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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 307/1990 (ΦΕΚ Α 127)
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την οργάνωση και λειτουργία νεκροταφείων μικρών ζώων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 1845/1989 "Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής
έρευνας και τεχνολογίας – Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις" (Α 102).
2. Την Υ 1081/21.5.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού "Ορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας Παν.
Χατζηνικολάου" (Β 327).
3. Την 383/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
α) Νεκροταφείο μικρών ζώων: Η εδαφική περιοχή που χρησιμοποιείται για να ενταφιάζονται τα μικρά ζώα ή να αποτεφρώνονται
τα πτώματα τους.
β) Μικρά ζώα: Ως μικρά ζώα νοούνται οι σκύλοι, οι γάτες, τα κουνέλια, τα διακοσμητικά και ωδικά πτηνά και γενικά τα μικρά
οικιακά ζώα συντροφιάς.
Άρθρο 2
Άδεια λειτουργίας νεκροταφείου μικρών ζώων
Η άδεια λειτουργίας νεκροταφείου μικρών ζώων χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς
την οικεία Κτηνιατρική Υπηρεσία και εκδίδεται μετά από εισήγηση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και γνωμάτευση πενταμελούς
επιτροπής, η οποία αποτελείται από:
α) Τον Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
β) Τον γιατρό υγιεινολόγο ή υγιεινολόγο μηχανικό ή τον επόπτη δημόσιας υγιεινής της Διεύθυνσης ή του Τμήματος Υγιεινής της
οικείας Νομαρχίας.
γ) Τον υπεύθυνο Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της οικείας Νομαρχίας και εάν δεν
υπάρχει του ΥΠΕΧΩΔΕ.
δ) Τον εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ορίζεται από την Τοπική Επιτροπή Δήμων και Κοινοτήτων.
ε) Τον εκπρόσωπο της οικείας Αστυνομικής Αρχής.
Η αίτηση του ενδιαφερομένου θα συνοδεύεται από τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του οικοπέδου και των κτισμάτων, εγκεκριμένο από
την αρμόδια Υπηρεσία της Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχίας.
Άρθρο 3
Θέση νεκροταφείου
Τα νεκροταφεία μικρών ζώων πρέπει να απέχουν:
α) Χίλια (1000) μέτρα τουλάχιστον από το άκρο εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού ή από το όριο
οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων.
β) Πεντακόσια (500) μέτρα τουλάχιστον από τουριστικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα και βιότοπους, με τη
δυνατότητα η πιο πάνω απόσταση για συγκεκριμένες περιπτώσεις να μειώνεται ή να αυξάνεται κατ' ελάχιστο ανάλογα με τη
μορφολογία του εδάφους της περιοχής.
γ) Εκατό (100) μέτρα από μεμονωμένες κατοικίες, φρέατα, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, σφαγεία και φυραματοποιεία γενικά.
δ) Πενήντα (50) μέτρα από πηγές ποσίμου ύδατος.
Άρθρο 4
Έδαφος
Το έδαφος των νεκροταφείων μικρών ζώων πρέπει να είναι λεπτόκοκκο και πορώδες. Αποκλείονται τα χαλικώδη,
ρωγμώδη, συμπαγή και καθαρά αργιλώδη εδάφη.
Ο υπεδάφιος υδροφόρος ορίζοντας σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ανέβει σε στάθμη ψηλότερη των 2,50 μ κάτω
από την επιφάνεια του εδάφους.
Άρθρο 5
Έκταση
Η ελάχιστη συνολική εδαφική έκταση για τη λειτουργία νεκροταφείου μικρών ζώων ορίζεται σε ένα (1) στρέμμα.
Άρθρο 6
Διαμόρφωση
Τα νεκροταφεία μικρών ζώων πρέπει να περιφράσσονται με τοίχο ή άλλη περίφραξη, ύψους ενός (1) μέτρου, που να
εμποδίζει αποτελεσματικά την είσοδο σ' αυτά ατόμων ή ζώων.
Μέσα από την περίφραξη πρέπει να φυτεύονται δένδρα και θάμνοι για τη δημιουργία πράσινης ζώνης και να
κατασκευάζονται δρόμοι για τη λειτουργικότητα του νεκροταφείου.
Άρθρο 7
Τάφοι - Κλίβανοι
Οι διαστάσεις των τάφων πρέπει να είναι ανάλογοι με το μέγεθος του ζώου και όχι μικρότερες των 0,50 μετρ. μήκος x
0,30 πλάτος x 0,80 βάθος.
Τα νεκροταφεία μικρών ζώων που διαθέτουν κλίβανο για την αποτέφρωση των πτωμάτων των ζώων, λειτουργούν
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σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (Α 160).
Άρθρο 8
Χώροι διοίκησης
Κάθε νεκροταφείο μικρών ζώων πρέπει να διαθέτει:
α) Χώρο για γραφείο.
β) Αποθήκη για υλικά και εργαλεία.
γ) Χώρο υγιεινής.
Άρθρο 9
Ύδρευση - Αποχέτευση - Αποστράγγιση
Τα νεκροταφεία μικρών ζώων πρέπει να διαθέτουν δίκτυο ύδρευσης και σε περίπτωση που είναι συνδεδεμένα με το
κεντρικό δίκτυο της πόλης, να έχουν ενδιάμεση ιδιαίτερη δεξαμενή διανομής, για να διακόπτεται η απευθείας επικοινωνία
με το δίκτυο.
Τα λύματα των νεκροταφείων μικρών ζώων θα αποχετεύονται κανονικά μέσα σε στεγανό βόθρο.
Τα νεκροταφεία μικρών ζώων αποστραγγίζονται καλά από τα βρόχινα νερά, ώστε να μη σχηματίζονται μέσα σ' αυτά
στάσιμα νερά.
Στον Υπουργό Αναπληρωτή Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 1990

