
29912 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

(Το Παράρτημα 5 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11308/16−11−2010)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ 
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΗ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Επενδύσεις στην ζωική παραγωγή – Κοινοτικά πρότυπα υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων

5.1 Χοιροτροφία
Σύμφωνα με το Π.Δ. 215/03 (Φ.Ε.Κ. 181/Α/2−7−2003) περί κανόνων που διέπουν την προστασία των χοίρων, σε 

συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/630/Ε.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2001/88/Ε.Κ. του Συμβουλίου 
και 2001/93/Ε.Κ. της Επιτροπής και κατάργηση του Π.Δ. 139/1995, σε υφιστάμενες προ της 1/1/2003 χοιροτροφικές 
εγκαταστάσεις ενισχύονται μέχρι την 1/1/2016 τα ακόλουθα:

Αριθμός ζώων 
στην ομάδα

Min Συνολικό 
δάπεδο m2

Min συμπαγές δάπεδο 
m2

Μικρές θηλυκές μετά την οχεία σε 
ομάδες

6−40 1,54 0,95
<6 1,80 0,95
40< 1,48 0,95

Χοιρομητέρες σε ομάδες 6−40 2,25 1,30
<6 2,475 1,30
40< 2,025 1,30

Κάπροι ατομικά κελιά 6 −
Κάπροι ατομικά κελιά και χώρος οχείας 10 −

Αριθμός ζώων στην
ομάδα = α

Μήκος μικρής διάστασης κελιού

Ελάχιστη διάσταση ομαδικών κελιών 
θηλυκών αναπαραγωγής

6<α 2,80 m
Α<6 2,40 m

ΣΧΑΡΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Κατηγορία ζώων Min πλάτος δοκίδων (mm) Max πλάτος διακένων (mm)
Χοιρίδια 50 11

Απογαλακτισμένα 50 14

ΣΧΑΡΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Κατηγορία ζώων Min πλάτος δοκίδων (mm) Max πλάτος διακένων (mm)
Χοίροι αναπαραγωγής 80 18
Θηλυκά μετά την οχεία 80 20

Χρήση ομαδικών κελιών από την 4η εβδομάδα μετά την οχεία και την
1η εβδομάδα προ του τοκετού Υποχρεωτικά

5.2 Πτηνοτροφεία αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες
Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 589/2008 της Επιτροπής για τον «Καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 

Καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών», Παράρτημα ΙΙ «Ελάχιστες 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα συστήματα παραγωγής για τις διαφόρους μεθόδους εκτροφής ωοτόκων 
ορνίθων», άρθρο 3, σε υφιστάμενες προ της 1/1/2003 πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις συμβατικής εκτροφής, ενι−
σχύονται μέχρι την 31/12/2014 τα ακόλουθα:

Αντικατάσταση συμβατικών κλωβών με εμπλουτισμένους (750 cm2/όρνιθα, αμμόλουτρο, κουρνιάστρα, φωλιά)

5.3 Πτηνοτροφεία κρεαπαραγωγής συμβατικής εκτροφής.
Σε υφιστάμενες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις συμβατικής εκτροφής, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/43/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 28/6/2007 σχετικά με τον «Καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων 
που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος», ενισχύονται μέχρι την 30/6/2013 τα ακόλουθα:

Η μέγιστη πυκνότητα εκτροφής σε μία εκμετάλλευση ή σε ορνιθώνα εκμετάλλευσης να μην υπερβαίνει τα 
33 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο θαλάμου ή τα 39 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο θαλάμου εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της σχετικής Οδηγίας.
5.4 Πτηνοτροφεία κρεοπαραγωγής ειδικών εκτροφών.
Σε υφιστάμενες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ειδικών εκτροφών, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 543/2008 «Για τον 



καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής .. εμπορίας για το κρέας πουλερικών», Παράρτημα V, ενισχύονται 
μέχρι την 1/7/2011 τα ακόλουθα:

ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΒΟΣΚΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΒΟΣΚΗΣ

Συντελεστής επιφάνειας διαβίωσης ανά τ.μ. επιφάνειας δαπέδου:

α) Κοτόπουλα

15 πτηνά που 
δεν υπερβαίνουν 
όμως τα 25 χγρ. 
ζωντανού βάρους

13 πτηνά που 
δεν υπερβαίνουν 
όμως τα 27,5 χγρ. 
ζωντανού βάρους

12 πτηνά που δεν 
υπερβαίνουν όμως 

τα 25 χγρ. ζωντανού 
βάρους

12 πτηνά που δεν 
υπερβαίνουν όμως 

τα 25 χγρ. ζωντανού 
βάρους

β) Κοτόπουλα 
σε κινητά σπίτια 
με επιφάνεια όχι 
μεγαλύτερη των 
150 τ.μ. ανοιχτά 
κατά τη νύχτα

− −

20 πτηνά που δεν 
υπερβαίνουν όμως 
τα 40 χγρ. ζωντανού 
βάρους

20 πτηνά που δεν 
υπερβαίνουν όμως 
τα 40 χγρ. ζωντανού 
βάρους

Ελάχιστη ηλικία σφαγής:

μετά την 56η 
ημέρα

μετά την 56η 
ημέρα μετά την 81η ημέρα μετά την 81η ημέρα

Διαρκής καθημερινή πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους με βλάστηση, τουλάχιστον κατά το:

− 1/2 διάρκειας ζωής − συνεχής πρόσβαση

Ελάχιστη επιφάνεια ανωτέρω υπαίθριων χώρων:

− 1 τ.μ. /πτηνό − απεριόριστη

Επιφάνεια κάθε εγκατάστασης παραγωγής:

− − Max 1600 τ.μ. max 1600 τ.μ.

Kοτόπουλα ανά πτηνοτροφείο:

− − max 4800 max 4800

Άθροισμα μήκους ανοιγμάτων κυκλοφορίας πτηνών:

− min 4μ/100 τ.μ. 
επιφάνειας κτιρίου

min 4μ/100 τ.μ. 
επιφάνειας κτιρίου

min 4μ/100 τ.μ. 
επιφάνειας κτιρίου

Καθημερινή πρόσβαση σε ανοικτούς αυλόγυρους από:

− − ηλικία 6 εβδομάδων −

ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΒΟΣΚΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ

Στους ανωτέρω ανοικτούς αυλόγυρους περιλαμβάνεται έκταση με βλάστηση με ελάχιστη επιφάνεια:

− − 2 τ.μ. / πτηνό −

Φυλή πτηνών προς πάχυνση:

− − αναγνωρισμένης 
βραδείας ανάπτυξης

αναγνωρισμένης 
βραδείας ανάπτυξης

Ζωοτροφή πάχυνσης:

− min 70% 
δημητριακά min 70% δημητριακά min 70% δημητριακά

Διάρκεια τελικού σταδίου εγκλεισμού:

− − 15 ημέρες μετά την 
90η ημέρα ηλικίας

15 ημέρες μετά την 90η 
ημέρα ηλικίας
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