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Άρθρο 1 

Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος είναι η απλοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων. 

 

Άρθρο 2  

Αντικείμενο  

Αντικείμενο του παρόντος σχεδίου νόμου είναι η διευκόλυνση και ο εκσυγχρονισμός της ίδρυσης και 

λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση τόσο των χρόνιων ζητημάτων που 

ταλανίζουν την κτηνοτροφική παραγωγή, όσο και των σύγχρονων προκλήσεων που παρουσιάζει ο εν 

λόγω χώρος.    

 

Άρθρο 3 

Πρόχειρα καταλύματα ζώων και λειτουργικός χώρος κτηνοτροφικής εγκατάστασης - 

Τροποποίηση των παρ. 2 και 9 του άρθρου 1 του ν. 4056/2012  

Οι παρ. 2 και 9 του άρθρου 1 του ν. 4056/2012 (Α’ 52) ως προς τους ορισμούς των πρόχειρων 

καταλυμάτων ζώων και των λειτουργικών χώρων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αντίστοιχα, 

αντικαθίστανται και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 1 

Ορισμοί 

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί : 

1. Κτηνοτροφική εγκατάσταση είναι το ζωικό κεφάλαιο και το σύνολο των περιφραγμένων 

εγκαταστάσεων, κτηρίων, γηπέδων και αποθηκών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα συστήματα 

αποχέτευσης, επεξεργασίας αποβλήτων και βιολογικού καθαρισμού, εγκαταστάσεων μεταφοράς και 

παροχής ύδατος, που εξυπηρετούν το σκοπό και τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Στην 

έννοια της κτηνοτροφικής εγκατάστασης συμπεριλαμβάνεται η χοιροτροφική και η πτηνοτροφική 

εγκατάσταση. 

2. Πρόχειρα καταλύματα ζώων είναι οι κτηριακές υποδομές των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οι 

οποίες διαθέτουν σωρευτικά τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

α) Δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα. 

β) Είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες ή τσιμεντόλιθοι ή ξύλα ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή πάνελ 

πολυουρεθάνης ή συνδυασμό αυτών.  

Η χρήση σκυροδέματος (μπετόν) είναι δυνατή αν δεν συνιστά φέροντα δομικό σκελετό και 

χρησιμοποιείται μεμονωμένα για τις ανάγκες αυτών των κατασκευών. Επιτρέπεται η χρήση συνδετικών 

υλικών, όπως η λάσπη, ή επιχρισμάτων, όπως το ασβέστωμα. 

γ) Εξυπηρετούν εκτατικής μορφής κτηνοτροφία ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους. 

δ) Μπορoύν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της 

κτηνοτροφικής εγκατάστασης.  

3. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντατικής μορφής είναι οι σταυλικές εγκαταστάσεις, οι οποίες ως 

μέθοδο εκτροφής των ζώων χρησιμοποιούν την εντατική εκτροφή. 
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 4. Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (AAA) είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική 

μονάδα. Αν η κτηνοτροφική εγκατάσταση εκτείνεται εντός των ορίων δύο ή περισσοτέρων 

Περιφερειακών Ενοτήτων, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται ο λειτουργικός χώρος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 

5. Ισοδύναμη ζωική μονάδα είναι η μονάδα με βάση την οποία υπολογίζεται η δυναμικότητα της 

κτηνοτροφικής εγκατάστασης σε ζωικό κεφάλαιο, που επιτυγχάνει τους ίδιους στόχους για διαφορετική 

κατηγορία ζώων και χρησιμοποιείται για την κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε 

κατηγορίες, με βάση την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του 

άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), καθώς και για τον καθορισμό των αποστάσεων, με βάση το 

παράρτημα του άρθρου 20. 

 6. Φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου 

έχουν εκδοθεί οι άδειες, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, και το οποίο είναι υπόχρεο και υπεύθυνο για 

την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για 

τη νόμιμη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 

7. Άδεια εγκατάστασης είναι η άδεια που αφορά στις υποδομές κάθε κατηγορίας κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, και με βάση την οποία επιτρέπεται η λειτουργία της 

κτηνοτροφικής μονάδας. 

 8. Επέκταση και εκσυγχρονισμός της δραστηριότητας είναι κάθε επαύξηση, αλλαγή ή συμπλήρωση του 

αριθμού των ισοδύναμων ζώων, μετά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας, ή η 

προσθήκη κτηριακών ή λοιπών εγκαταστάσεων, ή η μεταβολή του μηχανολογικού εξοπλισμού, ή η 

αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας, που πραγματοποιείται είτε μέσα στο γήπεδο όπου 

λειτουργεί η εγκατάσταση είτε σε όμορό του. 

9. Λειτουργικός χώρος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι το τμήμα του οικοπέδου, το οποίο ορίζεται 

από το περίγραμμα που περιλαμβάνει όλες τις εγκαταστάσεις της, εξαιρουμένων των αποθηκευτικών 

χώρων και των κτηρίων που προορίζονται για τη στέγαση των εργατών γης.». 

 

Άρθρο 4 

Μείωση ελάχιστων αποστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων - Ίδρυση και λειτουργία 

επιχειρήσεων επεξεργασίας ομοειδών ζωικών προϊόντων και υποπροϊόντων ιδιοπαραγωγής - 

Τροποποίηση των παρ. 3, 7, 8, 10 και 11 του άρθρου 5 του ν. 4056/2012 

Στο άρθρο 5 του ν. 4056/2012 (Α’ 52), περί των προϋποθέσεων λειτουργίας των κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων, α) στην παρ. 3 το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται ως προς τα εισηγητικά όργανα, το 

έβδομο εδάφιο αντικαθίσταται και το τελευταίο εδάφιο καταργείται, β) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 

αντικαθίσταται με τρία νέα εδάφια, γ) στην παρ. 8 προστίθεται νέα περ. β), δ) οι παρ. 10 και 11 

αντικαθίστανται και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 5 

Θέσεις, ελάχιστη έκταση, ελάχιστες αποστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τρόπος μέτρησης 

αυτών 

1. Οι κάθε είδους κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ιδρύονται και λειτουργούν πέρα από κατοικημένες 

περιοχές (πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά, οικισμούς), καθώς επίσης και από λουτροπόλεις, παραδοσιακούς 

οικισμούς, εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, ποτάμια, λίμνες, αιγιαλούς, 

javascript:open_article_links(551000,'1')
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παραλίες, τη ζώνη Α` κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων ή χαρακτηρισμένους τουριστικούς χώρους, 

νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα, εκπαιδευτήρια, καθώς και από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στρατόπεδα, 

εργοστάσια, βιοτεχνίες, κατασκηνωτικούς χώρους, μοναστήρια με αυξημένη επισκεψιμότητα και άλλους 

αντίστοιχους χώρους. 

 2. Η ελάχιστη έκταση γηπέδου που απαιτείται για την κατασκευή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 

καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 8 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» 

(Α`140) και τις ειδικότερες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. 

 3. Οι ελάχιστες αποστάσεις, μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που 

χρήζουν προστασίας, αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 και έχουν 

αμφίδρομη ισχύ, με την έννοια ότι εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο στις περιπτώσεις που στην 

περιοχή, όπου ήδη λειτουργεί νόμιμα κτηνοτροφική εγκατάσταση, πρόκειται να γίνει ανάληψη νέου 

έργου ή δραστηριότητας. 

 Αν μετά την εγκατάσταση οποιασδήποτε κατηγορίας, κτηνοτροφικής μονάδας εκδοθούν οικοδομικές 

άδειες για κατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία, στρατόπεδα ή άλλη δραστηριότητα που αναφέρεται στην παρ. 

1, η κτηνοτροφική εκμετάλλευση δεν επηρεάζεται από τις νεότερες δραστηριότητες. 

 Αν η εγκατάσταση των λοιπών δραστηριοτήτων χωρεί βάσει χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδίου, το 

οποίο δεν περιέχει μεταβατικές ρυθμίσεις, υφίσταται στην περίπτωση αυτή υποχρέωση 

μετεγκατάστασης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η οποία 

πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης και πλήρους αποζημίωσης του ιδιοκτήτη της 

κτηνοτροφικής εγκατάστασης από τον φορέα, υπέρ του οποίου επιβάλλεται η μετεγκατάσταση. Οι όροι, 

οι προϋποθέσεις, η διαδικασία της μετεγκατάστασης, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης καθορίζονται 

με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής 

σταυλισμού και της AAA. Κατά της απόφασης αυτής ο θιγόμενος μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο 

Διοικητικό Πρωτοδικείο για το δικαστικό προσδιορισμό πλήρους αποζημίωσης του. 

 Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, για τα νησιά οι αποστάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του άρθρου 

20 του παρόντος, ισχύουν μειωμένες κατά 20%. Ειδικώς στις σταβλικές εγκαταστάσεις των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ερευνητικών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Επαγγελματικών Σχολών 

(ΕΠΑΣ) του ν. 3475/2006 (Α’ 146), αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή 

άλλων εκπαιδευτικών δομών και υφιστάμενων ιππικών ομίλων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, 

που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20, χορηγείται έγκριση ίδρυσης και 

έγκριση λειτουργίας ή υποβάλλεται γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 Α, 6 Β και 6 Γ, 

κατά περίπτωση. 

4. α) Για τη μέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων ως πλησιέστερο σημείο του ορίου του 

λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ορίζεται το πλησιέστερο σημείο των κτηριακών 

εγκαταστάσεων αυτής, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων. 

Η μέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων γίνεται με βάση τους πίνακες κατάταξης των 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ανάλογα με τη δυναμικότητα τους, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 

4014/2011 και την προβλεπόμενη στην παρ. 4 υπουργική απόφαση. 

β) Η μέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων γίνεται από το πλησιέστερο σημείο του ορίου του 

λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης μέχρι: 
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βα) Τον άξονα εθνικών δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών. Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις 

υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, που ευρίσκονται 

πλησίον εθνικού ή επαρχιακού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και δεν πληρούν τις ελάχιστες 

αποστάσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20 (Πίνακας 2 του Παραρτήματος), χορηγείται άδεια 

εγκατάστασης. 

 ββ) Τις όχθες φυσικών και τεχνητών λιμνών, ταμιευτήρων πόσιμου νερού και ποταμών. 

 βγ) Την κατά το ν. 2971/2001 (Α`285) προσδιοριζόμενη γραμμή αιγιαλού ή παραλία, στις περιπτώσεις 

ακτών. 

 βδ) Τα όρια του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης των 

πάσης φύσεως οικισμών, χωριών, κωμοπόλεων, πόλεων και λουτροπόλεων. 

 Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω, στις περιπτώσεις υφιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόμου, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η μέτρηση των ελάχιστων αποστάσεων γίνεται από το 

πλησιέστερο σημείο του ορίου του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης μέχρι την 

πλησιέστερη κατοικία των πάσης φύσεως οικισμών, χωριών, κωμοπόλεων, πόλεων και λουτροπόλεων 

και στην περίπτωση στάσιμου οικισμού μέχρι το συνεκτικό τμήμα αυτού. 

βε) Την πλησιέστερη κτηριακή ή άλλου είδους εγκατάσταση εκπαιδευτηρίων, νοσοκομείων, ευαγών 

ιδρυμάτων, τουριστικών χώρων, ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, κατασκηνωτικών χώρων, 

στρατοπέδων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών. 

 5. Οι ελάχιστες αποστάσεις που αναφέρονται στους πίνακες του Παραρτήματος του άρθρου 20 του 

παρόντος πρέπει να τηρούνται και στις περιπτώσεις που πρόκειται να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις, 

χώροι ή δραστηριότητες που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και χρήζουν προστασίας. Ενδεικτικά 

αναφέρονται εκείνες που σχετίζονται με την άμυνα της χώρας, τη δημόσια ασφάλεια και την υγεία. Στην 

περίπτωση που επιβάλλεται οι αποστάσεις να είναι μεγαλύτερες, τότε απαιτείται μετεγκατάσταση της 

κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η οποία πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης και 

πλήρους αποζημίωσης του ιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, από τον φορέα, υπέρ του οποίου 

επιβάλλεται η μετεγκατάσταση. Οι όροι, η διαδικασία της μετεγκατάστασης, το ύψος της αποζημίωσης 

και ο ορισμός νέων αποστάσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου 

Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής σταυλισμού και της AAA. Κατά της απόφασης 

αυτής ο θιγόμενος μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο για το δικαστικό 

προσδιορισμό πλήρους αποζημίωσής του. 

6. Οι αποστάσεις των χώρων που αναφέρονται στο Παράρτημα του άρθρου 20 από εκτροφεία 

θηραμάτων, των οποίων τα εκτρεφόμενα ζώα αποτελούν αντικείμενο ελεγχόμενου κυνηγιού, όπως 

λαγοί, αγριόχοιροι, αγριοπρόβατα, αγριοκάτσικα, ελαφοειδή, φασιανοί, ορτύκια, μπεκάτσες και 

γουνοφόρα ζώα και από εκτροφεία λοιπών ειδών άγριας πανίδας, εγχώριας ή εισαγόμενης, όπως 

σαλιγκάρια, κροκόδειλοι, χελώνες και φίδια, καθορίζονται κατά περίπτωση, κατά την κρίση της AAA, 

μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής σταυλισμού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και να 

μην επηρεάζεται δυσμενώς το περιβάλλον. 

7. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της AAA, που εκδίδεται μετά από γνώμη της επιτροπής 

σταυλισμού, επιτρέπεται σε συγκεκριμένη περίπτωση να μειωθούν μέχρι και είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) οι αποστάσεις που αναφέρονται στους πίνακες του Παραρτήματος του άρθρου 20.   

javascript:open_links('565429,306472')
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Η διαδικασία κινείται με την υποβολή σχετικής αίτησης για συγκεκριμένη κτηνοτροφική εγκατάσταση 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Έννομο συμφέρον έχει όποιος 

συνδέεται με τη συγκεκριμένη κτηνοτροφική εγκατάσταση ή τις εγκαταστάσεις της υποπερ. βε) της περ. 

β) της παρ. 4.  

Στην περίπτωση υποβολής αίτησης από πρόσωπο που συνδέεται με εγκατάσταση της υποπερ. βε) της 

περ. β) της παρ. 4, η ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της ΑΑΑ εκδίδεται μετά από γνώμη της επιτροπής 

σταυλισμού και της αρμόδιας αδειοδοτούσας αρχής κάθε εγκατάστασης της ως άνω υποπερίπτωσης ή 

του αρμόδιου καθ’ ύλην Υπουργείου.  

Κριτήρια για την έκδοση της παραπάνω απόφασης είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, οι ειδικές 

γεωγραφικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν γύρω από τη συγκεκριμένη 

μονάδα, καθώς και η κύρια απασχόληση των κατοίκων της περιοχής. 

 8. α) Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της AAA, που εκδίδεται μετά από γνώμη της επιτροπής 

σταυλισμού, επιτρέπεται να μειωθούν μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) οι αποστάσεις που 

αναφέρονται στους πίνακες του Παραρτήματος του άρθρου 20, όταν ανάμεσα στους χώρους ή 

δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μεσολαβούν λόφοι, 

χαράδρες, κοιλάδες ή άλλες σοβαρές μεταβολές του ανάγλυφου του εδάφους. 

β) Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της AAA, που εκδίδεται μετά από γνώμη της επιτροπής 

σταυλισμού, επιτρέπεται να μειωθούν μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) οι αποστάσεις που 

αναφέρονται στους πίνακες του Παραρτήματος του άρθρου 20, για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

που βρίσκονται σε απόσταση έως και δέκα (10) χιλιόμετρα από τα σύνορα της ηπειρωτικής χώρας. 

9. Εκτός των αποστάσεων του Παραρτήματος του άρθρου 20 του παρόντος, είναι δυνατόν, με κ.υ.α. των 

Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται εντός έξι 

(6) μηνών από την ψήφιση του παρόντος, να εφαρμοστεί και ένα σύστημα μέτρησης συγκεκριμένων 

ρύπων, ώστε να αξιολογείται ο βαθμός επιβάρυνσης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος από τη 

λειτουργία της κτηνοτροφικής μονάδας και να τροποποιούνται αναλόγως οι προαναφερθείσες 

αποστάσεις του άρθρου 20 του παρόντος. 

10. Εντός της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή σε όμορο ακίνητο επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία 

εγκαταστάσεων: 

α) επεξεργασίας ομοειδών ζωικών προϊόντων ιδιοπαραγωγής, όπως προϊόντων γάλακτος και προϊόντων 

με βάση το κρέας, 

β) ωοσκόπησης και συσκευασίας αυγών με την προϋπόθεση ότι τα αυγά προέρχονται αποκλειστικά από 

την ίδια πτηνοτροφική εγκατάσταση, 

γ) επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από την ίδια κτηνοτροφική 

εγκατάσταση. 

 Οι εγκαταστάσεις των περ. α) και β) δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως της τήρησης της κτηνιατρικής νομοθεσίας και της 

νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του καταναλωτή, της εξασφάλισης των απαραίτητων συνθηκών 

για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων και της συμμόρφωσης προς την ορθή επισήμανση της 

χώρας καταγωγής των παραγόμενων προϊόντων και της ορθής χρήσης των ενδείξεων Προστατευόμενη 

Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.), Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε)., Εγγυημένο Παραδοσιακό 

Ιδιότυπο Προϊόν (Ε.Π.Ι.Π). και βιολογικών προϊόντων.  
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Οι εγκαταστάσεις των περ. α) έως γ) λειτουργούν υπό τον ίδιο με την κτηνοτροφική εγκατάσταση φορέα 

και μεταβιβάζονται ενιαία. Η έκδοση των απαραίτητων παραστατικών για τη διακίνηση των προϊόντων 

δεν μεταβάλλει το ασφαλιστικό καθεστώς του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 

Οι εγκαταστάσεις της περ. γ) δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη 

εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως τη νομοθεσία περί ζωικών υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης 

της αδειοδότησης από την αρμόδια αρχή και την υγειονομική νομοθεσία. 

11. Φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται να διαθέτουν α) ιδιοπαραχθέντα γαλακτοκομικά 

προϊόντα της περ. α) της παρ. 10 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3724/162303/22.12.2014 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3438) και β) πουλερικά και λαγόμορφα, σύμφωνα με 

την υπ’ αρ. 2379/82701/15.7.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 

2330).».  

 

Άρθρο 5 

Απλοποίηση διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β΄ 

- Τροποποίηση των περ. γ) της παρ. 2 και περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 6Β του ν. 4056/2012 

Στο άρθρο 6Β του ν. 4056/2012 (Α΄ 52), περί των δικαιολογητικών ίδρυσης και λειτουργίας των 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της Κατηγορίας Β’, η υποπερ. γδ) της περ. γ) της παρ. 2 αντικαθίσταται, 

στην υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ. 3 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 6Β διαμορφώνεται 

ως εξής: 

«Άρθρο 6Β 

Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της Κατηγορίας Β΄ 

 1. Για την ίδρυση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για τις δραστηριότητες που κατατάσσονται στην 

κατηγορία Β΄, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 1958/13.1.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), απαιτείται η έκδοση έγκρισης ίδρυσης και για τη λειτουργία 

των εγκαταστάσεων αυτών απαιτείται η γνωστοποίηση λειτουργίας. 

2. Για τη χορήγηση της έγκρισης ίδρυσης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παρ. 1, ο φορέας της 

κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει στην αρμόδια ΔΑΟΚ αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), συνοδευόμενη από τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 46296/8.8.2013 (Β΄ 2002) κοινή απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής. 

 Στην περίπτωση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα ακολουθείται η διαδικασία του επιτρεπτού της 

επέμβασης. 

β) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία ή τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της 

κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, όπως συμβόλαιο και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού ή 

συμβολαιογραφική πράξη ενοικίασης με μεταγραφή στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή απόφαση 

παραχώρησης ή απόφαση ενοικίασης ή απλό μισθωτήριο, το οποίο πρέπει να έχει υποβληθεί στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή 

δικαστική απόφαση νομίμως μεταγεγραμμένη ή συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, 

κληρονομητήριο και έκθεση περιγραφής ακινήτων ή κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την 



8 
 

ισχύουσα νομοθεσία και περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιωμάτων κυριότητας, ή αντίγραφο 

δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9. 

γ) Ζωοτεχνική μελέτη η οποία περιλαμβάνει: 

γα) Το είδος και τον αριθμό των ζώων που θα εκτρέφονται στην κτηνοτροφική εγκατάσταση. 

γβ) Τον τύπο σταυλισμού των ζώων. 

γγ) Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου στο οποίο θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση. 

γδ) Αρχιτεκτονικά σχέδια των κτηριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Από την 

υποχρέωση του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται τα πρόχειρα καταλύματα ζώων της παρ. 2 του άρθρου 1 

και τα αυθαίρετα κτήρια, για τα οποία υποβάλλεται σκαρίφημα ή διάγραμμα των κτηριακών 

εγκαταστάσεων (όψεις, κάτοψη, τομή).  

γε) Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του τρόπου διαχείρισης της κτηνοτροφικής 

εγκατάστασης. 

γστ) Την τήρηση των ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και χώρων ή 

δραστηριοτήτων του Παραρτήματος του άρθρου 20, καθώς και πηγών ύδατος. 

Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης έγκρισης ίδρυσης, η αρμόδια ΔΑΟΚ εξετάζει 

την αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν και χορηγεί την έγκριση για την ίδρυση της 

κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. 

 Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, οι εγκρίσεις ίδρυσης 

θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4442/2016, και ο ενδιαφερόμενος 

μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια ΔΑΟΚ τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. 

Η έγκριση ίδρυσης ισχύει για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, 

εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της εγκατάστασης και έχει 

υποβληθεί σχετικό αίτημα παράτασης, με τους λόγους για τους οποίους απαιτείται η παράταση.». 

3. α) Μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β΄ της παρ. 1 και 

πριν από τη μεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε αυτές, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης 

υποβάλλει γνωστοποίηση για τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην αρμόδια ΔΑΟΚ, η 

οποία του χορηγεί αποδεικτικό υποβολής. Η ΔΑΟΚ παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, 

η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε 

αυτήν στοιχεία. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη 

λειτουργία της δραστηριότητας. Η ΔΑΟΚ υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών κατά περίπτωση στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, στις αρμόδιες περιβαλλοντικές 

και υγειονομικές υπηρεσίες, στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δόμησης και σε τυχόν άλλη 

αρχή κατά την κρίση της αρμόδιας ΔΑΟΚ, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης 

λειτουργίας και να ασκούν τους κατά νόμον προβλεπόμενους ελέγχους. 

 β) Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης 

υποχρεούται να διαθέτει τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη 

γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στην έδρα της 

εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της και παραμένουν διαθέσιμα για έλεγχο. Τα 

δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής: 

 βα) Έγκριση ίδρυσης που έχει χορηγηθεί από την αρμόδια ΔΑΟΚ, με την οποία έγινε και η υπαγωγή σε 

ΠΠΔ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 46296/8.8.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

javascript:open_article_links(685035,'8')
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 ββ) Οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων ή έγκριση κατασκευής ή βεβαίωση απαλλαγής από 

την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή βεβαίωση 

περαίωσης κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτου σύμφωνα με τον ν. 4495/2017. Κατ’ 

εξαίρεση, τα δικαιολογητικά του ως άνω εδαφίου δεν απαιτούνται για τα πρόχειρα καταλύματα ζώων 

της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος.  

 βγ) Αντίγραφο της ζωοτεχνικής μελέτης, η οποία υποβλήθηκε κατά τη διαδικασία χορήγησης της 

έγκρισης για την ίδρυση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 

 βδ) Έγκριση και διακριτικό αριθμό σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 216/2003, στην περίπτωση 

εγκατάστασης εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων. 

βε) Βεβαίωση του άρθρου 3 του π.δ. 224/1998 και διακριτικό αριθμό του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 

2063/141781/11.11.2014 (Β΄ 3091) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, στην περίπτωση πτηνοτροφικών επιχειρήσεων πολλαπλασιασμού, επιλογής, καθώς και 

εκκολαπτηρίων. 

 βστ) Διακριτικό αριθμό σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 224/1998 στην περίπτωση πτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων. 

 βζ) Αριθμό καταχώρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις 

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και δεν υπάγονται στις 

υποπερ. βδ΄, βε΄ και βστ΄. Ο αριθμός αυτός χορηγείται σε κάθε περίπτωση μετά από την ολοκλήρωση 

της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων και πριν από τη μεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε αυτές». 

 

Άρθρο 6 

Απλοποίηση διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας 

κάτω των ορίων της κατηγορίας Β΄ - Τροποποίηση του άρθρου 6Γ του ν. 4056/2012 

Στο άρθρο 6Γ του ν. 4056/2012 (Α’ 52), περί των δικαιολογητικών των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 

δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β’, καταργείται η περ. δ’ της παρ. 2, αντικαθίσταται η 

υποπερ. στδ’ της περ. στ της ως άνω παραγράφου, προστίθεται εδάφιο στο τέλος της υποπερ. ββ’ της 

περ. β’ της παρ. 3, και το άρθρο 6Γ διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 6Γ 

Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας 

Β  ́

1. Για την ίδρυση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β ,́ 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1958 /13.1.2012 (Β  ́21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, απαιτείται η έκδοση έγκρισης ίδρυσης και για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 

αυτών απαιτείται η γνωστοποίηση λειτουργίας.  

2. Για τη χορήγηση της έγκρισης ίδρυσης των εγκαταστάσεων της παρ. 1, ο φορέας της κτηνοτροφικής 

εγκατάστασης υποβάλλει στην αρμόδια ∆ΑΟΚ αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:  

α) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ∆όμησης περί υπαγωγής ή μη της έκτασης, στην οποία βρίσκεται 

το γήπεδο όπου θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση, σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις του 

χωρικού σχεδιασμού.  

β) Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης και τελεσιδικία αυτής, εφόσον στην περιοχή δεν έχουν αναρτηθεί 

ή θεωρηθεί δασικοί χάρτες. Στην περίπτωση ύπαρξης αναρτημένου ή θεωρημένου δασικού χάρτη, 

λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτήρας ή η μορφή που απεικονίζεται στον χάρτη, σύμφωνα με την παρ. 1 του 

javascript:open_links('774136,709293')
javascript:open_article_links(329038,'7')
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javascript:open_article_links(255840,'3')
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άρθρου 5 του ν. 4467/2017 (Α  ́ 56). Όταν πρόκειται για δασικού χαρακτήρα έκταση, ακολουθείται η 

διαδικασία του επιτρεπτού της επέμβασης και εκδίδεται αρμοδίως απόφαση έγκρισης επέμβασης, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.  

γ) Έγκριση από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, εφόσον η περιοχή εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 

3028/2002 (Α  ́153).  

δ) Καταργείται 

ε) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία ή τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της 

κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, όπως συμβόλαιο και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού ή 

συμβολαιογραφική πράξη ενοικίασης με μεταγραφή στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή απόφαση 

παραχώρησης ή απόφαση ενοικίασης ή απλό μισθωτήριο το οποίο πρέπει να έχει υποβληθεί στην 

αρμόδια ∆.Ο.Υ. ή ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια ∆.Ο.Υ. ή 

δικαστική απόφαση νομίμως μεταγεγραμμένη ή συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, 

κληρονομητήριο και έκθεση περιγραφής ακινήτων ή κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την 

ισχύουσα νομοθεσία και περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης δικαιωμάτων κυριότητας, ή αντίγραφο 

δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9.  

στ) Ζωοτεχνική μελέτη η οποία περιλαμβάνει: 

στα) Το είδος και τον αριθμό των ζώων που θα εκτρέφονται στην κτηνοτροφική εγκατάσταση.  

στβ) Τον τύπο σταυλισμού των ζώων.  

στγ) Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου στο οποίο θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση.  

στδ) Αρχιτεκτονικά σχέδια των κτηριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Από την 

υποχρέωση του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται τα πρόχειρα καταλύματα ζώων της παρ. 2 του άρθρου 1 

και τα αυθαίρετα κτήρια, για τα οποία υποβάλλεται σκαρίφημα ή διάγραμμα των κτηριακών 

εγκαταστάσεων (όψεις, κάτοψη, τομή). 

στε) Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του τρόπου διαχείρισης της κτηνοτροφικής 

εγκατάστασης. 

στστ) Περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της 

κτηνοτροφικής εγκατάστασης.  

στζ) Την τήρηση των ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και χώρων ή 

δραστηριοτήτων του Παραρτήματος του άρθρου 20, καθώς και πηγών ύδατος.  

Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης έγκρισης ίδρυσης, η αρμόδια ∆ΑΟΚ εξετάζει 

την αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν και χορηγεί την έγκριση για την ίδρυση της 

κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης 

της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, οι εγκρίσεις ίδρυσης θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4442/2016, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια 

αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Η έγκριση ίδρυσης ισχύει για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με 

δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης έχει ξεκινήσει η 

υλοποίηση της εγκατάστασης και έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα παράτασης με τους λόγους για τους 

οποίους απαιτείται η παράταση.  

3. α) Μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων κάτω των ορίων της κατηγορίας Β  ́

της παρ. 1 και πριν από τη μεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε αυτές, ο φορέας της κτηνοτροφικής 

εγκατάστασης υποβάλλει γνωστοποίηση για τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην 

αρμόδια ∆ΑΟΚ, η οποία του χορηγεί αποδεικτικό υποβολής. Η ∆ΑΟΚ παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση 
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τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα 

περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος 

μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. Η ∆ΑΟΚ υποχρεούται να κοινοποιεί τη 

γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών κατά περίπτωση στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, 

στις αρμόδιες περιβαλλοντικές και υγειονομικές υπηρεσίες, στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και 

υπηρεσίες δόμησης και σε τυχόν άλλη αρχή κατά την κρίση της αρμόδιας ∆ΑΟΚ, προκειμένου αυτές να 

λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να ασκούν τους κατά νόμον προβλεπόμενους ελέγχους. 

β) Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης 

υποχρεούται να διαθέτει τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη 

γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στην έδρα της 

εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της και παραμένουν διαθέσιμα για έλεγχο. Τα 

δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής: 

βα) Έγκριση ίδρυσης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.  

ββ) Η οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων ή έγκριση κατασκευής ή βεβαίωση απαλλαγής 

από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή βεβαίωση 

περαίωσης κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτου σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 (Α’ 167). Κατ’ 

εξαίρεση, τα δικαιολογητικά του ως άνω εδαφίου δεν απαιτούνται για τα πρόχειρα καταλύματα ζώων 

της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.  

βγ) Αντίγραφο της ζωοτεχνικής μελέτης, η οποία υποβλήθηκε κατά τη διαδικασία χορήγησης της 

έγκρισης για την ίδρυση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 

βδ) Βεβαίωση του άρθρου 3 του π.δ. 224/1998 και διακριτικό αριθμό του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 

2063/141781/11.11.2014 (Β  ́ 3091) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, στην περίπτωση πτηνοτροφικών επιχειρήσεων πολλαπλασιασμού, επιλογής, καθώς και 

εκκολαπτηρίων.  

βε) ∆ιακριτικό αριθμό, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 224/1998, στην περίπτωση πτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων. 

βστ) Αριθμό καταχώρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις 

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και δεν υπάγονται 

στις υποπερ. βδ  ́και βε .́ Ο αριθμός αυτός χορηγείται σε κάθε περίπτωση μετά από την ολοκλήρωση της 

κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων και πριν από τη μεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε αυτές.». 

 

Άρθρο 7 

Προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί περάτωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής 

εγκατάστασης - Προσθήκη άρθρου 6Δ στο ν. 4056/2012 

Μετά το άρθρο 6Γ του ν. 4056/2012 (Α΄ 52) προστίθεται άρθρο 6Δ ως εξής: 

«Άρθρο 6Δ 

Προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί περάτωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής 

εγκατάστασης 

Για τη χορήγηση των δικαιολογητικών των περ. γ’ έως στ’ της παρ. 3 του άρθρου 6Α, των υποπερ. βδ’ έως 

βζ’ της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 6Β και των υποπερ. βδ’ έως βστ’ της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 

6Γ, απαιτείται η προσκόμιση στην αρμόδια αρχή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (A’ 75) του φορέα 
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της κτηνοτροφικής εγκατάστασης περί περάτωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής 

εγκατάστασης, επιπλέον των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών.». 

 

Άρθρο 8 

Βελτίωση ή εκσυγχρονισμός δραστηριοτήτων υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή 

πλησίον κατοικημένων περιοχών - 

Τροποποίηση του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 

Στο άρθρο 17α του ν. 4056/2012 (Α’ 52), περί των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η παρ. 
1 τροποποιείται, προστίθεται παρ. 9 και το άρθρο 17α διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 17α 

Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων 
περιοχών 

1. Σε υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με δυναμικότητα μεγαλύτερη από αυτή που 

καθορίζεται με τις αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών για τη διατήρηση οικοσίτων ζώων, οι οποίες, 

κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήταν εγκατεστημένες είτε εντός ορίων κατοικημένων 

περιοχών είτε πλησίον αυτών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και διέθεταν ζωικό κεφάλαιο, 

χορηγείται:  

α) άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης και  

β) αριθμός καταχώρισης από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, εφόσον δεν έχει ήδη χορηγηθεί. 

 Η άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης δεν μεταβιβάζεται, δεν τροποποιείται με την 

επιφύλαξη της παρ. 9 και ανακαλείται όταν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία της 

κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 

2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής 

προϋποθέσεις: 

 α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να έχουν 

ιδρυθεί και να λειτουργούν (να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο) είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε 

πλησίον αυτών και σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνες που ορίζονταν στους πίνακες 1 και 2 του 

Παραρτήματος του άρθρου 20, όπως αυτές είναι δυνατόν να προσαρμοσθούν με βάση τις διατάξεις των 

παρ. 3 και 7 του άρθρου 5 για τη μείωση των ελαχίστων αποστάσεων. 

 β) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διατηρούν τη δυναμικότητα που έχουν κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόμου, εκτός εκείνων που υπερβαίνουν το 25% των ανωτάτων ορίων της κατηγορίας Β` όπως 

ορίζονται με την υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012 (Β` 21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, οι οποίες μειώνουν τη δυναμικότητά τους στο ως άνω ποσοστό. 

3. Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, 

υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

(ΔΑΟΚ) μέχρι τις 31.12.2021. Έως την ημερομηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων 

που εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβολή, την 

κατεδάφιση ή την επιβολή προστίμου. Οι διοικητικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ανακαλούνται 

οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παρ. 2. 
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 4. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, διακόπτεται με απόφαση του οικείου 

Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν έχουν υποβάλει ανάλογο 

αίτημα, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής σταυλισμού. 

5. Η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης, οι κυρώσεις, 

καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων και των τυχόν συναρμόδιων Υπουργών. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης 

αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης που τυχόν 

έχουν εκδοθεί και ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης. 

 6. Παραβάσεις, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και δεν έχουν 

εξετασθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην απόφαση της παρ. 5. 

7. Αποφάσεις των ΔΑΟΚ, που αφορούν στη διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που 

λειτουργούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του άρθρου εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών και 

δεν έχουν εκτελεσθεί ανακαλούνται εφόσον οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις 

της παρ. 2. 

 8. Ενστάσεις επί αποφάσεων ΔΑΟΚ που αφορούν στη διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του άρθρου εντός ή πλησίον 

κατοικημένων περιοχών και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2, τίθενται στο αρχείο 

και οι σχετικές αποφάσεις ανακαλούνται οριστικά από την αρχή που τις εξέδωσε. 

9. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1, άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης εντός ή πλησίον 

κατοικημένων περιοχών μπορεί να τροποποιείται για τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών υγιεινής 

ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων, όπως για την κατασκευή αμελκτηρίου.  

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται ο εκσυγχρονισμός των δραστηριοτήτων αν σχετίζεται με την 

επαύξηση, αλλαγή ή συμπλήρωση του αριθμού των ισοδύναμων ζώων.».  

 

Άρθρο 9 

Έγκριση επέμβασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις - Τροποποίηση της παρ. 2 του 

άρθρου 45 του ν. 998/1979  

Στην παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α’ 289) διορθώνονται οι παραπομπές του νόμου, 

προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:  

«2. Κάθε επιτρεπτή, κατά τις διατάξεις του παρόντος, επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις αποτελεί 

εξαιρετικό μέτρο. Επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις ως και σε δημόσιες χορτολιβαδικές και 

βραχώδεις εκτάσεις, σύμφωνα με τους όρους της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 3, επιτρέπεται μετά από 

έγκριση. Η έγκριση αυτή χορηγείται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από 

εισήγηση της οικείας δασικής αρχής, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στη διάταξη της παρ. 4 ή στις διατάξεις 

των άρθρων 46 έως 61. Σε περίπτωση επέμβασης από τρίτους στις ιδιωτικού χαρακτήρα εκτάσεις που 

προστατεύονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση του 

ιδιοκτήτη. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται εισήγηση της οικείας δασικής αρχής πριν την έγκριση 

επέμβασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις που ανήκουν σε περιοχές όπου υπάρχουν μερικώς 

κυρωμένοι δασικοί χάρτες, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ως άνω εκτάσεις.».  

 

Άρθρο 10 
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Κατασκευές κτηνοτροφικής εγκατάστασης 

1. Αν κατά της έκθεσης αυτοψίας του άρθρου 92 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), με την οποία κατασκευές 

κτηνοτροφικής εγκατάστασης διαπιστώνονται και χαρακτηρίζονται ως αυθαίρετες, ασκηθεί 

ενδικοφανής προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ως άνω νόμου, η οποία περιέχει αίτημα έκδοσης 

άδειας νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η επιτροπή εξέτασης 

προσφυγών αυθαιρέτων του άρθρου 17 του ν. 4495/2017 υπολογίζει τα πρόστιμα και χορηγεί 

προθεσμία αναστολής κατεδάφισης εννέα (9) μηνών για την προσκόμιση άδειας νομιμοποίησης, η οποία 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί για επιπλέον τρεις (3) μήνες, κατά παρέκκλιση της περ. 

β’ της παρ. 5 του άρθρου 93 του ν. 4495/2017. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η κατασκευή 

κρίνεται κατεδαφιστέα και οριστικοποιούνται τα πρόστιμα.  

2. Αν ο ιδιοκτήτης κτηνοτροφικής εγκατάστασης προβεί σε νομιμοποίηση των σχετικών αυθαίρετων 

κατασκευών μέσα σε ένα (1) έτος από την κοινοποίηση ή από τον χρόνο γνώσης με οιονδήποτε τρόπο 

της έκθεσης αυτοψίας, επιβάλλεται, σύμφωνα με το Τμήμα Δ’ του ν. 4495/2017, πρόστιμο ίσο με το 

πέντε τοις εκατό (5%) του προστίμου ανέγερσης της έκθεσης αυτοψίας και διατήρησης από τη 

διαπίστωση του αυθαιρέτου έως την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας, κατά παρέκκλιση της 

περ. β της παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017. 

 

Άρθρο 11 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


