθµός του διπλοτύπου πληρωµής δικαιώµατος.
► Τη διαδροµή που θα ακολουθήσει για την είσοδο στο βοσκότοπο εφόσον σε αυτήν
υπάρχουν καλλιεργούµενες εκτάσεις και µετά από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερόµενου κτηνοτρόφου.
4. Η άδεια βόσκησης χορηγείται σε κάθε κτηνοτρόφο αφού πληρώσει το τέλος του
δικαιώµατος βοσκής.
5. ∆ίνεται ειδική άδεια βόσκησης από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ή ∆ήµαρχο, στα
ιδιόκτητα ή ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια του κτηνοτρόφου ή των λοιπών καλλιεργητών,
µετά τη συγκοµιδή των καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής βόσκησης και µετά από
τη σύµφωνη γνώµη των ιδιοκτητών των αγροτεµαχίων της περιοχής.
8

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Απαγορεύεται σε κτηνοτρόφους που κάνουν χρήση δηµοτικών βοσκοτόπων:
1. Η περιφορά ή η βοσκή και ο υπαίθριος σταβλισµός ζώων, σε ανοικτούς χώρους
κατοικηµένων περιοχών, σε αρχαιολογικούς χώρους, εκτός κι αν το επιτρέπει η
αρµόδια υπηρεσία, τουριστικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, σε χώρους που
παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, σε ακτές οµαδικής κολυµβήσεως και σε χώρους
προσωρινής ή τελικής διαθέσεως απορριµµάτων.
Κατ` εξαίρεση µπορεί να επιτραπεί η περιφορά και η βοσκή αιγοπροβάτων, κατά τη
χειµερινή µόνον περίοδο, σε κατασκηνωτικούς χώρους και ακτές οµαδικής
κολυµβήσεως, εφόσον δεν δηµιουργούνται προβλήµατα, σε βάρος του περιβάλλοντος.
Στις περιπτώσεις εισόδου των ζώων εντός των οικισµών και περιφοράς των σε
κοινόχρηστους χώρους, όπως πλατείες, πάρκα, άλση, παιδικές χαρές, χώρους
κοιµητηρίων, βρύσες, εγκαταστάσεις κ.λ.π., προς αναζήτηση τροφής και νερού
ανεξαρτήτως του αριθµού και του είδους των ζώων, επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη
πρόστιµο 4.000 ευρώ για κάθε παραβίαση.
Στις περιπτώσεις που η παράνοµη βόσκηση τελείται κατ’ εξακολούθηση, θα ενεργείται
καταµήνυση προς άσκηση αρµοδίως ποινικής δίωξης για το καθ’ εκάστην περίπτωση
αντικείµενο της παράβασης σε συνδυασµό µε τις γενικές περί πταισµάτων διατάξεις
του Ποινικού Κώδικα.
2. Η µετακίνηση των ζώων τους για βόσκηση στις άλλες δηµοτικές ή τοπικές
κοινότητες του ∆ήµου, χωρίς προηγούµενη έγγραφη άδεια του ∆ηµάρχου ή του
αρµόδιου αντιδηµάρχου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αυθαίρετη είσοδος από
µη δικαιούχο βάσει του καταλόγου βοσκής, η εν λόγω βόσκηση θεωρείται
αυθαίρετη και παράνοµη και επιβάλλεται σε βάρος τους πρόστιµο, το ύψος του
οποίου ανέρχεται σε 1,5 ευρώ ανά µικρό ζώο και 5,0 ευρώ ανά µεγάλο που
καταµετράται από τον επιτόπιο έλεγχο της επιτροπής ελέγχου ζώων του άρθρου 13.
3. Η βοσκή και ο σταβλισµός ζώων σε απόσταση 200µ. από τα όρια των οικισµών. Οι
παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο 500€.
4. Η περίφραξη των βοσκοτόπων. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο 1000€
και τους επιβάλλεται η άµεση αποµάκρυνση της περίφραξης.
5. Η καλλιέργεια ή η αποψίλωση µε µηχανικά η άλλα µέσα. Οι παραβάτες
τιµωρούνται µε πρόστιµο 200€.
6. Η λίπανση και η ρίψη φυτοφαρµάκων σε αυτόν. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε
πρόστιµο 200€.
7. Η χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων εκτός κι αν υπάρχει
σχετική άδεια. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο 1000€.
8. Οι ενέργειες καταπάτησης και αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος. Οι
παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο 1000€.
9. Η υπεκµίσθωση σε τρίτους ολόκληρου του δικαιώµατος τους ή µέρος αυτού. Οι
παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο 1000€.
10. Ο αποκλεισµός ή η περίφραξη αγροτικών ή µη δρόµων πρόσβασης προς τους
βοσκοτόπους. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο 500€.
11. Η επέµβαση στα δίκτυα άρδευσης ή στις πηγές που έχει γίνει υδροµάστευση, για
πότισµα των ζώων. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο 500€.
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12. Η βόσκηση εντός των αγροτεµαχίων εκτός αν το επιτρέπει γραπτώς ο ιδιοκτήτης
και χωρίς να προκαλέσουν ζηµίες σε γειτονικά αγροτεµάχια. Οι παραβάτες
τιµωρούνται µε πρόστιµο 200€.
13. Η δηµιουργία µόνιµης ή πρόχειρης εγκατάστασης σταβλισµού ζώων ή
αρµέγµατος σε απόσταση 300 µέτρων από κοινόχρηστες ποτίστρες. Οι παραβάτες θα
τιµωρούνται µε πρόστιµο 200€.
14. Η δηµιουργία περισσοτέρων από δύο πρόχειρων εγκαταστάσεων σταβλισµού
ζώων ή αρµέγµατος. Οι παραβάτες θα τιµωρούνται µε πρόστιµο 300€.
15. Η απόθεση υπολειµµάτων η κουφαριών ή οστών ζώων στους γεωργικούς και
κτηνοτροφικούς δρόµους. Τα υπολείµµατα θα πρέπει να θάβονται µε µέριµνα του
κτηνοτρόφου. Οι παραβάτες θα τιµωρούνται µε πρόστιµο 300€.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ
Α/Α

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΠΟΙΝΗ

1

Είσοδος των ζώων σε οικισµούς

4.000 €

2

Μετακίνηση των ζώων σε άλλες Τ.Κ

1,5 €/ µικρό ζώο
και 5€/ µεγάλο
ζώο

3

Βοσκή και σταβλισµός ζώων σε απόσταση µικρότερη των
200 µέτρων από όρια οικισµών

500 €

4

Περίφραξη βοσκοτόπων

1.000 €

5

Καλλιέργεια ή αποψίλωση βοσκοτόπων

200 €

6

Λίπανση και ρίψη φυτοφαρµάκων

200 €

7

Χρήση φωτιάς σε βοσκοτόπους

1.000 €

8

Καταπάτηση και αλλοίωση φυσικού περιβάλλοντος

1.000 €

9

Υπεκµίσθωση βοσκοτόπων

1.000 €

10

Αποκλεισµός ή περίφραξη αγροτικών ή µη δρόµων

500 €

11

Επέµβαση σε δίκτυα άρδευσης

500 €

12

Βόσκηση σε αγροτεµάχια χωρίς άδεια του ιδιοκτήτη

200 €

13

Μόνιµη ή πρόχειρη εγκατάσταση σταβλισµού ή αρµέγµατος 200 €
300 µέτρα από ποτίστρες

14

Περισσότερες των δύο εγκαταστάσεις σταβλισµού ή
αρµέγµατος

300 €

15

Μη θάψιµο κουφαριών ζώων

300 €

3. Τα υπό του παρόντος κανονισµού προβλεπόµενα σε βάρος των υπαιτίων,
πρόστιµα, δικαιώµατα και καταµηνύσεις επιβάλλονται µε βάση έγγραφη έκθεση ή
διαπιστωτική πράξη της προς τούτο συγκροτηθείσης επιτροπής εισαγωγής των ζώων
στις βοσκές και ελέγχου αυθαίρετης βόσκησης.
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4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συντρέχουν παραβάσεις, όπως αυτές που
περιγράφονται στις παραγράφους 5 -14 του παρόντος άρθρου, δεν θα
χορηγείται στον αιτούντα κτηνοτρόφο δηµοτικός βοσκότοπος, µέχρι αυτός να
συµµορφωθεί µε τον παρόντα κανονισµό.
Στην περίπτωση που δεν συµµορφωθεί, ή υποτροπιάσει, µε ευθύνη του ∆ηµάρχου ή
του αρµόδιου Αντιδηµάρχου ή εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου, παραπέµπεται το
θέµα αυτό στην αρµόδια επιτροπή ελέγχου ζώων, για τη λήψη µέτρων προστασίας του
δηµοτικού βοσκότοπου και εκδίωξη µε κάθε νόµιµο τρόπο του καταπατητή
κτηνοτρόφου. Επίσης, παραπέµπεται στα αρµόδια δικαστήρια αν δεν συµµορφωθεί
µετά από την επιβολή προστίµου, η οποία είναι υποχρεωτική.
Σηµείωση:
Η ευθύνη των κυρίων των ζώων είναι αντικειµενική. Ο ισχυρισµός του κτηνοτρόφου ότι
η παράβαση έγινε εν αγνοία του, σε περίπτωση που έχει βοσκούς για τη φύλαξη των
ζώων του, δεν αποτελεί λόγο εξάλειψης της παράβασης που του βεβαιώθηκε και της
επιβολής προστίµου.
Άρθρο 10: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ
Κάθε δηµότης δικαιούται να βόσκει εντός των δηµοτικών ή κοινοτικών βοσκησίµων
τόπων:
α) ∆ωρεάν 4 µεγάλα και 10 µικρά ζώα (πρόβατα, αίγες). Για µεγάλα ζώα
θηλάζοντα έως και 6 µηνών & για µικρά ζώα έως και 3 µηνών δεν καταβάλλεται
δικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 παρ. 2 Β.∆ - ΦΕΚ Α΄ 171/20-10-1958 ).
Το δικαίωµα βοσκής οφείλεται στο ακέραιο ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια
χρήσεως της βοσκής, βεβαιώνεται δε και εισπράττεται (άρθρα 3 έως 5 του Ν.∆.
318/1969).
β) Με καταβολή ετησίου δικαιώµατος, προσδιοριζόµενου κατά κεφαλή ζώου, µε
απόφαση του Συµβουλίου, για τα ζώα που κατέχει πέρα του ανωτέρου αριθµού.
Το δικαίωµα βοσκής κατά κεφαλές ορίζεται για όλο το ∆ήµο σε :
α) 0,35 ευρώ για κάθε µικρό ζώο και µέχρι 150 ζώα και 0,45 ευρώ για πάνω από
150 ζώα
β) 0,5 ευρώ για κάθε µεγάλο ζώο και µέχρι 15 ζώα και 1 ευρώ για πάνω από 15
µεγάλα ζώα.
Το συνολικό ποσό που θα βεβαιωθεί και θα εισπραχθεί από τον ∆ήµο Λευκάδας θα
χρησιµοποιηθεί για τη βελτίωση των βοσκοτόπων µε την επιδιόρθωση ή τη δηµιουργία
κτηνοτροφικών (οµβροδεξαµενές, ποτίστρες, κτηνοτροφική οδοποιία, στέγαστρα κ.λπ)
ή µε το εµπλουτισµό την βοσκήσιµης χλωρίδας.
Αν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν εκδώσει απόφαση για τα ανωτέρω, δηλαδή για τον
καθορισµό του δικαιώµατος, οι υπόχρεοι καταβάλλουν το ποσό που είχε καθορισθεί
κατά το προηγούµενο έτος.
Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το δικαίωµα βοσκής από τους κτηνοτρόφους, τότε
δε θα τους δίδεται βοσκότοπος.
Επίσης αν προκύψουν επανειληµµένες καταγγελίες ή βεβαιωµένες παραβάσεις
για κάποιον κτηνοτρόφο τότε, πέραν των άλλων, δε θα του δίδεται βοσκότοπος
κατά τη επόµενη περίοδο.
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Σε περίπτωση που κτηνοτρόφος αιτηθεί µεταφορά νερού σε δεξαµενές του για το
πότισµα των ζώων, ο ∆ήµος θα τον εξυπηρετεί µε τις υδροφόρες του µε την καταβολή
αντιτίµου που θα καθοριστεί από το ∆.Σ.
ΑΡΘΡΟ 11: ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
Χρήση των βοσκοτόπων θα δίδεται στους ∆ηµότες, στους νέους κτηνοτρόφους και
στους ετεροδηµότες για µια αποκλειστική περίοδο.
Η περίοδος αυτή, ξεκινάει από την ηµέρα υπογραφής του σχετικού εγγράφου
παραχώρησης - βεβαίωσης και θα λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους.
ΑΡΘΡΟ 12: ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι Κτηνοτρόφοι υποχρεούνται στο τόπο εγκατάστασης του ποιµνίου να
κατασκευάσουν χώρους σταβλισµού, όπου υποχρεωτικά θα σταβλίζονται τα ζώα τους
τις νυχτερινές ώρες. Σε διαφορετική περίπτωση θα ανακαλείται η άδεια
βόσκησης.
Για την ίδρυση νέων σταβλικών εγκαταστάσεων θα πρέπει µετά από γνωµοδότηση
του εκάστοτε συµβουλίου της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας και από έγκριση του
∆ηµάρχου ή του αρµόδιου αντιδηµάρχου (σύµφωνα µε το Νόµο υπ’αριθµ.4056/2012
«Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ.Α΄.52) να υπάρχει συγκεκριµένος χώρος που θα διαθέτει όλα τα
απαραίτητα χαρακτηριστικά ώστε να µη δυσχερανθεί η δηµόσια υγεία και η οµαλή
λειτουργία της κοινωνικής ζωής των κατοίκων της περιοχής.
Η οικόσιτη κτηνοτροφία θα πρέπει να γίνεται χωρίς να ενοχλεί τους περίοικους και
οπωσδήποτε θα πρέπει να λαµβάνονται όλα εκείνα τα απαραίτητα µέσα ώστε οι
υποδοµές να διατηρούνται καθαρές και να µη επιβαρύνουν τη δηµόσια υγεία σύµφωνα
πάντα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Επίσης στον οριοθετηµένο βοσκότοπο είναι ελεύθερη η τοποθέτηση µελισσοσµηνών,
µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 5 της Υπ.Αριθµ1.
Αγορανοµικής ∆ιάταξης και άρθρο 7 του Νόµου 6238/34 και άρθρο 22 του Νόµου
4856/30 (σε αποστάσεις πενήντα (50) µέτρων τουλάχιστον από κατοικηµένες
περιοχές, ποιµνιοστάσια και ποτίστρες και είκοσι πέντε µέτρα (25) από δηµόσιο ή
επαρχιακό δρόµο ή δηµοτικό δρόµο κ.λ.π.).
ΑΡΘΡΟ 13: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ
Η διαπίστωση αυθαίρετης βοσκής θα γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αποτελείται από 2 µέλη του και ένα δηµοτικό
υπάλληλο, συνεπικουρούµενη και από το Τοπικό Συµβούλιο του ∆.∆/τος που
παρατηρείται η αυθαίρετη βοσκή. Η επιτροπή ελέγχει κάθε περίπτωση αυθαίρετης
βόσκησης καθώς και τυχόν υπέρβασης του αριθµού των επιτρεπόµενων – από κάθε
δικαιούχο - εισερχόµενων ζώων. (άρθρο 4, παρ . 1, Ν.318/1969) . Οι υποχρεώσεις &
τα δικαιώµατα της επιτροπής ορίζονται στις παρ. 2, 3,4 του άρθρου 4 του Ν.318/1969 .
Αφού µε πρακτικό διαπιστωθεί οιοδήποτε παράβαση συντάσσεται - σύµφωνα µε το
άρθρο 5 του Ν. 318/1969 - συµπληρωµατικός κατάλογος εσόδων µε τα οφειλόµενα
ποσά από τους παραβάτες .
Αυτά ανέρχονται στο 50 % επί του καθορισµένου δικαιώµατος βοσκής ( για αυθαίρετη
χωρίς άδεια βόσκηση ) και στο 100 % ( για υπέρβαση αριθµού επιτρεποµένων ζώων )
σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Ν.∆ 3033/1954. Η ίδια επιτροπή µεταβαίνοντας στις
δηµόσιες εκτάσεις που έχουν εγκατασταθεί οι κτηνοτρόφοι, θα ελέγχει και την ακριβή
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τήρηση των όσων αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης που έχει χορηγήσει ο
∆ήµαρχος και θα συντάσσει έκθεση.

ΑΡΘΡΟ 14: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
1. Ανεπιτήρητο παραγωγικό ζώο είναι το βοοειδές ή προβατοειδές ή αιγοειδές που
βρίσκεται εκτός της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ιδιοκτήτη του,
συµπεριλαµβανοµένου του βοσκότοπου αυτής, άνευ επιτήρησης και το οποίο φέρει ή
δεν φέρει σήµανση (παρ. 1 άρθρο 17 Ν. 4056/12).
2. Ο ∆ήµος µεριµνά για την περισυλλογή, µεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση
των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για
την καθ' οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους
(παρ. 2 άρθρο 17 Ν. 4056/12). Για τον παραπάνω σκοπό, ο ∆ήµος ιδρύει και
λειτουργεί κτηνοτροφική εκµετάλλευση, επιτρεποµένης της συνεργασίας µε άλλα
νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή µισθωµένους ή παραχωρούµενους από
το ∆ηµόσιο ή την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Για να λειτουργήσει η
προαναφερθείσα κτηνοτροφική εκµετάλλευση, χορηγείται στο δήµο κωδικός
εκµετάλλευσης (παρ. 3 άρθρο 17 Ν. 4056/12).
3. Για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συγκροτούνται
συνεργεία από άτοµα κατάλληλα εκπαιδευµένα και έµπειρα στο χειρισµό
παραγωγικών ζώων. Τα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται οδηγούνται στην
κτηνοτροφική εκµετάλλευση της παραγράφου 2, σηµαίνονται µε ενώτια,
καταχωρούνται στο µητρώο της εκµετάλλευσης και στην Κτηνιατρική Βάση ∆εδοµένων
και βρίσκονται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση (παρ. 5 άρθρο 17 Ν. 4056/12).
4. Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από τη
σήµανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, εφόσον µετά την παρέλευση δέκα ηµερολογιακών
ηµερών από την περισυλλογή τους ο ιδιοκτήτης τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους,
περιέρχονται στην ιδιοκτησία του δήµου (παρ. 6 άρθρο 17 Ν. 4056/12). Στην
περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου αιτηθεί την επιστροφή
του, εντός του δεκαηµέρου της παραγράφου 6, το συγκεκριµένο ζώο επιστρέφεται,
αφού ο ιδιοκτήτης του καταβάλει στο δήµο δέκα (10) ευρώ ανά ηµέρα διατήρησης του
ζώου στη δηµοτική κτηνοτροφική εγκατάσταση (παρ. 10 άρθρο 17 Ν. 4056/12).
5. Η εκποίηση των ζώων ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτά γίνεται από το
δήµο µε διαδικασίες πλειστηριασµού. Ο ∆ήµος δύναται να διαθέτει δωρεάν σε φορείς
µε φιλανθρωπική στόχευση τα προϊόντα που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της
κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης της παραγράφου 3 (παρ. 7 άρθρο 17 Ν. 4056/12).
6. Στο ∆ήµο συγκροτείται, µε απόφαση του ∆ηµάρχου, τριµελής επιτροπή
παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων,
µε υποχρεωτική συµµετοχή ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου ή γεωπόνου του δήµου. Στον
ιδιοκτήτη ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου, που ταυτοποιείται από τη σήµανση του
ζώου, επιβάλλονται πρόστιµα, δηλαδή πενήντα (50) ευρώ ανά ζώο για αιγοπρόβατα
και εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά ζώο για βοοειδή. Το πρόστιµο βεβαιώνεται από
την τριµελή επιτροπή, ενώ επιβάλλεται και εισπράττεται από την οικονοµική υπηρεσία
του δήµου.
ΑΡΘΡΟ 15: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η αρµοδιότητα εφαρµογής αυτού του κανονισµού ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία του
∆ήµου ή σε άλλους υπαλλήλους εξουσιοδοτηµένους από το ∆ήµαρχο.
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∆ιατάξεις νόµων ή ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στη διαχείριση – διάθεση
δηµοτικών βοσκοτόπων και δεν αποτυπώνονται στο κείµενο του παρόντος, ισχύουν
παράλληλα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
Τα πρόστιµα που προβλέπονται σ’ αυτόν τον κανονισµό µπορούν να
αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για την οποία αρκεί η
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Τα πρόστιµα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτού του Κανονισµού
βεβαιώνονται σύµφωνα µε το νόµο.
Ο παρών Κανονισµός αποτελούµενος από δέκα πέντε (15) άρθρα, αποκτά νόµιµη
ισχύ αφού εγκριθεί από την Περιφερειακή ∆ιοίκηση και κοινοποιηθεί µε τοιχοκόλληση
στα γραφεία του ∆ήµου Λευκάδας και των δηµοτικών ενοτήτων και των κοινοτικών
καταστηµάτων, καταργεί τον Κανονισµό Βοσκοτόπων που έχει ψηφιστεί από το ∆.Σ
Λευκάδας µε την ………………… απόφασή του και ισχύει µέχρι νεότερης
τροποποίησης.
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