
 

 

  

                   

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κάσος, 05/03/2020  

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ    Αριθ. Πρωτ: 911 

 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ          

     

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα :  Εφαρμογή  μέτρων  για τα ανεπιτήρητα και οικόσιτα  παραγωγικά ζώα. 

 

       Ο  Δήμος  Ηρωικής  Ν.  Κασου  λαμβάνοντας υπόψη  1) τις καταγγελίες πολιτών 

για την καταστροφή ιδιωτικών καλλιεργειών, 2) την περίσσεια ζωικού κεφαλαίου, 3) 

την προστασία του περιβάλλοντος  (προστασία πανίδας και χλωρίδας του νησιού) 4) 

και την αναγκαιότητα της διασφάλισης της δημόσιας υγείας για την αποφυγή 

δημιουργίας εστιών μόλυνσης λόγο διατήρησης μεγάλου αριθμού ζώων σε χώρους 

εντός οικισμών (οσμές ,λήμματα κλπ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Φ.Ε.Κ 343/Τεύχος 

Β΄ 4-5-1995, του άρθρου 17 του Ν 4056/2012 και της υπ' αριθ. 12/30-01-2020 

απόφασης Δ.Σ, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες των παραγωγικών αγροτικών ζώων ή 

πτηνών (επαγγελματίες και μη)  για τα κάτωθι :  
 

1. Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ανεπιτήρητων αγροτικών ζώων στη 

απαγορευμένη ζώνη . 
 

2. Επιτρέπεται η διατήρηση 10-18 οικόσιτων ζώων με τα παράγωγα τους (σε  

απόσταση  τουλάχιστον 30μ  από τα όρια του οικισμού) και συστήνεται η 

αυστηρή επιτήρησή τους .  
 

 
 

      Ενημερώνουμε ακόμα τους κατοίκους του νησιού  ότι με απόφαση  του Δημάρχου 

ορίστηκε σύμφωνα με τον Ν 4056 αρθ.17 παρ.8. τριμελής επιτροπή αποτελούμενη  από 

τον Γιάννη Νικολάου Αντιδήμαρχο, τον Δημητρούλη Φραγκούλη Αντιδήμαρχο και τον 

Γιώργο Μηνακά Δημοτικό Σύμβουλο για την εφαρμογή της νομοθεσίας.   
 

      Θα επιβληθούν οι παρακάτω  ποινές σε περίπτωση  μη συμμόρφωσης, στον κάτοχο 

του ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου, ο οποίος ταυτοποιείται από το σύστημα 

σήμανσης και καταγραφής,  επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, ύψους πενήντα (50) 

ευρώ ανά ζώο για τα αιγοπρόβατα ,και εκατόν ογδόντα (180) ευρώ ανά ζώο για τους 

χοίρους.   Αντίστοιχα, στον κάτοχο μη σημασμένου ανεπιτήρητου αγροτικού ζώου 

επιβάλλεται πρόστιμο, ύψους εκατό (100) ευρώ ανά ζώο για τα αιγοπρόβατα τρακόσια 

(300) ευρώ ανά ζώο για τους χοίρους . Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται κατόπιν 

σχετικής εισήγησης της αρμόδιας  τριμελούς επιτροπής, η οποία θα τίθεται  για έγκριση  

στο Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Ηρωικής νήσου Κάσου. 
 

     Θα ισχύσει  περίοδος προσαρμογής στην νομοθεσία  μέχρι τις 31 Μαρτίου  2020 και 

μετά θα επιβάλλονται  κατά περίπτωση οι παραπάνω  οικονομικές ποινές . 

 

                                                     Από  το Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου. 

 

 


