
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/12-03-2012) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», ΟΠΩΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ Η ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 

Στα πλαίσια των προβλεπόμενων στο άρθρο 17α του Ν. 4056/2012, όπως προστέθηκε από 

το άρθρο 12 του Ν.4351/2015 και της υπ’ αριθμ. 940/81279/26.07.2017 εφαρμοστικής ΚΥΑ, 

περί της διατήρησης /συνέχισης λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 

εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών επισημαίνονται τα ακόλουθα:   

1. Στην υπ’ αριθμ. 83840/3591/12.12.1986 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1/Δ/5-1-1987) ορίστηκαν οι ελάχιστες 

αποστάσεις μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και οικισμών, δρόμων, 

σιδηροδρομικών γραμμών κλπ. Επίσης, στο άρθρο 2 της Υγειονομικής Διάταξης 

Υ1β/2000/29.3.1995 ορίστηκαν οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων και ξενοδοχείων, βιομηχανιών, ποταμών κλπ. 

 

2. Βάσει του άρθρου 6 «Μεταβατικές διατάξεις» του Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/2-10-

2008) «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις», υφιστάμενες 

κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που διέθεταν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, 

μπορούσαν να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά και να λάβουν Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), χωρίς την τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων, υπό 

την προϋπόθεση τήρησης ορισμένων προϋποθέσεων. 

Τότε, πολλές υφιστάμενες πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, επωφελούμενες της 

συγκεκριμένης διάταξης, εξασφάλισαν τη νόμιμη λειτουργία τους (άδεια λειτουργίας 

και ΑΕΠΟ), χωρίς να πληρούν τις απαιτήσεις των ελάχιστων αποστάσεων.  

  

3. Ακολούθως, με την έκδοση του Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/12-03-2012) «Ρυθμίσεις για 

την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»: 

• Καταργείται η υπ’ αριθμ. 83840/3591/12.12.1986 Απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1/Δ/5-1-1987) καθώς 

και το άρθρο 2 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1β/2000/29.3.1995 περί 

ελάχιστων αποστάσεων 

• Ορίζονται νέες ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν αποστάσεις 

(Πίνακες 1 & 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του Ν. 4056/2012) 

• Καταργείται το άρθρο 6 του Ν. 3698/2008 «Μεταβατικές διατάξεις» 

• Δεν γίνεται καμία αναφορά σε υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, 

οι οποίες αν και δεν πληρούν τις ελάχιστες αποστάσεις,  λειτουργούν 

νόμιμα, με τις προβλεπόμενες άδειες (άδεια λειτουργίας και ΑΕΠΟ). Οι 



συγκεκριμένες εγκαταστάσεις αδειοδοτήθηκαν με την εφαρμογή του 

άρθρου 6 του Ν. 3698/2008, όπως αναφέρθηκε στην παρατήρηση #2, και 

έκτοτε δεν αύξησαν τη δυναμικότητά τους πέραν της προβλεπόμενης από 

την άδεια λειτουργίας. 

 

4.  Ακολούθως, με το άρθρο 12 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015) «Βοσκήσιμες 

γαίες και άλλες διατάξεις», προστέθηκε νέο άρθρο 17α στο Ν. 4056/2012. Βάσει του 

συγκεκριμένου άρθρου, παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας 

υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είτε εντός ορίων κατοικημένων 

περιοχών είτε πλησίον αυτών και σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνες που 

ορίζονται στους  Πίνακες 1 & 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του Ν. 4056/2012. 

Μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων για την έκδοση Άδειας Διατήρησης ορίζεται ότι 

οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διατηρούν τη δυναμικότητα που είχαν κατά την 

έναρξη ισχύος του Ν. 4056/2012, εκτός εκείνων που υπερβαίνουν το 25% των 

ανώτατων ορίων της κατηγορίας Β’ όπως ορίζονται με την υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012 

(ΦΕΚ Β’ 21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, όπως ισχύει, οι οποίες υποχρεούνται να μειώσουν τη δυναμικότητά τους 

στο ανωτέρω ποσοστό. 

Βάσει, λοιπόν, του εν λόγω άρθρου 17α του Ν. 4056/2012, προβλέπεται συλλήβδην 

και ανεξαιρέτως η μείωση της δυναμικότητας των υφιστάμενων κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων που δεν πληρούν τις ελάχιστες αποστάσεις, στο 25% των ανώτατων 

ορίων της κατηγορίας Β’ της ΥΑ 1958/13.1.2012. 

Δεν εξετάζεται η περίπτωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων που δεν τηρούν τις 

ελάχιστες αποστάσεις αλλά λειτουργούν νόμιμα βάσει των ρυθμίσεων του Ν. 

3698/2008 και οι οποίες ως επί το πλείστον διαθέτουν δυναμικότητα, βάσει της 

άδειας λειτουργίας, σαφώς πολύ μεγαλύτερη των ορίων που θέτει το άρθρο 17α.  

   

5. Τέλος, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 940/81279/2017 (ΦΕΚ 2741/Β/04-08-2017) ΚΥΑ 

«Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση 

άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων 

κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α’ 52)», η οποία αποτελεί 

εφαρμοστική διάταξη του άρθρου 17α του Ν. 4056/2012. Στην εν λόγω ΚΥΑ, δεν 

εξετάζεται ξεχωριστά η περίπτωση των νόμιμα υφιστάμενων κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων όπως τέθηκε στην #4. 

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα συνέχισης 

λειτουργίας των νόμιμα υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, εντός ορίων 

κατοικημένων περιοχών ή πλησίον αυτών, η συνέχιση λειτουργίας των οποίων δεν 

διευκρινίζεται στα νομοθετήματα [άρθρο 17α του Ν. 4056/2012 & υπ’ αριθμ. 

940/81279/2017 (ΦΕΚ 2741/Β/04-08-2017) ΚΥΑ].    


