ΝΟΜΟΣ 4056/2012
(ΦΕΚ Α-52/12.03.2012)

Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
και άλλες διατάξεις
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 κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες αποτελούνται από
υλικά όπως πέτρες ή τσιµεντόλιθους ή ξύλα ή κλαδιά ή λαµαρίνες ή συνδυασµό αυτών και
εξυπηρετούν εντατικής µορφής κτηνοτροφία ή µετακινούµενους κτηνοτρόφους.
3. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντατικής µορφής είναι οι σταυλικές εγκαταστάσεις, οι οποίες
ως µέθοδο εκτροφής των ζώων χρησιµοποιούν την εντατική εκτροφή.
4. Αρµόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) είναι η ∆ιεύθυνση 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 ∆ιεύθυνση 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.
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8. Επέκταση και εκσυγχρονισµός της δραστηριότητας είναι κάθε επαύξηση, αλλαγή ή
συµπλήρωση του αριθµού των ισοδυνάµων 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 που
ορίζεται από το περίγραµµα που περιλαµβάνει τις εγκαταστάσεις αυτής, όπως χώροι στέγασης
ζώων, αποθήκες, εγκαταστάσεις χειρισµού αποβλήτων.
Άρθρο 2
Κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων µε βάση τα είδη των κτηρίων
και τη δυναµικότητά τους
Ι. Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται, ανάλογα µε το είδος της κατασκευής και τη
µορφή τους, στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Κατηγορία πρώτη: Πρόχειρα καταλύµατα ζώων, για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση
οικοδοµικής άδειας.
β) Κατηγορία δεύτερη:
αα) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται σύµφωνα µε εγκεκριµένους
τύπους

κτηνοτροφικών

στεγάστρων

µε

σκελετό

θερµοκηπίου,

σύµφωνα

µε

την

αριθ.

5888/322004 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων ‘Έργων
και Γεωργίας (Β’355), για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης του τύπου κατασκευής από
την αρµόδια Πολεοδοµία.
ββ) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν µέγεθος µέχρι 300 τ.µ και κατασκευάζονται
σύµφωνα µε εγκεκριµένα πρότυπα κατασκευών, κατά την αριθ. 281273/27.82004 κοινή
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Γεωργίας
(Β’1396), για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης των προτύπων κατασκευής από την
αρµόδια Πολεοδοµία.
γ) Κατηγορία τρίτη: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής
άδειας.
2. Η κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ανάλογα µε τις επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον, οι οποίες καθορίζονται από τη δυναµικότητά τους, γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 1
του ν. 4014/2011 και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της
παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ως άνω νόµου.
Άρθρο 3
Αρχή Αδειοδότησης
1. Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
εντός των ορίων της οποίας είναι εγκατεστηµένη η κτηνοτροφική εγκατάσταση, χορηγεί την
άδεια

εγκατάστασης

κτηνοτροφικής

εγκατάστασης,

ανακαλεί,
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µεταβιβάζει την άδεια, όταν συντρέχει περίπτωση, και επιβάλλει τις προβλεπόµενες στο νόµο
διοικητικές κυρώσεις.
Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας είναι
επίσης αρµόδια:
α) Να αποφασίζει επί των γνωµοδοτήσεων της επιτροπής σταυλισµού του άρθρου 4.
β) Να αυξάνει µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη της αρµόδιας επιτροπής
σταυλισµού του άρθρου 4, την ελάχιστη έκταση γηπέδου που απαιτείται για την κατασκευή
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5, ανάλογα µε:
αα) Τον αριθµό των ζώων που πρόκειται να διατηρηθούν στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,
ββ) το σύστηµα εκτροφής αυτών, σύµφωνα µε τις ζωοτεχνικές µεθόδους και
γγ) τις προβλεπόµενες υγειονοµικές προϋποθέσεις για την εγκατάστασή τους.
Αν υπάρχει αδυναµία για την αύξηση της υφιστάµενης έκτασης του γηπέδου, η ∆ιεύθυνση
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας καθορίζει τον αριθµό
των ζώων, που µπορούν να εκτραφούν σε αυτή, µε βάση τα κριτήρια των περιπτώσεων ββ’ και
γγ’.
2.

Οι

αποφάσεις

της

∆ιεύθυνσης

Αγροτικής

Οικονοµίας

και

Κτηνιατρικής

της

οικείας

Περιφερειακής Ενότητας υπόκεινται στην ένσταση του άρθρου 11.
Άρθρο 4
Επιτροπή Σταυλισµού
1. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας συνιστάται τριµελής επιτροπή σταυλισµού που
αποτελείται από:
α) Έναν γεωπόνο ή κτηνίατρο των υπηρεσιών του υποτοµέα Γεωργίας της αρµόδιας
Περιφερειακής Ενότητας, ως Πρόεδρο.
β)Έναν ιατρό - υγιεινολόγο ή επόπτη δηµόσιας υγείας των υπηρεσιών του τοµέα Υγείας ης
αρµόδιας Περιφερειακής Ενότητας.
γ)Έναν υπάλληλο των υπηρεσιών του τοµέα Έργων Χωροταξίας-Περιβάλλοντος της αρµόδιας
Περιφερειακής Ενότητας.
Καθήκοντα γραµµατέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος της αρµόδιας Περιφερειακής Ενότητας.
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται µέσα σε τριάντα ηµέρες από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, συγκροτείται η επιτροπή και ορίζονται για δύο έτη τα τακτικά
µέλη της επιτροπής µε τους αναπληρωτές τους και ο γραµµατέας της επιτροπής. Οι αναπληρωτές
ανήκουν στην ίδια υπηρεσία µε το αντίστοιχο τακτικό µέλος.
2. Η επιτροπή οταυλισµού είναι αρµόδια για τον έλεγχο, τη διενέργεια αυτοψίας, την παροχή
γνώµης για κάθε θέµα εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης και επιβολής των διοικητικών
κυρώσεων και µέτρων του άρθρου 10, καθώς και για την παροχή γνώµης για θέµατα της
περίπτωσης β’ του άρθρου 3 και για θέµατα των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 5.
3. Η επιτροπή σταυλισµού, για κάθε γνώµη της συντάσσει πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στην
ΑΑΑ. Πριν την παροχή γνώµης, καλεί τον ενδιαφερόµενο να εκφράσει τις απόψεις του, σύµφωνα
µε το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α’45).
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Άρθρο 5
Θέσεις, ελάχιστη έκταση, ελάχιστες αποστάσεις Κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
και τρόπος µέτρησης αυτών
1. Οι κάθε είδους κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ιδρύονται και λειτουργούν
κατοικηµένες

περιοχές

(πόλεις,

κωµοπόλεις,

χωριά,

οικισµούς),

καθώς

πέρα από

επίσης

και

από

λουτροπόλεις, παραδοσιακούς οικισµούς, εθνικούς και επαρχιακούς δρόµους, σιδηροδροµικές
γραµµές, ποτάµια, λίµνες, αιγιαλούς, παραλίες, τη ζώνη Α’ κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων ή
χαρακτηρισµένους τουριστικούς χώρους, νοσοκοµεία, ευαγή ιδρύµατα, εκπαιδευτήρια, καθώς και
από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στρατόπεδο, 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

δραστηριοτήτων

αποστάσεις,

που

χρήζουν

µεταξύ

κτηνοτροφικών

προστασίας,

αναφέρονται

εγκαταστάσεων
στους

πίνακες

και
1

χώρων
και

2

ή
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, στρατόπεδο ή άλλη δραστηριότητα που αναφέρεται στην
παράγραφο 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, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και του τυχόν συναρµόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής
σταυλισµού και της ΑΑΑ. Κατά της απόφασης αυτής ο θιγόµενος µπορεί να προσφύγει στο
αρµόδιο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο για το δικαστικό προσδιορισµό πλήρους αποζηµίωσής του.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, για τα νησιά οι αποστάσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα του
άρθρου 20 του παρόντος, ισχύουν µειωµένες κατά 20%.
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.
PoliceNET of Greece – www.policenet.gr

4

Η µέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων γίνεται µε βάση τους πίνακες κατάταξης των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ανάλογα µε τη δυναµικότητά τους, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του
ν. 4014/2011 και την προβλεπόµενη στην παράγραφο 4 αυτού υπουργική απόφαση.
β) Η µέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων γίνεται από το πλησιέστερο σηµείο του ορίου
του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης µέχρι:
αα) Τον άξονα εθνικών δρόµων και σιδηροδροµικών γραµµών.
ββ) Τις όχθες φυσικών και τεχνητών λιµνών, ταµιευτήρων πόσιµου νερού και ποταµών.
γγ) Την κατά το ν. 2971/2001 (Α’285) προσδιοριζόµενη γραµµή αιγιαλού ή παραλία, στις
περιπτώσεις ακτών.
δδ) 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.
εε) 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, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του
τυχόν συναρµόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής σταυλισµού και της
ΑΑΑ. Κατά της απόφασης αυτής ο θιγόµενος µπορεί να προσφύγει στο αρµόδιο ∆ιοικητικό
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 κροκόδειλοι, χελώνες και φίδια, καθορίζονται κατά περίπτωση, κατά την κρίση της ΑΑΑ,
µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής σταυλισµού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία
και να µην επηρεάζεται δυσµενώς το περιβάλλον.
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7. Με ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της ΑΑΑ, που εκδίδεται µετά από γνώµη της επιτροπής
σταυλισµού, επιτρέπεται σε συγκεκριµένη περίπτωση να µειωθούν µέχρι και 25% οι αποστάσεις
που αναφέρονται στους πίνακες του Παραρτήµατος του άρθρου 20. Τη µείωση των αποστάσεων
µέχρι και 25% είναι δυνατόν να ζητήσουν µόνο γιο συγκεκριµένη περίπτωση κτηνοτροφικής
εγκατάστασης τόσο οι αρµόδιες υπηρεσίες, όσο και ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος. 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. Με ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της ΑΡΑ, που εκδίδεται µετά από γνώµη της επιτροπής
σταυλισµού, επιτρέπεται να µειωθούν µέχρι και 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.
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, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, 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 28 του
παρόντος.
10. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων, όπως
τυροκοµεία

και

κτηνοτροφικών

αλλαντοποιεία,
εγκαταστάσεων

εντός
για

ή

την

σε

όµορο

επεξεργασία

ακίνητο

µε

τις

αποκλειστικά

εγκαταστάσεις
οµοειδών

των

προϊόντων

ιδιοπαραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της εκάστοτε
ισχύουσας υγειονοµικής ή άλλης νοµοθεσίας για τις επιχειρήσεις αυτές και ότι εξασφαλίζονται
όλες οι απαραίτητες συνθήκες για ην ασφάλεια των παραγόµενων προϊόντων. Η ποιότητα των
προϊόντων πιστοποιείται µε έκθεση γεωτεχνικού συµβούλου. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να
λειτουργούν υπό τον ίδιο µε την κτηνοτροφική εγκατάσταση φορέα και δεν µεταβιβάζονται σε
άλλο φορέα. Η έκδοση των απαραίτητων παραστατικών για τη διακίνηση των προϊόντων δεν
αλλάζει το ασφαλιστικό καθεστώς του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
11.

Φορείς

κτηνοτροφικών

εγκαταστάσεων

επιτρέπεται

να

διαθέτουν

ιδιοπαραχθέντα

γαλακτοκοµικά προϊόντα εντός των λαϊκών αγορών, τηρουµένων, κατά τη µεταφορά και τη
διαδικασία πώλησης αυτών, των ισχυουσών υγειονοµικών και αγορανοµικών διατάξεων, καθώς
και των διατάξεων του ισχύοντος κάθε φορά Κώδικα Ποτών και Τροφίµων και αφού εφοδιαστούν
προηγουµένως µε την απαραίτητη άδεια, που εκδίδεται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα,
βάσει των κειµένων διατάξεων περί διάθεσης προϊόντων στις λαϊκές αγορές.
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Άρθρο 6
∆ιαδικασία χορήγησης άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
1. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι να εξετάζονται,
λεπτοµερώς, οι συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας των οικείων
µονάδων και η τήρηση των αντίστοιχων όρων και προϋποθέσεων για την προστασία των
εργαζοµένων, των περιοίκων και του περιβάλλοντος από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή
ενόχλησης ή ρύπανσης του περιβάλλοντος, που µπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία της
εγκατάστασης ή από τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται σε αυτήν.
2. Η αίτηση εγκατάστασης κτηνοτροφικών µονάδων είναι προεκτυπωµένη και περιλαµβάνει
κατάλογο των απαιτουµένων δικαιολογητικών, η ύπαρξη των οποίων ελέγχεται κατά την
κατάθεσή της.
3. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης της πρώτης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 απαιτείται κατάθεση φακέλου µε τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ενδιαφερόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου στην ΑΑΑ για χορήγηση άδειας
εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης, µε αναφορά της δυναµικότητάς της, εκφρασµένης
σε αριθµό εκτρεφοµένων ζώων, και της γεωγραφικής θέσης της µε συντεταγµένες αναφοράς.
Στην αίτηση ο αιτών δηλώνει υποχρεωτικά τη διεύθυνση επικοινωνίας του.
β) ∆ήλωση του µελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των προβλεπόµενων
ΠΠ∆, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4814/2811. Σε περίπτωση που δεν
έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ως άνω νόµου δεν
υφίσταται υποχρέωση κατάθεσης του παρόντος δικαιολογητικού.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α’75), στην οποίο ο ενδιαφερόµενος φορέας δηλώνει ότι
τα δηλούµενα στοιχεία της εκµετάλλευσης είναι αληθή και ότι η εκµετάλλευση λειτουργεί
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε:
αα) την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας,
ββ) την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφόµενων ζώων,
γγ)

τις

ελάχιστες

αποστάσεις

µεταξύ

κτηνοτροφικών

εγκαταστάσεων

και

χώρων

ή

δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, καθώς και οικισµών και πηγών ύδατος.
δδ) την ιδιοκτησία ή τις νόµιµες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της κτηνοτροφικής
εκµετάλλευσης και
εε) τους όρους της εργατικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων και τις
σχετικές

υγειονοµικές

διατάξεις.

Στην

υπεύθυνη

δήλωση

αναφέρεται

επίσης

ότι

ο

ενδιαφερόµενος φορέας έχει γνώση των συνεπειών της ισχύουσας νοµοθεσίας, σε περίπτωση µη
τήρησης των αναφερόµενων στην υπεύθυνη δήλωσή του.
Το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης µέχρι τον έλεγχο
τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων µε αυτοψία και σύνταξη σχετικού πρακτικού από την
αρµόδιο επιτροπή σταυλισµού, εντός προθεσµίας ενός µηνός από την κατάθεση του φακέλου.
Εντός της ανωτέρω προθεσµίας και µετά τον επιτόπιο έλεγχο η ΑΑΑ εκδίδει την άδεια
εγκατάστασης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου ή την απορρίπτει
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4. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2, πριν από την άδεια εγκατάστασης απαιτείται
άδεια προέγκρισης εγκατάστασης, για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται κατάθεση φακέλου µε
τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ενδιαφερόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου στην ΑΑΑ για χορήγηση άδειας
προέγκρισης εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Στην αίτηση ο αιτών δηλώνει
υποχρεωτικά τη διεύθυνση επικοινωνίας του.
β) Για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που περιλαµβάνονται στις κατηγορίες Α’ και του ν.
4014/2011:
αα)

Για

κτηνοτροφικές

εγκαταστάσεις

της

κατηγορίας

Α’

του

ν.

4014/2011,

Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), σύµφωνα µε τα άρθρα 2 έως 4 του πιο πάνω νόµου, η
οποία διαβιβάζεται από την ΑΑΑ στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή.
ββ) Για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας του ν. 4014/2011, για τις οποίες δεν
ακολουθείται η διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
∆εσµεύσεις (ΠΠ∆), απαιτείται σχετική δήλωση του µελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για
την ανάληψη των προβλεπόµενων ΠΠ∆, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.
4014/2011. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του
άρθρου

8

του

ως

άνω

νόµου

δεν

υφίσταται

υποχρέωση

κατάθεσης

του

παρόντος

δικαιολογητικού.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος φορέας ή ο µηχανικός ή ο
γεωτεχνικός για λογαριασµό του ενδιαφεροµένου δηλώνουν ότι τα δηλούµενο στοιχεία της
εκµετάλλευσης είναι αληθή και ότι η εκµετάλλευση λειτουργεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις σχετικά µε:
αα) την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας,
ββ) την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφόµενων ζώων,
γγ)

τις

ελάχιστες

αποστάσεις

µεταξύ

κτηνοτροφικών

εγκαταστάσεων

και

χώρων

ή

δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, καθώς και οικισµών και πηγών ύδατος.
δδ) την ιδιοκτησία και νόµιµη χρήση του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης και
εε) τους όρους της εργατικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων και τις
σχετικές

υγειονοµικές

διατάξεις.

Στην

υπεύθυνη

δήλωση

αναφέρεται

επίσης

ότι

ο

ενδιαφερόµενος φορέας έχει γνώση των συνεπειών της ισχύουσας νοµοθεσίας, σε περίπτωση µη
τήρησης των αναφερόµενων στη υπεύθυνη δήλωσή του.
δ)

Έκθεση

γεωτεχνικού

συµβούλου,

περιγράφουσα

την

ικανοποίηση

των

ζωοτεχνικών

δεδοµένων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης εκδίδεται αυθηµερόν, εφόσον ο φάκελος περιέχει τα
ανωτέρω στοιχεία. Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης έχει ην ισχύ άδειας εγκατάστασης µέχρι
την έκδοση της τελευταίας και όχι πλέον των τριών µηνών από τη χορήγησή της. 5. α) Για τη
χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης ης δεύτερης και τρίτης κατηγορίας
κτηνοτροφικών

εγκαταστάσεων

της

παραγράφου

1

του

άρθρου

2

του

παρόντος,

ο

ενδιαφερόµενος υποβάλει αίτηση στην ΑΑΑ, µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των
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εγκαταστάσεων και τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την µεταφορά ζωϊκού κεφαλαίου σε
αυτή, στην οποία δηλώνει υποχρεωτικά τη διεύθυνση επικοινωνίας του και η οποία συνοδεύεται
από:
αα) Άδεια προέγκρισης εγκατάστασης.
ββ) Αν πρόκειται για κτηνοτροφική εγκατάσταση της δεύτερης κατηγορίας της παραγράφου 1
του άρθρου 2 του παρόντος, πιστοποιητικό τήρησης του τύπου ή των προτύπων κατασκευής των
κτηριακών εγκαταστάσεων από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις αριθ.
281273/27.8.2004

και

5888/3.2.2004

κοινές

αποφάσεις

των

Υπουργών

Περιβάλλοντος

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Γεωργίας.
γγ) Αν πρόκειται για κτηνοτροφική εγκατάσταση της τρίτης κατηγορίας της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 του παρόντος, οικοδοµική άδεια των κτηριακών εγκαταστάσεων από την αρµόδια
πολεοδοµική υπηρεσία.
δδ) Στην περίπτωση που οι ως άνω κτηριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής εγκατάστασης
απαλλάσσονται από την υποχρέωση οικοδοµικής άδειας ή είναι αυθαίρετες, αντί των ανωτέρω, η
αίτηση συνοδεύεται αντίστοιχα από βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης
οικοδοµικής άδειας από την αρµόδια
πολεοδοµική υπηρεσία ή από απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση των κτηριακών
εγκαταστάσεων από την εκάστοτε αρµόδια πολεοδοµική ή άλλη υπηρεσία.
Η ΑΑΑ ζητεί από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (ΑΕΠΟ), όταν αυτή απαιτείται σύµφωνα µε το ν. 4014/2011, την οποία επισυνάπτει στην
ανωτέρω αίτηση του ενδιαφεροµένου φορέα. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η υπουργική
απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ως άνω νόµου δεν
υφίσταται υποχρέωση επισύναψης ΑΕΠΟ.
β) Η επιτόπια διαπίστωση της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων λειτουργίας της
κτηνοτροφικής εγκατάστασης γίνεται µε αυτοψία και σύνταξη σχετικού πρακτικού από την
αρµόδια επιτροπή σταυλισµού, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της
αίτησης για άδεια εγκατάστασης. Η ΑΑΑ, εντός της ανωτέρω προθεσµίας, ελέγχει το φάκελο της
εγκατάστασης για να διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
γ) Αν από την αρµόδια επιτροπή σταυλισµού και την ΑΑΑ διαπιστωθεί η ύπαρξη των νόµιµων
προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, καθώς και η ορθότητα των
στοιχείων που δηλώνει ο ενδιαφερόµενος φορέας ή ο µηχανικός ή ο γεωτεχνικός, κατά το στάδιο
της χορήγησης άδειας προέγκρισης εγκατάστασης, η ΑΑΑ εκδίδει την άδεια εγκατάστασης.
δ) Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή παρέκκλιση από την ισχύουσα νοµοθεσία ή από το
περιεχόµενο

των

δικαιολογητικών

του

φακέλου,

η

ΑΑΑ

καλεί

τον

ενδιαφερόµενο

να

αποκαταστήσει ή να συµπληρώσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός ευλόγου χρονικού
διαστήµατος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της
προθεσµίας ή ελλιπούς συµµόρφωσης, η αίτηση απορρίπτεται και σφραγίζονται οι τυχόν
εγκαταστάσεις.
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6. Σε περιοχές που είναι ενταγµένες στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000, σύµφωνα µε το ν.
3937/2011

(A-60),

επιτρέπεται

δυναµικότητας, καθώς

η

εγκατάσταση

και η επέκταση των

κτηνοτροφικής

µονάδας,

υφιστάµενων, σύµφωνα

ανεξαρτήτως

µε τους

ειδικούς

περιβαλλοντικούς και άλλους όρους που ισχύουν κάθε φορά για τις περιοχές αυτές.
7. Μετά την αδειοδότηση, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης µπορεί να δηλώσει στη
∆ιεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αν επιθυµεί
να συνεργαστεί µε τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας, προκειµένου να δέχεται φοιτητές γεωτεχνικών
τµηµάτων ή σχολών για την πρακτική άσκησή τους. Κατάλογος, που θα περιλαµβάνει τις
ενδιαφερόµενες κτηνοτροφικές µονάδες, θα διανέµεται ετησίως από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας.
8. ∆ηµιουργούνται Κτηνοτροφικές Μονάδες Καινοτοµίας (ΚΤΗ.ΜΟ.Κ.). Είναι οι µονάδες που,
µετά από δήλωσή τους επιθυµούν να ενταχθούν σε καθεστώς στενής συνεργασίας µε τα ΑΕΙ και
ΑΤΕΙ της χώρας, προκειµένου να εφαρµόζουν καινοτόµες και σύγχρονες ιδέες, µε σκοπό την
αυξηµένη προστιθέµενη αξία των παραγοµένων προϊόντων, αλλά και τον εκσυγχρονισµό των
ίδιων των εκµεταλλεύσεων. Οι ΚΤΗ.ΜΟ.Κ. εφοδιάζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων µε ειδικό σήµα. Οι διαδικασίες εφαρµογής του ειδικού σήµατος, αλλά και οι
προϋποθέσεις υπαγωγής των κτηνοτροφικών µονάδων σε αυτό, καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που εκδίδεται µέσα σε έξι (6) µήνες από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Με κ.υ.α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίµων,
του

Υπουργείου

Παιδείας,

∆ια

Βίου

Μάθησης

Και

Θρησκευµάτων

και

του

Υπουργείου

Οικονοµικών είναι δυνατή η επιχορήγηση των ΚΤΗ.ΜΟΚ. για τη συµµετοχή

τους σε

συγκεκριµένα προγράµµατα καινοτοµίας. Το ύψος της επιχορήγησης, αλλά και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια, καθορίζεται από την ανωτέρω κ.υ.α..
Άρθρο 7
Τροποποίηση ή µεταβίβαση της άδειας εγκατάστασης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης
Και συστέγαση κτηνοτροφικών µονάδων
1. Οι άδειες εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων:
α) Τροποποιούνται, όταν επέλθει αλλαγή στην επωνυµία του φορέα, φυσικού ή νοµικού
προσώπου.
β) Μεταβιβάζονται, όταν περιέλθει, µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, η κυριότητα ή το δικαίωµα
εκµετάλλευσης της δραστηριότητας, του ζωικού κεφαλαίου και του µηχανολογικού εξοπλισµού
σε νέο φορέα, µετά από καθολική ή ειδική διαδοχή.
2. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου στην ΑΡΑ, συνοδευόµενη από τα σχετικά αποδεικτικά
έγγραφα, χορηγείται αυθηµερόν η τροποποιηµένη ή µεταβιβαζόµενη άδεια, εφόσον δεν έχει
επέλθει αύξηση της δυναµικότητας ή επέκταση ή µεταφορά ή αλλαγή του είδους της
κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας της.
Η συνδροµή των παραπάνω προϋποθέσεων βεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος,
σύµφωνα µε το ν.1599/1986. Σε κάθε περίπτωση, η επιτροπή σταυλισµού µπορεί να ελέγξει την
ορθότητα των όσων δηλώνονται.
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3. Ο νέος φορέας ευθύνεται, για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόµου από το χρόνο
περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας ή του δικαιώµατος εκµετάλλευσης της κτηνοτροφικής
µονάδας.
4. Επιτρέπεται η συστέγαση κτηνοτροφικών µονάδων στην ίδια εγκατάσταση, εφόσον η
δυναµικότητά της το επιτρέπει Οι συστεγαζόµενοι κτηνοτρόφοι µπορούν να είναι δικαιούχοι
προγραµµάτων ενίσχυσης της εγκατάστασης τους από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα στο
ακέραιο.
Άρθρο 8
∆ιακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην περίπτωση γεγονότων
ανωτέρας βίας
1. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, παρά το γεγονός της
τήρησης όλων των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται από τις οικείες άδειες εγκατάστασης,
επιβάλλεται, όταν από τη λειτουργία της, ως απόρροια εκτάκτου και µη προβλεπόµενου σε
κανονικές συνθήκες γεγονότος, ιδίως σε περίπτωση εµφάνισης επιδηµίας ζωονόσου ή επιζωοτίας,
προκαλείται άµεσος κίνδυνος για:
α) Τη δηµόσια υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών.
β) Την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζοµένων.
γ) Την ασφάλεια των περιοίκων.
δ) Την προστασία του περιβάλλοντος.
2. Μετά από απόφαση της ΑΑΑ ή του αρµοδίου για το έκτακτο γεγονός Υπουργού, διακόπτεται η
λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης από τα όργανα της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας, µε τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών ή από τις ίδιες τις αστυνοµικές αρχές, µε τη
σφράγιση του παραγωγικού εξοπλισµού της εγκατάστασης ή σε περίπτωση αποθήκης ή
επικινδύνων εγκαταστάσεων µε τη σφράγιση αυτών, χωρίς προηγούµενη ακρόαση των
εκπροσώπων της επιχείρησης, για ορισµένο χρόνο, που µπορεί να παραταθεί για όσο διάστηµα
διαρκεί το έκτακτο κι απρόβλεπτο γεγονός που επέβαλε τη σφράγιση.
3. Στις περιπτώσεις προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης,
λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, δύναται να
αποζηµιωθεί. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το ύψος της αποζηµίωσης και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του
τυχόν συναρµόδιου Υπουργού.
Άρθρο 9
∆ιοικητικοί υγειονοµικοί και επιτόπιοι έλεγχοι
1. ∆ιοικητικοί έλεγχοι πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου διενεργούνται πριν από τη
χορήγηση της άδειας και οποτεδήποτε, µεταγενέστερα, από την ΑΑΑ, όποτε αυτό κρίνεται
αναγκαία

ή

σκόπιµο.

Τα

στοιχεία

του

φακέλου

διασταυρώνονται
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µηχανογραφηµένων ή µη βάσεων δεδοµένων και µε στοιχεία τηρούµενα σε άλλες δηµόσιες
υπηρεσίες ή επαγγελµατικές οργανώσεις.
2. Οι υγειονοµικοί έλεγχοι, στις κάθε είδους κτηνοτραφικές εγκαταστάσεις, ασκούνται τακτικά ή
έκτακτα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
3. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται τακτικά και έκτακτα. Ο τακτικός έλεγχος διενεργείται
υποχρεωτικά κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και στη συνέχεια
ανά διετία. Ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται οποτεδήποτε, κατά την κρίση της ΑΑΑ, ή εφόσον
υπάρχουν καταγγελίες µε βάσιµες ενδείξεις για παραβάσεις ισχυόντων νόµων, υγειονοµικών ή
πολεοδοµικών διατάξεων ή άλλων κανονισµών.
Άρθρο 10
∆ιοικητικές κυρώσεις και µέτρα
1. Σε όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διαπιστώνεται παράβαση, µετά από αυτοψία, των
διατάξεων

του

παρόντος

νόµου

και

των

κανονιστικών

πράξεων

που

εκδίδονται

κατ

εξουσιοδότηση αυτού ή παράλειψη τήρησης των όρων και περιορισµών που καθορίζονται µε τις
αποφάσεις της ΑΑΑ, µε απόφαση της ΑΑΑ, µετά από γνώµη της επιτροπής σταυλισµού,
επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική ή µερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας, µε
αντίστοιχη ανάκληση της άδειας λειτουργίας, και χορήγηση της αναγκαίας κατά περίπτωση
προθεσµίας για την αποµάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της
παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, την προκαλούµενη περιβαλλοντική και υγειονοµική
επιβάρυνση ή
β) διοικητικό πρόστιµο το ύψος του οποίου κυµαίνεται από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ µέχρι
εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, τη
συχνότητα, την υποτροπή, την προκαλούµενη περιβαλλοντική και υγειονοµική επιβάρυνση ή
γ) συνδυασµό των κυρώσεων των περιπτώσεων α’ και β’.
2. Με απόφαση της ΑΑΑ, στους υπεύθυνους των φορέων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και
στους µηχανικούς ή γεωτεχνικούς που υπογράφουν τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν1599/1986, οι
οποίες υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, επιβάλλεται πρόστιµο που
κυµαίνεται από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, αν, ύστερα
από επιθεώρηση των αρµόδιων οργάνων, διαπιστώνεται ότι το περιεχόµενο των δηλώσεων που
υποβλήθηκαν είναι ψευδές.
3. Πριν από την επιβολή οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης ή διοικητικού προστίµου που
προβλέπεται οπό την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, η ΑΑΑ, µετά από γνώµη της επιτροπής
σταυλισµού, καλεί εγγράφως, µε αποδεικτικό επίδοσης της σχετικής κλήσης, σε ακρόαση, τον
κάτοχο της άδειας ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή τον µηχανικό ή γεωτεχνικό που υπέγραψε τη
ψευδή υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνο µε το Κ.∆.∆., ο οποίος δύναται να αναπτύξει προφορικώς ή
εγγράφως τις απόψεις του εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, από την ηµέρα επίδοσης σε
αυτόν, του σχετικού εγγράφου.
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4. Μετά την ανάπτυξη των απόψεων του ενδιαφεροµένου, το αποφασίζον όργανο, µετά από
γνώµη της επιτροπής σταυλισµού, αν κρίνει ότι για τις παραβάσεις της παραγράφου 1 είναι
εφικτή η εκτέλεση των απαραιτήτων βελτιωτικών εργασιών, για την αποκατάσταση της οµαλής
λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεών του, και εφόσον κριθεί, ότι η επί βραχύ χρονικό
διάστηµα συνέχιση της λειτουργίας αυτών υπό τις ίδιες συνθήκες δεν απειλεί άµεσα τη δηµόσια
υγεία, µπορεί να µην επιβάλλει κύρωση, αλλά να καθορίσει µε απόφασή του, τις συγκεκριµένες
βελτιώσεις, που πρέπει να γίνουν στις ανωτέρω εγκαταστάσεις τους, τάσσοντας, αναλόγως του
µεγέθους των βελτιώσεων και της σοβαρότητας του προβλήµατος, που δηµιουργείται από την
πληµµελή λειτουργία των εγκαταστάσεων, εύλογη προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
τρεις (3) µήνες.
5. Η διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας πραγµατοποιείται, µετά την πάροδο ης προθεσµίας
αποµάκρυνσης του ζωικού κεφαλαίου, από όργανα της Περιφερειακής Ενότητας, µε τη συνδροµή
των αστυνοµικών αρχών ή από τις ίδιες τις αστυνοµικές αρχές, µε τη σφράγιση του παραγωγικού
εξοπλισµού της εγκατάστασης ή σε περίπτωση αποθήκης ή επικινδύνων εγκαταστάσεων µε τη
σφράγιση αυτών. Η ΑΑΑ, µετά από ενηµέρωση του φορέα της εγκατάστασης, µπορεί να ζητήσει
τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος στη συγκεκριµένη εγκατάσταση από τον διαχειριστή
του δικτύου ή του συστήµατος ηλεκτροδότησης, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν στη
ζητούµενη διακοπή εντός προθεσµίας δύο µηνών από τη σχετική ειδοποίησή τους.
6. Οι πιο πάνω διοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε
ποινικών, αστικών ή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις. Τα πρόστιµα
αποτελούν πόρο της οικείας Περιφέρειας και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.).
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εξειδικεύονται ή συµπληρώνονται τα κριτήρια
και η διαδικασία επιβολής των πιο πάνω κυρώσεων και ο τρόπος κλιµάκωσης των προστίµων των
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Με όµοια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται το
ύψος των προστίµων που προβλέπονται στο νόµο αυτόν.
Άρθρο 11
∆υνατότητα ένστασης
Κατά των αποφάσεων της ΑΑΑ µε τις οποίες χορηγούνται άδειες προέγκρισης εγκατάστασης ή
εγκατάστασης ή απορρίπτονται αιτήσεις για τις δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις του
παρόντος νόµου, καθώς επίσης και κατά των αποφάσεων µε τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές
κυρώσεις και πρόστιµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10, χωρεί ειδική διοικητική
ένσταση του ενδιαφεροµένου στη ∆ιεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία και αποφασίζει αµετακλήτως εντός προθεσµίας ενός (1)
µηνός. Η κοινοποίηση των αποφάσεων της ΑΑΑ που γίνεται στην διεύθυνση που δηλώνει ο
ενδιαφερόµενος στην αίτηση που καταθέτει για χορήγηση άδειας προέγκρισης εγκατάστασης ή
εγκατάστασης θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, έγκυρη.
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Άρθρο 12
Μητρώο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων - Ενίσχυση διαφάνειας
1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµιουργείται και τηρείται εφεξής
αυτοτελές ηλεκτρονικό υπο-µητρώο όλων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στα πλαίσια του
ήδη λειτουργούντος κτηνιατρικού µητρώου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
και στον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Το µητρώο τελεί υπό την εποπτεία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ζωικής
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία καθορίζει τον τρόπο
σύστασής του, το περιεχόµενό του, καθώς και τη διαρκή επικαιροποίησή του. Για κάθε
χορηγούµενη άδεια εγκατάστασης ενηµερώνεται το µητρώο.
2. Η ΑΑΑ οφείλει να αναρτά στον οικείο διαδικτυακό της τόπο τις υπεύθυνες δηλώσεις των
παραγράφων 3, περίπτωση γ’, και 4, περίπτωση δ’, του άρθρου 6, τις άδειες εγκατάστασης, που
εκδίδονται στο πλαίσιο του παρόντος νόµου από την ΑΑΑ, καθώς και όλες τις αποφάσεις,
εγκρίσεις και τα αποτελέσµατα ελέγχων που παρεµβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας
αδειοδότησης των δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόµου, σύµφωνα
µε το οριζόµενο στις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112).
Άρθρο 13
Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε δάση, δασικές ή δηµόσιες εκτάσεις
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 46 του ν. 998/1979 (Α’ 289) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Σταυλισµού και µε την επιφύλαξη της έγγραφης
αιτιολογηµένης άρνησης, που δίνεται στον ενδιαφερόµενο αιτούντα, υποχρεούται ο αρµόδιος
δασάρχης µε άδειά του, που χορηγείται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την υποβολή της
αίτησης Και για χρονική διάρκεια δεκαπέντε (15) ετών, µε δυνατότητα παράτασης, να επιτρέπει
την εγκατάσταση εντός δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και δηµοσίων εκτάσεων της παρ. 7
του άρθρου 3 του ν. 99811979, όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
3208/2003 (Α’303) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, εκτροφείων θηραµάτων, ιχθυοτροφείων,
εκτροφείων

γουνοφόρων

και

ιδίως

επισκέψιµων

κτηνοτροφικών

µονάδων

εκτροφής

απειλουµένων µε εξαφάνιση αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, µε σκοπό τη διάσωση,
διάδοση, προβολή και παραδοσιακή διαχείριση του προαναφερθέντος ζωικού κεφαλαίου και των
προϊόντων του. Εάν η προθεσµία των τριών (3) µηνών παρέλθει άπρακτη από πλευράς
∆ασαρχείου, η αίτηση του ενδιαφεροµένου θεωρείται ως εγκριθείσα.
5α. ∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση των ανωτέρω µονάδων, µε εξαίρεση τα µελισσοκοµεία, σε
εκτάσεις των περιπτώσεων β’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 998/1979, καθώς και σε
εκτάσεις της περίπτωσης α’ της ίδιας παραγράφου και άρθρου, όπως η περίπτωση αυτή
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003, µε εξαίρεση τα δίκτυα και τις
περιοχές που προστατεύονται από τις διατάξεις του δικαίου της Ε.Ε., στις οποίες επιτρέπεται η
εγκατάσταση των ανωτέρω µονάδων, αν προβλέπεται από τα σχέδια διαχείρισής τους και, σε
περίπτωση µη ύπαρξης αυτών, κατόπιν εγκεκριµένης περιβαλλοντικής µελέτης.
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5β. Στην άδεια εγκατάστασης της παραγράφου 1 ορίζονται υποχρεωτικό τα µέτρα ασφαλείας που
πρέπει να ληφθούν και οι υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας και οι συνέπειες µη τήρησης
αυτών που συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας. Η µη τήρηση αυτών συνεπάγεται την
ανάκληση της άδειας. Οι άδειες εγκατάστασης δεν θεµελιώνουν κανένα άλλο δικαίωµα επί των
εκτάσεων που διατίθενται για το συγκεκριµένο σκοπό.
5γ.

Κτηνοτροφικές

ιχθυοτροφεία,

εγκαταστάσεις,

εκτροφεία

πτηνοτροφεία,

γουνοφόρων

ή

άλλες

µελισσοκοµεία,
συναφείς

εκτροφεία

κτηνοτροφικές

θηραµάτων,
µονάδες

που

λειτουργούν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας,
συνεχίζουν τη λειτουργία τους για µία τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός της
οποίας οφείλουν να λάβουν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή βεβαίωση απαλλαγής από
περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Κατά τη διάρκεια της
ανωτέρω προθεσµίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής
προστίµων, κατεδάφισης, που τυχόν έχουν εκδοθεί και εφόσον εκδοθούν όλες οι απαιτούµενες
διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις οι πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν.
Η συνέχιση της λειτουργίας των ανωτέρω κτηνοτροφικών µονάδων απαγορεύεται στις
περιπτώσεις που εκδοθεί, πλήρως αιτιολογηµένη, πράξη του αρµόδιου ∆ασάρχη, στην οποία
διαπιστώνονται συνεχείς επεκτάσεις των ανωτέρω κτηνοτροφικών µονάδων, κοπή δένδρων του
δάσους ή κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων, που δεν σχετίζονται µε τη λειτουργία των
κτηνοτροφικών µονάδων.»
2. Οι ειδικές ρυθµίσεις που προβλέπονται στο π.δ.190/1981 (Α’ 54) για τη χορήγηση άδειας
εγκατάστασης ποιµνιοστασίων, πτηνοτροφείων, άλλων συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και
µελισσοκοµείων σε δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 2, οι
οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης,
υποχρεούνται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου να λάβουν άδεια
εγκατάστασης µε την υποβολή σχετικής αίτησης συνοδευόµενης από όλα τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 6 του παρόντος δικαιολογητικά. Η διάταξη καταλαµβάνει και όσες κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις λειτουργούσαν χωρίς άδειο εγκατάστασης και ήδη έχει διακοπεί η λειτουργία τους
για το λόγο αυτόν.
Κατά τη διάρκεια των παραπάνω προθεσµιών αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων
αποβολής, επιβολής προστίµων, κατεδάφισης, που τυχόν έχουν εκδοθεί και ανακαλούνται
οριστικά, εφόσον εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης.
Μετά την παρέλευση της προθεσµίας των τριών ετών, η άδεια εγκατάστασης χορηγείται µόνο ον
υποβληθεί η αίτηση, µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και αφού καταβληθεί οποιοδήποτε
χρηµατικό πρόστιµο έχει επιβληθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ή και τις διατάξεις του
άρθρου 10.
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2. Η ίδια ρύθµιση ισχύει και για όσες κτηνοτροφικές µονάδες είναι εγκατεστηµένες χωρίς άδεια
σε δάση, δασικές ή δηµόσιες εκτάσεις, εφόσον εξασφαλίσουν την άδεια του ∆ασάρχη που
προβλέπεται στο άρθρο 13.
3. Σε κτηνοτροφικές µονάδες, οι κτηριακές εγκαταστάσεις των οποίων έχουν χαρακτηριστεί
αυθαίρετες, δίδεται επίσης τριετής παράταση νοµιµοποίησης και µέχρι τότε δεν ισχύουν οι
διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του ν. 4014/2011.
4. Κατά την µεταβατική περίοδο των τριών ετών των προηγουµένων παραγράφων, οι
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις µπορούν να εντάσσονται σε επιδοτούµενα προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταβολή όµως της επιδότησης τελεί πάντα υπό τον όρο της
προηγούµενης απόκτησης της άδειας εγκατάστασης.
5. Σε υφιστάµενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις µε άδεια λειτουργίας, καθώς και εκείνες για τις
οποίες έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας και εφόσον έχουν εν τω µεταξύ εκλείψει οι λόγοι
ανάκλησης, οι οποίες µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχουν αυξήσει τη
δυναµικότητά τους πέραν της προβλεπόµενης από την άδεια λειτουργίας, µε αποτέλεσµα τη µη
τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων του παραρτήµατος του άρθρου 20, παρέχεται η δυνατότητα
στην ΑΑΑ, µετά από πρόταση της επιτροπής σταυλισµού, να εγκρίνει µε απόφασή της µείωση
των απαιτουµένων αποστάσεων µέχρι 25%, υπό τον όρο ότι θα εφαρµόσουν άµεσο τα
καθοριζόµενα στην, ως άνω απόφαση, µέτρα. Η ρύθµιση αυτή ισχύει για δύο χρόνια από την
ισχύ του νόµου αυτού.
6. Οι άδειες λειτουργίας, που έχουν εκδοθεί για ορισµένη χρονική διάρκεια, εξακολουθούν να
ισχύουν µέχρι τη λήξη τους Κατά τη διάρκεια της ισχύος τους εφαρµόζονται οι διατάξεις που
ίσχυαν κατά το χρόνο της έκδοσής τους.
7. Αιτήµατα για ανανέωση άδειας λειτουργίας, που έχει εκδοθεί µε ορισµένη διάρκεια βάσει
προηγούµενου νοµικού πλαισίου και της οποίας έχει λήξει ο χρόνος ισχύος, εξετάζονται ως
αιτήµατα για τη συνέχιση λειτουργίας της δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση
διατηρεί οικονοµική και παραγωγική δραστηριότητα και εκδίδεται άδεια εγκατάστασης, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο.
8. Για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης δραστηριότητας, για την οποία υπάρχει ήδη σε ισχύ
άδεια ίδρυσης, η οποία και εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ή έχει
υποβληθεί ήδη αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος
νόµου. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση για άδεια ίδρυσης ισχύει ως αίτηση άδειας εγκατάστασης.
9. Τυχόν ευθύνη από ζηµία που προκαλείται, πριν από τον προβλεπόµενο έλεγχο, σε περίπτωση
υποβολής από κάθε ενδιαφερόµενο ανακριβών δηλώσεων και στοιχείων κατά τη διαδικασία
έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, βαρύνει αποκλειστικά
και µόνο τον δηλούντα.
Άρθρο 15
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του κατά περίπτωση
συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι αποστάσεις, οι άδειες και κάθε
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σχετική λεπτοµέρεια που αφορά την εγκατάσταση εντός στρατιωτικών µονάδων ή αεροδροµίων
µονάδων εκτροφής σκύλων ή άλλων ζώων, που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται να
χρησιµοποιηθούν για σκοπούς δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας, καθώς και αντίστοιχων
µονάδων που λειτουργούν στα πλαίσια δηµόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών ή ερευνητικών
ιδρυµάτων.
2. Με κ.υ.α. των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συστήνεται οµάδα
εργασίας, αποτελούµενη από υπηρεσιακούς παράγοντες και επιστήµονες των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της
χώρας, προκειµένου να υπάρξει, έπειτα από µελέτη, ενηµέρωση των εµπλεκοµένων φορέων
(µεµονωµένων παραγωγών, οµάδων παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισµών, Ο.Τ.Α.), µε σκοπό
την τόνωση του ενδιαφέροντος για επενδύσεις στον τοµέα της διαχείρισης και αξιοποίησης των
αποβλήτων κτηνοτροφικών µονάδων, αλλά και σφαγείων, ελαιουργείων, τυροκοµείων, κ.λπ..
3. Εντός τριών (3) µηνών από την ψήφιση του παρόντος, εκδίδεται κ.υ.α. των Υπουργών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
παρέχουσα και ρυθµίζουσα τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων ή
ανεµογεννητριών σε κτηνοτροφικές µονάδες αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση.
4. Εντός τριών (3) µηνών από την ψήφιση του παρόντος, εκδίδεται κ.υ.α. των Υπουργών
Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, ρυθµίζουσα την ένταξη των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων στις κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις.
Άρθρο 16
Τροποποίηση του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
Μετά την αριθ. 44 αρµοδιότητα του Υποτοµέα «Κτηνοτροφίας» του Τοµέα Β’ «Γεωργίας Κτηνοτροφίας - Αλιείας» της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 προστίθεται νέα
αρµοδιότητα µε αριθµό 44α ως εξής:
«44α. Η χορήγηση, ανάκληση, ανανέωση, τροποποίηση και µεταβίβαση των αδειών για την
εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων, καθώς και το
σύνολο των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα νόµο.»
Άρθρο 17
∆ιαχείριση ανεπιτηρήτων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή)
1. Ανεπιτήρητο παραγωγικό ζώο είναι το βοοειδές ή προβατοειδές ή αιγοειδές που βρίσκεται
εκτός της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ιδιοκτήτη του, συµπεριλαµβανοµένου του
βοσκότοπου αυτής, άνευ επιτήρησης και το οποίο φέρει ή δεν φέρει σήµανση.
2. Οι δήµοι της χώρας υποχρεούνται να µεριµνούν για την περισυλλογή, µεταφορά, φύλαξη,
διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, µέχρι την ολοκλήρωση των
διαδικασιών για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη
τους.
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3. Για τον παραπάνω σκοπό, οι δήµοι ιδρύουν και λειτουργούν κτηνοτροφική εκµετάλλευση,
επιτρεποµένης της συνεργασίας µε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή
µισθωµένους ή παραχωρούµενους από το ∆ηµόσιο ή την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Για
να λειτουργήσει η προαναφερθείσα κτηνοτροφική εκµετάλλευση, χορηγείται στο δήµο κωδικός
εκµετάλλευσης.
4. Για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συγκροτούνται συνεργεία από
άτοµα κατάλληλα εκπαιδευµένα και έµπειρα στο χειρισµό παραγωγικών ζώων.
5. Τα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται οδηγούνται στην κτηνοτροφική εκµετάλλευση της
παραγράφου 3, σηµαίνονται µε ενώτια, καταχωρούνται στο µητρώο της εκµετάλλευσης και στην
Κτηνιατρική Βάση ∆εδοµένων και βρίσκονται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση.
6. Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από τη σήµανσή τους
ότι έχουν ιδιοκτήτη, εφόσον µετά την παρέλευση δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την
περισυλλογή τους α ιδιοκτήτης τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους, περιέρχονται στην
ιδιοκτησία του δήµου.
7. Η εκποίηση των ζώων ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτά γίνεται από το δήµο µε
διαδικασίες πλειστηριασµού. Ο δήµος δύναται να διαθέτει δωρεάν σε φορείς µε φιλανθρωπική
στόχευση

τα

προϊόντα

που

προέρχονται

από

το

ζωικό

κεφάλαια

της

κτηνοτροφικής

εκµετάλλευσης της παραγράφου 3.
8. Σε κάθε δήµο συγκροτείται, µε απόφαση του δηµάρχου, τριµελής επιτροπή παρακολούθησης
του προγράµµατος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, µε υποχρεωτική συµµετοχή
ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου ή γεωπόνου του δήµου.
9. Στον ιδιοκτήτη ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου, που ταυτοποιείται από τη σήµανση του
ζώου, επιβάλλονται πρόστιµα, δηλαδή πενήντα (50) ευρώ ανά ζώο για αιγοπρόβατα και εκατόν
πενήντα (150) ευρώ ανά ζώο για βοοειδή. Το πρόστιµο βεβαιώνεται από την τριµελή επιτροπή ης
παραγράφου 8, ενώ επιβάλλεται και εισπράττεται από την οικονοµική υπηρεσία του δήµου.
10. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου αιτηθεί την επιστροφή
του, εντός του δεκαηµέρου της παραγράφου 6, το συγκεκριµένο ζώο επιστρέφετοι, αφού ο
ιδιοκτήτης του καταβάλει στο δήµο δέκα (10) ευρώ ανά ηµέρα διατήρησης του ζώου στη
δηµοτική κτηνοτροφική εγκατάσταση.
11. Ο όρος «εγκεκριµένος κτηνίατρος» που απαντάται στο Παράρτηµα 2 του ν. 4039/2012 (Α’
15) αντικαθίσταται από τον όρο «κτηνίατρος».
Άρθρο 18
Εξουσιοδοτική διάταξη
Εντός τριών (3) µηνών από την δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζονται µε κοινή
υπουργική

απόφαση

των

Υπουργών

Αγροτικής

Ανάπτυξης

και

Τροφίµων,

Εσωτερικών,

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την εµπορία
ζώντων ζώων σε υπαίθριες αγορές, αναφορικά µε τις εγκαταστάσεις, τους χώρους παραµονής
των ζώων, τους υγειονοµικούς όρους που πρέπει να πληρούν τα προς πώληση ζώα και οι
εκτροφές από τις οποίες προέρχονται, τις συνθήκες ευζωίος κατά την παραµονή τους και τη
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µεταφορά από και προς την υπαίθρια αγορά, τον αναγκαίο εξοπλισµό ανά είδος ζώου, τις
αρµόδιες αρχές ελέγχου, την διαδικασία ελέγχου, τις κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
Άρθρο 19
Καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται :
α) Τα άρθρα 2, 3, 4, 5 και ό του ν. 3698/2008 (Α΄198).
β) Το άρθρα 4 του ν. 3399/2005 (Α’89) καταργείται µετά τις 30.6.2012.
γ) Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 1579/1985 (Α΄217), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε
µε το άρθρο 2 του ν.3698/2008 (Α’198) και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 3955/2011 (Α’89).
δ) Το άρθρα 2 της αριθ. Υ1β/2000/29.3.1995 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντας, Χωροταξίας και ∆ηµοσιών Έργων (Β’343).
ε) Η αριθ. 83840/3591/12.12.1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων (∆’1/1987).
στ) Οι δευτεροβάθµιες επιτροπές σταυλισµού, οι οποίες έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την
περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 1579/1985, όπως η παράγραφος αυτή
προστέθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3698/2008 και αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 13 του ν. 3955/2011 καταργούνται. Όπου σην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται
γνωµοδότηση των δευτεροβάθµιων επιτροπών που καταργούνται, γνωµοδοτεί πλέον η επιτροπή
σταυλισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 4.
ζ) Οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου ή
ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν.
Άρθρο 20
Παράρτηµα
Στον παρόντα νόµο προσαρτάται παράρτηµα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτού, και
έχει ως ακολούθως:
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Άρθρο 21
Ρυθµίσεις Θεµάτων χρηµατοπιστωτικού τοµέα
1. Τα προβλεπόµενο, στο πρώτο εδάφιο της υπ. αριθµ. 2/43219/0025/6.52011 απόφασης του
Υφυπουργού Οικονοµικών (Β’ 1143), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 της, από
14.9.2011, Πράξης Νοµοθετικού Περιεχόµενου (Α’ 203), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρα πρώτα
του ν. 4031/2011 (Α’ 256) και αυξήθηκε µε το άρθρα δεύτερα του ν. 4031/2011, συνολικό ποσό
εγγύησης, αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
2. Στην περίπτωση στ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3746/2009 (Α’ 27) προστίθεται
υποπερίπτωση (ν) ως εξής:
«(ν) Κατά την άσκηση των επενδυτικών του αρµοδιοτήτων, κατά τα οριζόµενα στις περιπτώσεις
(i) και (iv), τα διοικητικό συµβούλιο του ΤΕΚΕ διασφαλίζει την επαρκή διασπορά των επενδύσεών
του.»
3. Στα τέλος ταυ δεύτερου εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου 4 ταυ ν. 3864/201 0, προστίθενται
οι εξής λέξεις:
«,τα οποία είναι τα άλλα µέλος ταυ Γενικού Συµβουλίου που αναφέρεται στα δεύτερα εδάφια της
παραγράφου 2 ταυ άρθρου 4.».
4. Μετά τα δεύτερα εδάφια της παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010, προστίθεται εδάφια ως
εξής:
«Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου και, σε περίπτωση απουσίας
του, προεδρεύει τα άλλα µέλος του Γενικού Συµβουλίου που αναφέρεται στα δεύτερα εδάφια της
παραγράφου 2 του άρθρου 4.»
5. Στα τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 14 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 προστίθενται οι
εξής λέξεις: «,το οποία είναι το άλλο µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρεται στα
δεύτερο εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 4.».
6. Μετά τα δεύτερο εδάφια της παραγράφου 14 του άρθρου 4 του ν. 3864/201 0, προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
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«Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και, σε
περίπτωση απουσίας του, προεδρεύει τα άλλο µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρεται
στα δεύτερο εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 4»
7. Στο τέλος της παρ. 7του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 προστίθεται εδάφια ως εξής:
«Ο ∆ιοικητής, οι Υποδιοικητές, τα µέλη συλλογικών οργάνων, σι σύµβουλοι και το προσωπικό
της Τράπεζας της Ελλάδος δεν µπορούν να είναι µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.»
8. Μετά τα τελευταία εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου
23 του ν. 3746/2009 προστίθεται εδάφια ως εξής:
«Οι ιδιότητες του µέλους της διοίκησης ή του στελέχους, του συµβούλου ή του µέλους του
προσωπικού πιστωτικού ιδρύµατος που συµµετέχει στο ΤΕΚΕ, ή προσώπου που κατέχει
τουλάχιστον 1% του µετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύµατος που συµµετέχει στα ΤΕΚΕ, είναι
ασυµβίβαστες µε την ιδιότητα του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΤΕΚΕ.»
9. Στην περίπτωση γ’ ης παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010, µετά τις λέξεις «αφ ενός µεν
για πιστωτικά ιδρύµατα» προστίθενται οι λέξεις «που εµπίπτουν στα πεδία εφαρµογής των
διατάξεων του άρθρου 6».
10. Στα άρθρο 3 του ν. 4046/2012 (Α’ 28) προστίθεται από τότε που ίσχυσε ο ν.4046/2012,
παράγραφος 7 και αναριθµούνται αι επόµενες παράγραφοι 7, 8 και 9 σε 8, 9 και 10 αντίστοιχα,
ως εξής:
«7. Οι διατάξεις των άρθρων 39 και 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994, Α’
151), καθώς και του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (Α’ 258), δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση
ενδοοµιλικών συναλλαγών, µε αντικείµενα µεταβίβαση οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου,
εφόσον τα οµόλογα αυτά ανταλλαγούν από τις επιχειρήσεις που τα αποκτούν, κατ εφαρµογή του
προγράµµατος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.».
Άρθρο 22
Οι ελάχιστες αποστάσεις, όπως ισχύουν κατά την κείµενη νοµοθεσία, για την κατασκευή νέου
έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) γιο υδρευτική χρήση, είναι δυνατόν να µεταβληθούν
και στην περίπτωση έργου που είναι απολύτως αναγκαίο για την προστασία της δηµόσιας υγείας
και µόνα κατόπιν σχετικής απόφασης του αρµόδιου κατά περίπτωση Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης της οποίας υποχρεωτικά προηγείται τεκµηριωµένη γνώµη αρµόδιου
κρατικού φορέα ως προς τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των χηµικών στοιχείων και ενώσεων
που καταγράφονται και τους κινδύνους για τη δηµόσια υγεία. Η διάρκεια λειτουργίας του έργου
προσδιορίζεται στην ως άνω απόφαση.

Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις.
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Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή
του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2012
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