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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1276/272404
Καθορισμός τύπου και περιεχομένου εντύπου
γνωστοποίησης λειτουργίας κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 107 του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό
πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
και άλλες διατάξεις» (Α’ 230), όπως προστέθηκε στον
νόμο αυτό με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4711/2020
(Α’ 145).
β) Της παρ. 3 του άρθρου 6Β και της παρ. 3 του άρθρου
6Γ του ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και
τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»
(Α’ 52).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98).
δ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
ε) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
στ) Του άρθρου 133 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για

Αρ. Φύλλου 4458

την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες
διατάξεις» (Α’ 5).
ζ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
θ) Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
ι) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
2. Την υπό στοιχείο Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902).
3. Την υπ’ αρ. 5359/10-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β’ 3374).
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο εντύπου γνωστοποίησης
λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου γνωστοποίησης λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της
παρ. 3 του άρθρου 6Β και της παρ. 3 του άρθρου 6Γ του
ν. 4056/2012, έχουν ως εξής:
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ǹȡȚșȝȩȢ ȆȡȦĲ. …………………

Τεύχος B’ 4458/09.10.2020

AȡȚșȝȩȢ īȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘȢ (*) ....................
ȆȇȅȈ : ǻǹȅȀ…
ȆǼ….

īȃȍȈȉȅȆȅǿǾȈǾ
īǿǹ ȉǾ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹ ȀȉǾȃȅȉȇȅĭǿȀǾȈ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ
ȃȑĮ (1) ڙ
ǹ.

ȂİĲĮȕȠȜȒ (2) ڙ
ȃȑĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ

ǹȜȜĮȖȒ ĳȠȡȑĮ (3) ڙ
ǹțȪȡȦıȘ (4) ڙ
ȊĳȚıĲȐȝİȞȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ

ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈ ȈȋǼȉǿȀǹ ȂǼ ȉȅȃ ĭȅȇǼǹ ȉǾȈ
ȀȉǾȃȅȉȇȅĭǿȀǾȈ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ
ȃȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ĭȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ

ǼȓįȠȢ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ǼʌȦȞȣȝȓĮ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ /
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ĳȣıȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ
ǹĭȂ
ǹǻȉ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ǵȞȠȝĮ
ȞȠȝȓȝȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ
ȅįȩȢ
ȉĮȤȣįȡȠȝȚțȒ
ȆȩȜȘ
įȚİȪșȣȞıȘ țĮȚ
ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ
ǹȡ. ĲȘȜİĳȫȞȠȣ
ǶʌĮȡȟȘ
ȃǹǿ
ıȣıĲİȖĮȗȠȝȑȞȦȞ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ /
ǼʌȦȞȣȝȓĮ
ǵȞȠȝĮ
ıȣıĲİȖĮȗȠȝȑȞȠȣ (5)

ǹ1.

ǼʌȫȞȣȝȠ
ǹȡȚșȝȩȢ
ȉĮȤȣįȡȠȝȚțȩȢ
ȀȫįȚțĮȢ
Email
ȅȋǿ
ǼʌȫȞȣȝȠ /
ǼʌȦȞȣȝȓĮ

ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈ ȈȋǼȉǿȀǹ ȂǼ ȉȅȃ NEO ĭȅȇǼǹ ȉǾȈ
ȀȉǾȃȅȉȇȅĭǿȀǾȈ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ ȈǼ ȆǼȇǿȆȉȍȈǾ ǹȁȁǹīǾȈ
ĭȅȇǼǹ
ȃȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ĭȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ

ǼȓįȠȢ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ǼʌȦȞȣȝȓĮ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ /
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ĳȣıȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ
ǹĭȂ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ǵȞȠȝĮ
ȞȠȝȓȝȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ
ȉĮȤȣįȡȠȝȚțȒ
ȅįȩȢ

ǹǻȉ
ǼʌȫȞȣȝȠ
ǹȡȚșȝȩȢ
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įȚİȪșȣȞıȘ țĮȚ
ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ

ȆȩȜȘ
ǹȡ. ĲȘȜİĳȫȞȠȣ

Ǻ.
ĬȑıȘ
țĲȘȞȠĲȡȠĳȚțȒȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
īİȦȖȡĮĳȚțȑȢ
ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞİȢ
(6)

ī.
ȀȦįȚțȩȢ
ǹȡȚșȝȩȢ
ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ (Ȁǹǻ)
(7)
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ȉĮȤȣįȡȠȝȚțȩȢ
ȀȫįȚțĮȢ
Email

ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈ ȈȋǼȉǿȀǹ ȂǼ ȉǾ ĬǼȈǾ ȉǾȈ ȀȉǾȃȅȉȇȅĭǿȀǾȈ
ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ
ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒ ǼȞȩĲȘĲĮ
ǻȒȝȠȢ
ǻȘȝȠĲȚțȒ ǼȞȩĲȘĲĮ
ĬȑıȘ
īİȦȖȡ. ȝȒțȠȢ

īİȦȖȡ. ʌȜȐĲȠȢ

ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈ ȈȋǼȉǿȀǹ ȂǼ ȉǾȃ ǹȈȀȅȊȂǼȃǾ
ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ
ȉȐȟȘ
ȊʌȠțĮĲȘȖȠȡȓĮ

ȈȪȞĲȠȝȘ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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ǼǿǻǿȀȅȉǼȇǼȈ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈ ȈȋǼȉǿȀǹ ȂǼ ȉǾȃ
ȀȉǾȃȅȉȇȅĭǿȀǾ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾ

ǼȓįȠȢ
İțĲȡİĳȠȝȑȞȠȣ
ȗȫȠȣ țĮȚ
ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒ
țĮĲİȪșȣȞıȘ (8)

ǻȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮ
ǽȦȚțȠȪ
ȀİĳĮȜĮȓȠȣ (9)
ǹȡȚșȝȩȢ
ȀĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ Ȓ
ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ǹȡȚșȝȩȢ (10)
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
țĲȘȞȠĲȡȠĳȚțȒȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
ȣʌǯ Įȡ. 1958
/13.1.2012
ĮʌȩĳĮıȘ
ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ,
ǼȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ
ȀȜȚȝĮĲȚțȒȢ
ǹȜȜĮȖȒȢ (Ǻǯ 21)

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ǻ

ȀȐĲȦ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǻ

ǼȓįȠȢ țĲȚȡȚĮțȒȢ
ȣʌȠįȠȝȒȢ (11)

ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ ȆȅȊ ȆȇǼȆǼǿ ȃǹ ȉǾȇȅȊȃȉǹǿ Ȉȉȅ ĭǹȀǼȁȅ ȉǾȈ
ȀȉǾȃȅȉȇȅĭǿȀǾȈ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ Ȁǹǿ Ǽǿȃǹǿ ǻǿǹĬǼȈǿȂǹ ȈǼ ȀǹĬǼ
ǼȁǼīȋȅ
Į/Į
ǺİȕĮȚȫıİȚȢ, İȖțȡȓıİȚȢ, ȐįİȚİȢ, ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ
ȝİȜİĲȫȞ, țȜʌ.
ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ Ȓ įȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ
Ȓ ĮȡȚșȝȩȢ țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ (ȩʌȠȣ
ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ)
1
ǲȖțȡȚıȘ ȓįȡȣıȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȤȠȡȘȖȘșİȓ Įʌȩ
ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ǻǹȅȀ.
2
ȅȚțȠįȠȝȚțȒ ȐįİȚĮ Ȓ ȑȖțȡȚıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ
ȕİȕĮȓȦıȘ ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ
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ȑțįȠıȘȢ ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ Ȓ ĮʌȩĳĮıȘ
İȟĮȓȡİıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲİįȐĳȚıȘ Ȓ ȕİȕĮȓȦıȘ
ʌİȡĮȓȦıȘȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ
ȞȠȝȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȣșĮȚȡȑĲȠȣ.
ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ȗȦȠĲİȤȞȚțȒȢ ȝİȜȑĲȘȢ.
ǲȖțȡȚıȘ țĮȚ įȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 7 ĲȠȣ ʌ.į.
216/2003 (ǹǯ 181) ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ İțĲȡȠĳȒȢ ȦȠʌĮȡĮȖȦȖȫȞ
ȠȡȞȓșȦȞ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 6Ǻ ĲȠȣ Ȟ. 4056/2012.
ǺİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 3 ĲȠȣ ʌ.į. 224/1998
(ǹǯ 175) țĮȚ įȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 4 ĲȘȢ ĮȡȚșȝ.
2063/141781/11.11.2014 (Ǻǯ 3091)
ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȠȣ ǹȞĮʌȜȘȡȦĲȒ ȊʌȠȣȡȖȠȪ
ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ ȉȡȠĳȓȝȦȞ ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĲȘȞȠĲȡȠĳȚțȫȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ
ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚĮıȝȠȪ, İʌȚȜȠȖȒȢ, țĮșȫȢ țĮȚ
İțțȠȜĮʌĲȘȡȓȦȞ.
ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȠȣ ʌ.į. 224/1998
(ǹǯ 175) ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĲȘȞȠĲȡȠĳȚțȫȞ
İțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ İțĲȡȠĳȒȢ ʌȠȣȜİȡȚțȫȞ
ĮʌȩįȠıȘȢ ȖȚĮ İȝʌȠȡȓĮ ȦȢ ȠȚțȩıȚĲȦȞ.
ǹȡȚșȝȩȢ țĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ ĲȘȢ țĲȘȞȠĲȡȠĳȚțȒȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȖȚĮ ȩıİȢ įİȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ 4,5,6 țĮĲ’
ĮȪȟȠȞĲĮ ĮȡȚșȝȩ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ. ȅ ĮȡȚșȝȩȢ
ĮȣĲȩȢ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝİĲȐ
ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ
țĲȚȡȚĮțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ
ȝİĲĮĳȠȡȐ ȗȦȚțȠȪ țİĳĮȜĮȓȠȣ ıİ ĮȣĲȑȢ.

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ (ȘȘ.ȝȝ.İİİİ)

ĭȠȡȑĮȢ / ȃȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ (ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ)
(12)
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(*) Ο μοναδικός αριθμός γνωστοποίησης συμπληρώνεται από την υπηρεσία κατά την υποβολή νέας
γνωστοποίησης και από τον φορέα της κτηνοτροφικής
εγκατάστασης όταν πρόκειται για μεταβολή ή αλλαγή
φορέα ή ακύρωση.
(1) Νοείται η γνωστοποίηση λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης σε συγκεκριμένη θέση για πρώτη
φορά.
(2) Οποιαδήποτε μεταβολή ήδη υποβληθείσας γνωστοποίησης, εκτός από μεταβολή που αφορά στη θέση
της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, για την οποία απαιτείται νέα γνωστοποίηση και εκτός από αλλαγή φορέα.
Συμπληρώνονται μόνο τα στοιχεία που μεταβάλλονται.
(3) Στην περίπτωση αλλαγής φορέα (περιέλευση της
κυριότητας ή του δικαιώματος της εκμετάλλευσης της
δραστηριότητας σε άλλον φορέα) τόσο ο παλαιός όσο
και ο νέος φορέας υποχρεούνται να υποβάλλουν γνωστοποίηση από κοινού, στην οποία συμπληρώνεται
μόνο ο αριθμός της υφιστάμενης γνωστοποίησης και
τα στοιχεία των δύο φορέων (ονοματεπώνυμο/επωνυμία του παλαιού φορέα και τα πλήρη στοιχεία του νέου
φορέα). Η γνωστοποίηση υπογράφεται και από τους δύο
φορείς. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής γνωστοποίησης από κοινού, τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος φορέας
υποβάλλουν τη γνωστοποίηση αυτοτελώς με αναφορά
στα ανωτέρω στοιχεία. Τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος
φορέας λαμβάνουν από τη ΔΑΟΚ αποδεικτικό υποβολής. Η αρμόδια ΔΑΟΚ κοινοποιεί τη γνωστοποίηση της
αλλαγής φορέα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στις
αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες έχει κοινοποιηθεί η αρχική γνωστοποίηση λειτουργίας.
(4) Αφορά οριστική διακοπή λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
(5) Στην περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός
συστεγαζόμενων, προστίθενται επιπλέον γραμμές καταγραφής με τα σχετικά στοιχεία αυτών.
(6) Συμπληρώνονται οι συντεταγμένες από GOOGLE
MAP των σημείων που ορίζουν το περίγραμμα του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
(7) Αναφέρεται το σύνολο των κωδικών που περιγράφουν κατά τον ακριβέστερο τρόπο την ασκούμενη/-ες
κτηνοτροφική/-ές δραστηριότητα/-ες.
(8) Στις μικτές εκτροφές περιγράφονται όλα τα είδη
ζώων. Ως παραδείγματα καταχώρησης αναφέρονται
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής :
Παράδειγμα 1. Αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγικής
κατεύθυνσης.
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Παράδειγμα 2. Αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγικής
κατεύθυνσης, αγελάδες γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης, αγελάδες κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.
(9) Περιγράφεται η δυναμικότητα ως αριθμός εκτρεφομένων ζώων για κάθε είδος εκτρεφομένου ζώου,
καθώς και η δυναμικότητα των συστεγαζόμενων. Ως
παράδειγμα καταχώρησης αναφέρεται ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά το εξής :
Παράδειγμα. Εκατό (100) πρόβατα. Επιπλέον εκτρέφονται εκατόν πενήντα (150) πρόβατα που ανήκουν στον
πρώτο συστεγαζόμενο (με το ονοματεπώνυμο του) και
πενήντα (50) πρόβατα που ανήκουν στον δεύτερο συστεγαζόμενο (με το ονοματεπώνυμο του) κ.ο.κ..
(10) Αναγράφεται κατά περίπτωση ο κωδικός αριθμός
καταχώρησης ή ο διακριτικός αριθμός, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 6Β και 6Γ του ν. 4056/2012.
(11) Περιγράφονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις σε κατηγορίες κατά το ν. 4056/2012 (Α' 52). Μία κτηνοτροφική
εγκατάσταση μπορεί να διαθέτει διαφορετικά είδη κτιριακών υποδομών. Ως παράδειγμα καταχώρησης αναφέρεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το εξής:
Παράδειγμα. Ποιμνιοστάσιο με χώρο στέγασης ζώων
θερμοκηπιακού τύπου 200 τετραγωνικών μέτρων, ποιμνιοστάσιο με χώρο στέγασης ζώων πρόχειρου καταλύματος 70 τετραγωνικών μέτρων και αμελκτήριο 60
τετραγωνικών μέτρων με οικοδομική άδεια.
(12) Σε περίπτωση αλλαγής φορέα και εφόσον η γνωστοποίηση υποβάλλεται από κοινού υπογράφεται τόσο
από τον παλαιό όσο και από τον νέο φορέα.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης
και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02044580910200008*

