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1. ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ Αλαπηπμηαθά χκπξαμε «ΝΫνη Δπηζηάκνλεο Ζπεέξνπ» μεθέλεζε ηελ πινπνέεζε ηεο ΠξΪμεο: 

«Σνπηθό ρέδην Απαζρόιεζεο Νέσλ Δπηζηεκόλσλ ζηελ Ήπεηξν» 

πνπ εληΪζζεηαη ζηε ΓξΪζε 7 «ΣνπηθΪ ζρΫδηα γηα ηελ απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκΫλα ζηηο 

αλΪγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζέαο» ηεο θαηεγνξέαο παξΫκβαζεο 1 «ΔλεξγεηηθΫο πνιηηηθΫο 

απαζρφιεζεο» ηνπ ζεκαηηθνχ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο 3 «Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ 

Απαζρφιεζε» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-

2013», θαη ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν. 

ηφρνο ηεο ΠξΪμεο εέλαη ε ελέζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ε δεκηνπξγέα ζΫζεσλ απαζρφιεζεο 

γηα λΫνπο επηζηάκνλεο θαη εηδηθφηεξα γηα κεραληθνχο. Πην ζπγθεθξηκΫλα ην ρΫδην δξΪζεο Ϋρεη 

ζθνπφ λα δηαζθαιέζεη ζηνπο επηζηάκνλεο (λΫνπο ζε ειηθέα) ζε φιε ηελ Ήπεηξν, θαιχηεξε 

πξφζβαζε ζε βαζηθΫο ππεξεζέεο φπσο ε ζπκβνπιεπηηθά, ε εθπαέδεπζε, ε θαηΪξηηζε, ε 

πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ε αλΪπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη κΫζα απφ εμεηδέθεπζε 

λα θαιχςεη ην θελφ κεηαμχ απαηηνχκελσλ θαη πξαγκαηηθψλ πξνζφλησλ. 

Ζ πινπνέεζε ηεο ΠξΪμεο πεξηιακβΪλεη κεηαμχ Ϊιισλ: 

 Μειέηεο: ΟκΪδεο εξγαζέαο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξένπ ΔιιΪδαο - Σκάκα Ζπεέξνπ, ζα 

εθπνλάζνπλ ηερληθΪ εγρεηξέδηα.  

 Καηάξηηζε/Δπηκόξθσζε Ωθεινπκέλσλ:  Οη ελΫξγεηεο θαηΪξηηζεο/επηκφξθσζεο πνπ ζα 

πινπνηεζνχλ ζην πιαέζην ηεο ΠξΪμεο ζα αθνξνχλ ηνπο ηνκεέο:  

 Σελ εηζαγσγά θαη εμεηδέθεπζε ζηηο θΪζε εέδνπο θαηαζθεπΫο πνπ απαηηεέ ε πξσηνγελάο 

παξαγσγά, ηελ αλΪπηπμε ηερληθψλ θαη κεζφδσλ πνπ αθνξνχλ ζε Ϋλαλ νινθιεξσκΫλν 

ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ζε επέπεδν πφιεο, θηηξέσλ θαη ειεχζεξσλ δεκφζησλ ρψξσλ θαη 

ηελ λνκνζεζέα πνπ αθνξΪ ηνπο ηερληθνχο αζθαιεέαο. (επηκφξθσζε- θαηΪξηηζε 

κεραληθψλ) 

 πκβνπιεπηηθή: Ζ ππνζηάξημε ησλ σθεινπκΫλσλ ζα γέλεη απφ ηνπο πκβνχινπο ησλ 

Γνκψλ πκβνπιεπηηθάο, νη νπνέεο ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηηο Ϋδξεο ησλ εηαηξψλ ηεο Α.. πνπ 

ζχκθσλα κε ην ρΫδην ζα πινπνηάζνπλ ελΫξγεηεο πκβνπιεπηηθάο κΫζσ ηεο παξνράο 

ππεξεζηψλ πκβνπιεπηηθάο ζε αηνκηθφ, θαη νκαδηθφ επέπεδν 

Ζ Αηνκηθά θαη Οκαδηθά πκβνπιεπηηθά πεξηιακβΪλεη ηελ παξνρά ππεξεζηψλ: 

 πιεξνθφξεζεο γηα: (α) ηηο επθαηξέεο θαηΪξηηζεο θαη εξγαζέαο πνπ εέλαη δηαζΫζηκεο ζε 

ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλΫο επέπεδν, (β) ηελ εθπαέδεπζε, ηα εθπαηδεπηηθΪ πξνγξΪκκαηα, 

ηα πξνγξΪκκαηα θαηΪξηηζεο θιπ., (γ) ηνπο ηχπνπο εξγαζηαθψλ ζπκβΪζεσλ, γηα ηνπο 

φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο-ηα θέλεηξα-ηνπο εηδηθνχο φξνπο, ηα ηνπηθΪ θαη εζληθΪ εξγαζηαθΪ 

πξφηππα (standards), ηελ πξφζβαζε ζε επθαηξέεο θαηΪξηηζεο θιπ., θαη (δ) ηελ αγνξΪ 

εξγαζέαο, ηνπο παξαγσγηθνχο ηνκεέο, ηα επαγγΫικαηα  
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 πιεξνθφξεζεο ζε εμαηνκηθεπκΫλν επέπεδν βΪζεη ησλ ηδηαέηεξσλ αηηεκΪησλ-εξσηεκΪησλ 

πνπ ηέζεληαη απφ ηνλ θΪζε σθεινχκελν 

 ζπκβνπιεπηηθάο επηρεηξεκαηηθφηεηαο  

 Γεκνζηόηεηα-Δπαηζζεηνπνίεζε. Αλαθνηλώζεηο, έληππα, εκεξίδεο, δεκνζηεύζεηο. 

 Δλέξγεηεο πληνληζκνύ & Γηαρείξηζεο  πλνιηθά ηεο Πξάμεο. 

Οη εηαέξνη ζηελ Αλαπηπμηαθά χκπξαμε εέλαη νη αθφινπζνη: 

 ΚΔΚ ΑΠΔΗΡΧΣΑΝ, πληνληζηάο ηνπ ζρεδένπ δξΪζεο 

 ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΑΔ – Αλαπηπμηαθά ΑΔ ΟΣΑ κε δηαθξηηηθφ ηέηιν «ΖΠΔΗΡΟ 

Α.Δ.» 

 ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΝΟΣΗΟΤ ΖΠΔΗΡΟΤ-ΑΜΒΡΑΚΗΚΟΤ – Αλαπηπμηαθά Αλψλπκε Δηαηξεέα 

ΟΣΑ, κε δηαθξηηηθφ ηέηιν «ΔΣΑΝΑΜ ΑΔ-ΟΣΑ» 

 Σερληθφ Δπηκειεηάξην ΔιιΪδαο – Σκάκα Ζπεέξνπ 

 Γηθεγνξηθφο χιινγνο Ησαλλέλσλ 

 Οδνληηαηξηθφο χιινγνο Ησαλλέλσλ 

 ΚΔΚ Practica Γπηηθάο ΔιιΪδαο 

 ΚΔΚ «ΚΫληξν Έξεπλαο θαη ΑλΪπηπμεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ» ΑΔ 

 

ηα πιαέζηα απηάο ηεο πξΪμεο ην  Σερληθφ  Δπηκειεηάξην  ΔιιΪδνο Πεξηθεξεηαθνχ Σκάκαηνο  

Ζπεέξνπ  θαη  ζε πινπνέεζε  ησλ  ζπκβαηηθψλ  ηνπ  ππνρξεψζεσλ  σο  κΫινο  ηεο 

Αλαπηπμηαθάο  χκπξαμεο  ΝΫνη  Δπηζηάκνλεο  θΪιεζε ηνπο ζπλαδΫιθνπο κεραληθνχο λα 

ζπκκεηΫρνπλ ηα ζεκηλΪξηα πνπ πξφθεηηαη λα δηνξγαλσζνχλ ζηελ πεξηνρά. 

ΠαξΪιιεια, αλΫζεζε ζε νκΪδεο πηπρηνχρσλ κεραληθψλ ηελ ζχληαμε ησλ ηξηψλ κειεηψλ – 

εγρεηξέδησλ. 

Σν παξφλ εγρεηξέδην αθνξΪ ηνλ πξσηνγελά ηνκΫα θαη πην ζπγθεθξηκΫλα ην ζΫκα ηνπ εέλαη: 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ 

 

Ζ νκΪδα εξγαζέαο απνηειεέηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο: 

1. Κσλζηαληά ΜαξηαιΫλα, Αγξνλφκνο ΣνπνγξΪθνο Μεραληθφο 

2. ηακνπιΪθε Λακπξηλά, Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

3. Εακπαθφια Θεφδσξν, Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

πληνληζηΫο ηεο νκΪδαο εέλαη νη θχξηνη: 

1. Βέιιεο ΜΪξηνο, Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο 

2. κχξεο Γεψξγηνο, ΑξρηηΫθησλ Μεραληθφο 

ηφρνο ηνπ ππφςε εγρεηξηδένπ εέλαη λα δεκηνπξγεζεέ Ϋλα εχρξεζην εξγαιεέν γηα ηνπο λΫνπο 

κεραληθνχο ψζηε λα εέλαη ζε ζΫζε λα ρσξνζεηάζνπλ θαη λα αδεηνδνηάζνπλ θΪζε κνλΪδα πνπ 

θαηαηΪζζεηαη ζηνλ πξσηνγελά ηνκΫα. 
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2. ΔΗΑΓΩΓΖ  

 

Πξσηνγελήο παξαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθά Δπηζηάκε νλνκΪδεηαη ν παξαγσγηθφο ηνκΫαο 

δξαζηεξηνηάησλ κε αληηθεέκελν ηελ απφθηεζε ά απφζπαζε αγαζψλ (πξψησλ πιψλ) Ϊκεζεο ά 

Ϋκκεζεο θαηαλΪισζεο, θαη' επζεέαλ απφ ηελ θχζε (γεσξγέα, αιηεέα, θηελνηξνθέα, ζάξα, 

πινηνκέα, εμφξπμε κεηαιιεπκΪησλ θιπ). Ζ απφζπαζε πξαγκαηνπνηεέηαη εέηε κε ηε ζπιινγά 

(ζπιιεθηηθΫο επηρεηξάζεηο) εέηε κε ηελ εμφξπμε (εμνξπθηηθΫο επηρεηξάζεηο) απφ ην Ϋδαθνο ά ην 

ππΫδαθνο. ηελ πξψηε θΪζε ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο, ηα πξντφληα πξσηνγελνχο 

παξαγσγάο θαηαλαιέζθνληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο, σο Ϋρνπλ, ρσξέο λα ππνζηνχλ θακέα 

επεμεξγαζέα, ά κεηαπνέεζε - κεηαζρεκαηηζκφ φπσο π.ρ. απγΪ, γΪια, ρφξηα, θξνχηα, κΫιη, 

θαξπνέ, ςΪξηα, θ.ιπ. 

O πξσηνγελάο ηνκΫαο πεξηιακβΪλεη ηνπο εμάο ηνκεέο δξαζηεξηνηάησλ: 

Α) Κηελνηξνθέα 

Β) Αιηεέα – ηρζπνθαιιηΫξγεηα - ηρζπνηξνθέα 

Γ) Γεσξγέα 

Γ) Γαζνθνκέα - Τινηνκέα  

Δ) Λαηνκεέα - Μεηαιιεέα 

Σν κΫγεζνο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκΫα εέλαη αλαινγηθΪ κεγαιχηεξν ζηελ Ήπεηξν απφ φηη ζην 

ζχλνιν ηεο ρψξαο. Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηελ ΠεξηθΫξεηα εέλαη ηεο ηΪμεσο ηνπ 25% Ϋλαληη 

16,1% ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Ζ ΠεξηθΫξεηα Ζπεέξνπ παξΪγεη ην 2,3% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ΑθαζΪξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο ηεο ρψξαο. 

Πην ζπγθεθξηκΫλα νη αγξνηηθά νηθνλνκέα ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ζπεέξνπ εμεηδηθεχεηαη ζηελ θηελνηξνθέα 

φπνπ ε αηγνπξνβαηνηξνθέα θαη ε πηελνηξνθέα θαηΫρνπλ εμΫρνπζα ζΫζε ζην ζχλνιν ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγάο. Δπέζεο Ϊιιεο ζεκαληηθΫο δξαζηεξηφηεηεο εέλαη ε θαιιηΫξγεηα 

εζπεξηδνεηδψλ, ε θαιιηΫξγεηα θηελνηξνθηθψλ θπηψλ, ε αιηεέα θαη ε δαζνθνκέα.  

Ζ ΠεξηθΫξεηα ηεο Ζπεέξνπ «εμΪγεη»: 

 Σν 60% ησλ παξαγφκελσλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ 

 Σν 90% ηνπ παξαγφκελνπ θνηφπνπινπ 

 Σν 30% ησλ λενζζψλ 1εο εκΫξαο 

 Σν 80% ηνπ ρνηξεένπ θξΫαηνο 

 Σν 65% ησλ αξληψλ θαη εξηθέσλ 

 Σν 75% ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ  

 

Α) Κηελνηξνθία  

Κηελνηξνθία νλνκΪδεηαη ν θιΪδνο ηεο νηθνλνκέαο πνπ αθνξΪ ηελ εθηξνθά θαη εθκεηΪιιεπζε 

παξαγσγηθψλ δψσλ. ΚηελνηξνθηθΪ πξντφληα ζεσξνχληαη ην θξΫαο, ην γΪια, ην καιιέ, ην κΫιη 

θηι. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_(%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
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Οη θηελνηξνθηθΫο κνλΪδεο ηεο Ζπεέξνπ αθνξνχλ θπξέσο ηελ εθηξνθά ησλ παξαθΪησ δψσλ:  

 ΠνπιεξηθΪ (ξληζεο, ράλεο, πΪπηεο, γαινπνχιεο) θαη νη εγθαηαζηΪζεηο απηψλ εέλαη: 

 Πηελνηξνθεέν αλαπαξαγσγάο κε βαζηθά επηδέσμε ηελ παξαγσγά απγψλ γηα 

εθθνιΪςεηο λενζψλ νξλέζσλ, ηλδηΪλσλ (γαινπνχιεο), παπηψλ, ρελψλ θαη ινηπψλ 

πηελψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ θεξνκΫλσλ σο ζεξακΪησλ (πΫξδηθεο, 

θαζηαλνέ, νξηχθηα θιπ.).  

 Πηελνηξνθεέν απγνπαξαγσγάο κε βαζηθά επηδέσμε ηελ παξαγσγά ησλ απγψλ 

θαηαλαιψζεσο νξλέζσλ ά Ϊιισλ πηελψλ.  

 Δθθνιαπηάξηα εέλαη νη εγθαηαζηΪζεηο, ζηηο νπνέεο γέλεηαη ε επψαζε απγψλ θαη ε 

εθθφιαςε λενζζψλ.  

 Πξνβαηνεηδά θαη Αέγεο θαη νη θπξηφηεξεο κνξθΫο εέλαη: 

 ΖκηζηαβιηζκΫλε αηγνπξνβαηνηξνθέα  

 Πνηκεληθά κε κεηαθηλνχκελε αηγνπξνβαηνηξνθέα εέλαη απηά ηεο νπνέαο ε Ϋδξα ηεο 

εθκεηΪιιεπζεο παξακΫλεη ζηαζεξά θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο  

 Πνηκεληθά κεηαθηλνχκελε αηγνπξνβαηνηξνθέα εέλαη εθεέλε θαηΪ ηελ νπνέα ηα δψα 

κεηαθΫξνληαη, αλΪινγα κε ηελ επνρά, ζε ρεηκεξηλνχο ά ζεξηλνχο βνζθνηφπνπο.  

 Ηππνεηδά (Ίππνη, εκένλνη, φλνη) Σα ηππνζηΪζηα, αλΪινγα κε ηελ θαηεγνξέα ησλ 

ζηαβιηδνκΫλσλ ζ' απηΪ κνλφπισλ δψσλ, δηαθξέλνληαη ζε :  

 ΗππνζηΪζηα αλαπαξαγσγάο (ηππνθνξβεέα)  

 ΗππνζηΪζηα δξνκψλσλ έππσλ (ηππνδξφκνπ)  

 ΗππνζηΪζηα έππσλ αζιάζεσο ά ηππαζέαο  

 ΗππνζηΪζηα κνλφπισλ δψσλ εξγαζέαο.  

 Βννεηδά θαη νη εγθαηαζηΪζεηο ηνπο δηαθξέλνληαη ζε: 

 ΒνπζηΪζην γαιαθηνπαξαγσγάο κε βαζηθά επηδέσμε ηελ παξαγσγά γΪιαθηνο θαη, 

θαηΪ δεχηεξν ιφγν, ηελ παξαγσγά κφζρσλ παρχλζεσο.  

 ΒνπζηΪζην παρχλζεσο κε βαζηθά επηδέσμε ηελ πΪρπλζε κφζρσλ.  

 ΒνπζηΪζην αγειΪδσλ θξεαηνπαξαγσγάο κε βαζηθά επηδέσμε ηελ παξαγσγά κφζρσλ 

γηα πΪρπλζε (εθηξΫθνληαη θπξέσο ζε βνζθΫο).  

 ΒνπζηΪζην κηθηάο θαηεπζχλζεσο κε επηδέσμε ηελ παξαγσγά γΪιαθηνο θαη θξΫαηνο.  

 Υνέξνη θαη νη εγθαηαζηΪζεηο ηνπο κπνξνχλ λα εέλαη εέηε ρνηξνζηΪζην αλαπαξαγσγάο ζην 

νπνέν εθηξΫθνληαη ζε φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο, πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρνηξνκεηΫξεο γηα 

ηελ παξαγσγά ρνηξηδέσλ εέηε ρνηξνζηΪζην παρχλζεσο ζην νπνέν εθηξΫθνληαη γηα 

πΪρπλζε πεξηζζφηεξα απφ δΫθα (10) ρνηξέδηα ζπγρξφλσο.  

 ΚπςΫιεο κειηζζψλ 

 ΚνπλΫιηα, ην νπνέα ζηαβιέδνληαη ζε κφληκεο εγθαηαζηΪζεηο απνθιεηζηηθΪ. 

Ζ θηελνηξνθέα απνηειεέ ηε βαζηθφηεξε παξαγσγηθά δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκΫα 

ζηελ ΠεξηθΫξεηα Ζπεέξνπ θαη ζπκβΪιεη ζεκαληηθΪ ζηελ ζηάξημε ηεο ηνπηθάο νηθνλνκέαο.  
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ηελ ΠεξηθΫξεηα ηεο Ζπεέξνπ ε θηελνηξνθέα ζπκκεηΫρεη ζε πνζνζηφ 60% ζηε ζπλνιηθά 

αθαζΪξηζηε αμέα ηεο παξαγσγάο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκΫα. 

Οη θηελνηξνθηθΫο κνλΪδεο εέλαη δηΪζπαξηεο ζηελ πεξηθΫξεηα εθηφο απφ ην βφξεην θαη 

λνηηνλαλαηνιηθφ ηκάκα ηεο. Οη ρνηξνηξνθηθΫο κνλΪδεο βξέζθνληαη θπξέσο ζηελ Π.Δ. ΠξεβΫδεο 

(δεχηεξνο λνκφο ΠαλειιαδηθΪ ζηελ εθηξνθά ρνέξσλ θαη ηΫηαξηνο ηελ εθηξνθά αγειΪδσλ 

γαιαθηνπαξαγσγάο) θαη ζην Γάκν Αξηαηψλ κε πνζνζηφ 35,40%, ελψ ηα πηελνηξνθεέα 

βξέζθνληαη θπξέσο ζηελ Π.Δ. Ησαλλέλσλ (πξψηε ΠΔ ΠαλειιαδηθΪ ζηελ εθηξνθά πηελψλ 

θξεαηνπαξαγσγάο) θαη ζηελ ΠΔ Άξηαο (ηΫηαξηε παλειιαδηθΪ). ΔηδηθΪ ε πηελνηξνθέα, απνηειεέ 

ηνλ πιΫνλ δπλακηθφ θιΪδν ηεο θηελνηξνθέαο θαζψο ε Ήπεηξνο ζπγθεληξψλεη ην 45% ησλ 

πηελνηξνθηθψλ επηρεηξάζεσλ παλειιελέσο. ζν αθνξΪ ηα βννεηδά νη πεξηζζφηεξεο κνλΪδεο 

απηψλ εληνπέδνληαη ζηνπο Γάκνπο ΠξΫβεδαο (16,6%), Ζγνπκελέηζαο (12,1%), Εεξνχ (21%), 

Φηιηαηψλ (11,1%) θαη νπιένπ (9,8%). 

 

Β) Αιηεία – ηρζπνθαιιηέξγεηα - ηρζπνηξνθία 

Με ηνλ φξν πδαηνθαιιηέξγεηα λνεέηαη ε θαιιηΫξγεηα ά εθηξνθά πδξνβέσλ νξγαληζκψλ κε ηελ 

ρξάζε δηαθφξσλ ηερληθψλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε, πΫξαλ ησλ θπζηθψλ ηθαλνηάησλ ηνπ 

πεξηβΪιινληνο, ηεο παξαγσγάο ησλ ελ ιφγσ νξγαληζκψλ. 

Οη νξγαληζκνέ απηνέ παξακΫλνπλ θαζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα εθηξνθάο ά θαιιηΫξγεηαο ηνπο θαη κΫρξη 

ηελ εμαιέεπζά ηνπο, ζηελ ηδηνθηεζέα θπζηθνχ ά λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

Οη ηχπνη ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ ΠεξηθΫξεηα Ζπεέξνπ εέλαη: 

 ΤδαηνθαιιηΫξγεηεο ζαιαζζηλψλ εηδψλ (πιελ νζηξαθαθαιιηεξγεηψλ) θαη αθνξνχλ ζε 

θαιιηΫξγεηεο ηρζχσλ, θαξθηλνεηδψλ, θεθαιφπνδσλ, θπθηψλ, θιπ 

 ΟζηξαθνθαιιηΫξγεηεο 

 ΤδαηνθαιιηΫξγεηεο εηδψλ γιπθψλ πδΪησλ (ΥΫιη, Κππξέλνο, Ομχξξπγρνο, ΠΫζηξνθα) 

 ΚαιιηΫξγεηεο πδξφβησλ νξγαληζκψλ ζε θπζηθΪ πθΪικπξα νηθνζπζηάκαηα 

(ιηκλνζΪιαζζεο θαη ινηπνέ πδΪηηλνη ζρεκαηηζκνέ)  

Αληέζηνηρα ππΪξρνπλ δηΪθνξνη κΫζνδνη πδαηνθαιιηΫξγεηαο. Έλαο ηξφπνο δηαρσξηζκνχ ηνπο 

εέλαη ε παξνπζέαζά ηνπο ζε δεχγε αληηζΫησλ: εθηαηηθά ά εληαηηθά, ζε θπζηθφ πεξηβΪιινλ ά ζε 

δεμακελΫο, ζε γιπθφ ά ζαιαζζηλφ λεξφ, κε ζπλερά ξνά ά κε αλαθπθινθνξέα, παξαδνζηαθά ά 

ζχγρξνλε, θιαζηθά ά βηνινγηθά, πξνζηαηεπκΫλε ά εθηεζεηκΫλε, θηι. Ξεθηλψληαο απφ ηα 

πξναλαθεξζΫληα δεχγε, εέλαη δπλαηά θΪζε πηζαλά παξαιιαγά φπσο θαη πνιπΪξηζκνη 

ζπλδπαζκνέ.  

 Δθηαηηθά πδαηνθαιιηΫξγεηα: νη εθκεηαιιεχζεηο εθηξνθάο ά θαιιηΫξγεηαο πδξφβησλ 

νξγαληζκψλ, νη νπνέεο ραξαθηεξέδνληαη απφ κηθξφ βαζκφ παξΫκβαζεο εθ κΫξνπο ηνπ 

εθηξνθΫα/θαιιηεξγεηά, φζνλ αθνξΪ ην πεξηβΪιινλ εθηξνθάο θαη ηε δηαηξνθά, ζε φια ηα 

ζηΪδηα αλΪπηπμεο ηνπο.  

http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/carp/index_el.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/sturgeon/index_el.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/trout/index_el.htm
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 Δληαηηθά πδαηνθαιιηΫξγεηα: νη εθκεηαιιεχζεηο εθηξνθάο ά θαιιηΫξγεηαο πδξφβησλ (ζηα 

ζηΪδηα ηεο επψαζεο, ηνπ γφλνπ θαη ηεο εθηξνθάο) ζε Ϋλα επξΫσο ειεγρφκελν 

πεξηβΪιινλ, νη νπνέεο πξνυπνζΫηνπλ ζεκαληηθά εηζξνά ελΫξγεηαο γηα ηε βειηηζηνπνέεζε 

ηεο αλΪπηπμεο θαη επηβέσζεο. 

 Ζκηεληαηηθά πδαηνθαιιηΫξγεηα: νη εθκεηαιιεχζεηο εθηξνθάο ά θαιιηΫξγεηαο πδξφβησλ 

νξγαληζκψλ, φπνπ ν Ϊλζξσπνο επεκβαέλεη ζε Ϋλα ά ζε φια ηα ζηΪδηα αλΪπηπμεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο δηΪθνξεο ηερληθΫο, αλΪινγα κε ην εθηξεθφκελν εέδνο. Ζ εκηεληαηηθά 

εθηξνθά εμαζθαιέδεη αξθεηΪ θαιΫο απνδφζεηο παξαγσγάο.  

 Τπεξεληαηηθά πδαηνθαιιηΫξγεηα: νη εθκεηαιιεχζεηο εθηξνθάο ά θαιιηΫξγεηαο πδξφβησλ 

νξγαληζκψλ ζε Ϋλα πιάξσο ειεγρφκελν πεξηβΪιινλ, ζηηο νπνέεο ππΪξρεη αλζξψπηλε 

παξΫκβαζε ηφζν ζηηο θπζηθνρεκηθΫο παξακΫηξνπο ηνπ λεξνχ, φζν θαη ζηε δηαδηθαζέα 

εθηξνθάο (ρνξάγεζε απνθιεηζηηθΪ ηερλεηάο ηξνθάο). Ζ ππεξεληαηηθά εθηξνθά 

εμαζθαιέδεη ηδηαέηεξα πςειΫο απνδφζεηο παξαγσγάο. 

 ΠεξηνρΫο ΑλΪπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Π.Α.Τ.): ζαιΪζζηεο πεξηνρΫο πνπ πιεξνχλ 

ζπγθεθξηκΫλα ραξαθηεξηζηηθΪ γηα ηελ αλΪπηπμε ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, εληφο ησλ 

νπνέσλ ρσξνζεηνχληαη κνλΪδεο ζε α) νξγαλσκΫλνπο ππνδνρεέο, κε ηε κνξθά Π.Ο.Α.Τ., 

β) ΠεξηνρΫο Άηππεο πγθΫληξσζεο ΜνλΪδσλ (Π.Α..Μ). θαη γ) κεκνλσκΫλα. 

  ΠεξηνρΫο ΟξγαλσκΫλεο ΑλΪπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ (Π.Ο.Α.Τ.): ζαιΪζζηεο εθηΪζεηο 

εληφο Π.Α.Τ., νξγαλσκΫλεο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2742/1999, φπσο Ϋρεη 

ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχεη, εληφο ησλ νπνέσλ ε ζπλνιηθά Ϋθηαζε κέζζσζεο ησλ κνλΪδσλ 

πδαηνθαιιηΫξγεηαο ηεο ΠΟΑΤ, αλεμαξηάησο εθηξεθφκελνπ εέδνπο, εέλαη κεγαιχηεξε ησλ 

100 ζηξεκκΪησλ.  

 ΠεξηνρΫο Άηππεο πγθΫληξσζεο ΜνλΪδσλ (ΠΑ.Μ.): ζαιΪζζηεο εθηΪζεηο εληφο Π.Α.Τ., 

ζηηο νπνέεο αλαπηχζζνληαη κΫρξη πΫληε κνλΪδεο πδαηνθαιιηΫξγεηαο. Ζ ζπλνιηθά 

κηζζσκΫλε Ϋθηαζε ησλ κνλΪδσλ γηα ην ζχλνιν ησλ εθηξεθφκελσλ εηδψλ εέλαη θαη` 

αλψηαην 100 ζηξΫκκαηα, ελψ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ κνλΪδσλ εέλαη απφ 500κ Ϋσο δχν 

(2) ρηιηφκεηξα θαη` αλψηαην φξην, κεηξνχκελν ζε επζεέα. Οη Π.Α..Μ. απνηεινχλ 

κεηαβαηηθά θαηΪζηαζε πξηλ ηε ζεζκνζΫηεζε Π.Ο.Α.Τ. 

Ζ ηρζπνθαιιηΫξγεηα εέλαη κηα ζεκαληηθά δξαζηεξηφηεηα ζηελ ΠεξηθΫξεηα Ζπεέξνπ κε πςειΫο 

εμαγσγηθΫο επηδφζεηο εζληθάο ζεκαζέαο. 

ζνλ αθνξΪ ηελ ΗρζπνθαιιηΫξγεηα Δζσηεξηθψλ ΤδΪησλ ζην ζχλνιν ηεο ΠεξηθΫξεηαο ππΪξρνπλ 

52 κνλΪδεο εζσηεξηθψλ πδΪησλ θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο ζπγθεληξψλεηαη θαηΪ κάθνο 

ηεο θνέηεο ηνπ πνηακνχ Λνχξνπ. Σν θχξην εέδνο θαιιηΫξγεηαο εέλαη ε ηξηδέδνπζα πΫζηξνθα (3.700 

ηφλνη/Ϋηνο) ε παξαγσγά ηεο νπνέαο αληηπξνζσπεχεη ην 50-60% ηεο εζληθάο παξαγσγάο. 

χκθσλα κε ζηνηρεέα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηα Σκάκαηα Αιηεέαο ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθάο 

Οηθνλνκέαο θαη Κηεληαηξηθάο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηάησλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
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ηελ ΠΔ Θεζπξσηέαο ιεηηνπξγνχλ ζάκεξα 25 πισηΫο ηρζπνηξνθηθΫο κνλΪδεο εληαηηθνχ ηχπνπ, 

νη νπνέεο παξΪγνπλ θπξέσο ηζηπνχξα, ιαβξΪθη, κπηΪθη, θαγθξέ, ιπζξέλη θαη θξαληφ. Δπέζεο 

ιεηηνπξγνχλ 8 κνλΪδεο κπδνθαιιηΫξγεηαο ηχπνπ long-line, 2 κνλΪδεο πεζηξνθνθαιιηΫξγεηαο 

εκηεληαηηθνχ ηχπνπ, Ϋλαο ηρζπνγελλεηηθφο ζηαζκφο κε εγθεθξηκΫλε δπλακηθφηεηα 10 εθαηνκκχξηα 

ηρζχδηα ζαιΪζζησλ κεζνγεηαθψλ ηρζχσλ εηεζέσο θαη κέα ρεξζαέα κνλΪδα πξνπΪρπλζεο κε 

εγθεθξηκΫλε δπλακηθφηεηα 20 εθαηνκκχξηα ηρζπδέσλ, ιαπξαθέσλ, ηζηπνχξαο θαη Ϊιισλ 

επξχαισλ κεζνγεηαθψλ εηδψλ εηεζέσο. ΔπηπιΫσλ ππΪξρνπλ δεκφζηα ηρζπνηξνθεέα ζε Ϋμη 

ιηκλνζΪιαζζεο (Ρερφ, ΒαηΪζα, ΚαιΪγθα, Λνχηζα-ΠαπαδηΪ, Βφληα, ΜπαζηηΪ-ΑιπθΫο) ηα νπνέα 

εέλαη κηζζσκΫλα ζε αιηεπηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη Ϋρνπλ κηθξά παξαγσγά θπξέσο θεθαινεηδψλ, 

ιαπξαθένπ θαη ηζηπνχξαο.  

ηελ πεξηνρά ηνπ Γάκνπ ΠξΫβεδαο ιεηηνπξγνχλ επέζεο Ϋληεθα πισηΫο κνλΪδεο ζαιΪζζηαο 

ηρζπνθαιιέεξγεηαο, κε εηάζηα παξαγσγά πεξέ ησλ 2.500 ηφλνπο θπξέσο ηζηπνχξαο θαη ιαβξΪθη 

θαη πΫληε κνλΪδεο κπδνθαιιηΫξγεηαο κε ζπλνιηθά παξαγσγά 100 ηφλνπο εηεζέσο.  

 

Γ) Γεσξγία 

Γεσξγία εέλαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ θαιιηΫξγεηα ηνπ εδΪθνπο 

ηεο γεο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγά θπηηθψλ πξντφλησλ. ηε γεσξγέα επέζεο ππΪγεηαη ε ζπιινγά 

θαη πξσηνγελάο επεμεξγαζέα ησλ πξντφλησλ απηψλ ησλ θπηψλ. Ζ γεσξγέα θαηαηΪζζεηαη ζηελ 

ειαθξΪ βηνκεραλέα, επεηδά ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα πνπ παξΪγνληαη απφ απηάλ εέλαη πξντφληα 

Ϊκεζεο ρξάζεο απφ ηνλ Ϊλζξσπν. ΠαξΪγνληεο πνπ επεξεΪδνπλ ηελ γεσξγέα εέλαη ην θιέκα θαη 

ε κνξθνινγέα ηνπ εδΪθνπο.  

Με ηε γεσξγέα παξΪγνληαη πξντφληα πνπ πξννξέδνληαη γηα ηε δηαηξνθά ησλ αλζξψπσλ, ησλ 

νηθφζηησλ δψσλ αιιΪ θαη κεξηθΪ πνπ πξννξέδνληαη γηα ηελ παξαγσγά Ϊιισλ εηδψλ πξντφλησλ 

σο θαη βηνθαπζέκσλ (ηα ηειεπηαέα ρξφληα θπξέσο).  

ιε ε γεσξγέα βαζέδεηαη ζε ηερληθΫο επΫθηαζεο θαη δηαρεέξηζεο εδαθψλ θαηΪιιεισλ γηα ηελ 

αλΪπηπμε ησλ εμεκεξσκΫλσλ θπηηθψλ εηδψλ. Απηφ πνιιΫο θνξΫο απαηηεέ κνξθΫο Ϊξδεπζεο, 

απνζηξΪγγηζεο, νξηνζΫηεζεο θαη πξνζηαζέαο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εδαθψλ.  

ηελ ΠεξηθΫξεηα Ζπεέξνπ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο  ησλ αγξνηεκαρέσλ εέλαη 182.288. Ο αξηζκφο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ κε θαιιηεξγνχκελε Ϋθηαζε αλεξρφηαλ ην 2000 ζε 42.951. Οη πεξηζζφηεξεο απφ 

απηΫο -14534 εθκεηαιιεχζεηο- βξέζθνληαη ζηελ πεξηνρά ηεο  Άξηαο θαη αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 

33,83% επέ ηεο ΠεξηθΫξεηαο.  

Σν 32% ησλ εθηΪζεσλ ηεο Ζπεέξνπ θαιχπηνληαη κε εηάζηεο θαιιηΫξγεηεο, ην 24% κε 

δελδξνεηδεέο, ην 0,5% κε ακπΫιηα θαη ην  43,5% εέλαη ιηβΪδηα, εθηΪζεηο ζε αγξαλΪπαπζε θηι. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ Ϊπνςεο θαιιηεξγνχκελεο Ϋθηαζεο θαιιηΫξγεηεο ζηελ Ήπεηξν εέλαη:  

ΚηελνηξνθηθΪ θπηΪ (αξαβφζηηνο, κεδηθά), Δζπεξηδνεηδά (Άξηα, ΠξΫβεδα, Θεζπξσηέα), 

Διαηνθνκέα (Άξηα, ΠξΫβεδα, Θεζπξσηέα),  ΑκπεινθαιιηΫξγεηεο (ΗσΪλληλα), ΠαηΪηεο (Υξπζνβέηζα 
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Ησαλλέλσλ), ΟπσξνθεπεπηηθΪ (ΠξΫβεδα), ζπξηα (Γάκνο ΠΪξγαο), ΦαξκαθεπηηθΪ – αξσκαηηθΪ 

θπηΪ.  

Μφληκα αξδεπφκελεο εθηΪζεηο ππΪξρνπλ ζηηο πεδηΪδεο ηεο Άξηαο θαη ηεο ΠξΫβεδαο, βφξεηα ηεο 

Ζγνπκελέηζαο θαη ζην θεληξηθφ ηκάκα ηεο Π.Δ Ησαλλέλσλ. 

 

Γ) Γαζνθνκία - Τινηνκία  

Ζ Γαζνθνκία ή Γαζνθνκηθή, εέλαη ε θαιιηΫξγεηα ηνπ δΪζνπο. Απνηειεέ δειαδά ηελ δηαρεέξηζε 

ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκΪησλ. ΠεξηιακβΪλεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο: 

 θχηεπζε, αλαδΪζσζε, κεηαθχηεπζε δΫληξσλ 

 αξαέσζε θαη ζπληάξεζε δαζψλ θαη δεληξφθπησλ εθηΪζεσλ 

 πινηνκέα: θνπά δΫληξσλ θαη παξαγσγά μπιεέαο 

 ζπιινγά θπζηθψλ δαζηθψλ πιηθψλ, φπσο: θφκκη βαιΪηαο, θειιφ, ξεηέλεο (ξεηζέλη), 

βΪιζακα, θαπφθ, βειαλέδηα, αγξηνθΪζηαλα, βξχα, ιεηράλεο, καληηΪξηα, βφηαλα θ.α. 

 δαζνθνκηθΫο απνγξαθΫο, Ϋιεγρνο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δΫληξσλ, απνηέκεζε ηεο 

δαζηθάο μπιεέαο 

 πξνζηαζέα απφ δαζηθΫο ππξθαγηΫο 

Τινηνκία νλνκΪδεηαη ε ζπζηεκαηηθά θνπά δΫλδξσλ κε  ζθνπφ ηελ εθκεηΪιιεπζε ηεο μπιεέαο 

ηνπο. 

Σα δΪζε ζηελ Ήπεηξν θαιχπηνπλ 2.069.400 ζηξΫκκαηα γεο ά ην 26,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εδαθψλ Ϋλα πνζνζηφ πνπ ζεσξεέηαη ηδηαέηεξα πςειφ, ζπγθξηλφκελν κε ην 22% πεξέπνπ ηεο 

ππφινηπεο ρψξαο. 

Οη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο παξαγσγάο μχινπ δηαθφξσλ ρξάζεσλ ζηελ Ήπεηξν (ηερληθά μπιεέα, 

βηνκεραληθφ μχιν, θαπζφμπια, θΪξβνπλα θιπ) παξΪγνληαη απφ ηα δΪζε ηεο Π.Δ. Ησαλλέλσλ. Ζ 

ζπλνιηθά παξαγσγά  ηεο αλΫξρεηαη ζε 100.000 θκ θαηΪ Ϋηνο θαη πξνΫξρεηαη απφ πινηνκέεο ζε 

δΪζε καχξεο πεχθεο, ειΪηεο, νμπΪο, δξπφο, αεέθπιισλ πιαηχθπιισλ θαη ινηπψλ 

πιαηχθπιισλ. ηελ Π.Δ. Άξηαο ε παξαγσγά απηά αλΫξρεηαη  ζε 3.000 θκ θαηΪ Ϋηνο θαη 

πξνΫξρεηαη απφ πινηνκέεο δαζψλ ειΪηεο θαη αεέθπιισλ πιαηχθπιισλ. ηηο Π.Δ. Θεζπξσηέαο 

θαη ΠξΫβεδαο ε παξαγσγά εέλαη ειΪρηζηε θαη πεξηνξέδεηαη ζε θαπζφμπια.   

 

Δ) Λαηνκεία - Μεηαιιεία 

Ζ πξσηνγελάο απφζπαζε πιηθψλ απφ ην Ϋδαθνο ελψ αλάθεη ζηνλ πξσηνγελά ηνκΫα 

παξαγσγάο, ζπλάζσο θαηαηΪζζεηαη ζηνλ δεπηεξνγελά δηφηη πνιιΫο θνξΫο γέλεηαη κηα 

ζηνηρεηψδεο επεμεξγαζέα θαη ρξεζηκνπνηεέηαη πξνεγκΫλνο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη γηα ην 

ιφγσ απηφ δελ ζα ππΪξμεη πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε ζε απηφ ην εγρεηξέδην. 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%83%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9E%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BA
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B7%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%8D%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%87%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC&action=edit&redlink=1
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3. ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ 

 

3.1 ΓΔΝΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

Γηα ηελ εγθαηΪζηαζε θαη ιεηηνπξγέα ησλ Ϋξγσλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκΫα θαη θπξέσο ησλ πηελν-

θηελνηξνθηθψλ κνλΪδσλ θαη ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ απαηηνχληαη κηα ζεηξΪ απφ Ϋξγα ηα νπνέα 

ππφθεηληαη ζηελ εζληθά θαη επξσπατθά λνκνζεζέα.  

θνπφο ηνπ Κεθαιαένπ απηνχ εέλαη λα νξγαλψζεη θαη λα παξαζΫζεη ηηο βαζηθφηεξεο λνκνζεηηθΫο 

δηαηΪμεηο πνπ ηζρχνπλ Ϋσο ζάκεξα γηα θΪζε ζηΪδην. 

Σα ζηΪδηα ηα νπνέα πξΫπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξηλ ηελ ηειηθά αδεηνδφηεζε θαη εγθαηΪζηαζε 

ηνπ Ϋξγνπ εέλαη: 

 Σνπνγξαθηθά απνηχπσζε ζε ζχζηεκα ΔΓΑ „87 

 Πεξηβαιινληηθά αδεηνδφηεζε 

 Οηθνδνκηθά Ϊδεηα 

 Άδεηα εγθαηΪζηαζεο θαη ιεηηνπξγέαο 

 

3.1.1. ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΚαηΪ ηε ζχληαμε ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξΪκκαηνο ζα πξΫπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη ρσξνηαμηθΫο 

θαη πνιενδνκηθΫο δηαηΪμεηο νη νπνέεο Ϋρνπλ ζεζκνζεηεζεέ ζηελ πεξηνρά ηεο Ζπεέξνπ. 

Πξσηέζησο, πξΫπεη λα ιεθζεέ ππφςε ην Πεξηθεξεηαθφ Πιαέζην Υσξνηαμηθνχ θαη Αεηθφξνπ 

ΑλΪπηπμεο ΠεξηθΫξεηαο Ζπεέξνπ (Αξ. 25301/25-06-2003 ΤΑ (ΦΔΚ1451/Β/06-10-2003)). ε 

εμΫιημε εέλαη θαη ε επηθαηξνπνέεζε απηνχ. 

Αθνινχζσο, πξΫπεη λα δηεξεπλεζνχλ νη επηηξεπφκελεο ρξάζεηο γεο ζχκθσλα κε ηα 

ζεζκνζεηεκΫλα ΓεληθΪ ΠνιενδνκηθΪ ρΫδηα (ΓΠ) θαη ρΫδηα Υσξηθάο θαη Οηθηζηηθάο 

ΟξγΪλσζεο Αλνηθηψλ Πφιεσλ (ΥΟΟΑΠ). ηελ ΠεξηθΫξεηα Ζπεέξνπ ζεζκνζεηεκΫλα αλΪ 

Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα εέλαη ηα αθφινπζα: 

 Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ησαλλίλσλ 

ΓΠ ΥΟΟΑΠ 

Πόιεο Ησαλλίλσλ (ΦΔΚ 58/Γ/09-02-1987) 
θαη ηξνπνπνέεζε (ΦΔΚ 658/Γ/13-09-1988) 

Γήκνο Δπξπκελώλ (ΦΔΚ 469/ΑΑΠΘ/2008)  

 

Πόιεο Κόληηζαο (ΦΔΚ 410/Γ/14-06-1988) Γήκνο Μπηδαλίνπ (ΦΔΚ529/ΑΑΠΘ/2009)  

Σξνπνπνέεζε ηεο ππ‟αξηζκ. νηθ. 4682/2009/ 01-
10-2009 απφθαζεο Γ.Γ. ΠεξηθΫξεηαο Ζπεέξνπ 
(ΦΔΚ 90/ΑΑΠΘ/12-05-2011). 

ε ηκήκα ηνπ Γήκνπ Κόληηζαο κε 
αξηζκ.νηθ.22799/801/ 09.04.2014 Απφθαζε 
Γ.Γ. ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο Ζπεέξνπ - 
Γπη. Μαθεδνλέαο (ΦΔΚ 
136/ΑΑΠ/28.04.2014)) 

 

Γήκνο ειιώλ (ΦΔΚ 343/ΑΑΠΘ/2009)  

Γήκνο Δθάιεο (ΦΔΚ 211/ΑΑΠΘ/2009)  

Γήκνο Μνινζζώλ  

Αξ. 82660/3062/30-12-2013 Απφθαζε Γ.Γ. 
ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο Ζπεέξνπ - Γπη. 
Μαθεδνλέαο (ΦΔΚ 14/ΑΑΠΘ/2014) 
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Δπέζεο, γηα ηελ Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα Ησαλλέλσλ Ϋρνπλ ζεζκνζεηεζεέ ε Εψλε Οηθηζηηθνχ 

ΔιΫγρνπ (ΕΟΔ) Ησαλλέλσλ (ΦΔΚ297/Γ/17-05-1989) θαη ηξνπνπνέεζε απηάο (ΦΔΚ389/Γ/21-04-

1993) θαη κε Πξνεδξηθφ ΓηΪηαγκα θαζνξέζηεθαλ νη ρξάζεηο γεο θαη νη φξνη – πεξηνξηζκνέ 

δφκεζεο εθηφο ζρεδένπ νηθηζκψλ γηα ηελ πεξηνρά ηνπ Γάκνπ Γσδψλεο (ΦΔΚ416 ΣΔΤΥΟ 

ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΧΝ ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΔΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ/11-09-2007). 

 

 Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Πξέβεδαο 

ΓΠ ΥΟΟΑΠ 

Γήκνπ Πξέβεδαο (ΦΔΚ 465/ΑΑΠΘ/2009)  Γήκνπ Θεζπξσηηθνύ (ΦΔΚ 
428/ΑΑΠΘ/2009) 

Γήκνπ Φαλαξίνπ,  

α. Αξ. νηθ. 4256/2007/14-09-2007 Απφθαζε 
Έγθξηζεο(ΦΔΚ 451/ΑΑΠΘ/2007) 

β. ΦΔΚ δηφξζσζεο ζθαικΪησλ ΦΔΚ Ϋγθξηζεο Γ.Π.. 
Γάκνπ Φαλαξένπ, Ν. ΠξΫβεδαο (ΦΔΚ 
479/ΑΑΠΘ/2007) 
γ. Αξ.35721/2008/17-07-2008 ζπκπιάξσζε 
δηαηΪμεσλ Γ.Π.. Γάκνπ Φαλαξένπ, Ν. ΠξΫβεδαο 
(ΦΔΚ 334/ΑΑΠΘ/2008) 
δ. Αξ.3895/204/2010/12-04-2010 ζπκπιάξσζε 
δηαηΪμεσλ Γ.Π.. Γάκνπ Φαλαξένπ, Ν. ΠξΫβεδαο 
(ΦΔΚ 166/ΑΑΠΘ/2010) 

ε. Αξ. 50285/3130/2011/18-11-2011 ηξνπνπνέεζε 
ηεο ππ‟αξηζκ. νηθ. 4256/14-9-2007 απφθαζεο Γ.Γ. 
ΠεξηθΫξεηαο Ζπεέξνπ (ΦΔΚ 351/ΑΑΠΘ/2011) 

Γήκνπ Εαιόγγνπ 
(ΦΔΚ417/ΑΑΠΘ/2009) 

θαη ζπκπιάξσζε δηαηΪμεσλ (ΦΔΚ 
153/ΑΑΠΘ/29-04-2010) 

 

 

Γήκνο Λνύξνπ 

Αξ. 38948/2665/11-04-2012 π.ε./2012 Απφθαζε 
Έγθξηζεο ΓΠ (ΦΔΚ185/ΑΑΠ Θ/2012) 

 

 Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θεζπξσηίαο 

ΓΠ ΥΟΟΑΠ 

Γήκνπ Ζγνπκελίηζαο 

Αξ. 73578/4964/17-12-2010 Απφθαζε Έγθξηζεο 

ΓΠ (ΦΔΚ 575/ΑΑΠΘ/31-12-2010) 

 

 

ΠαξΪιιεια ζηελ πεξηνρά ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ζπεέξνπ Ϋρνπλ θαζνξηζηεέ νη ΠεξηνρΫο NATURA 2000 

ζχκθσλα κε ηελ Οδεγέα 92/43/ΔΟΚ θαη ην Νφκν 3937/2011 (ΦΔΚ60Α‟) “Γηαηάξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο” . Οη ΠεξηνρΫο απηΫο εέλαη: 

 

 ΠΔ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΣΤΠΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

GR1310001 E ΒΑΗΛΗΣΑ SCI (ΠΚΔ) 

GR1310002 Ζ ΔΘΝΗΚΟ ΓΡΤΜΟ ΠΗΝΓΟΤ SPA (ΕΔΠ) 

GR1310003 I ΔΘΝΗΚΟ ΓΡΤΜΟ ΠΗΝΓΟΤ  (ΒΑΛΗΑ SCI (ΠΚΔ) 
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ΚΑΛΝΣΑ – ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ) 

GR1320003 C ΚΟΡΤΦΔ ΟΡΟΤ ΓΡΑΜΜΟ SCI (ΠΚΔ) 
SPA (ΕΔΠ) 

GR2130001 C ΔΘΝΗΚΟ ΓΡΤΜΟ ΒΗΚΟΤ ΑΧΟΤ SCI (ΠΚΔ) 

 

GR2310002 C ΚΟΡΤΦΔ ΟΡΟΤ ΜΟΛΗΚΑ SCI (ΠΚΔ) 

GR2310004 K ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΕΑΓΟΡΗΟΤ SCI (ΠΚΔ) 

GR2310005 C ΛΗΜΝΖ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ SCI (ΠΚΔ) 
SPA (ΕΔΠ) 

GR2320006 B ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΣΟΒΟΤ (ΑΝΖΛΗΟ-ΚΑΣΑΡΑ) SCI (ΠΚΔ) 

GR2130007 C ΟΡΟ ΛΑΚΜΟ (ΠΔΡΗΣΔΡΗ) SCI (ΠΚΔ) 

SPA (ΕΔΠ) 

GR2310008 C ΟΡΟ ΜΗΣΗΚΔΛΗ SCI (ΠΚΔ) 
SPA (ΕΔΠ) 

GR2320009 J ΟΡΟ ΣΤΜΦΖ (ΓΚΑΜΖΛΑ) SPA (ΕΔΠ) 

GR2130010 A ΟΡΟ ΓΟΤΚΧΝ, ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟ, ΓΑΟ 
ΜΔΡΟΠΖ, ΚΟΗΛΑΓΑ ΓΟΡΜΟΤ, ΛΗΜΝΖ 
ΓΔΛΒΗΝΑΚΗΟΤ 

SPA (ΕΔΠ) 

GR2110005 B ΟΡΟΗ ΑΘΑΜΑΝΧΝ (ΝΔΡΑΗΓΑ) SCI (ΠΚΔ) 

GR2120009 Α ΟΡΟΗ ΣΑΜΑΝΣΑ, ΦΗΛΗΑΣΧΝ, 
ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΤΝΗ, ΜΔΓΑΛΖ ΡΑΥΖ 

SCI (ΠΚΔ) 

 

 ΠΔ ΑΡΣΑ 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΣΤΠΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

GR2110001 I ΑΜΒΡΑΚΗΚΟ ΚΟΛΠΟ, ΓΔΛΣΑ 
ΛΟΤΡΟΤ&ΑΡΑΥΘΟΤ (ΠΔΣΡΑ, ΜΤΣΗΚΑ, 
ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ) 

SCI (ΠΚΔ) 

GR2110002 B ΟΡΟΗ ΑΘΑΜΑΝΧΝ (ΝΔΡΑΗΓΑ) SCI (ΠΚΔ) 

GR2110004 J ΑΜΒΡΑΚΗΚΟ ΚΟΛΠΟ, ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ 
ΚΑΣΑΦΟΤΡΚΟ ΚΑΗ ΚΟΡΑΝΟΝΖΗΑ 

SPA (ΕΔΠ) 

GR2110005 A ΚΟΗΛΑΓΑ ΑΥΔΛΧΟΤ SPA (ΕΔΠ) 

GR2310012 A ΟΡΟΗ ΒΑΛΣΟΤ SPA (ΕΔΠ) 

 
 ΠΔ ΘΔΠΡΩΣΗΑ 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΣΤΠΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

GR2120001 G ΔΚΒΟΛΔ (ΓΔΛΣΑ) ΚΑΛΑΜΑ SCI (ΠΚΔ) 

GR2120002 G ΔΛΟ ΚΑΛΟΓΗΚΗΟΤ SCI (ΠΚΔ) 

GR2120003 Β ΛΗΜΝΖ ΛΗΜΝΟΠΟΤΛΑ SCI (ΠΚΔ) 

GR2120004 Β ΣΔΝΑ ΚΑΛΑΜΑ SCI (ΠΚΔ) 

GR2120005 F ΤΓΡΟΣΟΠΟ ΔΚΒΟΛΧΝ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΗ 
ΝΖΟ ΠΡΑΟΤΓΗ 

SPA (ΕΔΠ) 

GR2120006 F ΔΛΖ ΚΑΛΟΓΗΚΗ, ΜΑΡΓΑΡΗΣΗ, ΚΑΡΣΔΡΗ, 
ΛΗΜΝΖ ΠΡΟΝΣΑΝΖ 

SPA (ΕΔΠ) 

GR2120007 A ΣΔΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΤ SPA (ΕΔΠ) 

GR2120008 J ΟΡΖ ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ, ΣΔΝΑ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΗ 
ΣΔΝΑ ΑΥΔΡΟΝΣΑ 

SPA (ΕΔΠ) 

GR2120009 A ΟΡΖ ΣΑΜΑΝΣΑ, ΦΗΛΗΑΣΧΝ, 
ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΤΝΗ, ΜΔΓΑΛΖ ΡΑΥΖ 

SPA (ΕΔΠ) 
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GR2140001 K ΔΚΒΟΛΔ ΑΥΔΡΟΝΣΑ (ΑΠΟ ΓΛΧΑ ΔΧ 
ΑΛΧΝΑΚΗ) ΚΑΗ ΣΔΝΑ ΑΥΔΡΟΝΣΑ 

SCI (ΠΚΔ) 

GR2140003 Β ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ ΑΠΟ ΠΑΡΓΑ 
ΔΧ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟ ΑΓΗΟ ΘΧΜΑ 
(ΠΡΔΒΔΕΑ), ΑΚΡ. ΚΔΛΑΓΗΟ-ΑΓ.ΘΧΜΑ 

SCI (ΠΚΔ) 

 

 ΠΔ ΠΡΔΒΔΕΑ 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΣΤΠΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

GR2120008 J ΟΡΖ ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ, ΣΔΝΑ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΗ 
ΣΔΝΑ ΑΥΔΡΟΝΣΑ 

SPA (ΕΔΠ) 

GR2140001 K ΔΚΒΟΛΔ ΑΥΔΡΟΝΣΑ (ΑΠΟ ΓΛΧΑ ΔΧ 
ΑΛΧΝΑΚΗ) ΚΑΗ ΣΔΝΑ ΑΥΔΡΟΝΣΑ 

SCI (ΠΚΔ) 

GR2140003 Β ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ ΑΠΟ ΠΑΡΓΑ 
ΔΧ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟ ΑΓΗΟ ΘΧΜΑ 
(ΠΡΔΒΔΕΑ), ΑΚΡ. ΚΔΛΑΓΗΟ-ΑΓ.ΘΧΜΑ 

SCI (ΠΚΔ) 

 

Μηα επηζθνπηθά ζεψξεζε ησλ πεξηνρψλ πνπ βξέζθνληαη ζε πεξηνρΫο NATURA 2000 ππΪξρεη 

ζηελ ηζηνζειέδα http://natura2000.eea.europa.eu/#. Δπέζεο, ζηελ ηζηνζειέδα www.oikoskopio.gr 

ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγάο ζπληεηαγκΫλσλ ζε ζχζηεκα ΔΓΑ ‟87 κε απνηΫιεζκα ηνλ 

Ϊκεζν εληνπηζκφ ηεο ζΫζεο θαη ηε δηεξεχλεζε εΪλ εληΪζζεηαη ζε πεξηνρά ΝΑTURA 2000.  

 

ΠαξΪιιεια κε ην Νφκν 3937/2011 θαζνξέζηεθαλ κε εηδηθΪ πιαέζηα πεξηβαιινληηθάο πξνζηαζέαο 

νη αθφινπζεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρΫο: 

 Υαξαθηεξηζκφο ηεο ρεξζαέαο πεξηνράο ησλ νξεηλψλ φγθσλ ηεο Β. Πέλδνπ σο Δζληθνχ 

ΠΪξθνπ, θαη θαζνξηζκφο  δσλψλ πξνζηαζέαο θαη θαζνξηζκφο ρξάζεσλ, φξσλ θαη 

πεξηνξηζκψλ δφκεζεο (ΚΤΑ αξ.23069/31-05-2005 ΦΔΚ639/Γ14-06-2005) 

 Υαξαθηεξηζκφο ησλ ρεξζαέσλ, πδΪηηλσλ θαη ζαιΪζζησλ πεξηνρψλ ηνπ Ακβξαθηθνχ 

θφιπνπ σο Δζληθνχ ΠΪξθνπ θαη θαζαξηζκφο ρξάζεσλ, φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ. (ΚΤΑ 

αξ.11989/14-03-2008, ΦΔΚ123/Γ21-03-2008)  

 Υαξαθηεξηζκφο ηεο πεξηνράο ησλ ΣδνπκΫξθσλ (Αζακαληθψλ ΟξΫσλ), ηνπ Πεξηζηεξένπ 

(ξνπο ΛΪθκνπ), ηεο ραξΪδξαο ηνπ πνηακνχ ΑξΪρζνπ θαη ηεο ελδηΪκεζεο απηψλ 

Ϋθηαζεο ηεο Κεληξν-δπηηθάο Πέλδνπ σο Δζληθνχ ΠΪξθνπ, θαζνξηζκφο δσλψλ 

πξνζηαζέαο, ρξάζεσλ, φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο θαη έδξπζε ΦνξΫα Γηαρεέξηζεο 

ηεο. (ΠΓ 09-02-2009 ΦΔΚ49/Γ/12-02-2009) 

 Υαξαθηεξηζκφο ησλ ρεξζαέσλ, πδΪηηλσλ θαη ζαιΪζζησλ πεξηνρψλ ηελψλ θαη εθβνιψλ 

ησλ πνηακψλ ΑρΫξνληα θαη ΚαιακΪ, ηνπ Ϋινπο Καινδηθένπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνράο 

ηνπο, σο πεξηνρψλ Πξνζηαζέαο ηεο Φχζεο θαη Πεξηθεξεηαθψλ Εσλψλ (ΚΤΑ αξ. 

36427/23-03-2009 ΦΔΚ396/Γ/17-09-2009). 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://www.oikoskopio.gr/
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Σν ηνπνγξαθηθφ δηΪγξακκα ππνγεγξακκΫλν απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ πξΫπεη λα ζεσξεζεέ απφ 

ηελ αξκφδηα Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Γάκνπ σο πξνο ηνπο φξνπο δφκεζεο ζε πεξέπησζε 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, απφ ηηο ΑξραηνινγηθΫο Τπεξεζέεο θαη απφ ην Γαζαξρεέν. 

 

3.1.2 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Με ηελ νινθιάξσζε ηεο αλσηΫξσ δηαδηθαζέαο, αθνινπζεέ ε πεξηβαιινληηθά αδεηνδφηεζε ηεο 

εθΪζηνηε κνλΪδαο.  

Ζ γεληθά πεξηβαιινληηθά λνκνζεζέα ε νπνέα ηζρχεη ζάκεξα εέλαη ε αθφινπζε: 

 Ο Νφκνο 1650/1986 "Γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο" (ΦΔΚ 160 Α΄/86)  

 Ο Νφκνο 4014/2011 «Πεξηβαιινληηθά αδεηνδφηεζε Ϋξγσλ θαη δξαζηεξηνηάησλ, ξχζµηζε 

απζαηξΫησλ ζε ζπλΪξηεζε µε δεµηνπξγέα πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγένπ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο 

αξµνδηφηεηαο Τπνπξγεένπ ΠεξηβΪιινληνο» (Φ.Δ.Κ. 209/Α/21-09-2011).  

 Ζ Τπνπξγηθά Απφθαζε 170225/2014 «Δμεηδέθεπζε ησλ πεξηερνκΫλσλ ησλ θαθΫισλ 

πεξηβαιινληηθάο αδεηνδφηεζεο Ϋξγσλ θαη δξαζηεξηνηάησλ ηεο θαηεγνξέαο Α ηεο 

ΤΑ1958/2021(Β‟21) φπσο ηζρχεη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 11 ηνπ Ν.4014/2011(Α‟209) θαζψο 

θαη θΪζε Ϊιιεο ζρεηηθάο λνκνζεζέαο» 

 Ο Νφκνο 3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ Αξραηνηάησλ θαη ελ γΫλεη ηεο Πνιηηηζηηθάο 

ΚιεξνλνµηΪο» (Φ.Δ.Κ. 153/Α/28-06-2002).  

 Ζ Τπνπξγηθά Απφθαζε (ΤΑ) 1958/2012 «ΚαηΪηαμε δεµφζησλ θαη ηδησηηθψλ Ϋξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηάησλ ζε θαηεγνξέεο θαη ππνθαηεγνξέεο ζχµθσλα µε ην Ϊξζξ. 1 παξ. 4 ηνπ Ν. 

4014/2011» (Φ.Δ.Κ. 21/Β/13-01-2012), φπσο ηξνπνπνηάζεθε µε ηελ Τ.Α. 20741/2012 

«Σξνπνπνέεζε ηεο 1958/2012 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΠεξηβΪιινληνο, ΔλΫξγεηαο θαη 

Κιηµαηηθάο Αιιαγάο» (Φ.Δ.Κ. 1565/Β/08-05-2012).  

 Ζ Τπνπξγηθά Απφθαζε (ΤΑ) κε αξ.167563/13 (ΦΔΚ 964/Β/13) κε ηελ νπνέα εμεηδηθεχνληαη 

νη δηαδηθαζέεο θαη ηα εηδηθφηεξα θξηηάξηα πεξηβαιινληηθάο αδεηνδφηεζεο 

 Οη ΠξνδηαγξαθΫο ηεο Δηδηθάο Οηθνινγηθάο Αμηνιφγεζεο (ΦΔΚ 2436/Β/2013) γηα Ϋξγα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηεγνξέαο Β ηνπ Ϊξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ Α΄ 209)  

 Ζ Κ.Τ.Α. µε αξηζµ. Ζ.Π. 13588/725/2006 «ΜΫηξα, φξνη θαη πεξηνξηζµνέ γηα ηε δηαρεέξηζε 

επηθέλδπλσλ απνβιάησλ, θ.η.ι.» (Φ.Δ.Κ. 383/Β/28-03-2006).  

 Ζ Κ.Τ.Α. µε αξηζµ. Ζ.Π. 24944/1159/2006 «Έγθξηζε γεληθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα 

ηε δηαρεέξηζε επηθέλδπλσλ απνβιάησλ, θ.η.ι.» (Φ.Δ.Κ. 791/Β/30-06-2006).  

 Ζ Κ.Τ.Α.8668/2007 «Έγθξηζε εζληθνχ ζρεδηαζµνχ δηαρεέξηζεο επηθέλδπλσλ απνβιάησλ, 

θ.η.ι.» (Φ.Δ.Κ. 287/Β/02-03-2007).  

 Ο Νφκνο 4015/2011 «Θεζµηθφ πιαέζην γηα ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζµνχο, ηηο ζπιινγηθΫο 

νξγαλψζεηο θαη ηελ επηρεηξεµαηηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ θφζµνπ - ΟξγΪλσζε ηεο επνπηεέαο 

ηνπ ΚξΪηνπο» (Φ.Δ.Κ. 210/Α/21-09-2011).  

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=UuDNTwr9u80%3d&tabid=804&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=9v2OD%2bFaud0%3d&tabid=804&language=el-GR
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 Ο Νφκνο 4042/2012 «Πνηληθά πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο − Δλαξµφληζε µε ηελ Οδεγέα 

2008/99/ΔΚ − Πιαέζην παξαγσγάο θαη δηαρεέξηζεο απνβιάησλ − Δλαξµφληζε µε ηελ 

Οδεγέα 2008/98/ΔΚ − Ρχζµηζε ζεµΪησλ Τπνπξγεένπ ΠεξηβΪιινληνο, ΔλΫξγεηαο θαη 

Κιηµαηηθάο Αιιαγάο» (Φ.Δ.Κ. 24/Α/13-02-2012).  

 Ζ Τ.Α. 15277/2012 «Δμεηδέθεπζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ελζσµΪησζε ζηηο ΑπνθΪζεηο 

Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ ά ζηηο Πξφηππεο ΠεξηβαιινληηθΫο Γεζµεχζεηο ηεο 

πξνβιεπφµελεο απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο Γαζηθάο Ννµνζεζέαο Ϋγθξηζεο επΫµβαζεο, γηα Ϋξγα 

θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξηψλ Α θαη Β ηεο ππνπξγηθάο απφθαζεο µε αξηζµ. 1958/2012 

(ΦΔΚ21/Β΄/13.1.2012), ζχµθσλα µε ην Ϊξζξν 12 ηνπ Ν. 4014/2011» (Φ.Δ.Κ. 1077/Β/09-

04-2012). 

 Ζ Τ.Α. Τ1γ/Γ.Π/ νηθ. 96967/2012 (ΦΔΚ 2718/Β`/8.10.2012) Τγεηνλνκηθνέ φξνη θαη 

πξνυπνζΫζεηο ιεηηνπξγέαο επηρεηξάζεσλ ηξνθέκσλ θαη πνηψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο. 

 Ζ Τ.Α. νηθ. 145116/2011 (ΦΔΚ 354/Β`/8.3.2011) Καζνξηζκφο κΫηξσλ, φξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνέεζε επεμεξγαζκΫλσλ πγξψλ απνβιάησλ θαη Ϊιιεο 

δηαηΪμεηο. 

 Ζ Δγθ. 1589/2011 Γηεπθξηλάζεηο ζρεηηθΪ κε ηελ νξζά εθαξκνγά ηεο ΚΤΑ 45116/2.2.2011 

(ΦΔΚ 354/Β/2011) «Καζνξηζκφο κΫηξσλ, φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

επαλαρξεζηκνπνέεζε επεμεξγαζκΫλσλ πγξψλ απνβιάησλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» κεηΪ ηελ 

Ϋθδνζε ηνπ Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α/21.9.2011). 

 Ζ Δγθ. νηθ. 145447/2011 Γηεπθξηλάζεηο ζρεηηθΪ κε ηελ νξζά εθαξκνγά ηεο ΚΤΑ νηθ. 

145116/2.2.2011 (ΦΔΚ 354/Β/2011) «Καζνξηζκφο κΫηξσλ, φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

επαλαρξεζηκνπνέεζε επεμεξγαζκΫλσλ πγξψλ απνβιάησλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» 

 Ζ Οδεγέα 91/676/ΔΟΚ «Γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ πδΪησλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθάο 

πξνΫιεπζεο» ελαξκνλέζηεθε κε ηελ Δζληθά Ννκνζεζέα κε ηελ ΚΤΑ 161690/1335/1997 

(ΦΔΚ Β‟ 519/25-6-1997). 

 Ζ ΚΤΑ 20419/2522/18-9-2001 (ΦΔΚ 1212B/14-9-2001) επηθαηξνπνέεζε θαη ζπκπιάξσζε 

ηνπ θαηαιφγνπ ησλ εππξφζβιεησλ δσλψλ, κε ηελ ζπκπεξηιακβΪλνληαο θαη ηελ πεξηνρά 

ηεο ΠεδηΪδαο Άξηαο-ΠξΫβεδαο. 

 Ζ ΚΤΑ 43504/2005 “Άδεηεο ρξάζεο λεξνχ θαη εθηΫιεζεο Ϋξγσλ αμηνπνέεζεο ηνπο, 

δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο, πεξηερφκελν θαη δηΪξθεηα”. 

 Ο Νφκνο 3199/2003 “Πξνζηαζέα θαη δηαρεέξηζε πδΪησλ – Δκαξκφληζε κε ηελ Οδεγέα 

200/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπαΐθνχ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 23 εο Οθησβξένπ 2000″. 

ηελ πεξέπησζε φπνπ ηα Ϋξγα θαηαηΪζζνληαη ζηελ θαηεγνξέα Β ηεο Τπνπξγηθάο Απφθαζεο 

1958/2012 ηφηε ζπληΪζζνληαη νη Πξφηππεο ΠεξηβαιινληηθΫο Γεζκεχζεηο ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζέα πνπ πεξηγξΪθεηαη ζηνλ πέλαθα πνπ αθνινπζεέ: 

 

 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9464
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=8839
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9102
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=8985
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=IL2uv6sc2wo%3d&tabid=250&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ZFOPGhAgGio%3d&tabid=250&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=cAGn7h6PJJg%3d&tabid=250&language=el-GR
http://www.apdaigaiou.gov.gr/wp-content/uploads/1.-%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%9A%CE%A5%CE%91-435042005-%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CF%812.pdf
http://www.apdaigaiou.gov.gr/wp-content/uploads/1.-%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%9A%CE%A5%CE%91-435042005-%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CF%812.pdf
http://www.apdaigaiou.gov.gr/wp-content/uploads/2.-%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-31992003-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%85%CE%B4%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-.pdf
http://www.apdaigaiou.gov.gr/wp-content/uploads/2.-%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-31992003-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%85%CE%B4%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-.pdf
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Πξόηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεύζεηο 

1 Κηελν-πηελνηξνθηθΫο εγθαηαζηΪζεηο ΦΔΚ Β' 2002/14.8.2013 

2 ΤδαηνθαιιηΫξγεηεο ΦΔΚ Β' 2405/26.9.2013 

 

ηελ ηζηνζειέδα ηνπ Τπνπξγεένπ ΠεξηβΪιινληνο θαη Κιηκαηηθάο Αιιαγάο ππΪξρνπλ ηα 

αληέζηνηρα Ϋληππα πεξηβαιινληηθάο αδεηνδφηεζεο. (www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid= 

852&language=el-GR) 

 

3.1.3 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ – ΚΣΗΡΗΟΓΟΜΗΚΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Οη πνιενδνκηθΫο θαη θηηξηνδνκηθΫο δηαηΪμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζε θΪζε θηηξηαθφ Ϋξγν ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκΫα εκπεξηΫρνληαη ζηελ παξαθΪησ λνκνζεζέα: 

 Ο Ν. 4067/2012 (ΦΔΚ 79/Α/9.4.12) «ΝΫνο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» 

 Σν Π.Γ/14.07.1999 (ΦΔΚ.580/Γ'/27.07.1999) «Κψδηθαο Βαζηθάο Πνιενδνκηθάο 

Ννκνζεζέαο» 

 Σν ΠΓ/24-5-85 (ΦΔΚ 270/Γ/31-5-85) «Σξνπνπνέεζε ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο 

ησλ γεπΫδσλ ησλ θεέκελσλ εθηφο ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδέσλ ησλ πφιεσλ θαη εθηφο ησλ 

νξέσλ λνκέκσο πθηζηΪκελσλ πξν ηνπ 1923 νηθηζκψλ.»  (Δθηφο ζρεδένπ δφκεζε) 

 Σν Π.Γ. 71/1988 (ΦΔΚ 32/Α`/17.2.1988) «Καλνληζκφο ππξνπξνζηαζέαο ησλ θηηξέσλ» θαη 

νη κεηΫπεηηα ηξνπνπνηάζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο απηνχ. 

 Σν Ν. 2971/2001 (ΦΔΚ 285 Α΄/2001) φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 4281/2014  (ΦΔΚ 160 

Α‟/8-8-2014): «Ρπζκέζεηο πεξέ αηγηαινχ, παξαιέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» 

Οη δηαδηθαζέα πνιενδνκηθάο αδεηνδφηεζεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ πξαγκαηνπνηεέηαη βΪζε 

φζσλ νξέδνληαη ζην Ν.4030/2011 (ΦΔΚ 249Α /25.11.2011) 

 

3.2 ΔΗΓΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ην παξφλ θεθΪιαην ζα επηρεηξεζεέ κηα ζπλνπηηθά παξνπζέαζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζένπ πνπ 

δηΫπεη θΪζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκΫα μερσξηζηΪ. θνπφο ηνπ εέλαη ε γεληθά 

θαζνδάγεζε ηνπ κειεηεηά θαη φρη ε πιάξεο παξνπζέαζε. ε θΪζε πεξέπησζε ν κειεηεηάο 

νθεέιεη λα εμεηΪζεη αλαιπηηθΪ ην λνκνζεηηθφ πιαέζην πξηλ πξνρσξάζεη ζηελ ζχληαμε ηεο 

κειΫηεο. 

 

3.2.1 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΡΓΩΝ ΠΣΖΝΟ-ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

ΠΫξα απφ ηηο γεληθΫο δηαηΪμεηο πνπ αλαθΫξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθΪιαην ην θαζεζηψο 

αδεηνδφηεζεο ησλ θηελνηξνθηθψλ κνλΪδσλ δηΫπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο βαζηθΫο δηαηΪμεηο: 

 Ο Νφκνο 4056/2012 (ΦΔΚ 52/A/12-03-2012) «Ρπζκέζεηο γηα ηελ θηελνηξνθέα θαη ηηο 

θηελνηξνθηθΫο εγθαηαζηΪζεηο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=M%2bHguCqVzc0%3d&tabid=804&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=fCKAQuci1zc%3d&tabid=804&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=%20852&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=%20852&language=el-GR
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=1613&item_id=1979
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 Ο Νφκνο 4235/2014 (ΦΔΚ 32 Α/11-02-2014) «ΓηνηθεηηθΪ κΫηξα, δηαδηθαζέεο θαη θπξψζεηο 

ζηελ εθαξκνγά ηεο ελσζηαθάο θαη εζληθάο λνκνζεζέαο ζηνπο ηνκεέο ησλ ηξνθέκσλ, ησλ 

δσνηξνθψλ θαη ηεο πγεέαο θαη πξνζηαζέαο ησλ δψσλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγεένπ Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ.» 

 Ζ Γηεπθξηληζηηθά Δγθχθιηνο κε αξ.πξση. 1464/67426/13-06-012 ηνπ Τπνπξγεένπ Αγξνηηθάο 

ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ (ΑΓΑ:Β4Λ0Β-ΓΦ) ηνπ Ν. 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α΄). 

 Ζ Γηεπθξηληζηηθά Δγθχθιηνο κε αξ.πξση. 2025/113925/12-09-2014 ηνπ Τπνπξγεένπ 

Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ (ΑΓΑ: 697ΠΒ-Η2) γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ λ. 4056/2012 

(ΦΔΚ 52 Α΄) φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 4235/2014 (ΦΔΚ 32 Α΄). 

 Ζ ΚΤΑ 3089Β/04-12-2013 πεξέ «ΑληηθαηΪζηαζεο ηνπ Παξαξηάκαηνο VII ηεο ΤΑ 1958/2012 

«ΚαηΪηαμε δεµφζησλ θαη ηδησηηθψλ Ϋξγσλ θαη δξαζηεξηνηάησλ ζε θαηεγνξέεο θαη 

ππνθαηεγνξέεο ζχµθσλα µε ην Ϊξζξν 1 παξΪγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 

209/2011)» (Β΄ 21), φπσο ηζρχεη 

 Ζ Τ.Α. Τ1β/2000/1995 (ΦΔΚ 343/Β`/4.5.1995) Τγεηνλνκηθά ΓηΪηαμε «Πεξέ φξσλ ηδξχζεσο 

θαη ιεηηνπξγέαο πηελν-θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ» 

 Ο Νφκνο 354/2001 (ΦΔΚ 343/Α`/22.10.2001) «Πξνζηαζέα ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεέα» ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγέα 98/58/Δ.Κ. ηνπ πκβνπιένπ θαη ζε εθηΫιεζε ηεο απφθαζεο 

2000/50/Δ.Κ. ηεο Δπηηξνπάο 

 Ζ ΚΤΑ 5888/03-02-2004 «Καζνξηζκφο πξνυπνζΫζεσλ, φξσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ 

Ϋθδνζε ηεο Ϋγθξηζεο θαηαζθεπάο θαη εγθαηΪζηαζεο θηελνηξνθηθψλ ζηεγΪζηξσλ κε 

ζθειεηφ ζεξκνθεπένπ θαη θηλεηψλ θηελνηξνθηθψλ ζηεγΪζηξσλ» 

 Ο Νφκνο 4178/ 2013 (ΦΔΚ 174/A/08-08-2013) «Αληηκεηψπηζε ηεο Απζαέξεηεο Γφκεζεο - 

Πεξηβαιινληηθφ Ηζνδχγην θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». (Ϊξζξν 23 παξ. 13) 

 Ο Κψδηθαο Οξζάο Γεσξγηθάο Πξαθηηθάο  (ΦΔΚ 477Β/ 2000 θαη ΦΔΚ142Β/2004) 

Ζ λνκνζεζέα πνπ αθνξΪ ηελ θαηαζθεπά θαη ηελ Ϋθδνζε Ϊδεηαο εγθαηΪζηαζεο θηελνηξνθηθψλ 

εγθαηαζηΪζεσλ αιιΪ θαη ηε λνκηκνπνέεζε ησλ πθηζηΪκελσλ απζαέξεησλ θαηαζθεπψλ εέλαη Ϋλα 

ζχλζεην δάηεκα πνπ ε πνιηηεέα Ϋρεη θΪλεη αξθεηΫο πξνζπΪζεηεο γηα ηελ επέιπζά ηνπ. ΠΫξα απφ 

ην ΦΔΚ 270/Γ/1985 πνπ θαζνξέδεη ηνπο φξνπο δφκεζεο εθηφο ζρεδένπ θαη ηηο παξεθθιέζεηο γηα 

ηα θηελνηξνθηθΪ θηέξηα, ν  πιΫνλ πξφζθαηνο λφκνο πνπ νξέδεη ηε δηαδηθαζέα αδεηνδφηεζεο 

εγθαηΪζηαζεο θηελνηξνθηθάο κνλΪδαο εέλαη ν Ν. 4056/2012 (ΦΔΚ 52/Α/12-5-2012) «Ρπζκέζεηο 

γηα ηελ θηελνηξνθέα θαη ηηο θηελνηξνθηθΫο εγθαηαζηΪζεηο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». Αθνινχζεζαλ δχν  

δηεπθξηληζηηθΫο εγθχθιηνη γηα ηελ εξκελεέα ηνπ Νφκνπ 4056/2012/1 κε ΑΓΑ:Β4Λ0Β-ΓΦ θαη ΑΓΑ: 

697ΠΒ-Η2.  

Ο λφκνο θηλάζεθε ζηνπο αθφινπζνπο Ϊμνλεο.  

 Σε δεκηνπξγέα ππεξεζέαο κηαο ζηΪζεο, ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθάο Οηθνλνκέαο θαη 

Κηεληαηξηθάο ησλ θαηΪ ηφπνπο πεξηθεξεηαθψλ ελνηάησλ, ε νπνέα ζα απνηειεέ ην κνλαδηθφ 

ζεκεέν επαθάο ησλ θηελνηξφθσλ κε δεκφζηα ππεξεζέα 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=5552
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 Σελ αιιαγά ηεο δηαδηθαζέαο αδεηνδφηεζεο, απφ ην ζράκα «πξψηα Ϋιεγρνο θαη κεηΪ 

αδεηνδφηεζε» ζην ζράκα «πξνζσξηλά αδεηνδφηεζε, κε ηελ ππνβνιά ησλ πξνβιεπφκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη θαηφπηλ Ϋιεγρνο ησλ δεισζΫλησλ δεζκεχζεσλ θαη πξνυπνζΫζεσλ 

κεηΪ απφ απηνςέα θαη νξηζηηθά αδεηνδφηεζε». 

 Σνλ Ϋιεγρν ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ φρη κφλν θαηΪ ηελ Ϋθδνζε ηεο αδεέαο αιιΪ 

θαη κεηαγελΫζηεξα κε ππνρξεσηηθνχο ηαθηηθνχο θαη Ϋθηαθηνπο ειΫγρνπο. 

 Σελ θαηαγξαθά ησλ αδεηνδνηεζεηζψλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ κε ηε δεκηνπξγέα 

απηνηεινχο ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ. 

Βαζηθφο γηα ηελ εξκελεέα ηνπ λφκνπ εέλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ 

ζηηο εμάο ηξεηο θαηεγνξέεο. 

 

Η. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΩΣΖ: ΠΡΟΥΔΗΡΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ  

ΠεξηιακβΪλεη ηα πξφρεηξα θαηαιχκαηα δψσλ γηα ηα νπνέα δελ απαηηεέηαη Ϋθδνζε νηθνδνκηθάο 

Ϊδεηαο (Ϊδεηα δφκεζεο θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4067/2012).  Με ηνλ φξν πξφρεηξα θαηαιχκαηα 

λννχληαη νη θαηαζθεπΫο νη νπνέεο δελ Ϋρνπλ θΫξνληα δνκηθφ ζθειεηφ απφ νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα 

ά δνκηθφ ρΪιπβα ά δνκηθά μπιεέα, εέλαη θαηαζθεπαζκΫλεο απφ πιηθΪ φπσο πΫηξεο, ά 

ηζηκεληφιηζνπο ά μχια ά θιαδηΪ ά ιακαξέλεο ά ζπλδπαζκφ απηψλ, εμππεξεηνχλ ηηο αλΪγθεο 

εθηαηηθάο κνξθάο θηελνηξνθέαο ά κεηαθηλνχκελνπο θηελνηξφθνπο, κπνξνχλ εχθνια λα 

απνζπλαξκνινγεζνχλ θαη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην ζεκεέν ιεηηνπξγέαο ηεο θηελνηξνθηθάο 

εγθαηΪζηαζεο, δε δηαζΫηνπλ ζπζηάκαηα ρεηξηζκνχ πγξψλ απνβιάησλ.  

 

II. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΔΤΣΔΡΖ: ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΝΣΑΗ 

ΜΔ ΚΔΛΔΣΟ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΒΑΔΗ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ ΣΤΠΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Ή 

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΝΣΑΗ ΒΑΔΗ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ 

ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΥΡΗ 300 η.κ.  

ΠεξηιακβΪλνληαη νη θηελνηξνθηθΫο εγθαηαζηΪζεηο νη νπνέεο:  

1. θαηαζθεπΪδνληαη κε ζθειεηφ ζεξκνθεπένπ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκΫλνπο ηχπνπο 

θηελνηξνθηθψλ ζηεγΪζηξσλ (ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ) φπσο απηνέ νξέδνληαη ζηελ ππ‟ αξ. 5888/03-

02-2004 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ ΠεξηβΪιινληνο, Υσξνηαμέαο θαη Γεκνζέσλ Έξγσλ θαη Γεσξγέαο 

θαη γηα ηηο νπνέεο εθδέδεηαη Ϋγθξηζε ηάξεζεο ηνπ ηχπνπ θαηαζθεπάο απφ ηελ αξκφδηα 

πνιενδνκέα αληέ νηθνδνκηθάο αδεέαο. ΜεηΪ ηελ απνπεξΪησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ ηε 

κεηαθνξΪ ησλ δψσλ ζηελ εγθαηΪζηαζε ν ελδηαθεξφκελνο θηελνηξφθνο πξνζθνκέδεη ζηελ 

αξκφδηα πνιενδνκέα βεβαέσζε – εγγχεζε ηεο θαηαζθεπΪζηξηαο εηαηξέαο θαη ε πνιενδνκέα 

ζεσξεέ ηελ αξρηθά Ϋγθξηζε θαηαζθεπάο σο πξνο ηελ απνπεξΪησζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ ζεσξεκΫλε 

πιΫνλ Ϋγθξηζε θαηαζθεπάο ελΫρεη ηε ζΫζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηάξεζεο ησλ ηχπσλ θαηαζθεπάο 

(Ϊξζξν 6 ηνπ λ. 4056/2012)  
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2. Ϋρνπλ κΫγεζνο κΫρξη 300 η.κ. θαη θαηαζθεπΪδνληαη ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκΫλα πξφηππα 

θαηαζθεπψλ, φπσο απηΪ νξέδνληαη ζηελ ππ‟ αξ. 281273/27-08-2004 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ 

ΠεξηβΪιινληνο, Υσξνηαμέαο θαη Γεκνζέσλ Έξγσλ θαη Γεσξγέαο θαη γηα ηηο νπνέεο εθδέδεηαη 

Ϋγθξηζε ηάξεζεο ησλ πξνηχπσλ θαηαζθεπάο απφ ηελ αξκφδηα πνιενδνκέα αληέ νηθνδνκηθάο 

Ϊδεηαο. ΜεηΪ ηελ απνπεξΪησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ ηελ κεηαθνξΪ ησλ δψσλ ζηελ 

εγθαηΪζηαζε ν ελδηαθεξφκελνο θηελνηξφθνο πξνζθνκέδεη ζηελ αξκφδηα πνιενδνκέα ππεχζπλε 

δάισζε ηνπ επηβιΫπνληνο κεραληθνχ θαη ε πνιενδνκέα ζεσξεέ ηελ αξρηθά Ϋγθξηζε θαηαζθεπάο 

σο πξνο ηελ απνπεξΪησζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ ζεσξεκΫλε πιΫνλ Ϋγθξηζε θαηαζθεπάο ελΫρεη ηε 

ζΫζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηάξεζεο ησλ πξνηχπσλ θαηαζθεπάο (Ϊξζξν 6 ηνπ λ. 4056/2012). 

Δπηζεκαέλεηαη φηη θαη ζηηο δχν παξαπΪλσ θαηεγνξέεο δελ απαηηεέηαη εθπφλεζε κειΫηεο 

θαηαζθεπάο, απαηηεέηαη φκσο ε επέβιεςε θαηαζθεπάο απφ κεραληθφ.  

 

ΗΗΗ. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΡΗΣΖ: ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ Ζ 

ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΖ 

ΠεξηιακβΪλνληαη νη θηελνηξνθηθΫο εγθαηαζηΪζεηο γηα ηηο νπνέεο απαηηεέηαη ε Ϋθδνζε νηθνδνκηθάο 

αδεέαο (Ϊδεηα δφκεζεο θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4067/2012). 

 

ηα Ϊξζξα 3 θαη 4 ηνπ Ν.4056/2012 νξέδνληαη ε αξκφδηα αδεηνδνηνχζα αξρά (ΑΑΑ) πνπ εέλαη ε 

Γηεχζπλζε Αγξνηηθάο Οηθνλνκέαο θαη Κηεληαηξηθάο ηεο νηθεέαο πεξηθεξεηαθάο ελφηεηαο θαη ε 

επηηξνπά ζηαβιηζκνχ αληέζηνηρα θαη ηα θαζάθνληα θΪζε κέαο. ην Ϊξζξν 5 αλαθΫξνληαη νη 

ζΫζεηο πνπ επηηξΫπεηαη ε εγθαηΪζηαζε θαη νη ειΪρηζηεο επηηξεπηΫο απνζηΪζεηο απφ δηΪθνξα 

θηέξηα, νδνχο ά πεξηνρΫο. πλνπηηθΪ νξέδνληαη ζην παξΪξηεκα ηνπ λφκνπ ζηνπο παξαθΪησ 

πέλαθεο.  
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Ζ Ϋλλνηα «ηζνδχλακν δψν» ρξεζηκνπνηεέηαη σο κνλΪδα κΫηξεζεο ζηελ νπνέα κεηαηξΫπνληαη φια 

ηα δψα θαη θαζνξέδεηαη απφ ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο ηνπ Τπνπξγεένπ ΠεξηβΪιινληνο, 

Υσξνηαμέαο θαη Γεκνζέσλ Έξγσλ. Έλα ηζνδχλακν δψν αληηζηνηρεέ κε: 

α. 1 ρνηξνκεηΫξα κε φια ηα παξΪγσγΪ ηεο (γηα κνλΪδεο κηθηάο θαηεχζπλζεο). 

β. 5,5 ρνέξνπο πΪρπλζεο (γηα ακηγεέο κνλΪδεο ρνέξσλ πΪρπλζεο απφ 25-100 θηιΪ). 

γ. 2,75 ρνηξνκεηΫξεο κε ηα παξΪγσγΪ ηνπο κΫρξη 25 θηιΪ (γηα ακηγεέο κνλΪδεο αλαπαξαγσγάο). 

δ. 1 γαιαθηνθφξα αγειΪδα ά 1,5 κφζρνπο πΪρπλζεο. 

ε. 1 έππν 

ζη. 50 αέγεο ά πξφβαηα αλεμαξηάηνπ ειηθέαο. 

δ. 150 σνηφθεο φξληζεο ά 250 θνηφπνπια πΪρπλζεο ά 100 πΪπηεο ά 100 ηλδηΪλνπο 

(γαινπνχιεο). 

ε. 50 θνπλΫιηα αλεμαξηάηνπ ειηθέαο. 

ΔΪλ απφ ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ ηζνδχλακσλ δψσλ πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ απνζηΪζεσλ ιακβΪλεηαη κφλν ην αθΫξαην κΫξνο. 

ην Ϊξζξν 6 ηνπ λφκνπ πεξηγξΪθεηαη ε δηαδηθαζέα πνπ πξΫπεη λα αθνινπζάζεη ν 

ελδηαθεξφκελνο γηα λα ηνπ ρνξεγεζεέ Ϊδεηα εγθαηΪζηαζεο θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ. Ζ 

δηαδηθαζέα εμαξηΪηαη απφ ηελ θαηεγνξέα πνπ αλάθεη ε εγθαηΪζηαζε.  

 

ΠΡΩΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

Γηα ηελ πξψηε θαηεγνξέα απαηηνχληαη κφιηο ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθΪ: 

 Αέηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ φπνπ νθεέιεη λα αλαθΫξεη ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρεέξεζεο 

(αξηζκφο εθηξεθφκελσλ δψσλ), ηε γεσγξαθηθά ηεο ζΫζε κε ζπληεηαγκΫλεο αλαθνξΪο θαη 

ηε δηεχζπλζε επηθνηλσλέαο ηνπ. 

 Γάισζε ηνπ κειεηεηά ά ηνπ θνξΫα ηεο εγθαηΪζηαζεο γηα ηελ αλΪιεςε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ πξφηππσλ πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ (ΠΠΓ). 

 Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α‟75) ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνξΫα φηη ηα 

δεινχκελα ζηνηρεέα ηεο εθκεηΪιιεπζεο εέλαη αιεζά θαη φηη ε εθκεηΪιιεπζε ιεηηνπξγεέ 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. ΑλαιπηηθΪ ηα δεινχκελα ζηνηρεέα αλαθΫξνληαη ζην 

εδΪθην γ, παξΪγξαθν 3 Ϊξζξν 6 ηνπ λφκνπ. 

Σν απνδεηθηηθφ θαηΪζεζεο ηνπ θαθΫινπ Ϋρεη ηζρχ Ϊδεηαο εγθαηΪζηαζεο κΫρξη λα 

πξαγκαηνπνηεζεέ απηνςέα απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά ζηαβιηζκνχ θαη λα ζπληαρζεέ ην πξαθηηθφ 

ειΫγρνπ ηάξεζεο ησλ αλσηΫξσ πξνυπνζΫζεσλ. ΜΫζα ζε δηΪζηεκα ελφο κελφο απφ ηελ 

θαηΪζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε ΑΑΑ εθδέδεη ηελ Ϊδεηα εγθαηΪζηαζεο εθφζνλ απνδεηρζεέ απφ 

ηελ απηνςέα ε ηάξεζε ησλ πξνυπνζΫζεσλ. 
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ΓΔΤΣΔΡΖ ΚΑΗ ΣΡΗΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

Σεο Ϋθδνζεο Ϊδεηαο εγθαηΪζηαζεο γηα ηε δεχηεξε θαη ηελ ηξέηε θαηεγνξέα, φπσο νξέδνληαη ζην 

Ϊξζξν 2, πξνεγεέηαη ε Ϊδεηα πξνΫγθξηζεο εγθαηΪζηαζεο.  

Γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο πξνΫγθξηζεο απαηηνχληαη: 

 Αέηεζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ζηελ ΑΑΑ φπνπ ζα δειψλεηαη ε δηεχζπλζε επηθνηλσλέαο ηνπ. 

 ΜειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ά δάισζε αλΪιεςεο ησλ ΠΠΓ αλΪινγα κε ηηο 

επηπηψζεηο πνπ ζα Ϋρεη ε εγθαηΪζηαζε ζην πεξηβΪιινλ θαη ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 2 Ϋσο 4 

ηνπ λφκνπ 4014/2011. 

 Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (Α‟75) ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνξΫα ά ηνπ κεραληθνχ ά 

ηνπ γεσηερληθνχ φηη ηα δεινχκελα ζηνηρεέα ηεο εθκεηΪιιεπζεο εέλαη αιεζά θαη φηη ε 

εθκεηΪιιεπζε ιεηηνπξγεέ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. ΑλαιπηηθΪ ηα δεινχκελα 

ζηνηρεέα αλαθΫξνληαη ζην εδΪθην γ, παξΪγξαθν 4 Ϊξζξν 6 ηνπ λφκνπ. 

 Έθζεζε γεσηερληθνχ ζπκβνχινπ πνπ πεξηγξΪθεη ηελ ηθαλνπνέεζε ησλ δσνηερληθψλ 

δεδνκΫλσλ ηεο εγθαηΪζηαζεο. 

Ζ πξνΫγθξηζε εθδέδεηαη απζεκεξφλ θαη αθνχ εθδνζεέ Ϋρεη ηελ ηζρχ Ϊδεηαο εγθαηΪζηαζεο κΫρξη 

λα εθδνζεέ ε ηειεπηαέα. 

Γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο Ϊδεηαο εγθαηΪζηαζεο απαηηνχληαη: 

 Άδεηα πξνΫγθξηζεο εγθαηΪζηαζεο 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Απφθαζε Ϋγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ) φπνπ απαηηεέηαη ζχκθσλα κε ην Ν. 

4014/2011 ε νπνέα δεηεέηαη απφ ηελ ΑΑΑ ζηελ αξκφδηα πεξηβαιινληηθά αξρά. 

 Πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο επηηξνπάο ζηαβιηζκνχ πνπ ζπληΪζζεηαη Ϋπεηηα απφ απηνςέα 

εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ θαηΪζεζε ηεο αέηεζεο. 

Δθφζνλ δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ θαηαηΫζεθαλ εέλαη πιάξε θαη φηη ηεξνχληαη νη 

πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδεη ν λφκνο θαη ηα ζηνηρεέα πνπ δειψλνληαη ζηελ ππεχζπλε δάισζε ε 

ΑΑΑ εθδέδεη ηελ Ϊδεηα εγθαηΪζηαζεο. ε αληέζεηε πεξέπησζε δέλεηαη πξνζεζκέα 3 κελψλ γηα λα 

Γηα ηε δεχηεξε θαηεγνξέα ηνπ 4056/2012 πηζηνπνηεηηθφ ηάξεζεο ηχπνπ 
ά ησλ πξνηχπσλ θαηαζθεπάο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ απφ ηελ 
Τπεξεζέα Γφκεζεο πνπ εθδέδεηαη κε βΪζεη ηεο ΚΤΑ 5888/03-02-2004. 

 
 
Γηα ηελ ηξέηε θαηεγνξέα νηθνδνκηθά Ϊδεηα ησλ εγθαηαζηΪζεσλ 

  
Γηα θηηξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο πνπ απαιιΪζζνληαη απφ ηελ ππνρξΫσζε 
Ϋθδνζεο Ϊδεηαο δφκεζεο ζρεηηθά βεβαέσζε απαιιαγάο απφ ηελ 
Τπεξεζέα Γφκεζεο 

 
Γηα απζαέξεηεο θηηξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο απφθαζε εμαέξεζεο απφ ηελ 
θαηεδΪθηζε απφ ηελ ππεξεζέα Γφκεζεο ά Ϊιιε ππεξεζέα. 
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ζπκπιεξσζνχλ ά λα απνθαηαζηαζνχλ νη ειιεέςεηο. Αλ θαη κεηΪ ηελ ηξέκελε πξνζεζκέα δελ 

ζπκκνξθσζεέ ν θνξΫαο ζθξαγέδνληαη νη εγθαηαζηΪζεηο.  

Ο ππεχζπλνο ιεηηνπξγέαο ηεο θηελνηξνθηθάο εγθαηΪζηαζεο πξΫπεη λα Ϋρεη ζπγθεληξψζεη, πξηλ 

ηε δηελΫξγεηα ηεο απηνςέαο, φιεο ηηο Ϊδεηεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ιεηηνπξγέα ηεο, ε Ϋθδνζε ησλ νπνέσλ πξνζδηνξέδεηαη απφ ηε ζπλαθά θαη παξΪιιειε λνκνζεζέα. 

Ο θΪθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξΫπεη λα ελεκεξψλεηαη κε φιεο ηηο ηπρφλ λΫεο Ϊδεηεο ά 

αλαλεψζεηο ησλ πθηζηακΫλσλ θαη λα εέλαη Ϊκεζα δηαζΫζηκνο ζε θΪζε Ϋιεγρν ηεο θηελνηξνθηθάο 

εγθαηΪζηαζεο. Ο θΪθεινο πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη: 

1. Σν απνδεηθηηθφ ηεο δάισζεο Ϋλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ζηελ πεξέπησζε 

ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ά ην θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηάζεηο ηνπ κε ην 

ΦΔΚ δεκνζέεπζάο ηνπο ζηελ πεξέπησζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

2. Σέηινπο ηδηνθηεζέαο 

3. Έγγξαθα λνκηκφηεηαο πθηζηΪκελσλ θηηξέσλ 

4. Βεβαέσζε ρξάζεο γεο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ 

θαηεγνξηψλ 2.αα, 2.ββ θαη γ ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ λ. 4056/2012 

5. Σνπνγξαθηθφ δηΪγξακκα εμαξηεκΫλν απφ ην θξαηηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκΫλσλ (ΔΓΑ 1987) 

θαη δηΪγξακκα θΪιπςεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθΫο γηα φιεο ηηο θαηεγνξέεο ησλ 

θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ 

6. ΥΪξηεο Γεσγξαθηθάο Τπεξεζέαο ηξαηνχ 1:5.000 κε ζεκεησκΫλε ηε ζΫζε ηεο εγθαηΪζηαζεο  

7. ΘεσξεκΫλα αξρηηεθηνληθΪ ζρΫδηα, φπνπ απαηηνχληαη απφ ηε ζπλαθά θαη παξΪιιειε ζρεηηθά 

λνκνζεζέα  

8. Βεβαέσζε ζηαηηθάο επΪξθεηαο (ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο ησλ πξφρεηξσλ θαηαιπκΪησλ)  

9. ΠηζηνπνηεηηθΪ Ϋγθξηζεο ηνπ ηχπνπ θαη ησλ πξνηχπσλ θαηαζθεπάο θαηΪ πεξέπησζε, φπσο 

αλαιπηηθΪ πεξηγξΪθνληαη ζηα ζεκεέα ΗΗ.1 θαη ΗΗ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ θεθαιαένπ Β ηεο παξνχζαο  

10. Έγγξαθα πεξηβαιινληηθάο αδεηνδφηεζεο: αλΪινγα κε ηελ θαηεγνξέα ζηελ νπνέα 

θαηαηΪζζεηαη ε θηελνηξνθηθά εγθαηΪζηαζε. 

11. ΛνηπΪ Ϋγγξαθα θαηΪ πεξέπησζε (αξραηνινγέα, δαζαξρεέν, απνθ. Γ.Γ.ΠεξηθΫξεηαο, ζε 

πεξέπησζε πνπ απαηηεέηαη παξΫθθιηζε αξηηφηεηαο, απφθαζε Πεξ. Δλφη. γηα ηελ κεέσζε ησλ 

απνζηΪζεσλ ζπλνδεπφκελε απφ ηερληθά – αηηηνινγηθά Ϋθζεζε.  

Γηα πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλάζεηο ηα Ϋγγξαθα αλαθΫξνληαη ζηηο δηεπθξηληζηηθΫο εγθπθιένπο ηνπ 

Nφκνπ 4056/ 2012. 

ΠΫξα απφ ηελ Ϊδεηα εγθαηΪζηαζεο θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ Ϋλα ζχλζεην δάηεκα ζηε 

ρψξα καο εέλαη ε πιεζψξα απζαέξεησλ ζηαβιηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ. Ζ πνιηηεέα Ϋρεη επέζεο 

επηρεηξάζεη αξθεηΫο θνξΫο λα ιχζεη ην πξφβιεκα. Ο Ν. 4178/2013 «Αληηκεηψπηζε ηεο 

απζαέξεηεο δφκεζεο…» ν νπνένο θαη ηζρχεη ζάκεξα δέλεη ηε δπλαηφηεηα λα ππαρζνχλ ζηηο 

δηαηΪμεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απζαέξεηεο δφκεζεο νη ζηαβιηθΫο εγθαηαζηΪζεηο πνπ εέλαη 
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θαηαγεγξακκΫλεο ζην νινθιεξσκΫλν ζχζηεκα δηαρεέξηζεο ηνπ ΟΓΔ ρσξέο ηελ θαηαβνιά ηνπ 

πξνζηέκνπ εθφζνλ ππνβΪινπλ: 

 Αέηεζε 

 Αληέγξαθν ηεο Δληαέαο Αέηεζεο Δλέζρπζεο, κε ηα αληέζηνηρα απνζπΪζκαηα ρΪξηε, φπνπ ζα 

απνηππψλνληαη απφ ηνλ κεραληθφ ηα ζεκεέα ησλ ζηαβιηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ. 

 Σερληθά Ϋθζεζε κεραληθνχ, φπνπ δειψλεηαη φηη νη επηθΪλεηεο ηνπ θηέζκαηνο ά ησλ 

θηηζκΪησλ πξνζσξηλάο δηακνλάο δελ ππεξβαέλνπλ ζπλνιηθΪ ηα 35,00 η.κ., θαζψο θαη ν 

ηξφπνο θαηαζθεπάο απηψλ θαη ησλ ζηαβιηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ. 

 ΠαξΪβνιν ππΫξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ χςνπο ηξηαθνζέσλ (300) επξψ. 

Ζ πξνζεζκέα γηα ηελ ππνβνιά ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΣΔΔ ηεο δάισζεο ππαγσγάο γηα 

ηηο απζαέξεηεο ζηαβιηθΫο – θηελνηξνθηθΫο εγθαηαζηΪζεηο θαη ζπλνδψλ θηηξέσλ, ιάγεη ζηηο 6-2-

2015.  

Δπηπξφζζεηα, νη θνξεέο θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ πνπ ππΫβαιιαλ αέηεζε εμαέξεζεο απφ 

ηελ θαηεδΪθηζε απζαέξεησλ θηηζκΪησλ ά θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θηελνηξνθηθψλ 

εγθαηαζηΪζεσλ κΫρξη 30-06-2012 ζηελ Γηεχζπλζε ΠεξηβΪιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο 

ΑπνθεληξσκΫλσλ Γηνηθάζεσλ Ζπεέξνπ θαη Γπη. Μαθεδνλέαο ζηα πιαέζηα ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ λ. 

3399/2005 ν νπνένο θαηαξγάζεθε, αλεμαξηάησλ εΪλ Ϋρνπλ δηαπηζησζεέ ειιεέςεηο ζην θΪθειν 

ηνπο ππΪγνληαη ζην Ϊξζξν 23 ηνπ λ 4178/2013. 

ηελ πεξέπησζε πνπ ζην θΪθειν ηνπο πεξηιακβΪλεηαη δηΪγξακκα θΪιπςεο θαη βεβαέσζε 

ζηαηηθάο επΪξθεηαο φπνπ απηά απαηηεέηαη δελ απαηηεέηαη ε πξνζθφκηζε ηεο ηερληθάο Ϋθζεζεο 

κεραληθψλ ηνπ Ϊξζξνπ 23 ηνπ Νφκν 4178/2013. 

Δπέζεο δελ θαηαβΪιιεηαη ην παξΪβνιν ησλ ηξηαθνζέσλ (300) επξψ ππΫξ ηνπ ειιεληθνχ 

δεκνζένπ. 

ΑπνθΪζεηο εμαέξεζεο απφ ηελ θαηεδΪθηζε πνπ εθδφζεθαλ κεηΪ ηηο 30-06-2012 ζχκθσλα κε ην 

Ϊξζξν 4 ηνπ λ. 3399/2005 θαη αθνξνχλ αηηάζεηο ελδηαθεξφκελσλ θνξΫσλ πνπ ππνβιάζεθαλ 

ζηηο ΓΑΟΚ ησλ νηθεέσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηάησλ κΫρξη 30-06-2012 ζεσξνχληαη λφκηκεο. 

 

3.2.2 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΡΓΩΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

Σν θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο ησλ κνλΪδσλ πδαηνθαιιηΫξγεηαο δηΫπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο 

βαζηθΫο δηαηΪμεηο: 

 Σν Ν.4282/2014 «ΑλΪπηπμε Τδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» (Φ.Δ.Κ. 182/Α/29-08-

2014).  

 Ζ ΚΤΑ 31722/ΦΔΚ2505Β/04-11-2011 «Έγθξηζε Δηδηθνχ Πιαηζένπ Υσξνηαμηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ ΑλΪπηπμεο γηα ηηο πδαηνθαιιηΫξγεηεο θαη ηεο ζηξαηεγηθάο 

κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απηνχ». 

 Ο Ν. 1845/89 «ΑλΪπηπμε Αγξνηηθάο Έξεπλαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

 Σν Β.Γ. 142/1971 «Αιηεέα πδξφβησλ δσλψλ ιηκλψλ θαη πνηακψλ θαη πξνζηαζέα απηψλ». 
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 Ο Ν. 3208/2003 «Πξνζηαζέα δαζηθψλ νηθνζπζηεκΪησλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

 Ο Ν. 3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/86 κε ηηο Οδεγέεο 97/11/Δ.Δ. θαη 96/61/Δ.Δ., 

δηαδηθαζέα νξηνζΫηεζεο θαη ξπζκέζεηο ζεκΪησλ γηα ηα πδαηνξΫκαηα θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

 Ο Ν. 3199/2003 «πξνζηαζέα θαη δηαρεέξηζε ησλ πδΪησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγέα 

2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 23εο Οθησβξένπ 

2000». 

 Σν Π.Γ. 28/2009 (ΦΔΚ 46/Α΄) «Απαηηάζεηο πγεηνλνκηθνχ ειΫγρνπ γηα ηα δψα 

πδαηνθαιιηΫξγεηαο θαη ηα πξντφληα ηνπο θαη κΫηξα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε 

νξηζκΫλσλ αζζελεηψλ ησλ πδξφβησλ δψσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο Οδεγέεο 2006/88/ΔΚ 

ηνπ πκβνπιένπ θαη 2008/53/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο ηεο Δ.Δ.». 

 Ζ Κνηλά Δγθχθιηνο ησλ Τπνπξγεέσλ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (λπλ Τ.Π.Δ.Κ.Α) θαη Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο 

θαη Σξνθέκσλ αξηζ. 121570/1866/12−6−2009 «ξχζκηζε ζεκΪησλ πδαηνθαιιηεξγεηηθψλ 

κνλΪδσλ». 

 Ζ Απφθαζε αξηζκ. 147144/18−2−2009 ηνπ Τπνπξγεένπ Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη 

Σξνθέκσλ «Ρχζκηζε αδεηνδφηεζεο ησλ κνλΪδσλ ζαιΪζζηαο ηρζπνθαιιηΫξγεηαο». 

ζν αθνξΪ ηηο κνλΪδεο πδαηνθαιιηεξγεηψλ νη επηηξεπφκελεο πεξηνρΫο εγθαηΪζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγέαο θαζνξέδνληαη απφ ην Δηδηθφ Πιαέζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

ΑλΪπηπμεο θαη ηεο ζηξαηεγηθάο κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ΦΔΚ 2505Β/04-11-2011) 

θαη απφ ην Γηαρεηξηζηηθφ  ΤδΪηηλσλ Πφξσλ ΤδΪηηλνπ Γηακεξέζκαηνο Ζπεέξνπ (ΦΔΚ 2292Β 

/2013) «Έγθξηζε ηνπ ρεδένπ Γηαρεέξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνάο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ 

δηακεξέζκαηνο ηεο Ζπεέξνπ».  
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Πην ζπγθεθξηκΫλα, ζχκθσλα κε ην Δηδηθφ Πιαέζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ ΑλΪπηπμεο θαη ηα Ϊξζξν 5 θαη 6  δέδνληαη νη θαηεπζχλζεηο 

(πξνυπνζΫζεηο θαη θξηηάξηα) γηα ρσξνζΫηεζε κνλΪδσλ.  ηνπο Πέλαθεο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξΪθνληαη ζπλνπηηθΪ ηα Ϊξζξα απηΪ. 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ 

Θαιάζζηα ηρζπνθαιιηέξγεηα 
 

Οζηξαθνθαιιηέξγεηα Μνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο 
γιπθέσλ πδάησλ 

 

Μνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο 
εθηαηηθήο κνξθήο ζε θπζηθά 

πθάικπξα νηθνζπζηήκαηα 

Καιά πνηφηεηα ησλ πδΪησλ 
(θπζηθνρεκηθΫο, βηνινγηθΫο 
παξακΫηξνπο, ζεξκνθξαζέα, ην νμπγφλν 
θαη ηελ νηθνινγηθά πνηφηεηα). 

Σα χδαηα λα Ϋρνπλ θξηζεέ 
θαηΪιιεια γηα ηε δηαβέσζε 
θαη εθηξνθά νζηξαθνεηδψλ 
(ΤΑ.46399/1352/86,Οδεγέα 
2006/113/ΔΚ,  

Γπλαηφηεηα εμαζθΪιηζεο ηεο 
απαηηνχκελεο πνζφηεηαο χδαηνο 

Δπηηξεπφκελε ρξάζε ζχκθσλα κε 
ην θαζεζηψο πξνζηαζέαο ησλ 
νηθνζπζηεκΪησλ 

Απφζηαζε απφ πεγΫο ξχπαλζεο. ΚαηΪιιεια βΪζε,  Καηαιιειφηεηα ησλ πδΪησλ πνπ 
πξνζδηνξέδεηαη, ηφζν απφ ηε 
δηαθχκαλζε ηεο ζεξκνθξαζέαο θαηΪ 
ηε δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο φζν θαη ηελ 
πεξηεθηηθφηεηΪ ηνπ ζε δηΪθνξα 
Ϊιαηα θαη ινηπΪ ζηνηρεέα. 

 

ΚαηΪιιεια βΪζε Παξνπζέα ξεπκΪησλ γηα ηελ 
ηθαλνπνηεηηθά αλαλΫσζε ησλ 
πδΪησλ 

Πξφζβαζε ζηηο ππνδνκΫο 
(ελΫξγεηαο, επηθνηλσλέαο θαη νδηθφ 
δέθηπν). 
 

Παξνπζέα ξεπκΪησλ Κπκαηηζκφ πνπ επηηξΫπεη ηε 
δηαρεέξηζε ηεο κνλΪδαο 

  

 
Όπαξμε ησλ αλαγθαέσλ ππνδνκψλ 
(ελΫξγεηαο, επηθνηλσλέαο, νδηθνχ 
δηθηχνπ) 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο 
θΫξνπζαο ηθαλφηεηαο ησλ 
κνλΪδσλ θαη ηνπ 
νηθνζπζηάκαηνο 
πξαγκαηνπνηεέηαη κε ηνλ 
ηξφπν πνπ αλαθΫξεηαη ζηελ 
ΘαιΪζζηα ηρζπνθαιιηΫξγεηα 
. 

Κπκαηηζκφ πνπ ζα επηηξΫπεη ηε 
δηαρεέξηζε ηεο κνλΪδαο θαη δελ ζα 
δεκηνπξγεέ θέλδπλν γηα ηελ αζθΪιεηα 
ησλ πισηψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ησλ 
εξγαδνκΫλσλ. 

Πξφζβαζε ζηελ μεξΪ θαη δπλαηφηεηα 
θαηαζθεπάο εγθαηαζηΪζεσλ 
ειιηκεληζκνχ (πξνβιάηαο) ζε ζΫζε 
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εγγχο ηεο κνλΪδαο. 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ 

Θαιάζζηα ηρζπνθαιιηέξγεηα 
 

Οζηξαθνθαιιηέξγεηα Μνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο 
γιπθέσλ πδάησλ 

 

Μνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο 
εθηαηηθήο κνξθήο ζε θπζηθά 

πθάικπξα νηθνζπζηήκαηα 

Ηθαλά απφζηαζε απφ Ϊιιεο 
δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνέεο ππΪξρεη 
αιιειεπέδξαζε, αιιΪ θαη απφ Ϊιιεο 
κνλΪδεο πδαηνθαιιηΫξγεηαο 

   

Απνπζέα απαγνξεπηηθψλ γηα ηελ 
ηρζπνθαιιηΫξγεηα δξαζηεξηνηάησλ θαη 
εγθαηαζηΪζεσλ 
 

Απνπζέα πξνζηαηεπφκελσλ 
ελδηαηηεκΪησλ 

Γπλαηφηεηα εμαζθΪιηζεο θαηΪιιειεο 
θαη επαξθνχο ρεξζαέαο Ϋθηαζεο ζηελ 
εγγχο πεξηνρά γηα ηελ θαηαζθεπά ησλ 
ζπλνδψλ εγθαηαζηΪζεσλ 
 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ 

Α) Πισηώλ εγθαηαζηάζεσλ κνλάδσλ ζαιάζζηαο πδαηνθαιιηέξγεηαο  

Γεληθά Κξηηήξηα: 

1. Απαηηνχκελεο απνζηΪζεηο κηζζσκΫλεο ζαιΪζζηαο Ϋθηαζεο εγθαηΪζηαζεο ησλ κνλΪδσλ:  

- 1.000κΫηξα ηνπιΪρηζηνλ απφ ιεηηνπξγνχζα ηνπξηζηηθά κνλΪδα ά εγθαηΪζηαζε θαη απφ πθηζηΪκελεο νηθηζηηθΫο αλαπηχμεηο θαη / ά 

πξνγξακκαηηδφκελεο κε βΪζε εγθεθξηκΫλα ά ππφ εθπφλεζε (Β.1 ζηαδένπ ηεο ζρεηηθάο κειΫηεο) ΓΠ θαη ΥΟΟΑΠ θαη πεληαθφζηα (500) κΫηξα, 

εθφζνλ δελ ππΪξρεη νπηηθά επαθά.  

- ε πεξέπησζε ρσξνζΫηεζεο κνλΪδσλ ά δσλψλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζε θιεηζηνχο θφιπνπο ά ζηελνχο ζαιΪζζηνπο δέαπινπο, νη εγθαηαζηΪζε ηο ησλ 

κνλΪδσλ ζα πξΫπεη λα απΫρνπλ 1.500 κ. απφ λνκέκσο πθηζηΪκελνπο νηθηζκνχο ά νηθηζηηθΫο πεξηνρΫο πξνβιεπφκελεο απφ εγθεθξηκΫλα ΓΠ ά 

ΥΟΟΑΠ. 
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- 1.000 κΫηξα ηνπιΪρηζηνλ απφ κε ζπκβαηΫο ρξάζεηο (βηνκεραληθΫο κνλΪδεο, εμνξπθηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο θ.ιπ.).  

-1.000 κΫηξα ηνπιΪρηζηνλ απφ ιηκεληθΫο εγθαηαζηΪζεηο δηαθέλεζεο πεηξειαηνεηδψλ ά βηνκεραληθψλ κνλΪδσλ πνπ εγθπκνλνχλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο 

ζαιΪζζηαο ξχπαλζεο. 

- 500 κΫηξα ηνπιΪρηζηνλ απφ θαηαδπηηθΪ πΪξθα ηνπ Ν. 3409/2005 (κε εμαέξεζε ηεο ζπλδπαζκΫλεο ρσξνζΫηεζεο) θαη παξαιέεο θνιχκβεζε ο πνπ 

βξέζθνληαη  

ζε Ϊκεζε γεηηλέαζε κε ηνπξηζηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο ά νηθηζηηθΫο πεξηνρΫο. 

- 2 λαπηηθΪ κέιηα απφ αεξνδξφκηα πνπ βξέζθνληαη ηελ αθηνγξακκά.  

Οη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαη ακθίδξνκα θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ εγγύο κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο.  

-Απφζηαζε ηεο πδαηνθαιιηεξγεηηθάο κνλΪδαο απφ ζαιΪζζηεο εγθαηαζηΪζεηο παξαγσγάο αηνιηθάο ελΫξγεηαο, αλΪινγα κε ηηο εζνινγηθΫο αλΪγθεο ηνπ 

εθηξεθφκελνπ εέδνπο. 

-Ζ ρσξνζΫηεζε ζαιΪζζησλ Αηνιηθψλ ΠΪξθσλ πξΫπεη λα απνθεχγεηαη εληφο ησλ Πεξηνρψλ ΟξγαλσκΫλεο ΑλΪπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ. ηηο 

ππφινηπεο πεξηνρΫο επηηξΫπεηαη ππφ ηνλ φξν λα απΫρνπλ απφ ιεηηνπξγνχζεο κνλΪδεο πδαηνθαιιηΫξγεηαο ηνπιΪρηζηνλ 500 κΫηξα. Ζ πα ξαγσγά 

ελΫξγεηαο απφ ΑΠΔ γηα ηηο αλΪγθεο ησλ ΠΟΑΤ ά κεκνλσκΫλσλ κνλΪδσλ εέλαη επηζπκεηά.  

ε θΪζε πεξέπησζε θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ δηαηΪμεσλ πεξέ αιηεέαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πεξηνρά, ε αιηεέα επαγγεικαηηθά θαη 

εξαζηηερληθά δελ επηηξΫπεηαη πεξηκεηξηθΪ ησλ νξέσλ ηεο κηζζσκΫλεο Ϋθηαζεο εγθαηΪζηαζεο ησλ κνλΪδσλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ πελάληα 

(50) κΫηξσλ, κε εμαέξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ζπκθσλέαο πδαηνθαιιηεξγεηηθάο επηρεέξεζεο θαη επαγγεικαηηψλ αιηΫσλ.  

Ζ ρσξνζΫηεζε λΫσλ κνλΪδσλ ζαιΪζζηαο πδαηνθαιιηΫξγεηαο πξΫπεη λα απνθεχγεηαη ζηηο πεξηνρΫο πνπ ραξαθηεξέδνληαη σο αλεπηπγκΫλεο  

ηνπξηζηηθΪ ά παξνπζηΪδνπλ κεγΪιν ελδηαθΫξνλ γηα ηελ αλΪπηπμε ζαιΪζζηνπ ηνπξηζκνχ.  

ηηο πεξηπηψζεηο κνλΪδσλ θαη δσλψλ νζηξαθνθαιιηΫξγεηαο νη αλσηΫξσ απνζηΪζεηο πεξηνξέδνληαη θαηΪ 50%.  

ιεο νη αλσηΫξσ απνζηΪζεηο κεηξνχληαη ζε επζεέα, εθηφο αλ νξέδεηαη δηαθνξεηηθΪ ζην παξφλ. 
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Κξηηήξηα αλά είδνο εθηξνθήο ζαιάζζηαο πδαηνθαιιηέξγεηαο:  

 

Μνλάδεο ζαιάζζηαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο Μνλάδεο νζηξαθνθαιιηέξγεηαο 

 

Μνλάδεο θαιιηέξγεηαο ή εθηξνθήο ινηπώλ πδξόβησλ 

νξγαληζκώλ ή / θαη άιισλ κεζόδσλ 

Σν βΪζνο ηεο Ϋθηαζεο εγθαηΪζηαζάο ηνπο εέλαη 

ηνπιΪρηζηνλ 18κ. θαη ζε θΪζε πεξέπησζε δηπιΪζην 

ηνπ σθΫιηκνπ βΪζνπο ησλ κεγαιχηεξσλ δηρηπψλ 

ησλ θισβψλ εθηξνθάο  

Ζ ειΪρηζηε απφζηαζε γεηηνληθψλ κνλΪδσλ 500κ. Ζ 

απφζηαζε κεηψλεηαη ζηα 300κ φηαλ ακθφηεξεο νη 

γεηηνληθΫο κνλΪδεο εέλαη κνλΪδεο βηνινγηθάο 

ηρζπνθαιιηΫξγεηαο.  

Ζ απφζηαζε κεηαμχ γεηηνληθψλ πΪξθσλ εθηξνθάο 

ηεο έδηαο κνλΪδαο, κεγαιχηεξε ησλ 100 θαη 

κηθξφηεξε ησλ 250κ. 

Σν αλψηεξν πνζνζηφ θΪιπςεο ηεο κηζζσκΫλεο 

Ϋθηαζεο εγθαηΪζηαζεο ησλ κνλΪδσλ, απφ ηνπο 

ηρζπνθισβνχο θαη ηηο ινηπΫο πισηΫο εγθαηαζηΪζεηο 

νξέδεηαη ζην 50%. Σν πνζνζηφ θΪιπςεο απμΪλεηαη 

ζε 60% ζηελ πεξέπησζε βηνινγηθψλ 

ηρζπνθαιιηεξγεηψλ.  

Σα φξηα ηεο κηζζσκΫλεο Ϋθηαζεο εγθαηΪζηαζεο 

κνλΪδαο απΫρνπλ ηνπιΪρηζηνλ 50κ. απφ ηελ 

Σα φξηα ηεο Ϋθηαζεο 

εγθαηΪζηαζεο απΫρνπλ 

ηνπιΪρηζηνλ 200κ. απφ ηα 

αγθπξνβφιηα κνλΪδσλ 

ηρζπνθαιιηΫξγεηαο.  

Αλεμαξηάησο απφζηαζεο απφ ηνλ 

αηγηαιφ ά ζηελ πεξέπησζε πνπ 

δελ Ϋρεη νξηζηεέ απφ ην ρεηκΫξην 

θχκα, ην βΪζνο ηεο Ϋθηαζεο 

εγθαηΪζηαζάο ηνπο εέλαη δηπιΪζην 

ά ηξηπιΪζην ηνπ ζπλνιηθνχ κάθνπο 

ηεο «αξκαζηΪο», αλΪινγα κε ην 

ζχζηεκα εθηξνθάο ησλ 

νζηξαθνεηδψλ 

Ζ απφζηαζε κεηαμχ κνλΪδσλ 

δηαθνξεηηθψλ θνξΫσλ εέλαη 

ηνπιΪρηζηνλ 150κ, ελψ ε 

απφζηαζε κεηαμχ πΪξθσλ 

εθηξνθάο ηνπ έδηνπ θνξΫα εέλαη 

Δθαξκφδνληαη θαηΪ πεξέπησζε εηδηθΫο ξπζκέζεηο, πνπ 

θαζνξέδνληαη κε βΪζε ηηο ηερλνινγηθΫο θαη επηζηεκνληθΫο 

εμειέμεηο, κε Κνηλά Απφθαζε ησλ ζπλαξκφδησλ 

Τπνπξγεέσλ. 

ΝΫεο κνλΪδεο πδαηνθαιιηΫξγεηαο, πνπ ρσξνζεηνχληαη ζε 

γιπθΫα χδαηα, ζα πξΫπεη λα απΫρνπλ ηνπιΪρηζηνλ 500κ 

απφ άδε ιεηηνπξγνχζεο κνλΪδεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ε παξνρά ηνπ λεξνχ γέλεηαη απφ ηνλ έδην πδΪηηλν 

πΪξνρν, εθηφο αλ πξνβιΫπνληαη δηαθνξεηηθΫο ξπζκέζεηο 

γηα ηνλ ζπγθεθξηκΫλν πδΪηηλν πΪξνρν. 

Ζ αιηεέα, επαγγεικαηηθά θαη εξαζηηερληθά, δελ 

επηηξΫπεηαη πεξηκεηξηθΪ ησλ νξέσλ ηεο κηζζσκΫλεο 

Ϋθηαζεο εγθαηΪζηαζεο κνλΪδσλ πδαηνθαιιηΫξγεηαο 

γιπθΫσλ πδΪησλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ εθαηφ 

(100) κΫηξσλ, εθηφο αλ πξνβιΫπεηαη δηαθνξεηηθΪ απφ 

ηελ ζεζκνζΫηεζε ΠΟΑΤ ά επηηξΫπεηαη κεηΪ απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ πδαηνθαιιηεξγεηά. 
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αθηνγξακκά.  

Ζ απφζηαζε κεηαμχ ΠΟΑΤ εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 3 ρκ. 

ε πεξέπησζε δεκηνπξγέαο ΠΟΑΤ απφ πθηζηΪκελεο 

κεκνλσκΫλεο κνλΪδεο ε απφζηαζε απφ ην φξην 

Ϊιιεο ΠΟΑΤ ζα πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξε ησλ 6 

ρικ.  

 

ηνπιΪρηζηνλ 100κ.  

 

Β) Υσξνζέηεζε πισηώλ εγθαηαζηάζεσλ εληόο ιηκλώλ 

Σν βΪζνο ησλ ιηκλψλ θαηΪ ηελ ρακειφηεξε ζηΪζκε ηνπ λεξνχ, πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ ηξηπιΪζην ηνπ χςνπο ησλ δηρηχσλ ησλ πισ ηψλ 

ηρζπνθισβψλ. 

 

Γ) Υσξνζέηεζε ρεξζαίσλ ππνδνκώλ  

Γεληθά Κξηηήξηα 

Ζ Ϋληαμε ησλ Ϋξγσλ ζην θπζηθφ πεξηβΪιινλ, κε ζεβαζκφ ζηα θπζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ θαη ηελ πνιενδνκηθά θαη αξρηηεθηνληθά θπζηνγλσκέα ηεο θ Ϊζε 

πεξηνράο, ρσξέο αιινηψζεηο ηεο γεσκνξθνινγέαο ηεο, εθρεξζψζεηο δαζψλ θαη απνςηιψζεηο.  

Ζ θαηαζθεπά ησλ εγθαηαζηΪζεσλ απηψλ πξαγκαηνπνηεέηαη ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαέζην πνπ δηΫπεη ηελ θαηαζθεπά ηνπο.  

Τπνζηεξηθηηθέο Δγθαηαζηάζεηο 

Οη ζηαζκνέ παξαγσγάο γφλνπ, νη ηρζπνγελλεηηθνέ ζηαζκνέ θαη νη κνλΪδεο πξνπΪρπλζεο κφλν ηρζχσλ ρσξνζεηνχληαη εθηφο ηνπ αηγηαιν χ θαη ζε 

κΫγηζηε απφζηαζε 1000κ απφ απηφλ. 

Οη εγθαηαζηΪζεηο ζπζθεπαζέαο, ζπληάξεζεο θαη παξαγσγάο κε κεηαπνηεκΫλσλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ ρσξνζεηνχληαη εθηφο αηγηαινχ, εέ ηε 

κεκνλσκΫλα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθΫο δηαηΪμεηο, ηα ρΫδηα Υξάζεσλ Γεο, ηελ ηζρχνπζα δαζηθά λνκνζεζέα , εέηε ζε νξγαλσκΫλεο 

δψλεο (ΒΗΠΔ, ΒΗΟΠΑ, ΔκπνξεπκαηηθΪ ΚΫληξα) θαη θαηΪ ην δπλαηφλ εγγχο ησλ κνλΪδσλ εθηξνθάο. Δμαηξνχληαη ηα πισηΪ θΫληξα απνζηνι άο 

νζηξΪθσλ. 

ε πεξηπηψζεηο ρσξνζΫηεζεο κνλΪδσλ ζε νξγαλσκΫλνπο ππνδνρεέο (ππφ ηε κνξθά Π.Ο.Α.Τ.), αιιΪ θαη ζε πεξηπηψζεηο ρσξνζΫηεζεο κνλΪδσλ ζε 
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πεξηνρΫο Ϊηππσλ ζπγθεληξψζεσλ (Π.Α..Μ.), νξηζκΫλεο απφ ηηο ζπλνδΫο θαη ππνζηεξηθηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο ησλ κνλΪδσλ, θαζψο θαη Ϋ ξγα 

ππνδνκάο φπσο ιηκεληθΫο εγθαηαζηΪζεηο, νδνέ πξφζβαζεο θ.ιπ., εέλαη επηζπκεηφ λα αθνξνχλ ζε  πεξηζζφηεξεο ηεο κέαο κνλΪδεο ά θαη ζην ζχλνιν 

ησλ κνλΪδσλ. 

Καηεπζύλζεηο πνπ ζπλδένληαη κε εηδηθά ζεζκηθά θαζεζηώηα 

ε πεξηνρΫο πνπ Ϋρνπλ θεξπρζεέ σο ΔλΪιηνη Αξραηνινγηθνέ Υψξνη (Ν.3028/2002) εέλαη δπλαηά ε έδξπζε κνλΪδσλ ζαιΪζζηαο πδαηνθαιι ηΫξγεηαο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νξέδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξραηνινγηθά ππεξεζέα.  

ε πεξηνρΫο ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000 θαη ζαιΪζζηα πΪξθα, ε έδξπζε κνλΪδσλ εέλαη δπλαηά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζ εηο πνπ 

ηέζεληαη απφ ηα λνκηθΪ θαζεζηψηα πξνζηαζέαο ηνπο. 

Απαγόξεπζε εγθαηάζηαζεο κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο 

α. Ζ ρσξνζΫηεζε κνλΪδσλ νζηξαθνθαιιηΫξγεηαο θαη θαιιηΫξγεηαο γιπθΫσλ πδΪησλ (πεζηξνθνθαιιηΫξγεηα, θππξηλνθαιιηΫξγεηα) δελ επη ηξΫπεηαη ζε 

πεξηνρΫο πνπ ηα χδαηΪ ηνπο Ϋρνπλ θξηζεέ αθαηΪιιεια γηα θαιιηΫξγεηα θαη αιηεέα νζηξαθνεηδψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο Κ.Τ.Α. αξηζ. 

46399/1352/1986 (ΦΔΚ 438 Β), ηεο Οδεγέαο 2006/113/ΔΚ, πεξέ ηεο απαηηνχκελεο πνηφηεηαο ησλ πδΪησλ γηα ηα νζηξαθνεηδά θαη ηεο Ο δεγέαο 

2006/44/ΔΚ, πεξέ ηεο πνηφηεηαο ησλ γιπθΫσλ πδΪησλ πνπ Ϋρνπλ αλΪγθε πξνζηαζέαο ά βειηέσζεο γηα ηε δηαηάξεζε ηεο δσάο ησλ ηρζχσλ, φπσο 

εθΪζηνηε ηζρχνπλ. 

β. Ζ ρσξνζΫηεζε κνλΪδσλ ζαιΪζζηαο πδαηνθαιιηΫξγεηαο δελ επηηξΫπεηαη ζε πεξηνρΫο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πεδέα βνιάο, ζε πεξην ρΫο δηαχισλ 

λαπζηπινΐαο θαη εγθαηαζηΪζεηο θαισδέσλ ά αγσγψλ κεηαθνξΪο ελΫξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ θ.Ϊ.  

γ. Ζ ρσξνζΫηεζε κνλΪδσλ ζαιΪζζηαο πδαηνθαιιηΫξγεηαο ζε βπζνχο κε ζαιΪζζηα βιΪζηεζε (γέλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ηδηαέηεξνπο φξνπο  θαη 

πεξηνξηζκνχο πνπ θαζνξέδνληαη απφ ηελ θνηλνηηθά θαη εζληθά λνκνζεζέα πνπ δηΫπεη ηα νηθνζπζηάκαηα απηΪ.  

Ζ ρσξνζΫηεζε κνλΪδσλ ζαιΪζζηαο πδαηνθαιιηΫξγεηαο δελ επηηξΫπεηαη πΪλσ απφ ιεηκψλεο ηνπ εέδνπο Posidonia oceanica πνπ βξέζθνλη αη εληφο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνινγηθνχ Γηθηχνπ NATURA 2000.  

δ. Απαγνξεχεηαη ε έδξπζε κνλΪδσλ θαιιηΫξγεηαο γιπθΫσλ πδΪησλ ζε πισηΫο εγθαηαζηΪζεηο εληφο ιηκλψλ, νη νπνέεο ρξεζηκνπνηνχληαη  γηα χδξεπζε. 

ε. Απαγνξεχεηαη ε έδξπζε εγθαηαζηΪζεσλ κεηαπνέεζεο πξντφλησλ πδαηνθαιιηΫξγεηαο ζε γε πςειάο παξαγσγηθφηεηαο. 
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Γηα ηελ δηαδηθαζέα ηεο Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο θαη ηελ ππνβνιά ηνπ θΪθεινπ κε απαξαέηεηα Ϋγγξαθα 

ν ππεχζπλνο κεραληθφο ζα αλαηξΫμεη ζην Νφκν 4282/2014 θαη ζα αθνινπζάζεη ηελ αληέζηνηρε 

δηαδηθαζέα. 

Γηα ηελ αδεηνδφηεζε κνλΪδσλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ ζα πξΫπεη λα αθνινπζεζεέ ε δηαδηθαζέα πνπ 

πεξηγξΪθεηαη παξαθΪησ: 

1. Μέζζσζε Ϋθηαζεο: χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα γηα ηελ θαιιηΫξγεηα 

νπνηνπδάπνηε εέδνπο πδξφβηνπ νξγαληζκνχ (ηρζχσλ θαη νζηξΪθσλ) ηφζν ζηε ζΪιαζζα 

φζν θαη ζηα εζσηεξηθΪ χδαηα απαηηεέηαη Ϋθδνζε απφθαζεο κέζζσζεο ηνπ ζαιΪζζηνπ, 

ιηκλαένπ ά ρεξζαένπ ρψξνπ. 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεέηαη γηα ηε κέζζσζε Ϋθηαζεο κε ζθνπφ ηελ εγθαηΪζηαζε 

κνλΪδαο ΤδαηνθαιιηΫξγεηαο θαη ηελ Ϋθδνζε Ϊδεηαο έδξπζεο θαη ιεηηνπξγέαο ηεο κνλΪδαο 

εέλαη ε εμάο: 

  Δπηινγά ηνπ εέδνπο ά ησλ εηδψλ πξνο εθηξνθά θαη κεζφδνπ-ζπζηάκαηνο εθηξνθάο. 

 Δπηινγά ηεο θαηΪιιειεο ζΫζεο, γηα ηελ εγθαηΪζηαζε ηεο κνλΪδαο 

Ζ παξαρψξεζε, κέζζσζε, αλακέζζσζε πδΪηηλσλ εθηΪζεσλ γηα ηελ έδξπζε, επΫθηαζε ά 

κεηεγθαηΪζηαζε κνλΪδσλ πδαηνθαιιηΫξγεηαο εληαηηθάο ά εκηεληαηηθάο κνξθάο, ησλ δεκφζησλ 

ηρζπνηξνθεέσλ (ιηκλνζαιαζζψλ, ιηκλψλ) θαη ινηπψλ ηρζπνηξφθσλ πδΪησλ θαζψο θαη ηεο 

ρνξάγεζεο ηεο Ϊδεηαο έδξπζεο θαη ιεηηνπξγέαο κνλΪδσλ πξαγκαηνπνηεέηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γεληθνχ ΓξακκαηΫα ηεο νηθεέαο ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο  

2. Πεξηβαιινληηθά αδεηνδφηεζε ηεο κνλΪδαο θαη Ϊδεηα ρξάζεο λεξνχ ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζέα: Ο Ν. 4014/2011 (Ϊξζξα 1-22) πνπ θαηαγξΪθεη ηε δηαδηθαζέα ηεο 

πεξηβαιινληηθάο αδεηνδφηεζεο Ϋξγσλ θαη δξαζηεξηνηάησλ (θαη φζσλ Ϋρνπλ εληαρζεέ ζην 

δέθηπν NATURA  2000), ηελ θαηΪηαμά ηνπο ζηηο θαησηΫξσ αλαθεξφκελεο θαηεγνξέεο θαη 

ππνθαηεγνξέεο αλΪινγα κε ηηο επηπηψζεηο πνπ Ϋρνπλ ζην πεξηβΪιινλ, εθαξκφδεηαη θαη 

γηα ηηο πδαηνθαιιηΫξγεηεο. 

Ζ αέηεζε γηα ηελ Ϊδεηα ρξάζεο λεξνχ καδέ κε ηα απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθΪ θαηαηέζεηαη ζην Γάκν 

φπνπ ππΪγεηαη ε πδξνιεςέα.  

3. Έθδνζε θηεληαηξηθάο Ϊδεηαο θαη θσδηθφο αξηζκφο ηεο κνλΪδαο πΪρπλζεο/ 

Ηρζπνγελλεηηθνχ ηαζκνχ, (Π.Γ.28/2009) γηα λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα εκπνξέαο ησλ 

δψσλ θαη ησλ πξντφλησλ πδαηνθαιιηΫξγεηαο. Kσδηθφο αξηζκφο απαηηεέηαη θαη γηα ηηο 

ρεξζαέεο εγθαηαζηΪζεηο φπνπ ζαλαηψλνληαη δψα γηα ζθνπνχο ειΫγρνπ αζζελεηψλ. 

Δπέζεο, εΪλ ζηελ πεξηνρά έδξπζεο ηεο κνλΪδαο δελ Ϋρνπλ θαζνξηζηεέ νη νξηνγξακκΫο ηνπ 

αηγηαινχ θαη ηεο παξαιέαο, ν ελδηαθεξφκελνο θνξΫαο ππνβΪιιεη ζρεηηθά αέηεζε 

θαζνξηζκνχ ηνπο ζηελ Κηεκαηηθά Τπεξεζέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ. 2971/2001. 

ΔηδηθΪ γηα ηελ θαηαζθεπά ζεξκνθεπέσλ θαιιηΫξγεηαο πδξφβησλ νξγαληζκψλ θαη 

ππΫξγεησλ δεμακελψλ θαιιηΫξγεηαο πδξφβησλ δψσλ εθαξκφδνληαη αλΪινγα νη δηαηΪμεηο 
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ηεο πεξέπησζεο α΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ απφ 24.5.1985 πξνεδξηθνχ 

δηαηΪγκαηνο (Γ΄ 270), αλεμΪξηεηα απφ ηα πιηθΪ θαηαζθεπάο ηνπο. 

4. Έθδνζε Άδεηα δφκεζεο ά αλΪινγε Ϋγθξηζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα γηα ηηο 

ρεξζαέεο εγθαηαζηΪζεηο. 

5. Πξνζαξκνγά δπλακηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηε θΫξνπζα ηθαλφηεηα, (ππ. αξ. 

121570/1866/12.6.2009 Κνηλά Δγθχθιην ΤΠΔΚΑ θαη Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο & Σξνθέκσλ 

κε ηέηιν «Ρχζκηζε ΘεκΪησλ Τδαηνθαιιηεξγεηηθψλ κνλΪδσλ».  

6. χκθσλα κε ηνλ Ν.28/2009 απαηηνχληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθΪ: 

α) πιεξνθνξέεο πνπ θαζνξέδνληαη ζην παξΪξηεκα II ηνπ παξφληνο,  

β) ηερληθά πεξηγξαθά ηνπ ζπζηάκαηνο ηρλειαζηκφηεηαο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 8 ηνπ 

παξφληνο, 

γ) ηερληθά πεξηγξαθά ηνπ ζπζηάκαηνο νξζάο πγηεηλάο πξαθηηθάο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 9 

ηνπ παξφληνο,  

δ) ηερληθά πεξηγξαθά ηνπ ζπζηάκαηνο επηηάξεζεο ηεο πγεέαο ησλ δψσλ ζχκθσλα κε ην 

Ϊξζξν 10 ηνπ παξφληνο (πξφγξακκα απηνειΫγρνπ αζζελεηψλ) θαη απνηειΫζκαηα ηνπ 

ζπζηάκαηνο επηηάξεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρεέξεζεο. 

7. Άδεηα έδξπζεο θαη ιεηηνπξγέαο: Γηα ηε ρνξάγεζε Ϊδεηαο έδξπζεο θαη ιεηηνπξγέαο κνλΪδαο 

πδαηνθαιιηΫξγεηαο, ν ελδηαθεξφκελνο θνξΫαο ππνβΪιεη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε 

Αγξνηηθψλ ΤπνζΫζεσλ ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο θΪθειν κε ηα φια ηα 

πξναλαθεξφκελα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ. 

 

3.2.3 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΡΓΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

Σα ηερληθΪ Ϋξγα πνπ θνξνχλ ηνλ ηνκΫα ηεο γεσξγέαο δηαθξέλνληαη ζε δχν βαζηθΫο θαηεγνξέεο. 

ηελ πξψηε θαηεγνξέα αλάθνπλ ηα ηερληθΪ Ϋξγα πνπ αθνξνχλ κέα ζπλνιηθά θαιιηεξγεηηθά 

Ϋθηαζε - πνπ απνηειεέηαη απφ πνιιΫο επέ κΫξνπο ηδηφθηεηεο εθηΪζεηο - θαη Ϋρνπλ ζηφρν ηελ 

εμππεξΫηεζε ηνπ ζπλφινπ απηψλ. Σα βαζηθφηεξα Ϋξγα απηάο ηεο θαηεγνξέαο εέλαη: 

Α) Έξγα αλαδαζκνχ – δηαλνκάο γεο 

Β) πιινγηθΪ αξδεπηηθΪ δέθηπα 

Γ) πιινγηθΪ Ϋξγα απνζηξΪγγηζεο 

Γ) ΑγξνηηθΫο νδνπνηέεο 

Σα Ϋξγα απηΪ, ζηελ πιεηνςεθέα ηνλ πεξηπηψζεσλ, ηα δηαρεηξέδνληαη θνξεέο ηνπ δεκνζένπ θαη ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπά ηνπο γέλεηαη ζπλάζσο απφ ηδηψηεο κεραληθνχο – ηερληθΫο εηαηξεέεο 

ππφ ηελ επέβιεςε ηεο εθΪζηνηε ππεχζπλεο δεκφζηαο ππεξεζέαο. 

ηε δεχηεξε θαηεγνξέα αλάθνπλ ηα ηερληθΪ Ϋξγα πνπ αθνξνχλ κέα ζπγθεθξηκΫλε ηδηφθηεηε 

Ϋθηαζε πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη πξνο θαιιηΫξγεηα. Δξγνδφηεο απηψλ εέλαη ν εθΪζηνηε ηδηνθηάηεο 

ζηνλ νπνέν αλάθεη ε θαιιηεξγνχκελε Ϋθηαζε. Σα βαζηθφηεξα Ϋξγα απηάο ηεο θαηεγνξέαο εέλαη: 
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Α) Θεξκνθάπηα 

Β) Τδξνγεσηξάζεηο 

Γ) ΣνπηθΪ ζπζηάκαηα Ϊξδεπζεο 

Ζ βαζηθά λνκνζεζέα πνπ αθνξΪ ηε ξχζκηζε ησλ ζεκΪησλ ηεο αγξνηηθάο γεο θαη επέ ηεο νπνέαο 

βαζέδεηαη ν ζρεδηαζκφο φισλ ησλ ζπιινγηθψλ ηερληθψλ Ϋξγσλ ηνπ γεσξγηθνχ ηνκΫα εέλαη ε εμάο:  

 Ο Ν.3147/2003 (ΦΔΚ 13 Α /2033) «Ρχζκηζε ζεκΪησλ αγξνηηθάο γεο απνθαζηζηΫλησλ θαη 

απνθαζηζηΪκελσλ θηελνηξφθσλ» 

 Ο Ν.674/1977 (ΦΔΚ 242/1977) «Πεξέ αλαδαζκνχ ηεο γεο θαη κεγεζχλζεσο ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θαη Ϊιισλ δηαηΪμεσλ» 

 Σν Ν.Γ. 2185/1952 (ΦΔΚ 217/1952) «Πεξέ αλαγθαζηηθάο απαιινηξηψζεσο θηεκΪησλ πξνο 

απνθαηΪζηαζεο αθηεκφλσλ θαιιηεξγεηψλ θαη θηελνηξφθσλ» 

 Σν ΦΔΚ 342Α/1949 «Πεξέ θσδηθνπνηάζεσο ησλ αγξνηηθψλ λφκσλ»   

 Σν ΦΔΚ 84Α/1941  "Πεξέ θσδηθνπνηάζεσο εηο εληαέν θεέκελνλ ησλ δηαηΪμεσλ ηεο 

Ννκνζεζέαο πεξέ απνζηξαγγηδφκελσλ γαηψλ"  

Ζ παξαπΪλσ λνκνζεζέα πεξηιακβΪλεη φιεο ηηο λνκνζεηηθΫο δηαηΪμεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζε 

ζΫκαηα αλαδαζκνχ, δηαλνκάο γεο, απαιινηξηψζεσλ, θηεκαηνινγένπ, ηνπνγξαθηθάο 

απνηχπσζεο νξέσλ αγξνηηθάο ηδηνθηεζέαο θηι.  

Τπεχζπλε ππεξεζέα γηα ζΫκαηα αλαδαζκψλ θαη αγξνηηθάο γεο ζηελ ΠεξηθΫξεηα ηεο Ζπεέξνπ 

εέλαη ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθψλ ΤπνζΫζεσλ Ζπεέξνπ, ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γαζψλ & Αγξνηηθψλ 

ΤπνζΫζεσλ, ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο Ζπεέξνπ - Γπηηθάο Μαθεδνλέαο. 

ΔπηπιΫνλ γηα ηα επηκΫξνπο ηερληθΪ Ϋξγα ηζρχνπλ ηα εμάο: 

 

α) Θεξκνθήπηα 

Γηα ζεξκνθάπηα θαιιηΫξγεηαο ινπινπδηψλ θαη θεπεπηηθψλ πξντφλησλ, ζε εθηφο ζρεδένπ γάπεδα 

θαη ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκΫλεο κειΫηεο - ηχπνπο θαηαζθεπάο πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ ην 

Τπνπξγεέν Γεσξγέαο (λπλ Τπνπξγεέν Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ), δελ απαηηεέηαη Ϊδεηα, 

φπσο νξέδεηαη ζηελ παξ.2α ηνπ Ϊξζξνπ 163 ηνπ Π.Γ. 14.07.1999 «Κψδηθαο Βαζηθάο 

Πνιενδνκηθάο Ννκνζεζέαο» (ΦΔΚ.580/Γ'/27.07.1999). ΚαηΪ πεξηπηψζεηο φκσο ζα πξΫπεη λα 

ιακβΪλνληαη ζρεηηθΫο Ϊδεηεο απφ ηελ αξραηνινγηθά ά ηε δαζηθά ππεξεζέα.  

ε πεξέπησζε πνπ ε θαηαζθεπά ελφο ζεξκνθεπένπ πξαγκαηνπνηεέηαη ζε πεξηνρΫο πνπ Ϋρνπλ 

ζεζκνζεηεκΫλν ΓΠ ά ΥΟΟΑΠ ζα πξΫπεη λα ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζΫζεηο πνπ 

θαζνξέδνληαη κΫζα απφ απηφ γηα λα εμαζθαιηζηεέ ε Ϊδεηα εγθαηΪζηαζεο ηνπ ζεξκνθεπένπ.  

Σα ζεξκνθάπηα εληφο νηθηζκψλ απαγνξεχνληαη (Τπνπξγηθά Απφθαζε 30095/2004). 

Ο θΪζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεέ λα απεπζπλζεέ γηα πιεξνθνξέεο εέηε ζηελ Γεσξγηθά Τπεξεζέα 

ηνπ Γάκνπ ζηνλ νπνέν αλάθεη εέηε ζηελ Γηεχζπλζε Αγξνηηθάο Οηθνλνκέαο θαη Κηεληαηξηθάο ηεο 
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Πεξηθεξεηαθάο ηνπ Δλφηεηαο θαη λα πξνκεζεπηεέ ηνπο πέλαθεο εγθεθξηκΫλσλ ηχπσλ 

ζεξκνθεπέσλ ηνπ Τπνπξγεένπ Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ. 

Ζ ειεθηξνδφηεζε ησλ ζεξκνθεπέσλ ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 1249/4/05 γέλεηαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε βεβαέσζεο απφ ηνλ αληέζηνηρν θνξΫα ηνπ Τπνπξγεένπ Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη 

Σξνθέκσλ φηη απνπεξαηψζεθαλ νη θαηαζθεπΫο ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκΫλε κειΫηε - ηχπν. 

ε φηη αθνξΪ ηηο πξνδηαγξαθΫο θαηαζθεπάο ησλ ζεξκνθεπέσλ, Ϋρνπλ εθδνζεέ νδεγέεο απφ ην 

Τπνπξγεέν Γεσξγέαο (λπλ Τπνπξγεέν Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ), θαη κε βΪζε απηΫο ν 

θΪζε θαηαζθεπαζηάο ιακβΪλεη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο Ϋγθξηζε θαηαζθεπάο ηελ νπνέα θαη ζα 

πξΫπεη λα ηεξεέ. 

β) Άξδεπζε  - Τδξνγεσηξήζεηο 

Σα θαηψηεξα θαη αλψηεξα φξηα ησλ αλαγθαέσλ πνζνηάησλ γηα ηελ νξζνινγηθά ρξάζε ηνπ λεξνχ 

ζηελ Ϊξδεπζε πξνζδηνξέδνληαη κε ηελ Τπνπξγηθά Απφθαζε Φ16/6631/89 (ΦΔΚ 428Β/1989). 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εθΪζηνηε αγξνηηθά γε δελ εέλαη ζπλδεδεκΫλε κε δεκφζην δέθηπν 

Ϊξδεπζεο ά χδξεπζεο κπνξεέ λα θαιχςεη ηηο αλΪγθεο ηεο ζε λεξφ κε ηελ θαηαζθεπά 

πδξνγεψηξεζεο, εθφζνλ απηά επηηξΫπεηαη ζηελ πεξηνρά ηεο θαιιηΫξγεηαο βΪζε φζσλ νξέδνληαη 

ζην ρΫδην Γηαρεέξηζεο ΤδΪησλ γηα ηελ ΠεξηθΫξεηα Ζπεέξνπ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 2292Β /2013 

«Έγθξηζε ηνπ ρεδένπ Γηαρεέξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνάο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ 

δηακεξέζκαηνο ηεο Ζπεέξνπ» 

Ζ δηαδηθαζέα αδεηνδφηεζεο θαηαζθεπάο Ϋξγνπ πδξνγεψηξεζεο πεξηιακβΪλεηαη ζηελ ΚΤΑ 

43504/2005 (ΦΔΚ 1784Β / 20.12.2005) «Καηεγνξέεο αδεηψλ ρξάζεο πδΪησλ θαη εθηΫιεζεο 

Ϋξγσλ αμηνπνέεζάο ηνπο, δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο, πεξηερφκελν θαη δηΪξθεηα ηζρχνο απηψλ». Σα 

δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ Ϋθδνζε Ϊδεηαο θαηαζθεπάο Ϋξγνπ πδξνγεψηξεζεο 

θαζψο θαη γηα ηελ Ϊδεηα ρξάζεο λεξνχ γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο εέλαη ζπλνπηηθΪ ηα εμάο: 

 Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ ζε πεξέπησζε πνπ απαηηνχληαη 

 Σνπνγξαθηθφ δηΪγξακκα ζε θαηΪιιειε θιέκαθα πνπ λα πεξηιακβΪλεη 

α. ην ρψξν εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ αμηνπνέεζεο, 

β. ηα πεξηγξΪκκαηα ησλ θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηΪζεσλ, εθ‟ φζνλ ππΪξρνπλ, 

γ. ηηο ζπληεηαγκΫλεο ησλ πιεζηΫζηεξσλ πθηζηΪκελσλ πδξνιεςηψλ γηα θΪζε ρξάζε ζε 

πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ „87 θαη ηηο γεληθεπκΫλεο ρξάζεηο γεο, ζε αθηέλα 500 κΫηξσλ 

απφ ηα φξηα ηνπ ρψξνπ εγθαηΪζηαζεο ηνπ Ϋξγνπ, 

δ. γηα ζεκεηαθΪ Ϋξγα ηηο ζπληεηαγκΫλεο Υ, Φ ηνπ Ϋξγνπ θαη γηα γξακκηθΪ Ϋξγα ηηο 

ζπληεηαγκΫλεο Υ, Φ, ηεο αξράο θαη ηνπ ηΫινπο ηνπ Ϋξγνπ, ζε πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ 

„87. 

 Υεκηθά θαη κηθξνβηνινγηθά αλΪιπζε χδαηνο 

 πκβφιαηα θηάζεο νηθνπΫδνπ θαη θηηξένπ εΪλ ππΪξρεη 

 Τδξνγεσινγηθά Έθζεζε 
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 Γεληθά πεξηγξαθά ηνπ Ϋξγνπ 

Σα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ζπλνδεχνληαη απφ αέηεζε θαη δάισζε ηνπ ηδηνθηάηε, φπσο απηΫο 

εκπεξηΫρνληαη ζην ΠαξΪξηεκα ΗΗΗ ηεο ΚΤΑ 43504/2005.  

Ζ αδεηνδφηεζε δέλεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε ΤδΪησλ ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο Ζπεέξνπ - 

Γπηηθάο Μαθεδνλέαο κεηΪ απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Σκάκαηνο Τδξννηθνλνκέαο ηεο εθΪζηνηε 

Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο. 

γ) Αγξνηηθέο νδνπνηίεο 

Οη αγξνηηθΫο νδνπνηέεο θαηαζθεπΪδνληαη ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκΫλεο Οδεγέεο Μειεηψλ Έξγσλ 

Οδνπνηέαο (ΟΜΟΔ) φπσο νξέδνληαη ζηελ Δγθχθιην 41/05 κε αξηζκ. πξση. ΓΜΔΟ/α/ν/2006. 

 

3.2.4 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΑΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ  

Ζ βαζηθά λνκνζεζέα πνπ αθνξΪ ηε ξχζκηζε ησλ ζεκΪησλ ησλ δαζηθψλ εθηΪζεσλ θαη δηΫπεη φια 

ηα  ηερληθΪ Ϋξγα πνπ αθνξνχλ ηελ εθκεηΪιιεπζε ησλ δαζψλ εέλαη ε εμάο:  

 Ν.3208/2003 «Πξνζηαζέα δαζηθψλ νηθνζπζηεκΪησλ, θαηΪξηηζε δαζνινγένπ, ξχζκηζε 

εκπξαγκΪησλ δηθαησκΪησλ επέ δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ γΫλεη εθηΪζεσλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» 

(ΦΔΚ 303 Α/24.12.2003). 

 Σν Π.Γ. 437/1981 «Πεξέ κειΫηεο θαη εθηειΫζεσο ησλ δαζνηερληθψλ Ϋξγσλ» (ΦΔΚ 120 

Α΄/5.5.1981). 

 Ο Ν. 998/1979 «Πεξέ πξνζηαζέαο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηΪζεσλ ηεο ρψξαο» (ΦΔΚ 289 

Α/29.12.1979). 

 Σν Ν.Γ. 86/1969 «Πεξέ δαζηθνχ θψδηθνο» (ΦΔΚ 7 Α΄/18.1.1969). 

Ζ λνκνζεζέα πνπ αθνξΪ ηε δηΪλνημε δαζηθψλ νδψλ εέλαη ε εμάο:  

 Οη αξ. 101202/456/31-7-2002, 102508/2200/17-5-2004, 101135/2999/6-11-2006, 

91929/1187/20-6-2007 θαη 92793/2283/19-7-2008 δ/γΫο Τπ. Α.Α. & Σξ. «ΓηΪλνημε νδψλ γηα 

εμππεξΫηεζε εγθαηαζηΪζεσλ ζε δΪζε, δαζηθΫο θαη αλαδαζσηΫεο εθηΪζεηο»  

 Γηα ηελ ζχληαμε ησλ κειεηψλ Γαζηθψλ Μεηαθνξηθψλ ΔγθαηαζηΪζεσλ εθαξκφδνληαη νη 

ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 126386/1730/10.6.1966 

απφθαζε ηνπ Τπ. Γεσξγέαο «Πεξέ εγθξέζεσο Γεληθάο πγγξαθάο Τπνρξεψζεσλ 

εθπνλάζεσο κειεηψλ δαζηθψλ κεηαθνξηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ», φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηηο 

ππ‟ αξηζκ. 41287/2281.εγθ 55/22.5.1973 θαη 92833/4679/1.12.1997 απνθΪζεηο 

Τπεχζπλε Τπεξεζέα γηα ζΫκαηα δαζηθψλ Ϋξγσλ εέλαη ε Γηεχζπλζε Γαζψλ ηεο Γεληθάο 

Γηεχζπλζεο Γαζψλ & Αγξνηηθψλ ΤπνζΫζεσλ ηεο ΑπνθεληξσκΫλε Γηνέθεζεο Ζπεέξνπ - Γπηηθάο 

Μαθεδνλέαο. 
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4. ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΜΟΝΑΓΩΝ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ 

 

4.1. ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΠΣΖΝΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Με ηνλ φξν θηελνηξνθηθά εγθαηΪζηαζε λνεέηαη ην ζχλνιν ησλ απαξαέηεησλ ππνδνκψλ γηα ηελ 

εθηξνθά νπνηνπδάπνηε εέδνπο δψνπ θαη πεξηιακβΪλεη: 

 Σν πεξηθξαγκΫλν γάπεδν εληφο ησλ νξέσλ ηνπ νπνένπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλε ε θηελνηξνθηθά 

εγθαηΪζηαζε. 

 Σν ζχλνιν ησλ θηηξέσλ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ (πρ ζηΪβινη, γξαθεέα, νηθέα ζηαβιέηε, 

παξαζθεπαζηάξην δσνηξνθψλ, δπγηζηάξην, θιπ) ά/θαη ην ζχλνιν ησλ ππνζηΫγσλ 

(ζηαβιηζκνχ θαη βνεζεηηθψλ) πνπ βξέζθνληαη εληφο ηνπ πεξηθξαγκΫλνπ γεπΫδνπ. 

 Σν ζχλνιν ησλ απαξαέηεησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγέα ηεο 

εγθαηΪζηαζεο, φπσο ζπζηάκαηα απνρΫηεπζεο, επεμεξγαζέαο θαη βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 

ησλ απνβιάησλ, κεηαθνξΪο θαη παξνράο χδαηνο, ειεθηξνδφηεζεο θ.ι.π. 

 Σν ζχλνιν ησλ απνζεθψλ φπσο απνζάθεο δσνηξνθψλ, εξγαιεέσλ θαη πξντφλησλ ηεο 

θηελνηξνθηθάο εθκεηΪιιεπζεο πνπ εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ θαη ηε ιεηηνπξγέα ηεο θαη 

βξέζθνληαη εληφο ησλ νξέσλ ηνπ γεπΫδνπ. 

πσο Ϋρεη πξναλαθεξζεέ νη θηελνηξνθηθΫο εγθαηαζηΪζεηο ρσξέδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξέεο ε θΪζε 

κέα απφ ηηο νπνέεο Ϋρεη δηαθνξεηηθΪ ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ. 

Καηεγνξία Η 

ηελ θαηεγνξέα Η αλάθνπλ νη πξφρεηξεο θαηαζθεπΫο ρσξέο δνκηθφ ζθειεηφ θαη θαηαζθεπαζκΫλεο 

απφ πιηθΪ φπσο πΫηξεο, ά ηζηκεληφιηζνπο ά μχια ά θιαδηΪ ά ιακαξέλεο ά ζπλδπαζκφ απηψλ. 

Δπέζεο κπνξνχλ εχθνια λα απνζπλαξκνινγεζνχλ θαη λα απνκαθξπλζνχλ θαη δε δηαζΫηνπλ 

ζπζηάκαηα ρεηξηζκνχ πγξψλ απνβιάησλ. 

Καηεγνξία ΗΗ 

ηελ θαηεγνξέα ΗΗ αλάθνπλ νη θηελνηξνθηθΫο εγθαηαζηΪζεηο πνπ θαηαζθεπΪδνληαη κε ζθειεηφ 

ζεξκνθεπένπ βΪζεη εγθεθξηκΫλσλ ηχπσλ θαηαζθεπάο ά θηελνηξνθηθΫο εγθαηαζηΪζεηο κΫρξη 300 

ηκ πνπ νκνέσο θαηαζθεπΪδνληαη βΪζεη εγθεθξηκΫλσλ πξνηχπσλ θαηαζθεπάο. 

Οη εγθαηαζηΪζεηο πνπ θαηαζθεπΪδνληαη κε ζθειεηφ ζεξκνθεπένπ αθνινπζνχλ ηνπο 

θαηαζθεπαζηηθνχο ηχπνπο πνπ Ϋρνπλ εγθξηζεέ  γηα ηελ θαιιηΫξγεηα ινπινπδηψλ θαη θεπεπηηθψλ 

πξντφλησλ απφ ην αξκφδην Τπνπξγεέν Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ. ΚαηαζθεπαζηηθΫο 

ιεπηνκΫξεηεο θαη πξνδηαγξαθΫο απηψλ αλαθΫξνληαη ζην θεθΪιαην ησλ ζεξκνθεπέσλ 

(βι.ΤπνθεθΪιαην 4.3). Να ζεκεησζεέ φηη νη θηελνηξνθηθΫο εγθαηαζηΪζεηο απηάο ηεο θαηεγνξέαο 

δελ ζπληζηψληαη γηα πηελνηξνθέα θαζψο ηα πνπιεξηθΪ εέλαη πην επαέζζεηα ζηηο θαηξηθΫο 

δηαθπκΪλζεηο θαη ν ηχπνο απηφο δελ παξΫρεη ηθαλά ζεξκνκφλσζε. 

Οη ινηπΫο εγθαηαζηΪζεηο απηάο ηεο θαηεγνξέαο αθνξνχλ θηελνηξνθηθΫο εγθαηαζηΪζεηο κηθξάο 

θιέκαθαο βΪζεη πξν-εγθεθξηκΫλσλ κειεηψλ ηνπ Τπ. Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ 
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ζχκθσλα ηελ ππ‟ αξ. 281273/27-08-2004 (ΦΔΚ 1396 Β΄) ΚΤΑ.  Οη πξνεγθεθξηκΫλνη ηχπνη 

αθνξνχλ ηηο εμάο εγθαηαζηΪζεηο: 

 ΒνπζηΪζην 7,5Υ40κ. αγειΪδσλ γαιαθηνπαξαγσγάο ειεπζΫξνπ ζηαβιηζκνχ κε 48 αηνκηθΫο 

ζΫζεηο 

 ΠξνβαηνζηΪζην 7,5Υ40κ γηα 200 πξνβαηηλψλ κε αξκεθηάξην 2Υ18 ζΫζεσλ 

 ΠξνβαηνζηΪζην 7,5Υ40κ γηα220 πξνβαηηλψλ ρσξέο αξκεθηάξην  

 ΒνπζηΪζην 7,5Υ40 κ. γηα 28 αγειΪδσλ γαιαθηνπαξαγσγάο πεξηνξηζκΫλνπ ζηαβιηζκνχ 

καδέ κε απνζάθε δσνηξνθψλ (ΠαξΪξηεκα 3) 

 ΒνπζηΪζην 7,5Υ40κ. γηα 46 αγειΪδσλ γαιαθηνπαξαγσγάο ειεπζΫξνπ ζηαβιηζκνχ ρσξέο 

αηνκηθΫο ζΫζεηο 

 ΒνπζηΪζην 7,5Υ40κ. γηα 50-60 θξεαηνπαξαγσγάο αγειΪδσλ ειεπζΫξαο βνζθάο 

(ΘειΪδνπζεο) 

 ΒνπζηΪζην 7,5Υ40 κ. γηα 60 κφζρσλ πΪρπλζεο καδέ κε απνζάθε δσνηξνθψλ 

 ΒνπζηΪζην 12Υ25 κ. γηα 40 αγειΪδσλ γαιαθηνπαξαγσγάο πεξηνξηζκΫλνπ ζηαβιηζκνχ 

 ΠξνβαηνζηΪζην 12Υ25κ. γηα 200 πξνβαηηλψλ κε αξκεθηάξην 2Υ18 ζΫζεσλ (ΠαξΪξηεκα 3) 

 ΒνπζηΪζην 12Υ25κ.  γηα 70 αγειΪδσλ ειεπζΫξαο βνζθάο ρσξέο αξκεθηάξην 

 ΒνπζηΪζην 12Υ25κ. γηα 72 κφζρσλ πΪρπλζεο 

ηε δηθηπαθά ζειέδα ηνπ Τπνπξγεένπ Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ (www.minagric.gr) 

εκπεξηΫρνληαη αθξηβά αξρηηεθηνληθΪ θαη ζηαηηθΪ ζρΫδηα θαζψο θαη θεέκελα κε ηελ πεξηγξαθά ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο απηψλ. 

Ο θΫξνλ νξγαληζκφο απηψλ εέλαη εέηε απφ κεηαιιηθά θαηαζθεπά εέηε απφ κηθηά θαηαζθεπά 

κεηαιιηθψλ ζηνηρεέσλ θαη νπιηζκΫλνπ ζθπξνδΫκαηνο. 

ΔπηπιΫνλ ζεκεηψλνληαη γεληθΪ θαηαζθεπαζηηθΪ ζηνηρεέα, φπσο: 

 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξένπ πξνηεέλεηαη λα εέλαη ηΫηνηνο ψζηε ε κεγΪιε πιεπξΪ ηνπ λα 

εέλαη ηνπνζεηεκΫλε ζηνλ Ϊμνλα Αλαηνιά-Γχζε.  

 Ο ηερλεηφο ζειαζκφο ησλ κνζραξηψλ ζα γέλεηαη ζε θηλεηΪ αηνκηθΪ κηθξΪ ζηΫγαζηξα (απφ 

fiberglass ά ηδηνθαηαζθεπΫο) πνπ ζα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο πην πξνζηαηεπκΫλνπο ρψξνπο 

ηνπ θηάκαηνο. 

 Σν δΪπεδν ησλ βνπζηαζέσλ πξνηεέλεηαη λα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλν απφ πιηθΪ πνπ 

επηηξΫπνπλ ην ζηξΪγγηζκα ησλ πγξψλ θαη ζηξσκλά. 

 Γηα ηα βνπζηΪζηα ειεπζΫξνπ ζηαβιηζκνχ ην ηΪτζκα ησλ δψσλ εέλαη δπλαηφλ λα γέλεηαη ζε 

ηαΐζηξα ηνπνζεηεκΫλε ζην πξναχιην ελψ γηα ηα πεξηνξηζκΫλνπ ζηαβιηζκνχ γέλεηαη ζηε 

ζΫζε αλΪπαπζεο. 

 ηηο εγθαηαζηΪζεηο βνπζηαζέσλ πεξηνξηζκΫλνπ ζηαβιηζκνχ ην δΪπεδν ηνπ ρψξνπ 

αλΪπαπζεο ησλ δψσλ ζα πξΫπεη λα Ϋρεη επαξθά πγξνκφλσζε θαη ζεξκνκφλσζε. 

http://www.minagric.gr/
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 Γηα ηα πξνβαηνζηΪζηα ην ηΪτζκα ησλ δψσλ πξνβιΫπεηαη λα γέλεηαη ζε ηαΐζηξεο 

ηνπνζεηεκΫλεο ζην πξναχιην ά πεξηκεηξηθΪ ηνπ ρψξνπ αλΪπαπζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

ηνέρσλ. 

 Γηα ηα ζειΪδνληα αξληΪ ζα δεκηνπξγνχληαη κΫζα ζην πξνβαηνζηΪζην ηδηαέηεξνη ρψξνη (κε 

εηδηθΪ ρσξέζκαηα πνπ επηηξΫπνπλ ηε δένδν κφλν ησλ αξληψλ) γηα ηε δηακνλά θαη δηαηξνθά 

ησλ αξληψλ. 

 Σν δΪπεδν ηνπ πξνβαηνζηαζένπ θαηαζθεπΪδεηαη απφ δηαπεξαηΪ πιηθΪ θαη κε θιέζε 2-3% 

πξνο ην πξναχιην. 

Καηεγνξία ΗΗΗ 

ηελ θαηεγνξέα ΗΗΗ εκπεξηΫρνληαη φιεο νη  εγθαηαζηΪζεηο νη νπνέεο δελ πεξηιακβΪλνληαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο θαηεγνξέεο θαη απαηηεέηαη γηα ηελ αδεηνδφηεζά ηνπο ε Ϋθδνζε νηθνδνκηθάο αδεέαο.  

ηελ θαηεγνξέα απηά δελ ππΪξρνπλ πεξηνξηζκνέ φζνλ αθνξΪ ηα θαηαζθεπαζηηθΪ ζηνηρεέα θαη ηα 

κεγΫζε απηψλ, θηΪλεη λα ηεξνχληαη νη πνιενδνκηθΫο θαη ρσξνηαμηθΫο δηαηΪμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα 

ηελ πεξηνρά ηεο εγθαηΪζηαζεο. 

Σν κΫγεζνο ηεο εγθαηΪζηαζεο θαζνξέδεηαη απφ ηηο αλΪγθεο απηάο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ πνπ 

πξφθεηηαη λα ζηαβιηζηνχλ ζε απηά. Αξκφδηεο Τπεξεζέεο, γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ ειΪρηζησλ 

απαηηάζεσο ζε ρψξνπο γηα θΪζε εέδνο πηελν-θηελνηξνθηθά κνλΪδα, θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ησλ εγθαηαζηΪζεσλ εέλαη ε Γ/λζε Κηεληαηξηθάο θαη ε Γ/λζε Αγξνηηθάο 

Οηθνλνκέαο. ΔλδεηθηηθΪ ζηνλ Κψδηθα Οξζάο Γεσξγηθάο Πξαθηηθάο (ΦΔΚ142Β/2004) αλαθΫξνληαη 

νη ειΪρηζηεο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ πγηεηλά θαη θαιά δηαβέσζε ησλ δψσλ (Άξζξν 12) νη νπνέεο 

παξνπζηΪδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα II. 

ζνλ αθνξΪ ηα ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο θαηαζθεπάο ηνπο ζεκεηψλνληαη ηα παξαθΪησ: 

ΦΫξσλ νξγαληζκφο: Ο θΫξσλ νξγαληζκφο ηεο εγθαηΪζηαζεο θαηαζθεπΪδεηαη χζηεξα απφ 

θαηΪιιειε ζηαηηθά κειΫηε εέηε απφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ, εέηε απφ νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα, εέηε απφ  

κηθηφ δνκηθφ ζχζηεκα. 

ΚΫιπθνο: Γηα ην θΫιπθνο ησλ θηηξέσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλάζσο κεηαιιηθΪ πΪλει ζε 

ζπλδπαζκφ κε ζηξψζεηο κνλσηηθψλ πιηθψλ, πΪλει πνιπνπξεζΪλεο, ηζηκεληφιηζνη (ζπλάζσο ζε 

παιαηφηεξεο θαηαζθεπΫο) θ.α.  

ΓΪπεδν: Σν δΪπεδν ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ζπληζηΪηαη λα θαηαζθεπΪδεηαη απφ αδηαπΫξαηα πιηθΪ 

θαη κε θαηΪιιειε θιέζε γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε ζηξΪγγηζε ησλ πγξψλ π.ρ. νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα. 

ε πνιιΫο πεξηπηψζεηο εθηφο ησλ πηελνηξνθηθψλ κνλΪδσλ θαη θνληθινθηξνθεέσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εζραξσηΪ δΪπεδα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πιχζεο απηψλ θαη απνζηξΪγγηζεο 

ησλ πγξψλ απνβιάησλ. ΜεηΪ ηελ απνκΪθξπλζά ηνπο ηα πγξΪ απφβιεηα νδεγνχληαη ζην 

ζχζηεκα απνρΫηεπζεο. 

Αεξηζκφο: Ο αεξηζκφο κπνξεέ λα εέλαη θπζηθφο (κε αλνέγκαηα) ά ηερλεηφο (κε ρξάζε 

αλεκηζηάξσλ). Με ηελ εθαξκνγά ηνπ αεξηζκνχ επηηπγρΪλεηαη: 
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 Ζ απνκΪθξπλζε ζθφλεο, πγξαζέαο θαη επηβιαβψλ αεξέσλ φπσο CO2 θαη NH3 - ΔιΪρηζηνο 

αεξηζκφο ά αεξηζκφο ρεηκψλα  

 Μεέσζε ηεο ζεξκνθξαζέαο ηνπ ζαιΪκνπ -  ΜΫγηζηνο αεξηζκφο ά αεξηζκφο ζΫξνπο  

Σα αλνέγκαηα θπζηθνχ αεξηζκνχ κπνξεέ λα εέλαη ηνπνζεηεκΫλα ζηα πιεπξηθΪ πΪλει ά θαηΪ 

κάθνο ηεο ζηΫγεο. ΔπηπιΫνλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηΪηξεηεο νξνθΫο εληφο ηνπ 

θειχθνπο ηνπ θηηξένπ.  Ο ηερλεηφο αεξηζκφο πξαγκαηνπνηεέηαη  θπξέσο κε ηνπο εμάο ηξφπνπο: 

 ΔγθΪξζηνο αεξηζκφο, βαζέδεηαη ζηελ αλαλΫσζε ηνπ αΫξα θΪζε 2 min πεξέπνπ ρσξέο 

κεγΪιε ηαρχηεηα αΫξα. 

 Αεξηζκφο ηχπνπ tunnel, βαζέδεηαη ζηε δεκηνπξγέα ξεχκαηνο αΫξα ηαρχηεηαο 2-2,5 m/sec 

θαηΪ κάθνο ηεο κεγΪιεο δηΪζηαζεο ηεο θηηξηαθάο εγθαηΪζηαζεο, ψζηε λα απνκαθξχλεηαη ε 

παξαγφκελε ζεξκφηεηα απφ ηα δψα θαη λα κεηψλεηαη ε ζεξκνθξαζέα πνπ απηΪ 

αηζζΪλνληαη. 

ΘΫξκαλζε: πζηάκαηα ζΫξκαλζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξέσο ζε πηελνηξνθηθΫο θαη 

ρνηξνηξνθηθΫο κνλΪδεο ζην ζηΪδην ηεο πξνπΪρπλζεο θαη ηεο πΪρπλζεο, θαζψο απηΪ ηα δψα 

παξνπζηΪδνπλ κεγαιχηεξε επαηζζεζέα ζε αθξαέεο ηηκΫο ζεξκνθξαζέαο. πγθεθξηκΫλα ζηα 

πηελνηξνθεέα ε ζεξκνθξαζέα πξΫπεη λα θπκαέλεηαη ζηνπο 33 ~ 21νC αλΪινγα κε ηελ ειηθέα ηνλ 

πηελνχ (33-24νC ηηο πξψηεο 4 εβδνκΪδεο θαη 21νC ην ππφινηπν ρξνληθφ δηΪζηεκα). Σα 

ζπζηάκαηα ζΫξκαλζεο πνπ θπξέσο ρξεζηκνπνηνχληαη εέλαη ηα εμάο: 

 ΘεξκΪζηξεο Τγξαεξένπ (ζεξκνκΪλεο) 

 Καχζε βηνκΪδαο θαη δηνρΫηεπζε ηνπ ζεξκνχ αΫξα κε ζχζηεκα αεξαγσγψλ εληφο θηηξηαθάο 

εγθαηΪζηαζεο   

 ΖιεθηξηθΫο ζεξκΪζηξεο 

ηελ παξνχζα παξΪγξαθν ζα αλαπηχμνπκε ηελ πεξέπησζε ζΫξκαλζεο κε πγξαΫξην θαζψο 

απαηηνχληαη εηδηθΪ κΫηξα πξνζηαζέαο θαη πξνδηαγξαθΫο. Ζ λνκνζεζέα πνπ αθνξΪ ζηηο ηερληθΫο 

πξνδηαγξαθΫο δηακφξθσζεο, ζρεδέαζεο, θαηαζθεπάο, αζθαινχο ιεηηνπξγέαο θαη 

ππξνπξνζηαζέαο εγθαηαζηΪζεσλ γηα ρξάζε πγξαεξένπ ζε βηνµεραληθΫο, βηνηερληθΫο θαη 

επαγγειµαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, ζπγθεληξψλεηαη ζηελ Τ.Α. Αξηζκ. Γ3/14585/93 (ΦΔΚ 477Β'/93). 

Γηα πεξηπηψζεηο θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, θαηαθεχγνπκε ζην θεθΪιαην 3 πνπ αλαθΫξεηαη 

κεηαμχ Ϊιισλ ζε βηνκεραληθΫο, βηνηερληθΫο, επαγγειµαηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο θαη εξγνηΪμηα µε 

δεμαµελΫο πγξαεξένπ ρσξεηηθφηεηαο θΪησ απφ 200m3 ά µε ζπλνιηθά ρσξεηηθφηεηα 

απνζάθεπζεο πγξαεξένπ θΪησ ησλ 600 m3. Γηα πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξσλ δεμακελψλ ν 

κειεηεηάο θαηαθεχγεη ζην θεθΪιαην 2. Αο αλαιχζνπκε φκσο ην θεθ. 3 πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη 

ζπλεζΫζηεξα ζηηο ζηαβιηθΫο εγθαηαζηΪζεηο. 

Οη ππεχζπλνη ησλ παξαπΪλσ εγθαηαζηΪζεσλ ππνρξενχληαη λα ππνβΪιινπλ ζηελ θαηΪ ηφπνπο 

αξµφδηα Ππξνζβεζηηθά Τπεξεζέα µειΫηε ππξνπξνζηαζέαο γηα Ϋγθξηζε, ε νπνέα ζπληΪζζεηαη θαη  
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ππνγξΪθεηαη  απφ  ηερληθφ  επηζηάκνλα  πνπ  Ϋρεη  ηα  πξνζφληα  ζχµθσλα µε  ηηο  ηζρχνπζεο 

δηαηΪμεηο.  

Ζ ππνβνιά ηεο µειΫηεο ππξνπξνζηαζέαο ζεσξεκΫλεο απφ ηελ αξµφδηα Ππξνζβεζηηθά 

Τπεξεζέα απαηηεέηαη γηα ηε ρνξάγεζε ηεο Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο ηεο εγθαηΪζηαζεο. Ζ Ϊδεηα 

ιεηηνπξγέαο ζα εθδέδεηαη εθφζνλ πξνζθνµηζζεέ, ζηελ  αξµφδηα  γηα  ηελ  Ϋθδνζε  ηεο  Ϊδεηαο  

ιεηηνπξγέαο  Τπεξεζέα,  πηζηνπνηεηηθφ  ηεο  αξµφδηαο Ππξνζβεζηηθάο  Τπεξεζέαο  φηη  Ϋρνπλ  

ιεθζεέ  ηα  αλαθεξφκελα  ζηε µειΫηε µΫηξα  θαη µΫζα ππξνπξνζηαζέαο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ 

ηεο Ππξνζβεζηηθάο Τπεξεζέαο ηζρχεη γηα 5 ρξφληα. 

ΠξνθεηκΫλνπ  λα  εγθξηζεέ  ε µειΫηε  Ππξνπξνζηαζέαο  θΪζε  εγθαηΪζηαζεο  απφ  ηελ αξµφδηα  

Ππξνζβεζηηθά  Τπεξεζέα,  απαηηεέηαη  λα  ππνβιεζνχλ  εθηφο  ησλ  Ϊιισλ  απαξαέηεησλ 

εληχπσλ, µειεηψλ θαη ζρεδέσλ θαη ηα παξαθΪησ ζηνηρεέα:  

 Λεπηνµεξάο θαηΪζηαζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ πεξηιαµβαλνµΫλσλ ησλ ηνπνζεζηψλ 

εθδάισζεο,  ηεο  δηΪηαμεο  ησλ  επηθέλδπλσλ  πεξηνρψλ  θαη  ησλ  επηθέλδπλσλ 

(εχθιεθησλ  ά εθξεθηηθψλ) πιηθψλ πνπ δηαθηλεέ ά επεμεξγΪδεηαη ε εγθαηΪζηαζε.  

 Απαέηεζε ζε λεξφ (γηα ηελ ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγέα ησλ ζπζηεµΪησλ ππξφζβεζεο, ςχμεο 

θ.ιπ.).  

 ΓηαηηζΫκελε  ζπλνιηθά  πνζφηεηα  λεξνχ,  ρξφλνο,  παξνρά,  πέεζε,  ρσξεηηθφηεηα 

δεμαµελάο λεξνχ, αλαθνξΪ µφληµσλ ςπθηηθψλ ζπζηεµΪησλ θαη ζπζηεµΪησλ 

θαηαηνληζµνχ.  

 ρΫδην µε πδξνιάςεηο, θαηαλνµά δηθηχνπ λεξνχ, µεραληζµφο ιεηηνπξγέαο, βΪλεο θ.ιπ.  

 πλνιηθΪ γξαµµηθΪ ζρΫδηα ησλ παξαπΪλσ.  

 ΛεπηνµΫξεηεο θαη επεμεγάζεηο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ.  

 πζηάµαηα  αληρλεπηψλ (αλ  ππΪξρνπλ), µεραληζµψλ  ρεηξηζµνχ,  ζΫζεηο  ζεµεέσλ 

ζχλδεζεο  πδξνζβεζηηθψλ  απηνθηλάησλ (αλ  ππΪξρνπλ)  ά  Ϊιισλ  βνεζεηηθψλ  

ππξνζβεζηηθψλ µεραληζµψλ.  

ΠξνθεηµΫλνπ λα εθδνζεέ ην πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζέαο απαηηεέηαη λα ππνβιεζνχλ επηπιΫνλ:  

 Γεληθά θαηΪζηαζε φινπ ηνπ ππφινηπνπ θνξεηνχ, µφληµνπ ά εµηµφληµνπ ππξνζβεζηηθνχ 

εμνπιηζµνχ (πνζφηεηα, ηχπνο, ηθαλφηεηα).  

 Πηζηνπνηεηηθφ  εηνηµφηεηαο  θαη  ηνπ  πξνβιεπνµΫλνπ  πεξηνδηθνχ  ειΫγρνπ  γηα  ηνπο 

ππξνζβεζηάξεο.  Σν  πηζηνπνηεηηθφ  απηφ  ζα  εθδέδεηαη  απφ  εξγαζηάξηα  

αλαγλσξηζµΫλα  ηεο εµεδαπάο ά ηεο αιινδαπάο.  

 Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ Μειεηεηά- ΔγθαηαζηΪηε Μεραληθνχ γηα ηελ θαιά 

θαηαζθεπά θαη ιεηηνπξγέα ησλ µνλέµσλ ζπζηεµΪησλ ππξνπξνζηαζέαο ηεο εγθαηΪζηαζεο. 

Οη δεμακελΫο απνζάθεπζεο ηνπ πγξαεξένπ κπνξεέ λα εέλαη ππΫξγεηεο, ππφγεηεο ά 

επηρσκαησκΫλεο θαη δελ επηηξΫπεηαη λα εγθαζέζηαληαη ζε ζηεγαζκΫλνπο ρψξνπο, νχηε ζε 

ηαξΪηζεο θηηξέσλ, νχηε ζε ππφγεηα. Οη ειΪρηζηεο επηηξεπηΫο απνζηΪζεηο ησλ δεμακελψλ 
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θαέλνληαη ζηνλ πέλαθα 3.1 ηεο Τ.Α. θαη ηκάκα ηνπ πνπ αθνξΪ κφλν ζηε ρξάζε ηνπ πγξαεξένπ 

παξαζΫηνπκε παξαθΪησ. 

 

 

 

ηνλ θαλνληζκφ αλαθΫξνληαη επέζεο φιεο νη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο γηα ηα ζπζηάκαηα 

απνζάθεπζεο θαη δηαλνκάο, ζπληάξεζεο ηεο εγθαηΪζηαζεο,  ηα κΫηξα πξνζηαζέαο θα. ην 

θεθΪιαην 7 ηεο Τ.Α. αλαιχνληαη ηα κΫηξα θαη κΫζα ππξνπξνζηαζέαο γεληθάο εθαξκνγάο ψζηε λα 

κεησζεέ ζην ειΪρηζην ε πηζαλφηεηα αλΪθιεμεο θαη λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθάο 

θαηαπνιΫκεζεο ζε πεξέπησζε εθδάισζεο ππξθαγηΪο. 

Φχμε:  Ζ κεέσζε ζεξκνθξαζέαο ηνπ ζαιΪκνπ γέλεηαη θπξέσο κε δχν ηξφπνπο: 

 Πιαέζηα δξνζηζκνχ ά δηαβξερφκελεο παξεηΫο (Panels)  

 Δθαξκνγά πδξνλΫθσζεο  

Σα πιαέζηα δξνζηζκνχ εέλαη θαηαζθεπαζκΫλα απφ εηδηθφ πεπηεζκΫλν ραξηέ εκπνηηζκΫλν κε 

ξεηέλε εέηε απφ πνιπθαξβνληθΪ θπςεισηΪ θχιια θαη ηνπνζεηεέηαη θαηΪ κάθνο ηεο κεγΪιεο 

πιεπξΪο ηεο θηηξηαθάο εγθαηΪζηαζεο. ΜΫζσ ηεο αληιέαο ην πΪλει δηαβξΫρεηαη κε λεξφ. ηελ 

αθξηβψο απΫλαληη απφ ην πΪλει πιεπξΪ ηνπ θηηξένπ ηνπνζεηεέηαη κηα ζεηξΪ αλεκηζηάξσλ. Οη 

αλεκηζηάξεο ηνπνζεηνχληαη ζε πιαέζηα θαη ιεηηνπξγνχλ Ϋηζη ψζηε λα αληινχλ ηνλ αΫξα απφ ην 

εζσηεξηθφ ηνπ θηηξένπ πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβΪιινλ. Λφγσ ηεο ππνπέεζεο πνπ δεκηνπξγεέηαη 

ζην εζσηεξηθφ ηεο κνλΪδαο, ν αΫξαο ζα εμαλαγθαζηεέ λα εηζΫιζεη κΫζα ζηε κνλΪδα πεξλψληαο 

απφ ην κνλαδηθφ Ϊλνηγκα πνπ ππΪξρεη δειαδά απφ ην πγξφ πΪλει, κε απμεκΫλε πνζφηεηα 

πγξαζέαο θαη κε κεησκΫλε ζεξκνθξαζέα.  

Σν ζχζηεκα πδξνλΫθσζεο απνηειεέηαη απφ ζσιάλεο πνπ αλαξηψληαη πΪλσ απφ ηελ 

εγθαηΪζηαζε θαη απιψλνληαη ζε φιν ηνλ ρψξν. Σν λεξφ πεξλψληαο κε πέεζε απφ απηνχο ηνπο 
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ζσιάλεο, εμΫξρεηαη κε ηελ κνξθά κηθξψλ ζηαγνληδέσλ απφ αθξνθχζηα πνπ ππΪξρνπλ ζε ηαθηΪ 

δηαζηάκαηα θαηΪ κάθνο ησλ ζσιελψζεσλ. 

Τγξαζέα: Ο Ϋιεγρνο ηεο εζσηεξηθάο πγξαζέαο κηαο θηελνηξνθηθάο κνλΪδαο πξαγκαηνπνηεέηαη κε 

ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζΫξκαλζε θαη ςχμε ηνπ θηηξένπ. ΔπηπιΫνλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δε ρξεζηκνπνηεέηαη εζραξσηφ δΪπεδν π.ρ. πηελνηξνθεέα, ε πξνζηαζέα ηνπ 

δαπΫδνπ απφ ηελ ππφγεηα θαη ηελ επηθαλεηαθά πγξαζέα γέλεηαη κε επέζηξσζε ηεο επηθΪλεηαο ηνπ 

κε ζηξψζε "ζεξκάο" ά "δηαξθνχο" ζηξσκλάο (κέγκα απφ πξηνλέδη θαη Ϊρπξν) πΪρνπο 10 cm. 

Παξαδεέγκαηνο ρΪξε, ζηα πηελνηξνθεέα ην βΫιηηζην πνζνζηφ πγξαζέαο εέλαη 75-80%, φηαλ ε 

ζεξκνθξαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο εέλαη πΪλσ απφ 26,7νC. 

ε πνιιΫο πεξηπηψζεηο λΫσλ κνλΪδσλ πξαγκαηνπνηεέηαη Ϋιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε ηνπ 

κηθξνθιέκαηνο ηεο κνλΪδαο κε απηνκαηνπνηεκΫλα ζπζηάκαηα. Σν ζχζηεκα ειΫγρνπ θιέκαηνο 

ιακβΪλεη κεηξάζεηο ηεο ζεξκνθξαζέαο, πγξαζέαο θαη ειηνθΪλεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ ηεο θηηξηαθάο εγθαηΪζηαζεο θαη αλΪινγα ξπζκέδεη ην Ϊλνηγκα ά θιεέζηκν ησλ 

παξαζχξσλ θαη ηε ιεηηνπξγέα ηνπ ζπζηάκαηνο ςχμεο. 

Φσηηζκφο: Οη αλΪγθεο γηα θσηηζκφ εμαξηψληαη απφ ην εέδνο ηεο θηελνηξνθηθάο κνλΪδαο, ην 

εέδνο ηνπ δψνπ θαη ην ζηΪδην ηεο αλΪπηπμεο. ηηο ζχγρξνλεο θηελνηξνθηθΫο κνλΪδεο 

απνθεχγεηαη ν θπζηθφο θσηηζκφο θαη ρξεζηκνπνηεέηαη απνθιεηζηηθΪ ηερλεηφο, ψζηε λα ειΫγρεηαη 

θαιχηεξα ν ξπζκφο αλΪπηπμεο ηνπ δψνπ.  

ηα πηελνηξνθεέα ε Ϋληαζε θσηηζκνχ ζα πξΫπεη λα εέλαη  ηνπιΪρηζηνλ 20lux θαηΪ ηηο πξψηεο 7 

εκΫξεο θαη αθνινχζσο κεηψλεηαη ζηαδηαθΪ ζε 5-10 lux Ϋσο 24-48 ψξεο πξηλ ηε ζθαγά. ηα 

ρνηξνηξνθέα ε απαέηεζε γηα θσηηζκφ εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 40lux γηα νρηψ ψξεο ηελ εκΫξα. 

Όδξεπζε: Οη αλΪγθεο θΪζε θηελνηξνθηθάο κνλΪδαο γηα λεξφ εμαξηψληαη απφ ην εέδνο ησλ δψσλ 

θαη απφ ηνλ αξηζκφ απηψλ. Ζ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ γέλεηαη εέηε κε ηε ζχλδεζε κε ην 

δεκφζην δέθηπν χδξεπζεο εέηε κε ηελ θαηαζθεπά πδξνγεψηξεζεο, εθφζνλ απηά επηηξΫπεηαη ζηελ 

πεξηνρά ηεο εγθαηΪζηαζεο βΪζε φζσλ νξέδνληαη ζην ρΫδην Γηαρεέξηζεο ΤδΪησλ γηα ηελ 

ΠεξηθΫξεηα Ζπεέξνπ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 2292Β /2013 «Έγθξηζε ηνπ ρεδένπ Γηαρεέξηζεο ησλ 

Λεθαλψλ Απνξξνάο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ δηακεξέζκαηνο ηεο Ζπεέξνπ» (βι. ΤπνθεθΪιαην 

3.2.3 θαη 4.4) 

ΑπνρΫηεπζε: Σα απφβιεηα ησλ πηελν-θηελνηξνθηθψλ κνλΪδσλ δηαθξέλνληαη ζε ζηεξεΪ θαη πγξΪ 

απφβιεηα. Σα ζηεξεΪ απφβιεηα πξνΫξρνληαη απφ ηα θφπξαλα ησλ δψσλ, ελψ ηα πγξΪ 

απφβιεηα απφ ηηο πιχζεηο ησλ ρψξσλ ηεο εγθαηΪζηαζεο.  

Πην ζπγθεθξηκΫλα, ηα ζηεξεΪ απφβιεηα (θνπξηΪ) ζπιιΫγνληαη κε ην ηΫινο ηεο εθηξνθάο θαη 

νδεγνχληαη ζε θνπξνζσξνχο θαηΪιιεισλ δηαζηΪζεσλ γηα ηελ μάξαλζε ηνπο θαη αθνινχζσο 

ζηνπο αγξνχο γηα ιέπαλζε. Οη θνπξνζσξνέ πξΫπεη λα εέλαη ζηεγαλνέ ψζηε λα κελ ππΪξρνπλ 

δηαξξνΫο θαη ζθεπαζκΫλνη γηα λα απνθεχγεηαη ε δηχγξαλζε ησλ ζηεξεψλ απφ ηε βξνρά. Σν 
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δΪπεδν ησλ θνπξνζσξψλ θαηαζθεπΪδεηαη απφ νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα κε θιέζε 5-7% πξνο ην 

θΫληξν γηα ηελ ζηξΪγγηζε ησλ πγξψλ. 

Σα ηνηρψκαηα ησλ θνπξνζσξψλ θαηαζθεπΪδνληαη απφ ζθπξφδεκα ά ηζηκεληφιηζνπο (νη ηξεηο 

πιεπξΫο, ε ηΫηαξηε αλνηρηά γηα ηελ εέζνδν-Ϋμνδν θνξησηά). 

Δέλαη θαιπκκΫλνη κε ζηΫγε γηα λα απνθεχγεηαη ε δηχγξαλζε ηεο θφπξνπ πνπ Ϋρεη σο απνηΫιεζκα 

ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ πγξψλ απνβιάησλ αιιΪ θαη ηελ παξαγσγά δπζνζκηψλ. 

Σα ζηξαγγέδηα ησλ θνπξνζσξψλ κΫζσ ηνπ ζσιάλα νδεγνχληαη ζην ζχζηεκα επεμεξγαζέαο 

πγξψλ απνβιάησλ. 

Σα πγξΪ απφβιεηα πνπ παξΪγνληαη απφ ηηο πηελνηξνθηθΫο κνλΪδεο, κνλΪδεο αηγνπξνβΪησλ θαη 

βννηξνθηθΫο θαη κνλΪδεο πξνΫξρνληαη θπξέσο απφ ην πιχζηκν ηεο κνλΪδαο θαη  γέλεηαη ζην 

ηΫινο θΪζε εθηξνθάο. Σα λεξΪ ηεο πιχζεο απφ ηα θηέξηα νδεγνχληαη αξρηθΪ ζε ζηεγαλφ βφζξν 

θαηΪιιεισλ δηαζηΪζεσλ θαη απαιιαγκΫλα ηνπ βηνινγηθνχ θνξηένπ θαηΪ 80-90%  νδεγνχληαη ζε 

απνξξνθεηηθφ βφζξν, θαηαζθεπαζκΫλν απφ δηΪηξεηνπο ηζηκεληνζσιάλεο νη νπνένη εέλαη 

πεξηβαιιφκελνη απφ θξνθΪια. 

Γηα ηελ επεμεξγαζέα ησλ απνβιάησλ ησλ ρνηξνηξνθηθψλ κνλΪδσλ εθαξκφδνληαη ζπλάζσο νη 

παξαθΪησ κΫζνδνη: 

 Αλαεξφβηα δχκσζε ζε βαζηΫο ιέκλεο. 

 Ζ κΫζνδνο Lagoons. 

 Ζ κΫζνδνο ηεο ελεξγνχο ηιχνο ζε δχν βαζκέδεο. 

 Υεκηθά θξνθέδσζε θαη αθνινχζσο ε κΫζνδνο ηεο ελεξγνχο ηιχνο. 

 Παξαγσγά βηναεξένπ κε αλαεξφβηα δχκσζε. 

 πλδπαζκφο ησλ παξαπΪλσ κεζφδσλ. 

πλάζσο γηα ηελ επεμεξγαζέα ησλ απνβιάησλ επηιΫγεηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαπΪλσ 

κεζφδσλ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη κε δεδνκΫλν ηελ χπαξμε ηδηφθηεησλ ά λνηθηαζκΫλσλ 

εθηΪζεσλ γηα θαιιηΫξγεηα θαη Ϊξδεπζε κε ηα επεμεξγαζκΫλα απφβιεηα. Ζ επεμεξγαζέα ησλ 

απνβιάησλ Ϋρεη σο ζθνπφ ηε κεέσζε ησλ ξχπσλ, Ϋηζη πνπ λα πιεξνχληαη νη φξνη πνπ 

πξνβιΫπνληαη απφ ηε λνκνζεζέα. 

Ο ππνινγηζκφο ησλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιάησλ ησλ πηελν-θηελνηξνθηθψλ κνλΪδσλ 

πξαγκαηνπνηεέηαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Οξζάο Γεσξγηθάο Πξαθηηθάο (ΦΔΚ 477Β/2000) θαη 

ζην ΠαξΪξηεκα I παξνπζηΪδνληαη νη πέλαθεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηψλ. 

Δπέζεο ε πξνβιεπφκελε απφ ην Ϊξζξν 7 ηεο Τ1/2000/1995(ΦΔΚΒ‟343/1995) εδαθηθά δηΪζεζε 

ησλ πγξψλ απνβιάησλ πηελν-θηελνηξνθηθψλ κνλΪδσλ εκπέπηεη ζηηο δηαηΪμεηο ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζέαο ΚΤΑ145116/ΦΔΚΒ‟354/02-02-2011. χκθσλα φκσο κε ηελ δηεπθξηληζηηθά Δγθχθιην 

αξ.πξση.νηθ.145447/23-06-2011, θαηΪ ηελ Ϋμνδν ησλ απνβιάησλ ησλ πηελν-θηελνηξνθηθψλ 

κνλΪδσλ ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηαγΫο ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηεο 

Τ1/2000/1995(ΦΔΚΒ‟343/1995), άηνη: 
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 BOD5 επεμεξγαζκΫλσλ απνβιάησλ: 1.200mg/lt. 

 COD επεμεξγαζκΫλσλ απνβιάησλ: 4.500mg/lt. 

ε απφζηαζε 100m ηνπ ζπζηάκαηνο δελ ππΪξρνπλ πεγΫο - γεσηξάζεηο -πδξαγσγεέν. 

 

4.2. ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ 

Γηα ηε ρσξνζΫηεζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ πξΫπεη λα ιεθζεέ ππφςε ν ηχπνο 

ηεο κνλΪδαο θαη αληηζηνέρσο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα απαξαέηεηα Ϋξγα. 

Αθνινπζεέ αλΪιπζε αλΪ ηχπν ΤδαηνθαιιηΫξγεηαο: 

 

1. Τδαηνθαιιηέξγεηεο ζαιαζζηλώλ εηδώλ  

Αθνξνχλ ζε θαιιηΫξγεηεο ηρζχσλ, θαξθηλνεηδψλ, θεθαιφπνδσλ, θπθηψλ θ.ιπ. 

1.1 Οη θαιιηΫξγεηεο ηρζχσλ εληαηηθάο κνξθάο, πξαγκαηνπνηνχληαη θπξέσο ζε κηζζσκΫλεο 

ζαιΪζζηεο εθηΪζεηο, κε ηε κΫζνδν ησλ πισηψλ θισβψλ. Οη κνλΪδεο απνηεινχληαη, ηφζν απφ 

πισηΫο εγθαηαζηΪζεηο (θισβνέ – εμΫδξεο εξγαζέαο θ.ιπ.) θαηΪιιεια αγθπξνβνιεκΫλεο, φζν θαη 

απφ ζπλνδΫο ρεξζαέεο ππνδνκΫο. 

Σν αλψηαην πνζνζηφ θΪιπςεο ηεο κηζζσκΫλεο ζαιΪζζηαο Ϋθηαζεο κε πισηΫο εγθαηαζηΪζεηο, 

θαζνξέδεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.  

Οη ζπλνδΫο ρεξζαέεο ππνδνκΫο ρσξνζεηνχληαη ζε ρεξζαέα Ϋθηαζε εγγχο ησλ πισηψλ 

εγθαηαζηΪζεσλ.  

Γε λνεέηαη ρνξάγεζε Ϊδεηαο έδξπζεο θαη ιεηηνπξγέαο κνλΪδαο πδαηνθαιιηΫξγεηαο, ρσξέο ηελ 

εμαζθΪιηζε ρεξζαέαο Ϋθηαζεο ζε εγγχο πεξηνρά γηα ηελ εμππεξΫηεζε ησλ ζαιΪζζησλ 

εγθαηαζηΪζεσλ. 

Οη ζπλνδΫο ρεξζαέεο ππνδνκΫο πνπ ιφγσ ηεο θχζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ 

πισηψλ κνλΪδσλ, πξΫπεη λα ρσξνζεηνχληαη ζε ζρεηηθά εγγχηεηα κε ηηο ζαιΪζζηεο 

εγθαηαζηΪζεηο, εέλαη νη παξαθΪησ: 

α) ΔγθαηαζηΪζεηο ειιηκεληζκνχ (πξνβιάηεο)  

β) χζηεκα Ϊληιεζεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ (π.ρ. γεσηξάζεηο) θαη απνξξνάο πδΪησλ  

γ) χζηεκα φδεπζεο ηξνθψλ (ζηιφ, ζσιελψζεηο θ.ιπ.) 

δ) Απνζάθεο 

ε) ΦπιΪθηα 

ζη) Υψξνη θχιαμεο δηρηχσλ 

δ) Κιέβαλνο απνηΫθξσζεο 

ε) Υψξνη παξακνλάο πξνζσπηθνχ 

ζ) Απφιεμε νδνχ πξφζβαζεο θαη ρψξνο θέλεζεο νρεκΪησλ 

η) ΤπνδνκΫο κεηαθφξησζεο νζηξΪθσλ απφ ην βνεζεηηθφ ζθΪθνο εθηξνθάο ζε θνξηεγφ ςπγεέν 
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Απφ ηηο αλσηΫξσ εγθαηαζηΪζεηο, εληφο ηνπ αηγηαινχ εέλαη δπλαηφλ λα ρσξνζεηνχληαη απηΫο ηνπ 

ζπζηάκαηνο φδεπζεο ηξνθψλ θαη Ϊληιεζεο/απνξξνάο πδΪησλ, νη ππνδνκΫο κεηαθφξησζεο 

νζηξΪθσλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κε κφληκεο εγθαηαζηΪζεηο θαζψο θαη ε απφιεμε ηεο νδνχ 

πξφζβαζεο θαη νη πξνβιάηεο.  

1.2 Οη πδαηνθαιιηΫξγεηεο ινηπψλ ζαιαζζηλψλ εηδψλ (θεθαιφπνδα, θαξθηλνεηδά θ.ιπ.), ζπλάζσο 

αζθνχληαη επέ ηνπ ζαιΪζζηνπ βπζνχ. Χο πξνο ηηο ζπλνδΫο ρεξζαέεο ππνδνκΫο νη ρσξηθΫο ηνπο 

αλΪγθεο εέλαη αλΪινγεο κε απηΫο ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηηθψλ κνλΪδσλ.  

1.3. ε ρεξζαέεο εγθαηαζηΪζεηο εληφο ρσκΪηηλσλ, ηζηκεληΫλησλ ά/θαη πιαζηηθψλ δεμακελψλ, 

εληφο ά εθηφο ζηεγαζκΫλνπ ρψξνπ, ά ζε θιεηζηΪ θπθιψκαηα λεξνχ, εέλαη δπλαηά ε εθηξνθά 

πδξνβέσλ νξγαληζκψλ ζαιαζζηλνχ λεξνχ κε ην εληαηηθφ, εκηεληαηηθφ ά ππεξεληαηηθφ ζχζηεκα. 

Γηα ηηο ζπλνδΫο ηνπο ππνδνκΫο ηζρχνπλ ηα πξναλαθεξφκελα. 

2. Οζηξαθνθαιιηέξγεηεο 

Οη θαιιηΫξγεηεο νζηξαθνεηδψλ εληαηηθάο κνξθάο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηζζσκΫλεο ζαιΪζζηεο 

εθηΪζεηο, ζχκθσλα κε ηηο εμάο κεζφδνπο: 

 Σν πισηφ ζχζηεκα (Long line) θαη ην παζζαισηφ ζχζηεκα (pole), 

 κε θπθιηθνχο πισηάξεο, 

 κε αξζξσηνχ ηχπνπ εγθαηαζηΪζεηο, 

 ζε θαηαθφξπθεο ζηάιεο κε ρξεζηκνπνέεζε δέζθσλ, παλεξηψλ θ.ιπ., 

 θαιιηΫξγεηα ζην βπζφ. 

Οη κνλΪδεο νζηξαθνθαιιηΫξγεηαο απνηεινχληαη απφ πισηΫο θαη ζπλνδΫο ρεξζαέεο 

εγθαηαζηΪζεηο, νη νπνέεο ζην ζχλνιφ ηνπο (πιελ ησλ πξνβιεηψλ), φπσο θαη ζηηο 

ηρζπνθαιιηΫξγεηεο ζαιαζζηλψλ εηδψλ, Ϋρνπλ κε κφληκν ραξαθηάξα. 

Γηα ηε ρσξνζΫηεζε ησλ ρεξζαέσλ ππνδνκψλ, νη πξνυπνζΫζεηο εγθαηΪζηαζεο εέλαη έδηεο κε ηεο 

ηρζπνθαιιηΫξγεηαο ζαιαζζηλψλ εηδψλ. Καη‟ εμαέξεζε, επηηξΫπεηαη ε δηαηάξεζε θαη επΫθηαζε 

ζπλνδψλ ρεξζαέσλ ππνδνκψλ, πνπ δηαηεξνχλ παξαδνζηαθΫο κνξθΫο εγθαηαζηΪζεσλ (π.ρ. 

παζζαισηνέ νηθέζθνη κπδνθαιιηεξγεηψλ Θεξκατθνχ Κφιπνπ) 

 

3. Τδαηνθαιιηέξγεηεο γιπθέσλ πδάησλ 

Οη πδαηνθαιιηΫξγεηεο γιπθΫσλ πδΪησλ − ζηελ πιεηνςεθέα ηνπο εληαηηθάο κνξθάο −, 

πξαγκαηνπνηνχληαη εγγχο ά εληφο πδΪηηλσλ ζπζηεκΪησλ (πεγψλ, πνηακψλ θαη ιηκλψλ), ελψ ζε 

νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο γέλεηαη ρξάζε ππφγεησλ πδΪησλ απφ γεσηξάζεηο . 

ηελ θαηεγνξέα απηά πεξηιακβΪλνληαη εθηφο ηεο εθηξνθάο ηρζχσλ θαη ε εθηξνθά θαξαβέδσλ, 

βαηξΪρσλ θαζψο θαη ε θαιιηΫξγεηα θπθηψλ θ.ιπ. 

Ζ κΫζνδνο εθηξνθάο πνπ εθαξκφδεηαη εέλαη θπξέσο κε δεμακελΫο (ηζηκεληΫληεο ά ρσκΪηηλεο ά 

Ϊιινπ πιηθνχ), θαηΪιιεια δηακνξθσκΫλεο γηα ηελ παξνρά θαη ηελ θπθινθνξέα εληφο απηψλ ηνπ 

χδαηνο, αιιΪ θαη ηελ απνρΫηεπζά ηνπ. Δθηξνθά κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεζεέ επέζεο ζε πισηΫο 
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εγθαηαζηΪζεηο εληφο ιηκλψλ θαη ηδηαέηεξα ησλ θπζηθψλ. ηηο ηερλεηΫο ιέκλεο, πΫξαλ ηεο 

δηαθνξεηηθάο θχξηαο ρξάζεο, παξνπζηΪδνληαη δπζρΫξεηεο, πνπ νθεέινληαη ζηε κεγΪιε κεηαβνιά 

ηεο ζηΪζκεο ηνπ χδαηνο θαη ηε κνξθά ηνπ βπζνχ (χπαξμε θηηζκΪησλ, δΫλδξσλ θ.ιπ.), θαζψο θαη 

ζε εηδηθΪ θαζεζηψηα δηαρεέξηζεο. 

Ζ εθΪζηνηε αλαγθαέα ρεξζαέα Ϋθηαζε γηα ηηο κνλΪδεο θαζνξέδεηαη απφ ην εέδνο ηνπ πδξφβηνπ 

νξγαληζκνχ πξνο εθηξνθά θαη απφ ηε κΫζνδν εθηξνθάο. Οη ηηκΫο ησλ παξακΫηξσλ εθηξνθάο 

νξέδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο.  

ΔηδηθΫο θαηαζθεπΫο θαη εμνπιηζκνέ απαηηνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγάο θιεηζηνχ 

θπθιψκαηνο θπθινθνξέαο ηνπ χδαηνο, πνπ αθνξνχλ ηε δηαηάξεζε ηεο πςειάο πνηφηεηαο ηεο 

επαλαρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηαο απηνχ. 

Σε κνλΪδα απνηεινχλ ην ζχζηεκα παξνράο χδαηνο, νη εγθαηαζηΪζεηο εθηξνθάο (δεμακελΫο ά 

πισηΫο εγθαηαζηΪζεηο), ην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα θαη νη ζπλνδΫο ινηπΫο εγθαηαζηΪζεηο 

(απνζάθεο, γξαθεέα θαη θηέξηα πξνζσπηθνχ, ςπγεέα, θπιΪθην, κεραλνζηΪζην, ζπλεξγεέν, 

εγθαηαζηΪζεηο δηΪζεζεο απνβιάησλ θ.ιπ.), ελψ δχλαηαη λα ππΪξρεη θαη ζηαζκφο παξαγσγάο 

γφλνπ. 

ΚΪζε ρεξζαέα κνλΪδα πδαηνθαιιηΫξγεηαο, αλΪινγα κε ηε δπλακηθφηεηΪ ηεο, εμαζθαιέδεη ηηο δηθΫο 

ηεο ζπλνδΫο θαη ππνζηεξηθηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο. 

 

4. Καιιηέξγεηεο πδξόβησλ νξγαληζκώλ ζε θπζηθά πθάικπξα νηθνζπζηήκαηα 

(ιηκλνζάιαζζεο θαη ινηπνί πδάηηλνη ζρεκαηηζκνί) 

Οη ιηκλνζΪιαζζεο εέλαη θπζηθΪ, αλνηθηΪ, επαέζζεηα, παξΪθηηα πδΪηηλα νηθνζπζηάκαηα, 

ππΪγνληαη ζε δηΪθνξα (θαη δηεζλά) θαζεζηψηα πξνζηαζέαο θαη ιεηηνπξγνχλ σο κνλΪδεο 

πδαηνθαιιηΫξγεηαο εθηαηηθάο θαη εκηεληαηηθάο κνξθάο. 

Υαξαθηεξέδνληαη γηα ηα πθΪικπξα χδαηΪ ηνπο θαη ηηο επλντθΫο ζπλζάθεο αλΪπηπμεο νξηζκΫλσλ 

πδξφβησλ νξγαληζκψλ, θπξέσο επξχαισλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ, πνπ εηζΫξρνληαη ζ‟ απηΫο 

ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά πεξένδν απφ ηελ αλνηθηά ζΪιαζζα. 

Οη επεκβΪζεηο ζηε γεσκνξθνινγέα ησλ ιηκλνζαιαζζψλ θαη νη θαηαζθεπΫο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ 

γηα ηελ εθηξνθά πδξφβησλ νξγαληζκψλ εμαξηψληαη θπξέσο απφ ηελ ηνπνγξαθέα ηεο πεξηνράο, ην 

βΪζνο, ηε θχζε ηνπ ζαιΪζζηνπ ππζκΫλα, ηηο θηλάζεηο ησλ ζαιΪζζησλ καδψλ, ην χςνο ηνπ 

αλαπηπζζφκελνπ θχκαηνο θ.ιπ., αιιΪ θπξέσο απφ ην εέδνο ηνπ εθηξεθφκελνπ νξγαληζκνχ. 

ΚαηΪ θαλφλα γηα ηελ νκαιά ιεηηνπξγέα ησλ ιηκλνζαιαζζψλ, νη κηζζσηΫο ηνπο ζα πξΫπεη λα 

εμαζθαιέδνπλ ηε ζπλερά ιεηηνπξγέα ησλ ηρζπνζπιιεπηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ηε δηαξθά 

επηθνηλσλέα ηνπο κε ηε ζΪιαζζα, Ϋηζη ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη: 

 Ζ δηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ ησλ ηρζπδέσλ ζηε ιηκλνζΪιαζζα. 

 Ζ πξνζηαζέα ησλ ηρζπδέσλ απφ ηνπο ζεξεπηΫο ηνπο. 

 Ζ ηθαλνπνέεζε ησλ βηνινγηθψλ απαηηάζεσλ ησλ εθηξεθφκελσλ ςαξηψλ. 
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 Ζ Ϊλεηε ζχιιεςά ηνπο, ζηελ πξνζπΪζεηα εμφδνπ ηνπο απφ ηε ιηκλνζΪιαζζα. 

Οη απαξαέηεηεο επεκβΪζεηο απαηηνχλ, επνκΫλσο, θαηαζθεπΫο γηα: 

 Σελ εζφδεπζε ηνπ γφλνπ 

 Σελ δεκηνπξγέα λεπηαθψλ πεξηνρψλ (ηΪθξνη πξνπΪρπλζεο γφλνπ) γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ 

εηζεξρνκΫλσλ ηρζπδέσλ  

 Σε βειηέσζε ησλ ζπλζεθψλ εθηξνθάο (θαλΪιηα θπθινθνξέαο λεξνχ, ηΪθξνη δηαρεέκαζεο) 

θαη γηα ηελ εμαιέεπζε ζε ηρζπνζπιιεπηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο, πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη σο 

δηαινγεέο ησλ ζπιιακβαλφκελσλ ηρζχσλ αλΪινγα κε ην κΫγεζφο ηνπο. 

ηηο βαζηθΫο θαηαζθεπΫο θαη επεκβΪζεηο, πνπ εέλαη απαξαέηεηεο γηα ηε Ϊζθεζε ηεο 

πδαηνθαιιηεξγεηηθάο δξαζηεξηφηεηαο, ζα πξΫπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα βνεζεηηθΪ θηέζκαηα, 

πνπ Ϋρνπλ ζηφρν ηελ εμπγέαλζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ηε δηαθχιαμε ηεο πγεέαο ηνπ 

θαηαλαισηά, ηε δηαθέλεζε θαη εκπνξέα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη ηα θηέζκαηα πνπ πξννξέδνληαη 

γηα ηελ παξακνλά ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε θχιαμε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ, νη νπνέεο ρσξνζεηνχληαη 

φπνπ επηηξΫπεηαη απφ ην θαζεζηψο πξνζηαζέαο. 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα ε δηαρεέξηζε ησλ ιηκλνζαιαζζψλ αλαηέζεηαη θαηΪ 

πξνηεξαηφηεηα ζε αιηεπηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ηεο πεξηνράο.  

ε θΪζε πεξέπησζε νη αλαπηπμηαθΫο πξννπηηθΫο ηνπο, αθνξνχλ θπξέσο ηελ αμηνπνέεζε ησλ 

ηδηαέηεξσλ νηθνινγηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, Ϋηζη ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ πδαηνθαιιηεξγεηηθά δξαζηεξηφηεηα λα ππΪξμεη δπλαηφηεηα παξΪιιειεο αλΪπηπμεο 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (αιηεπηηθφο ηνπξηζκφο – ηρζπνηνπξηζκφο), ζχκθσλα θαη κε ηπρφλ 

θαζεζηψο πξνζηαζέαο πνπ ηηο δηΫπεη.  

 

4.3 ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑ 

1. Βαζηθνί ηύπνη Θεξκνθεπίσλ 

Απφ ην Τπνπξγεέν Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ Ϋρνπλ εθδνζεέ ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο 

Θεξκνθεπέσλ απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1992. χκθσλα κε απηΫο νξέδνληαη νη βαζηθνέ ηχπνη 

ζεξκνθεπέσλ βΪζε ην ζράκα ηεο θαηαζθεπαζηηθά ηνπο κνλΪδαο θαη ηνλ ηξφπν θαη πιηθΪ 

θαηαζθεπάο ηνπο. 

Οη βαζηθνέ ηχπνη ζεξκνθεπέσλ ζε ζρΫζε κε ην ζράκα ηεο θαηαζθεπαζηηθάο ηνπο κνλΪδαο εέλαη νη 

εμάο: 

1. Ακθέξξηθην (Ακθέξξηθην απιφ, Ακθέξξηθην πνιιαπιφ) 

2. Σνμσηφ (Σνμσηφ απιφ, Σνμσηφ πνιιαπιφ) 

3. ΣξνπνπνηεκΫλν Σνμσηφ (ΣξνπνπνηεκΫλν ηνμσηφ απιφ, ΣξνπνπνηεκΫλν ηνμσηφ 

πνιιαπιφ) 

Απιφ νλνκΪδεηαη ην ζεξκνθάπην πνπ ζρεκαηέδεηαη κε ηελ επαλΪιεςε ηεο θαηαζθεπαζηηθάο ηνπ 

κνλΪδαο κφλν θαηΪ κάθνο κέαο δηεχζπλζεο, ελψ πνιιαπιφ νλνκΪδεηαη ην ζεξκνθάπην πνπ 
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ζρεκαηέδεηαη κε ηελ επαλΪιεςε ηεο θαηαζθεπαζηηθάο ηνπ κνλΪδαο θαηΪ κάθνο δχν 

δηεπζχλζεσλ. 

ε ζρΫζε κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπάο, νη βαζηθνέ ηχπνη ζεξκνθεπέσλ εέλαη νη εμάο: 

1. Υσξηθνχ ηχπνπ (ζεξκνθάπηα πνπ θαηαζθεπΪδνληαη απφ ηνπο έδηνπο ηνπο παξαγσγνχο) 

2. ΣππνπνηεκΫλα (ζεξκνθάπηα πνπ θαηαζθεπΪδνληαη απφ Βηνηερλέεο θαη Βηνκεραλέεο ζε 

καδηθά παξαγσγά) 

 

2. Γηαζηάζεηο θαηαζθεπαζηηθώλ ζηνηρείσλ 

ζνλ αθνξΪ ηηο δηαζηΪζεηο ησλ ζεξκνθεπέσλ νξέδνληαη ηα εμάο: 

 Ακθίξξηθηα:  

Όςνο:   ΔιΪρηζην χςνο ρακειάο πιεπξΪο   

 Υσξηθνχ ηχπνπ 2,20m 

 ΣππνπνηεκΫλα 2,60m 

ΠιΪηνο:  ΔιΪρηζην πιΪηνο θαηαζθεπαζηηθάο κνλΪδαο 

  Υσξηθνχ ηχπνπ 5,00m (κέαο θαηαζθεπαζηηθάο κνλΪδαο) 

  ΣππνπνηεκΫλα 5,00m (κέαο θαηαζθεπαζηηθάο κνλΪδαο) 

Απφζηαζε ζηχισλ:  ΔιΪρηζην χςνο θαηαζθεπαζηηθάο κνλΪδαο 

 Υσξηθνχ ηχπνπ 5,00m (κέαο θαηαζθεπαζηηθάο κνλΪδαο) 

 ΣππνπνηεκΫλα 5,00m (κέαο θαηαζθεπαζηηθάο κνλΪδαο) 

Κιέζε νξνθάο: Ζ θιέζε νξνθάο ζα θπκαέλεηαη ζηα  

 Υσξηθνχ ηχπνπ 20ν - 30ν 

 ΣππνπνηεκΫλα 20ν - 30ν 

 Σνμσηά:  

Όςνο: ΔιΪρηζην χςνο ζηελ θνξπθά 3m θαη ειΪρηζην χςνο ζε απφζηαζε  κηζφ κΫηξν απφ ην 

ζεκεέν ζηάξημεο ζην Ϋδαθνο 1,5m 

ΠιΪηνο: ΔιΪρηζην ειεχζεξν πιΪηνο 7m 

 Σξνπνπνηεκέλα ηνμσηά ή πνιιαπιά:  

Όςνο: ΔιΪρηζην χςνο πδξνξξνάο 

 Υσξηθνχ ηχπνπ 2,20m 

 ΣππνπνηεκΫλα 2,60m 

Απφζηαζε ζηχισλ: ΔιΪρηζην κάθνο θαηαζθεπαζηηθάο κνλΪδαο (απφζηαζε ζηχισλ ά ηφμσλ επέ 

ηεο γξακκάο). 

 Υσξηθνχ ηχπνπ 2,00m (κέαο θαηαζθεπαζηηθάο κνλΪδαο) 

 ΣππνπνηεκΫλα 2,00m (κέαο θαηαζθεπαζηηθάο κνλΪδαο) 

ηα πιαέζηα ηεο λνκνζεζέαο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ νξέδνληαη επηπιΫνλ ηα θνξηέα πνπ 

πξΫπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηνλ ζηαηηθφ Ϋιεγρν ζην ζθειεηνχ ηνπ ζεξκνθεπένπ. 



ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ 

 

 
51 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

3. Δμαεξηζκόο 

ην ζΫκα ηνπ αεξηζκνχ δηαθξέλνπκε ηνλ θπζηθφ αεξηζκφ θαη ηνλ δπλακηθφ αεξηζκφ. ηηο ηερληθΫο 

πξνδηαγξαθΫο αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ηα απαηηνχκελα αλνέγκαηα γηα δένδν ηνπ αΫξα γηα θΪζε 

ηχπν ζεξκνθεπένπ θαη αλΪινγα ην πιΪηνο απηψλ. Ο θπζηθφο αεξηζκφο δηαθξέλεηαη ζε πιεπξηθφ 

θαη αεξηζκφ νξνθάο.  

Γελ απαηηεέηαη πιεπξηθφο αεξηζκφο ζε ζεξκνθάπηα πνπ δηαζΫηνπλ αεξηζκφ νξνθάο 40% θαη Ϊλσ. 

Δπέζεο δελ ζπληζηΪηαη ζπλδπαζκφο δπλακηθνχ θαη παζεηηθνχ εμαεξηζκνχ.  

ζνλ αθνξΪ ηνλ δπλακηθφ αεξηζκφ ζα πξΫπεη νη εμαεξηζηάξεο λα πιεξνχλ θΪπνηεο ειΪρηζηεο 

πξνδηαγξαθΫο.  

ΓεληθΪ γέλεηαη δεθηφ νπνηνδάπνηε ζχζηεκα κεέσζεο ηεο ζεξκνθξαζέαο ηνπ ρψξνπ ηνπ 

ζεξκνθεπένπ εθφζνλ Ϋρεη ηθαλνπνηεηηθά απφδνζε θαη εμαζθαιέδεη νκνηφκνξθεο ζπλζάθεο ζην 

ρψξν ηνπ ζεξκνθεπένπ.  

Δπέζεο λα ζεκεησζεέ φηη: 

 Δληαέεο ζεξκνθεπηαθΫο κνλΪδεο 10 ζηξεκκΪησλ θαη Ϊλσ, εθφζνλ δελ αθνινπζνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθΫο  αεξηζκνχ, πξΫπεη λα ππνβΪινπλ θαη ηδηαέηεξε κειΫηε αεξηζκνχ. 

 Γηα εγθαηΪζηαζε δπλακηθνχ αεξηζκνχ ζε νπνηνδάπνηε ζεξκνθάπην, πξΫπεη λα 

ππνβΪιιεηαη κειΫηε δπλακηθνχ αεξηζκνχ. 

 

4. Θέξκαλζε 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε ζΫξκαλζε πξνηεέλεηαη εληαένο ηξφπνο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνπο κεηεσξνινγηθνχο πέλαθεο πνπ ππΪξρνπλ ζηελ ΔιιΪδα. 

Γηα ηνλ παξαπΪλσ ζθνπφ ζα γέλεηαη ρξάζε ηνπ ηχπνπ: 

Q =  (K  . A . Dt  + 0,36 . V . n . Dt) 1,20 

πνπ, 

K = Οιηθφο ζπληειεζηάο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ θαιχκκαηνο ζε W/m2 oC  (απφ πέλαθα Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ). 

Α = ΔπηθΪλεηα ηνπ θαιχκκαηνο m2. 

Dt = ΓηαθνξΪ ζεξκνθξαζέαο κΫζα-Ϋμσ ζε νC (εζσηεξηθά ζεξκνθξαζέα, ιακβΪλεηαη ε επηζπκεηά 

λπρηεξηλά ζεξκνθξαζέα γηα ηελ ππ‟ φςε  θαιιηΫξγεηα. Δμσηεξηθά ζεξκνθξαζέα ιακβΪλεηαη ε 

ειΪρηζηε ζεξκνθξαζέα πνπ εκθαλέδεηαη ζηελ πεξηνρά κε ζπρλφηεηα ηξηεηέαο). 

V = γθνο ηνπ ζεξκνθεπένπ. 

n = Αξηζκφο αιιαγψλ ηνπ αΫξα απφ δηαθπγΫο κε θιεηζηΪ παξΪζπξα αλΪ ψξα (απφ πέλαθα 

Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ). 
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5. Τιηθά θαηαζθεπήο 

 Τιηθά Καηαζθεπήο θειεηώλ  

Σα πιηθΪ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπ ζθειεηνχ ηνπ ζεξκνθεπένπ εέλαη ε μπιεέα, 

ηα κΫηαιια θαη ην αινπκέλην.  

Γηα ηα μχιηλα ηππνπνηεκΫλα ζεξκνθάπηα θξέλεηαη απαξαέηεηε ε ρξάζε εκπνηηζκΫλεο μπιεέαο 

(εθηφο απφ πεξηπηψζεηο πνπ δε ρξεηΪδεηαη πρ. μχια θαζηαληΪο), ελψ γηα ηα ρσξηθνχ ηχπνπ δελ 

εέλαη ππνρξεσηηθά. 

Γηα ηα κεηαιιηθΪ ηππνπνηεκΫλα ζεξκνθάπηα εέλαη ππνρξεσηηθφ φια ηα κεηαιιηθΪ ηνπ κΫξε λα 

εέλαη γαιβαληζκΫλα ελ ζεξκψ ά κε ειεθηξνρεκηθά κΫζνδν χζηεξα απφ επηκειεκΫλε 

αληηζθσξηαθά επεμεξγαζέα. Γηα ηα ρσξηθνχ ηχπνπ εθφζνλ δελ εέλαη δπλαηά ε ρξεζηκνπνέεζε 

ησλ παξαπΪλσ κεζφδσλ ζπληζηΪηαη ην ςπρξφ γαιβΪληζκα. 

ηαλ γέλεηαη ρξάζε ηνπ αινπκηλένπ ζαλ πιηθνχ θαηαζθεπάο ηνπ ζθειεηνχ πξΫπεη λα Ϋρεη ηηο 

θαηΪιιειεο δηαηνκΫο θαη λα εέλαη θαηΪιιεια αλνδησκΫλν.   

 

 Τιηθά Κάιπςεο Θεξκνθεπίσλ 

Σα πιηθΪ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θΪιπςε ησλ ζεξκνθεπέσλ εέλαη ην ηδΪκη, ηα ζθιεξΪ 

πιαζηηθΪ θαη ηα θχιια καιαθνχ πιαζηηθνχ. 

Γηα ηε ρξάζε ηδακηνχ ην ειΪρηζην πιΪηνο ηνπ (απινχ ά MARTELE) ζα πξΫπεη λα εέλαη 4 mm θαη 

νη δηαζηΪζεηο ησλ ηεκαρέσλ ηνπ ηδακηνχ ζα πξΫπεη λα αθνινπζνχλ ηελ παξαθΪησ αξηζκεηηθά 

ζρΫζε  1,8 ≤ κάθνο / πιΪηνο ≤ 3. 

Γηα ηε ρξάζε ησλ ζθιεξψλ πιαζηηθψλ πξΫπεη λα ειΫγρεηαη φηη  δελ Ϋρνπλ πεξαηφηεηα κηθξφηεξε 

απφ ην 80% ηεο πεξαηφηεηαο ηνπ γπαιηνχ γηα κηα ρξνληθά πεξένδν 10 ρξφλσλ θΪησ απφ 

ζπλζάθεο αγξνχ. 

Σα πιαζηηθΪ θχιια πνιπαηζπιελένπ ζα πξΫπεη λα θΫξνπλ ζηαζεξνπνηεηά θαη ην πΪρνο ηνπο ζηε 

ζηΫγε ηνπ ζεξκνθεπένπ λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 170 κηθξΪ θαη ζηηο κεγΪιεο πιεπξΫο 125 κηθξΪ. 

 

6. Θεκειίσζε – Πξνζαλαηνιηζκόο – Δγθαηάζηαζε  

Σν Ϋδαθνο θαηΪ ηελ εγθαηΪζηαζε ηνπ ζεξκνθεπένπ πξΫπεη λα κελ εέλαη νξγσκΫλν θαη λα κε 

πξνΫξρεηαη απφ επηρσκαηψζεηο.  Σν επέπεδν ζεκειέσζεο λα βξέζθεηαη ζε ζηεξεφ ηκάκα ηνπ 

εδΪθνπο θαη ην βΪζνο ζεκειέσζεο ζα πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 80 cm θΪησ απφ ηελ 

επηθΪλεηα ηνπ εδΪθνπο. 

Γηα ηε ζεκειέσζε ησλ ηππνπνηεκΫλσλ ζεξκνθεπέσλ απαηηεέηαη ε ρξάζε ζθπξνδΫκαηνο εθηφο 

απφ ηα ηνμσηΪ ζεξκνθάπηα ρσξέο πεξηθεξεηαθΪ (νξηδφληηα) αλνέγκαηα,  φπνπ κπνξεέ λα κε 

ρξεζηκνπνηεζεέ ζθπξφδεκα.  

ζνλ αθνξΪ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ζπληζηΪηαη ν θνξθηΪο λα εέλαη πξνο ηελ έδηα θαηεχζπλζε κε 

ηνλ επηθξαηνχληα επηθέλδπλν Ϊλεκν. 
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ΣΫινο, ζπληζηΪηαη ε θαιππηφκελε κε ζεξκνθάπηα επηθΪλεηα λα θαηαιακβΪλεη ηα 2/3 ηνπ 

αγξνηεκαρένπ εγθαηΪζηαζεο. 

 

7. Πίλαθεο εγθεθξηκέλσλ ηύπσλ ζεξκνθεπίσλ 

Οη πέλαθεο εγθεθξηκΫλσλ ηχπσλ ζεξκνθεπέσλ ρσξέδνληαη ζηνπο παξαθΪησ: 

 ζεξκνθάπηα  κεηαιιηθνχ  ζθειεηνχ κε  θΪιπςε  θχιισλ  πιαζηηθνχ (86 εγθεθξηκΫλνη 

θαηαζθεπαζηΫο), 

 ζεξκνθάπηα  κεηαιιηθνχ  ζθειεηνχ κε  θΪιπςε  απφ  γπαιέ (12 εγθεθξηκΫλνη 

θαηαζθεπαζηΫο), 

 ζεξκνθάπηα  κεηθηνχ ζθειεηνχ (μχινπ θαη ρΪιπβα) κε  θΪιπςε  θχιισλ  καιαθνχ  

πιαζηηθνχ (1 εγθεθξηκΫλνο θαηαζθεπαζηάο), 

 ζεξκνθάπηα  μχιηλνπ ζθειεηνχ κε  θΪιπςε  θχιισλ  καιαθνχ  πιαζηηθνχ (3 εγθεθξηκΫλνη 

θαηαζθεπαζηΫο), 

 ζΪιακνη θαιιηΫξγεηαο καληηαξηψλ (3 εγθεθξηκΫλνη θαηαζθεπαζηΫο). 

Σα δεδνκΫλα απηΪ πξνΫξρνληαη απφ ηνπο πην πξφζθαηνπο Πέλαθεο εγθεθξηκΫλσλ ηχπσλ 

ζεξκνθεπέσλ κε εκεξνκελέα επηθαηξνπνέεζεο 30.7.14 

 

8. Θάιακνη θαιιηέξγεηαο καληηαξηώλ 

Οη ζΪιακνη θαιιηΫξγεηαο καληηαξηψλ βαζέδνληαη ζε γεληθΫο γξακκΫο ζηηο πξνδηαγξαθΫο ησλ 

ππφινηπσλ ηχπσλ ζεξκνθεπέσλ. Ζ βαζηθά ηνπο δηαθνξΪ ζπλέζηαηαη ζηελ αλΪγθε γηα 

αθξηβΫζηεξν Ϋιεγρν ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαζψο ηα καληηΪξηα παξνπζηΪδνπλ πςειά 

επαηζζεζέα ζηηο θαηξηθΫο δηαθπκΪλζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεηΪδνληαη ζαιΪκνπο κε επαξθά 

κφλσζε ψζηε λα κελ θαηαζηξΫθεηαη ν κχθεηαο φηαλ ππΪξρεη πςειά ζεξκνθξαζέα ά ρακειά 

πγξαζέα. 

Ζ πςειά κφλσζε επηηπγρΪλεηαη κε ρξάζε κνλσηηθψλ πιηθψλ γηα ηελ θΪιπςε ηνπ ζαιΪκνπ, 

φπσο πΪλει πνιπνπξεζΪλεο ά θηικ πνιπαηζπιελένπ αλΪκεζα ζην νπνέν ηνπνζεηεέηαη κνλσηηθφ 

πιηθφ (παινβΪκβαθαο). 

 

4.4 ΤΓΡΟΓΔΩΣΡΖΔΗ 

Οη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ησλ πδξνγεσηξάζεσλ πεξηγξΪθνληαη ζην ΦΔΚ 292/12.3.2003. 

χκθσλα κε απηφ νξέδεηαη ν ηξφπνο θαηαζθεπάο ζσιελσκΫλσλ πδξνγεσηξάζεσλ, κε 

ραιχβδηλνπο ζσιάλεο θαη θηιηξνζσιάλεο θαζψο θαη ε δηαδηθαζέα δηεμαγσγάο ζε απηΫο 

δνθηκαζηηθψλ αληιάζεσλ.  

1. Γηάηξεζε  - ειεθηξνληθή δηαζθόπηζε 

Ζ ζΫζε θαη ε δηΪκεηξνο ηεο γεψηξεζεο θαζνξέδεηαη απφ ζρεηηθά κειΫηε. Ζ αξρηθά δηΪηξεζε 

γέλεηαη κε θνπηάξα 9 5/8” θαη ε δηεχξπλζε κε θαηΪιιεινπο θνπηάξεο νχησο ψζηε λα 



ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ 

 

 
54 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

εμαζθαιηζζεέ ε ηειηθά δηΪκεηξνο. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ δηαηξεηηθψλ εξγαζηψλ  ρξεζηκνπνηεέηαη 

θαηΪιιεινο πνιηφο θπθινθνξέαο θαη ειΫγρεηαη θΪζε ιηζνινγηθά αιιαγά. 

ΜεηΪ ην ηΫινο ηεο δηΪηξεζεο, γηα ηελ θαηΪιιειε ηνπνζΫηεζε ησλ θηιηξνζσιάλσλ 

πξαγκαηνπνηεέηαη, ειεθηξηθά δηαζθφπεζε (logging). Ζ ειεθηξηθά δηαζθφπεζε γέλεηαη απφ ηνλ 

ππζκΫλα ηεο γεψηξεζεο πξνο ηελ επηθΪλεηα κε ηε ρξάζε βνιέδαο  

 

2. σιελώζεηο 

α. σιάλεο γεψηξεζεο 

ηε ζπλΫρεηα πξαγκαηνπνηεέηαη ζσιάλσζε ηεο γεψηξεζεο. Οη ζσιάλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

(ηπθινέ ζσιάλεο θαη θηιηξνζσιάλεο) πξΫπεη λα εέλαη επζχγξακκνη, θαηαζθεπαζκΫλνη απφ 

ραιχβδηλν Ϋιαζκα πνηφηεηαο FE360 B, ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθά ΔΝ 10025 ά λα Ϋρνπλ 

λφκηκα παξαρζεέ θαη ηεζεέ ζηελ αγνξΪ ζε Ϊιιν ΚξΪηνο-ΜΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ  

Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), πνπ λα εγγπψληαη αληέζηνηρν επέπεδν πνηφηεηαο. Δπέζεο πξΫπεη λα εέλαη 

απηνγελνχο ζπγθφιιεζεο, ζε επζεέα γξακκά θαη ρσξέο πξνζηηζΫκελν κΫηαιιν, κε ηε κΫζνδν 

Electric Resistance Welded with high frequency (ERW/HF), ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθά 

ΔΝ10208-1 ά λα Ϋρνπλ λφκηκα παξαρζεέ θαη ηεζεέ ζηελ αγνξΪ ζε Ϊιιν ΚξΪηνο-ΜΫινο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), πνπ λα εγγπψληαη αληέζηνηρν επέπεδν πνηφηεηαο. Οη 

ηπθινέ ζσιάλεο θαη νη θηιηξνζσιάλεο δελ πξΫπεη λα Ϋρνπλ εγθΪξζηα ξαθά. 

Οη θηιηξνζσιάλεο πξΫπεη λα εέλαη ηχπνπ γΫθπξαο (bridge slot) θαη λα Ϋρνπλ Ϊλνηγκα 1 ά 1,5 ά 

2,0 ά 2,5 mm, ζχκθσλα κε ηηο αλΪγθεο ηνπ Ϋξγνπ θαη κεηΪ απφ εληνιά ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζέαο. ηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θηιηξνζσιάλεο δηακΫηξνπ 4¨ κπνξνχλ λα εέλαη ηχπνπ 

ζρηζηψλ θέιηξσλ. Ζ ειεχζεξε επηθΪλεηα πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 10% ηεο ζπλνιηθάο 

επηθΪλεηαο ηνπ θηιηξνζσιάλα. Σν σθΫιηκν κάθνο ησλ ηπθιψλ ζσιάλσλ θαη θηιηξνζσιάλσλ 

πξΫπεη λα εέλαη 6 κΫηξα, ρσξέο λα πξνζκεηξΪηαη ην αξζεληθφ ζπεέξσκα.  

Οη ζχλδεζκνη (κνχθεο) ησλ ηπθιψλ ζσιάλσλ θαη ησλ θηιηξνζσιάλσλ, πξΫπεη λα εέλαη 

θαηαζθεπαζκΫλνη ζχκθσλα κε ην DIN 4922 ά λα Ϋρνπλ λφκηκα παξαρζεέ θαη ηεζεέ ζηελ αγνξΪ ζε 

Ϊιιν ΚξΪηνο-ΜΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), πνπ λα εγγπψληαη 

αληέζηνηρν επέπεδν πνηφηεηαο, απφ ην έδην πιηθφ πνηνηηθΪ κε ηνπο ηπθινχο ζσιάλεο θαη ηνπο 

θηιηξνζσιάλεο θαη λα Ϋρνπλ κάθνο ηνπιΪρηζηνλ 100 mm θαη πΪρνο 12 mm, γηα δε ηνπο ζσιάλεο 

δηακΫηξνπ κεγαιχηεξεο ά έζεο ησλ 12 3/4" λα Ϋρνπλ κάθνο ηνπιΪρηζηνλ 120 mm θαη πΪρνο 15 

mm.  

Οη ζχλδεζκνη πξΫπεη λα εέλαη θνριηνηνκεκΫλνη κε ζπεέξσκα εκηθπθιηθάο δηαηνκάο κε δχν (2) 

ζπεέξεο αλΪ έληζα θαη ζε βΪζνο ηνπιΪρηζηνλ 70 mm απφ ηα Ϊθξα. Οη ζχλδεζκνη πξΫπεη λα εέλαη 

ζπγθνιιεκΫλνη ζηα Ϊθξα ησλ ζσιάλσλ κε ζπλερά ξαθά εμσηεξηθΪ θαη εζσηεξηθΪ θαη λα εέλαη 

απφιπηα νκφθεληξνη σο πξνο ηνλ Ϊμνλα ηνπ ζσιάλα.  
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Οη ηπθινέ ζσιάλεο νη θηιηξνζσιάλεο θαη νη ζχλδεζκνη ηνπο πξΫπεη λα εέλαη γαιβαληζκΫλνη ελ 

ζεξκψ.  

Σν πΪρνο ησλ ηνηρσκΪησλ ησλ ηπθιψλ ζσιάλσλ θαη θηιηξνζσιάλσλ δηακΫηξνπ 6 5/8” πξΫπεη 

λα εέλαη 4 mm θαη γηα δηακΫηξνπο 8 5/8”, 10 3/4" θαη 12‟ 3/4" ά κεγαιχηεξεο πξΫπεη λα εέλαη 5 

mm. 

Σν θαηψηεξν κΫξνο ηεο ζηάιεο ηεο ζσιάλσζεο πξΫπεη λα θαηαιάγεη ζε θσληθφ ηπθιφ ζσιάλα, 

ην δε αλψηεξν λα πξνθπιΪζζεηαη κε θαηΪιιειν βηδσηφ πψκα θαη θιεηδαξηΪ αζθαιεέαο. 

Οη ζσιάλεο πξΫπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ λφκηκν πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηαζθεπΪζηξηαο εηαηξέαο 

ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πξνΫιεπζεο, θαη ζα επηβεβαηψλεη ηελ αληηζηνηρέα ησλ 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

β. Πεξηθξαγκαηηθνέ σιάλεο 

Ο θαηαζθεπαζηάο, εθ‟ φζνλ θξηζεέ αλαγθαέν θαη κεηΪ απφ εληνιά ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζέαο, 

ππνρξενχηαη γηα ηελ πξνκάζεηα, κεηαθνξΪ θαη ηνπνζΫηεζε πεξηθξαγκαηηθψλ ζσιάλσλ 

(ζσιάλσλ επΫλδπζεο), θαηΪιιειεο εζσηεξηθάο δηακΫηξνπ, γηα ηελ πξνζηαζέα ηεο γεψηξεζεο 

απφ θαηαπηψζεηο. 

γ. Πηεδνκεηξηθνέ ζσιάλεο 

ηηο πδξνγεσηξάζεηο πξΫπεη λα ηνπνζεηνχληαη πηεδνκεηξηθνέ ζσιάλεο. Απηνέ πξΫπεη λα εέλαη 

γαιβαληζκΫλνη ζηδεξνζσιάλεο ηνπ εκπνξένπ κάθνπο 6 κΫηξσλ, νλνκαζηηθάο δηακΫηξνπ 1 ½¨ θαη 

λα Ϋρνπλ ζπλδΫζκνπο (κνχθεο). Οη πηεδνκεηξηθνέ ζσιάλεο ηνπνζεηνχληαη κεηαμχ ησλ 

εμσηεξηθψλ ηνηρσκΪησλ ηεο ζσιάλσζεο θαη ησλ ηνηρσκΪησλ ηεο γεψηξεζεο θαη Ϋρνπλ ζθνπφ 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζηΪζκεο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ. Ο πηεδνκεηξηθφο ζσιάλαο θΪζε 

γεψηξεζεο ζα ζπγθνηλσλεέ κε ηπθιφ ζσιάλα ηεο γεψηξεζεο, ζε βΪζνο πνπ θαζνξέδεηαη απφ 

ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζέα. Δπέζεο ν πηεδνκεηξηθφο ζσιάλαο πξΫπεη λα θΫξεη πψκα θαη 

θιεηδαξηΪ αζθαιεέαο ζην Ϊλσ κΫξνο ηνπ. 

3. Υαιίθσζε 

Σν ραιηθφθηιηξν ηνπνζεηεέηαη ζην δηΪθελν κεηαμχ ησλ ηνηρσκΪησλ ηεο γεψηξεζεο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

ηνηρψκαηνο ηεο ζσιάλσζεο. Απνηειεέηαη απφ απνζηξνγγπιεπκΫλα ραιέθηα, ζηα νπνέα πξΫπεη λα 

θπξηαξρεέ ε ππξηηηθά ζχζηαζε (πξνηηκΪηαη ε πνηΪκηα πξνΫιεπζε). παζηΪ (ζξαπζηΪ) ραιέθηα 

ιαηνκεέσλ δελ γέλνληαη απνδεθηΪ. Δπέζεο δελ γέλνληαη απνδεθηΪ ραιέθηα κε Ϊξγηιν ά ηεκΪρηα πνπ 

πξνΫξρνληαη απφ καιαθΪ πεηξψκαηα (κΪξγεο, ζρηζηφιηζνη θιπ).  

4. Σειηθνί έιεγρνη θαη πξνζηαζία γεώηξεζεο 

ηε ζπλΫρεηα πξαγκαηνπνηεέηαη θαζαξηζκφο ηεο γεψηξεζεο θαη Ϋιεγρνο ηεο θαηαθνξπθφηεηΪο ηεο.  

ΜεηΪ ηνλ Ϋιεγρν αθνινπζεέ ε εθηΫιεζε δνθηκαζηηθάο Ϊληιεζεο κε ηε ρξάζε θαηΪιιεινπ αληιεηηθνχ 

ζπγθξνηάκαηνο, ηα ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ νπνένπ (δηΪκεηξνο αληιέαο-ζηξνβέινπ, βΪζνο 

ηνπνζΫηεζεο, ηππνδχλακε θιπ) θαζνξέδνληαη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζέα κε βΪζε ηελ ηερληθά 

Ϋθζεζε ά κειΫηε. 
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ΜεηΪ ην ηΫινο ησλ εξγαζηψλ, ν ρψξνο πνπ πεξηβΪιεη ηε ζσιάλσζε πξΫπεη λα πξνζηαηεχεηαη ζηελ 

επηθΪλεηα απφ πιΪθα ζθπξνδΫκαηνο (κε ηζηκΫλην 350kg/m3), δηαζηΪζεσλ 1,00 x 1,00 x 0,40 m. ηελ 

επηθαλεηαθά πιΪθα ηεο γεψηξεζεο (πιΪθα πξνζηαζέαο) ηνπνζεηεέηαη ειαθξΪ θεθιηκΫλνο πιαζηηθφο 

ζσιάλαο 4¨, γηα ζπκπιάξσζε ραιηθφθηιηξνπ. 
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5. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ 

Ζ πηελν-θηελνηξνθέα ζηελ ΠεξηθΫξεηα ηεο Ζπεέξνπ εέλαη εμαηξεηηθΪ αλαπηπγκΫλε. Ζ βννηξνθέα 

εκθαλέδεη ζεκαληηθά αλΪπηπμε ηφζν κε ηελ εθηαηηθά ηεο κνξθά φζν θαη κε ηελ εληαηηθά 

(γαιαθηνπαξαγσγά-πΪρπλζε). Ζ πξνβαηνηξνθέα θαη ε αηγνηξνθέα, παξΪ ηηο πηΫζεηο πνπ δΫρνληαη ηα 

ηειεπηαέα ρξφληα εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο κε ζεκαληηθά νηθνλνκηθά θαη 

πνιηηηζηηθά αμέα γηα ηελ πεξηνρά. Ζ Ήπεηξνο απνηειεέ πεξηθΫξεηα κε εζληθά ζεκαζέα γηα ηελ 

ρνηξνηξνθέα θαη ηελ πηελνηξνθέα αθνχ ζπγθεληξψλεη κεγΪιν αξηζκφ κνλΪδσλ θαη δσηθνχ θεθαιαένπ.  

ΠαξΪιιεια, ε αγξνηηθά αλΪπηπμε απνηειεέ βαζηθφ εξγαιεέν γηα ηελ αλαδηνξγΪλσζε ηνπ γεσξγηθνχ 

ηνκΫα θαζψο επέζεο θαη γηα ηελ ελζΪξξπλζε ηεο δηαθνξνπνέεζεο θαη ηεο θαηλνηνκέαο ζηηο αγξνηηθΫο 

πεξηνρΫο.  

Ζ βειηέσζε ησλ γλψζεσλ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ πξσηνγελά ηνκΫα θαη ε επαηζζεηνπνέεζε ηνπο 

ζηα ζΫκαηα ηεο πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο, ε βειηέσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηδηαέηεξα φζσλ 

κπνξνχλ λα ζπκβΪιινπλ ζηελ Ϊκβιπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκΪησλ, φπσο ην ρακειφ 

πνζνζηφ αξδεπφκελσλ εθηΪζεσλ, ε κεέσζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, 

ε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο δσάο ζηηο αγξνηηθΫο πεξηνρΫο, ε δηαθνξνπνέεζε ησλ πεγψλ εηζνδάκαηνο 

αιιΪ θαη ε ελέζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζπλαθφινπζα ε δεκηνπξγέα ζΫζεσλ απαζρφιεζεο 

ηδηαέηεξα ζε θιΪδνπο φπσο ν ηνπξηζκφο πνπ νη αγξνηηθΫο πεξηνρΫο παξνπζηΪδνπλ ζεκαληηθΫο 

δπλαηφηεηεο αλΪπηπμεο κΫζσ ηεο εθαξκνγάο νινθιεξσκΫλσλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθάο αλΪπηπμεο 

ζπλζΫηνπλ ην πεξηερφκελν ησλ δηαξζξσηηθψλ πνιηηηθψλ. 

πκπεξαζκαηηθΪ, ν απψηεξνο ζθνπφο απφ ηελ εθαξκνγά κέαο πνιηηηθάο αγξνηηθάο αλΪπηπμεο δελ 

ζα πξΫπεη λα εέλαη Ϊιινο απφ ηε δεκηνπξγέα κέαο επΫιηθηεο πνιπζπιιεθηηθάο νηθνλνκέαο ηεο 

ππαέζξνπ κε πςειφηεξε πξνζηηζΫκελε αμέα ζε εθαξκνγά ηεο ζηξαηεγηθάο ηεο Ληζζαβφλαο. ην 

πιαέζην απηφ πξΫπεη λα δέλεηαη κεγαιχηεξε Ϋκθαζε ζηελ ελζΪξξπλζε ηεο παξαγσγάο πξντφλησλ 

πςειψλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ρξάζε κεζφδσλ παξαγσγάο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβΪιινλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο βηνινγηθάο παξαγσγάο, ζηε ρξάζε αλαλεψζηκσλ πξψησλ πιψλ θαη ζηε 

δηαηάξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζε ζπκθσλέα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΓθΫηεκπνξγθ. 

χκθσλα κε ηα αλσηΫξσ, ε ζπλνιηθά ζηξαηεγηθά γηα ηελ Αγξνηηθά ΑλΪπηπμε ηεο ΔιιΪδαο, ε νπνέα 

ελζσκαηψλεηαη ζηε ζπλνιηθά ζηξαηεγηθά ηνπ ΔΠΑ πνπ πξνσζεέ ηελ ελέζρπζε ησλ ηξηψλ ππιψλσλ 

πνπ ζπλζΫηνπλ ηελ αεηθφξν αλΪπηπμε, δειαδά ηελ νηθνλνκηθά, ηελ θνηλσληθά θαη ηελ πεξηβαιινληηθά 

ζηνρεχνληαο ζηελ αλΪπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξΫθεηαο ηεο ειιεληθάο αγξνηηθάο 

νηθνλνκέαο κε παξΪιιειε βειηέσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπΫδνπ θαη γεληθφηεξα ηεο πνηφηεηαο ηεο δσάο 

ησλ θαηνέθσλ ηεο ππαέζξνπ, εζηηΪδεηαη ζηε βειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ πξσηνγελά θαη 

αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκΫα, θαζψο θαη ηνπ πεξηβΪιινληνο, ζε κέα βηψζηκε Όπαηζξν. 

Σν παξαπΪλσ αλαπηπμηαθφ φξακα ηεο ΔιιΪδαο γηα ηελ Αγξνηηθά ΑλΪπηπμε ηελ 4ε Πξνγξακκαηηθά 

πεξένδν εμππεξεηεέηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξαηεγηθνχο ηφρνπο, κΫζσ ησλ νπνέσλ αμηνπνηνχληαη 

νη επθαηξέεο θαη ηα πιενλεθηάκαηα πνπ ηεθκεξηψζεθαλ θαη αλαδεέρζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα 
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εζηηΪδνληαο ζην κέγκα πνιηηηθψλ πνπ αλαιχεηαη αλσηΫξσ, Ϋρνληαο απφιπηε ζπλΫπεηα κε ην ΔΑΑ 

2007-2013. 

Οη ηξαηεγηθνέ ηφρνη ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο ηεο ΔιιΪδαο γηα ηελ 4ε 

Πξνγξακκαηηθά Πεξένδν εέλαη νη :  

 Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο γεσξγίαο, ηεο δαζνθνκίαο θαη ηνπ 

αγξνδηαηξνθηθνύ ηνκέα (γεληθόο ζηξαηεγηθόο ζηόρνο 1) 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αεηθόξνο δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ (γεληθόο 

ζηξαηεγηθόο ζηόρνο 2) 

 Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ελζάξξπλζε ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο (γεληθόο ζηξαηεγηθόο ζηόρνο 3) 

 Γεκηνπξγία ηνπηθώλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ απαζρόιεζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο Leader (γεληθόο ζηξαηεγηθόο ζηόρνο 4) 

 

Σν ζπγθεθξηκΫλν πξφγξακκα Ϋρεη νινθιεξσζεέ θαη νη πξνηΪζεηο γηα ηνλ πξσηνγελά ηνκΫα ζα 

αμηνινγεζνχλ. πλεπψο, λΫεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ πθηζηΪκελσλ ππνδνκψλ ηνπ 

πξσηνγελά ηνκΫα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα επφκελα ρξφληα ζηελ Ήπεηξν δέλνληαο νηθνλνκηθά πλνά 

ηφζν ζηνπο  απαζρνινχκελνπο ζηνλ ηνκΫα απηφ φζν θαη ζηνπο κεραληθνχο ηεο πεξηθΫξεηαο. 
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6. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1. ΜΔΛΔΣΖ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ, ΦΟΤΛΖ 

ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ, ΑΘΖΝΑ 2000 

2. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ, ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΚΑΗ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ, Α‟ ΦΑΖ,  

3. ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΕΧΗΚΧΝ ΤΠΟΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΛΤΜΑΣΧΝ ΠΣΖΝΟ-

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ, ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΚΑΗ ΓΡΑΔΧΝ ΠΡΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ, ΔΛΔΓΥΟ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΥΔΓΗΧΝ 

ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΦΟΡΔΗ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΣΔ, Q&L A.E., ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2011 

4. ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 2012-2014, ΔΝΟΣΖΣΑ Α‟, 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2011 

5. «ΚΑΛΑΘΗ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ» ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΑΠΟ 

HTTP://WWW.PHP.GOV.GR/ 

6. ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΝΔΧΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΧΝ, ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ, 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ  2011 

 

 

ΥΡΖΗΜΔ ΗΣΟΔΛΗΓΔ 

http://www.apdhp-dm.gov.gr 

http://www.php.gov.gr 

http://www.ypeka.gr 

http://www.agrotikianaptixi.gr 

http://www.minagric.gr 

http://www.gewponoi.com 

 

 

ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΜΔ ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ 

ΜΟΝΑΓΩΝ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ: 

http://www.ypeka.gr/?tabid=499 

http://www.php.gov.gr/epikoinonia/phonebook.html 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΚΑΣΑ ΠΣΖΝΟ-

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 
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Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηάκαηνο θαη ηελ επηινγά ηνπ θαηΪιιεινπ ζπζηάκαηνο 

επεμεξγαζέαο πγξψλ απνβιάησλ θΪζε πηελν-θηελνηξνθηθάο κνλΪδαο ν κειεηεηάο ζα πξΫπεη λα 

ιΪβεη ππφςε ηνπ ηνλ Κψδηθα Οξζάο Γεσξγηθάο Πξαθηηθάο (ΦΔΚ 477Β/06-04-2000). 

Οη κΫζνδνη επεμεξγαζέαο εθ ησλ νπνέσλ ζα επηιΫμεη ηελ θαηαιιειφηεξε εέλαη νη εμάο: 

 Φπζηθνέ ΜΫζνδνη, 

 ΒηνινγηθΫο ΜΫζνδνη, 

 ΥεκηθΫο ΜΫζνδνη 

ψζηε κεηΪ ηελ επεμεξγαζέα ηα πγξΪ απφβιεηα λα κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ εέηε ππεδΪθηα εέηε 

επηθαλεηαθΪ ζην Ϋδαθνο ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο λνκνζεηηθΫο δηαηΪμεηο. 

Πην ζπγθεθξηκΫλα, ζηνπο Πέλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηΪδνληαη φια ηα απαξαέηεηα ζηνηρεέα 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηάκαηνο επεμεξγαζέαο αλΪινγα κε ηνλ ηχπν ηεο 

πηελν-θηελνηξνθηθάο κνλΪδαο. 

 

 



ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ 

 

 
62 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

 

 

Γηα ηελ επηθαλεηαθά δηΪζεζε ησλ απνβιάησλ  θαη ηελ επηινγά ηεο θαηΪιιειεο θαιιηΫξγεηαο ζα 

πξΫπεη λα ππνινγηζζνχλ νη πνζφηεηεο Αδψηνπ, Φσζθφξνπ θαη Καιένπ. Ο Κψδηθαο Οξζάο 

Γεσξγηθάο Πξαθηηθάο παξνπζηΪδεη ηηο ελδεηθηηθΫο πνζφηεηεο ιέπαλζεο ησλ βαζηθφηεξσλ 

θαιιηεξγεηψλ ψζηε λα ππνινγηζζεέ ε απαξαέηεηε Ϋθηαζε γηα ηε δηΪζεζε απηψλ.  
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Ο Κψδηθαο Οξζάο Γεσξγηθάο Πξαθηηθάο (ΦΔΚ 142Β/2004) ζΫηεη ηηο ειΪρηζηεο  πξνυπνζΫζεηο 

πγηεηλάο θαη θαιάο δηαβέσζεο ησλ δψσλ. 

 

Α. ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΒΟΤΣΑΗΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟΤ ΑΠΟ ΔΞΗ (6) ΜΟΥΟΤ 
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Β. ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΥΟΗΡΟΣΑΗΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟΤ ΑΠΟ ΔΞΗ (6) 

ΥΟΗΡΟΤ Ή ΠΔΝΣΔ (5) ΥΟΗΡΟΜΖΣΔΡΔ ΜΔ ΣΑ ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΣΟΤ 
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Οη ειΪρηζηεο απαηηάζεηο γηα πηελνηξνθηθά κνλΪδα νξλέζσλ απγνπαξαγσγάο δέδνληαη απφ ην 

Π.Γ. 216/ΦΔΚ181Α/02-07-2003 «Πεξέ ζηνηρεησδψλ απαηηάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζέα 

σνπαξαγσγψλ νξλέζσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο Οδεγέεο 1999/74/ΔΚ ηνπ πκβνπιένπ θαη 

2002/4/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο» θαη παξνπζηΪδνληαη ζηνπο Πέλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ πεξέπησζε ησλ νξλέζσλ απγνπαξαγσγάο δέδεηαη θαη ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπάο 

ζπζηεκΪησλ εθηξνθάο κε πνιιαπιΪ επέπεδα θέλεζεο νξλέζσλ. ηελ πεξέπησζε απηά εθηφο απφ 

ηνλ πέλαθα πνπ πξνεγάζεθε ηέζεληαη θαη εηδηθΫο πξνδηαγξαθΫο πνπ παξνπζηΪδνληαη ζηνλ πέλαθα 

πνπ αθνινπζεέ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III: ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ  

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
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1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΗΑ ΒΟΟΣΡΟΦΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 28 ΑΓΔΛΑΓΩΝ 

ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ – ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ II 

Ζ έδξπζε θαη εγθαηΪζηαζε κηαο ζχγρξνλεο βννηξνθηθάο εθκεηΪιιεπζεο 28 αγειΪδσλ 

γαιαθηνπαξαγσγάο Ϋρεη αλΪγθε Ϋθηαζεο 3 ζηξεκκΪησλ ηνπιΪρηζηνλ γηα ηηο θηηξηαθΫο ηεο 

εγθαηαζηΪζεηο κε ηνλ αλΪινγν ειεχζεξν ρψξν, νξηζκΫλα Ϋξγα ππνδνκάο, ηηο απαξαέηεηεο 

εγθαηαζηΪζεηο θαη ηνλ αλαγθαέν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ.  

Σα Ϋξγα ππνδνκάο πνπ απαηηνχληαη πεξηιακβΪλνπλ: 

 ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβΪιινληνο ρψξνπ,  

 ηελ πεξέθξαμε ηεο κνλΪδαο,  

 ηελ θαηαζθεπά ησλ θνπξνζσξψλ θαη ησλ αλαγθαέσλ βφζξσλ  

 ην εζσηεξηθφ δέθηπν χδξεπζεο,  

 ηηο εγθαηαζηΪζεηο ζηηο νπνέεο πεξηιακβΪλνληαη: 

α) ν ζηΪβινο δηαζηΪζεσλ 39,90 x 7,60 κΫηξσλ (ρψξν δηακνλάο ησλ δψσλ, ην αξκεθηάξην, ηελ 

αέζνπζα ζπγθΫληξσζεο ηνπ γΪιαθηνο θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο εγθαηαζηΪζεηο),  

β) ην παξαζθεπαζηάξην δσνηξνθψλ κε δηαζηΪζεηο 7,5 x 8,0 κΫηξσλ, ην νπνέν απνηειεέ θαη 

απνζάθε πξψησλ ζπζθεπαζκΫλσλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγά ησλ ζηηεξεζέσλ θαη  

γ) δηΪθνξα ππφζηεγα γηα ηελ απνζάθεπζε ρνλδξνεηδψλ δσνηξνθψλ θαη αλΪπηπμε κνζραξηψλ. 

Ο κεραλνινγηθφο θαη ινηπφο εμνπιηζκφο πνπ απαηηεέηαη πεξηιακβΪλεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

αξκεθηεξένπ, ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ παξαζθεπαζηεξένπ ηξνθψλ, κεηαιιηθΪ ζηιφ απνζάθεπζεο 

θαξπψλ θαη κηγκΪησλ, ζπζηάκαηα παξΪζεζεο ηξνθψλ θαη απνθνκηδάο θφπξνπ, αληιέεο θιπ.  

1.1 Εσνηερληθά δεδνκέλα 

 Οη αγειΪδεο ζηαβιέδνληαη ζε αηνκηθΫο ζΫζεηο ά ζε ειεχζεξν ελζηαβιηζκφ. 

 Σν Ϊξκεγκα ελδεέθλπηαη λα γέλεηαη ζε ακειθηάξην ηχπνπ «ςαξνθφθαιν» 2x4 ζΫζεσλ. Οη 

θαηαζθεπαζηηθΫο ιεπηνκΫξεηεο ηνπ ακειθηεξένπ ζα δνζνχλ απφ ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ 

αξκεθηηθνχ ζπγθξνηάκαηνο πνπ ζα ηνπνζεηεζεέ ζηε κνλΪδα. 

 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξένπ πξνηεέλεηαη λα εέλαη ηΫηνηνο ψζηε ε κεγΪιε πιεπξΪ ηνπ 

λα εέλαη ηνπνζεηεκΫλε ζηνλ Ϊμνλα Αλαηνιά-Γχζε. 

 Ζ ρνξάγεζε ηεο ηξνθάο ζηα δψα εέλαη δπλαηφλ λα γέλεηαη ζε ηαΐζηξα ηνπνζεηεκΫλε ζην 

πξναχιην. 

 Γηα ηνλ ηνθεηφ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ηΫζζεξηο (4) ηειεπηαέεο ζΫζεηο ηα 

ρσξέζκαηα ησλ νπνέσλ πξΫπεη λα εέλαη θηλεηΪ, κε Ϊμνλα ηα ζεκεέα ζηάξημάο ηνπο ζηνλ 

ηνέρν. 

Ο θαζαξηζκφο ηνπ δηαδξφκνπ θπθινθνξέαο ζα γέλεηαη κε κεραληθφ μΫζηξν (απηφκαηα ά κε 

ην ηξαθηΫξ). 
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 Ο ηερλεηφο ζειαζκφο ησλ κνζραξηψλ ζα γέλεηαη ζε θηλεηΪ αηνκηθΪ κηθξΪ ζηΫγαζηξα (απφ 

fiberglass ά ηδηνθαηαζθεπΫο) πνπ ζα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο πην πξνζηαηεπκΫλνπο ρψξνπο 

ηνπ θηάκαηνο φπνπ ζα θαηαζθεπαζηεέ θαη ην ππφζηεγν. 

 Ζ δηαηξνθά ζα βαζέδεηαη ζε δηκεξΫο ζηηεξΫζην. Ζ παξνρά ηνπ κέγκαηνο 

γαιαθηνπαξαγσγάο κπνξεέ λα ιακβΪλεη ρψξα ζην αξκεθηάξην (εΪλ ε ζρεδέαζε θαη ν 

εμνπιηζκφο ην επηηξΫπνπλ).  

 Δλδεηθηηθφ εκεξάζην ζηηεξΫζην γηα αγειΪδεο γαιαθηνπαξαγσγάο (γαιαθηνπαξαγσγά 20 

θηιΪ κε ιηπνπεξηεθηηθφηεηα 3,7%). 

  Σν ζηηεξΫζην εέλαη ελδεηθηηθφ θαη κφλν. Σν ζηηεξΫζην πνπ εθαξκφδεηαη ζε θΪζε 

παξαγσγηθά κνλΪδα Ϋρεη λα θΪλεη κε ην εέδνο ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ, ηηο θιηκαηηθΫο 

ζπλζάθεο, ην θπζηνινγηθφ ζηΪδην, ηελ νηθνλνκηθφηεηα ρξάζεο ηεο θΪζε δσνηξνθάο, ηηο 

δηαζΫζηκεο θαηΪ πεξέπησζε δσνηξνθΫο θιπ. Σν κέγκα γαιαθηνπαξαγσγάο ηχπνπ 2,25:1, 

ζεκαέλεη φηη Ϋλα θηιφ κέγκαηνο επαξθεέ γηα ηελ παξαγσγά 2,25 θηιψλ γΪιαθηνο κε ηηο 

δηαζΫζηκεο δσνηξνθΫο λα παέδνπλ ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ θαηΪξηηζά ηνπ. 

 Ζ κνζρέδα θαηΪ ηελ πξψηε νρεέα πξΫπεη λα Ϋρεη ειηθέα κΫρξη 18 κάλεο. 

 Ζιηθέα θαηΪ ηνλ πξψην ηνθεηφ, 23-27 κάλεο. 

 Γηαπέζησζε νέζηξνπ, ζηηο πξψηεο 60 εκΫξεο κεηΪ ηνλ ηνθεηφ. 

 Αξηζκφο ηερλεηψλ ζπεξκαηεγρχζεσλ αλΪ ζχιιεςε 1,6. 

 Πνζνζηφ ζχιιεςεο κε ηελ πξψηε ηερλεηά ζπεξκαηΫγρπζε 60%, κε ηηο 2 πξψηεο 80%. 

 ΓηΪζηεκα κεηαμχ ηνθεηνχ θαη αξράο λΫαο εγθπκνζχλεο, κΫρξη 3 κάλεο.  

 Γνληκνπνέεζε αγειΪδαο κεηαμχ 2νπ θαη 3νπ κάλα κεηΪ ηνλ ηνθεηφ, δει. πξηλ πεξΪζνπλ 

100 εκΫξεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην δηΪζηεκα κεηαμχ 2 δηαδνρηθψλ ηνθεηψλ εέλαη 1 Ϋηνο 

πεξέπνπ (ην ηδαληθφ εέλαη ε αγειΪδα λα δέλεη Ϋλα κνζρΪξη θΪζε Ϋηνο). 

 Πνζνζηφ απνβνιψλ θαη κνζραξηψλ πνπ γελληνχληαη λεθξΪ, θΪησ απφ 5%. 

 Υξφλνο δηαηάξεζεο ησλ αγειΪδσλ ζηε κνλΪδα: 5 γαιαθηηθΫο πεξένδνη (5 ρξφληα). 

 Οκνηφκνξθε θαηαλνκά ησλ ηνθεηψλ ζην ρξφλν.  

 ΓηΪξθεηα γαιαθηνπαξαγσγάο: 305 εκΫξεο (10 κάλεο). 

 πληειεζηάο πνιπδπκέαο 0,95 (κφζρνη : κνζρέδεο, 50:50). 

 Απνγαιαθηηζκφο ζηνλ 1,5 κάλα κεηΪ ηε γΫλλεζε. 

 Γηαηάξεζε ησλ κνζρέδσλ κεηΪ ηνλ απνγαιαθηηζκφ σο αγειΪδσλ. 

 Απψιεηεο κνζρέδσλ αληηθαηΪζηαζεο 4% απφ ηνλ απνγαιαθηηζκφ κΫρξη ηνλ πξψην 

ηνθεηφ θαη 2% γηα θΪζε Ϋλα απφ ηα επφκελα ρξφληα δηαηάξεζεο ηνπο ζηε κνλΪδα. 
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2. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΚΖ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ  200 ΠΡΟΒΑΣΗΝΩΝ – ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ II 

Ζ έδξπζε θαη εγθαηΪζηαζε κηαο πξνβαηνηξνθηθάο κνλΪδνο ελζηαβιηζκΫλεο κνξθάο απαηηεέ 

νξηζκΫλε Ϋθηαζε εδΪθνπο ηνπιΪρηζηνλ 4 ζηξεκ. ηφζν γηα ηα Ϋξγα ππνδνκάο, φζν θαη γηα ηηο 

αλαγθαέεο θηηξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο.  

ηα Ϋξγα ππνδνκάο πεξηιακβΪλνληαη ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβΪιινληνο ρψξνπ, ε πεξέθξαμε 

ηεο φιεο πξνβαηνηξνθηθάο κνλΪδνο, ε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηεο ζεπηηθάο δεμακελάο θαη ηνπ 

απνξξνθεηηθνχ βφζξνπ θαη ν θνπξνζσξφο.  

ηηο θηηξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο πεξηιακβΪλνληαη ην θηέξην ζηαβιηζκνχ ησλ πξνβαηέλσλ θαη ησλ 

θξηαξηψλ, ε αέζνπζα ακειθηεξένπ, ε απνζάθε κηγκΪησλ κε ην παξαζθεπαζηάξην θαη ην ππφζηεγν 

ρνλδξνεηδψλ δσνηξνθψλ.  

ΣΫινο, ζην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πεξηιακβΪλνληαη ην αξκεθηάξην κε ηηο ζΫζεηο αξκεθηηθψλ 

κνλΪδσλ, ν εμνπιηζκφο ηνπ πνηκληνζηαζένπ (πνηέζηξεο, ηαΐζηξεο, θαξφηζηα κεηαθνξΪο 

δσνηξνθψλ θ.ιπ.) θαη ηνπ παξαζθεπαζηεξένπ δσνηξνθψλ (ζθπξφκπινο, αλακηθηάξαο, 

δπγηζηηθφ, ζηιφ θ.ιπ.).  

2.1 Εσνηερληθά δεδνκέλα 

 Γηα ην Ϊξκεγκα ησλ δψσλ πξνβιΫπεηαη αξκεθηάξην 2Υ18. Οη θαηαζθεπαζηηθΫο 

ιεπηνκΫξεηεο ηνπ αξκεθηεξένπ ζα δνζνχλ απφ ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ αξκεθηηθνχ 

ζπγθξνηάκαηνο πνπ ζα ηνπνζεηεζεέ ζηε κνλΪδα. 

 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξένπ πξνηεέλεηαη λα εέλαη ηΫηνηνο ψζηε ε κεγΪιε πιεπξΪ ηνπ 

λα εέλαη ηνπνζεηεκΫλε ζηνλ Ϊμνλα Αλαηνιά-Γχζε. 

 Ζ ρνξάγεζε ηεο ηξνθάο ζηα δψα πξνβιΫπεηαη λα γέλεηαη ζε ηαΐζηξεο ηνπνζεηεκΫλεο ζην 

πξναχιην ά πεξηκεηξηθΪ ηνπ ρψξνπ αλΪπαπζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ ηνέρσλ. 

 Γηα ηνπο ηνθεηνχο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζσξηλΪ εηδηθΪ θηλεηΪ ρσξέζκαηα, πνπ ζα 

ηνπνζεηνχληαη ζηα πην πξνζηαηεπκΫλα ζεκεέα ηνπ πξνβαηνζηαζένπ. 

 Γηα ηα γαινπρνχκελα αξληΪ ζα δεκηνπξγνχληαη κΫζα ζην πξνβαηνζηΪζην ηδηαέηεξνη ρψξνη 

(κε εηδηθΪ ρσξέζκαηα πνπ επηηξΫπνπλ ηε δένδν κφλν ησλ αξληψλ) γηα ηελ πξνζεγκΫλε 

δηαηξνθά ηνπο. 

 Σν δΪπεδν ηνπ πξνβαηνζηαζένπ θαηαζθεπΪδεηαη απφ δηαπεξαηΪ πιηθΪ θαη κε θιέζε 2-3% 

πξνο ην πξναχιην. 

 Ο πιΫνλ ζπλάζεο ηξφπνο δηαηξνθάο εέλαη ην δηκεξΫο ζηηεξΫζην, πνπ πξνβιΫπεη ηε 

ρνξάγεζε ρνλδξνεηδψλ δσνηξνθψλ θαη κέγκαηνο ζπκππθλσκΫλσλ ηδέσο θαηΪ ηελ 

πεξένδν ηεο γαιαθηνπαξαγσγάο. άκεξα ζε αξθεηΫο κνλΪδεο ρξεζηκνπνηεέηαη ην 

ζχζηεκα ηεο νιηθάο δηαηξνθάο φπνπ νη ζπκππθλσκΫλεο θαη νη ρνλδξνεηδεέο δσνηξνθΫο 

πξνζθΫξνληαη ηαπηφρξνλα ζηηο απαξαέηεηεο πνζφηεηεο αλΪινγα κε ην θπζηνινγηθφ 

ζηΪδην θαη ην χςνο γαιαθηνπαξαγσγάο, αιιΪ θΪηη ηΫηνην απαηηεέ ηελ χπαξμε 
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εμεηδηθεπκΫλνπ εμνπιηζκνχ. Μηα αθφκε επηινγά εέλαη ε εθ πεξηηξνπάο βφζθεζε ζε 

ηερλεηνχο ιεηκψλεο, εθφζνλ βΫβαηα ε κνλΪδα δηαζΫηεη ηΫηνηεο εθηΪζεηο. 

 Ο πξψηνο (1νο) ηνθεηφο ζε ειηθέα ησλ 12 κελψλ. 

 Ζ εθδάισζε νέζηξνπ λα εκθαλέδεηαη ζε φιε ά ζηε κεγαιχηεξε δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο. 

 Οη πξνβαηέλεο λα ζπιιακβΪλνπλ κε ηελ πξψηε θφξα. 

 Οη πξνβαηέλεο λα εκθαλέδνπλ Ϋλαλ ηνθεηφ θΪζε ρξφλν θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ειΫγρνπ ηεο 

αλαπαξαγσγηθάο ιεηηνπξγέαο νξκνληθΪ, 3 ηνθεηνχο αλΪ δχν ρξφληα. 

 Σν πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο ησλ ακλνεξηθέσλ λα εέλαη κηθξφηεξν απφ 5%. 

 Ζ δηΪξθεηα ηεο παξαγσγηθάο δσάο εέλαη 6 ρξφληα. 

 Σν πνζνζηφ αληηθαηΪζηαζεο λα εέλαη ζην 15-20% αλΪ Ϋηνο. 

 Ο ζπληειεζηάο πνιπδπκέαο 1,2 Ϋσο 1,8 γηα ηα πξφβαηα. 

 Σν ηδαληθφ θξηΪξη λα εέλαη πγηΫο θαη γφληκν, λα γνληκνπνηεέ ηηο πξνβαηέλεο κε ηελ πξψηε 

θνξΪ.  
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3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ- 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΗΗΗ 

Ζ έδξπζε θαη ε εγθαηΪζηαζε κηαο ρνηξνηξνθηθάο κνλΪδνο 30 ρνηξνκεηΫξσλ απαηηεέ 

ζπγθεθξηκΫλε Ϋθηαζε γεπΫδνπ θαηΪ κΫγηζην 1,5 ζηξεκκΪησλ γηα ηηο αλαγθαέεο θηηξηαθΫο 

εγθαηαζηΪζεηο θαη βΪζε πΪληα ηνπ πνζνζηνχ θΪιπςεο πνπ πξνβιΫπεη ε λνκνζεζέα.  

ηα Ϋξγα ππνδνκάο πεξηιακβΪλνληαη ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβΪιινληνο ρψξνπ, ε αλΫγεξζε 

δεμακελάο χδαηνο, νη εγθαηαζηΪζεηο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ε πεξέθξαμε φιεο ηεο 

ρνηξνηξνθηθάο κνλΪδνο θαη ηΫινο ην θεληξηθφ δέθηπν χδξεπζεο θαη απνρΫηεπζεο.  

ηηο θηηξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο πεξηιακβΪλεηαη Ϋλα εληαέν θηέξην πνπ θαιχπηεη φια ηα ζηΪδηα 

εθηξνθάο ησλ ρνηξνκεηΫξσλ (μεξΪο πεξηφδνπ, θπνθνξέαο, ηνθεηνχ θαη θΪπξσλ) θαη ησλ 

παξαγψγσλ (απνγαιαθηηζκνχ, πξνπΪρπλζεο θαη πΪρπλζεο) θαη θπζηθΪ ε απνζάθε κε ην 

παξαζθεπαζηάξην ησλ κηγκΪησλ ηξνθάο. Ζ απνζάθε θαη ην παξαζθεπαζηάξην δσνηξνθψλ 

απνηεινχλ Ϋλα θηέξην δηαζηΪζεσλ 10x10 κΫηξσλ. Ζ θΪηνςε ηνπ ζηΪβινπ πεξηΫρεηαη ζην 

παξΪξηεκα θαη πξνΫξρεηαη απφ ην ΤΠΑΑΣ (http://www.minagric.gr/). Ο ρψξνο απηφο εέλαη 

κεγΪινο ζρεηηθΪ θαη επηηξΫπεη θαη ηελ δεκηνπξγέα εληφο απηνχ ελφο δσκαηένπ απνδπηεξέσλ θαη 

ινπηξνχ. 

ην εμνπιηζκφ πεξηιακβΪλνληαη νη θισβνέ μεξΪο πεξηφδνπ, ηνθεηνχ θαη απνγαιαθηηζκνχ, νη 

πνηέζηξεο κε ηηο ηαΐζηξεο, ηα ζπζηάκαηα δηαλνκάο ησλ ζηηεξεζέσλ, ηα θηγθιηδψκαηα γηα ηα θειηΪ 

πΪρπλζεο, ν εμνπιηζκφο ηνπ παξαζθεπαζηεξένπ ησλ ηξνθψλ, ηα ζπζηάκαηα εμαεξηζκνχ ησλ 

ζαιΪκσλ, ηα ζπζηάκαηα ζΫξκαλζεο θαη ςχμεο ηα πηεζηηθΪ κεραλάκαηα χδξεπζεο θαη 

θαζαξηζκνχ θαη θπζηθΪ ηα ζηιφ δεκεηξηαθψλ θαη Ϋηνηκσλ κηγκΪησλ. 

 

3.1 Φπζηθά ή ηερληθά δεδνκέλα παξαγσγήο θαη πάρπλζεο ρνηξηδίσλ ζπλαξηήζεη 

κεγέζνπο ρνηξνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

Σα ρξεζηκνπνηνχκελα ζηελ αλΪιπζε απηά θπζηθΪ ά ηερληθΪ δεδνκΫλα ηφζν γηα ηελ παξαγσγά, 

φζν θαη γηα ηελ πΪρπλζε ησλ ρνηξηδέσλ ηεο εμεηαδφκελεο επηρεέξεζεο θαέλνληαη ζηνλ πέλαθα 

πνπ αθνινπζεέ.  

Γπλακηθφηεηα 30 

Σνθεηνέ/Ϋηνο/ζπ  
2,35 

ΓελλεζΫληα Εψληα Υνηξέδηα αλΪ ηνθεηφ 
12 

ΑπνγαιαθηηζκΫλα Υνηξέδηα αλΪ ηνθεηφ  
10 

Σνθεηνέ/εβδνκΪδα  
1 

ΑπνγαιαθηηζκΫλα Υνηξέδηα/εβδνκΪδα  
14 

Απψιεηεο ζην ζηΪδην ηεο αλΪπηπμεο  
5% 

Απψιεηεο ζην ζηΪδην ηεο πξνπ/λζεο  
1% 
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Απψιεηεο ζην ζηΪδην ηεο πΪρπλζεο  
0,5% 

ΓηΪξθεηα ζειαζκνχ  
28 

Δέζνδνο ζπψλ ζην θειέ ηνθεηνχ πξηλ  
7 εκΫξεο 

Πιχζηκν ζαιΪκνπ ηνθεηνχ  3εκΫξεο 

 Υξφλνο κεηαμχ 2 δηαδνρηθψλ εηζφδσλ ζην 
ζΪιακν ηνθεηνχ  

5 εβδνκΪδεο 

Ζιηθέα κεηαθνξΪο ρνηξηδέσλ ζηελ πξνπΪρπλζε 68 εκεξψλ 

Υξφλνο Παξακνλάο ζηελ αλΪπηπμε 40 εκΫξεο 

Πιχζηκν  
2 εκΫξεο 

Υξφλνο κεηαμχ 2 δηαδνρηθψλ εηζφδσλ ζην 
ζΪιακν Απνγ/κνχ 

6 εβδνκΪδεο 

Υξφλνο Παξακνλάο ζηελ ΠξνπΪρπλζε  40 εκΫξεο 

Πιχζηκν  2 εκΫξεο 

Απαζρφιεζε ΠξνπΪρπλζεο  
6 εβδνκΪδεο 

Ζιηθέα ζθαγάο  165 

Υξφλνο Παξακνλάο ζηελ ΠξνπΪρπλζε  
57 εκΫξεο 

Πιχζηκν  
2 εκΫξεο 

Απαζρφιεζε ΠΪρπλζεο  
8,5 εβδνκΪδεο 

 

Πην ζπγθεθξηκΫλα, ηα αλαπαξαγσγηθΪ δεδνκΫλα, δέλνληαη σο κΫζνο φξνο γηα φιε ηε κνλΪδα 

αλεμΪξηεηα απφ ηνλ παξαγσγηθφ θχθιν ησλ ρνηξνκεηΫξσλ. ηνλ πέλαθα θαέλνληαη νη 

ππνινγηδφκελεο απψιεηεο αλΪ ζηΪδην. Οη απψιεηεο ησλ δψσλ αλαπαξαγσγάο θπκαέλνληαη 

ζπλάζσο ζε ρακειΪ πνζνζηΪ θαη πην ζπγθεθξηκΫλα κεηαμχ ηνπ 1-2%.  

Ο αξηζκφο ηνθεηψλ εηεζέσο ππνινγέδεηαη ζε 2,35 θαη πξνΫξρεηαη απφ ηε δηαέξεζε ησλ 365 

εκεξψλ ηνπ Ϋηνπο κε ην 155 άηνη εγθπκνζχλε 115 εκΫξεο, ζειαζκφο 28 εκΫξεο θαη δηΪξθεηα 

μεξΪο πεξηφδνπ 12 εκΫξεο (ζην ηειεπηαέν ππνινγέδεηαη θαη ε ρξνληθά επηβΪξπλζε απφ 

επηζηξνθΫο, απνβνιΫο θιπ). Με βΪζε ηνλ αξηζκφ απηφ ηα γελλψκελα ρνηξέδηα αλΫξρνληαη θαηΪ 

κΫζν φξν ζε 28,2 αλΪ ρνηξνκεηΫξα ην Ϋηνο θαη ηα αληέζηνηρα απνγαιαθηηδφκελα ζε 23,5.  

Ζ ρξνληθά δηΪξθεηα απφ ηε γΫλλεζε κΫρξη ηελ επέηεπμε ηνπ ηειηθνχ δψληνο βΪξνπο πΪρπλζεο 

ησλ ρνηξηδέσλ ππνινγέδεηαη ζε 165 εκΫξεο. Σν δσλ βΪξνο ζθαγάο ησλ ρνηξηδέσλ πΪρπλζεο εέλαη 

115 θηιψλ. 

Ζ δηΪξθεηα παξαγσγηθάο δσάο ησλ κελ ρνηξνκεηΫξσλ αλΫξρεηαη ζε 2,67 ρξφληα, πνπ αληηζηνηρεέ 

ζε 6 ηνθεηνχο, ησλ δε θΪπξσλ ζε 2 ρξφληα, θαη ε αλαινγέα ηνπο εέλαη 20 ρνηξνκεηΫξεο αλΪ 

θΪπξν φηαλ ε γνληκνπνέεζε γέλεηαη κε θπζηθφ ηξφπν ά 100 ρνηξνκεηΫξεο αλΪ θΪπξν φηαλ ε 

γνληκνπνέεζε γέλεηαη κε ηερλεηά γνληκνπνέεζε. ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε ρξεηΪδεηαη ε 

δεκηνπξγέα εξγαζηεξένπ ηερλεηάο γνληκνπνέεζεο. 
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Ζ πνζφηεηα ηεο ηξνθάο ησλ ρνηξνκεηΫξσλ γηα φια ηα ζηΪδηα κηαο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο 

(μεξΪ πεξένδνο, εγθπκνζχλε, ζειαζκφο) ππνινγέδεηαη ζε 1.100 θηιΪ εηεζέσο, ελψ ε αληέζηνηρε 

ηνπ θΪπξνπ ζε 1.000 θηιΪ. Απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ ε πνζφηεηα ηεο ηξνθάο ελφο ρνηξηδένπ απφ ηνλ 

απνγαιαθηηζκφ ηνπ (7 ριγ. δ.β.) κΫρξη ηελ ηειηθά πΪρπλζε ηνπ (115 ριγ. δ. β.) αλΫξρεηαη ζε 

317,5 ριγ πνπ αληηζηνηρεέ ζε 2,80 ζπληειεζηά αμηνπνέεζεο ηεο ηξνθάο θαη 697 γξακκΪξηα κΫζε 

εκεξάζηα αχμεζε ηνπ δψληνο βΪξνπο ηνπ.  

 

 

 

 


