
 

                                                

                                    ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ   

                                    ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

 

 Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στον πρόεδρο του χωριού (τοπικής 

κοινότητας), κοντά στο οποίο θέλει να κατασκευάσει κτηνοτροφική μονάδα 

για να τον ενημερώσει ο πρόεδρος για το εάν υπάρχουν διαθέσιμες εκτάσεις. 

 Κατόπιν τούτων μεταβαίνει στη διαθέσιμη έκταση μαζί με τον πρόεδρο και με 

ιδιώτη τοπογράφο μηχανικό,προκειμένου να του υποδειχθούν τα ακριβή όρια 

της διαθέσιμης έκτασης, να παρθούν οι συντεταγμένες της έκτασης και να 

γίνουν οι μετρήσεις από τον τοπογράφο. 

 Πριν συνταχθεί τοπογραφικό διάγραμμα, ο τοπογράφος, δίνοντας απλώς τις 

συντεταγμένες της έκτασης, απευθύνει προφορική ερώτηση στην Πολεοδομία 

του Δήμου Κιλελέρ (αρμόδια υπάλληλος κ.Καραβάκα,τηλ. 2410549148, Ίωνος 

Δραγούμη 1, Λάρισα), για το εάν επιτρέπεται από άποψη χρήσης γης η 

κτηνοτροφική μονάδα εκεί. 

 Εφόσον επιτρέπεται η χρήση γης, συντάσεται τοπογραφικό διάγραμμα από τον 

τοπογράφο, διάγραμμα που αναφέρει υποχρεωτικά και τις αποστάσεις της 

μονάδας από οικισμούς,βιομηχανίες,ποτάμια, κτλ, σύμφωνα με τους παρακάτω 

πίνακες :  
 

                                                         ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Ελάχιστες αποστάσεις πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (πλην των οικοσίτων) από Ξενοδοχεία, λοιπά τουριστικά καταλύματα, στρατόπεδα, εργοστάσια, εργαστήρια, Μοναστήρια κτλ σε μέτρα. 

 Αριθμός Ισοδύναμων Ζώων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Ελάχιστες αποστάσεις των κτηνοτροφικών ή 

πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (πλήν των οικόσιτων ζώων) 

από τα όρια οικισμών, πόλεων, κλπ σε μέτρα: 

Αριθμός ισοδύναμων 

ζώων / Χώροι προστασίας
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Οικισμοί και χωριά μέχρι 

και 500 κατ. 

Εκπαιδευτήρια (από 
υπάρχοντα ή και εκείνα 
που προβλέπονται κατά 
νόμιμο τρόπο να 
ανεγερθούν). 
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Οικισμοί και χωριά από 
501-2000 κατ. 

100 150 250 400 550 750 1100 1500 1500 

Πόλεις και κωμοπόλεις 

2001-5000 κατ. 

Λίμνες, ακτές και 
παραδοσιακοί οικισμοί 
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Πόλεις, με πληθυσμό 

μεγαλύτερο των 5000 κατ. 

Λουτροπόλεις, 

τουριστικοί χώροι 

Νοσοκομεία, ευαγή 
ιδρύματα (από 
υπάρχοντα ή από 

300 400 550 750 1100 1500 2000 2500 2500 

  



εκείνα που 
προβλέπονται κατά 
νόμιμο τρόπο να 
ανεγερθούν). 

 

Σημείωση : Ένα ισοδύναμο ζώο αντιστοιχεί με: 

1 χοιρομητέρα με όλα τα παράγωγά της (για μονάδες μικτής κατεύθυνσης). 

5,5 χοίρους πάχυνσης (για αμιγείς μονάδες χοίρων πάχυνσης από 25-100 κιλά). 

2,75 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους μέχρι 25 κιλά (για αμιγείς μονάδες 

αναπαραγωγής). 

1 γαλακτοφόρα αγελάδα ή 2 αγελάδες ελευθέρας βοσκής ή 2 μόσχους πάχυνσης. 

1 ίππο 

50 αίγες ή πρόβατα ανεξαρτήτου ηλικίας. 

150 ωοτόκες όρνιθες ή 250 κοτόπουλα πάχυνσης ή 100 πάπιες ή 100 ινδιάνους 

(γαλοπούλες). 

50 κουνέλια ανεξαρτήτου ηλικίας. 

             Εάν από τους υπολογισμούς των ισοδύναμων ζώων προκύπτει   δεκαδικός αριθμός 

για                                                     τον    υπολογισμό των αποστάσεων λαμβάνεται μόνο το 

ακέραιο μέρος. 

5) Κατόπιν τούτων ο τοπογράφος καταθέτει αίτηση στην Πολεοδομία του 

Δήμου Κιλελέρ για βεβαίωση χρήσης γης, προσκομίζοντας ως 

δικαιολογητικό το τοπογραφικό διάγραμμα. 

6) Έπειτα ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στον πρόεδρο του χωριού 

(τοπικής κοινότητας) με την οποία ζητά την παραχώρηση της έκτασης  για 

εγκατάσταση πρόχειρου ποιμνιοστασίου (μαντριού), ή άλλης 

κτηνοτροφικής μονάδας,αναφέροντας απαραιτήτως το είδος των ζώων και 

τον αριθμό τους με βάση τους ανωτέρω πίνακες 1 και 2. Ενδεικτικό 

παράδειγμα: ζητώ την παραχώρηση δημοτικής έκτασης τεσσάρων 

στεμμάτων για εγκατάσταση πρόχειρου ποιμνιοστασίου δυναμικότητας 

εκατό προβάτων. Η αίτηση θεωρείται πλήρης και παραλαμβάνεται από τον 

πρόεδρο του χωριού, μόνο εφόσον συνοδεύεται από τα εξής 

δικαιολογητικά: α) τοπογραφικό διάγραμμα, β) χρήση γης. Κατόπιν 

τούτων,η αίτηση με τα δικαιολογητικά αποστέλλεται από τον πρόεδρο για 

να πρωτοκολληθεί στην έδρα του Δήμου Κιλελέρ στη Νίκαια,και 

επιστρέφεται στον πρόεδρο για να την βάλει ως θέμα για συζήτηση στο 

τοπικό συμβούλιο. Αυτό γνωμοδοτεί επ'αυτής εκδίδοντας απόφαση στην 

οποία αναφέρεται απαραίτήτως το είδος των ζώων και ο αριθμός τους, η 

θέση της έκτασης σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα και η  βεβαίωση 

της χρήσης γης. 

7)  Κατόπιν το τοπικό συμβούλιο αποστέλει την γνωμοδότησή του μαζί με την 

αίτηση και τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 

για να ελέγξουν εάν η έκταση αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου και για το 

εάν ο Δήμος την χρειάζεται για κάποιο άλλο σκοπό. 



8) Στο τέλος εκδίδεται εισήγηση από την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου 

Κιλελέρ κ. Αγλαϊα Ελευθερούλη, τηλ. 2413507250 

9) Η εισήγηση αυτή διαβιβάζεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κιλελέρ, η οποία γνωμοδοτεί προς 

το Δημοτικό Συμβούλιο,το οποίο και παίρνει την τελική απόφαση για την 

παραχώρηση ή μη της έκτασης στον ενδιαφερόμενο.  
 


