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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
2.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:ΟΡΙΣΜΟΙ  
1. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ: ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  
II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ 
ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΧΡΙ 300 
τ.μ. 

III. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΗ: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

3. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
6. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ  
8. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
9. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  
1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
2. ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  
3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΑΕΠΟ)  
4. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩN 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA  
 
 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ: ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  

II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ (αα): ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

III. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ (ββ):ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΧΡΙ 300 τ.μ. 

IV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΗ: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
1. ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
1. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ  
2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 
1. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ Ή 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ  

1. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
2. ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
3. ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η  
1. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

  

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Με το ν. 4056/2012 θεσμοθετήθηκαν βασικές αλλαγές στον τρόπο 

αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε σχέση με τη διαδικασία 

που ακολουθήθηκε στα πλαίσια παλαιοτέρων νόμων και διατάξεων.  

 

Συγκεκριμένα προβλέπεται:  

• Η δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης, της Διεύθυνσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους περιφερειακών ενοτήτων 

εντός των ορίων των οποίων είναι εγκατεστημένες οι κτηνοτροφικές 

μονάδες, η οποία θα αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής των 

κτηνοτρόφων με δημόσια υπηρεσία  

 

• Η αλλαγή της διαδικασίας αδειοδότησης, από το σχήμα «πρώτα έλεγχος και 

μετά αδειοδότηση» στο σχήμα «προσωρινή αδειοδότηση, με την υποβολή 

των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και  την ανάληψη της υποχρέωσης 

τήρησης από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο των   

απαιτήσεων και προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος. Κατόπιν έλεγχος των 

δηλωθέντων δεσμεύσεων και προϋποθέσεων μετά από αυτοψία και 

οριστική αδειοδότηση». Η προσωρινή αδειοδότηση  αφορά, ανάλογα με την 

κατηγορία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, είτε στην χορήγηση 

αποδεικτικού κατάθεσης φακέλου, είτε στην έκδοση προέγκρισης άδειας 

εγκατάστασης  

 

• Ο έλεγχος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όχι μόνο κατά την έκδοση 

της άδειας αλλά και μεταγενέστερα με υποχρεωτικούς τακτικούς και 

έκτακτους ελέγχους. Οι υποχρεωτικοί έλεγχοι διενεργούνται τον πρώτο 

χρόνο μετά την αδειοδότηση  των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και στη 

συνέχεια κάθε διετία, οι δε έκτακτοι οποτεδήποτε κριθεί κρίνεται σκόπιμο  

 

• Η καταγραφή των αδειοδοτηθεισών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με τη 

δημιουργία αυτοτελούς ηλεκτρονικού μητρώου  

 
 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ
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2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Η αδειοδότηση και λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων διέπεται  

πλέον από τις διατάξεις του ν. 4056/2012, ωστόσο  προϋποθέτει  τον έλεγχο 

και την τήρηση των γενικών και ειδικών όρων της εθνικής και κοινοτικής 

νομοθεσίας σχετικά με:  

 

1. την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας 

 

2. την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων 

 

3. την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων 

 

4. την μέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, την 

ιδιοκτησία και τις νόμιμες χρήσεις  γης 

 

5. την προστασία των δασών 

 
Στο παράρτημα Ι της παρούσας καταγράφεται αναλυτικά, η παράλληλη και 

συναφής νομοθεσία η οποία σχετίζεται με την αδειοδότηση των 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.  

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ  
 
1. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 
Με τον όρο κτηνοτροφική εγκατάσταση νοείται το σύνολο των 

απαραίτητων υποδομών για την εκτροφή οποιουδήποτε είδους ζώου και 

περιλαμβάνει: 

• Το περιφραγμένο γήπεδο εντός των ορίων του οποίου είναι 

εγκατεστημένη η κτηνοτροφική εγκατάσταση  

• Το σύνολο των κτιρίων κύριων και βοηθητικών (πχ σταύλοι, γραφεία, 

οικία σταβλίτη, παρασκευαστήριο ζωοτροφών, ζυγιστήριο, κλπ) ή/και το 

σύνολο των υποστέγων (σταυλισμού και βοηθητικών) που βρίσκονται 

εντός του περιφραγμένου γηπέδου  

• Το σύνολο των απαραίτητων ηλεκτρολογομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων για την λειτουργία της εγκατάστασης,  όπως συστήματα 

αποχέτευσης, επεξεργασίας και βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων, 

μεταφοράς και παροχής ύδατος, ηλεκτροδότησης κ.λ.π. 

• Το σύνολο των αποθηκών όπως αποθήκες ζωοτροφών, εργαλείων και 

προϊόντων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης  που εξυπηρετούν το 

σκοπό και τη λειτουργία της και βρίσκονται εντός των ορίων του 

γηπέδου. 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ
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2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 
ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥΣ  
 
Ανάλογα με το είδος κατασκευής και τη μορφή τους, οι κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες:  

 
I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ: ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ    

 
Περιλαμβάνει τα πρόχειρα καταλύματα ζώων για τα οποία δεν 

απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άδεια δόμησης κατά τις διατάξεις 

του ν. 4067/2012).  

 

Με τον όρο πρόχειρα καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν 

έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό 

χάλυβα ή δομική ξυλεία,  είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως 

πέτρες, ή τσιμεντόλιθους ή ξύλα ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό 

αυτών, εξυπηρετούν τις ανάγκες  εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή 

μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μπορoύν εύκολα να 

αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο 

λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, δε διαθέτουν συστήματα 

χειρισμού υγρών αποβλήτων .  

 

II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΒΑΣΕΙ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΧΡΙ 300 τ.μ.  
 
Περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες: 

1. κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου, σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων (σταθερών και 

κινητών) όπως αυτοί   ορίζονται στην υπ’ αρ. 5888/03-02-2004 ΚΥΑ 

των Υπουργών  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων 

και Γεωργίας και για τις οποίες εκδίδεται  έγκριση τήρησης του τύπου 

κατασκευής από την αρμόδια πολεοδομία αντί οικοδομικής άδειας. 

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών και πριν την μεταφορά των 

ζώων στην  εγκατάσταση ο ενδιαφερόμενος  κτηνοτρόφος 
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προσκομίζει στην αρμόδια πολεοδομία βεβαίωση – εγγύηση της 

κατασκευάστριας εταιρίας και η πολεοδομία θεωρεί την αρχική 

έγκριση κατασκευής ως προς την αποπεράτωση των εργασιών. Η 

θεωρημένη πλέον έγκριση κατασκευής ενέχει τη θέση του 

πιστοποιητικού τήρησης των τύπων κατασκευής (άρθρο 6 του ν. 

4056/2012) 

 

2. έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών,  όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ 

αρ. 281273/27-08-2004 ΚΥΑ των Υπουργών  Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Γεωργίας και για τις οποίες 

εκδίδεται έγκριση τήρησης των προτύπων  κατασκευής από την 

αρμόδια πολεοδομία αντί οικοδομικής άδειας.   
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών και πριν την μεταφορά των 

ζώων στην  εγκατάσταση ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος 

προσκομίζει στην αρμόδια πολεοδομία υπεύθυνη δήλωση του 

επιβλέποντος μηχανικού και η πολεοδομία θεωρεί την αρχική 

έγκριση κατασκευής ως προς την αποπεράτωση των εργασιών Η 

θεωρημένη πλέον έγκριση κατασκευής ενέχει τη θέση του 

πιστοποιητικού τήρησης των προτύπων κατασκευής (άρθρο 6 του ν. 

4056/2012) 

 
Επισημαίνεται ότι και στις δύο παραπάνω κατηγορίες δεν απαιτείται 

εκπόνηση μελέτης κατασκευής, απαιτείται όμως  η επίβλεψη 

κατασκευής από μηχανικό.  

 

ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΗ: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

 
Περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες 

απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας (άδεια δόμησης κατά τις 

διατάξεις του ν. 4067/2012).  
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3. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 
 
Με τον όρο κτηνοτροφία εκτατικής μορφής νοείται το σύστημα εκτροφής 

που ο σταβλισμός των ζώων περιορίζεται κατά τη διάρκεια της νύκτας ή 

για την προστασία τους κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών 

και το οποίο: 

• έχει χαμηλό επενδεδυμένο κεφάλαιο 

 

• απαιτεί μικρή ένταση εργασίας 

 

• καλύπτει  τις ανάγκες διατροφής των ζώων κατά το μεγαλύτερο μέρος 

από φυσικούς ή τεχνητούς λειμώνες ή βοσκοτόπους 

και σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζει την υγιεινή και καλή διαβίωση των 

ζώων όπως αυτή καθορίζεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
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4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
  
Οι επιπτώσεις που προκαλούνται στο περιβάλλον, από τη λειτουργία των 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το ν. 4014/2011 και τις 

κανονιστικές αυτού ΚΥΑ, σχετίζονται κυρίως με το είδος των 

εκτρεφομένων ζώων και τη δυναμικότητά τους.  

 

Με βάση τα δύο παραπάνω κριτήρια, κατατάσσονται στις κατηγορίες Α1, 

Α2 και Β.  

 

Στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας προσαρτάται πίνακας περιβαλλοντικής 

κατάταξης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες, με αναγωγή 

του αριθμού των εκτρεφομένων ζώων σε ισοδύναμα ζώα, ώστε να 

διευκολυνθούν οι συναρμόδιες υπηρεσίες τόσο στον χαρακτηρισμό των 

μονάδων ως προς τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, όσο και στον 

υπολογισμό των αποστάσεων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από 

χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας.  

 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που ο 

αριθμός των εκτρεφομένων ζώων, είναι μικρότερος από τις ελάχιστες 

τιμές, ανά είδος ζώου και κατηγορίες εκτροφής, όπως αυτές αναλυτικά 

περιγράφονται στον προαναφερόμενο πίνακα, δεν απαιτείται η 

περιβαλλοντική αδειοδότησή τους. 
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5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
 

Ο υπεύθυνος λειτουργίας κάθε κτηνοτροφικής εγκατάστασης, όπως αυτός 

ορίζεται στο ν. 4056/2012, πρέπει να έχει συγκεντρώσει, πριν τη 

διενέργεια της αυτοψίας από την Επιτροπή Σταυλισμού, όλες τις άδειες και 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την λειτουργία της, η έκδοση των 

οποίων προσδιορίζεται από τη συναφή και παράλληλη νομοθεσία, και να 

έχει συμπληρώσει το σχετικό φάκελο.  

 

Ο εν λόγω φάκελος, κατά περίπτωση πρέπει να περιέχει:  

1. Το αποδεικτικό της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση των φυσικών προσώπων  ή το καταστατικό 

σύστασης και τις τυχόν τροποποιήσεις του με το ΦΕΚ δημοσίευσής 

τους στην περίπτωση των νομικών προσώπων  

 

2. Τίτλους ιδιοκτησίας:  

• συμβόλαιο και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού   ή  

• συμβολαιογραφική πράξη ενοικίασης με μεταγραφή στο οικείο 

υποθηκοφυλάκιο ή 

• απόφαση παραχώρησης ή  

• απόφαση ενοικίασης  

 

3. Έγγραφα νομιμότητας υφιστάμενων κτιρίων : 

• οικοδομική άδεια όπου απαιτείται ή  

• απαλλαγή από την έκδοση οικοδομικής άδειας από την αρμόδια 

υπηρεσία ή  

• απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή  

• δήλωση αυθαιρέτου 

 

4. Βεβαίωση χρήσης γης, για τις περιπτώσεις των κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων των κατηγοριών 2.αα, 2.ββ και γ του άρθρου 2 του ν. 

4056/2012  

  

5. Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα 

συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 1987) και διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις 
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ισχύουσες προδιαγραφές για όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων 

 

6. Χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 1:5.000 με σημειωμένη τη 

θέση της εγκατάστασης    

 

7. Θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια, όπου απαιτούνται από τη συναφή 

και παράλληλη σχετική νομοθεσία  

 

8. Βεβαίωση στατικής επάρκειας (σε όλες τις περιπτώσεις εκτός των 

πρόχειρων καταλυμάτων)  

 

9. Πιστοποιητικά έγκρισης του τύπου και των προτύπων κατασκευής 

κατά περίπτωση, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα σημεία ΙΙ.1 και 

ΙΙ.2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β της παρούσας  

 

10. Έγγραφα περιβαλλοντικής αδειόδοτησης: ανάλογα με την κατηγορία 

στην οποία κατατάσσεται η κτηνοτροφική εγκατάσταση πρέπει στο 

φάκελο να υπάρχουν: 

• μελέτη διάθεσης αποβλήτων (όπου απαιτείται) 

• απόφαση έγκρισης μελέτης διάθεσης αποβλήτων (όπου απαιτείται) 

• μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

• απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων  (ΑΕΠΟ) ή  

• κατάταξη της εγκατάστασης στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ή  

• βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση, σε 

περιπτώσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του άρθρου 13 του ν. 

4056/2012   

• ειδική οικολογική αξιολόγηση για εγκαταστάσεις εντός των ορίων των 

περιοχών Natura είτε ως αναπόσπαστο τμήμα της ΜΠΕ (κατηγορίες 

Α1 και Α2)  είτε ανεξάρτητη (κατηγορία Β)  

 

11. Λοιπά έγγραφα κατά περίπτωση: 

• έγκριση αρχαιολογίας στην περίπτωση που η κτηνοτροφική 

εγκατάσταση χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει  εκτός ζώνης Α’  

κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων    
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• έγκριση δασικής υπηρεσίας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που 

χωροθετούνται σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, (άλση, 

πάρκα) και γενικά σε εκτάσεις εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, 

εκτός ορίων οικισμών και εκτός οργανωμένων υποδοχέων 

παραγωγικών δραστηριοτήτων  

• απόφαση Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας σε περίπτωση 

που απαιτείται παρέκκλιση αρτιότητας 

• απόφαση Περιφερειακής Ενότητας για την μείωση των αποστάσεων 

από τα όρια του γηπέδου συνοδευόμενη από τεχνική – αιτιολογική 

έκθεση 

 

Επισημαίνεται ότι, ο φάκελος δικαιολογητικών,  πρέπει να ενημερώνεται με 

όλες τις τυχόν νέες άδειες ή ανανεώσεις των υφισταμένων και να είναι 

άμεσα διαθέσιμος σε κάθε έλεγχο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 
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6. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) είναι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής  της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εντός των ορίων της 

οποίας είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική εγκατάσταση.  

 

Έργο της ΑΑΑ είναι: 

• ο διοικητικός έλεγχος των φακέλων των ενδιαφερομένων να 

αδειοδοτηθούν κτηνοτρόφων, κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, έτσι 

ώστε να τους χορηγηθεί  η προσωρινή άδεια εγκατάστασης   

 

• η χορήγηση, ανάκληση, ανανέωση, τροποποίηση και μεταβίβαση των 

αδειών εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 

 

• η επιβολή κυρώσεων και μέτρων σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, στις 

οποίες μετά από αυτοψία διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του ν. 

4056/2012 ή/και των κανονιστικών πράξεων του, ή παράλειψη τήρησης 

των όρων και περιορισμών που έχουν καθορισθεί με αποφάσεις της ΑΑΑ 

ή παράβαση των όρων και διατάξεων που θέτει η συναφής και 

παράλληλη νομοθεσία για την λειτουργία τους  
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7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ 
 

Η Επιτροπή Σταυλισμού συστήνεται στην έδρα κάθε Περιφερειακής 

Ενότητας. Συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη. Είναι 

τριμελής  και η θητεία της διαρκεί δύο έτη, σύμφωνα με τα ισχύοντα  στο 

άρθρο 4 του ν. 4056/2012.  

 

Εργο της Επιτροπής Σταυλισμού  είναι:  

• η διενέργεια αυτοψίας στις εγκαταστάσεις του υπό αδειοδότηση 

ενδιαφερόμενου φορέα προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των 

νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της μονάδας. Επισημαίνεται ότι, 

κατά την αυτοψία πρέπει να ελέγχεται αναλυτικά ο σχετικός φάκελος των 

απαραίτητων δικαιολογητικών, που έχει συγκεντρώσει ο υπεύθυνος της 

εγκατάστασης και ο οποίος περιέχει όλες τις σχετικές άδειες  και τα 

απαραίτητα για την λειτουργία της έγγραφα  

 

• η διεξαγωγή ελέγχων τακτικών και έκτακτων κατά το στάδιο λειτουργίας 

των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων  

 

• η παροχή γνώμης  προς:  

- την ΑΑΑ για την χορήγηση ή μη άδειας σε μία κτηνοτροφική 

εγκατάσταση 

- προς την ΑΑΑ για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων  στις 

περιπτώσεις που διαπιστώνονται, μετά από αυτοψία, παραβάσεις των 

διατάξεων του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων του και 

παραλήψεις τήρησης των όρων και περιορισμών που καθορίζονται με 

τις αποφάσεις της ΑΑΑ 

- για κάθε θέμα που προκύπτει από την λειτουργία της κτηνοτροφικής 

εγκατάστασης 

- προς τον αρμόδιο Δασάρχη στην περίπτωση κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν εντός 

δασών, δασικών εκτάσεων ή δημοσίων εκτάσεων  

 

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Σταυλισμού εισηγείται στην ΑΑΑ, για κάθε 

θέμα αρμοδιότητάς της, που εξετάζει,  συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. 
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8. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 

Ο ενδιαφερόμενος φορέας – κτηνοτρόφος, υποβάλλει φάκελο 

δικαιολογητικών στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

της  οικείας περιφερειακής ενότητας.  

 

Μετά το διοικητικό έλεγχο πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου από την 

υπηρεσία, χορηγείται αυθημερόν στον ενδιαφερόμενο  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Με τον όρο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, νοείται στο εξής, για 

όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τόσο το 

αποδεικτικό κατάθεσης που χορηγείται στην περίπτωση των πρόχειρων 

καταλυμάτων, όσο και  η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης που χορηγείται 

στις περιπτώσεις των υπολοίπων κατηγοριών μετά τον πρώτο διοικητικό 

έλεγχο των φακέλων δικαιολογητικών όπως ήδη αναφέρθηκε.   

 

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, έχει θέση άδειας εγκατάστασης 

μέχρι την έκδοση της δεύτερης και ισχύει για ένα (1) μήνα στην περίπτωση 

των πρόχειρων καταλυμάτων και μέχρι τρείς (3) μήνες στις περιπτώσεις 

των άλλων κατηγοριών. 
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9. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 

Χορηγείται από την ΑΑΑ στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των 

προαναφερθεισών κατηγοριών μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Σταυλισμού κατόπιν αυτοψίας στο χώρο λειτουργίας τους και ελέγχου του 

φακέλου των απαραίτητων δικαιολογητικών τους ώστε να διαπιστώσει ότι 

πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει ο ν. 4056/2012 καθώς 

και η συναφής νομοθεσία.  

 

Η άδεια εγκατάστασης αφορά στις υποδομές κάθε κατηγορίας 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων  και με βάση αυτήν επιτρέπεται η 

λειτουργία τους. Η άδεια ίδρυσης και η άδεια λειτουργίας καταργούνται και 

αντικαθίστανται με την άδεια εγκατάστασης. 
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10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 

Λειτουργικός χώρος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι το τμήμα του 

οικοπέδου που ορίζεται από το περίγραμμα των νοητών ευθειών που 

περικλείει τις  κτιριακές  εγκαταστάσεις, όπως χώροι στέγασης ζώων, 

αποθήκες κλπ στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις 

αποχέτευσης.  

 

Για τον υπολογισμό της απόστασης της εκάστοτε κτηνοτροφικής 

εγκατάστασης από χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προσοχής 

σύμφωνα με τους πίνακες Ι και ΙΙ του παραρτήματος, του ν. 4056/2012, 

ακολουθείται η εξής διαδικασία:  

• προσδιορίζεται αρχικά ο λειτουργικός  χώρος της κτηνοτροφικής 

εγκατάστασης 

 

• καθορίζεται το κτίριο ή η κατασκευή που βρίσκεται πιο κοντά στο χώρο  

προστασίας 

 

• τέλος, μετράται η απόσταση του σημείου του κτιρίου που είναι πιο κοντά 

στο χώρο προστασίας .  

 

Ενδεικτικά παρατίθεται σχηματική απεικόνιση του λειτουργικού χώρου μίας 

υποθετικής κτηνοτροφικής εγκατάστασης η οποία αποτελείται από δύο 

σταύλους, και μία αποθήκη, διαθέτει εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

αποβλήτων και βρίσκεται κοντά σε ξενοδοχειακή μονάδα .  

 

Τα όρια του γηπέδου ορίζονται από τις συντεταγμένες των σημεία I,II, III 

και IV και έχουν προκύψει μετά από εξάρτηση, από τοπογράφο – 

μηχανικό,  των κορυφών του πολυγώνου της ιδιοκτησίας σε συνδυασμό με 

το Εθνικό Γεωγραφικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ ’87).  

 

Τα υφιστάμενα κτίσματα και κατασκευές έχουν αποτυπωθεί σε διάγραμμα 

κάλυψης.  
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Ο λειτουργικός χώρος της εγκατάστασης προκύπτει από τη νοητή γραμμή 

που σχηματίζεται από τη συνένωση των σημείων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, και Η και 

βρίσκεται εντός των ορίων του πολυγωνικού σχήματος που προκύπτει.  

 

Το πλησιέστερο σημείο του λειτουργικού χώρου στην ξενοδοχειακή 

μονάδα είναι το Ε (πλησιέστερο σημείο κτιρίου) και για να υπολογισθεί η 

θέση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, από αυτήν μετράται η απόσταση 

ΕΘ.  

Ι ΙΙ

A B
Γ

H
Δ

Z Ε

IV ΙΙΙ

Θ

ΣΤΑΥΛΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ

ΒΙ
ΟΛ

ΟΓ
ΙΚ
ΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΤ
ΑΥ

ΛΟ
Σ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Η κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες ανάλογα με 

τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον διέπεται από τους όρους και τις 

διατάξεις του ν. 4014/2011 και της υπ' αρ. 1958/13-01-2012 ΚΥΑ, και 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 20741/27-04-2012 ΚΥΑ του 

ΥΠΕΚΑ.  

 

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις κατηγορίες Α1, Α2 και 

Β. Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη το είδος των εκτρεφομένων 

ζώων, ο σκοπός εκτροφής και ο μέγιστος αριθμός ζώων (θέσεις εκτροφής) 

που μπορούν να εκτρέφονται στη μονάδα. 

 

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 

των κατηγοριών Α1 και Α2 ακολουθείται η διαδικασία του ν. 4014/2011, 

δηλ. η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και η 

έκδοση Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ). 

 

Στην περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας Α1 η 

ΑΕΠΟ εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής. 

 

Στην περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας Α2 η 

ΑΕΠΟ εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφερειακής 

Ενότητας. 

 

Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β ακολουθείται η 

διαδικασία του ν. 4014/2011, δηλ. δεν εκπονείται Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αλλά υπόκεινται στην τήρηση Πρότυπων 

Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ). Οι ΠΠΔ καθορίζονται με κοινή 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.   
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Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β, σύμφωνα με το ν. 

4014/2011, υπάγονται αυτοδίκαια σε ΠΠΔ με ευθύνη της υπηρεσίας, η 

οποία εκδίδει και την άδεια εγκατάστασής τους, συνεπώς με ευθύνη της 

ΑΑΑ.   
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2. ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΠΠΔ)  
 

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατατάσσονται, ανάλογα με τις 

επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, στην κατηγορία Β σύμφωνα με το ν. 

4014/2011 και την υπ’ αρ. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β΄) ΚΥΑ, και όπως 

αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 20741/27-04-2012 (ΦΕΚ 1565 Β΄) 

ΚΥΑ του ΥΠΕΚΑ, υποχρεούνται στην τήρηση των ΠΠΔ. 

 

Για την χορήγηση της ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ σε όλες 

τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων  που κατατάσσονται ως 

προς τη δυναμικότητα και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον στην 

κατηγορία Β΄ απαιτείται κατά την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης, η 

προσκόμιση Υπεύθυνης δήλωσης του μελετητή ή του φορέα της 

εγκατάστασης γα την ανάληψη των προβλεπομένων ΠΠΔ σύμφωνα με  ν. 

4014/2011 (άρθ. 8 παρ. 3) και όπως αυτές ορίζονται με ΚΥΑ των 

υπουργών ΥΠΕΚΑ και ΥΠΑΑΤ.  

 

Μέχρι την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ και τον ορισμό των ΠΠΔ για τις 

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, κατά την υποβολή της αίτησης, για την 

χορήγηση των κατά περίπτωση παραπάνω αδειών, οι ενδιαφερόμενοι δεν 

υποβάλλουν τις αναφερομένες στο άρθρο 6, παρ. 3, εδ. β και παρ. 4 εδ. 

ββ του ν. 4056/2012 υπεύθυνες δηλώσεις.  

 

Ωστόσο είναι υποχρεωμένοι, με βάση το νομικό πλαίσιο που διέπει την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση των μονάδων, να εφοδιασθούν με ότι 

προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 

ειδικότερα από το άρθρο 30 του ν. 4014/2011 όπου αναφέρεται ότι  «…. τα 

έργα και οι δραστηριότητες της κατηγορίας Β ακολουθούν τις διαδικασίες 

της κατηγορίας Β4 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14-03-2003 (ΦΕΚ 332 Β΄) ή 

άλλες διαδικασίες που τυχόν προβλέπονται σε ειδικότερες διατάξεις, όπως 

αυτές ισχύουν» .  

 
Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι και οι κατά τόπους ΑΑΑ θα πρέπει να 
συνεργάζονται με τις τοπικές περιβαλλοντικές αρχές για 
διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τα παραπάνω . 
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Ειδικά για τα πρόχειρα καταλύματα επισημαίνεται ότι, από το συνδυασμό 

των ν.4014/2011 και 4056/2012 και δεδομένου ότι στο ν. 4056/2012 για τις 

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της εν λόγω κατηγορίας απαιτείται η 

ανάληψη της τήρησης των προβλεπομένων κατά δραστηριότητα ΠΠΔ οι 

οποίες σύμφωνα με το ν. 4014/2012 αφορούν αποκλειστικά και μόνο έργα 

της κατηγορίας Β, προκύπτει ότι τα ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

κατατάσσονται κατά μείζονα λόγο στην κατηγορία Β (ανάλογα με τη 

δυναμικότητα τους)  και δεν είναι δυνατόν μονάδες κατηγορίας Α να 

στεγάζονται σε πρόχειρα καταλύματα.  

Σε περίπτωση δε, που τα εκτρεφόμενα ζώα είναι λιγότερα από αυτά που 

αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες, τότε απαλλάσσονται τελείως από 

περιβαλλοντική αδειοδότηση. 
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3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΑΕΠΟ) 

 
Για την χορήγηση  άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: 

• που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου και  σύμφωνα με 

εγκεκριμένους τύπους  κτηνοτροφικών στεγάστρων (κινητών και 

σταθερών) - περίπτωση (αα) της δεύτερης κατηγορίας του ν. 

4056/2012   

• που κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών 

και έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. - περίπτωση (ββ) της δεύτερης 

κατηγορίας του ν. 4056/2012   

• που απαιτούν την έκδοση οικοδομικής άδειας - κατηγορία τρίτη του ν. 

4056/2012 

απαιτείται η αναζήτηση από την ΑΑΑ της Απόφασης Εγκρισης 

Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ) η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του 

ενδιαφερομένου (αρ. 6 παρ. 5 εδ. δδ του ν. 4056/2012).  

 

Σύμφωνα με το ν. 4014/2011, οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της 

ΑΕΠΟ  καθορίζονται ανά είδος έργου ή δραστηριότητας με απόφαση του 

ΥΠΕΚΑ.  

 

Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης, οι μονάδες, αδειοδοτούνται από 

τις τοπικές αρμόδιες υπηρεσίες (περιβαλλοντικές αρχές) με βάση το 

γενικότερο νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία του περιβάλλοντος 

και την διαχείριση των αποβλήτων.  

 

 Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι και οι κατά τόπους ΑΑΑ θα πρέπει να 
συνεργάζονται με τις τοπικές περιβαλλοντικές αρχές για την έκδοση 
και αναζήτηση αντίστοιχα των ΑΕΠΟ αλλά και για τυχόν άλλες 
αδειοδοτήσεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος π.χ. 
άδεια επαναχρησιμοποίησης υδάτων .  
 

Στη συνέχεια, παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας, 

συγκεντρωτικός πίνακας δικαιολογητικών περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

ανά κατηγορία κτηνοτροφικής εγκατάστασης: 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΤΑΔΙΩΝ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (1) 

ΑΔΕΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Α2 Α1 Β Α2 Α1 Β 
ΠΡΩΤΗ (πρόχειρα καταλύματα) - - ΠΠΔ (3) - - ΠΠΔ(4)   
ΔΕΥΤΕΡΗ περίπτωση αα (στέγαστρα με 
σκελετό θερμοκηπίου) ΜΠΕ ΜΠΕ ΠΠΔ(3) ΑΕΠΟ ΑΕΠΟ ΠΠΔ(4)   

ΔΕΥΤΕΡΗ περίπτωση ββ (εγκαταστάσεις 
μεγέθους μέχρι 300 τ.μ. και κατασκευή με 
εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών)  

ΜΠΕ ΜΠΕ  ΠΠΔ (3) ΑΕΠΟ ΑΕΠΟ ΠΠΔ(4)   

ΤΡΙΤΗ (απαιτείται οικοδομική άδεια) ΜΠΕ ΜΠΕ  ΠΠΔ (3) ΑΕΠΟ ΑΕΠΟ ΠΠΔ(4)   
 
(1) τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο  
(2) τα δικαιολογητικά αναζητούνται από την ΑΑΑ και προσαρτώνται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου  
(3) το υποβαλλόμενο δικαιολογητικό είναι  η Υ.Δ. ανάληψης των ΠΠΔ  
(4)  το αναζητούμενο δικαιολογητικό είναι η υπαγωγή των εγκαταστάσεων σε ΠΠΔ από την ΑΑΑ 
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4. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA  

 

Η αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που είναι εγκατεστημένες ή 

πρόκειται να εγκατασταθούν εντός των ορίων των περιοχών του εθνικού 

καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου ΝATURA 2000,  

επιτρέπεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με τις 

κανονιστικές διατάξεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών 

αυτών, και που έχουν εκδοθεί  σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδ. α και β 

της υπ’ αρ. 33318/3028/1998  ΚΥΑ. 

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ειδικά διαχειριστικά σχέδια – 

κανονιστικές διατάξεις, ισχύουν  οι γενικοί  όροι και οι προϋποθέσεις που 

έχουν τεθεί από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και ακολουθείται η 

διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 10 και 11 το ν. 4014/2011.  

 

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν ή πρόκειται να 

λειτουργήσουν εντός των ορίων των περιοχών NATURA υποβάλλουν 

ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της 

οικείας περιφέρειας.  

 

Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης 

καθορίζονται με απόφαση του ΥΠΕΚΑ.  

 
Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης οι ενδιαφερόμενοι, 
ενημερώνονται για τον τρόπο σύνταξης και τα περιεχόμενά της από 
τις τοπικές περιβαλλοντικές αρχές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
 
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 

Η διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 

διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται 

σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4056/2012. Στη συνέχεια περιγράφεται η 

διαδικασία ανά κατηγορία:  

 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ:ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
 
1. Υποβολή φακέλλου, από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

στην ΑΑΑ,  με τα εξής δικαιολογητικά : 

1. αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται: 

i. η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εκφρασμένη σε 

αριθμό εκτρεφομένων ζώων 

ii. η γεωγραφική θέση της μονάδας με συντεταγμένες αναφοράς  

iii. η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντα 

2. δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την 

ανάληψη των προβλεπομένων ΠΠΔ (όπου απαιτούνται με βάση τη 

δυναμικότητα της εγκατάστασης)  

3. υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) σύμφωνα με τα 

αναγραφόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3γ του ν.4056/2012  

 

2. Χορήγηση στον ενδιαφερόμενο αυθημερόν και μετά τον έλεγχο της 
πληρότητας και μόνο του υποβληθέντος φακέλου, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, η οποία έχει ισχύ άδειας εγκατάστασης 

μέχρι τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων λειτουργίας της 

εγκατάστασης  

 

3. Αυτοψία στις εγκαταστάσεις  της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης από την 

Επιτροπή Σταυλισμού και έλεγχος του φακέλου λοιπών αδειοδοτήσεων 

και δικαιολογητικών  

 

4. Σύνταξη από την Επιτροπή Σταυλισμού πρακτικού προς την ΑΑΑ 

σχετικά με τη δυνατότητα αδειοδότησης ή μη της εκάστοτε 

κτηνοτροφικής εγκατάστασης  
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5. Εκδοση της άδειας εγκατάστασης από την ΑΑΑ εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις λειτουργίας της μονάδας ή απόρριψη της αίτησης του 

ενδιαφερομένου σε αντίθετη περίπτωση.  

 

Τα στάδια 3, 4 και 5 ολοκληρώνονται εντός ενός (1) μηνός από την 

υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου. 
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2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ (αα): ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΒΑΣΕΙ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

 
1. Υποβολή φακέλου, από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, στην ΑΑΑ,  με τα εξής δικαιολογητικά : 

1. αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται: 

• η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εκφρασμένη 

σε αριθμό εκτρεφομένων ζώων 

• η γεωγραφική θέση της μονάδας με συντεταγμένες αναφοράς  

•  η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντα 

2. υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4γ του ν.4056/2012  

3. μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις 

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α΄, ή  Δήλωση του 

μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των 

πρότυπων  περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για τις 

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β΄ 

4. έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου, που περιγράφει την ικανοποίηση 

των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 

 

2. Χορήγηση στον ενδιαφερόμενο αυθημερόν και μετά τον έλεγχο της 
πληρότητας και μόνο του υποβληθέντος φακέλου, 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ η οποία έχει ισχύ άδειας 

εγκατάστασης μέχρι τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων 

λειτουργίας της εγκατάστασης  

 

3. Υποβολή φάκελου για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης, μετά την 

ολοκλήρωση των κατασκευών και τριάντα (30) ημέρες πριν τη 

μεταφορά του ζωικού κεφαλαίου, ο οποίος περιλαμβάνει: 

1. αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντα 

2. προσωρινή άδεια εγκατάστασης  

3. πιστοποιητικό τήρησης του τύπου κατασκευής  όπως έχει 

περιγραφεί αναλυτικά στο σημείο ΙΙ.1 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β 

της παρούσας 
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4. Αναζήτηση της ΑΕΠΟ ή άλλου ισοδυνάμου εγγράφου που χορηγείται 

από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές, από την ΑΑΑ για τις 

κατηγορίες Α1 και Α2 

 

5. Αυτοψία στις εγκαταστάσεις  της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης από 

την Επιτροπή Σταυλισμού και έλεγχος του φακέλου απαραίτητων 

δικαιολογητικών  

 

6. Σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Σταυλισμού προς την ΑΑΑ 

σχετικά με τη δυνατότητα αδειοδότησης ή μη της εκάστοτε 

κτηνοτροφικής εγκατάστασης  

 

7. Έκδοση της άδειας εγκατάστασης από την ΑΑΑ εφόσον πληρούνται 

οι προϋποθέσεις λειτουργίας της μονάδας ή απόρριψη της αίτησης 

του ενδιαφερομένου σε αντίθετη περίπτωση.  

 

Τα στάδια 3 - 7 ολοκληρώνονται εντός τριών (3) μηνών από την 

υποβολή της πρώτης αίτησης του ενδιαφερομένου. 
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3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ (ββ): ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΧΡΙ 300 τ.μ.  

 
1. Υποβολή φακέλου, από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

στην ΑΑΑ,  με τα εξής δικαιολογητικά : 

1. αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται: 

• η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εκφρασμένη σε 

αριθμό εκτρεφομένων ζώων 

• η γεωγραφική θέση της μονάδας με συντεταγμένες αναφοράς 

•  η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντα 

2. υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4γ του ν.4056/2012  

3. μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α΄, ή  Δήλωση του μελετητή ή του 

φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των πρότυπων  

περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για τις κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β΄ 

4. έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου, που περιγράφει την ικανοποίηση 

των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 

 

2. Χορήγηση στον ενδιαφερόμενο αυθημερόν και μετά τον έλεγχο της 
πληρότητας και μόνο του υποβληθέντος φακέλου, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 

ΑΔΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ η οποία έχει ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι 

τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων λειτουργίας της 

εγκατάστασης  

 

3. Υποβολή φάκελου για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης, μετά την 

ολοκλήρωση των κατασκευών και τριάντα (30) ημέρες πριν τη 

μεταφορά του ζωικού κεφαλαίου, ο οποίος περιλαμβάνει: 

1. αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντα 

2. προσωρινή άδεια εγκατάστασης  

3. πιστοποιητικό τήρησης των προτύπων κατασκευής όπως έχει 

περιγραφεί αναλυτικά στο σημείο  ΙΙ.2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β 

της παρούσας  
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4. Αναζήτηση της ΑΕΠΟ ή άλλου ισοδυνάμου εγγράφου που χορηγείται 

από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές, από την ΑΑΑ για τις 

κατηγορίες Α1 και Α2 

 

5. Αυτοψία στις εγκαταστάσεις  της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης από την 

Επιτροπή Σταυλισμού και έλεγχος του φακέλου απαραίτητων 

δικαιολογητικών  

 

6. Σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Σταυλισμού προς την ΑΑΑ 

σχετικά με τη δυνατότητα αδειοδότησης ή μη της εκάστοτε 

κτηνοτροφικής εγκατάστασης  

 

7. Έκδοση της άδειας εγκατάστασης από την ΑΑΑ εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις λειτουργίας της μονάδας ή απόρριψη της αίτησης του 

ενδιαφερομένου σε αντίθετη περίπτωση.  

 

Τα στάδια 3 - 7 ολοκληρώνονται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή 

της πρώτης αίτησης του ενδιαφερομένου. 
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4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΗ: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

 
1. Υποβολή φακέλου, από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

στην ΑΑΑ,  με τα εξής δικαιολογητικά : 

1. αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται: 

• η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εκφρασμένη σε 

αριθμό εκτρεφομένων ζώων 

• η γεωγραφική θέση της μονάδας με συντεταγμένες αναφοράς  

•  η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντα 

2. υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4γ του ν.4056/2012  

3. μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α΄, ή  Δήλωση του μελετητή ή του 

φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των πρότυπων  

περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για τις κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β΄ 

4. έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου, που περιγράφει την ικανοποίηση 

των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 

 

2. Χορήγηση στον ενδιαφερόμενο αυθημερόν και μετά τον έλεγχο της 
πληρότητας και μόνο του υποβληθέντος φακέλου, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 

ΑΔΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ η οποία έχει ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι 

τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων λειτουργίας της 

εγκατάστασης  

 

3. Υποβολή φάκελου για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης, μετά την 

ολοκλήρωση των κατασκευών και τριάντα (30) ημέρες πριν τη 

μεταφορά του ζωικού κεφαλαίου, ο οποίος περιλαμβάνει: 

1. αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντα 

2. προσωρινή άδεια εγκατάστασης  

3. οικοδομική άδεια ή βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση της 

οικοδομικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση από 

την αρμόδια υπηρεσία ή δήλωση αυθαιρέτου  
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4. Αναζήτηση της ΑΕΠΟ ή άλλου ισοδυνάμου εγγράφου που χορηγείται 

από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές, από την ΑΑΑ για τις 

κατηγορίες Α1 και Α2 

 

5. Αυτοψία στις εγκαταστάσεις  της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης από την 

Επιτροπή Σταυλισμού και έλεγχος του φακέλου απαραίτητων 

δικαιολογητικών  

 

6. Σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Σταυλισμού προς την ΑΑΑ 

σχετικά με τη δυνατότητα αδειοδότησης ή μη της εκάστοτε 

κτηνοτροφικής εγκατάστασης  

 

7. Έκδοση της άδειας εγκατάστασης από την ΑΑΑ εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις λειτουργίας της μονάδας ή απόρριψη της αίτησης του 

ενδιαφερομένου σε αντίθετη περίπτωση.  

 

Τα στάδια 3 - 7 ολοκληρώνονται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή 

της πρώτης αίτησης του ενδιαφερομένου. 
 

Ως προς τη διαδικασία αδειοδότησης διευκρινίζονται επιπλέον και τα εξής:  

• οι φάκελοι, που υποβάλλονται για την αδειοδότηση, από τους 

ενδιαφερόμενους φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, πρέπει να 

είναι πλήρεις και να περιέχουν όλα τα δικαιολογητικά που 

περιγράφονται στο άρθρο 6 του ν. 4056/2012.  

• Στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στους υποβληθέντες 

φακέλους ή παραλείψεις ή παρεκκλίσεις από την ισχύουσα νομοθεσία, 

ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος από την ΑΑΑ, για τις 

ελλείψεις/ παραλείψεις/ παρεκκλίσεις και του χορηγείται προθεσμία 

δεκαπέντε (10) εργάσιμων ημερών για την προσκόμιση των ελλείψεων 

ή συμπλήρωση του φακέλου. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος 

δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω ή εάν συμμορφωθεί εν μέρει τότε η 

αίτηση απορρίπτεται και σφραγίζονται οι τυχόν εγκαταστάσεις 

• μετά την κατάργηση της άδειας λειτουργίας και δεδομένου ότι: 

- η απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση προσκομίζεται από τον 

ενδιαφερόμενο κτηνοτρόφο κατά τη δεύτερη φάση της αδειοδότησης  

των κτηνοτροφικών μονάδων, δύναται να χρησιμοποιείται ως 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/35 

 

δικαιολογητικό στην σχετική αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση,  η 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.  

- τα πιστοποιητικά τήρησης του τύπου κατασκευής και τήρησης των 

προτύπων κατασκευής, και όπως αυτά περιγράφηκαν αναλυτικά στο 

σημείο ΙΙ.1 και  ΙΙ.2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β της παρούσας, 

προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο κτηνοτρόφο κατά τη δεύτερη 

φάση της αδειοδότησης  των κτηνοτροφικών μονάδων, δύναται να 

χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό στην σχετική αίτηση, η  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.  

 

Στο παράρτημα της παρούσας προσαρτώνται: 

• υποδείγματα αίτησης των ενδιαφερομένων προς την ΑΑΑ 

• υποδείγματα ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

• υποδείγματα ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

• υποδείγματα Υ.Δ. Ν. 15/991986 

• φύλλο ελέγχου δικαιολογητικών αίτησης χορήγησης προσωρινής 

άδειας εγκατάστασης  

• φύλλο ελέγχου δικαιολογητικών αίτησης χορήγησης άδειας 

εγκατάστασης 

• φύλλο ελέγχου φακέλου λοιπών δικαιολογητικών και αδειοδοτήσεων  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
 
1. ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  
 

Κατά την πρώτη φάση αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, 

δηλ. για τη χορήγηση προσωρινής άδειας εγκατάστασης στις κατηγορίες 

2.αα, 2.ββ και 3, όπως έχει ήδη προαναφερθεί στην περιγραφή της 

σχετικής διαδικασίας, απαιτείται εκτός των άλλων απαραίτητων 

δικαιολογητικών, και η υποβολή έκθεσης γεωτεχνικού συμβούλου . 

   

Στην έκθεση πρέπει να αναφέρονται  κατ’ ελάχιστο τα εξής:  

1. Τα στοιχεία του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης (όνομα 

κτηνοτρόφου ή επωνυμία στην περίπτωση νομικού προσώπου, έτος 

έναρξης λειτουργίας της, εμπειρία ενδιαφερομένου)    

2. Η θέση και τα στοιχεία του γηπέδου στο οποίο λειτουργεί ή πρόκειται να 

λειτουργήσει η εν λόγω κτηνοτροφική  εγκατάσταση 

3. Οι τοπικές κλιματικές συνθήκες της περιοχής στην οποία λειτουργεί ή 

πρόκειται να λειτουργήσει η εν λόγω κτηνοτροφική εγκατάσταση 

4. Η παραγωγική κατεύθυνση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης (π.χ. 

κρεοπαραγωγική, γαλακτοπαραγωγική, αυγοπαραγωγική κλπ) 

5. Το σύστημα εκτροφής  (εντατικό, εκτατικό, ημιεντατικό και βιολογική 

εκτροφή) 

6. Οι διαθέσιμοι πόροι που θα χρησιμοποιούνται από την κτηνοτροφική 

εγκατάσταση  (ζωοτροφές, βοσκότοποι κλπ) 

7. Η φυλή των εκτρεφομένων ζώων και τα χαρακτηριστικά της  

8. Η επιφάνεια, τα υλικά κατασκευής και η διάταξη εντός του γηπέδου των 

υφιστάμενων ή των προς κατασκευή κύριων ή βοηθητικών κτιρίων της 

κτηνοτροφικής εγκατάστασης  (π.χ. σταύλος, υπόστεγα, 

παρασκευαστήριο ζωοτροφών, ζυγιστήριο, αλμεκτήριο, αποθήκες 

ζωοτροφών, εργαλείων και προϊόντων της κτηνοτροφικής 

εγκατάστασης  που εξυπηρετούν το σκοπό και τη λειτουργία της και 

βρίσκονται εντός των ορίων του γηπέδου κλπ) 

9. Το σύστημα  αποχέτευσης, επεξεργασίας και βιολογικού καθαρισμού 

των αποβλήτων, μεταφοράς και παροχής ύδατος, ηλεκτροδότησης κλπ 

 

Επισημαίνεται ότι, ο ζωοτεχνικός σχεδιασμός των  καλυμμένων και 

ανοιχτών χώρων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, στοχεύει στην 
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καλύτερη δυνατή οργάνωση,  και διαρρύθμισή της και  πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη: 

- την εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την: 

- υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων 

- προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας  

- ασφάλεια και υγεία  των εργαζομένων  

• τις απαιτήσεις του μικροπεριβάλλοντος σε σχέση με το ζωικό κεφάλαιο 

(πχ. υλικά κατασκευής, αερισμός, θέρμανση, υγρασία, φωτισμός κλπ.)  

• την κυκλοφορία του ζωικού πληθυσμού και συγκεκριμένα: 

- τον προγραμματισμό των οχειών 

- τον προγραμματισμό των ζώων αντικατάστασης  

- τον απογαλακτισμό 

- τη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης  

• την οργάνωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, σκευών κλπ  

• την αποθήκευση υλικών με βάση:  

- τον διατροφικό προγραμματισμό (ζωοτροφές, χρησιμοποιούμενοι 

βοσκότοποι, διατροφή κατά παραγωγικό στάδιο, συνολικές 

ανάγκες σε ζωοτροφές) 

- τα παραγόμενα προϊόντα 

• την διαχείριση των αποβλήτων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
 
 

1. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ  
 

Όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εκτροφής σαλιγκαριών, ως προς τις 

επιπτώσεις που προκαλούνται από τη λειτουργία τους  στο περιβάλλον, 

κατατάσσονται στην κατηγορία Β ανεξαρτήτως του αριθμού των 

εκτρεφομένων σαλιγκαριών. (ΚΥΑ υπ’ αρ. 1958/13-01-2012 και όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 20741/27-04-2012 ΚΥΑ του ΥΠΕΚΑ). 

 

Συνεπώς δεν υποχρεούνται στην εκπόνηση ΜΠΕ και έκδοση ΑΕΠΟ αλλά 

υπόκεινται στην τήρηση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) 

οι οποίες καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων. 

 

Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης, δεν απαλλάσσονται  από την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση αλλά  με βάση το γενικότερο νομικό 
πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των μονάδων, είναι 
υποχρεωμένες να αδειοδοτηθούν  με ότι προβλέπεται από τις γενικές 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούμενο άρθρο και οι ενδιαφερόμενοι και οι κατά τόπους ΑΑΑ θα 

πρέπει να συνεργάζονται με τις τοπικές περιβαλλοντικές αρχές για 

διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τα παραπάνω . 

 

Ως προς τις αποστάσεις των μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών από χώρους 

ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας, και όπως αυτοί 

περιγράφονται στα παραρτήματα  του άρθρου 20 του ν. 4056/2012, 

διευκρινίζεται ότι αυτές καθορίζονται κατά περίπτωση και κατά την κρίση 

της ΑΑΑ μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπή Σταυλισμού.  

 

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία 

και να μην επηρεάζεται δυσμενώς το περιβάλλον.  

 

Τα σαλιγκαροτροφεία ανάλογα με τα υλικά κατασκευής διακρίνονται σε :  
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1. ανοικτού τύπου, π.χ. σιδηροκατασκευή με δίκτυ σκίασης ή νάυλον για 

την εγκατάσταση των οποίων δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής 

άδειας αλλά η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας σύμφωνα και με το 

νέο ΓΟΚ  

2. κλειστού τύπου με σκελετό θερμοκηπίου μη εγκεκριμένου τύπου για 

την κατασκευή των οποίων απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας  

 

3. κλειστού τύπου με σκελετό θερμοκηπίου εγκεκριμένου τύπου 

κατασκευής, απαιτούνται τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 5888/03-02-

2004 ΚΥΑ  

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/40 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 
 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ  
 

Η νομιμοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων 

κτηνοτροφικών μονάδων διέπεται από τους όρους και τις διατάξεις:  

 

1. του ν. 3399/2005 όταν έχουν ανεγερθεί πριν τις 20-03-2003. Η 

διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με την υπ’ 

αρ. 244203/16-01-2006 (ΦΕΚ 75 Α΄) ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε 

και ισχύει και προβλέπει τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων χωρίς την 

επιβολή προστίμου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των 

ενδιαφερομένων  λήγει στις 30-06-2012. 

 

2. του ν. 4014/2011(άρθρο 26, παρ. 2), όταν έχουν ανεγερθεί μετά τις 20-

03-2003 και μέχρι τις 28-07-2011. Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά 

καθορίζοντα από το ΥΠΕΚΑ με αποφάσεις και εγκυκλίους και 

προβλέπει την με ευνοϊκούς όρους νομιμοποίηση των αυθαιρέτων 

(επιβολή μειωμένων προστίμων) εφόσον οι σχετικές αιτήσεις των 

ενδιαφερομένων υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τις 30-06-
2012.  

 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους 
αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, για διευκρινίσεις και οδηγίες.  
 

Μετά την λήξη των παραπάνω προθεσμιών, και δεδομένου ότι με βάση την  

παράγραφο 1.β) του άρθρου 19 του ν. 4056/2012 καταργείται το άρθρο 4 

του ν. 3399/2005, για τα αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις 

κτηνοτροφικών μονάδων, θα ακολουθεί πλέον η νομιμοποίησή τους 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διατήρησή τους  ως αυθαιρέτων 

για 30 χρόνια με τη διαδικασία του ν. 4014/2011.      
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2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ  
 

Στην περίπτωση κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών 

μονάδων που ακολουθούν τη διαδικασία του: 

• ν. 3399/2005, είναι δυνατή η σύνδεσή τους με τα δίκτυα κοινής 

ωφέλειας εφόσον έχουν υποβάλλει τη σχετική αίτηση εξαίρεσης από 

κατεδάφιση 

 

• ν. 4014/2012, είναι δυνατή η σύνδεσή τους με τα δίκτυα κοινής 

ωφέλειας μόνο εφόσον έχουν καταβάλει τουλάχιστον την πρώτη  δόση 

του ενιαίου ειδικού προστίμου  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 

 
1. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ Ή 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ  
 
Στα πλαίσια του ν. 4056/2012 και ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 13 προβλέπεται η λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός 

δασών, δασικών και δημοσίων  εκτάσεων λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα 

τα οριζόμενα στο ν. 998/1978 και όπως αυτός τροποποιήθηκε από το ν. 

3208/2003 και τις οι ειδικές ρυθμίσεις του π.δ. 190/1981.  

 

Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που λειτουργούν ή πρόκειται να 

λειτουργήσουν στις παραπάνω κατηγορίες εκτάσεων, απαραίτητο 

δικαιολογητικό  είναι η άδεια από τον αρμόδιο δασάρχη, μετά από εισήγηση 

της Επιτροπής Σταυλισμού, η οποία είναι δυνατόν να επιτρέπει στον 

εκάστοτε ενδιαφερόμενο να εγκατασταθεί εντός δασικών εκτάσεων για 

διάστημα 15 ετών με δυνατότητα παράτασης. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά 

τόπους δασικές υπηρεσίες για διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την αδειοδότηση 

τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ 

 
1. ΕΛΕΓΧΟΙ  

 
Οι προβλεπόμενοι στο ν. 4056/2012 έλεγχοι είναι 

• διοικητικοί,  διενεργούνται από την ΑΑΑ:  

 πριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης κατά την υποβολή του 

φακέλου αδειοδότησης  

 μετά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης όποτε αυτό κριθεί 

σκόπιμο ή αναγκαίο  

 

• υγειονομικοί, διενεργούνται τακτικά η έκτακτα σύμφωνα με τις 

ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις   

 

• επιτόπιοι, διενεργούνται από την Επιτροπή Σταυλισμού τακτικά ή 

έκτακτα.  

- Οι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται υποχρεωτικά:  
 κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης     
 ανά διετία, στη συνέχεια  

- Οι έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται 

 οποτεδήποτε κριθεί  απαραίτητο ή αναγκαίο από την ΑΑΑ   

 όταν υπάρχουν καταγγελίες με βάσιμες ενδείξεις για 

παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, των υγειονομικών ή 

πολεοδομικών διατάξεων ή των διατάξεων της συναφούς και 

παράλληλης σχετικής νομοθεσίας  
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2. ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
 

Όταν διαπιστωθούν μετά από αυτοψία παραβάσεις των διατάξεων του 

παρόντος νόμου ή των διατάξεων της συναφούς και παράλληλης σχετικής 

νομοθεσίας, με απόφαση της ΑΑΑ και μετά τη σχετική γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Σταυλισμού είναι δυνατόν να επιβάλλονται σε βάρος  του 

φορέα  της κτηνοτροφικής εγκατάστασης οι παρακάτω κυρώσεις:  

 

• ολική ή μερική, προσωρινή οριστική διακοπή της λειτουργίας της 

δραστηριότητας με αντίστοιχη ανάκληση της άδειας λειτουργίας και 

χορήγηση προθεσμίας για την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου 

ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την 

υποτροπή, την προκαλούμενη περιβαλλοντική και υγειονομική 

επιβάρυνση 

 

• διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται  από 5.000 ως 

75.000 ευρώ ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη 

συχνότητα, την υποτροπή, την προκαλούμενη περιβαλλοντική και 

υγειονομική επιβάρυνση  

 

• συνδυασμός των δύο παραπάνω  

 

• διοικητικό πρόστιμο, στο φορέα τη κτηνοτροφικής εγκατάστασης και 

στους μηχανικούς ή γεωτεχνικούς που υπογράφουν τις υπεύθυνες 

δηλώσεις του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) στην περίπτωση που 

διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενό τους ήταν ψευδές.  Το ύψος του εν 

λόγω προστίμου κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 100.000 ευρώ.   
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3. ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Ως προς τη διαδικασία διακοπής της λειτουργίας των κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων επισημαίνεται ότι, τελεί υπό έκδοση η προβλεπόμενη στο 

άρθρο 10 παρ. 7 του ν. 4056/2012, ΚΥΑ,  η οποία εξειδικεύει και  ρυθμίζει 

τη διαδικασία επιβολής των παραπάνω κυρώσεων.  

 

Μέχρι την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ για τη  διακοπή της λειτουργίας των 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων θα ακολουθείται η διαδικασία που 

προβλέπεται από την κείμενη συναφή και παράλληλη νομοθεσία και 

ειδικότερα, ότι προβλέπεται στο άρθρο 10 του ν. 4056/2012 και σε 

συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο  9 της υπ’ αρ. Υ1β/2000/29-

03-1995 υγειονομικής διάταξης και στο άρθρο 8 του ν.1590/1986.  

 

Συνοπτικά η διαδικασία είναι η εξής:  

1. Έλεγχος και αυτοψία των εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής 

εγκατάστασης από την Επιτροπή Σταυλισμού  

 

2. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταυλισμού στην ΑΑΑ  

 

3. Έγγραφη κλήση σε ακρόαση, με αποδεικτικό επίδοσης, του 

κατόχου της άδειας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή του νόμιμου 

εκπροσώπου του ή του μηχανικού ή του  γεωτεχνικού που 

υπέγραψε τις υπεύθυνες δηλώσεις, προκειμένου να αναπτύξει 

προφορικά ή γραπτά εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 

τις απόψεις του   

 

4. Ενημέρωση της Επιτροπής Σταυλισμού για τα τυχόν νέα δεδομένα 

που θα προκύψουν μετά την ακρόαση 

 

5. Γνωμοδότηση εκ νέου της Επιτροπής Σταυλισμού στην ΑΑΑ, μετά 

την εξέταση των τυχόν νέων στοιχείων: 

- είτε  για τη χορήγηση προθεσμίας τριών (3) μηνών κατά 

μέγιστο, προκειμένου να εκτελεσθούν οι απαραίτητες εργασίες 

αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας της μονάδας και  

εφόσον κριθεί ότι από τη λειτουργία της εγκατάστασης στο 

ενδιάμεσο χρονικό διάστημα  δεν απειλείται η δημόσια υγεία  
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- είτε για τη διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης   

 

6. Στη συνέχεια και κατά περίπτωση η ΑΑΑ:  

- είτε χορηγεί προθεσμία τριών (3) μηνών κατά μέγιστο στο 

φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα 

παραπάνω και ταυτόχρονα καθορισμός τις απαραίτητες 

βελτιωτικές εργασίες   

- είτε εκδίδει απόφαση διακοπής της λειτουργίας της 

κτηνοτροφικής εγκατάστασης με ορισμό της απαιτούμενης για 

την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου προθεσμίας και με 

προσδιορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου 

 

7. Συγκρότηση επιτροπής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

8 του ν.1590/1986, από τον Περιφερειάρχη αποτελούμενη από τον 

οικείο αστυνομικό διοικητή, το διευθυντή Κτηνιατρικής της οικείας 

Περιφέρειας και τον προϊστάμενο του τομέα υγείας της οικείας 

Περιφέρειας:  

- είτε για την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου στην 

περίπτωση που δεν απομακρυνθεί από τον φορέα της 

κτηνοτροφικής εγκατάστασης  

- είτε για τη σφράγιση του παραγωγικού εξοπλισμού της 

εγκατάστασης ή των αποθηκών ή των εγκαταστάσεων μετά 

την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου από το φορέα τη 

κτηνοτροφικής εγκατάστασης 

Σημειώνεται ότι για τη σφράγιση είναι δυνατόν η Επιτροπή να 

ζητήσει  και τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών 

 

8. Ειδοποίηση από την ΑΑΑ του διαχειριστή του δικτύου ή του 

συστήματος ηλεκτροδότησης με ταυτόχρονη ενημέρωση του φορέα 

της κτηνοτροφικής εγκατάστασης για τη διακοπή της παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος στη συγκεκριμένη εγκατάσταση εντός 

προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ειδοποίηση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
 
1. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4056/2012, οι κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις  

• οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης  

• οι οποίες είναι εγκατεστημένες χωρίς άδεια σε δάση, δασικές ή 

δημόσιες εκτάσεις  

• των οποίων έχει διακοπεί η λειτουργία  

• των οποίων οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν χαρακτηρισθεί 

αυθαίρετες  

κατά την έναρξη της ισχύος του, υποχρεούνται να λάβουν άδεια 

εγκατάστασης με βάση τη διαδικασία του άρθρου 6, εντός τριών ετών.  

 
Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας αναστέλλονται προσωρινά οι 

τυχόν εκδοθείσες διοικητικές πράξεις αποβολής, επιβολής προστίμων και 

κατεδάφισης.  

 
Οι παραπάνω διοικητικές πράξεις αναστέλλονται με την έκδοση 

ανακλητικών αποφάσεων των υπηρεσιών που τις εξέδωσαν ή που είναι 

αρμόδιες  κατά το χρόνο της απόφασης, με πρόταση της ΑΑΑ και μετά 

από εισήγηση της Επιτροπής Σταυλισμού.  

 
Επισημαίνεται ότι, η παραπάνω παράταση δεν χορηγείται σε εκείνες τις 

περιπτώσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στις οποίες έχουν 

καταγραφεί πρόδηλες παραβάσεις, της συναφούς και παράλληλης 

σχετικής νομοθεσίας,  από τις αρμόδιες αρχές και υπάρχει αντικειμενική 

αδυναμία άρσης των παρατυπιών . 

 
Μετά την έκδοση της παρούσας, οι από 10-04-2012 διευκρινίσεις παύουν 

να ισχύουν διότι περιλαμβάνονται στην εκδιδόμενη διευκρινιστική εγκύκλιο.  

 
         

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ   
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

         

        Καθηγητής  
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:   ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ  
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ       ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΜΕ BΑΣΗ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ  ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Η παράλληλη και συναφής νομοθεσία που σχετίζεται με τη διαδικασία 

αδειοδότησης  των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αφορά:  

1. την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, και 
διέπεται από τους όρους και τις διατάξεις των εξής νόμων, π.δ. 

κανονισμών, ΚΥΑ και ΥΑ :   

•  το ν. 3955/2011 (ΦΕΚ 89 Α’ ) 

• το ν. 4014/2011(ΦΕΚ 209 Α΄) 

• το ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α΄) 

• το ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255 Α΄) 

• το ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄)  

• το ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α΄)  

•  το ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄) 

• το π.δ. 190/1981 (ΦΕΚ 54 Α΄) 

• τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αρ. Υ1β/2000/29-03-1995 (ΦΕΚ 343 Β΄) 

υγιειονομικής διάταξης 

•  την υπ’ αρ. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β΄) ΚΥΑ και όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 20741/27-04-2012 (ΦΕΚ 1565 Β΄) ΚΥΑ 

• την υπ’ αρ. Η.Π. 50981/1308/11-12-2006 (ΦΕΚ 1895 Β΄) ΚΥΑ, και τυχόν 

άλλες όμοιες ΚΥΑ που αφορούν σε προγράμματα δράσης σε 

ευπρόσβλητες ζώνες από νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης  

• την υπ’ αρ. 244203/16-01-2006 (ΦΕΚ 75 Β΄) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει 

•  την υπ’ αρ. 11014/703/Φ104/14-03-2003 (ΦΕΚ 332 Β΄) ΚΥΑ 

• την υπ’ αρ. 85167/820/20-03-2000 (ΦΕΚ 477  Β΄) υπουργική απόφαση   

• την υπ’ αρ. 33318/3028/1998  (ΦΕΚ 1289 Β΄) ΚΥΑ 

καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη  

 

2. την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, και ειδικότερα και διέπεται 

από τους όρους και τις διατάξεις των εξής νόμων, π.δ. κανονισμών, ΚΥΑ 

και ΥΑ :   

• το π.δ. 374/2011 (ΦΕΚ 251 Α΄) 

• το π.δ. 216/2003 (ΦΕΚ 181 Α΄) 

• το π.δ. 215/2003 (ΦΕΚ 181 Α΄)  
• το π.δ. 179/1998 (ΦΕΚ 133 Α΄)  
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• το π.δ. 139/1995 (ΦΕΚ 89 Α΄)  

•  τον Καν. (ΕΚ) 1538/91  

•  την οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου  

• την οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου  

καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη  

 

3. την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, και διέπεται από τις ειδικές 

ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και τις σχετικές 

υγιειονομικές διατάξεις κατά περίπτωση 

 

4. την μέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, την 
ιδιοκτησία και τις νόμιμες χρήσεις  γης, και διέπεται από τους όρους και 

τις διατάξεις των εξής νόμων, π.δ. κανονισμών, ΚΥΑ και ΥΑ ::  

• το ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄)  

• το ν.1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄) και όπως θα αντικατασταθεί από το ν. 

4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α΄) 

• το ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) 

• την υπ’ αρ.  281273/27-08-2004 (ΦΕΚ 1396 Β΄) ΚΥΑ 

• την υπ’ αρ. 5888/03-02-2004 (ΦΕΚ 355 Β΄) ΚΥΑ 

• την υπ’ αρ. 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289 Β΄) ΚΥΑ 

• το κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 580 Δ΄/1999) 

καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη 

 

5. την προστασία των δασών, και διέπεται από τους όρους και τις διατάξεις 

των εξής νόμων, π.δ. κανονισμών, ΚΥΑ και ΥΑ : 

• το ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄) 

• το π.δ. 190/1981 (ΦΕΚ 54 Α΄)  

• το ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄)  

• το ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7 Α΄)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ XΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 

ΠΡΟΧΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ 
ΣΚΕΛΕΤΟ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΧΡΙ 

300 τ.μ.  

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΔΕΙΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ 
ΣΚΕΛΕΤΟ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΧΡΙ 

300 τ.μ.  

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΔΕΙΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
  Β Α1, Α2 Β Α1,Α2 Β Α1, Α2 Β Β Α1, Α2 Β Α1,Α2 Β Α1, Α2 Β 
ΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΠΔ ΝΑΙ -  ΝΑΙ -  ΝΑΙ -  ΝΑΙ -  -  -  -  -  -  
Υ.Δ.  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  -  ΝΑΙ ΝΑΙ -  -  -  -  -  -  
ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ -  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ -  -  -  -  -  -  
ΜΠΕ  -  ΝΑΙ -  ΝΑΙ  -  ΝΑΙ -  -  -  -  -  -  -  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΡΗΣΗΣ  
ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ -  -  -  -  -  -  -  ΝΑΙ ΝΑΙ -  -  -  -  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ΝΑΙ ΝΑΙ -  -  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ή 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
ΑΔΕΙΑ ή ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΌ 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -  -  -  -  -  -  -  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ 
ΜΕΣΟΛΑΒΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 
ΜΗΝΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΜΕΤΑ 
ΑΠΌ ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ  ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ  ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ  

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ  ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ  ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ  ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ  

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ 
ΑΡΧΙΚΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ 
ΧΡΟΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΔΙΕΤΙΑ  

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ 
ΑΡΧΙΚΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ 
ΧΡΟΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΔΙΕΤΙΑ  

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ 
ΑΡΧΙΚΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ 
ΧΡΟΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΔΙΕΤΙΑ  

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ 
ΑΡΧΙΚΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ 
ΧΡΟΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΔΙΕΤΙΑ  

 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/52 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 
Α/Α 

  
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

  
Θέσεις πάχυνσης/εκτροφής Ισοδύναμα ζώα  Θέσεις πάχυνσης/εκτροφής Ισοδύναμα ζώα  

ΤΙΜΗ ΑΝΑΓΩΓΗΣ  

1 Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων 
πάχυνσης 

Περισσότερες από  75.000 Περισσότερα από 300 Από 15.000 μέχρι 75.000 Από 60 μέχρι 300 1 ισοδύναμο ζώο = 250 κοτόπουλα πάχυνσης 

2 Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων Περισσότερες από 45.000 Περισσότερα από 300 Από 9.000 μέχρι 45.000 Από 60 μέχρι 750 1 ισοδύναμο ζώο =150 ωοτόκες όρνιθες 
3 Εγκαταστάσεις εκτροφής χοίρων πάχυνσης 

(άνω των 30 κιλών) 
Περισσότερες από 3.000 Περισσότερα από 375 Από 500 μέχρι 3.000 Από 62,5 μέχρι 375 1 ισοδύναμο ζώο = 8 χοίροι πάχυνσης 

4 Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα 
παράγωγά τους μέχρι βάρους 30 κιλών)  

Περισσότερες από 1.200 Περισσότερα από 400 Από 300 μέχρι 1.200 Από 100 μέχρι 400 1 ισοδύναμο ζώο = 3 χοιρομητέρες με τα 
παράγωγά τους  

5 Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα 
παράγωγά τους μέχρι τελικης πάχυνσης)  

Περισσότερες από 400 Περισσότερα από 400 Από 100 μέχρι 400 Από 100 μέχρι 400 1 ισοδύναμο ζώο = 1 χοιρομητέρα με τα 
παράγωγά της 

    Αριθμός κονικλομητέρων Ισοδύναμα ζώα  Αριθμός κονικλομητέρων Ισοδύναμα ζώα    

5 Εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών     Περισσότερες από 1.000 Περισσότερα από 20 1 ισοδύναμο ζώο = 50 κονικλομητέρες με τα 
παράγωγά τους 

    Αριθμός εκτρεφομένων 
πτηνών/ζώων  

Ισοδύναμα ζώα  Αριθμός εκτρεφομένων 
πτηνών/ζώων  

Ισοδύναμα ζώα    

6 Εγκαταστάσεις εκτροφής άλλων πτηνών           
  - χήνες/πάπιες      Περισσότερα από 3.000 Περισσότερα από 30 1 ισοδύναμο ζώο = 100 χήνες/πάπιες 
  - ινδιάνοι     Περισσότερα από 3.000 Περισσότερα από 30 1 ισοδύναμο ζώο = 100 ινδιάνοι 
  - ορτύκια     Περισσότερα από 90.000 Περισσότερα από 30 1 ισοδύναμο ζώο = 3.000 ορτύκια 
  - πέρδικες      Περισσότερα από 30.000 Περισσότερα από 30 1 ισοδύναμο ζώο = 1.000 πέρδικες 
  - στρουθακάμηλοι      Περισσότερα από 1.200 Περισσότερα από 30 1 ισοδύναμο ζώο = 40 στρουθοκάμηλοι 

ανεξαρτήτως ηλικίας  
  - φασιανοί      Περισσότερα από 7.500 Περισσότερα από 30 1 ισοδύναμο ζώο = 250 

7 Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων           
  - εντός περιοχών NATURA     Περισσότερα από 1.500 Περισσότερα από 30 1 ισοδύναμο ζώο = 50 αιγοπρόβατα  
  - εκτός περιοχών NATURA     Περισσότερα από 2.500 Περισσότερα από 50 1 ισοδύναμο ζώο = 50 αιγοπρόβατα  

8 Εγκαταστάσεις εκτροφής μοσχαριών 
πάχυνσης  

          

  -  εντός περιοχών NATURA     Περισσότερα από 200 Περισσότερα από 100 1 ισοδύναμο ζώο =2 μοσχάρια πάχυνσης  
  -  εκτός περιοχών NATURA     Περισσότερα από 300 Περισσότερα από 150 1 ισοδύναμο ζώο =2 μοσχάρια πάχυνσης  

9 Εγκαταστάσεις εκτροφής αγελάδων 
γαλακτοπαραγωγής 

          

  -  εντός περιοχών NATURA     Περισσότερα από 100 Περισσότερα από 100 1 ισοδύναμο ζώο =1 αγελάδα 
γαλακτοπαραγωγής 

  -  εκτός περιοχών NATURA     Περισσότερα από 150 Περισσότερα από 150 1 ισοδύναμο ζώο =1 αγελάδα 
γαλακτοπαραγωγής 

 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/53 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (συνέχεια) 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 

  Θέσεις πάχυνσης/εκτροφής Ισοδύναμα ζώα  Θέσεις πάχυνσης/εκτροφής Ισοδύναμα ζώα  

ΤΙΜΗ ΑΝΑΓΩΓΗΣ  

10 Εγκαταστάσεις εκτροφής 
αγελάδων ελεύθερης βοσκής 

          

  -  εντός περιοχών NATURA     Περισσότερα από 200 Περισσότερα από 100 1 ισοδύναμο ζώο = 2 αγελάδες 
ελεύθερης βοσκής 

  -  εκτός περιοχών NATURA     Περισσότερα από 300 Περισσότερα από 150 1 ισοδύναμο ζώο = 2 αγελάδες 
ελεύθερης βοσκής 

    Αριθμός εκτρεφομένων 
πτηνών/ζώων  

Ισοδύναμα ζώα  Αριθμός εκτρεφομένων 
πτηνών/ζώων  

Ισοδύναμα ζώα    

11 Εγκαταστάσεις εκτροφής 
ιπποειδών 

    Περισσότερα από 100 Περισσότερα από 100 1 ισοδύναμο ζώο =1 ίππος 

12 Εγκαταστάσεις εκτροφής μινκ     Περισσότερα από 500 Περισσότερα από 100 1 ισοδύναμο ζώο = 50 ενήλικα μινκ 
13 Εγκαταστάσεις εκτροφής 

αλεπούδων 
    Περισσότερα από 1.500 Περισσότερα από 100 1 ισοδύναμο ζώο =15 αλεπούδες 

14 Εγκαταστάσεις εκτροφής σκύλων      Περισσότερα από 1.500 Περισσότερα από 100 1 ισοδύναμο ζώο =15 σκύλοι 
ανεξαρτήτως ηλικίας  

15 Μικτές μονάδες  Υπολογίζονται κατά  
περίπτωση 

Περισσότερα από 
400 

Υπολογίζονται κατά  
περίπτωση 

Από 100 μέχρι 400 Τα ισοδύναμα ζώα υπολογίζονται ως 
το σύνολο των επιμέρους 
ισοδυνάμων ζώων που εκτρέφονται 
στην μονάδα  

16 Εγκαταστάσεις εκτροφής 
σαλιγκαριών  

Ολες οι μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών κατατάσσονται στην κατηγορία Β 

17 Πρωοεμφανιζόμενες εκτροφές  Όλες οι πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές  κατατάσσονται στην κατηγορία Α 
18 Μονάδες εκτροφής μη ενδημικών 

ειδών 
Όλες οι μονάδες εκτροφής μη ενδημικών ειδών κατατάσσονται στην κατηγορία Α 

19 Εκκολαπτήρια  Όλα τα εκκολαπτήρια κατατάσσονται στην κατηγορία Β 
 

 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/54 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (συνέχεια) 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

    Θέσεις πάχυνσης/εκτροφής Ισοδύναμα ζώα  

ΤΙΜΗ ΑΝΑΓΩΓΗΣ  

1 Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων 
πάχυνσης 

Από 300 μέχρι 15.000 Από 1,2 μέχρι 60  1 ισοδύναμο ζώο = 250 κοτόπουλα πάχυνσης 

2 Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων  Από 200 μέχρι 9.000 Από 1,3 μέχρι 60 1 ισοδύναμο ζώο =150 ωοτόκες όρνιθες 
3 Εγκαταστάσεις εκτροφής χοίρων πάχυνσης 

(άνω των 30 κιλών) 
Από 25 μέχρι 500 Από 3,125 μέχρι 62,5 1 ισοδύναμο ζώο = 8 χοίροι πάχυνσης 

4 Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με 
τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30 κιλών)  

Από 15 μέχρι 300 Από 5 μέχρι 100 1 ισοδύναμο ζώο = 3 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους  

5 Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με 
τα παράγωγά τους μέχρι τελικης πάχυνσης)  

Από 8 έως 100 Από 8 έως 100 1 ισοδύναμο ζώο = 1 χοιρομητέρα με τα παράγωγά της 

    Αριθμός κονικλομητέρων Ισοδύναμα ζώα    

5 Εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών Από 50 μέχρι 1.000 Από 1 μέχρι 20 1 ισοδύναμο ζώο = 50 κονικλομητέρες με τα παράγωγά τους 
    Αριθμός εκτρεφομένων 

πτηνών/ζώων  
Ισοδύναμα ζώα    

6 Εγκαταστάσεις εκτροφής άλλων πτηνών       
  - χήνες/πάπιες  Από 100 μέχρι 3.000 Από 1 μέχρι 30 1 ισοδύναμο ζώο = 100 χήνες/πάπιες 
  - ινδιάνοι Από 100 μέχρι 3.000 Από 1 μέχρι 30 1 ισοδύναμο ζώο = 100 ινδιάνοι 
  - ορτύκια Από 3.000 μέχρι 90.000 Από 1 μέχρι 30 1 ισοδύναμο ζώο = 3.000 ορτύκια 
  - πέρδικες  Από 1.000 μέχρι 30.000 Από 1 μέχρι 30 1 ισοδύναμο ζώο = 1.000 πέρδικες 
  - στρουθακάμηλοι  Από 40 μέχρι 1.200 Από 1 μέχρι 30 1 ισοδύναμο ζώο = 40 στρουθοκάμηλοι ανεξαρτήτως ηλικίας  
  - φασιανοί  Από 250 μέχρι 7.500 Από 1 μέχρι 30 1 ισοδύναμο ζώο = 250 

7 Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων       
  - εντός περιοχών NATURA Από 200 μέχρι 1.500 Από 4 μέχρι 30 1 ισοδύναμο ζώο = 50 αιγοπρόβατα  
  - εκτός περιοχών NATURA Από 400 μέχρι 2.500 Από 8 μέχρι 50 1 ισοδύναμο ζώο = 50 αιγοπρόβατα  

8 Εγκαταστάσεις εκτροφής μοσχαριών 
πάχυνσης  

      

  -  εντός περιοχών NATURA Από 20 μέχρι 200 Από 10 μέχρι 100 1 ισοδύναμο ζώο =2 μοσχάρια πάχυνσης  
  -  εκτός περιοχών NATURA Από 40 μέχρι 300 Από 20 μέχρι 150 1 ισοδύναμο ζώο =2 μοσχάρια πάχυνσης  

9 Εγκαταστάσεις εκτροφής αγελάδων 
γαλακτοπαραγωγής 

      

  -  εντός περιοχών NATURA Από 10 μέχρι 100 Από 10 μέχρι 100 1 ισοδύναμο ζώο =1 αγελάδα γαλακτοπαραγωγής 
  -  εκτός περιοχών NATURA Από 20 μέχρι 150 Από 20 μέχρι 150 1 ισοδύναμο ζώο =1 αγελάδα γαλακτοπαραγωγής 

 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/55 

 

 

 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (συνέχεια) 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

    Θέσεις πάχυνσης/εκτροφής Ισοδύναμα ζώα  

ΤΙΜΗ ΑΝΑΓΩΓΗΣ  

10 Εγκαταστάσεις εκτροφής αγελάδων 
ελεύθερης βοσκής 

      

  -  εντός περιοχών NATURA Από 20 μέχρι 200 Από 10 μέχρι 100 1 ισοδύναμο ζώο = 2 αγελάδες ελεύθερης βοσκής 
  -  εκτός περιοχών NATURA Από 40 μέχρι 300 Από 20 μέχρι 150 1 ισοδύναμο ζώο = 2 αγελάδες ελεύθερης βοσκής 
    Αριθμός εκτρεφομένων 

πτηνών/ζώων  
Ισοδύναμα ζώα    

11 Εγκαταστάσεις εκτροφής ιπποειδών Από 5 μέχρι 100 Από 5 μέχρι 100 1 ισοδύναμο ζώο =1 ίππος 
12 Εγκαταστάσεις εκτροφής μινκ Από 250 μέχρι 5.000 Από 5 μέχρι 100 1 ισοδύναμο ζώο = 50 ενήλικα μινκ 
13 Εγκαταστάσεις εκτροφής αλεπούδων Από 75 μέχρι 1.500 Από 5 μέχρι 100 1 ισοδύναμο ζώο =15 αλεπούδες 
14 Εγκαταστάσεις εκτροφής σκύλων  Από 75 μέχρι 1.500 Από 5 μέχρι 100 1 ισοδύναμο ζώο =15 σκύλοι ανεξαρτήτως ηλικίας  
15 Μικτές μονάδες  Υπολογίζονται κατά  

περίπτωση 
Από 8 μέχρι 100 Τα ισοδύναμα ζώα υπολογίζονται ως το σύνολο των επιμέρους 

ισοδυνάμων ζώων που εκτρέφονται στην μονάδα  

16 Εγκαταστάσεις εκτροφής σαλιγκαριών  Όλες οι μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών κατατάσσονται στην κατηγορία Β 
17 Πρωοεμφανιζόμενες εκτροφές  Όλες οι πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές κατατάσσονται στην κατηγορία Α 
18 Μονάδες εκτροφής μη ενδημικών ειδών Όλες οι μονάδες εκτροφής μη ενδημικών ειδών κατατάσσονται στην κατηγορία Α 
19 Εκκολαπτήρια  Όλα τα εκκολαπτήρια κατατάσσονται στην κατηγορία Β 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/56 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   1  

AITHΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  
 

ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ         
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ………………………………… 

 

 

 
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία φορέα: 
Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας: 
Διεύθυνση επικοινωνίας υπευθύνου: 
Διεύθυνση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης: 
Αρ. δελτίου ταυτότητας φορέα:  
Tηλέφωνο: 
Fax: 
E-Mail: 
Kωδικός εκμετάλλευσης: 
Δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης 
(είδος, φυλή και αριθμός ζώων): 
Θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων με 
συντεταγμένες αναφοράς: 
 
 

 
 
 
 Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, με την παρούσα, 
αιτούμαι την χορήγηση άδειας εγκατάστασης για 
την με τα παραπάνω στοιχεία κτηνοτροφική μου 
εκμετάλλευση, στα πλαίσια του ν.  4056/2012.  
 
 
 
 

 

 
HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ………………………. 

 
Ο/Η αιτών/ούσα 

 
…………………… 

(υπογραφή) 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
1. Δήλωση ανάληψης ΠΠΔ 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν .1599/1986        

 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/57 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  2  

AITHΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.αα,  2.ββ. και 3 

 

ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ         
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ………………………………… 

 

 

 
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία φορέα: 
Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας: 
Διεύθυνση επικοινωνίας υπευθύνου: 
Διεύθυνση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης: 
Αρ. δελτίου ταυτότητας φορέα:  
Tηλέφωνο: 
Fax: 
E-Mail: 
Kωδικός εκμετάλλευσης: 
Δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης 
(είδος, φυλή και αριθμός ζώων): 
Θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων με 
συντεταγμένες αναφοράς: 
 

 
 
 
 
 Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, με την παρούσα, 
αιτούμαι την χορήγηση προσωρινής άδειας 
εγκατάστασης για την με τα παραπάνω στοιχεία 
κτηνοτροφική μου εκμετάλλευση, στα πλαίσια του 
ν.  4056/2012.  
 
 
 
 

 
 

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ………………………. 
 

Ο/Η αιτών/ούσα 
 

…………………… 
(υπογραφή) 

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
1.  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α΄ του Ν. 

4014/2011 ή  Δήλωση ανάληψης ΠΠΔ για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β΄ του Ν. 
4014/2011 

2.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν . 1599/1986  
3. Έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου  

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/58 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  3 

AITHΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΥΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.αα   

 

ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ         
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ………………………………… 

 

 

 
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία φορέα: 
Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας: 
Διεύθυνση επικοινωνίας υπευθύνου: 
Διεύθυνση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης: 
Αρ. δελτίου ταυτότητας φορέα:  
Tηλέφωνο: 
Fax: 
E-Mail: 
Kωδικός εκμετάλλευσης: 
Δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης 
(είδος, φυλή και αριθμός ζώων): 
Θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων με 
συντεταγμένες αναφοράς: 
 
 

 
 
 
 Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, με την παρούσα, 
αιτούμαι την χορήγηση άδειας εγκατάστασης για 
την με τα παραπάνω στοιχεία κτηνοτροφική μου 
εκμετάλλευση, στα πλαίσια του ν.  4056/2012.  
 
 
 
 

 

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ………………………. 
 

Ο/Η αιτών/ούσα 
 

…………………… 
(υπογραφή) 

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
1. Προσωρινή άδεια εγκατάστασης  
2. Πιστοποιητικό τήρησης του τύπου κατασκευής (όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σημεία ΙΙ.1 του άρθρου 2 

του κεφαλαίου Β της παρούσας ) 
 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/59 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  4 

AITHΣΗ ΓΙΑ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.ββ.  

 

ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ         
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ………………………………… 

 

 

 
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία φορέα: 
Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας: 
Διεύθυνση επικοινωνίας υπευθύνου: 
Διεύθυνση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης: 
Αρ. δελτίου ταυτότητας φορέα:  
Tηλέφωνο: 
Fax: 
E-Mail: 
Kωδικός εκμετάλλευσης: 
Δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης 
(είδος, φυλή και αριθμός ζώων): 
Θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων με 
συντεταγμένες αναφοράς: 
 
 

 
 
 
 Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, με την παρούσα, 
αιτούμαι την χορήγηση άδειας εγκατάστασης για 
την με τα παραπάνω στοιχεία κτηνοτροφική μου 
εκμετάλλευση, στα πλαίσια του ν.  4056/2012.  
 
 
 
 

 

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ………………………. 
 

Ο/Η αιτών/ούσα 
 

…………………… 
(υπογραφή) 

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
1. Προσωρινή άδεια εγκατάστασης 
2. Πιστοποιητικό τήρησης των προτύπων κατασκευής (όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σημεία ΙΙ.2 του 

άρθρου 2 του κεφαλαίου Β της παρούσας ) 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/60 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  5 

AITHΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3  

 

ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ         
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ………………………………… 

 

 

 
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία φορέα: 
Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας: 
Διεύθυνση επικοινωνίας υπευθύνου: 
Διεύθυνση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης: 
Αρ. δελτίου ταυτότητας φορέα:  
Tηλέφωνο: 
Fax: 
E-Mail: 
Kωδικός εκμετάλλευσης: 
Δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης 
(είδος, φυλή και αριθμός ζώων): 
Θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων με 
συντεταγμένες αναφοράς: 
 
 

 
 
 
 Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, με την παρούσα, 
αιτούμαι την χορήγηση άδειας εγκατάστασης για 
την με τα παραπάνω στοιχεία κτηνοτροφική μου 
εκμετάλλευση, στα πλαίσια του ν.  4056/2012.  
 
 
 
 

 

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ………………………. 
 

Ο/Η αιτών/ούσα 
 

…………………… 
(υπογραφή) 

 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
1. Προσωρινή άδεια εγκατάστασης 
2. Οικοδομική άδεια ή απαλλαγή από έκδοση οικοδομικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση των 

κτιριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή δήλωση αυθαιρέτου  

 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/61 

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………………………..… 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………….                                       
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ     
ΤΜΗΜΑ:  ………………………………… 
Ελεγκτής: …………………………... 
Τηλ.: ………………………………………. 
Fax: ……………………………………….. 
E-mail: ……………………………………. 
 
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
  
Ονοματεπώνυμο/επωνυμία φορέα:……………………………………………………………… 
Ονοματεπώνυμο υπευθύνου:……………………………………………………………………… 
Θέση κτηνοτροφικής εγκατάστασης:…………………………………………………………… 
Κωδικός εκμετάλλευσης 
Αρ.πρωτ. υποβληθείσας αίτησης:……………………………………………………………….. 
 
1. ΑΙΤΗΣΗ    

    

2.   

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ Π.Π.Δ. (για κτηνοτροφικές   
εγκαταστάσεις κατηγορίας Β)   

    

3. Υ.Δ. ν.1599/1986   

 

 

 
Ημερομηνία ελέγχου…………………… 

Ο ελεγκτής 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………………………..… 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………….                                       
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ     
ΤΜΗΜΑ:  ………………………………… 
Ελεγκτής: …………………………... 
Τηλ.: ………………………………………. 
Fax: ……………………………………….. 
E-mail: ……………………………………. 
 
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.αα, 2.ββ και 3 
  
Ονοματεπώνυμο/επωνυμία φορέα:……………………………………………………………… 
Ονοματεπώνυμο υπευθύνου:……………………………………………………………………… 
Θέση κτηνοτροφικής εγκατάστασης:…………………………………………………………… 
Κωδικός εκμετάλλευσης:…………………………………………………………………………… 
Κατηγορία κτηνοτροφικής εγκατάστασης:…………………………………………………….. 
Αρ.πρωτ. υποβληθείσας αίτησης:……………………………………………………………….. 
 
1. ΑΙΤΗΣΗ    

    

2.α   

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  (για 
κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις κατηγορίας Α1 και 
Α2) ή 

  

    

2.β   

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ Π.Π.Δ. (για κτηνοτροφικές   
εγκαταστάσεις κατηγορίας Β)   

    

3. Υ.Δ. ν.1599/1986   

    

4. ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ   

 
Ημερομηνία ελέγχου…………………… 

Ο ελεγκτής 
 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………………………..… 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………….                                       
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ     
ΤΜΗΜΑ:  ………………………………… 
Ελεγκτής: …………………………... 
Τηλ.: ………………………………………. 
Fax: ……………………………………….. 
E-mail: ……………………………………. 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.αα, 2.ββ και 3 

 
Ονοματεπώνυμο/επωνυμία φορέα:……………………………………………………………… 
Ονοματεπώνυμο υπευθύνου:……………………………………………………………………… 
Θέση κτηνοτροφικής εγκατάστασης:…………………………………………………………… 
Κωδικός εκμετάλλευσης:………………………………………………………………………….. 
Κατηγορία κτηνοτροφικής εγκατάστασης:…………………………………………………….. 
Αρ.πρωτ. υποβληθείσας αίτησης:……………………………………………………………….. 
1. ΑΙΤΗΣΗ    

    2.α   

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (για κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις κατηγορίας 2.αα και όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 
σημεία ΙΙ.1 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β της παρούσας )  ή 

  

    2.β   

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (για 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατηγορίας 2.ββ όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο σημεία ΙΙ.2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β της 
παρούσας ) ή 

  

       

3. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ή ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ή ΔΗΛΩΣΗ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ (για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατηγορίας 3 

  

    4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   

 
Ημερομηνία ελέγχου…………………… 

Ο ελεγκτής 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/64 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………………………..… 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………….                                       
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ     
ΤΜΗΜΑ:  ………………………………… 
Ελεγκτής: …………………………... 
Τηλ.: ………………………………………. 
Fax: ……………………………………….. 
E-mail: ……………………………………. 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
  
Ονοματεπώνυμο/επωνυμία φορέα:……………………………………………………………… 
Ονοματεπώνυμο υπευθύνου:……………………………………………………………………… 
Θέση κτηνοτροφικής εγκατάστασης:…………………………………………………………… 
Κωδικός εκμετάλλευσης:………………………………………………………………………….. 
Κατηγορία κτηνοτροφικής εγκατάστασης:…………………………………………………….. 
Αρ.πρωτ. υποβληθείσας αίτησης:……………………………………………………………….. 
 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ   ΝΑΙ ΟΧΙ 
         

ΔΕΝ  
   ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

            1.α           
 

Έναρξη δραστηριότητας στην περίπτωση φυσικών  
προσώπων ή           

            1.β           
 

Καταστατικό σύστασης με τις τυχόν τροποποιήσεις 
του στην περίπτωση νομικών προσώπων            

            2.α Συμβόλαιο γηπέδου και πιστοποιητικό μεταγραφής ή           
            2.β           
 

Συμβολαιογραφική πράξη ενοικίασης με μεταγραφή  
στο οικείο υποθηκοφυλάκιο ή            

             απόφαση παραχώρησης ή            
            2.δ απόφαση ενοικίασης            
            3.α Οικοδομική άδεια όπου απαιτείται ή            
            3.β Απαλλαγή από την έκδοση οικοδομικής άδειας ή            
            3.γ Αίτηση εξαίρεσης από κατεδάφιση ή            
            3.δ Δήλωση αυθαιρέτου             
            4. Βεβαίωση χρήσης γης           
            5. Τοπογραφικό διάγραμμα – διάγραμμα κάλυψης            
            6. Χάρτης Γ.Υ.Σ. 1:5000           
            7. Θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια            
            8. Βεβαίωση στατικής επάρκειας            

 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/65 

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ (συνέχεια)  ΝΑΙ ΟΧΙ 
         

ΔΕΝ  
   ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

            9.α           
           

 

Πιστοποιητικό τήρησης τύπου κατασκευής στις  
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατηγορίας 2.αα (όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στο σημεία ΙΙ.1 του άρθρου 2 
του κεφαλαίου Β της παρούσας )     

            9.β           
 

Πιστοποιητικό τήρησης προτύπων κατασκευής στις  
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατηγορίας 2.ββ(όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στο σημεία ΙΙ.2 του άρθρου 2 
του κεφαλαίου Β της παρούσας ) 

          

            10. Μελέτη διάθεσης αποβλήτων           
            11. Απόφαση έγκρισης μελέτης διάθεσης αποβλήτων           
            12. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων           
            13. Απόφαση έγκρισης μελέτης περιβαλλοντικών όρων           
            14. Κατάταξη σε ΠΠΔ           
            15.           
 

Βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική  
αδειοδότηση            

            16.           
 

Ειδική οικολογική αξιολόγηση για κτηνοτροφικές  
εγκαταστάσεις εντός των ορίων περιοχών Natura           

            17. Γνωμοδότηση αρχαιολογικής υπηρεσίας             
            18. Γνωμοδότηση δασικής υπηρεσίας            
            19. Απόφαση παρέκκλισης αρτιότητας            
            20. Απόφαση μείωσης αποστάσεων           

 
Ημερομηνία ελέγχου…………………… 

Ο ελεγκτής 
 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/66 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………………………..… 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………….                                       
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ     
ΤΜΗΜΑ:  ………………………………… 
ΤΑΧ. ΔΝΣΗ:………………………………  
ΤΚ:…………………………………………  
Πληροφορίες: …………………………... 
Τηλ.: ………………………………………. 
Fax: ……………………………………….. 
E-mail: ……………………………………. 

 

Ημερομηνία, ……………… 
Αρ. πρωτ.:………………….. 

 
 
 
          
                      Προς: ………………………………… 
                                 …………………………………. 
                                 ………………………………….. 
 

 
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)  
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»  
2. Την υπ’ αρ. …………………..... αίτηση του ..............., κατοίκου................, οδός .............  
3. Την από ………… δήλωση του ……………………………… ανάληψης τήρησης των προβλεπομένων Π.Π.Δ. (ή 

άλλο αντίστοιχο έγγραφο από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή), στην περίπτωση των κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β του  ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) (*) 

4. Την από …………. Υ.Δ. του ν.1599/1987 (ΦΕΚ 75 Α΄) ανάληψης των δεσμεύσεων της παρ. 3γ του άρθρου 6 
του ν.4056/2012  

5. Την πληρότητα του υποβληθέντος φακέλλου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Την χορήγηση προσωρινή άδειας εγκατάστασης ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ στην με τα παρακάτω 

στοιχεία κτηνοτροφική εγκατάσταση:  
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία φορέα : ………………………………………………………………………………… 
Θέση εγκατάστασης:……………………………………………………………………………………………………….. 
Δημοτικό διαμέρισμα:……………………………………………………………………………………………………… 
Δήμος: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/67 

 

Είδος και φυλή εκτρεφομένων ζώων:…………………………………………………………………………………… 
Δυναμικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης:……………………………………………………………………………   
Σύστημα εκτροφής:…………………………………………………………………………………………………………. 
Κωδικός εγκατάστασης:……………………………………………………………………………………………………  
 

2. Η χορηγούμενη προσωρινή άδεια έχει θέση άδειας εγκατάστασης μέχρι τον έλεγχο της τήρησης των 
προϋποθέσεων λειτουργίας της εκμετάλλευσης  

 
3. Η παραπάνω άδεια ισχύει για ένα (1) μήνα και μέχρι την αυτοψία από την Επιτροπή Σταυλισμού και 

ανακαλείται αυτόματα στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον επιτόπιο έλεγχο ότι δεν πληρούνται οι όροι 
και  προϋποθέσεις αδειοδότησης της  κτηνοτροφικής εγκατάστασης..  

 
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: 
3.(*) Δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση  που ο αριθμός των εκτρεφομένων ζώων, είναι μικρότερος από τις 

ελάχιστες τιμές, ανά είδος ζώου και κατηγορίες εκτροφής, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον 
προαναφερόμενο πίνακα του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας , δηλ. όταν δεν απαιτείται η περιβαλλοντική 
αδειοδότησή τους. 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/68 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………………………..… 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………….                                       
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ     
ΤΜΗΜΑ:  ………………………………… 
ΤΑΧ. ΔΝΣΗ:………………………………  
ΤΚ:…………………………………………  
Πληροφορίες: …………………………... 
Τηλ.: ………………………………………. 
Fax: ……………………………………….. 
E-mail: ……………………………………. 

 

Ημερομηνία, ……………… 
Αρ. πρωτ.:………………….. 

 
 
 
          
                      Προς: ………………………………… 
                                 …………………………………. 
                                 ………………………………….. 
 

 
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.αα του Ν. 4056/2012 (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) ή ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.ββ του Ν. 4056/2012 
(ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΧΡΙ 300 τ.μ.) ή ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 του Ν. 
4056/2012 (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ) 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»  
2. Την υπ’ αρ. …………………..... αίτηση του ..............., κατοίκου................, οδός .............  
3. Την από ………… δήλωση του ……………………………… ανάληψης τήρησης των προβλεπομένων Π.Π.Δ. (ή 

άλλο αντίστοιχο έγγραφο από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή), στην περίπτωση των κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β ή την προσκομισθείσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην 
περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των κατηγοριών Α1 και Α2 του  ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) 
(*) 

4. Την από …………. Υ.Δ. του ν.1599/1987 (ΦΕΚ 75 Α΄) ανάληψης των δεσμεύσεων της παρ. 4γ του άρθρου 6 
του ν.4056/2012  

5. Την προσκομισθείσα  έκθεση του γεωτεχνικού συμβούλου  
6. Την πληρότητα του υποβληθέντος φακέλου 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/69 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Την χορήγηση προσωρινή άδειας εγκατάστασης στην με τα παρακάτω στοιχεία κτηνοτροφική εγκατάσταση:  

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία φορέα : ………………………………………………………………………………… 
Θέση εγκατάστασης:……………………………………………………………………………………………………….. 
Δημοτικό διαμέρισμα:……………………………………………………………………………………………………… 
Δήμος: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Είδος και φυλή εκτρεφομένων ζώων:…………………………………………………………………………………… 
Δυναμικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης:……………………………………………………………………………   
Σύστημα εκτροφής:…………………………………………………………………………………………………………. 
Κωδικός εγκατάστασης:……………………………………………………………………………………………………  
 

2. Η χορηγούμενη προσωρινή άδεια έχει θέση άδειας εγκατάστασης μέχρι τον έλεγχο της τήρησης των 
προϋποθέσεων λειτουργίας της εκμετάλλευσης  

 
3. Η παραπάνω άδεια ισχύει για τρείς (3) μήνες κατά μέγιστο και μέχρι την αυτοψία από την Επιτροπή 

Σταυλισμού και ανακαλείται αυτόματα στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον επιτόπιο έλεγχο ότι δεν 
πληρούνται οι όροι και  προϋποθέσεις αδειοδότησης της  κτηνοτροφικής εγκατάστασης..  

 
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σημείωση: 
3.(*) Δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση  που ο αριθμός των εκτρεφομένων ζώων, είναι μικρότερος από τις 

ελάχιστες τιμές, ανά είδος ζώου και κατηγορίες εκτροφής, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον 
προαναφερόμενο πίνακα του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας , δηλ. όταν δεν απαιτείται η περιβαλλοντική 
αδειοδότησή τους. 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/70 
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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                                                                     ΑΔΑ:             
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………………………..… 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………….                                       
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ     
ΤΜΗΜΑ:  ………………………………… 
ΤΑΧ. ΔΝΣΗ:………………………………  
ΤΚ:…………………………………………  
Πληροφορίες: …………………………... 
Τηλ.: ………………………………………. 
Fax: ……………………………………….. 
E-mail: ……………………………………. 

 

Ημερομηνία, ……………… 
Αρ. πρωτ.:………………….. 

 
 
 
          
                      Προς: ………………………………… 
                                 …………………………………. 
                                 ………………………………….. 
 

 
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 

του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)  
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»  
2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ1β/2000/29-3-1995 (ΦΕΚ 343 Β΄) Υγειονομικής Διάταξης, όπως ισχύει κάθε φορά  
3. Τους γενικούς και ειδικούς όρους της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με:  

• την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας 

• την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων 

• την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων 

• την μέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 

• την ιδιοκτησία και τις νόμιμες χρήσεις  γης 

• την προστασία των δασών 
4. Την υπ’ αρ. …………………..... αίτηση του ..............., κατοίκου................, οδός .............  
5. Την από ………… δήλωση του ……………………………… ανάληψης τήρησης των προβλεπομένων Π.Π.Δ. (ή 

άλλο αντίστοιχο έγγραφο από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή), στην περίπτωση των κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β του  ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) (*) 

6. Την από …………. Υ.Δ. του ν.1599/1987 (ΦΕΚ 75 Α΄) ανάληψης των δεσμεύσεων της παρ. 3γ του άρθρου 6 
του ν.4056/2012  

7. Το υπ’ αρ. …………………... πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Σταυλισμού  
 

 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/71 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ αορίστου χρόνου στην με τα παρακάτω 

στοιχεία κτηνοτροφική εγκατάσταση:  
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία φορέα : ………………………………………………………………………………… 
Θέση εγκατάστασης:……………………………………………………………………………………………………….. 
Δημοτικό διαμέρισμα:……………………………………………………………………………………………………… 
Δήμος: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Είδος και φυλή εκτρεφομένων ζώων:…………………………………………………………………………………… 
Δυναμικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης:……………………………………………………………………………   
Σύστημα εκτροφής:…………………………………………………………………………………………………………. 
Κωδικός εγκατάστασης:……………………………………………………………………………………………………  
 

2. Η χορηγούμενη άδεια αφορά …….. (ακολουθεί σύντομη περιγραφή των αδειοδοτούμεων εγκαταστάσεων με 
αναφορά της χρήσης τους (π.χ. στέγαστρο, αποθήκη κλπ), της επιφάνειά τους και του τρόπου  κατασκευής  
του (πχ τσιμεντόλιθοι, κλαδιά κλπ))  

 
3. Η παραπάνω άδεια εγκατάστασης χορηγείται υπό τον όρο της τήρησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου και 

ανακαλείται στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις μετά από αυτοψία των διατάξεων του ν. 
4056/2012 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή παραλήψεις στην 
τήρηση των όρων και περιορισμών που καθορίζονται με τις αποφάσεις της ΑΑΑ.   

 
4.  Η χορηγούμενη άδεια εγκατάστασης τροποποιείται ή μεταβιβάζεται με απόφαση της ΑΑΑ και μετά από 

σχετική αίτηση του φορέα  
 

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.   
 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
 
 
 
 

Σημείωση: 
5.(*) Δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση  που ο αριθμός των εκτρεφομένων ζώων, είναι μικρότερος από τις 

ελάχιστες τιμές, ανά είδος ζώου και κατηγορίες εκτροφής, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον 
προαναφερόμενο πίνακα του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας , δηλ. όταν δεν απαιτείται η περιβαλλοντική 
αδειοδότησή τους. 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/72 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ      13 

                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                                                                     ΑΔΑ:             
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………………………..… 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………….                                       
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ     
ΤΜΗΜΑ:  ………………………………… 
ΤΑΧ. ΔΝΣΗ:………………………………  
ΤΚ:…………………………………………  
Πληροφορίες: …………………………... 
Τηλ.: ………………………………………. 
Fax: ……………………………………….. 
E-mail: ……………………………………. 

 

Ημερομηνία, ……………… 
Αρ. πρωτ.:………………….. 

 
 
 
          
                      Προς: ………………………………… 
                                 …………………………………. 
                                 ………………………………….. 
 

 
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

2.αα  του Ν. 4056/2012 (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΣΚΕΛΕΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)  

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»  
2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ1β/2000/29-3-1995 (ΦΕΚ 343 Β΄) Υγειονομικής Διάταξης, όπως ισχύει κάθε φορά  
3. Τους γενικούς και ειδικούς όρους της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με:  

• την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας 

• την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων 

• την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων 

• την μέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 

• την ιδιοκτησία και τις νόμιμες χρήσεις  γης 

• την προστασία των δασών 
4. Την υπ’ αρ. …………………..... αίτηση του ..............., κατοίκου................, οδός .............  
5. Την υπ’ αρ. ……………………. προσωρινή άδεια εγκατάστασης  
6. Το υπ’ αρ. ………………………. πιστοποιητικό τήρησης του τύπου κατασκευής (*) 
7. Την υπ’ αρ. …………………….. ΑΕΠΟ ή άλλου ισοδυνάμου εγγράφου που χορηγείται από τις αρμόδιες 

περιβαλλοντικές αρχές  στην περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των κατηγοριών Α1 και Α2 του  
ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄)(*) 

8. Το υπ’ αρ. …………………... πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Σταυλισμού  
 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/73 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης αορίστου χρόνου στην με τα παρακάτω στοιχεία κτηνοτροφική 

εγκατάσταση:  
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία φορέα : ………………………………………………………………………………… 
Θέση εγκατάστασης:……………………………………………………………………………………………………….. 
Δημοτικό διαμέρισμα:……………………………………………………………………………………………………… 
Δήμος: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Είδος και φυλή εκτρεφομένων ζώων:…………………………………………………………………………………… 
Δυναμικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης:……………………………………………………………………………   
Σύστημα εκτροφής:…………………………………………………………………………………………………………. 
Κωδικός εγκατάστασης:……………………………………………………………………………………………………  
 

2. Η χορηγούμενη άδεια αφορά …….. (ακολουθεί σύντομη περιγραφή των αδειοδοτούμεων εγκαταστάσεων με 
αναφορά της χρήσης τους (π.χ. σταύλος, αποθήκη κλπ), της επιφάνειά τους και τον τύπο κατασκευής)  

 
3. Η παραπάνω άδεια εγκατάστασης χορηγείται υπό τον όρο της τήρησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου και 

ανακαλείται στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις μετά από αυτοψία των διατάξεων του ν. 
4056/2012 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή παραλήψεις στην 
τήρηση των όρων και περιορισμών που καθορίζονται με τις αποφάσεις της ΑΑΑ.   

 
4.  Η χορηγούμενη άδεια εγκατάστασης τροποποιείται ή μεταβιβάζεται με απόφαση της ΑΑΑ και μετά από 

σχετική αίτηση του φορέα  
 

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.   
 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση: 
6.(*) Οπως αναλυτικά περιγράφεται στο σημεία ΙΙ.1 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β της παρούσας 
7.(*)  Δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση  που ο αριθμός των εκτρεφομένων ζώων, είναι μικρότερος από τις 

ελάχιστες τιμές, ανά είδος ζώου και κατηγορίες εκτροφής, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον 
προαναφερόμενο πίνακα του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας , δηλ. όταν δεν απαιτείται η περιβαλλοντική 
αδειοδότησή τους 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/74 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ      14 

                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                                                                     ΑΔΑ:             
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………………………..… 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………….                                       
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ     
ΤΜΗΜΑ:  ………………………………… 
ΤΑΧ. ΔΝΣΗ:………………………………  
ΤΚ:…………………………………………  
Πληροφορίες: …………………………... 
Τηλ.: ………………………………………. 
Fax: ……………………………………….. 
E-mail: ……………………………………. 

 

Ημερομηνία, ……………… 
Αρ. πρωτ.:………………….. 

 
 
 
          
                      Προς: ………………………………… 
                                 …………………………………. 
                                 ………………………………….. 
 

 
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

2.ββ του Ν. 4056/2012 (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΧΡΙ 300 τ.μ.)  

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»  
2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ1β/2000/29-3-1995 (ΦΕΚ 343 Β΄) Υγειονομικής Διάταξης, όπως ισχύει κάθε φορά  
3. Τους γενικούς και ειδικούς όρους της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με:  

• την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας 

• την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων 

• την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων 

• την μέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 

• την ιδιοκτησία και τις νόμιμες χρήσεις  γης 

• την προστασία των δασών 
4. Την υπ’ αρ. …………………..... αίτηση του ..............., κατοίκου................, οδός .............  
5. Την υπ’ αρ. ……………………. προσωρινή άδεια εγκατάστασης  
6. Το υπ’ αρ. ………………………. πιστοποιητικό τήρησης του προτύπου κατασκευής (*) 
7. Την υπ’ αρ. …………………….. ΑΕΠΟ ή άλλου ισοδυνάμου εγγράφου που χορηγείται από τις αρμόδιες 

περιβαλλοντικές αρχές  στην περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των κατηγοριών Α1 και Α2 του  
ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄)(*) 

8. Το υπ’ αρ. …………………... πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Σταυλισμού  
 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/75 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης αορίστου χρόνου στην με τα παρακάτω στοιχεία κτηνοτροφική 

εγκατάσταση:  
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία φορέα : ………………………………………………………………………………… 
Θέση εγκατάστασης:……………………………………………………………………………………………………….. 
Δημοτικό διαμέρισμα:……………………………………………………………………………………………………… 
Δήμος: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Είδος και φυλή εκτρεφομένων ζώων:…………………………………………………………………………………… 
Δυναμικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης:……………………………………………………………………………   
Σύστημα εκτροφής:…………………………………………………………………………………………………………. 
Κωδικός εγκατάστασης:……………………………………………………………………………………………………  
 

2. Η χορηγούμενη άδεια αφορά …….. (ακολουθεί σύντομη περιγραφή των αδειοδοτούμεων εγκαταστάσεων με 
αναφορά της χρήσης τους (π.χ. σταύλος, αποθήκη κλπ), της επιφάνειά τους και το πρότυπο κατασκευής)  

 
3. Η παραπάνω άδεια εγκατάστασης χορηγείται υπό τον όρο της τήρησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου και 

ανακαλείται στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις μετά από αυτοψία των διατάξεων του ν. 
4056/2012 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή παραλήψεις στην 
τήρηση των όρων και περιορισμών που καθορίζονται με τις αποφάσεις της ΑΑΑ.   

 
4.  Η χορηγούμενη άδεια εγκατάστασης τροποποιείται ή μεταβιβάζεται με απόφαση της ΑΑΑ και μετά από 

σχετική αίτηση του φορέα  
 

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.   
 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 

 

 

 

Σημείωση: 
6.(*) Οπως αναλυτικά περιγράφεται στο σημεία ΙΙ.2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β της παρούσας 
7.(*) Δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση  που ο αριθμός των εκτρεφομένων ζώων, είναι μικρότερος από τις 

ελάχιστες τιμές, ανά είδος ζώου και κατηγορίες εκτροφής, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον 
προαναφερόμενο πίνακα του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας , δηλ. όταν δεν απαιτείται η περιβαλλοντική 
αδειοδότησή τους 

ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/76 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ      15 

                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                                                                     ΑΔΑ:             
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………………………..… 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………….                                       
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ     
ΤΜΗΜΑ:  ………………………………… 
ΤΑΧ. ΔΝΣΗ:………………………………  
ΤΚ:…………………………………………  
Πληροφορίες: …………………………... 
Τηλ.: ………………………………………. 
Fax: ……………………………………….. 
E-mail: ……………………………………. 

 

Ημερομηνία, ……………… 
Αρ. πρωτ.:………………….. 

 
 
 
          
                      Προς: ………………………………… 
                                 …………………………………. 
                                 ………………………………….. 
 

 
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 

του Ν. 4056/2012 (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ)  

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»  
2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ1β/2000/29-3-1995 (ΦΕΚ 343 Β΄) Υγειονομικής Διάταξης, όπως ισχύει κάθε φορά  
3. Τους γενικούς και ειδικούς όρους της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με:  

• την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας 

• την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων 

• την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων 

• την μέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 

• την ιδιοκτησία και τις νόμιμες χρήσεις  γης 

• την προστασία των δασών 
4. Την υπ’ αρ. …………………..... αίτηση του ..............., κατοίκου................, οδός .............  
5. Την υπ’ αρ. ……………………. προσωρινή άδεια εγκατάστασης  
6. Την υπ’ αρ. ………………………. Οικοδομική άδεια ή την υπ’ αρ. …………….. απαλλαγή από την 

υποχρέωση της οικοδομικής άδειας ή την υπ’ αρ. …………………  απόφαση εξαίρεση από κατεδάφιση ή την 
υπ’ αρ. ……………………… δήλωση αυθαιρέτου,  κατά περίπτωση 

7. Την υπ’ αρ. …………………….. ΑΕΠΟ ή άλλου ισοδυνάμου εγγράφου που χορηγείται από τις αρμόδιες 
περιβαλλοντικές αρχές  στην περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των κατηγοριών Α1 και Α2 του  
ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄)(*) 
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8. Το υπ’ αρ. …………………... πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Σταυλισμού  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης αορίστου χρόνου στην με τα παρακάτω στοιχεία κτηνοτροφική 

εγκατάσταση:  
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία φορέα : ………………………………………………………………………………… 
Θέση εγκατάστασης:……………………………………………………………………………………………………….. 
Δημοτικό διαμέρισμα:……………………………………………………………………………………………………… 
Δήμος: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Είδος και φυλή εκτρεφομένων ζώων:…………………………………………………………………………………… 
Δυναμικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης:……………………………………………………………………………   
Σύστημα εκτροφής:…………………………………………………………………………………………………………. 
Κωδικός εγκατάστασης:……………………………………………………………………………………………………  
 

2. Η χορηγούμενη άδεια αφορά …….. (ακολουθεί σύντομη περιγραφή των αδειοδοτούμεων εγκαταστάσεων με 
αναφορά της χρήσης τους (π.χ. σταύλος, αποθήκη κλπ), της επιφάνειά τους και τον τρόπο κατασκευής τους )  

 
3. Η παραπάνω άδεια εγκατάστασης χορηγείται υπό τον όρο της τήρησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου και 

ανακαλείται στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις μετά από αυτοψία των διατάξεων του ν. 
4056/2012 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή παραλήψεις στην 
τήρηση των όρων και περιορισμών που καθορίζονται με τις αποφάσεις της ΑΑΑ.   

 
4.  Η χορηγούμενη άδεια εγκατάστασης τροποποιείται ή μεταβιβάζεται με απόφαση της ΑΑΑ και μετά από 

σχετική αίτηση του φορέα  
 

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.   
 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
 
 
 
 
 
 
 
Σημείωση: 
7.(*) Δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση  που ο αριθμός των εκτρεφομένων ζώων, είναι μικρότερος από τις 

ελάχιστες τιμές, ανά είδος ζώου και κατηγορίες εκτροφής, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον 
προαναφερόμενο πίνακα του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας , δηλ. όταν δεν απαιτείται η περιβαλλοντική 
αδειοδότησή τους
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Σύμφωνα με το άρθρο 6  παρ. 3γ. του Ν. 4056/2012 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

 ΕΝΟΤΗΤΑΣ ..................................... 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: 

1.τα δηλούμενα στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι αληθή  

2. 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 εκτρεφομένων  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  

    εε) τους όρους της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων  και τις σχετικές         (4) 

 

Ημερομηνία:        20 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 
 

    υγειονομικές διατάξεις.  

3. έχω γνώση των συνεπειών της ισχύουσας νομοθεσίας, σε περίπτωση μη τήρησης των αναφερομένων στην  

    παρούσα υπεύθυνη δήλωση . 

 

 

 

 

 

 
Ημερομηνία:        20 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

 

(Υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Σύμφωνα με το άρθρο 6  παρ. 4γ. του Ν. 4056/2012 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

 ΕΝΟΤΗΤΑΣ ..................................... 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: 

1.τα δηλούμενα στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι αληθή  

2. 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 εκτρεφομένων  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  

    εε) τους όρους της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων  και τις σχετικές         (4) 

 

Ημερομηνία:        20 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 
 

    υγειονομικές διατάξεις.  

3. έχω γνώση των συνεπειών της ισχύουσας νομοθεσίας, σε περίπτωση μη τήρησης των αναφερομένων στην  

    παρούσα υπεύθυνη δήλωση . 

 

 

 

 

 

 
Ημερομηνία:        20 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

 

(Υπογραφή) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 

A. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  
Εδρες τους  

 

B. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
I.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

I. Γραφείο Υπουργού  καθηγητή κ. Ναπ. Μαραβέγια 

II. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Γεωρ. Κανελλόπουλου  

 

II.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
I. Ειδική Γραμματεία Δασών  

Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης  

Δ/νση Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος  

Χαλκοκονδύλη 31  

ΤΚ 101 64 ΑΘΗΝΑ  

II.  Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος  

Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού  

Πατησίων 147  

ΤΚ 112 51 ΑΘΗΝΑ 

III. Γεν. Δ/νση Πολεοδομίας  

Δ/νση Ο.Κ.Κ.  

Μεσογείων και Τρικάλων 36  

ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ  

 
III. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
Ιερά Οδός 75  

ΤΚ 118 55 ΑΘΗΝΑ 

I. Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής  

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών  

Καθηγητή κ. Δημ. Μπριασούλη  

II. Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής  

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών  

Επικ. Καθηγητή κ. Παν. Παναγάκη  
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III. Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών  

Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής  

Καθηγητή κ. Γεωρ. Ζέρβα Καθηγητή  

 
IV. ΓΕΩΤΕΕ  

Διδότου 26 

ΤΚ 106 80 ΑΘΗΝΑ 

 
V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  
Εδρες τους  

 

VI. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ  
Εδρες τους 
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