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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

                    ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΑΝΤΙΠΑΡΟΥΑΝΤΙΠΑΡΟΥΑΝΤΙΠΑΡΟΥ    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    

ΑΡΙΘ. ΑΡΙΘ. ΑΡΙΘ. ΑΡΙΘ. 11114444/201/201/201/2014444    

Στην Αντίπαρο σήμερα την 17 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2014, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 19:00 το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Αντιπάρου 
συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα Καλουδά , ύστερα από 
την με αριθμό πρωτ. 4307/13-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του δημοτικού 
συμβούλου κ. Βασιλόπουλου Ιωάννη κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης του 
προέδρου κ. Σκούρτη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
    

ΘΕΜΑ:ΘΕΜΑ:ΘΕΜΑ:ΘΕΜΑ: « « « «Ψήφιση κανονισμού βοσκοτόπων»Ψήφιση κανονισμού βοσκοτόπων»Ψήφιση κανονισμού βοσκοτόπων»Ψήφιση κανονισμού βοσκοτόπων»....    

Παρόντος και του ∆ημάρχου κ. Φαρούπου ∆. Αναστασίου, διαπιστώθηκε από 
τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση κ. Βασιλόπουλο Ιωάννη κατά απαίτηση 
του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, 
δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 10  μέλη και 
ονομαστικά οι:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣΠΑΡΟΝΤΕΣΠΑΡΟΝΤΕΣΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣΑΠΟΝΤΕΣΑΠΟΝΤΕΣΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ                              ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Ε.  ΙΩΑΝΝΗΣ            
2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Α. ∆ΑΜΙΑΝΟΣ                            ΒΙΑΖΗ Α.  ΕΛΕΝΗ 
3. ΠΑΤΕΛΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                      ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ. ΑΡΤΕΜΗΣ 
5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ 
6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ∆. ΙΩΑΝΝΗΣ 
7. ΣΤΑΘΕΡΟΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ∆. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
9. ΒΙΑΖΗ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ 
10.ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
11.  
12.  
13.     
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παλαιολόγου Άννα πρακτικογράφος του 
∆ήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Αριθ. ΑπόφαΑριθ. ΑπόφαΑριθ. ΑπόφαΑριθ. Απόφασης σης σης σης 88883333/1/1/1/17777----10101010----2014201420142014    

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προεδρεύων στη συνεδρίαση 
κ. Βασιλόπουλος εισηγήθηκε τα εξής: 
Για πολλά χρόνια οι κτηνοτρόφοι ενοικιάζουν δημοτικά βοσκοτόπια χωρίς να 
υπάρχει ένας κανονισμός που να διέπει τη λειτουργία τους. Για το λόγο αυτό 
συντάξαμε ένα κανονισμό ο οποίος πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της Αντιπάρου και ιδιαίτερα στις ανάγκες των κτηνοτρόφων οι 
οποίοι πραγματικά με την κρίση αυτή έχουν μια πιο μεγάλη κρίση από ότι 
έχουν τα υπόλοιπα επαγγέλματα που ασχολούνται με τον τουρισμό. 
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Προκειμένου λοιπόν να υπάρχει μία τάξη και να μην λειτουργεί ο καθένας 
όπως  θέλει αποφασίσαμε να φτιάξουμε αυτό τον κανονισμό.  Το αντικείμενο 
του κανονισμού είναι η διάθεση των βοσκοτόπων και των βοσκήσιμων 
εκτάσεων στους κτηνοτρόφους –δημότες του ∆ήμου. 
Ο κανονισμός αυτός στηρίζεται πάνω στο νόμο που διέπει τους βοσκοτόπους 
και βοσκήσιμους τόπους που ενοικιάζει ο δήμος και γενικότερα το κράτος . 
Έχει προβλεφθεί ποιοι είναι οι βοσκότοποι και ποιο είναι το δικαίωμα βοσκής 
το οποίο θα καθοριστεί με άλλη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Αλλάζει 
ο τρόπος που μέχρι σήμερα αντιμετωπιζόταν το πρόβλημα. Με προγενέστερη 
απόφαση τόσο της οικονομικής επιτροπής όσο και του δημοτικού 
συμβουλίου είχε προβλεφθεί η πληρωμή τελών έναντι στρεμματικής 
καταμέτρησης. Αυτό αλλάζει γιατί ο νόμος 1080 /80 στο άρθρο 1 αναφέρει ότι 
δεν μπορεί να γίνει κατά αυτό τον τρόπο η καταμέτρηση ούτε υπολογισμός 
του μισθώματος. Ο υπολογισμός γίνεται ανά κεφαλή ζώου . 
Σε αυτό το σημείο τίθεται υπόψη του δημοτικού συμβουλίου ο κανονισμός 
διαχείρισης των δημοτικών βοσκοτόπων το οποίο ήδη έχει παραλάβει η 
αντιπολίτευση. 

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΆρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΆρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΆρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ    

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού διάθεσης - διαχείρισης βοσκοτόπων 
δικαιοδοσίας του ∆ήμου Αντιπάρου, ρυθμίζουν: 
1. Τον καθορισμό και τη διάθεση των βοσκοτόπων και των βοσκήσιμων 

εκτάσεων στους κτηνοτρόφους - δημότες του ∆ήμου. 
2. Τον καθορισμό του ετήσιου δικαιώματος βοσκής. 
3. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων χρήσης των εν 

λόγω βοσκοτόπων. 
4. Τον καθορισμό της έννοιας της αυθαιρέτου βόσκησης και τον 

προσδιορισμό των σχετικών συνεπειών των παραβατών. 
5. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των κτηνοτρόφων, σχετικά με τη 

βόσκηση των ζώων τους σε βελτιωθέντες βοσκήσιμους τόπους και σε 
δημόσια δάση. 

6. Την επιβολή προστίμων για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού. 

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού μπορεί να τροποποιούνται, να 
καταργούνται ή να συμπληρώνονται με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου 
που θα λαμβάνεται κάθε φορά με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών του και είναι υποχρεωτικές για όλους ανεξαιρέτως τους δημότες - 
κτηνοτρόφους της ∆ιοικητικής Περιφέρειας του ∆ήμου Αντιπάρου. 
 

Άρθρο 2 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΆρθρο 2 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΆρθρο 2 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΆρθρο 2 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ    

Αυτός ο Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 (εδάφιο Ι, 
§α, υπ. 14) του Ν. 3463/2006 και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που 
έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 79 (εδάφιο 1§δ, υπ. δ2) 
του ίδιου νόμου. 
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Άρθρο 3: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝΆρθρο 3: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝΆρθρο 3: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝΆρθρο 3: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ    

Οι διαθέσιμοι βοσκότοποι για ενοικίαση του ∆ήμου Αντιπάρου θα 
προσδιορίζονται κάθε χρόνο με βάσει και τα χορηγούμενα στοιχεία από την 
∆ιεύθυνση ∆ασών νομού Κυκλάδων. 
 

Άρθρο 4: ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣΆρθρο 4: ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣΆρθρο 4: ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣΆρθρο 4: ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ    

Βοσκότοπος είναι η μη καλλιεργημένη χορτολιβαδική & θαμνώδης έκταση, η 
κύρια παραγωγή της οποίας αποτελεί τροφή για μεγάλα ή μικρά ποιμενικά, 
οικόσιτα και άγρια ζώα. 
Η διαχείριση όλων των βοσκοτόπων, (πεδινών, ημιορεινών, ορεινών), την 
κυριότητα, νομή ή χρήση των οποίων έχει ο ∆ήμος Αντιπάρου, διενεργείται 
σε ενιαία βάση και υπάγεται στη μέριμνα του ∆ήμου Αντιπάρου, με γνώμονα 
πάντα την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, αλλά και 
τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των πολιτών σε ό,τι αφορά στην 
προστασία του υδροφόρου ορίζοντα. 
Οι βοσκήσιμοι τόποι (πεδινοί, ημιορεινοί, ορεινοί) διατίθενται στους δημότες 
- κτηνοτρόφους του ∆ήμου Αντιπάρου για τη βόσκηση των ζώων τους. 
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του, που λαμβάνεται το αργότερο δύο (2) 
μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων της εκάστοτε δημοτικής περιόδου, 
ορίζει: 
α) Λεπτομερώς κατά θέσεις και έκταση τους βοσκήσιμους τόπους, όπως 

αυτοί έχουν χαρτογραφηθεί, τον τρόπο της χρήσης τους και τον αριθμό 
των ζώων, μεγάλων ή μικρών, των οποίων επιτρέπεται η βοσκή. Σε 
περίπτωση ανεπάρκειας των βοσκήσιμων τόπων το συμβούλιο ορίζει 
κατά δημότη τον ανώτατο αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων, των 
οποίων επιτρέπεται η βοσκή. 

β) Το τυχόν υπάρχον περίσσευμα βοσκήσιμων τόπων κατ` έκταση και το 
είδος προς βοσκή σε αυτό ζώων. 

γ) Το ετήσιο δικαίωμα βοσκής των ζώων το οποίο υποχρεούται να καταβάλει 
οποιοσδήποτε νομίμως βόσκει τα ζώα του στις βοσκές. 

Το Συμβούλιο επίσης βεβαιώνει με λεπτομερή κατάλογο, ο οποίος 
καταχωρίζεται στην απόφασή του, το συνολικό αριθμό των μικρών και 
μεγάλων ζώων, τα οποία δικαιούται έκαστος να εισάγει στις βοσκές. 
Αν το ∆ημοτικό Συμβούλιο δεν εκδώσει - για οποιοδήποτε λόγο - για κάποιο 
έτος απόφαση για τη διάθεση των βοσκήσιμων τόπων, τότε ισχύει η 
προηγούμενη απόφασή του (άρθ. 7 § 1 Ν.2307/1995). 
Στον ∆ήμο Αντιπάρου, ο τρόπος διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που 
βρίσκονται στην περιφέρεια του ∆ήμου, καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 
6§4β΄ του Ν. 2539/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16§5α του Ν. 2946/ 
2001, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 
Όταν γίνονται αιτήσεις για την εκμίσθωση των δημοτικών βοσκήσιμων 
εκτάσεων, λαμβάνουν μέρος σ’ αυτές και οι κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφοι, 
διαφορετικά η εκμίσθωση είναι άκυρη κατ’ άρθρο 5§6 του Β.∆. 24/9-
20/10/1958. 
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Άρθρο 5: ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝΆρθρο 5: ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝΆρθρο 5: ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝΆρθρο 5: ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ    

Οι βοσκήσιμοι τόποι, που βρίσκονται στην περιφέρεια του ∆ήμου Αντιπάρου, 
και των οποίων την κυριότητα, νομή ή κατοχή έχει ο ∆ήμος, διατίθενται 
στους δημότες για τη βοσκή των ζώων τους. Το τυχόν περίσσευμα που 
απομένει διατίθεται με δημοπρασία. Η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να 
ορίζεται μέχρι τρεις κτηνοτροφικές περιόδους, θερινές ή χειμερινές. 
∆ικαίωμα χρήσης των δημοτικών βοσκοτόπων έχουν όλοι οι κτηνοτρόφοι 
που είναι κάτοικοι-δημότες του ∆ήμου Αντιπάρου, καθώς και άλλοι κάτοικοι 
του ∆ήμου που διατηρούν ζώα, που διαθέτουν κτηνοτροφική εκμετάλλευση, 
που αποδεικνύεται από την ατομική κτηνοτροφική δήλωση, καθώς επίσης 
και όλοι οι νέοι κτηνοτρόφοι του ∆ήμου Αντιπάρου - με ιδιαίτερη μνεία στη 
διάθεση συγκεκριμένου ποσοστού επί των διαθέσιμων εκτάσεων (με ή χωρίς 
ένταξη σε επενδυτικό σχέδιο) ή ακόμη και επί της περίσσειας των 
διαθέσιμων εκτάσεων (με δημοπρασία §1, άρθρο 5, Β.∆ - ΦΕΚ Α΄ 171/20-10-
1958). 
Κάθε δημότης κτηνοτρόφος δικαιούται να βόσκει υπό επιτήρηση τα ζώα του, 
μικρά ή μεγάλα, στις ανωτέρω περιοχές. Όσοι έχουν καταστεί δημότες με 
αίτηση ή με άλλον τρόπο, έχουν δικαίωμα καρπώσεως των βοσκήσιμων 
τόπων του δήμου μετά από τριετή, από την εγγραφή τους, πραγματική και 
συνεχή εγκατάστασή τους στο δήμο. Κατά την τριετία αυτή, έχουν το 
δικαίωμα χρήσης των βοσκήσιμων τόπων με την καταβολή του δικαιώματος 
βοσκής που έχει οριστεί για τους δημότες προσαυξημένου κατά είκοσι τοις 
εκατό (20%). 
Κύριοι ή καθ' οιονδήποτε τρόπο κάτοχοι βοσκήσιμων τόπων συνολικώς 
μεγαλύτερων των πεντακοσίων (500) στρεμμάτων, δεν δικαιούνται χρήση 
των δημοτικών βοσκήσιμων τόπων (άρθρο 5§2 Β.∆ - ΦΕΚ Α΄ 171/20-10-1958). 
Κάθε δημότης κτηνοτρόφος δικαιούται να διατηρεί για τη φύλαξη ανά εκατό 
πενήντα μικρά ζώα του έναν ετεροδημότη ποιμένα, ο οποίος δικαιούται να 
βόσκει μέχρι σαράντα μικρά και πέντε μεγάλα ζώα που του ανήκουν, με την 
προϋπόθεση όμως ότι θα καταβάλλει ετήσιο δικαίωμα διπλάσιο από εκείνο 
που έχει καθορισθεί για τους δημότες. Με τις ίδιες προϋποθέσεις δικαιούνται 
να βόσκουν τα ζώα τους και οι επίμορτοι [αυτοί που καλλιεργούν με τη 
συμφωνία να καρπώνεται ο καλλιεργητής μέρος της σοδειάς] καλλιεργητές 
αγρών που ανήκουν σε δημότες. Ετεροδημότης ποιμένας που συμβάλλεται 
εταιρικά με δημότη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον 
εμπορικό νόμο, υποχρεούται να καταβάλλει για τα ζώα του δικαίωμα βοσκής 
διπλάσιο από αυτό που έχει καθορισθεί για τους δημότες. 
Σε καμιά περίπτωση τα ζώα του ετεροδημότη ποιμένα δεν μπορεί να είναι 
περισσότερα από τα μισά των ζώων του δημότη με τον οποίο έχει συνάψει 
οποιασδήποτε μορφής εταιρική σχέση. Η πρόσληψη ετεροδημότη ποιμένα με 
οποιονδήποτε όρο, επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγγραφη άδεια του 
∆ημάρχου. (αρθ.5, Β.∆ - ΦΕΚ Α΄ 171/20-10-1958). 
 

Άρθρο 6: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣΆρθρο 6: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣΆρθρο 6: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣΆρθρο 6: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ    

Κάθε δημότης δικαιούται να βόσκει εντός των δημοτικών βοσκήσιμων 
τόπων: 
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α) ∆ωρεάν 4 μεγάλα και 10 μικρά ζώα (πρόβατα, αίγες). Για μεγάλα ζώα 
θηλάζοντα έως και 6 μηνών & για μικρά ζώα έως και 3 μηνών δεν 
καταβάλλεται δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 § 2 Β.∆ - ΦΕΚ Α΄ 171/20-10-1958). 

    Το δικαίωμα βοσκής οφείλεται στο ακέραιο ανεξάρτητα από τη χρονική 
διάρκεια χρήσεως της βοσκής, βεβαιώνεται δε και εισπράττεται (άρθρα 3 
έως 5 του Ν.∆. 8/1969). 

β) Με καταβολή ετησίου δικαιώματος, προσδιοριζόμενου κατά κεφαλή ζώου, 
με απόφαση του Συμβουλίου, για τα ζώα που κατέχει πέρα του ανωτέρου 
αριθμού. 

     Αν ο αριθμός ζώων κάθε δημότη υπερβαίνει το όριο της μικρής 
κτηνοτροφίας, κατά τις επιτόπιες συνθήκες, το οποίο δεν δύναται να είναι 
για κάθε κτηνοτροφική οικογένεια δημότη μεγαλύτερο των εκατό 
πενήντα (150) μικρών ή των δέκα πέντε (15) μεγάλων ζώων, το Συμβούλιο 
υποχρεούται με την απόφαση του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού να 
προσδιορίσει δικαίωμα βοσκής αυξημένο και ανάλογο προς τη μισθωτική 
αξία της χορτονομής των βοσκήσιμων τόπων. Αν το Συμβούλιο 
παραλείψει να ορίσει αυξημένο δικαίωμα βοσκής, τούτο λογίζεται 
επιβεβλημένο στο διπλάσιο του ορισθέντος για όσους έχουν κάτω των 
εκατό πενήντα μικρών ή δέκα πέντε μεγάλων ζώων. 

γ) Το ∆ημοτικό Συμβούλιο δύναται να χορηγήσει έκπτωση 50% στο τέλος 
βόσκησης στους κτηνοτρόφους που αποδεδειγμένα ασκούν 
γαλακτοπαραγωγική κτηνοτροφία (γάλα, τυρί, γιαούρτι κλπ) Σε περίπτωση 
ανεπάρκειας των βοσκήσιμων τόπων, το δικαίωμα βοσκής ορίζεται 
αυξημένο και πάντως όχι πέρα του διπλάσιου του καθορισθέντος 
προηγουμένως για τα βόσκοντα ζώα των δημοτών και ετεροδημοτών. 

Το συνολικό ποσό που θα βεβαιωθεί και θα εισπραχθεί από τον ∆ήμο 
Αντιπάρου θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για τη βελτίωση των βοσκοτόπων με 
την επιδιόρθωση ή τη δημιουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
(ομβροδεξαμενές, ποτίστρες, κτηνοτροφική οδοποιία κ.λπ) ή με το 
εμπλουτισμό την βοσκήσιμης χλωρίδας. Αν το ∆ημοτικό Συμβούλιο δεν 
εκδώσει απόφαση για τα ανωτέρω, δηλαδή για τον καθορισμό του 
δικαιώματος, οι υπόχρεοι καταβάλλουν το ποσό που είχε καθορισθεί κατά το 
προηγούμενο έτος. 
Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το δικαίωμα βοσκής από τους 
κτηνοτρόφους, τότε δεν θα τους δίδεται η δυνατότητα ανανέωσης της 
εκμίσθωσης βοσκότοπου. 
Επίσης αν προκύψουν επανειλημμένες καταγγελίες ή βεβαιωμένες 
παραβάσεις για κάποιον κτηνοτρόφο τότε δεν θα του δίδεται η δυνατότητα 
εκμίσθωσης βοσκήσιμων εκτάσεων των κοπαδιών τους κατά την επόμενη 
(θερινή) περίοδο και θα γίνεται καταγγελία της τρέχουσας μίσθωσης. 
 

ΆΆΆΆρθρο 7: ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝρθρο 7: ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝρθρο 7: ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝρθρο 7: ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ    

Οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να λάβουν δημοτικό βοσκότοπο, θα καταθέτουν 
έντυπη αίτηση στο ∆ήμο Αντιπάρου έως 31 Μαρτίου για να κάνουν χρήση του 
δημοτικού βοσκοτόπου. 
Με την αίτηση καταθέτουν συνημμένα: 

1. Φωτοαντίγραφο τελευταίας κτηνοτροφικής δήλωσης. 
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2. Αντίγραφο αίτησης της Ενιαίας Ενίσχυσης από Ο. Π. Ε. Κ. Ε. Π. Ε. ή 
Ε.Α.Σ. 

3. α)α)α)α) Βεβαίωση από το ∆ήμο Αντιπάρου, ότι αυτός που αιτείται τη χρήση     
βοσκοτόπου, δεν έχει προβεί από προηγούμενη χρήση του, σε 
ενέργειες περίφραξης (εκτός αυτών που ήδη έχουν οριοθετηθεί με 
ξερολιθιές από την τέως κοινότητα Αντιπάρου), καλλιέργειας με 
μηχανήματα ή άλλα μέσα, δεν έχει κάνει ρίψη λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων ή ενέργειες αποψίλωσης, με μηχανήματα ή άλλα 
μέσα ή φωτιά (κάψιμο) και γενικά δεν έχει κάνει ενέργειες, 
καταπάτησης του βοσκοτόπου. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει κάνει 
παρεμβάσεις στο βοσκότοπο περιγράφονται πάνω στην αίτηση του 
αιτούντα. 
β)β)β)β) Βεβαίωση από την τριμελή Επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος 
Κανονισμού, ότι το ζωικό κεφάλαιο του αιτούντος φέρει την ειδική 
σήμανση της κτηνιατρικής υπηρεσίας. 

4. Υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν.1599/1986 του αιτούντα στην οποία 
δηλώνει: «ότι δεν θα προβεί κατά τη χρήση του βοσκότοπου, σε «ότι δεν θα προβεί κατά τη χρήση του βοσκότοπου, σε «ότι δεν θα προβεί κατά τη χρήση του βοσκότοπου, σε «ότι δεν θα προβεί κατά τη χρήση του βοσκότοπου, σε 
ενέργειες περίφραξης, καλλιέργειας, με μηχανήματα ή άλλα μέσα, ενέργειες περίφραξης, καλλιέργειας, με μηχανήματα ή άλλα μέσα, ενέργειες περίφραξης, καλλιέργειας, με μηχανήματα ή άλλα μέσα, ενέργειες περίφραξης, καλλιέργειας, με μηχανήματα ή άλλα μέσα, 
δδδδεν θα κάνει ρίψη λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων ή ενέργειες εν θα κάνει ρίψη λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων ή ενέργειες εν θα κάνει ρίψη λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων ή ενέργειες εν θα κάνει ρίψη λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων ή ενέργειες 
αποψίλωσης με μηχανήματα ή άλλα μέσα ή φωτιά (κάψιμο) και αποψίλωσης με μηχανήματα ή άλλα μέσα ή φωτιά (κάψιμο) και αποψίλωσης με μηχανήματα ή άλλα μέσα ή φωτιά (κάψιμο) και αποψίλωσης με μηχανήματα ή άλλα μέσα ή φωτιά (κάψιμο) και 
γενικά δεν θα κάνει ενέργειες καταπάτησης του βοσκοτόπου»γενικά δεν θα κάνει ενέργειες καταπάτησης του βοσκοτόπου»γενικά δεν θα κάνει ενέργειες καταπάτησης του βοσκοτόπου»γενικά δεν θα κάνει ενέργειες καταπάτησης του βοσκοτόπου». 

5. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το ∆ήμο από συμβάσεις και 
μισθώσεις, πρόστιμα ή έχει ρύθμιση τυχών οφειλών από 
ανταποδοτικές υπηρεσίες (αυτή θα επισυνάπτεται στο έντυπο της 
ατομικής αίτησης του κτηνοτρόφου). 

6. Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν για ετεροδημότες μαζί με βεβαίωση 
μονίμου κατοικίας επί τριετία. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν τα ανωτέρω τότε δεν θα 
μπορεί να χορηγηθεί στον αιτούντα κτηνοτρόφο δημοτικός βοσκότοπος, 
μέχρι αυτός να συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό. 
Αν διαπιστωθεί ότι κάποιος, βεβαίωσε ψευδώς εις βάρος του ∆ήμου και εις 
όφελος κτηνοτρόφου, τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος 
άρθρου, τότε αυτός θα διωχθεί με απόφαση ∆ημάρχου ή του αρμόδιου 
Αντιδημάρχου ή εντεταλμένου ∆ημοτικού Συμβούλου για παράβαση 
καθήκοντος. 
 

Άρθρο 8: ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΗΣΆρθρο 8: ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΗΣΆρθρο 8: ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΗΣΆρθρο 8: ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΗΣ    

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στον παρόντα κανονισμό 
διαδικασιών με ευθύνη του ∆ήμου: 
1. Συντάσσεται ο συγκεντρωτικός πίνακας, στον οποίον αναγράφονται όλα 

τα ονόματα των κτηνοτρόφων δημοτών και ετεροδημοτών ποιμένων, ο 
αριθμός εκταρίων που τους αναλογούν, ο βοσκότοπος στον οποίο 
ποιμαίνουν τα ζώα τους και ο αριθμός των ζώων. 

2. Ο συγκεντρωτικός πίνακας υπογράφεται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 
3. Εκδίδεται η ετήσια ατομική για κάθε κτηνοτρόφο άδεια βόσκησης των 

δημοτικών βοσκοτόπων. 
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4. Η άδεια βόσκησης υπογράφεται από τον ∆ήμαρχο ή τον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο. 

5. Η άδεια βόσκησης χορηγείται σε κάθε κτηνοτρόφο αφού πληρώσει το 
τέλος του δικαιώματος βοσκής. 

6. Η άδεια βόσκησης περιέχει: 
� ∆ιάρκεια βόσκησης (Ετήσια) 
� Το ονοματεπώνυμο του κτηνοτρόφου. 
� Οι θέσεις και η έκταση των βοσκοτόπων. 
� Ο αριθμός και το είδος των μικρών και μεγάλων ζώων. 
� Ο αριθμός του διπλοτύπου πληρωμής δικαιώματος. 

 

Άρθρο 9: ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΒΟΣΚΗΣΗΆρθρο 9: ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΒΟΣΚΗΣΗΆρθρο 9: ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΒΟΣΚΗΣΗΆρθρο 9: ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΒΟΣΚΗΣΗ    

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε μετακίνηση ζώων από τους κυρίους ή 
κατόχους αυτών χωρίς άδεια του ∆ημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου 
και η τυχόν βόσκηση αυτών σε οποιοδήποτε βοσκήσιμο τόπο δικαιοδοσίας 
του ∆ήμου Αντιπάρου, η βόσκηση θεωρείται αυθαίρετη και επισύρει 
κυρώσεις σε βάρος των παραβατών. 
Η αυθαίρετη βόσκηση καθώς και η εν γένει διαδικασία εισόδου στις 
διαθέσιμες εκτάσεις των ∆ημοτικών Βοσκοτόπων, ελέγχεται από την 
επιτροπή ελέγχου που συστήνει ο ∆ήμος Αντιπάρου το αργότερο δέκα (10) 
ημέρες από την είσοδο των ζώων σε αυτούς. Η επιτροπή αποτελείται από 
δύο (2) δημοτικούς συμβούλους και έναν (1) δημοτικό υπάλληλο. Η επιτροπή 
ελέγχει κάθε περίπτωση αυθαίρετης βόσκησης καθώς και τυχόν υπέρβασης 
του αριθμού των επιτρεπόμενων - από κάθε δικαιούχο - εισερχόμενων ζώων 
(άρθρο 4§1, Ν.318/1969). Οι υποχρεώσεις & τα δικαιώματα της επιτροπής 
ορίζονται στις παρ. 2, 3, 4 του άρθ. 4 του Ν.318/1969. Αφού με πρακτικό 
διαπιστωθεί οιοδήποτε παράβαση συντάσσεται - σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
Ν. 318/1969 - συμπληρωματικός κατάλογος εσόδων με τα οφειλόμενα ποσά 
από τους παραβάτες. 
Αυτά ανέρχονται στο 50% επί του καθορισμένου δικαιώματος βοσκής (για 
αυθαίρετη χωρίς άδεια βόσκηση) και στο 100% (για υπέρβαση αριθμού 
επιτρεπόμενων ζώων) σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.∆ 3033/1954. 
 

Άρθρο 10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣΆρθρο 10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣΆρθρο 10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣΆρθρο 10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ----ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ    

1. Απαγορεύεται η περιφορά ή η βοσκή και ο υπαίθριος σταυλισμός ζώων, 
σε ανοικτούς χώρους κατοικημένων περιοχών, σε αρχαιολογικούς 
χώρους, τουριστικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, σε χώρους που 
παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, σε ακτές ομαδικής κολύμβησης 
και σε χώρους προσωρινής ή τελικής διάθεσης απορριμμάτων. Κατ` 
εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί η περιφορά και η βοσκή αιγοπροβάτων, 
κατά τη χειμερινή μόνον περίοδο, σε περιοχές που θα υποδείξει ο ∆ήμος 
με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται ζημιές σε βάρος του 
περιβάλλοντος. 

      Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εισόδου των ζώων 
εντός των οικισμών και περιφοράς των σε κοινόχρηστους χώρους, όπως 
πλατείες, παιδικές χαρές, χώρους κοιμητηρίων, βρύσες, κ.λ.π., προς 
αναζήτηση τροφής και νερού με την πρόσθετη καταμήνυση των 
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υπαιτίων προς άσκηση αρμοδίως ποινικής δίωξης για παραβάσεις 
υγειονομικών διατάξεων και σε συντρέχουσες περιπτώσεις φθοράς 
κοινής περιουσίας. Στην περίπτωση αυτή, και ανεξαρτήτως του αριθμού 
και του είδους των ζώων, επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο 400 
ευρώ για κάθε παραβίαση. 

2. Στις περιπτώσεις που η παράνομη βόσκηση τελείται κατ’ εξακολούθηση, 
θα ενεργείται καταμήνυση προς άσκηση αρμοδίως ποινικής δίωξης για 
το καθ’ εκάστην περίπτωση αντικείμενο της παράβασης σε συνδυασμό 
με τις γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και διακοπή του 
δικαιώματος βόσκησης με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

3. Τα υπό του παρόντος κανονισμού προβλεπόμενα σε βάρος των υπαιτίων, 
πρόστιμα, δικαιώματα και καταμηνύσεις επιβάλλονται δι’ αποφάσεως 
του ∆ημοτικού Συμβουλίου με βάση έγγραφη έκθεση ή διαπιστωτική 
πράξη της προς τούτο συγκροτηθείσης υπ’ αυτού επιτροπής εισαγωγής 
των ζώων στις βοσκές και ελέγχου αυθαίρετης βόσκησης.  

 

Άρθρο 11 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΣΗΆρθρο 11 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΣΗΆρθρο 11 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΣΗΆρθρο 11 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΣΗ    

Εξαιρούνται της βόσκησης εκτάσεις για τις οποίες υπάρχουν απαγορεύσεις 
που απορρέουν από τη δασική νομοθεσία και τις δασικές απαγορευτικές 
διατάξεις (καμένες, αναδασωτέες) ή από την εφαρμογή 
αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων. 
Γενικά απαγορεύεται η βόσκηση ζώων εντός δασικών περιοχών. 
 

Άρθρο 12: ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΆρθρο 12: ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΆρθρο 12: ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΆρθρο 12: ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ    

Για την ίδρυση νέων σταυλικών εγκαταστάσεων θα πρέπει μετά από έγκριση 
του ∆ημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το Νόμο υπ’αριθμ.4056/2012 
«Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.Α΄.52) να υπάρχει συγκεκριμένος χώρος που θα 
διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ώστε να μη επιβαρυνθεί η 
δημόσια υγεία και η ομαλή λειτουργία της κοινωνικής ζωής των κατοίκων 
της περιοχής. 
Η οικόσιτη κτηνοτροφία θα πρέπει να γίνεται χωρίς να ενοχλεί τους 
περίοικους και οπωσδήποτε θα πρέπει να λαμβάνονται όλα εκείνα τα 
απαραίτητα μέσα ώστε οι υποδομές να διατηρούνται καθαρές και να μη 
επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις. 
 

Άρθρο 13: ΜΗΤΡΩΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝΆρθρο 13: ΜΗΤΡΩΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝΆρθρο 13: ΜΗΤΡΩΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝΆρθρο 13: ΜΗΤΡΩΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ    

Στη αρχή κάθε έτους και μέχρι την 31η Μαρτίου, μετά από σχετική 
ανακοίνωση που θα εκδοθεί από το ∆ήμο Αντιπάρου, θα γίνεται η σύνταξη 
του μητρώου κτηνοτρόφων με την εγγραφή σ’ αυτό όλων των κτηνοτρόφων 
δημοτών που κατοικούν και δραστηριοποιούνται εντός της διοικητικής 
περιφέρειας του ∆ήμου Αντιπάρου. Στο απογραφικό δελτίο, που θα 
συντάσσουν οι κτηνοτρόφοι εκτός από τα στοιχεία τους, θα αναφέρονται στα 
τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν & στις λύσεις που προτείνουν. Τα 
αιτήματα των κτηνοτρόφων που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο, σχετικά 
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με τη μετακίνηση των ζώων τους, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα σε 
σχέση με τα αιτήματα των κτηνοτρόφων εκείνων οι οποίοι δεν είναι 
εγγεγραμμένοι στο εν λόγω μητρώο. 
Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την απογραφή των κτηνοτρόφων και τη 
σύνταξη του μητρώου των αγροτών θα συσχετιστούν και με στοιχεία που 
δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι σε άλλες υπηρεσίες, όπως η ∆/νση αγροτικής 
ανάπτυξης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λπ. 
 

    

Άρθρο 14 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΆρθρο 14 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΆρθρο 14 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΆρθρο 14 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

Συστήνεται ∆ημοτική Επιτροπή Κτηνοτροφίας, με θητεία δυόμισι ετών, 
αποτελούμενη από: 
1. Τον Αντιδήμαρχο, ως πρόεδρο 
2. Έναν εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων, ως μέλος, ο οποίος θα είναι κατά 

κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος και θα ορίζεται από το ∆ήμαρχο. 
3. Έναν αρμόδιο υπάλληλο του δήμου. 

Έργο της επιτροπής είναι να εξετάζει τα αιτήματα που υποβάλλουν στο ∆ήμο 
οι δημότες κτηνοτρόφοι για την ενοικίαση δημοτικών βοσκοτόπων και 
κατόπιν να γνωμοδοτεί στο δήμαρχο για την έκδοση ή μη της σχετικής 
άδειας εισόδου. 
 

Άρθρο 15 : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΚΥΡΩΣΕΙΣΆρθρο 15 : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΚΥΡΩΣΕΙΣΆρθρο 15 : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΚΥΡΩΣΕΙΣΆρθρο 15 : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΚΥΡΩΣΕΙΣ    

1. Απαγορεύεται ρητά η αυθαίρετη είσοδος σε βοσκότοπους από μη 
δικαιούχο βάσει του καταλόγου βοσκής, η εν λόγω βόσκηση θεωρείται 
αυθαίρετη και παράνομη και επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο, το ύψος 
του οποίου ανέρχεται σε 1,5 ευρώ ανά μικρό ζώο και 5,0 ευρώ ανά μεγάλο 
που καταμετράται από τον επιτόπιο έλεγχο της επιτροπής ελέγχου ζώων 
του άρθρου 9. 

2. Απαγορεύεται ρητά η παραμονή των ποιμνίων των κτηνοτρόφων στις 
υφιστάμενες ποτίστρες της περιοχής, όπου βόσκουν τα ζώα τους, χρήση 
δε αυτών δικαιούνται να κάνουν μόνο για όσο χρόνο ποτίζουν τα ζώα 
τους. Η εμφάνιση άλλου ποιμνίου σ’ αυτές, υποχρεώνει τον ποιμένα του 
κοπαδιού που ποτίζει τα ζώα του να απομακρυνθεί εντός εύλογου 
χρόνου για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του ποιμνίου του αναμένοντος 
να ποτίσει τα ζώα του κτηνοτρόφου. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με 
πρόστιμο 200€. 

3. Απαγορεύεται η δημιουργία μόνιμης ή πρόχειρης εγκατάστασης 
σταυλισμού ζώων ή αρμέγματος σε απόσταση 300 μέτρων από 
κοινόχρηστες ποτίστρες. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 
200€. 

4. Απαγορεύεται η δημιουργία περισσοτέρων από μίας πρόχειρης 
εγκατάστασης σταυλισμού ζώων ή αρμέγματος. Οι παραβάτες θα 
τιμωρούνται με πρόστιμο 300€. 

5. Απαγορεύεται ρητά η χωρίς την συνοδεία των κυρίων τους ή βοηθών 
τους, ελεύθερη διακίνηση των ζώων εντός των ορίων των οικισμών. 
Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 € 
και διακοπή της μίσθωσης. 
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6. Απαγορεύεται η απόθεση υπολειμμάτων ή κουφαριών ή οστών ζώων 
στους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς δρόμους και στους κάδους 
απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με 
πρόστιμο 300€. 

7. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται 
να τον περιφράζουν. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 1000€ και 
τους επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνση της περίφραξης και καταγγελία 
της μίσθωσης. 

8. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται 
να τον καλλιεργούν με μηχανικά ή άλλα μέσα. Οι παραβάτες τιμωρούνται 
με πρόστιμο 200€ και καταγγελία στον αρμόδιο Εισαγγελέα. 

9. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται 
να τον λιπαίνουν και να κάνουν ρίψη φυτοφαρμάκων σε αυτόν. Οι 
παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100€. 

10. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται 
να τον αποψιλώνουν με μηχανικά ή άλλα μέσα (πχ κάψιμο). Οι 
παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 1000€. 

11. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται 
να προβαίνουν σε ενέργειες καταπάτησης και αλλοίωσης του φυσικού 
περιβάλλοντος. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 1000€. 

12. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται 
να τον υπεκμισθώνουν σε τρίτους. Οι παραβάτες τιμωρούνται με 
πρόστιμο 1000€. 

13. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται 
να αποκλείουν - περιφράσσουν δρόμους πρόσβασης προς τους 
βοσκοτόπους (αγροτικό δίκτυο). Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 
500€. 

14. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται 
να επεμβαίνουν στα δίκτυα άρδευσης ή στις πηγές που έχει γίνει 
υδρομάστευση, για πότισμα των ζώων. Οι παραβάτες τιμωρούνται με 
πρόστιμο 500€. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συντρέχουν παραβάσεις, όπως αυτές που 
περιγράφονται στις παραγράφους 11-14 του παρόντος άρθρου, δεν θα 
χορηγείται στον αιτούντα κτηνοτρόφο δημοτικός βοσκότοπος, μέχρι αυτός 
να συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό. Στην περίπτωση που δεν 
συμμορφωθεί, ή υποτροπιάσει, με ευθύνη του ∆ημάρχου ή του αρμόδιου 
Αντιδημάρχου ή εντεταλμένου ∆ημοτικού Συμβούλου, παραπέμπεται το 
θέμα αυτό στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου ζώων, για τη λήψη μέτρων 
προστασίας του δημοτικού βοσκότοπου και εκδίωξη με κάθε νόμιμο τρόπο 
του καταπατητή κτηνοτρόφου. Επίσης, παραπέμπεται στα αρμόδια 
δικαστήρια αν δεν συμμορφωθεί μετά από την επιβολή προστίμου, η οποία 
είναι υποχρεωτική. 
Η ευθύνη των κυρίων των ζώων είναι αντικειμενική. Η από μέρους των 
υπευθύνων προσώπων για την εν γένει φύλαξη και αυθαίρετη βόσκηση, δεν 
απαλλάσσει τον κτηνοτρόφο από την υποχρέωση καταβολής του 
βεβαιωθέντος σε βάρος του διοικητικού κατά τα ανωτέρω προστίμου, ακόμη 
και αν επικαλεσθεί το στοιχείο της έλλειψης της υποκειμενικής ευθύνης της 
παράβασης της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου στο πρόσωπό του. Ούτε ο 
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ισχυρισμός αυτού ότι η εν λόγω μετακίνηση έγινε άνευ αδείας και εν αγνοία 
του, δύναται να αποτελέσει λόγο εξάλειψης της βεβαιωθείσης σε βάρος του 
παραβάσεως και επιβολής προστίμου. 
 

Άρθρο 16 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΆρθρο 16 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΆρθρο 16 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΆρθρο 16 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ    

Η αρμοδιότητα εφαρμογής αυτού του κανονισμού ανήκει στην Ειδική 
Υπηρεσία του ∆ήμου ή σε άλλους υπαλλήλους εξουσιοδοτημένους από το 
∆ήμαρχο. 
∆ιατάξεις νόμων ή ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στη διαχείριση - 
διάθεση δημοτικών βοσκοτόπων και δεν αποτυπώνονται στο κείμενο του 
παρόντος, ισχύουν παράλληλα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 
Τα πρόστιμα που προβλέπονται σ’ αυτόν τον κανονισμό μπορούν να 
αναπροσαρμόζονται με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, για την οποία 
αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 
Τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού 
βεβαιώνονται σύμφωνα με το νόμο. 
Ο παρών Κανονισμός αποτελούμενος από δέκα έξι (16) άρθρα, αποκτά νόμιμη 
ισχύ αφού εγκριθεί από την Περιφερειακή ∆ιοίκηση και κοινοποιηθεί με 
τοιχοκόλληση στα γραφεία του ∆ήμου Αντιπάρου και ισχύει μέχρι νεότερης 
τροποποίησης του. 
 
Στη συνέχεια δόθηκαν διευκρινήσεις σε ερωτήματα που υπέβαλε ο 
γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και η δημοτική σύμβουλος κ. Βιάζη 
Εμμανουλία σχετικά με τον κανονισμό. 
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στην δημοτική σύμβουλο της μειοψηφίας κ. 
Βιάζη Εμμανουλία η οποία τοποθετήθηκε ως εξής: « σίγουρα ο κανονισμός 
των βοσκοτόπων χρειάζεται και είναι πολύ καλό να υπάρχει και να λύνει 
προβλήματα. ∆ιαβάζοντας όμως πολύ προσεκτικά τον κανονισμό διαπίστωσα 
ότι υπάρχουν ασάφειες και ότι είναι πιστή αντιγραφή του κανονισμού 
βοσκοτόπων της  Ικαρίας. Είναι ένας κανονισμός που δεν λύνει προβλήματα 
αλλά δημιουργεί προβλήματα και ως παράδειγμα «στη σελίδα 6 λέει ότι οι 
κτηνοτρόφοι καταθέτουν έντυπη στο ∆ήμο Αντιπάρου έως 31 Μαρτίου για να 
κάνουν χρήση του δημοτικού βοσκότοπου. Μέσα στα δικαιολογητικά που 
καταθέτουν προσκομίζουν και βεβαίωση του δήμου ότι αυτός που αιτείται τη 
χρήση βοσκότοπου, δεν έχει προβεί από προηγούμενη χρήση του, σε 
ενέργειες περίφραξης (εκτός αυτών που ήδη έχουν οριοθετηθεί με 
ξερολιθιές και πλέγματα από την τέως κοινότητα Αντιπάρου). Μιλώντας με 
τον πρώην κοινοτάρχη κ. Φιλολία η κοινότητα Αντιπάρου δεν είχε 
τοποθετήσει ποτέ πλέγματα ή ξερολιθιές. Αυτό είχε γίνει πολύ παλιά με μια 
διάταξη του νόμου όπου σε συνεργασία με το γραφείο αγροτικής ανάπτυξης 
ο κτηνοτρόφος Μαριάνος Ανδρέας είχε τοποθετήσει κάποια πλέγματα». 
Επίσης στη σελίδα 10 στο άρθρο 14 η επιτροπή που επικαλεστήκατε με θητεία 
δυόμισι χρόνια  η οποία απαρτίζεται από τον αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, ένα 
εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων ο οποίος θα ορίζεται από το δήμαρχο και ένα 
αρμόδιο υπάλληλο του δήμου ο οποίος ορίζεται προφανώς από το δήμαρχο 
και έργο της επιτροπής είναι να εξετάζει τα αιτήματα που υποβάλλουν στο 
δήμο οι δημότες κτηνοτρόφοι για την ενοικίαση δημοτικών βοσκοτόπων και 
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κατόπιν να γνωμοδοτεί στο δήμαρχο για την έκδοση ή μη της σχετικής 
άδειας εισόδου. Μετά τα ανωτέρω θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένας κανονισμός 
που δημιουργεί προβλήματα  δίνει τη δυνατότητα μεροληπτικής 
μεταχείρισης έναντι των κτηνοτρόφων μας και για το λόγο αυτό δεν μπορώ 
να τον ψηφίσω». 
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον κ. δήμαρχο ο οποίος απαντώντας στη 
δημοτική σύμβουλο κ. Βιάζη είπε « Οι κανονισμοί είναι για να αλλάζουν και 
δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Όσο για την επιτροπή που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 , η επιτροπή αυτή κάνει εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο και 
αυτό το σημείο θα διορθωθεί και δεν υπάρχει η περίπτωση μεροληψίας από 
μέρους της επιτροπής. Κάνουμε προσπάθειες μέσα σε δύο μήνες να 
φτιάξουμε κανονισμούς για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. 
Όσο για τις περιφράξεις πρέπει να φύγουν όλες οι σκάρες γιατί είναι 
παράνομες  και να παραμείνουν μόνο οι παλιές περιφράξεις». 
∆ευτερολογώντας ο γραμματέας του δημοτικού συμβούλιο απαντώντας στη 
δημοτική σύμβουλο κ. Βιάζη είπε ότι «θα προτιμούσα η κ. Βιάζη να είχε κάνει 
τις  επισημάνσεις της πριν έρθει ο κανονισμός προς ψήφιση στο δημοτικό 
συμβούλιο έτσι ώστε να ήταν καλύτερος και να τον ψηφίζαμε όλοι» 
Μετά τα ανωτέρω το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση για τον κανονισμό, μαζί με τις προτεινόμενες αλλαγές του όπως 
στο άρθρο 4 σελ. 4 και σειρά 5 η λέξη «συμβούλιο» θα αντικατασταθεί από την 
λέξη «επιτροπή». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(μειοψηφούντων κ.Βιάζη Εμμανουλίας, Κουβαρά Παρασκευά, Καπούτσο (μειοψηφούντων κ.Βιάζη Εμμανουλίας, Κουβαρά Παρασκευά, Καπούτσο (μειοψηφούντων κ.Βιάζη Εμμανουλίας, Κουβαρά Παρασκευά, Καπούτσο (μειοψηφούντων κ.Βιάζη Εμμανουλίας, Κουβαρά Παρασκευά, Καπούτσο 

Παρασκευά)Παρασκευά)Παρασκευά)Παρασκευά)    

    

 Εγκρίνει τον κανονισμό ∆ιαχείρισης Βοσκοτόπων νήσου Αντιπάρου ως 
ακολούθως: 

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΆρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΆρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΆρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ    

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού διάθεσης - διαχείρισης βοσκοτόπων 
δικαιοδοσίας του ∆ήμου Αντιπάρου, ρυθμίζουν: 
7. Τον καθορισμό και τη διάθεση των βοσκοτόπων και των βοσκήσιμων 

εκτάσεων στους κτηνοτρόφους - δημότες του ∆ήμου. 
8. Τον καθορισμό του ετήσιου δικαιώματος βοσκής. 
9. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων χρήσης των εν 

λόγω βοσκοτόπων. 
10. Τον καθορισμό της έννοιας της αυθαιρέτου βόσκησης και τον 

προσδιορισμό των σχετικών συνεπειών των παραβατών. 
11. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των κτηνοτρόφων, σχετικά με τη 

βόσκηση των ζώων τους σε βελτιωθέντες βοσκήσιμους τόπους και σε 
δημόσια δάση. 

12. Την επιβολή προστίμων για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού. 

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού μπορεί να τροποποιούνται, να 
καταργούνται ή να συμπληρώνονται με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου 
που θα λαμβάνεται κάθε φορά με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
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μελών του και είναι υποχρεωτικές για όλους ανεξαιρέτως τους δημότες - 
κτηνοτρόφους της ∆ιοικητικής Περιφέρειας του ∆ήμου Αντιπάρου. 
 

Άρθρο 2 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΆρθρο 2 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΆρθρο 2 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΆρθρο 2 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ    

Αυτός ο Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 (εδάφιο Ι, 
§α, υπ. 14) του Ν. 3463/2006 και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που 
έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 79 (εδάφιο 1§δ, υπ. δ2) 
του ίδιου νόμου. 
 

Άρθρο 3: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝΆρθρο 3: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝΆρθρο 3: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝΆρθρο 3: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ    

Οι διαθέσιμοι βοσκότοποι για ενοικίαση του ∆ήμου Αντιπάρου θα 
προσδιορίζονται κάθε χρόνο με βάσει και τα χορηγούμενα στοιχεία από την 
∆ιεύθυνση ∆ασών νομού Κυκλάδων. 
 

Άρθρο 4: ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣΆρθρο 4: ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣΆρθρο 4: ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣΆρθρο 4: ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ    

Βοσκότοπος είναι η μη καλλιεργημένη χορτολιβαδική & θαμνώδης έκταση, η 
κύρια παραγωγή της οποίας αποτελεί τροφή για μεγάλα ή μικρά ποιμενικά, 
οικόσιτα και άγρια ζώα. 
Η διαχείριση όλων των βοσκοτόπων, (πεδινών, ημιορεινών, ορεινών), την 
κυριότητα, νομή ή χρήση των οποίων έχει ο ∆ήμος Αντιπάρου, διενεργείται 
σε ενιαία βάση και υπάγεται στη μέριμνα του ∆ήμου Αντιπάρου, με γνώμονα 
πάντα την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, αλλά και 
τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των πολιτών σε ό,τι αφορά στην 
προστασία του υδροφόρου ορίζοντα. 
Οι βοσκήσιμοι τόποι (πεδινοί, ημιορεινοί, ορεινοί) διατίθενται στους δημότες 
- κτηνοτρόφους του ∆ήμου Αντιπάρου για τη βόσκηση των ζώων τους. 
Το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του, που λαμβάνεται το αργότερο δύο (2) 
μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων της εκάστοτε δημοτικής περιόδου, 
ορίζει: 
α) Λεπτομερώς κατά θέσεις και έκταση τους βοσκήσιμους τόπους, όπως 

αυτοί έχουν χαρτογραφηθεί, τον τρόπο της χρήσης τους και τον αριθμό 
των ζώων, μεγάλων ή μικρών, των οποίων επιτρέπεται η βοσκή. Σε 
περίπτωση ανεπάρκειας των βοσκήσιμων τόπων το συμβούλιο ορίζει 
κατά δημότη τον ανώτατο αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων, των 
οποίων επιτρέπεται η βοσκή. 

β) Το τυχόν υπάρχον περίσσευμα βοσκήσιμων τόπων κατ` έκταση και το 
είδος προς βοσκή σε αυτό ζώων. 

γ) Το ετήσιο δικαίωμα βοσκής των ζώων το οποίο υποχρεούται να καταβάλει 
οποιοσδήποτε νομίμως βόσκει τα ζώα του στις βοσκές. 

Το Συμβούλιο επίσης βεβαιώνει με λεπτομερή κατάλογο, ο οποίος 
καταχωρίζεται στην απόφασή του, το συνολικό αριθμό των μικρών και 
μεγάλων ζώων, τα οποία δικαιούται έκαστος να εισάγει στις βοσκές. 
Αν το ∆ημοτικό Συμβούλιο δεν εκδώσει - για οποιοδήποτε λόγο - για κάποιο 
έτος απόφαση για τη διάθεση των βοσκήσιμων τόπων, τότε ισχύει η 
προηγούμενη απόφασή του (άρθ. 7 § 1 Ν.2307/1995). 
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Στον ∆ήμο Αντιπάρου, ο τρόπος διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που 
βρίσκονται στην περιφέρεια του ∆ήμου, καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 
6§4β΄ του Ν. 2539/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16§5α του Ν. 2946/ 
2001, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 
Όταν γίνονται αιτήσεις για την εκμίσθωση των δημοτικών βοσκήσιμων 
εκτάσεων, λαμβάνουν μέρος σ’ αυτές και οι κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφοι, 
διαφορετικά η εκμίσθωση είναι άκυρη κατ’ άρθρο 5§6 του Β.∆. 24/9-
20/10/1958. 
 

Άρθρο 5: ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝΆρθρο 5: ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝΆρθρο 5: ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝΆρθρο 5: ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ    

Οι βοσκήσιμοι τόποι, που βρίσκονται στην περιφέρεια του ∆ήμου Αντιπάρου, 
και των οποίων την κυριότητα, νομή ή κατοχή έχει ο ∆ήμος, διατίθενται 
στους δημότες για τη βοσκή των ζώων τους. Το τυχόν περίσσευμα που 
απομένει διατίθεται με δημοπρασία. Η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να 
ορίζεται μέχρι τρεις κτηνοτροφικές περιόδους, θερινές ή χειμερινές. 
∆ικαίωμα χρήσης των δημοτικών βοσκοτόπων έχουν όλοι οι κτηνοτρόφοι 
που είναι κάτοικοι-δημότες του ∆ήμου Αντιπάρου, καθώς και άλλοι κάτοικοι 
του ∆ήμου που διατηρούν ζώα, που διαθέτουν κτηνοτροφική εκμετάλλευση, 
που αποδεικνύεται από την ατομική κτηνοτροφική δήλωση, καθώς επίσης 
και όλοι οι νέοι κτηνοτρόφοι του ∆ήμου Αντιπάρου - με ιδιαίτερη μνεία στη 
διάθεση συγκεκριμένου ποσοστού επί των διαθέσιμων εκτάσεων (με ή χωρίς 
ένταξη σε επενδυτικό σχέδιο) ή ακόμη και επί της περίσσειας των 
διαθέσιμων εκτάσεων (με δημοπρασία §1, άρθρο 5, Β.∆ - ΦΕΚ Α΄ 171/20-10-
1958). 
Κάθε δημότης κτηνοτρόφος δικαιούται να βόσκει υπό επιτήρηση τα ζώα του, 
μικρά ή μεγάλα, στις ανωτέρω περιοχές. Όσοι έχουν καταστεί δημότες με 
αίτηση ή με άλλον τρόπο, έχουν δικαίωμα καρπώσεως των βοσκήσιμων 
τόπων του δήμου μετά από τριετή, από την εγγραφή τους, πραγματική και 
συνεχή εγκατάστασή τους στο δήμο. Κατά την τριετία αυτή, έχουν το 
δικαίωμα χρήσης των βοσκήσιμων τόπων με την καταβολή του δικαιώματος 
βοσκής που έχει οριστεί για τους δημότες προσαυξημένου κατά είκοσι τοις 
εκατό (20%). 
Κύριοι ή καθ' οιονδήποτε τρόπο κάτοχοι βοσκήσιμων τόπων συνολικώς 
μεγαλύτερων των πεντακοσίων (500) στρεμμάτων, δεν δικαιούνται χρήση 
των δημοτικών βοσκήσιμων τόπων (άρθρο 5§2 Β.∆ - ΦΕΚ Α΄ 171/20-10-1958). 
Κάθε δημότης κτηνοτρόφος δικαιούται να διατηρεί για τη φύλαξη ανά εκατό 
πενήντα μικρά ζώα του έναν ετεροδημότη ποιμένα, ο οποίος δικαιούται να 
βόσκει μέχρι σαράντα μικρά και πέντε μεγάλα ζώα που του ανήκουν, με την 
προϋπόθεση όμως ότι θα καταβάλλει ετήσιο δικαίωμα διπλάσιο από εκείνο 
που έχει καθορισθεί για τους δημότες. Με τις ίδιες προϋποθέσεις δικαιούνται 
να βόσκουν τα ζώα τους και οι επίμορτοι [αυτοί που καλλιεργούν με τη 
συμφωνία να καρπώνεται ο καλλιεργητής μέρος της σοδειάς] καλλιεργητές 
αγρών που ανήκουν σε δημότες. Ετεροδημότης ποιμένας που συμβάλλεται 
εταιρικά με δημότη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον 
εμπορικό νόμο, υποχρεούται να καταβάλλει για τα ζώα του δικαίωμα βοσκής 
διπλάσιο από αυτό που έχει καθορισθεί για τους δημότες. 
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Σε καμιά περίπτωση τα ζώα του ετεροδημότη ποιμένα δεν μπορεί να είναι 
περισσότερα από τα μισά των ζώων του δημότη με τον οποίο έχει συνάψει 
οποιασδήποτε μορφής εταιρική σχέση. Η πρόσληψη ετεροδημότη ποιμένα με 
οποιονδήποτε όρο, επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγγραφη άδεια του 
∆ημάρχου. (αρθ.5, Β.∆ - ΦΕΚ Α΄ 171/20-10-1958). 
 

Άρθρο 6: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣΆρθρο 6: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣΆρθρο 6: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣΆρθρο 6: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ    

Κάθε δημότης δικαιούται να βόσκει εντός των δημοτικών βοσκήσιμων 
τόπων: 
α) ∆ωρεάν 4 μεγάλα και 10 μικρά ζώα (πρόβατα, αίγες). Για μεγάλα ζώα 

θηλάζοντα έως και 6 μηνών & για μικρά ζώα έως και 3 μηνών δεν 
καταβάλλεται δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 § 2 Β.∆ - ΦΕΚ Α΄ 171/20-10-1958). 

    Το δικαίωμα βοσκής οφείλεται στο ακέραιο ανεξάρτητα από τη χρονική 
διάρκεια χρήσεως της βοσκής, βεβαιώνεται δε και εισπράττεται (άρθρα 3 
έως 5 του Ν.∆. 8/1969). 

β) Με καταβολή ετησίου δικαιώματος, προσδιοριζόμενου κατά κεφαλή ζώου, 
με απόφαση του Συμβουλίου, για τα ζώα που κατέχει πέρα του ανωτέρου 
αριθμού. 

     Αν ο αριθμός ζώων κάθε δημότη υπερβαίνει το όριο της μικρής 
κτηνοτροφίας, κατά τις επιτόπιες συνθήκες, το οποίο δεν δύναται να είναι 
για κάθε κτηνοτροφική οικογένεια δημότη μεγαλύτερο των εκατό 
πενήντα (150) μικρών ή των δέκα πέντε (15) μεγάλων ζώων, το Συμβούλιο 
υποχρεούται με την απόφαση του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού να 
προσδιορίσει δικαίωμα βοσκής αυξημένο και ανάλογο προς τη μισθωτική 
αξία της χορτονομής των βοσκήσιμων τόπων. Αν το Συμβούλιο 
παραλείψει να ορίσει αυξημένο δικαίωμα βοσκής, τούτο λογίζεται 
επιβεβλημένο στο διπλάσιο του ορισθέντος για όσους έχουν κάτω των 
εκατό πενήντα μικρών ή δέκα πέντε μεγάλων ζώων. 

γ) Το ∆ημοτικό Συμβούλιο δύναται να χορηγήσει έκπτωση 50% στο τέλος 
βόσκησης στους κτηνοτρόφους που αποδεδειγμένα ασκούν 
γαλακτοπαραγωγική κτηνοτροφία (γάλα, τυρί, γιαούρτι κλπ) Σε περίπτωση 
ανεπάρκειας των βοσκήσιμων τόπων, το δικαίωμα βοσκής ορίζεται 
αυξημένο και πάντως όχι πέρα του διπλάσιου του καθορισθέντος 
προηγουμένως για τα βόσκοντα ζώα των δημοτών και ετεροδημοτών. 

Το συνολικό ποσό που θα βεβαιωθεί και θα εισπραχθεί από τον ∆ήμο 
Αντιπάρου θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για τη βελτίωση των βοσκοτόπων με 
την επιδιόρθωση ή τη δημιουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
(ομβροδεξαμενές, ποτίστρες, κτηνοτροφική οδοποιία κ.λπ) ή με το 
εμπλουτισμό την βοσκήσιμης χλωρίδας. Αν το ∆ημοτικό Συμβούλιο δεν 
εκδώσει απόφαση για τα ανωτέρω, δηλαδή για τον καθορισμό του 
δικαιώματος, οι υπόχρεοι καταβάλλουν το ποσό που είχε καθορισθεί κατά το 
προηγούμενο έτος. 
Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το δικαίωμα βοσκής από τους 
κτηνοτρόφους, τότε δεν θα τους δίδεται η δυνατότητα ανανέωσης της 
εκμίσθωσης βοσκότοπου. 
Επίσης αν προκύψουν επανειλημμένες καταγγελίες ή βεβαιωμένες 
παραβάσεις για κάποιον κτηνοτρόφο τότε δεν θα του δίδεται η δυνατότητα 
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εκμίσθωσης βοσκήσιμων εκτάσεων των κοπαδιών τους κατά την επόμενη 
(θερινή) περίοδο και θα γίνεται καταγγελία της τρέχουσας μίσθωσης. 
 

Άρθρο 7: ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝΆρθρο 7: ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝΆρθρο 7: ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝΆρθρο 7: ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ    

Οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να λάβουν δημοτικό βοσκότοπο, θα καταθέτουν 
έντυπη αίτηση στο ∆ήμο Αντιπάρου έως 31 Μαρτίου για να κάνουν χρήση του 
δημοτικού βοσκοτόπου. 
Με την αίτηση καταθέτουν συνημμένα: 

7. Φωτοαντίγραφο τελευταίας κτηνοτροφικής δήλωσης. 
8. Αντίγραφο αίτησης της Ενιαίας Ενίσχυσης από Ο. Π. Ε. Κ. Ε. Π. Ε. ή 

Ε.Α.Σ. 
9. α)α)α)α) Βεβαίωση από το ∆ήμο Αντιπάρου, ότι αυτός που αιτείται τη χρήση     

βοσκοτόπου, δεν έχει προβεί από προηγούμενη χρήση του, σε 
ενέργειες περίφραξης (εκτός αυτών που ήδη έχουν οριοθετηθεί με 
ξερολιθιές από την τέως κοινότητα Αντιπάρου), καλλιέργειας με 
μηχανήματα ή άλλα μέσα, δεν έχει κάνει ρίψη λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων ή ενέργειες αποψίλωσης, με μηχανήματα ή άλλα 
μέσα ή φωτιά (κάψιμο) και γενικά δεν έχει κάνει ενέργειες, 
καταπάτησης του βοσκοτόπου. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει κάνει 
παρεμβάσεις στο βοσκότοπο περιγράφονται πάνω στην αίτηση του 
αιτούντα. 
β)β)β)β) Βεβαίωση από την τριμελή Επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος 
Κανονισμού, ότι το ζωικό κεφάλαιο του αιτούντος φέρει την ειδική 
σήμανση της κτηνιατρικής υπηρεσίας. 

10. Υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν.1599/1986 του αιτούντα στην οποία 
δηλώνει: «ότι δεν θα προβεί κατά τη χρήση του βοσκότοπου, σε «ότι δεν θα προβεί κατά τη χρήση του βοσκότοπου, σε «ότι δεν θα προβεί κατά τη χρήση του βοσκότοπου, σε «ότι δεν θα προβεί κατά τη χρήση του βοσκότοπου, σε 
ενέργειες περίφραξης, καλλιέργειας, με μηχανήματα ή άλλα μέσα, ενέργειες περίφραξης, καλλιέργειας, με μηχανήματα ή άλλα μέσα, ενέργειες περίφραξης, καλλιέργειας, με μηχανήματα ή άλλα μέσα, ενέργειες περίφραξης, καλλιέργειας, με μηχανήματα ή άλλα μέσα, 
δεν θα κάνει ρίψη λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων ή ενέργειες δεν θα κάνει ρίψη λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων ή ενέργειες δεν θα κάνει ρίψη λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων ή ενέργειες δεν θα κάνει ρίψη λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων ή ενέργειες 
αποψίλωσης με μηχανήματα ή άλλα αποψίλωσης με μηχανήματα ή άλλα αποψίλωσης με μηχανήματα ή άλλα αποψίλωσης με μηχανήματα ή άλλα μέσα ή φωτιά (κάψιμο) και μέσα ή φωτιά (κάψιμο) και μέσα ή φωτιά (κάψιμο) και μέσα ή φωτιά (κάψιμο) και 
γενικά δεν θα κάνει ενέργειες καταπάτησης του βοσκοτόπου»γενικά δεν θα κάνει ενέργειες καταπάτησης του βοσκοτόπου»γενικά δεν θα κάνει ενέργειες καταπάτησης του βοσκοτόπου»γενικά δεν θα κάνει ενέργειες καταπάτησης του βοσκοτόπου». 

11. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το ∆ήμο από συμβάσεις και 
μισθώσεις, πρόστιμα ή έχει ρύθμιση τυχών οφειλών από 
ανταποδοτικές υπηρεσίες (αυτή θα επισυνάπτεται στο έντυπο της 
ατομικής αίτησης του κτηνοτρόφου). 

12. Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν για ετεροδημότες μαζί με βεβαίωση 
μονίμου κατοικίας επί τριετία. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν τα ανωτέρω τότε δεν θα 
μπορεί να χορηγηθεί στον αιτούντα κτηνοτρόφο δημοτικός βοσκότοπος, 
μέχρι αυτός να συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό. 
Αν διαπιστωθεί ότι κάποιος, βεβαίωσε ψευδώς εις βάρος του ∆ήμου και εις 
όφελος κτηνοτρόφου, τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος 
άρθρου, τότε αυτός θα διωχθεί με απόφαση ∆ημάρχου ή του αρμόδιου 
Αντιδημάρχου ή εντεταλμένου ∆ημοτικού Συμβούλου για παράβαση 
καθήκοντος. 
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Άρθρο 8: ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΗΣΆρθρο 8: ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΗΣΆρθρο 8: ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΗΣΆρθρο 8: ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΗΣ    

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στον παρόντα κανονισμό 
διαδικασιών με ευθύνη του ∆ήμου: 
7. Συντάσσεται ο συγκεντρωτικός πίνακας, στον οποίον αναγράφονται όλα 

τα ονόματα των κτηνοτρόφων δημοτών και ετεροδημοτών ποιμένων, ο 
αριθμός εκταρίων που τους αναλογούν, ο βοσκότοπος στον οποίο 
ποιμαίνουν τα ζώα τους και ο αριθμός των ζώων. 

8. Ο συγκεντρωτικός πίνακας υπογράφεται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 
9. Εκδίδεται η ετήσια ατομική για κάθε κτηνοτρόφο άδεια βόσκησης των 

δημοτικών βοσκοτόπων. 
10. Η άδεια βόσκησης υπογράφεται από τον ∆ήμαρχο ή τον αρμόδιο 

Αντιδήμαρχο. 
11. Η άδεια βόσκησης χορηγείται σε κάθε κτηνοτρόφο αφού πληρώσει το 

τέλος του δικαιώματος βοσκής. 
12. Η άδεια βόσκησης περιέχει: 

� ∆ιάρκεια βόσκησης (Ετήσια) 
� Το ονοματεπώνυμο του κτηνοτρόφου. 
� Οι θέσεις και η έκταση των βοσκοτόπων. 
� Ο αριθμός και το είδος των μικρών και μεγάλων ζώων. 
� Ο αριθμός του διπλοτύπου πληρωμής δικαιώματος. 

 

Άρθρο 9: ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΒΟΣΆρθρο 9: ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΒΟΣΆρθρο 9: ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΒΟΣΆρθρο 9: ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΒΟΣΚΗΣΗΚΗΣΗΚΗΣΗΚΗΣΗ    

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε μετακίνηση ζώων από τους κυρίους ή 
κατόχους αυτών χωρίς άδεια του ∆ημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου 
και η τυχόν βόσκηση αυτών σε οποιοδήποτε βοσκήσιμο τόπο δικαιοδοσίας 
του ∆ήμου Αντιπάρου, η βόσκηση θεωρείται αυθαίρετη και επισύρει 
κυρώσεις σε βάρος των παραβατών. 
Η αυθαίρετη βόσκηση καθώς και η εν γένει διαδικασία εισόδου στις 
διαθέσιμες εκτάσεις των ∆ημοτικών Βοσκοτόπων, ελέγχεται από την 
επιτροπή ελέγχου που συστήνει ο ∆ήμος Αντιπάρου το αργότερο δέκα (10) 
ημέρες από την είσοδο των ζώων σε αυτούς. Η επιτροπή αποτελείται από 
δύο (2) δημοτικούς συμβούλους και έναν (1) δημοτικό υπάλληλο. Η επιτροπή 
ελέγχει κάθε περίπτωση αυθαίρετης βόσκησης καθώς και τυχόν υπέρβασης 
του αριθμού των επιτρεπόμενων - από κάθε δικαιούχο - εισερχόμενων ζώων 
(άρθρο 4§1, Ν.318/1969). Οι υποχρεώσεις & τα δικαιώματα της επιτροπής 
ορίζονται στις παρ. 2, 3, 4 του άρθ. 4 του Ν.318/1969. Αφού με πρακτικό 
διαπιστωθεί οιοδήποτε παράβαση συντάσσεται - σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
Ν. 318/1969 - συμπληρωματικός κατάλογος εσόδων με τα οφειλόμενα ποσά 
από τους παραβάτες. 
Αυτά ανέρχονται στο 50% επί του καθορισμένου δικαιώματος βοσκής (για 
αυθαίρετη χωρίς άδεια βόσκηση) και στο 100% (για υπέρβαση αριθμού 
επιτρεπόμενων ζώων) σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.∆ 3033/1954. 
 

Άρθρο 10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣΆρθρο 10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣΆρθρο 10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣΆρθρο 10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ----ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ    

4. Απαγορεύεται η περιφορά ή η βοσκή και ο υπαίθριος σταυλισμός ζώων, 
σε ανοικτούς χώρους κατοικημένων περιοχών, σε αρχαιολογικούς 
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χώρους, τουριστικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, σε χώρους που 
παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, σε ακτές ομαδικής κολύμβησης 
και σε χώρους προσωρινής ή τελικής διάθεσης απορριμμάτων. Κατ` 
εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί η περιφορά και η βοσκή αιγοπροβάτων, 
κατά τη χειμερινή μόνον περίοδο, σε περιοχές που θα υποδείξει ο ∆ήμος 
με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται ζημιές σε βάρος του 
περιβάλλοντος. 

      Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εισόδου των ζώων 
εντός των οικισμών και περιφοράς των σε κοινόχρηστους χώρους, όπως 
πλατείες, παιδικές χαρές, χώρους κοιμητηρίων, βρύσες, κ.λ.π., προς 
αναζήτηση τροφής και νερού με την πρόσθετη καταμήνυση των 
υπαιτίων προς άσκηση αρμοδίως ποινικής δίωξης για παραβάσεις 
υγειονομικών διατάξεων και σε συντρέχουσες περιπτώσεις φθοράς 
κοινής περιουσίας. Στην περίπτωση αυτή, και ανεξαρτήτως του αριθμού 
και του είδους των ζώων, επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο 400 
ευρώ για κάθε παραβίαση. 

5. Στις περιπτώσεις που η παράνομη βόσκηση τελείται κατ’ εξακολούθηση, 
θα ενεργείται καταμήνυση προς άσκηση αρμοδίως ποινικής δίωξης για 
το καθ’ εκάστην περίπτωση αντικείμενο της παράβασης σε συνδυασμό 
με τις γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και διακοπή του 
δικαιώματος βόσκησης με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

6. Τα υπό του παρόντος κανονισμού προβλεπόμενα σε βάρος των υπαιτίων, 
πρόστιμα, δικαιώματα και καταμηνύσεις επιβάλλονται δι’ αποφάσεως 
του ∆ημοτικού Συμβουλίου με βάση έγγραφη έκθεση ή διαπιστωτική 
πράξη της προς τούτο συγκροτηθείσης υπ’ αυτού επιτροπής εισαγωγής 
των ζώων στις βοσκές και ελέγχου αυθαίρετης βόσκησης.  

 

Άρθρο 11 : ∆ΙΚΑΙΆρθρο 11 : ∆ΙΚΑΙΆρθρο 11 : ∆ΙΚΑΙΆρθρο 11 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΣΗΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΣΗΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΣΗΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΣΗ    

Εξαιρούνται της βόσκησης εκτάσεις για τις οποίες υπάρχουν απαγορεύσεις 
που απορρέουν από τη δασική νομοθεσία και τις δασικές απαγορευτικές 
διατάξεις (καμένες, αναδασωτέες) ή από την εφαρμογή 
αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων. 
Γενικά απαγορεύεται η βόσκηση ζώων εντός δασικών περιοχών. 
 

Άρθρο 12: ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΆρθρο 12: ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΆρθρο 12: ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΆρθρο 12: ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ    

Για την ίδρυση νέων σταυλικών εγκαταστάσεων θα πρέπει μετά από έγκριση 
του ∆ημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το Νόμο υπ’αριθμ.4056/2012 
«Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.Α΄.52) να υπάρχει συγκεκριμένος χώρος που θα 
διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ώστε να μη επιβαρυνθεί η 
δημόσια υγεία και η ομαλή λειτουργία της κοινωνικής ζωής των κατοίκων 
της περιοχής. 
Η οικόσιτη κτηνοτροφία θα πρέπει να γίνεται χωρίς να ενοχλεί τους 
περίοικους και οπωσδήποτε θα πρέπει να λαμβάνονται όλα εκείνα τα 
απαραίτητα μέσα ώστε οι υποδομές να διατηρούνται καθαρές και να μη 
επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις. 

ΑΔΑ: 62ΡΧΩΨΘ-39Γ



Σελίδα 19 από 22 

 

Άρθρο 13: ΜΗΤΡΩΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝΆρθρο 13: ΜΗΤΡΩΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝΆρθρο 13: ΜΗΤΡΩΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝΆρθρο 13: ΜΗΤΡΩΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ    

Στη αρχή κάθε έτους και μέχρι την 31η Μαρτίου, μετά από σχετική 
ανακοίνωση που θα εκδοθεί από το ∆ήμο Αντιπάρου, θα γίνεται η σύνταξη 
του μητρώου κτηνοτρόφων με την εγγραφή σ’ αυτό όλων των κτηνοτρόφων 
δημοτών που κατοικούν και δραστηριοποιούνται εντός της διοικητικής 
περιφέρειας του ∆ήμου Αντιπάρου. Στο απογραφικό δελτίο, που θα 
συντάσσουν οι κτηνοτρόφοι εκτός από τα στοιχεία τους, θα αναφέρονται στα 
τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν & στις λύσεις που προτείνουν. Τα 
αιτήματα των κτηνοτρόφων που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο, σχετικά 
με τη μετακίνηση των ζώων τους, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα σε 
σχέση με τα αιτήματα των κτηνοτρόφων εκείνων οι οποίοι δεν είναι 
εγγεγραμμένοι στο εν λόγω μητρώο. 
Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την απογραφή των κτηνοτρόφων και τη 
σύνταξη του μητρώου των αγροτών θα συσχετιστούν και με στοιχεία που 
δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι σε άλλες υπηρεσίες, όπως η ∆/νση αγροτικής 
ανάπτυξης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λπ. 
 

    

Άρθρο 14 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΆρθρο 14 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΆρθρο 14 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΆρθρο 14 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

Συστήνεται ∆ημοτική Επιτροπή Κτηνοτροφίας, με θητεία δυόμισι ετών, 
αποτελούμενη από: 
4. Τον Αντιδήμαρχο, ως πρόεδρο 
5. Έναν εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων, ως μέλος, ο οποίος θα είναι κατά 

κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος και θα ορίζεται από το ∆ήμαρχο. 
6. Έναν αρμόδιο υπάλληλο του δήμου. 

Έργο της επιτροπής είναι να εξετάζει τα αιτήματα που υποβάλλουν στο ∆ήμο 
οι δημότες κτηνοτρόφοι για την ενοικίαση δημοτικών βοσκοτόπων και 
κατόπιν να γνωμοδοτεί στο δήμαρχο για την έκδοση ή μη της σχετικής 
άδειας εισόδου. 
 

Άρθρο 15 : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΚΥΡΩΣΕΙΣΆρθρο 15 : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΚΥΡΩΣΕΙΣΆρθρο 15 : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΚΥΡΩΣΕΙΣΆρθρο 15 : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΚΥΡΩΣΕΙΣ    

15. Απαγορεύεται ρητά η αυθαίρετη είσοδος σε βοσκότοπους από μη 
δικαιούχο βάσει του καταλόγου βοσκής, η εν λόγω βόσκηση θεωρείται 
αυθαίρετη και παράνομη και επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο, το ύψος 
του οποίου ανέρχεται σε 1,5 ευρώ ανά μικρό ζώο και 5,0 ευρώ ανά μεγάλο 
που καταμετράται από τον επιτόπιο έλεγχο της επιτροπής ελέγχου ζώων 
του άρθρου 9. 

16. Απαγορεύεται ρητά η παραμονή των ποιμνίων των κτηνοτρόφων στις 
υφιστάμενες ποτίστρες της περιοχής, όπου βόσκουν τα ζώα τους, χρήση 
δε αυτών δικαιούνται να κάνουν μόνο για όσο χρόνο ποτίζουν τα ζώα 
τους. Η εμφάνιση άλλου ποιμνίου σ’ αυτές, υποχρεώνει τον ποιμένα του 
κοπαδιού που ποτίζει τα ζώα του να απομακρυνθεί εντός εύλογου 
χρόνου για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του ποιμνίου του αναμένοντος 
να ποτίσει τα ζώα του κτηνοτρόφου. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με 
πρόστιμο 200€. 
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17. Απαγορεύεται η δημιουργία μόνιμης ή πρόχειρης εγκατάστασης 
σταυλισμού ζώων ή αρμέγματος σε απόσταση 300 μέτρων από 
κοινόχρηστες ποτίστρες. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 
200€. 

18. Απαγορεύεται η δημιουργία περισσοτέρων από μίας πρόχειρης 
εγκατάστασης σταυλισμού ζώων ή αρμέγματος. Οι παραβάτες θα 
τιμωρούνται με πρόστιμο 300€. 

19. Απαγορεύεται ρητά η χωρίς την συνοδεία των κυρίων τους ή βοηθών 
τους, ελεύθερη διακίνηση των ζώων εντός των ορίων των οικισμών. 
Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 € 
και διακοπή της μίσθωσης. 

20. Απαγορεύεται η απόθεση υπολειμμάτων ή κουφαριών ή οστών ζώων 
στους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς δρόμους και στους κάδους 
απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με 
πρόστιμο 300€. 

21. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται 
να τον περιφράζουν. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 1000€ και 
τους επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνση της περίφραξης και καταγγελία 
της μίσθωσης. 

22. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται 
να τον καλλιεργούν με μηχανικά ή άλλα μέσα. Οι παραβάτες τιμωρούνται 
με πρόστιμο 200€ και καταγγελία στον αρμόδιο Εισαγγελέα. 

23. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται 
να τον λιπαίνουν και να κάνουν ρίψη φυτοφαρμάκων σε αυτόν. Οι 
παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100€. 

24. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται 
να τον αποψιλώνουν με μηχανικά ή άλλα μέσα (πχ κάψιμο). Οι 
παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 1000€. 

25. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται 
να προβαίνουν σε ενέργειες καταπάτησης και αλλοίωσης του φυσικού 
περιβάλλοντος. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 1000€. 

26. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται 
να τον υπεκμισθώνουν σε τρίτους. Οι παραβάτες τιμωρούνται με 
πρόστιμο 1000€. 

27. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται 
να αποκλείουν - περιφράσσουν δρόμους πρόσβασης προς τους 
βοσκοτόπους (αγροτικό δίκτυο). Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 
500€. 

28. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται 
να επεμβαίνουν στα δίκτυα άρδευσης ή στις πηγές που έχει γίνει 
υδρομάστευση, για πότισμα των ζώων. Οι παραβάτες τιμωρούνται με 
πρόστιμο 500€. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συντρέχουν παραβάσεις, όπως αυτές που 
περιγράφονται στις παραγράφους 11-14 του παρόντος άρθρου, δεν θα 
χορηγείται στον αιτούντα κτηνοτρόφο δημοτικός βοσκότοπος, μέχρι αυτός 
να συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό. Στην περίπτωση που δεν 
συμμορφωθεί, ή υποτροπιάσει, με ευθύνη του ∆ημάρχου ή του αρμόδιου 
Αντιδημάρχου ή εντεταλμένου ∆ημοτικού Συμβούλου, παραπέμπεται το 
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θέμα αυτό στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου ζώων, για τη λήψη μέτρων 
προστασίας του δημοτικού βοσκότοπου και εκδίωξη με κάθε νόμιμο τρόπο 
του καταπατητή κτηνοτρόφου. Επίσης, παραπέμπεται στα αρμόδια 
δικαστήρια αν δεν συμμορφωθεί μετά από την επιβολή προστίμου, η οποία 
είναι υποχρεωτική. 
Η ευθύνη των κυρίων των ζώων είναι αντικειμενική. Η από μέρους των 
υπευθύνων προσώπων για την εν γένει φύλαξη και αυθαίρετη βόσκηση, δεν 
απαλλάσσει τον κτηνοτρόφο από την υποχρέωση καταβολής του 
βεβαιωθέντος σε βάρος του διοικητικού κατά τα ανωτέρω προστίμου, ακόμη 
και αν επικαλεσθεί το στοιχείο της έλλειψης της υποκειμενικής ευθύνης της 
παράβασης της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου στο πρόσωπό του. Ούτε ο 
ισχυρισμός αυτού ότι η εν λόγω μετακίνηση έγινε άνευ αδείας και εν αγνοία 
του, δύναται να αποτελέσει λόγο εξάλειψης της βεβαιωθείσης σε βάρος του 
παραβάσεως και επιβολής προστίμου. 
 

Άρθρο 16 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΆρθρο 16 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΆρθρο 16 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΆρθρο 16 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ    

Η αρμοδιότητα εφαρμογής αυτού του κανονισμού ανήκει στην Ειδική 
Υπηρεσία του ∆ήμου ή σε άλλους υπαλλήλους εξουσιοδοτημένους από το 
∆ήμαρχο. 
∆ιατάξεις νόμων ή ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στη διαχείριση - 
διάθεση δημοτικών βοσκοτόπων και δεν αποτυπώνονται στο κείμενο του 
παρόντος, ισχύουν παράλληλα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 
Τα πρόστιμα που προβλέπονται σ’ αυτόν τον κανονισμό μπορούν να 
αναπροσαρμόζονται με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, για την οποία 
αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 
Τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού 
βεβαιώνονται σύμφωνα με το νόμο. 
Ο παρών Κανονισμός αποτελούμενος από δέκα έξι (16) άρθρα, αποκτά νόμιμη 
ισχύ αφού εγκριθεί από την Περιφερειακή ∆ιοίκηση και κοινοποιηθεί με 
τοιχοκόλληση στα γραφεία του ∆ήμου Αντιπάρου και ισχύει μέχρι νεότερης 
τροποποίησης του. 
 
H παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου 
καθώς και   στην   ιστοσελίδα του δήμου.    
Η Περίληψη του κανονισμού να δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα του 
νομού .    
 Σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί στον κ.α. 00-6463.002 του προϋπολογισμού  
για τη δημοσίευση της σε εφημερίδα και η δέσμευση του ανωτέρω κωδικού 
έχει γίνει με την υπ αριθ. 8/10.02.2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.     

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  88883333    ////2014201420142014 . 
Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 
υπογράφεται ως κατωτέρω.     

Ο Πρόεδρος                                        Τα Μέλη 
        Σωτήριος Σκούρτης 
                     Α/Α 
            Ο Προεδρεύων 
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   Ιωάννης Βασιλόπουλος 
                                                                           ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Α.  ∆ΑΜΙΑΝΟΣ 
                                                                           ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                           ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ∆. ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                           ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κ. ΑΡΤΕΜΗΣ 
                                                                           ΠΑΤΕΛΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                           ΣΤΑΘΕΡΟΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                           ΒΙΑΖΗ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ 
                                                                           ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

                                                             ΚΟΥΒΑΡΑΣ ∆. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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