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Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται η δημιουργία ενός σαφούς,
απλούστερου και προσαρμοσμένου στις πραγματικές συνθήκες νομοθετικού
πλαισίου που διέπει τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων. Παράλληλα, επέρχονται διορθωτικές τροποποιήσεις στον ν.
4056/2012 (Α΄ 52) και αντιμετωπίζονται χρόνια προβλήματα που αναφύονται κατά
τη διαδικασία αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Η μη επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή
του ν. 4056/2012 και το μη ενιαίο πλαίσιο εφαρμογής αποτελούν τροχοπέδη κατά
τη διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και δυσχεραίνει
την ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία θα μπορούσε να συνεισφέρει
σημαντικά στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, όσον αφορά τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με πρόχειρα καταλύματα, τα οποία συνιστούν κατά
προσέγγιση το πενήντα έως εξήντα τοις εκατό (50% - 60%) των κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων της χώρας, η επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών
αδειοδότησής τους, θα επιτρέψει τη βιωσιμότητά τους και την έτι περαιτέρω
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διευκολύνοντας τον εκσυγχρονισμό
τους, και την ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Οι ρυθμίσεις αφορούν κυρίως στους κτηνοτρόφους, όπως επίσης, λόγω της
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, το σύνολο της
κοινωνίας και οικονομίας της χώρας, καθώς και τους καταναλωτές.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ [Χ] (άρθρα 1 έως 4 και 6 έως 8)
ΟΧΙ [Χ] (άρθρο 5,9)
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Επί του άρθρου 3: Το άρθρο 1 του ν. 4056/2012.
Επί του άρθρου 4: Το άρθρο 5 του ν. 4056/2012.
Επί του άρθρου 5: Το άρθρο 6Β του ν. 4056/2012.
Επί του άρθρου 6: Το άρθρο 6Γ του ν. 4056/2012.
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Επί του άρθρου 8: Το άρθρο 17α του ν. 4056/2012.
Επί του άρθρου 9: Η παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979.
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης
νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
απόφασης ή άλλης
κανονιστικής πράξης;
ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Τα ρυθμιζόμενα ζητήματα ως επί των πλείστον
αφορούν τροποποίηση υφιστάμενης νομοθεσίας.

Οι στόχοι που επιδιώκονται δεν είναι δυνατόν να
επιτευχθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης διάταξης.

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
πόρων δεν αρκεί για την επίτευξη των αναφερθέντων
στόχων. Οι προτεινόμενες διατάξεις κρίνονται ως το
προσφορότερο μέσο για την επίτευξη των
επιδιωκόμενων στόχων.

Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ ΟΧΙ 
6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
ή του ΟΟΣΑ:
ii) σε όργανα της
Ε.Ε.:
iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
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7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση





























8.







Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

ii) μακροπρόθεσμοι:

Η
διασφάλιση
ενός
αποτελεσματικού,
ασφαλούς, ευέλικτου και σύγχρονου πλαισίου
για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς και
η μείωση της γραφειοκρατίας και των
διοικητικών βαρών κατά τη διαδικασία ίδρυσης
και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων,
ιδίως όσον αφορά στα πρόχειρα καταλύματα
ζώων. Τέλος, επιδιώκεται η άμεση επίλυση
ζητημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή
υφιστάμενων διατάξεων.
Η βιωσιμότητα και ο εκσυγχρονισμός των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μέσα από την
εγκαθίδρυση διαδικασιών που θα τελούν υπό τη
στοχευμένη εποπτεία του κράτους και η
ενθάρρυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας
στον τομέα της κτηνοτροφίας.
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Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
1
2
3

4

5

6

7

Στόχος
Με το προτεινόμενο άρθρο εισάγεται ο σκοπός του σχεδίου νόμου.
Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται το αντικείμενο του σχεδίου νόμου.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 1 του ν. 4056/2012 και
επέρχονται τροποποιήσεις στον ορισμό των πρόχειρων καταλυμάτων ζώων
και του λειτουργικού χώρου αυτών, προκειμένου να ανταποκρίνονται στη
σημερινή διαμορφωθείσα κατάσταση.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επέρχονται διορθωτικές τροποποιήσεις στο
άρθρο 5 του ν. 4056/2012, με τις οποίες παρέχονται κίνητρα για τον
εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, επιτυγχάνεται η
καθετοποίηση της λειτουργίας αυτών με επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων
και υποπροϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενώ εξασφαλίζονται η
βιωσιμότητα και η έτι περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 6Β του ν. 4056/2012.
Ειδικότερα, καταργούνται ορισμένα από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
από τους φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β’ για τη
χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας
τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται η απλούστευση και επιτάχυνση
της διαδικασίας, η οποία καθίσταται περισσότερο ευέλικτη, καθώς και η
περαιτέρω άμβλυνση της γραφειοκρατίας και των σχετικών διοικητικών
βαρών.
Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 6Γ του ν. 4056/2012.
Ειδικότερα, αντικαθίστανται και καταργούνται ορισμένα από τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους φορείς κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων δυναμικότητας, κάτω των ορίων της Κατηγορίας Β΄, για τη
χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας
τους, με σκοπό την περαιτέρω απλούστευση και επιτάχυνση. Επιπροσθέτως,
καταργούνται ως δικαιολογητικά η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) και η
συναφής σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη για τις περιοχές του δικτύου
Natura 2000, για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας κάτω των
ορίων της Κατηγορίας Β’, τα οποία ούτως ή άλλως δεν απαιτούνται από το
άρθρο 10 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), δεδομένου ότι χαρακτηρίζονται από μη
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται στις γενικότερες
περιβαλλοντικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται άρθρο 6Δ στον ν. 4056/2012, με το
οποίο προβλέπεται ότι, προκειμένου να χορηγηθούν στον φορέα της
κτηνοτροφικής εγκατάστασης τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, απαιτείται
επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), περί περάτωσης των
κτιριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Κατ΄ αυτόν τον
τρόπο διασφαλίζεται ότι ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, πριν την
υποβολή της σχετικής αίτησης, θα έχει αποπερατώσει τις κτηριακές
εγκαταστάσεις της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
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η ευζωία και ασφάλεια του ζωικού κεφαλαίου κατά την άφιξή του στην
εγκατάσταση.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 17α του ν. 4056/2012.
Ειδικότερα, με την τροποποιούμενη παρ. 1 του άρθρου 17α αντικαθίσταται ο
κωδικός εκμετάλλευσης από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή από τον αριθμό
καταχώρισης προς αποκατάσταση της ορολογικής ενότητας. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, επιτυγχάνεται η εναρμόνιση της ορολογίας με την ισχύουσα ενωσιακή
νομοθεσία και συγκεκριμένα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις
μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση
ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία
των ζώων», L 084). Προσέτι, προστίθεται παρ. 9 με την οποία παρέχεται, κατ’
εξαίρεση, η δυνατότητα στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός ή πλησίον
κατοικημένων περιοχών να τροποποιούν την άδεια διατήρησης για να
βελτιώσουν τις υφιστάμενες συνθήκες υγιεινής ή να εκσυγχρονίσουν τη
δραστηριότητά τους, όπως με την κατασκευή αμελκτηρίου, υπό την
προϋπόθεση της διατήρησης του ίδιου αριθμού ισοδύναμων ζώων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 45 του ν.
998/1979 (Α΄ 289). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται
εισήγηση της οικείας δασικής αρχής πριν την έγκριση επέμβασης σε
χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, που ανήκουν αποκλειστικά σε
περιοχές όπου υπάρχουν μερικώς κυρωμένοι δασικοί χάρτες, στους οποίους
περιλαμβάνονται οι ως άνω εκτάσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αίρονται
καθυστερήσεις και επιτυγχάνεται η άμβλυνση της γραφειοκρατίας και η
απαλλαγή του διοικούμενου από μία χρονοβόρα διαδικασία, χωρίς να
περιορίζεται ή να αίρεται η δασική προστασία.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι σε περίπτωση άσκησης
προσφυγής, η οποία περιέχει αίτημα έκδοσης αδείας νομιμοποίησης
αυθαιρέτων κατασκευών κτηνοτροφικής εγκατάστασης, χορηγείται
προθεσμία αναστολής κατεδάφισης εννέα (9) μηνών για την προσκόμιση
άδειας νομιμοποίησης. Το δε προβλεπόμενο χρονικό διάστημα της περ. β΄ της
παρ. 5 του άρθρου 93 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) δεν επαρκεί, ενόψει των
ιδιαιτεροτήτων και της σημασίας που παρουσιάζουν οι κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις. Ακολούθως, εισάγεται ειδικότερη διάταξη από αυτή της περ.
β΄ της παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017, όσον αφορά στο πρόστιμο επί
νομιμοποίησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η οποία παρίσταται
αναγκαία. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτή η νομιμοποίηση των
κατασκευών κτηνοτροφικής εγκατάστασης και η συνακόλουθη δυνατότητα
έγκρισης, ίδρυσης και λειτουργίας αυτών, το οποίο θα συμβάλλει τα μέγιστα
στη χαρτογράφηση και στη χωροταξική οργάνωσή τους.
Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος του σχεδίου νόμου.
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Δ. ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Εξοικονόμηση χρόνου

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Το νομοθετικό πλαίσιο που αναμορφώνεται δημιουργεί ένα ενιαίο, σταθερό και ασφαλές σημείο αναφοράς για
την ίδρυση και λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Η απλούστευση και η επιτάχυνση της
διαδικασίας αδειοδότησης επιφέρουν μια σειρά άμεσων και έμμεσων οφελών, κυρίως μείωση του χρόνου που
απαιτείται για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και εδραιώνει μία νέα κουλτούρα φιλικότερη προς
το αγροτικό επιχειρείν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο: α) ενθαρρύνεται η επιχειρηματικότητα στον τομέα της
κτηνοτροφίας και η δημιουργία υγιών επιχειρήσεων, β) ενισχύεται η εποπτεία του κράτους επί των
επιχειρήσεων αυτών, γ) βελτιώνονται τα προϊόντα που παράγονται προς όφελος, τόσο των επενδυτών, όσο και
των καταναλωτών, δ) στηρίζεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής προς όφελος της
αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης της χώρας και δ) ενισχύονται οι κτηνοτρόφοι και οι απασχολούμενοι στην
αγροτική οικονομία.
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19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Από τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν προκύπτει κόστος.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου
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Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εφαρμογή των αξιολογούμενων ρυθμίσεων για την αγορά, την κοινωνία,
το περιβάλλον και τους φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών
21.

(ηλεκτρονική επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της
γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο 24
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25.


Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)


Κανονισμός

Kανονισμός
(ΕΕ)
2016/429
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου
2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για
την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων
στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία
των ζώων») (L 084).



Οδηγία



Απόφαση

26.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών



Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου



Διεθνείς συμβάσεις

27.

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς
και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
Ανώτατο ή άλλο
εθνικό δικαστήριο
(αναφέρατε)



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)



28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
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Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.
Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική
διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης
Άρθρα 4, 6, 7

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς
1. Υπουργείο Οικονομικών – Κτηματικές
Υπηρεσίες (άρθρο 4)
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(άρθρα 4, 6, 7)
3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (άρθρο 4)
4. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
(άρθρο 4)
5. Υπουργείο Υγείας (άρθρο 4)
6. Υπουργείο Εσωτερικών – Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
των Περιφερειακών Ενοτήτων (άρθρα 4, 6,
7)
7. Υπουργείο Τουρισμού (άρθρο 4)

Αντικείμενο συναρμοδιότητας
1. Οι κτηματικές υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονομικών για
τους χώρους προστασίας που
αναφέρονται στην υποπερ. βε΄
της περ. β΄ της παρ. 4 του
άρθρου 4 και στο παράρτημα του
άρθρου 20 του ν. 4056/2012 και
εμπίπτουν
στον
τομέα
αρμοδιότητάς τους
(ευαγή
ιδρύματα).
2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για τους χώρους
προστασίας που αναφέρονται
στην υποπερ. βε΄ της περ. β΄ της
παρ. 4 του άρθρου 4 και στο
παράρτημα του άρθρου 20 του ν.
4056/2012 και εμπίπτουν στον
τομέα
αρμοδιότητάς
του
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, άρθρο
4),
καθώς
και
λόγω
αρμοδιότητας
για
θέματα
αδειοδότησης
οικονομικών
δραστηριοτήτων που υπάγονται
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στο πεδίο εφαρμογής του ν.
4442/2016 (Α΄ 230) (άρθρα 6, 7).
3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
για τους χώρους προστασίας που
αναφέρονται στην υποπερ. βε΄
της περ. β΄ της παρ. 4 του
άρθρου 4 και στο παράρτημα του
άρθρου 20 του ν. 4056/2012 και
εμπίπτουν
στον
τομέα
αρμοδιότητάς του (στρατόπεδα,
άρθρο 4).
4. Το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων
για
τις
εκπαιδευτικές
δομές
που
αναφέρονται στην υποπερ. βε΄
της περ. β΄ της παρ. 4 του
άρθρου 4 και στο παράρτημα του
άρθρου 20 του ν. 4056/2012
(άρθρο 4).
5. Το Υπουργείο Υγείας για τα
νοσηλευτικά ιδρύματα που
αναφέρονται στο τελευταίο
εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4
του ν. 4056/2012 και για τους
χώρους
προστασίας
που
αναφέρονται στην περ. βε΄ της
παρ. 4 του άρθρου 4 και στο
παράρτημα του άρθρου 20 του ν.
4056/2012 και οι οποίοι
εμπίπτουν
στον
τομέα
αρμοδιότητάς του (νοσοκομεία,
άρθρο 4).
6. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών
Ενοτήτων
εκδίδουν, σύμφωνα με την παρ.
7 και την περ. β΄ της παρ. 8 του
άρθρου 5 του ν. 4056/2012,
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση,
μετά από γνώμη της επιτροπής
σταυλισμού, για τη μείωση μέχρι
και 25% των αποστάσεων που
αναφέρονται στους πίνακες του
Παραρτήματος του άρθρου 20
και μέχρι 50% των αποστάσεων
αυτών
για
κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις που βρίσκονται
σε απόσταση έως και δέκα (10)
χιλιόμετρα από τα σύνορα της
ηπειρωτικής χώρας (άρθρο 4).

12

Άρθρο 9

Υπουργείο Εσωτερικών –
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Άρθρο 10

1. Υπουργείο Εσωτερικών – Επιτροπή
Περιφερειακών Ενοτήτων
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Υπουργείο Εσωτερικών - Αρμόδιες
περιφερειακές
υπηρεσίες
επιβολής
προστίμων για αυθαίρετα κτήρια

32.

Συντονιστής

Τέλος, όσον αφορά στα άρθρα 6
και 7 λόγω αρμοδιότητας των
Διευθύνσεων
Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
(ΔΑΟΚ)
των
οικείων
Περιφερειακών Ενοτήτων για τη
χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και
για την έγκριση λειτουργίας ή την
παραλαβή και κοινοποίηση της
γνωστοποίησης λειτουργίας των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
7. Το Υπουργείο Τουρισμού για
τους χώρους προστασίας που
αναφέρονται στην περ. βε’ της
παρ. 4 του άρθρου 4 και στο
παράρτημα του άρθρου 20 του ν.
4056/2012 και οι οποίοι
εμπίπτουν
στον
τομέα
αρμοδιότητάς του (τουριστικοί
χώροι, ξενοδοχεία, τουριστικά
καταλύματα, άρθρο 4).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης
Διοίκησης χορηγεί την έγκριση
επέμβασης σε χορτολιβαδικές
και βραχώδεις εκτάσεις.
1.
Η
Επιτροπή Εξέτασης
Προσφυγών Αυθαιρέτων της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας
υπολογίζει τα πρόστιμα και
χορηγεί προθεσμία αναστολής
κατεδάφισης (παρ. 1 άρθρου 10).
2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και των υπηρεσιών της
οικείων
Περιφερειακών
Ενοτήτων
επιβάλλουν
τα
πρόστιμα της παρ. 2 του άρθρου
10.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)
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Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας
33.

34.

35.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου νομικού
προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;
Οι προτεινόμενες διατάξεις δεν προβλέπουν τη σύσταση νέου νομικού προσώπου,
ανώνυμης εταιρείας ή δημόσιας υπηρεσίας.
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
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