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Κωδικοποίηση νομοθεσίας 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά – αρμόδιες υπηρεσίες 

Διάγραμμα ροής διαδικασίας 

Συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα 

Εισαγωγή – Περίγραμμα παρουσίασης 



• Ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» 

• Ν. 4235/2014 - Άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4056/2012» 

• Ν. 4280/2014 - Άρθρο 36 & 52 περί εγκατάστασης κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων σε δασικές εκτάσεις 

• Ν. 4351/2015 – Άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4056/2012» 

• ΚΥΑ 2360/132394(ΦΕΚ Β΄2992/05-11-2014) «Καθορισμός των οργάνων 
και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων και της διακοπής λειτουργίας 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» 

Νομοθεσία 



• Kτηνοτροφική εγκατάσταση είναι το ζωικό κεφάλαιο και το σύνολο των περιφραγμένων 

εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται τα συστήματα αποχέτευσης, επεξεργασίας αποβλήτων και 

βιολογικού καθαρισμού, εγκαταστάσεων μεταφοράς και παροχής ύδατος) που εξυπηρετούν το 

σκοπό και τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.  

• Πρόχειρα καταλύματα ζώων είναι οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες αποτελούνται από 

υλικά όπως πέτρες ή τσιμεντόλιθους ή ξύλα ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών και 

εξυπηρετούν εκτατικής μορφής κτηνοτροφία ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους. 

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

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

διαφορετική κατηγορία ζώων και χρησιμοποιείται για την κατάταξη των κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων σε κατηγορίες (ν. 4014/2011)καθώς και για τον καθορισμό των αποστάσεων. 

 

 

Ν.4056 -  Όρισμοί 



• Λειτουργικός χώρος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι το τμήμα του οικοπέδου που 

ορίζεται από το περίγραμμα που περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις αυτής, όπως χώροι στέγασης 

ζώων, αποθήκες, εγκαταστάσεις χειρισμού αποβλήτων. 

• Φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του 
οποίου έχουν εκδοθεί οι άδειες και το οποίο είναι υπόχρεο και υπεύθυνο για την τήρηση των 
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη νόμιμη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 

• Επέκταση και εκσυγχρονισμός της δραστηριότητας είναι κάθε επαύξηση, αλλαγή ή συμπλήρωση 
του αριθμού των ισοδυνάμων ζώων, μετά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της 
δραστηριότητας, ή η προσθήκη κτηριακών ή λοιπών εγκαταστάσεων, ή η μεταβολή του 
μηχανολογικού εξοπλισμού, ή η αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας, που 
πραγματοποιείται είτε μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση είτε σε όμορό του. 

 

Ν.4056 -  Όρισμοί 



1. Πρόχειρα καταλύματα ζώων, για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής 
άδειας 

2. α-Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται σύμφωνα με 
εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου 

 β-Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. και 
κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών 

3. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής 
άδειας – συμπεριλαμβάνονται και οι αυθαίρετες σταβλικές εγκαταστάσεις που 
τακτοποιήθηκαν με ν. 4178/2013 

 

Ν.4056: Κατηγορίες εγκαταστάσεων 



Καμία εμπλοκή Υπηρεσίας Δόμησης 

Καμία έγκριση από Δ/νση Αγρ. Οικονομίας 

Ευτελή υλικά – πρόχειρη σύνδεση μεταξύ τους 
(όχι μπετόν, μεταλλικές διατομές, δομική ξυλεία) 

Όχι σύνδεση με δίκτυα εάν υφίστανται 
μεμονωμένα σε γήπεδο 

Η προσωρινή άδεια εγκατάστασης είναι η 
οριστική 

Ν.4056: Κατηγορίες εγκαταστάσεων - 1 



Ν.4056: Κατηγορίες εγκαταστάσεων - 1 

? 



 

Ν.4056: Κατηγορίες εγκαταστάσεων - 1 

URL: http://www.agronews.gr/files/temp/936CD588A7380359B2BB9FB0730662C7.jpg 

OXI 



Προεγκεκριμένη μελέτη από ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ. της κατασκευάστριας 
εταιρείας 

Προέγκριση άδειας λειτουργίας 

Βεβαίωση από Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (λειτουργικότητα, 
τυχον παρεκκλίσεις ως προς τις απόστάσεις) 

Έγκριση κατασκευής από Υπηρεσία Δόμησης 

Βεβαίωση – εγγύηση κατασκευάστριας εταιρείας 

Ν.4056: Κατηγορίες εγκαταστάσεων – 2α (ΦΕΚ 355Β/04) 



Προεγκεκριμένος τύπος μελέτης από ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.  

≤ 300 τ.μ. κ. χ.,  ≤ 150 τ.μ. β.χ., ≤ 30 τ.μ. οικίσκος  

Έγκριση από Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (χώροι, επιφάνεια, τυχόν 
παρέκκλιση αποστάσεων) 

Προέγκριση εγκατάστασης 

Έγκριση κατασκευής από Υπηρεσία Δόμησης 

Επίβλεψη από αρμόδιο μηχανικό – Υ.Δ. καλής εκτέλεσης 

Ν.4056: Κατηγορίες εγκαταστάσεων – 2β (ΦΕΚ 1396Β/04) 



Ν.4056: Κατηγορίες εγκαταστάσεων – 2β (ΦΕΚ 1396Β/04) 



Κατασκευές με οικοδομική άδεια / άδεια 
δόμησης 

Κατασκευές τακτοποιημένες με ν.4178/13 

Πιθανόν να περιλαμβάνουν και κτίσματα που 
ανήκουν στις προηγούμενες κατηγορίες 

Ν.4056: Κατηγορίες εγκαταστάσεων – 3 



Ν.4056: Κατηγορίες εγκαταστάσεων – 3 



Ν.4056: Κατηγορίες εγκαταστάσεων – 3 



1. Αίτηση 

2. Υπεύθυνη Δήλωση φορέα και μηχανικού / γεωτεχνικού 

3. (?) Δήλωση ανάληψης ΠΠΔ 

Ν.4056: Απαιτούμενα δικαιολογητικά – Κατ.1 



Ν.4056: Απαιτούμενα δικαιολογητικά – Κατ.2 
• Αίτηση 

• Υ/Δ φορέα & μηχανικού / γεωτεχνικού 

• Γεωτεχνική έκθεση 

• (?) Δήλωση ανάληψης ΠΠΔ ή ΕΠΟ 

Α.Προέγκριση 

• Αίτηση 

• Έναρξη δραστηριότητας 

• Τίτλοι ιδιοκτησίας 

• Πιστοποιητικό τήρησης τύπου κατασκευής 

• Χρήση γης/Πράξη Χαρακτηρισμού /Γνωμοδότηση αρχαιολογίας 

• Διάγραμμα κάλυψης & εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια 

• (?) Ε.Π.Ο., Μελέτη Διαχείρισης Αποβλήτων 

• (?) Απόφαση παρέκκλισης αποστάσεων από όρια 

Β.Οριστική 



Ν.4056: Απαιτούμενα δικαιολογητικά – Κατ.3 

• Αίτηση 

• Υ/Δ φορέα & μηχανικού / γεωτεχνικού 

• Γεωτεχνική έκθεση 

• (?) Δήλωση ανάληψης ΠΠΔ ή ΕΠΟ 

Α.Προέγκριση 

• Αίτηση 

• Έναρξη δραστηριότητας 

• Τίτλοι ιδιοκτησίας 

• Άδεια Δόμησης/ Δήλωση ν. 4178 + δήλωση στατικής επάρκειας 

• Χρήση γης/Πράξη Χαρακτηρισμού /Γνωμοδότηση αρχαιολογίας 

• Διάγραμμα κάλυψης & εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια 

• (?) Ε.Π.Ο., Μελέτη Διαχείρισης Αποβλήτων 

• (?) Απόφαση παρέκκλισης αποστάσεων από όρια 

Β.Οριστική 



Ν.4014: Περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΦΕΚ3089/2013) 

Κατάταξη σε κατηγορίες f(I) 
I: Ισοδύναμα ζώα 

 ΚΑΤ. Α → Μ.Π.Ε., Α.Ε.Π.Ο. 



Ν.4014: Περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΦΕΚ3089/2013) 

 ΚΑΤ. Α → Μ.Π.Ε., Α.Ε.Π.Ο. 



Ν.4014: Περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΦΕΚ3089/2013) 

 Ι< Ι(ΚΑΤ. Β) → ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛ.  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 ΚΑΤ. Β → Π.Π.Δ. 



Ν.4014: Περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΦΕΚ3089/2013) 

 Ι< Ι(ΚΑΤ. Β) → ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛ.  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 ΚΑΤ. Β → Π.Π.Δ. 



Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) 
(ΦΕΚ 2002Β/13) 

Εγκαταστάσεις κατ. Β ν. 4014/11 

Βεβαίωση Υπηρεσίας Δόμησης περί μη υπαγωγής έκτασης σε δεσμεύσεις ως προς 
Χωρικό Σχεδιασμό 

Τελεσιδικία Πράξης Χαρακτηρισμού Δασαρχείου 

Γνωμάτευση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 

Δήλωση στοιχείων εγκατάστασης 

Απόφαση Περιφερειάρχη σε περίπτωση χωροθέτησης εντός Natura 2000 



Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) 
 



Κατηγορία 
ν.4014 

Ι=? 

Σύνταξη 
τοπογραφικού 
διαγράμματος 

Δ/νση 
Αγροτικής 

Οικονομίας 

Διαγραμμα ροής - Κατηγορία εγκαταστάσεων  1 

<Β Β 

 Υπηρεσία Δόμησης 

 Δασαρχείο 

 Αρχαιολογία 

 Περιφέρεια για 
Natura 

ΠΠΔ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Π.Π.Δ. (Ι) 



Κατηγορία 
ν.4014 Ι=? 

Διαδικασία (Ι) 

Προέγκριση 
(Δ/νση Αγρ. 
Οικονομίας) 

Διαγραμμα ροής - Κατηγορία εγκαταστάσεων –2 

<Β 

Β 

 Υπηρεσία Δόμησης 

 Έγκριση κατασκευής 

 Βεβαίωση χρήσης γης 

 

Έγκριση 
λειτουργικότητας 

(Δ/νση Αγρ. 
Οικονομίας) 

 

 Δασαρχείο 

 Αρχαιολογία 

Μ.Π.Ε. 

Α 

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

(Δ/νση Αγρ. Οικονομίας) * Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχουν υγρα λύμματα 
απαιτείται άδεια διαχείρισης υδάτων 



Κατηγορία 
ν.4014 Ι=? 

Διαδικασία (Ι) 

Προέγκριση 
(Δ/νση Αγρ. 
Οικονομίας) 

Διαγραμμα ροής - Κατηγορία εγκαταστάσεων 3 
        (νέες κατασκευές) 

<Β 

Β 

 Υπηρεσία Δόμησης 

 Άδεια Δόμησης 

 

Έγκριση 
λειτουργικότητας 

(Δ/νση Αγρ. 
Οικονομίας) 

 

Μ.Π.Ε. 

Α 

Α.Ε.Π.Ο 

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

(Δ/νση Αγρ. Οικονομίας) 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
(ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ, 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΧΡΗΣΗ 
ΓΗΣ) 

* Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχουν υγρα λύμματα 
απαιτείται άδεια διαχείρισης υδάτων 



Κατηγορία 
ν.4014 Ι=? 

Διαδικασία (Ι) 

Προέγκριση 
(Δ/νση Αγρ. 
Οικονομίας) 

Διαγραμμα ροής - Κατηγορία εγκαταστάσεων 3   

          (υφιστάμενα) 

<Β 

Β 
Υπηρεσία Δόμησης 

 Βεβαίωση χρήσης γης 

 

Μ.Π.Ε. 

Α 

Α.Ε.Π.Ο 

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

(Δ/νση Αγρ. Οικονομίας) 



12-09-2016 καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση άδιεας 
εγκατάστασης σε όλα τα υφιστάμενα 

Άδεια από Δασάρχη για εγκατάσταση σε δάσος, δασική ή 
δημόσια έκταση έως 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης 

Άρθρο 17α ν. 4056/12 (προσθήκη με ν.4351/15) για τη 
συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων μονάδων εντός οικισμών 

Ειδικές προβλέψεις για υφιστάμενες εγκαταστάσεις 



Προϋποθέσεις συνέχισης λειτουργίας 

• Σε λειτουργία 

• Δυναμικότητα: κατηγορία Β ν. 4014/11 ή 25% μεγαλύτερη εφόσον μειωθεί 

Διαδικασία 

• Αίτημα στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας έως 04-12-2017 (Αναμένεται Υ/Α για διαδικασία) 

Όροι άδειας 

• Δεν μεταβιβάζεται 

• Δεν τροποποιείται 

• Μπορεί να ανακληθεί 

Άρθρο 17α ν. 4056/12 – εγκατάστασεις εντός οικισμών 



Απαιτούμενες αποστάσεις  

Συναρτήσει: 

• Ι (Ισοδύναμα ζώα) 

• Χρήση χώρου προστασίας: 

• - Τουριστικές εγκαταστάσεις (400 – 800 μ.) 

• - Βιομηχανίες μη υγειονομικού ενδιαφέροντος (για Ι>21: 150 μ.) 

• - Βιομηχανίες υγειονομικού ενδιαφέροντος (100 - 600 μ.) 

• - Ποτάμια συνεχούς ροής (50 – 250 μ.) 

• - Επαρχιακοί οδοί/ σιδητοδρομικό δίκτυο (για Ι>21: 50 - 100 μ.)  

• - Εθνικοί οδοί (για Ι>21: 100 - 150 μ.)  

• - Οικισμοί <500 κατ./Εκπαιδευτήρια (50 – 800 μ.) 

• - Οικισμοί <2000 κατ./Εκπαιδευτήρια (100 – 800 μ.) 

• - Οικισμοί <5000 κατ./Λίμνες/Ακτές/Παραδοσιακοί οικισμοί (200 – 800 μ.) 

• - Οικισμοί >5000 κατ./Τουριστικοί τόποι/ Νοσοκομεία (300 – 1000 μ.) 



Χάρτης Γ.Υ.Σ. 1:50000 & 1:5000 όπου θα σημειώνεται η θέση της εγκατάστασης 

Συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 

Αποτύπωση όλων των κτιρίων εντός του γηπέδου, βόθρων κ.ο.κ. 

Υπόμνημα με τις αποστάσεις από χώρους προστασίας περιοχής 

Οριοθέτηση του λειτουργικού χώρου της εγκατάστασης 

Προδιαγραφές τοπογραφικού διαγράμματος 



Προδιαγραφές τοπογραφικού διαγράμματος 



Υποδείγματα αίτησεων 



Υποδείγματα αίτησεων 



Βόθροι – όχι βιολογικοί καθαρισμοί γιατί απαιτούν άδεια επανάχρησης υδάτων 

Δομική επεξεργασμένη ξυλεία στα καταλύμματα κατηγορίας 1 

Επιφάνεια που προσμετράται στον υπολογισμό του μέγιστου αριθμού ζώων 

Ύπαρξη άλλων ζώων στην εγκατάσταση 

Ισχύς προέγκρισης 3 μήνες – δεν αρκεί στην περίπτωση νεόδμητου κατηγορίας 3 

Απαίτηση ή μη τελεσιδικίας στην πράξη χαρακτηρισμού 

Προβλήματα 



Προβλήματα 
Αγελάδες 
γαλακτοπαραγωγής 

Χήνες, Κότες, Άλογα! 

Έξω 
Μέσα 




