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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
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Πλάτος χώρου τροφοδοσίας των αγελάδων. 3,2 − 4,2 μέτρα ανάλογο την 
μέθοδο τροφοδοσίας

Επίσης θα πρέπει να προβλέπονται 
Νότια πλευρά του κτιρίου, ανοικτή ή ημιανοικτή και επαρκή ανοίγματα στις λοιπές πλευρές ώστε να 
εξασφαλίζεται ο απαραίτητος φωτισμός και αερισμός.
Ανοίγματα αερισμού κατά μήκος της στέγης (εκτός μονόρρικτων κατασκευών).
Δάπεδο χώρου ανάπαυσης διαπερατό (στραγγερό) ή κατάλληλα διαμορφωμένο.
Χώρος τροφοδοσίας των αγελάδων και διάδρομος τροφοδοσίας διαστρωμένος με κατάλληλο υλικό (π.χ. 
οπλισμένο τσιμέντο)
Σύστημα περιορισμού των ζώων κατά την τροφοδοσία ή κατάλληλο σύστημα.

7.3 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας βουστασίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ελεύθερου σταυλισμού 
με ατομικές θέσεις

Επιπλέον των κοινοτικών προτύπων πρέπει να πληρούνται και τα εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πλάτος θέσης ανάπαυσης. 1,10 − 1,50 μ.
Μήκος θέσης ανάπαυσης, χωρίς ταΐστρα στη θέση ανάπαυσης. 2,20 – 2,50 μ.
Μήκος θέσης ανάπαυσης, όταν υπάρχει ταΐστρα μπροστά στη θέση ανάπαυσης. 1,70 − 1,75 μ.
Πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας μεταξύ δύο σειρών ανάπαυσης και τοίχου. 2,50 – 3,00 μ.
Πλάτος διαδρόμου μεταξύ σειράς θέσεων ανάπαυσης και ταΐστρας. 3,10 − 3,50 μ.

Μήκος μετώπου ταΐστρας ανά αγελάδα. τουλάχιστον 0,70 μ. 

Μέγιστο μήκος διαδρόμου κυκλοφορίας από οποιαδήποτε θέση, μέχρι την 
πλησιέστερη έξοδο. 15 − 25 μ.

Αναλογία αριθμού θέσεων παγίδευσης αμελκτηρίου προς τον αριθμό των 
αμελγόμενων αγελάδων. 1/8 − 1/10

Κλίση του δαπέδου της θέσης ανάπαυσης. περίπου 2%
Επίσης θα πρέπει να προβλέπονται 

Νότια πλευρά του κτιρίου, ανοικτή ή ημιανοικτή και επαρκή ανοίγματα στις λοιπές πλευρές ώστε να 
εξασφαλίζεται ο απαραίτητος φωτισμός και αερισμός.
Ανοίγματα αερισμού κατά μήκος της στέγης (εκτός μονόρρικτων κατασκευών).
Θύρες στη συνέχεια των διαδρόμων κυκλοφορίας.
Σύστημα περιορισμού των αγελάδων στην ταΐστρα.
Η αποφυγή διασταυρώσεων στην κυκλοφορία των ζώων.

7.4 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας βουστασίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής περιορισμένου σταυ−
λισμού

Επιπλέον των κοινοτικών προτύπων πρέπει να πληρούνται και τα εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλάτος θέσης ανάπαυσης. 1,10 − 1,20 μ.
Μήκος θέσης ανάπαυσης. 1,70 − 1,75 μ.
Εσωτερικό χείλος ταΐστρας υψηλότερο από το δάπεδο της θέσης ανάπαυσης όχι 
περισσότερο από 0,25 μ.

Δάπεδο ταΐστρας υψηλότερο από το δάπεδο της θέσης ανάπαυσης κατά κατά 0,10 μ. περίπου
Πλάτος διαδρόμου τροφοδοσίας, όταν δεν γίνεται χρήση μηχανικών μέσων 1,2 − 1,5 μ.
Πλάτος διαδρόμου τροφοδοσίας, όταν γίνεται χρήση μηχανικών μέσων 2,5 − 3,0 μ.
Πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας για μια σειρά ζώων. 1,20 − 1,30 μ.
Πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας για δύο σειρές ζώων. 2,50 − 2,60 μ.
Κλίση δαπέδου θέσης ανάπαυσης. περίπου 2%

Επίσης θα πρέπει να προβλέπονται 
Νότια πλευρά του κτιρίου, ανοικτή ή ημιανοικτή και επαρκή ανοίγματα στις λοιπές πλευρές ώστε να 
εξασφαλίζεται ο απαραίτητος φωτισμός και αερισμός.
Ανοίγματα αερισμού κατά μήκος της στέγης (εκτός μονόρρικτων κατασκευών).
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θύρες στη συνέχεια των διαδρόμων κυκλοφορίας.
Δάπεδο ταΐστρας ίσο ή χαμηλότερο από τον διάδρομο τροφοδοσίας.
Κανάλια συλλογής κόπρου στη συνέχεια της θέσης ανάπαυσης.
Η αποφυγή διασταυρώσεων στην κυκλοφορία των ζώων.
7.5 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας βουστασίων αγελάδων κρεοπαραγωγής (θηλάζουσες ή βο−

σκής)
Επιπλέον των κοινοτικών προτύπων πρέπει να πληρούνται και τα εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καθαρός χώρος ανάπαυσης ανά βελτιωμένη αγελάδα 350 − 400 χγρ. και του 
μόσχου για την περίοδο του απογαλακτισμού. 4 τ.μ.

Μήκος μετώπου ταΐστρας ανά αγελάδα. Τουλάχιστον 0,50 μ.
Πλάτος χώρου τροφοδοσίας των αγελάδων. 2,5 − 3,0 μ.

Επίσης θα πρέπει να προβλέπονται 
Νότια πλευρά του κτιρίου, ανοικτή ή ημιανοικτή και επαρκή ανοίγματα στις λοιπές πλευρές ώστε να 
εξασφαλίζεται ο απαραίτητος φωτισμός και αερισμός.
Ανοίγματα αερισμού κατά μήκος της στέγης (εκτός μονόρρικτων κατασκευών).
Χώρος τροφοδοσίας των αγελάδων και διάδρομος τροφοδοσίας κατάλληλα διαστρωμένος (π.χ. οπλισμένο 
τσιμέντο)
Σύστημα περιορισμού των ζώων κατά την τροφοδοσία ή κατάλληλο σύστημα.
Για τη διευκόλυνση του θηλασμού, τα μοσχάρια να διατηρούνται σε ιδιαίτερο χώρο, μέσα στον χώρο 
ανάπαυσης των αγελάδων, από τον οποίο θα μπορούν να εξέρχονται κατά βούληση.
7.6 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας ποιμνιοστασίων
Επιπλέον των κοινοτικών προτύπων πρέπει να πληρούνται και τα εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καθαρός χώρος ανάπαυσης, ανά προβατίνα με τα αρνιά της ή ανά αίγα με τα κατσίκια της 1,2 − 1,5 τ.μ.
Μήκος μετώπου ταΐστρας ανά προβατίνα / αίγα τουλάχιστον 0,3 μ.
Καθαρός χώρος ανάπαυσης αρσενικών 1,4 − 1,7 τ.μ.
Χώρος προαυλίων, ανά προβατίνα με τα αρνιά της ή ανά αίγα με τα κατσίκια της 2,5 − 3,0 τ.μ.
Πλάτος διαδρόμου τροφοδοσίας (αν υπάρχει), όταν δεν γίνεται χρήση μηχανικών μέσων 1,2 − 1,5 μ.
Πλάτος διαδρόμου τροφοδοσίας (αν υπάρχει), όταν γίνεται χρήση μηχανικών μέσων 2,5 − 3,0 μ.
Πλάτος θυρών τροφοδοσίας, εισόδου−εξόδου ζώων, εισόδου−εξόδου μηχανικών μέσων κτλ. 2,5 − 3,0 μ.

Επίσης θα πρέπει να προβλέπονται 
Νότια πλευρά του κτιρίου, ανοικτή ή ημιανοικτή και επαρκή ανοίγματα στις λοιπές πλευρές ώστε να 
εξασφαλίζεται ο απαραίτητος φωτισμός και αερισμός.
Ανοίγματα αερισμού κατά μήκος της στέγης (εκτός μονόρρικτων κατασκευών).
Δάπεδο διαπερατό (στραγγερό).
Χώρος συγκέντρωσης των ζώων προ του αμελκτηρίου (αν υπάρχει).
Η κυκλοφορία των ζώων προς και από το αμελκτήριο (αν υπάρχει).
Διαχωρισμός αμελχθέντων ζώων και ζώων προς άμελξη.
Η αποφυγή διασταυρώσεων στην κυκλοφορία των ζώων.
Ιδιαίτερος χώρος για την άμελξη .

7.7 Εθνικές προδιαγραφές λειτουργικότητας μελισσοκομικών εγκαταστάσεων
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων περιλαμβάνουν:
α) Χώρο εξαγωγής προϊόντων μελισσοκομίας: αφορά τον χώρο όπου πραγματοποιούνται εργασίες εξαγωγής, 

αποθήκευσης και συσκευασίας του μελιού και των λοιπών προϊόντων της μελισσοκομίας. Ο χώρος αυτός πρέπει 
να πιστοποιείται κατά HACCP και ως εκ τούτου οι πρέπει τοίχοι και τα δάπεδα να καλύπτονται με υλικά (π.χ. 
κεραμικά πλακίδια) που επιτρέπουν καθαρισμό και απολύμανση, να υπάρχει πρόβλεψη παροχής θερμού νερού 
κλπ. Οι μέγιστες διαστάσεις (εμβαδόν) του χώρου εξαγωγής προϊόντων μελισσοκομίας που ενισχύονται από το 
καθεστώς είναι ανάλογες του αριθμού των μελισσοσμηνών της εκμετάλλευσης και δίδονται στον πίνακα 5 του 
Παραρτήματος 4.

β) Χώρος αποθήκευσης: αφορά τον χώρο τοποθέτησης και συντήρησης των κυψελών, των κηρηθρών και των 
λοιπών εργαλείων του μελισσοκόμου. Οι μελισσοκομική αποθήκη πληροί τις γενικές προδιαγραφές των γεωρ−
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γικών αποθηκών και επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει 
κατάλληλος διαχωρισμός από τον χώρος εξαγωγής των 
προϊόντων μελισσοκομίας. Οι μέγιστες διαστάσεις (εμ−
βαδόν) του χώρου εξαγωγής προϊόντων μελισσοκομίας 
που ενισχύονται από το καθεστώς είναι ανάλογες του 
αριθμού των μελισσοσμηνών της εκμετάλλευσης και 
δίδονται στον πίνακα 5 του Παραρτήματος 4.

γ) Χώρο εξυπηρέτησης προσωπικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Επενδύσεις στην φυτική παραγωγή

7.8 Θερμοκήπια
α) Τα θερμοκήπια τύπου υψηλού τολ, πληρούν τις 

εθνικές προδιαγραφές εφόσον συμμορφώνονται με τα 
προβλεπόμενα στην με αριθ. 263195/24−03−2010 (ΦΕΚ/
Β/388/2010) απόφαση Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξης 
και Τροφίμων περί καθορισμού «προωθούμενων ειδών, 
ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών 
δραστηριοτήτων» όπως ισχύει κάθε φορά. Κατά την δια−
δικασία αξιολόγησης – έγκρισης Πράξης τα θερμοκήπια 
τύπου υψηλού τολ πληρούν τις εθνικές προδιαγραφές 
εφόσον ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει με την αίτη−
ση ενίσχυσης Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 στην οποία δηλώνει ότι γνωρίζει τις σχετικές 
εθνικές προδιαγραφές

β) Τα θερμοκήπια χωρικού τύπου, πληρούν τις εθνικές 
προδιαγραφές εφόσον συμμορφώνονται με τις τεχνικές 
προδιαγραφές θερμοκηπίων της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδρο−
κηπευτικής. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης – έγκρι−
σης Πράξης τα θερμοκήπια χωρικού τύπου πληρούν τις 
εθνικές προδιαγραφές εφόσον ο δυνητικός δικαιούχος 
υποβάλλει με την αίτηση ενίσχυσης Υπεύθυνη Δήλωση 
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ότι 
γνωρίζει τις σχετικές εθνικές προδιαγραφές.

γ) Τα τυποποιημένα θερμοκήπια πληρούν τις εθνικές 
προδιαγραφές εφόσον έχουν έγκριση τύπου των καθ’ 
ύλη αρμοδίων Υπηρεσιών της Διοίκησης. Συνεπάγεται, 
ότι δεν ενισχύεται από το καθεστώς η εγκατάσταση, 
η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός και η μετατροπή τυπο−

ποιημένων θερμοκηπίων που δεν διαθέτουν έγκριση 
τύπου. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης – έγκρισης τα 
τυποποιημένα θερμοκήπια πληρούν τις εθνικές προδια−
γραφές εφόσον η προμηθεύτρια εταιρία βεβαιώνει την 
ύπαρξη έγκρισης τύπου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Λοιπές Επενδύσεις

7.9 Αποθήκες
Η αποθήκη πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατά τρό−

πο που να εξυπηρετεί την φύλαξη και την συντήρηση 
των προϊόντων, εφοδίων, μηχανημάτων, εξοπλισμού κλπ 
της εκμετάλλευσης. Ομοίως θα πρέπει να διευκολύνει 
την φορτοεκφόρτωσή τους. Ως εκ τούτου η αποθήκη 
θα πρέπει:

− να είναι σχεδόν στο επίπεδο του εδάφους, ενώ στην 
περίπτωση που θα είναι υπερυψωμένη θα πρέπει να 
διαθέτει ράμπα φόρτωσης,

− να έχει δάπεδο από τσιμέντο ή άλλο κατάλληλο 
υλικό, 

− να φέρει ψηλά στην τοιχοποιία, φεγγίτες (όχι παρά−
θυρα) που να μην επιτρέπουν την είσοδο των ανθρώπων 
αλλά να διευκολύνουν τον αερισμό,

− να έχει δύο εισόδους, μία για τους ανθρώπους και 
μία για την φορτοεκφόρτωση,

Επισημαίνεται ότι:
− στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές αρχιτεκτονι−

κές προδιαγραφές αυτές υπερισχύουν των πιο πάνω 
προδιαγραφών.

− ενισχύεται αποθήκη σε όροφο κτιρίου το οποίο 
χρησιμεύει για την κανονική λειτουργία της εκμετάλ−
λευσης.

− μέρος της αποθήκης δύναται να είναι χώρος εξυπη−
ρέτησης προσωπικού. Στην περίπτωση αυτή ο χώρος 
εξυπηρέτησης προσωπικού δεν επικοινωνεί με τον χώρο 
της αποθήκης.

Δεν ενισχύονται αποθήκες με βεράντες, εξώστες κλπ, 
όπως επίσης αποθήκες σε κτίριο που χρησιμεύει για 
κατοικία.


