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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

(Το Παράρτημα 6 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. 11308/16−11−2010)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

ΝΕΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

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

6.1 Γενικά πρότυπα που πρέπει να τηρούν οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Σύμφωνα με το Π.Δ. 374 (Φ.Ε.Κ. 251/Α/22−10−2001) περί της προστασίας των ζώων στα εκτροφεία, σε κάθε κτη−

νοτροφική εκμετάλλευση, πρέπει : 

α) Να υπάρχει ελευθερία κινήσεων των ζώων και σε περίπτωση περιορισμού τους, να υπάρχει επαρκής χώρος 

για τις φυσιολογικές ανάγκες τους και τις ανάγκες συμπεριφοράς τους,

β) Τα υλικά και ο εξοπλισμός με τα οποία έρχονται σε επαφή τα ζώα θα πρέπει να μην είναι επιβλαβή γι’ αυτά, 

και

γ) Να εξασφαλίζονται κατάλληλη θερμοκρασία, υγρασία και φωτισμός.

Τα πιο πάνω πρότυπα δεν εφαρμόζονται στην μελισσοκομία, σηροτροφία και σαλιγκαροτροφία.

6.2 Ειδικά πρότυπα βουστασίων πάχυνσης μόσχων

Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 6.1 και σύμφωνα με το Π.Δ. 179/89 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/19−6−1998) 

για την θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων στις εκτροφές σε συμμόρφωση με τις 

οδηγίες 91/629/Ε.Ο.Κ. και 97/2/Ε.Κ. του Συμβουλίου και εκτέλεση της απόφασης 97/182/Ε.Κ. της επιτροπής, θα 

πρέπει να πληρούνται και τα εξής:

Περιορισμός μόσχου σε ατομικό κλωβό μετά την ηλικία των 8 εβδομάδων : απαγορεύεται

Τοιχώματα ατομικού κλωβού (μέχρι 8ης εβδομάδας) : διάτρητα

Πλάτος ατομικού κλωβού ή θέσεως : 90cm ± 10%

Πλάτος ατομικού κλωβού ή θέσεως / ύψος ακρωμίου: 0,8

Πλάτος κλωβού υγειονομικής απομόνωσης / ύψος ακρωμίου : 1

Μήκος κλωβού υγειονομικής απομόνωσης / μήκος μόσχου : 1,1

Σε ομαδικό σταβλισμό, διαθέσιμος ελεύθερος χώρος ανά μόσχο έως 150χγρ. Ζ.Β. : 1,5m2

Σε ομαδικό σταβλισμό, διαθέσιμος ελεύθερος χώρος ανά μόσχο με Ζ.Β. μεταξύ 150 και 20χγρ.: 1,7m2

Σε ομαδικό σταβλισμό, διαθέσιμος ελεύθερος χώρος ανά μόσχο με Ζ.Β. άνω των 220χγρ. και 
μέχρι 6 μηνών :

1,8m2

6.3 Ειδικά πρότυπα χοιροτροφείων

Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 6.1 και 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, θα πρέπει να πληρούνται και τα εξής:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

Κατά κατηγορία ζώων
Min Συνολικό δάπεδο 

m2

Min συμπαγές 
δάπεδο m2

0−10 χγρ. ΖΒ 0,15 −

10−20 χγρ. ΖΒ 0,20 −

20−30 χγρ. ΖΒ 0,30 −

30−50 χγρ. ΖΒ 0,40 −

50−85 χγρ. ΖΒ 0,55 −

85−110 χγρ. ΖΒ 0,65 −

110 χγρ. ΖΒ 1,00 −

Πρόσδεση ζώων Απαγορεύεται

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
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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

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

6.4 Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες
Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 6.1 και σύμφωνα με το Π.Δ. 216/03 (Φ.Ε.Κ. 181/Α/2−7−2003) 

περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 
1999/74/Ε.Κ. του Συμβουλίου και 2002/4/Ε.Κ. της Επιτροπής, θα πρέπει να πληρούνται και τα εξής:

Χρήση εμπλουτισμένων κλωβών (750 cm2/ορνιθα, αμμόλουτρο, κουρνιάστρα, φωλιά).

6.5 Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων αυγοπαραγωγής σε άλλα συστήματα εκτροφής
Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 6.1 και σύμφωνα με το Π.Δ. 216/03 (Φ.Ε.Κ. 181/Α/2−7−2003) 

περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 
1999/74/Ε.Κ. του Συμβουλίου και 2002/4/Ε.Κ. της Επιτροπής, θα πρέπει να πληρούνται και τα εξής:

Μήκος μετώπου γραμμικής ταϊστρας / όρνιθα 10 cm

Μήκος μετώπου κυκλικής ταϊστρας /όρνιθα 4 cm

Μήκος μετώπου γραμμικής ποτίστρας /όρνιθα 2,5 cm

Μήκος μετώπου κυκλικής ποτίστρας / όρνιθα 1 cm

Σχέση αριθμού θηλάστρων ή κυπέλων / αριθμό ορνίθων 1 / 10

Αριθμό κυπέλων ή θηλάστρων που έχει πρόσβαση κάθε όρνιθα 2

Αριθμό ατομικών φωλεών / αριθμό ορνίθων 1 / 7

Επιφάνεια συλλογικών φωλεών / αριθμό ορνίθων 1m2 /120όρνιθ.

Διαθέσιμος χώρος κουρνιάστρας / όρνιθα 15cm2 /όρνιθα

Οριζόντια απόσταση μεταξύ κουρνιαστρών 30 cm

Οριζόντια απόσταση μεταξύ κούρνιας και τοίχου 20 cm

Τοποθέτηση κουρνιάστρας όχι πάνω από τη στρωμνή υποχρεωτικό 

Σχέση επιφάνειας στρωμνής / επιφάνεια δαπέδου 1 / 3

Επιφάνεια στρωμνής / όρνιθα 250 cm 2

Το δάπεδο θα πρέπει να υποβαστάζει όλα τα μπροστινά νύχια κάθε ποδιού υποχρεωτικό 

6.6 Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων αυγοπαραγωγής σε συστήματα εκτροφής με πολλαπλά επίπεδα κίνησης 
των ορνίθων

Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 6.1 και των στοιχειωδών απαιτήσεων της παραγράφου 6.5, 
σύμφωνα με το Π.Δ. 216/03 (Φ.Ε.Κ. 181/Α/2−7−2003) περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπα−
ραγωγών ορνίθων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 1999/74/Ε.Κ. του Συμβουλίου και 2002/4/Ε.Κ. της Επιτροπής, 
θα πρέπει να πληρούνται και τα εξής:
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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 8.5 ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ: 

Μέγιστος αριθμός επαλλήλων επιπέδων 4

Ελάχιστο ελεύθερο ύψος μεταξύ επιπέδων 45 cm

ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 8.5 ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ (ΟΔΗΓΙΑ 1999/74/ ΕΚ):

Ελάχιστο ύψος ανοίγματος επικοινωνίας εσωτερικού−εξωτερικού χώρου 35 cm

Ελάχιστο μήκος ανοίγματος επικοινωνίας εσωτερικού−εξωτερικού χώρου 40 cm

Σχέση μήκους ανοίγματος / αριθμό ορνίθων (ελάχιστο ) 2 m/1000 όρν.

Διατήρηση δαπέδου εξωτερικού χώρου σε καλή κατάσταση υποχρεωτικό 

Να παρέχεται προστασία από καιρικές συνθήκες και αρπακτικά υποχρεωτική

Πυκνότητα (μεγίστη) αριθ. ορνιθ./m2 ωφέλιμης επιφ. 9 ορνιθ./m2

6.7 Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων συμβατικής παραγωγής κρέατος
Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 6.1, 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», θα πρέπει να πληρούνται και τα εξής:

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.

6.8 Ειδικά πρότυπα πτηνοτροφείων ειδικών εκτροφών
Επιπλέον των γενικών προτύπων της παραγράφου 6.1 σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 543/2008 «Για τον καθορισμό 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής .. εμπορίας για το κρέας πουλερικών», Παράρτημα V θα πρέπει να πληρούνται 
και τα εξής:

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
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ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΒΟΣΚΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΒΟΣΚΗΣ

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

ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΒΟΣΚΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΒΟΣΚΗΣ

Καθημερινή πρόσβαση σε ανοικτούς αυλόγυρους από:

ηλικία 6 εβδομάδων

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% δημητρακά

Διάρκεια τελικού σταδίου εγκλεισμού:

− −
15 ημέρες μετά την 90η 

ημέρα ηλικίας
15 ημέρες μετά την 
90η ημέρα ηλικίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

(Το Παράρτημα 7 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. 11308/16−11−2010)

ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Επενδύσεις στην ζωική παραγωγή

7.1 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας βουστασίων πάχυνσης μόσχων
Επιπλέον των κοινοτικών προτύπων πρέπει να πληρούνται και τα εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθαρός χώρος ανάπαυσης μόσχου 6−15 μηνών σε ολικά σχαρωτά δάπεδα 2,4−2,8 τ.μ.

Καθαρός χώρος ανάπαυσης μόσχου 15 μηνών σε συμπαγές δάπεδο 3,0−3,5 τ.μ.

Μήκος ταΐστρας για μόσχους 250 χγρ. σε σύστημα περιορισμένης διατροφής τουλάχιστον 0,45 μ.

Μήκος ταΐστρας για μόσχους 15−18 μηνών σε σύστημα περιορισμένης διατροφής τουλάχιστον 0,60 μ. 

Δάπεδο ταΐστρας υψηλότερα από το δάπεδο του χώρου ανάπαυσης κατά 0,10 μ. περίπου

Δάπεδο ταΐστρας χαμηλότερο ή ίσο με το δάπεδο του διαδρόμου τροφοδοσίας

7.2 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας βουστασίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταυλισμού 
χωρίς ατομικές θέσεις

Επιπλέον των κοινοτικών προτύπων πρέπει να πληρούνται και τα εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθαρός χώρος ανάπαυσης ανά αγελάδα. 5 τ.μ.

Μήκος μετώπου ταΐστρας ανά αγελάδα.  τουλάχιστον 0,65 μ.

Αναλογία αριθμού θέσεων παγίδευσης αμελκτηρίου προς τον αριθμό των 
αμελγόμενων αγελάδων.

1/8 − 1/10


