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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η απλοποίηση της ί-
δρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστά-
σεων, για την αντιµετώπιση τόσο των χρόνιων ζητηµά-
των της κτηνοτροφικής παραγωγής, όσο και των σύγ-
χρονων προκλήσεων που παρουσιάζει ο εν λόγω χώρος,
η βελτίωση των διαδικασιών διενέργειας ελέγχων και ε-
πιβολής κυρώσεων και η επίλυση επειγόντων θεµάτων,
αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.

Άρθρο 2 
Αντικείµενο 

Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η τροποποίηση
του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφι-
κών εγκαταστάσεων. Επιπροσθέτως, αποσαφηνίζεται το
καθεστώς διενέργειας ελέγχων και επιβολής κυρώσεων
σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων, ενώ αντιµετωπίζονται ζητήµατα
που αφορούν αφενός τη λειτουργία του Οργανισµού Ελ-
ληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και αφετέρου
την αποστολή του, ειδικότερα δε τη χορήγηση αποζη-
µιώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 3
Ορισµοί σχετικά µε τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις -

Αντικατάσταση των παρ. 2 και 7 και τροποποίηση 
της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4056/2012 

Στο άρθρο 1 του ν. 4056/2012: (Α΄ 52), α) αντικαθίστα-
νται οι παρ. 2 και 7 ως προς τους ορισµούς των πρόχει-
ρων καταλυµάτων ζώων, καθώς και της άδειας εγκατά-
στασης, αντίστοιχα, β) στον ορισµό του λειτουργικού
χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης της παρ. 9, ε-
πέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, προστίθενται τα γή-
πεδα, εξαιρούνται οι αποθηκευτικοί χώροι και τα κτήρια
για τη στέγαση των εργατών γης, αφαιρούνται τα υφι-
στάµενα ενδεικτικά παραδείγµατα, και το άρθρο 1 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι α-
κόλουθοι ορισµοί:

1. Κτηνοτροφική εγκατάσταση είναι το ζωικό κεφά-
λαιο και το σύνολο των περιφραγµένων εγκαταστάσεων,
κτηρίων, γηπέδων και αποθηκών, στις οποίες περιλαµβά-
νονται τα συστήµατα αποχέτευσης, επεξεργασίας απο-
βλήτων και βιολογικού καθαρισµού, εγκαταστάσεων µε-
ταφοράς και παροχής ύδατος, που εξυπηρετούν το σκο-
πό και τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Στην έννοια της κτηνοτροφικής εγκατάστασης συµπερι-
λαµβάνεται η χοιροτροφική και η πτηνοτροφική εγκατά-
σταση.

2. Πρόχειρα καταλύµατα ζώων είναι οι κτηριακές υπο-
δοµές των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οι οποίες
διαθέτουν σωρευτικά τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
α) Δεν έχουν φέροντα δοµικό σκελετό από οπλισµένο

σκυρόδεµα ή δοµικό χάλυβα.
β) Είναι κατασκευασµένες από υλικά όπως πέτρες ή

τσιµεντόλιθοι ή ξύλα ή κλαδιά ή λαµαρίνες ή πάνελ πο-
λυουρεθάνης ή συνδυασµό αυτών. 
Η χρήση σκυροδέµατος (µπετόν) είναι δυνατή αν δεν

συνιστά φέροντα δοµικό σκελετό και χρησιµοποιείται
µεµονωµένα για τις ανάγκες αυτών των κατασκευών. Ε-
πιτρέπεται η χρήση συνδετικών υλικών, όπως της λά-
σπης, ή επιχρισµάτων, όπως του ασβεστώµατος.
γ) Εξυπηρετούν εκτατικής µορφής κτηνοτροφία ή µε-

τακινούµενους κτηνοτρόφους.
δ) Μπορoύν εύκολα να αποσυναρµολογηθούν και να

αποµακρυνθούν από το σηµείο λειτουργίας της κτηνο-
τροφικής εγκατάστασης. 
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3. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντατικής µορφής εί-
ναι οι σταυλικές εγκαταστάσεις, οι οποίες ως µέθοδο ε-
κτροφής των ζώων χρησιµοποιούν την εντατική εκτρο-
φή.

4. Αρµόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (AAA) είναι η Διεύθυν-
ση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας
είναι εγκατεστηµένη η κτηνοτροφική µονάδα. Αν η κτη-
νοτροφική εγκατάσταση εκτείνεται εντός των ορίων δύο
ή περισσοτέρων Περιφερειακών Ενοτήτων, αρµόδια εί-
ναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται ο λειτουρ-
γικός χώρος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

5. Ισοδύναµη ζωική µονάδα είναι η µονάδα µε βάση
την οποία υπολογίζεται η δυναµικότητα της κτηνοτροφι-
κής εγκατάστασης σε ζωικό κεφάλαιο, που επιτυγχάνει
τους ίδιους στόχους για διαφορετική κατηγορία ζώων
και χρησιµοποιείται για την κατάταξη των κτηνοτροφι-
κών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες, µε βάση την υπουρ-
γική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της
παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς
και για τον καθορισµό των αποστάσεων, µε βάση το Πα-
ράρτηµα του άρθρου 20.

6. Φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι το
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου έχουν
εκδοθεί οι άδειες, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, και το
οποίο είναι υπόχρεο και υπεύθυνο για την τήρηση των
διατάξεων του παρόντος νόµου, καθώς και των διατάξε-
ων της κείµενης νοµοθεσίας για τη νόµιµη λειτουργία
της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

7. α) Έγκριση ίδρυσης είναι η διοικητική πράξη µε την
οποία χορηγείται έγκριση ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκα-
τάστασης, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο ΙΗ΄ του
ν. 4442/2016 (Α΄ 230).
β) Έγκριση λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας

είναι η διοικητική πράξη ή η διαδικασία, αντίστοιχα, που
αφορά στις υποδοµές κάθε κατηγορίας κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, µε
βάση την οποία επιτρέπεται η λειτουργία της κτηνοτρο-
φικής µονάδας.

8. Επέκταση και εκσυγχρονισµός της δραστηριότητας
είναι κάθε επαύξηση, αλλαγή ή συµπλήρωση του αριθ-
µού των ισοδύναµων ζώων, µετά την αρχική εγκατάστα-
ση 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 όµο-
ρό του.

9. Λειτουργικός χώρος της κτηνοτροφικής εγκατάστα-
σης είναι το τµήµα του γηπέδου ή του οικοπέδου, το ο-
ποίο ορίζεται από το περίγραµµα που περιλαµβάνει όλες
τις εγκαταστάσεις της, εξαιρουµένων των αποθηκευτι-
κών χώρων και των κτηρίων που προορίζονται για τη
στέγαση των εργατών γης.»

Άρθρο 4
Μείωση ελάχιστων αποστάσεων κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων - Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων
επεξεργασίας οµοειδών ζωικών προϊόντων 

και υποπροϊόντων ιδιοπαραγωγής -
Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3, 4 και 8 

και αντικατάσταση των παρ. 7, 10 και 11
του άρθρου 5 του ν. 4056/2012

Στο άρθρο 5 του ν. 4056/2012 (Α΄ 52), περί προϋποθέ-
σεων λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων:
α) στην παρ. 1 τίθεται η επιφύλαξη της παρ. 3 του άρ-
θρου 47Α του ν. 998/1979 (Α΄ 289), περί δασικής νοµο-
θεσίας, β) επικαιροποιούνται οι παραποµπές της παρ. 2
στον ισχύοντα ν. 4067/2012 (Α΄ 79), γ) στην παρ. 3, στο
τέταρτο εδάφιο τροποποιείται η αναφορά στο εισηγητι-
κό όργανο και στο έβδοµο εδάφιο η προβλεπόµενη ά-
δεια εγκατάστασης αντικαθίσταται από την έγκριση ί-
δρυσης και την έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας, δ)
στην παρ. 4, αναδιατυπώνεται το πρώτο εδάφιο της περ.
α), ως προς το πλησιέστερο σηµείο του ορίου του λει-
τουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και
στο δεύτερο εδάφιο της υποπερ. δδ) της περ. β) εξειδι-
κεύεται η προβλεπόµενη εξαίρεση, περί του τρόπου µέ-
τρησης των ελάχιστων αποστάσεων από κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις, ε) οι παρ. 7, 10 και 11 αντικαθίστανται,
στ) το υφιστάµενο εδάφιο της παρ. 8 διαµορφώνεται ως
περ. «α)» και βελτιώνεται νοµοτεχνικά και στην ίδια πα-
ράγραφο προστίθεται νέα περ. β), και το άρθρο 5 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5
Θέσεις, ελάχιστη έκταση, ελάχιστες αποστάσεις 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
και τρόπος µέτρησης αυτών

1. Οι κάθε είδους κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ι-
δρύονται και λειτουργούν πέρα από κατοικηµένες περιο-
χές (πόλεις, κωµοπόλεις, χωριά, οικισµούς), καθώς επί-
σης και από λουτροπόλεις, παραδοσιακούς οικισµούς, ε-
θνικούς και επαρχιακούς δρόµους, σιδηροδροµικές
γραµµές, ποτάµια, λίµνες, αιγιαλούς, παραλίες, τη ζώνη
Α΄ κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων ή χαρακτηρισµέ-
νους τουριστικούς χώρους, νοσοκοµεία, ευαγή ιδρύµα-
τα, εκπαιδευτήρια, καθώς και από ξενοδοχειακές επιχει-
ρήσεις, στρατόπεδα, εργοστάσια, βιοτεχνίες, κατασκη-
νωτικούς χώρους, µοναστήρια µε αυξηµένη επισκεψιµό-
τητα και άλλους αντίστοιχους χώρους, τηρουµένων και
των απαγορεύσεων που προβλέπονται στην παρ. 3 του
άρθρου 47Α του ν. 998/1979 (Α΄ 289). 

2. Η ελάχιστη έκταση γηπέδου που απαιτείται για την
κατασκευή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθορίζεται
από τις διατάξεις των άρθρων 7, 11 και 12 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) και τις ειδικότερες διατάξεις της
πολεοδοµικής νοµοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
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3. Οι ελάχιστες αποστάσεις, µεταξύ κτηνοτροφικών ε-
γκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρή-
ζουν προστασίας, αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2
του Παραρτήµατος του άρθρου 20 και έχουν αµφίδροµη
ισχύ, µε την έννοια ότι εφαρµόζονται κατά τον ίδιο τρό-
πο στις περιπτώσεις που στην περιοχή, όπου ήδη λει-
τουργεί νόµιµα κτηνοτροφική εγκατάσταση, πρόκειται
να γίνει ανάληψη νέου έργου ή δραστηριότητας.
Αν µετά την εγκατάσταση οποιασδήποτε κατηγορίας,

κτηνοτροφικής µονάδας εκδοθούν οικοδοµικές άδειες
για κατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία, στρατόπεδα ή άλλη
δραστηριότητα που αναφέρεται στην παρ. 1, η κτηνοτρο-
φική εκµετάλλευση δεν επηρεάζεται από τις νεότερες
δραστηριότητες.
Αν η εγκατάσταση των λοιπών δραστηριοτήτων χωρεί

βάσει χωροταξικού ή πολεοδοµικού σχεδίου, το οποίο
δεν περιέχει µεταβατικές ρυθµίσεις, υφίσταται στην πε-
ρίπτωση αυτή υποχρέωση µετεγκατάστασης της κτηνο-
τροφικής εγκατάστασης εντός εύλογου χρονικού δια-
στήµατος, η οποία πραγµατοποιείται υπό την προϋπόθε-
ση της προηγούµενης και πλήρους αποζηµίωσης του ι-
διοκτήτη της κτηνοτροφικής εγκατάστασης από τον φο-
ρέα, υπέρ του οποίου επιβάλλεται η µετεγκατάσταση. Οι
όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία της µετεγκατάστα-
σης, καθώς και το ύψος της αποζηµίωσης καθορίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων και του τυχόν συναρµόδιου Υπουργού, ύστερα από
εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής σταυλισµού και της
Αρµόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής (AAA). Κατά της από-
φασης αυτής ο θιγόµενος µπορεί να προσφύγει στο αρ-
µόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο για το δικαστικό προσδιο-
ρισµό πλήρους αποζηµίωσής του.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, για τα νησιά οι αποστά-

σεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα του άρθρου 20
του παρόντος, ισχύουν µειωµένες κατά είκοσι τοις εκατό
(20%). Ειδικώς στις υφιστάµενες σταβλικές εγκαταστά-
σεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, των Ε-
ρευνητικών και Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων, των Επαγγελ-
µατικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), αρ-
µοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων ή άλλων εκπαιδευτικών δοµών, ιππικών σωµα-
τείων και ιππικών εγκαταστάσεων, αθλητικού, ψυχαγω-
γικού, θεραπευτικού και εκπαιδευτικού σκοπού, φυσικών
ή νοµικών προσώπων, εντός ή πλησίον κατοικηµένων πε-
ριοχών, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρ-
τήµατος του άρθρου 20 και τις δεσµεύσεις του χωρικού
σχεδιασµού στη συγκεκριµένη περιοχή, στην οποία βρί-
σκονται, χορηγείται έγκριση ίδρυσης και έγκριση λει-
τουργίας ή υποβάλλεται γνωστοποίηση λειτουργίας, κα-
τά περίπτωση. Η λειτουργία των ιππικών σωµατείων και
ιππικών εγκαταστάσεων αθλητικού, ψυχαγωγικού, θερα-
πευτικού και εκπαιδευτικού σκοπού αποδεικνύεται από
το καταστατικό λειτουργίας τους ή από σχετική βεβαίω-
ση της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας ή από έγγραφο
φορολογικής ή άλλης δηµόσιας αρχής.

4. α) Για τη µέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστά-
σεων ως πλησιέστερο σηµείο του ορίου του λειτουργι-
κού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ορίζεται
το πλησιέστερο σηµείο των κτηριακών εγκαταστάσεων
αυτού, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι εγκατα-

στάσεις επεξεργασίας αποβλήτων.
Η µέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων γίνε-

ται µε βάση τους πίνακες κατάταξης των κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων, ανάλογα µε τη δυναµικότητά τους,
σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 και την προ-
βλεπόµενη στην παρ. 4 αυτού υπουργική απόφαση.
β) Η µέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων γί-

νεται από το πλησιέστερο σηµείο του ορίου του λειτουρ-
γικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης µέχρι:
αα) Τον άξονα εθνικών δρόµων και σιδηροδροµικών

γραµµών. Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις υφιστάµενων
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κατά την έναρξη ισχύος
του νόµου, που ευρίσκονται πλησίον εθνικού ή επαρχια-
κού οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου και δεν πληρούν
τις ελάχιστες αποστάσεις του Παραρτήµατος του άρ-
θρου 20 (Πίνακας 2 του Παραρτήµατος), χορηγείται ά-
δεια εγκατάστασης.
ββ) Τις όχθες φυσικών και τεχνητών λιµνών, ταµιευτή-

ρων πόσιµου νερού και ποταµών.
γγ) Την κατά τον ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προσδιοριζό-

µενη γραµµή αιγιαλού ή παραλία, στις περιπτώσεις α-
κτών.
δδ) Τα όρια του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ή

της εγκεκριµένης πολεοδοµικής µελέτης των πάσης φύ-
σεως οικισµών, χωριών, κωµοπόλεων, πόλεων και λου-
τροπόλεων.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, στις περιπτώσεις υφιστά-

µενων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η µέτρηση των ελάχι-
στων αποστάσεων γίνεται από το πλησιέστερο σηµείο
του ορίου του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής ε-
γκατάστασης µέχρι την πλησιέστερη κατοικία των πάσης
φύσεως οικισµών, χωριών, κωµοπόλεων, πόλεων και
λουτροπόλεων και στην περίπτωση στάσιµου οικισµού
µέχρι το συνεκτικό τµήµα αυτού, εφόσον έχει οριστεί,
διαφορετικά µέχρι την πλησιέστερη κατοικία του στάσι-
µου οικισµού.
εε) Την πλησιέστερη κτηριακή ή άλλου είδους εγκατά-

σταση εκπαιδευτηρίων, νοσοκοµείων, ευαγών ιδρυµά-
των, τουριστικών χώρων, ξενοδοχείων, τουριστικών κα-
ταλυµάτων, κατασκηνωτικών χώρων, στρατοπέδων, βιο-
µηχανιών και βιοτεχνιών.

5. Οι ελάχιστες αποστάσεις που αναφέρονται στους
πίνακες του Παραρτήµατος του άρθρου 20 του παρόντος
πρέπει να τηρούνται και στις περιπτώσεις που πρόκειται
να δηµιουργηθούν εγκαταστάσεις, χώροι ή δραστηριό-
τητες που εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον και χρή-
ζουν προστασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται εκείνες που
σχετίζονται µε την άµυνα της Χώρας, τη δηµόσια ασφά-
λεια και την υγεία. Στην περίπτωση που επιβάλλεται οι α-
ποστάσεις να είναι µεγαλύτερες, τότε απαιτείται µετε-
γκατάσταση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η οποία
πραγµατοποιείται υπό την προϋπόθεση της προηγούµε-
νης και πλήρους αποζηµίωσης του ιδιοκτήτη της κτηνο-
τροφικής εγκατάστασης, από τον φορέα, υπέρ του οποί-
ου επιβάλλεται η µετεγκατάσταση. Οι όροι, η διαδικασία
της µετεγκατάστασης, το ύψος της αποζηµίωσης και ο
ορισµός νέων αποστάσεων καθορίζονται µε κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του τυ-
χόν συναρµόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της
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αρµόδιας επιτροπής σταυλισµού και της AAA. Κατά της
απόφασης αυτής ο θιγόµενος µπορεί να προσφύγει στο
αρµόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο για το δικαστικό προσ-
διορισµό πλήρους αποζηµίωσής του.

6. Οι αποστάσεις των χώρων που αναφέρονται στο
Παράρτηµα του άρθρου 20 από εκτροφεία θηραµάτων,
των οποίων τα εκτρεφόµενα ζώα αποτελούν αντικείµενο
ελεγχόµενου κυνηγιού, όπως λαγοί, αγριόχοιροι, αγριο-
πρόβατα, αγριοκάτσικα, ελαφοειδή, φασιανοί, ορτύκια,
µπεκάτσες και γουνοφόρα ζώα και από εκτροφεία λοι-
πών ειδών άγριας πανίδας, εγχώριας ή εισαγόµενης, ό-
πως σαλιγκάρια, κροκόδειλοι, χελώνες και φίδια, καθορί-
ζονται κατά περίπτωση, κατά την κρίση της AAA, µετά α-
πό γνωµοδότηση της επιτροπής σταυλισµού, έτσι ώστε
να διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία και να µην επηρεάζε-
ται δυσµενώς το περιβάλλον.

7. Με ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της AAA, που εκ-
δίδεται µετά από γνώµη της επιτροπής σταυλισµού, επι-
τρέπεται να µειωθούν µέχρι και είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%), οι αποστάσεις που αναφέρονται στους πίνακες
του Παραρτήµατος του άρθρου 20.
Η διαδικασία κινείται µε την υποβολή σχετικής αίτησης

από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή από οποιονδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον. Έννοµο συµφέρον έχει ο φορέας της
κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή των εγκαταστάσεων
της υποπερ. εε) της περ. β) της παρ. 4. 
Στην περίπτωση υποβολής αίτησης από φορέα εγκα-

τάστασης της υποπερ. εε) της περ. β) της παρ. 4, η ειδι-
κά αιτιολογηµένη απόφαση της ΑΑΑ εκδίδεται µετά από
γνώµη της επιτροπής σταυλισµού, καθώς και κατά περί-
πτωση της αδειοδοτούσας αρχής κάθε εγκατάστασης
της ως άνω υποπερίπτωσης ή του αρµόδιου καθ’ ύλην Υ-
πουργείου. 
Κριτήρια για την έκδοση της παραπάνω απόφασης εί-

ναι η προστασία της δηµόσιας υγείας, οι ειδικές γεωγρα-
φικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες που ε-
πικρατούν γύρω από τη συγκεκριµένη µονάδα, καθώς και
η κύρια απασχόληση των κατοίκων της περιοχής.

8. α) Με ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της AAA, που
εκδίδεται µετά από γνώµη της επιτροπής σταυλισµού, ε-
πιτρέπεται να µειωθούν µέχρι και πενήντα τοις εκατό
(50%) οι αποστάσεις που αναφέρονται στους πίνακες
του Παραρτήµατος του άρθρου 20, όταν ανάµεσα στους
χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας και
στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις µεσολαβούν λόφοι,
χαράδρες, κοιλάδες ή άλλες σοβαρές µεταβολές του α-
νάγλυφου του εδάφους.
β) Με ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της AAA, που εκ-

δίδεται µετά από γνώµη της επιτροπής σταυλισµού, επι-
τρέπεται να µειωθούν µέχρι και πενήντα τοις εκατό
(50%) οι αποστάσεις που αναφέρονται στους πίνακες
του Παραρτήµατος του άρθρου 20, για τις κτηνοτροφι-
κές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε απόσταση έως και
δέκα (10) χιλιόµετρα από τα σύνορα της ηπειρωτικής
χώρας.

9. Εκτός των αποστάσεων του Παραρτήµατος του άρ-
θρου 20 του παρόντος, είναι δυνατόν, µε κοινή υπουργι-
κή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδε-
ται εντός έξι (6) µηνών από την ψήφιση του παρόντος,
να εφαρµοστεί και ένα σύστηµα µέτρησης συγκεκριµέ-

νων ρύπων, ώστε να αξιολογείται ο βαθµός επιβάρυνσης
του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος από τη λει-
τουργία της κτηνοτροφικής µονάδας και να τροποποιού-
νται αναλόγως οι προαναφερθείσες αποστάσεις του άρ-
θρου 20 του παρόντος.

10. Εντός της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή σε όµο-
ρο ακίνητο επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία εγκατα-
στάσεων:
α) Επεξεργασίας οµοειδών ζωικών προϊόντων, τα ο-

ποία προέρχονται αποκλειστικά από την ίδια κτηνοτρο-
φική εγκατάσταση, όπως προϊόντων γάλακτος και προϊ-
όντων µε βάση το κρέας,
β) ωοσκόπησης και συσκευασίας αυγών µε την προϋ-

πόθεση ότι τα αυγά προέρχονται αποκλειστικά από την ί-
δια πτηνοτροφική εγκατάσταση,
γ) επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων, τα οποία προ-

έρχονται αποκλειστικά από την ίδια κτηνοτροφική εγκα-
τάσταση.
Η λειτουργία των εγκαταστάσεων των ανωτέρω περι-

πτώσεων τελεί υπό την επιφύλαξη της εθνικής και ενω-
σιακής νοµοθεσίας, ιδίως της κτηνιατρικής και υγειονο-
µικής, της νοµοθεσίας περί ζωικών υποπροϊόντων, συ-
µπεριλαµβανοµένης της αδειοδότησης, καθώς και της
νοµοθεσίας σχετικά µε την προστασία του καταναλωτή,
την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών για την α-
σφάλεια των παραγόµενων προϊόντων και τη συµµόρ-
φωση µε την ορθή επισήµανση της χώρας καταγωγής
των παραγόµενων προϊόντων, την ορθή χρήση των εν-
δείξεων «Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης
(Π.Ο.Π.)», «Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη
(Π.Γ.Ε.)», «Εγγυηµένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν
(Ε.Π.Ι.Π.) και «βιολογικά προϊόντα».»
Οι εγκαταστάσεις των ανωτέρων περιπτώσεων λει-

τουργούν υπό τον ίδιο µε την κτηνοτροφική εγκατάστα-
ση φορέα και µεταβιβάζονται ενιαία. Η έκδοση των απα-
ραίτητων παραστατικών για τη διακίνηση των προϊόντων
δεν µεταβάλλει το ασφαλιστικό καθεστώς του φορέα
της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

11. Φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επιτρέπε-
ται να διαθέτουν: 
α) ιδιοπαραχθέντα γαλακτοκοµικά προϊόντα της περ.

α) της παρ. 10, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
3724/162303/22.12.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 3438), και 
β) πουλερικά και λαγόµορφα, σύµφωνα µε την υπ’ α-

ριθµ. 2379/82701/19.7.2016 απόφαση του Υπουργού Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 2330).» 

Άρθρο 5
Απλοποίηση διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β΄ -
Τροποποίηση της παρ. 1, των περ. β) και γ) της παρ. 2

και της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 6Β του
ν. 4056/2012

Στο άρθρο 6Β του ν. 4056/2012 (Α΄ 52), περί των δικαι-
ολογητικών ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων της Κατηγορίας Β΄: α) η παραποµπή
στην απόφαση της παρ. 1 τροποποιείται, β) η περ. β) της
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παρ. 2 βελτιώνεται νοµοτεχνικά, γ) η υποπερ. γδ) της
περ. γ) της παρ. 2 αντικαθίσταται, δ) στην υποπερ. ββ)
της περ. β) της παρ. 3 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και
το άρθρο 6Β διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6Β
Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων της Κατηγορίας Β΄

1. Για την ίδρυση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
για τις δραστηριότητες που κατατάσσονται στην κατηγο-
ρία Β΄, σύµφωνα µε την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου
1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), απαιτείται η έκδοση έγκρι-
σης ίδρυσης και για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων
αυτών απαιτείται η γνωστοποίηση λειτουργίας.

2. Για τη χορήγηση της έγκρισης ίδρυσης των κτηνο-
τροφικών εγκαταστάσεων της παρ. 1, ο φορέας της κτη-
νοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει στην αρµόδια ΔΑ-
ΟΚ αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιο-
λογητικά:
α) Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές

Δεσµεύσεις (ΠΠΔ), συνοδευόµενη από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
46296/8.8.2013 (Β΄ 2002) κοινή απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
Στην περίπτωση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα ακο-

λουθείται η διαδικασία του επιτρεπτού της επέµβασης.
β) Έγγραφα που αποδεικνύουν την κυριότητα ή τις νό-

µιµες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της κτηνοτρο-
φικής εκµετάλλευσης, όπως συµβόλαιο και πιστοποιητι-
κό µεταγραφής αυτού ή συµβολαιογραφική πράξη µί-
σθωσης µε µεταγραφή στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή α-
πόφαση παραχώρησης ή απόφαση µίσθωσης ή απλό µι-
σθωτήριο, το οποίο έχει υποβληθεί στη Φορολογική Διοί-
κηση ή ιδιωτικό συµφωνητικό το οποίο έχει υποβληθεί
στη Φορολογική Διοίκηση ή δικαστική απόφαση νοµίµως
µεταγεγραµµένη ή συµβολαιογραφική δήλωση αποδο-
χής κληρονοµιάς, κληρονοµητήριο και έκθεση περιγρα-
φής ακινήτων ή κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται α-
πό την ισχύουσα νοµοθεσία και περιέχει εγγραπτέα πρά-
ξη σύστασης δικαιωµάτων κυριότητας, ή αντίγραφο δή-
λωσης στοιχείων ακινήτων Ε9.
γ) Ζωοτεχνική µελέτη η οποία περιλαµβάνει:
γα) Το είδος και τον αριθµό των ζώων που θα εκτρέφο-

νται στην κτηνοτροφική εγκατάσταση.
γβ) Τον τύπο σταυλισµού των ζώων.
γγ) Τοπογραφικό διάγραµµα του γηπέδου στο οποίο

θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση.
γδ) Αρχιτεκτονικά σχέδια των κτηριακών εγκαταστά-

σεων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Από την υπο-
χρέωση του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται τα πρόχειρα
καταλύµατα ζώων της παρ. 2 του άρθρου 1 και τυχόν υ-
φιστάµενα αυθαίρετα κτήρια, για τα οποία υποβάλλεται
σκαρίφηµα, στο οποίο απεικονίζονται οι όψεις, η κάτοψη
και η τοµή τους. 
γε) Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του

τρόπου διαχείρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
γστ) Την τήρηση των ελαχίστων αποστάσεων µεταξύ

της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και χώρων ή δραστη-
ριοτήτων του Παραρτήµατος του άρθρου 20, καθώς και
πηγών ύδατος.
Εντός πενήντα (50) ηµερών από την υποβολή της αίτη-

σης έγκρισης ίδρυσης, η αρµόδια ΔΑΟΚ εξετάζει την αί-
τηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν και χορη-
γεί την έγκριση για την ίδρυση της κτηνοτροφικής εγκα-
τάστασης ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογηµένα.
Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσµίας του

προηγούµενου εδαφίου, οι εγκρίσεις ίδρυσης θεωρού-
νται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύµφωνα µε το άρθρο 8
του ν. 4442/2016, και ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητή-
σει από την αρµόδια ΔΑΟΚ τη χορήγηση σχετικής βεβαί-
ωσης.
Η έγκριση ίδρυσης ισχύει για χρονικό διάστηµα δύο (2)

ετών µε δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, εφόσον
κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης έχει ξεκινήσει η υ-
λοποίηση της εγκατάστασης και έχει υποβληθεί σχετικό
αίτηµα παράτασης, µε τους λόγους για τους οποίους α-
παιτείται η παράταση.

3. α) Μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής των
εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β΄ της παρ. 1 και πριν α-
πό τη µεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε αυτές, ο φορέας
της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει γνωστο-
ποίηση για τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστα-
σης στην αρµόδια ΔΑΟΚ, η οποία του χορηγεί αποδεικτι-
κό υποβολής. Η ΔΑΟΚ παραλαµβάνει σε κάθε περίπτωση
τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα
της δραστηριότητας µε ευθύνη του για τα περιλαµβανό-
µενα σε αυτήν στοιχεία. Μετά από την υποβολή της γνω-
στοποίησης, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ξεκινήσει τη
λειτουργία της δραστηριότητας. Η ΔΑΟΚ υποχρεούται
να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσι-
µων ηµερών κατά περίπτωση στις αρµόδιες κτηνιατρικές
αρχές, στις αρµόδιες περιβαλλοντικές και υγειονοµικές
υπηρεσίες, στις αρµόδιες δασικές υπηρεσίες και υπηρε-
σίες δόµησης και σε τυχόν άλλη αρχή κατά την κρίση
της αρµόδιας ΔΑΟΚ, προκειµένου αυτές να λάβουν γνώ-
ση περί της έναρξης λειτουργίας και να ασκούν τους κα-
τά νόµον προβλεπόµενους ελέγχους.
β) Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουρ-

γίας, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υπο-
χρεούται να διαθέτει τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα ο-
ποία δεν συνυποβάλλονται µε τη γνωστοποίηση, αλλά
τηρούνται µαζί µε το αποδεικτικό υποβολής της γνωστο-
ποίησης στην έδρα της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας της και παραµένουν διαθέσιµα για έλεγ-
χο. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:
βα) Έγκριση ίδρυσης που έχει χορηγηθεί από την αρ-

µόδια ΔΑΟΚ, µε την οποία έγινε και η υπαγωγή σε ΠΠΔ,
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 46296/8.8.2013 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
ββ) Οικοδοµική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων ή

έγκριση κατασκευής ή βεβαίωση απαλλαγής από την υ-
ποχρέωση έκδοσης οικοδοµικής άδειας ή απόφαση εξαί-
ρεσης από την κατεδάφιση ή βεβαίωση περαίωσης κατά
τη διαδικασία νοµιµοποίησης αυθαιρέτου σύµφωνα µε
τον ν. 4495/2017. Κατ’ εξαίρεση, τα δικαιολογητικά του
πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται για τα πρόχειρα κατα-
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λύµατα ζώων της παρ. 2 του άρθρου 1. 
βγ) Αντίγραφο της ζωοτεχνικής µελέτης, η οποία υπο-

βλήθηκε κατά τη διαδικασία χορήγησης της έγκρισης για
την ίδρυση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
βδ) Έγκριση και διακριτικό αριθµό σύµφωνα µε το άρ-

θρο 7 του π.δ. 216/2003, στην περίπτωση εγκατάστασης
εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων.
βε) Βεβαίωση του άρθρου 3 του π.δ. 224/1998 και δια-

κριτικό αριθµό του άρθρου 4 της υπ’ αριθµ.
2063/141781/11.11.2014 (Β΄ 3091) απόφασης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
στην περίπτωση πτηνοτροφικών επιχειρήσεων πολλα-
πλασιασµού, επιλογής, καθώς και εκκολαπτηρίων.
βστ) Διακριτικό αριθµό, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του

π.δ. 224/1998 στην περίπτωση πτηνοτροφικών εκµεταλ-
λεύσεων εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εµπορία
ως οικόσιτων.
βζ) Αριθµό καταχώρισης της κτηνοτροφικής εγκατά-

στασης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για τις κτη-
νοτροφικές εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο ε-
φαρµογής του παρόντος και δεν υπάγονται στις υποπερ.
βδ΄, βε΄ και βστ΄. Ο αριθµός αυτός χορηγείται σε κάθε
περίπτωση µετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής
των κτιριακών εγκαταστάσεων και πριν από τη µεταφο-
ρά ζωικού κεφαλαίου σε αυτές.»

Άρθρο 6
Απλοποίηση διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναµικότητας κάτω
των ορίων της κατηγορίας Β΄ - Τροποποίηση 

των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6Γ του ν. 4056/2012

Στο άρθρο 6Γ του ν. 4056/2012 (Α΄ 52), περί των δικαι-
ολογητικών των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναµι-
κότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β΄: α) η παρα-
ποµπή στην απόφαση της παρ. 1 τροποποιείται, β) η περ.
δ) της παρ. 2 καταργείται, γ) η περ. ε) της παρ. 2 βελτιώ-
νεται νοµοτεχνικά, δ) η υποπερ. στδ) της περ. στ) της
παρ. 2 αντικαθίσταται, ε) στην υποπερ. ββ) της περ. β)
της παρ. 3 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, και το άρ-
θρο 6Γ διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6Γ
Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

δυναµικότητας κάτω των ορίων
της κατηγορίας Β΄

1. Για την ίδρυση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυ-
ναµικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β΄, σύµφω-
να µε την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209), απαιτείται η έκδοση έγκρισης ί-
δρυσης και για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών
απαιτείται η γνωστοποίηση λειτουργίας. 

2. Για τη χορήγηση της έγκρισης ίδρυσης των εγκατα-
στάσεων της παρ. 1, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκα-
τάστασης υποβάλλει στην αρµόδια �ΑΟΚ αίτηση η οποία
συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 
α) Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας �όµησης περί υ-

παγωγής ή µη της έκτασης, στην οποία βρίσκεται το γή-
πεδο όπου θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατά-
σταση, σε συγκεκριµένες δεσµεύσεις του χωρικού σχε-
διασµού. 

β) Πράξη χαρακτηρισµού της έκτασης και τελεσιδικία
αυτής, εφόσον στην περιοχή δεν έχουν αναρτηθεί ή θε-
ωρηθεί δασικοί χάρτες. Στην περίπτωση ύπαρξης αναρ-
τηµένου ή θεωρηµένου δασικού χάρτη, λαµβάνεται υπό-
ψη ο χαρακτήρας ή η µορφή που απεικονίζεται στον χάρ-
τη, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 4467/2017 (Α΄ 56). Όταν πρόκειται για δασικού χαρα-
κτήρα έκταση, ακολουθείται η διαδικασία του επιτρεπτού
της επέµβασης και εκδίδεται αρµοδίως απόφαση έγκρι-
σης επέµβασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της
δασικής νοµοθεσίας. 
γ) Έγκριση από τις αρµόδιες αρχαιολογικές υπηρε-

σίες, εφόσον η περιοχή εµπίπτει στις διατάξεις του
ν. 3028/2002 (Α΄ 153). 
δ) [Καταργείται]
ε) Έγγραφα που αποδεικνύουν την κυριότητα ή τις νό-

µιµες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της κτηνοτρο-
φικής εκµετάλλευσης, όπως συµβόλαιο και πιστοποιητι-
κό µεταγραφής αυτού ή συµβολαιογραφική πράξη µί-
σθωσης µε µεταγραφή στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή α-
πόφαση παραχώρησης ή απόφαση µίσθωσης ή απλό µι-
σθωτήριο το οποίο έχει υποβληθεί στη Φορολογική Διοί-
κηση ή ιδιωτικό συµφωνητικό, το οποίο έχει υποβληθεί
στη Φορολογική Διοίκηση ή δικαστική απόφαση νοµίµως
µεταγεγραµµένη ή συµβολαιογραφική δήλωση αποδο-
χής κληρονοµιάς, κληρονοµητήριο και έκθεση περιγρα-
φής ακινήτων ή κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται α-
πό την ισχύουσα νοµοθεσία και περιέχει εγγραπτέα πρά-
ξη σύστασης δικαιωµάτων κυριότητας, ή αντίγραφο δή-
λωσης στοιχείων ακινήτων Ε9. 
στ) Ζωοτεχνική µελέτη η οποία περιλαµβάνει:
στα) Το είδος και τον αριθµό των ζώων που θα εκτρέ-

φονται στην κτηνοτροφική εγκατάσταση. 
στβ) Τον τύπο σταυλισµού των ζώων. 
στγ) Τοπογραφικό διάγραµµα του γηπέδου στο οποίο

θα κατασκευαστεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση. 
στδ) Αρχιτεκτονικά σχέδια των κτηριακών εγκαταστά-

σεων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Από την υπο-
χρέωση του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται τα πρόχειρα
καταλύµατα ζώων της παρ. 2 του άρθρου 1 και τυχόν υ-
φιστάµενα αυθαίρετα κτήρια, για τα οποία υποβάλλεται
σκαρίφηµα, στο οποίο απεικονίζονται οι όψεις, η κάτοψη
και η τοµή τους.
στε) Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του

τρόπου διαχείρισης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
στστ) Περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των αποβλή-

των που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της κτηνο-
τροφικής εγκατάστασης. 
στζ) Την τήρηση των ελαχίστων αποστάσεων µεταξύ

της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και χώρων ή δραστη-
ριοτήτων του Παραρτήµατος του άρθρου 20, καθώς και
πηγών ύδατος. 
Εντός πενήντα (50) ηµερών από την υποβολή της αίτη-

σης έγκρισης ίδρυσης, η αρµόδια �ΑΟΚ εξετάζει την αί-
τηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν και χορη-
γεί την έγκριση για την ίδρυση της κτηνοτροφικής εγκα-
τάστασης ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογηµένα. Σε πε-
ρίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσµίας του προη-
γούµενου εδαφίου, οι εγκρίσεις ίδρυσης θεωρούνται
σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του
ν. 4442/2016, και ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει α-
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πό την αρµόδια αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.
Η έγκριση ίδρυσης ισχύει για χρονικό διάστηµα δύο (2)
ετών µε δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, εφόσον
κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης έχει ξεκινήσει η υ-
λοποίηση της εγκατάστασης και έχει υποβληθεί σχετικό
αίτηµα παράτασης µε τους λόγους για τους οποίους α-
παιτείται η παράταση. 

3. α) Μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής των
εγκαταστάσεων κάτω των ορίων της κατηγορίας Β � της
παρ. 1 και πριν από τη µεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε
αυτές, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υπο-
βάλλει γνωστοποίηση για τη λειτουργία της κτηνοτροφι-
κής εγκατάστασης στην αρµόδια �ΑΟΚ, η οποία του χο-
ρηγεί αποδεικτικό υποβολής. Η �ΑΟΚ παραλαµβάνει σε
κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται
από τον φορέα της δραστηριότητας µε ευθύνη του για
τα περιλαµβανόµενα σε αυτήν στοιχεία. Μετά από την υ-
ποβολή της γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόµενος µπορεί
να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας. Η �ΑΟΚ
υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέ-
ντε (5) εργάσιµων ηµερών κατά περίπτωση στις αρµό-
διες κτηνιατρικές αρχές, στις αρµόδιες περιβαλλοντικές
και υγειονοµικές υπηρεσίες, στις αρµόδιες δασικές υπη-
ρεσίες και υπηρεσίες δόµησης και σε τυχόν άλλη αρχή
κατά την κρίση της αρµόδιας �ΑΟΚ, προκειµένου αυτές
να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να α-
σκούν τους κατά νόµον προβλεπόµενους ελέγχους.
β) Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουρ-

γίας, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης υπο-
χρεούται να διαθέτει τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα ο-
ποία δεν συνυποβάλλονται µε τη γνωστοποίηση, αλλά
τηρούνται µαζί µε το αποδεικτικό υποβολής της γνωστο-
ποίησης στην έδρα της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας της και παραµένουν διαθέσιµα για έλεγ-
χο. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:
βα) Έγκριση ίδρυσης της κτηνοτροφικής εγκατάστα-

σης. 
ββ) Οικοδοµική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων ή

έγκριση κατασκευής ή βεβαίωση απαλλαγής από την υ-
ποχρέωση έκδοσης οικοδοµικής άδειας ή απόφαση εξαί-
ρεσης από την κατεδάφιση ή βεβαίωση περαίωσης κατά
τη διαδικασία νοµιµοποίησης αυθαιρέτου, σύµφωνα µε
τον ν. 4495/2017 (Α΄ 167). Κατ’ εξαίρεση, τα δικαιολογη-
τικά του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται για τα πρόχει-
ρα καταλύµατα ζώων της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρό-
ντος. 
βγ) Αντίγραφο της ζωοτεχνικής µελέτης, η οποία υπο-

βλήθηκε κατά τη διαδικασία χορήγησης της έγκρισης για
την ίδρυση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
βδ) Βεβαίωση του άρθρου 3 του π.δ. 224/1998 και δια-

κριτικό αριθµό του άρθρου 4 της υπ’ αριθµ.
2063/141781/11.11.2014 (Β΄ � 3091) απόφασης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
στην περίπτωση πτηνοτροφικών επιχειρήσεων πολλα-
πλασιασµού, επιλογής, καθώς και εκκολαπτηρίων. 
βε) �Διακριτικό αριθµό, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του

π.δ. 224/1998, στην περίπτωση πτηνοτροφικών εκµεταλ-
λεύσεων εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εµπορία
ως οικόσιτων.
βστ) Αριθµό καταχώρισης της κτηνοτροφικής εγκατά-

στασης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για τις κτη-
νοτροφικές εγκαταστάσεις, που εµπίπτουν στο πεδίο ε-

φαρµογής του παρόντος και δεν υπάγονται στις υποπερ.
βδ΄και βε΄ . Ο αριθµός αυτός χορηγείται σε κάθε περί-
πτωση µετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής των
κτιριακών εγκαταστάσεων και πριν από τη µεταφορά ζω-
ικού κεφαλαίου σε αυτές.»

Άρθρο 7
Προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης περί περάτωσης
των κτηριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής 

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

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

«Άρθρο 6Δ
Προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης περί περάτωσης 
των κτηριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής 

εγκατάστασης

Για τη χορήγηση των δικαιολογητικών των περ. γ) έως
στ) της παρ. 3 του άρθρου 6Α, των υποπερ. βδ) έως βζ)
της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 6Β και των υποπερ.
βδ) έως βστ) της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 6Γ, απαι-
τείται, πλέον των λοιπών απαιτούµενων δικαιολογητι-
κών, η προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986
(A΄ 75) του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης
στην αρµόδια αρχή έκδοσης, περί περάτωσης των κτη-
ριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής εγκατάστα-
σης.»

Άρθρο 8
Βελτίωση ή εκσυγχρονισµός δραστηριοτήτων 

υφιστάµενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός 
ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών -

Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3 και προσθήκη 
παρ. 9 στο άρθρο 17α του ν. 4056/2012

Στο άρθρο 17α του ν. 4056/2012 (Α΄ 52), περί των υφι-
στάµενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων: α) η παρ. 1
τροποποιείται ως προς τη χορήγηση αριθµού καταχώρι-
σης σε υφιστάµενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, τί-
θεται επιφύλαξη στο αµεταβίβαστο και µη τροποποιήσι-
µο της άδειας διατήρησης και επέρχονται νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, β) στην περ. α) της παρ. 2, περί χορήγησης
άδειας διατήρησης, αφαιρείται η προϋπόθεση ίδρυσης
της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και επέρχονται νοµο-
τεχνικές βελτιώσεις, γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 η
προθεσµία υποβολής αιτήµατος συνέχισης λειτουργίας
παρατείνεται, δ) προστίθεται παρ. 9, και το άρθρο 17α
διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 17α
Συνέχιση λειτουργίας υφιστάµενων κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον 
κατοικηµένων περιοχών

1. Σε υφιστάµενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, µε
δυναµικότητα µεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται µε
τις αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών για τη δια-
τήρηση οικοσίτων ζώων, οι οποίες, κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου, ήταν εγκατεστηµένες είτε

8



εντός ορίων κατοικηµένων περιοχών είτε πλησίον αυ-
τών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και διέθε-
ταν ζωικό κεφάλαιο, χορηγείται: 
α) άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης και 
β) αριθµός καταχώρισης από την αρµόδια κτηνιατρική

αρχή, εφόσον δεν έχει ήδη χορηγηθεί.
Η άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης

δεν µεταβιβάζεται, δεν τροποποιείται µε την επιφύλαξη
της παρ. 9 και ανακαλείται, όταν για οποιονδήποτε λόγο
διακοπεί η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστα-
σης.

2. Για τη χορήγηση της άδειας διατήρησης κτηνοτρο-
φικής εγκατάστασης πρέπει να πληρούνται οι εξής προ-
ϋποθέσεις:
α) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει, κατά την

έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, να λειτουργούν και
να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο είτε εντός ορίων κατοικη-
µένων περιοχών είτε πλησίον αυτών και σε αποστάσεις
µικρότερες από εκείνες που ορίζονταν στους πίνακες 1
και 2 του Παραρτήµατος του άρθρου 20, όπως αυτές εί-
ναι δυνατόν να προσαρµοσθούν µε βάση τις παρ. 3 και 7
του άρθρου 5 για τη µείωση των ελαχίστων αποστάσεων.
β) Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διατηρούν τη δυ-

ναµικότητα που έχουν κατά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόµου, εκτός εκείνων που υπερβαίνουν το 25%
των ανωτάτων ορίων της κατηγορίας Β΄ όπως ορίζονται
µε την υπ’ αριθµ. 1958/13.1.2012 (Β΄ 21) απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ-
λαγής, όπως ισχύει, οι οποίες µειώνουν τη δυναµικότητά
τους στο ως άνω ποσοστό.

3. Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν
εντός ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών, σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και εφόσον επιθυµούν να
συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υπο-
βάλουν αίτηµα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονο-
µίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) µέχρι τις 31.12.2022. Έως
την ηµεροµηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητι-
κών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέστηκαν και
διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβολή, την
κατεδάφιση ή την επιβολή προστίµου. Οι διοικητικές
πράξεις του προηγούµενου εδαφίου ανακαλούνται ορι-
στικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παρ. 2.

4. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας,
διακόπτεται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η
λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν
έχουν υποβάλει ανάλογο αίτηµα, µετά από εισήγηση της
αρµόδιας Επιτροπής Σταυλισµού.

5. Η διαδικασία, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη
χορήγηση της άδειας διατήρησης, οι κυρώσεις, καθώς
και κάθε άλλη λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και

των τυχόν συναρµόδιων Υπουργών. Μέχρι την έκδοση
της ως άνω απόφασης αναστέλλεται η ισχύς των διοικη-
τικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίµων, κατεδά-
φισης που τυχόν έχουν εκδοθεί και ανακαλούνται οριστι-
κά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης.

6. Παραβάσεις, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και δεν έχουν εξε-
τασθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του, εξετάζονται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και επιβάλ-
λονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην απόφαση
της παρ. 5.

7. Αποφάσεις των ΔΑΟΚ, που αφορούν στη διακοπή
λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λει-
τουργούσαν µέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του άρθρου
εντός ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών και δεν έχουν
εκτελεσθεί ανακαλούνται, εφόσον οι κτηνοτροφικές ε-
γκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2.

8. Ενστάσεις επί αποφάσεων ΔΑΟΚ που αφορούν στη
διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
που λειτουργούσαν µέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του
άρθρου εντός ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών και ε-
φόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2, τίθενται
στο αρχείο και οι σχετικές αποφάσεις ανακαλούνται ορι-
στικά από την αρχή που τις εξέδωσε.

9. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1, άδεια διατήρησης κτηνο-
τροφικής εγκατάστασης εντός ή πλησίον κατοικηµένων
περιοχών, µπορεί να τροποποιείται για τη βελτίωση των
υφιστάµενων συνθηκών υγιεινής του ζωϊκού κεφαλαίου
ή τον εκσυγχρονισµό δραστηριοτήτων, όπως για την κα-
τασκευή αµελκτηρίου. 
Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η αύξηση του αριθ-

µού των εκτρεφόµενων ζώων ή αλλαγή της σύνθεσης
του ζωικού κεφαλαίου ή επέκταση, πέραν των απαιτού-
µενων για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου, εγκαταστά-
σεων.»

Άρθρο 9
Ελάχιστες αποστάσεις από χώρους προστασίας - 

Τροποποίηση του Πίνακα 1 του άρθρου 20 
του ν. 4056/2012

Στη στήλη «Χώροι προστασίας» του πίνακα 1 του άρ-
θρου 20 του ν. 4056/2012 (Α΄ 52): α) µετά τη λέξη «στρα-
τόπεδα», προστίθενται οι λέξεις «πλην στρατιωτικών αε-
ροδροµίων, για τα οποία εφαρµόζονται οι διατάξεις που
ισχύουν για τα πολιτικά αεροδρόµια», β) µετά τις λέξεις
«υγειονοµική προστασία» προστίθενται οι λέξεις «, πλην
σφαγείων, µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για
την υγεία των ζώων» και ο πίνακας 1 διαµορφώνεται ως
εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ελάχιστες αποστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστά-

σεων (πλην των οικοσίτων ζώων) από ξενοδοχεία, λοιπά
τουριστικά καταλύµατα, βιοµηχανίες και βιοτεχνίες που
παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονοµική προστα-
σία, στρατόπεδα, µοναστήρια κ.λπ. σε µέτρα.
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Άρθρο 10
Έγκριση επέµβασης σε χορτολιβαδικές 
και βραχώδεις εκτάσεις - Τροποποίηση 
της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 

Η παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) βελ-
τιώνεται νοµοτεχνικά, προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο
και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Κάθε επιτρεπτή, κατά τις διατάξεις του παρόντος,
επέµβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις αποτελεί εξαι-
ρετικό µέτρο. Επέµβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις
ως και σε δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτά-
σεις, σύµφωνα µε τους όρους της περ. ε΄ της παρ. 5 του
άρθρου 3, επιτρέπεται µετά από έγκριση. Η έγκριση αυτή
χορηγείται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης, µετά από εισήγηση της οικείας δασικής
αρχής, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην παρ. 4 ή στα άρ-
θρα 46 έως 61. Όταν πρόκειται για επέµβαση σε χορτο-
λιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις που ανήκουν σε πε-
ριοχές όπου υπάρχουν κυρωµένοι δασικοί χάρτες η ει-
σήγηση της οικείας δασικής αρχής χορηγείται εντός
προθεσµίας δύο (2) µηνών από το αίτηµα του ενδιαφερο-
µένου.
Σε περίπτωση επέµβασης από τρίτους στις ιδιωτικού

χαρακτήρα εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατά-
ξεις του παρόντος νόµου, απαιτείται και η έγγραφη συ-
ναίνεση του ιδιοκτήτη.»

Άρθρο 11
Κατασκευές κτηνοτροφικής εγκατάστασης

1. Αν κατά της έκθεσης αυτοψίας του άρθρου 92 του
ν. 4495/2017 (Α΄ 167), µε την οποία κατασκευές κτηνο-
τροφικής εγκατάστασης διαπιστώνονται και χαρακτηρί-
ζονται ως αυθαίρετες, ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή,
σύµφωνα µε το άρθρο 93 του ως άνω νόµου, η οποία πε-
ριέχει αίτηµα έκδοσης άδειας νοµιµοποίησης αυθαίρε-
των κατασκευών της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η ε-
πιτροπή εξέτασης προσφυγών αυθαιρέτων του άρθρου
17 του ν. 4495/2017, υπολογίζει τα πρόστιµα και χορηγεί
προθεσµία αναστολής κατεδάφισης εννέα (9) µηνών για
την προσκόµιση άδειας νοµιµοποίησης, η οποία σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις µπορεί να παραταθεί για επιπλέον
τρεις (3) µήνες, κατά παρέκκλιση της περ. β) της παρ. 5
του άρθρου 93 του ν. 4495/2017. Αν παρέλθει άπρακτη η
ανωτέρω προθεσµία, η κατασκευή κρίνεται κατεδαφι-
στέα και οριστικοποιούνται τα πρόστιµα. 

2. Αν ο ιδιοκτήτης κτηνοτροφικής εγκατάστασης προ-
βεί σε νοµιµοποίηση των σχετικών αυθαίρετων κατα-
σκευών µέσα σε ένα (1) έτος από την κοινοποίηση ή από
τον χρόνο γνώσης µε οιονδήποτε τρόπο της έκθεσης αυ-
τοψίας, επιβάλλεται, σύµφωνα µε το Τµήµα Δ΄ του
ν. 4495/2017, πρόστιµο ίσο µε το πέντε τοις εκατό (5%)
του προστίµου ανέγερσης της έκθεσης αυτοψίας και δια-
τήρησης από τη διαπίστωση του αυθαιρέτου έως την η-
µεροµηνία έκδοσης της οικοδοµικής άδειας, κατά παρέκ-
κλιση της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 94 του
ν. 4495/2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Άρθρο 12
Όργανα επιβολής διοικητικών κυρώσεων - 

Τροποποίηση των άρθρων 9, 13 και 45 του ν. 4036/2012

1. Η παρ. 17 του άρθρου 9 του ν. 4036/2012 (A΄ 8), πε-
ρί επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νοµοθεσίας
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«17. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφα-
ση του προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύ-
στερα από εισήγηση του Τµήµατος Φυτοπροστατευτικών
Προϊόντων της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παρα-
γωγής.»

2. Η παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4036/2012, περί επι-
βολής κυρώσεων για παραβάσεις της νοµοθεσίας που α-
φορούν υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση
του προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύστερα
από εισήγηση του Τµήµατος Φυτοπροστατευτικών Προϊ-
όντων της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγω-
γής.»

3. Οι παρ. 13 και 14 του άρθρου 45 του ν. 4036/2012,
περί διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις που αφο-
ρούν την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρµάκων, αντι-
καθίστανται ως εξής:

«13. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφα-
ση του προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

14. Για τις παραβάσεις των παρ. 1 έως 11, εκτός των
παραβάσεων του άρθρου 38, για τις οποίες εισηγείται η
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πό-
ρων, οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται ύστερα από
εισήγηση του Τµήµατος Φυτοπροστατευτικών Προϊό-
ντων ή του Τµήµατος Προστασίας Φυτών της Διεύθυν-
σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, κατά λόγον αρµο-
διότητας.»

Άρθρο 13
Καθήκοντα ελέγχου και επιθεώρησης υπαλλήλων

της Διεύθυνσης Οικονοµικών Ελέγχων Επιθεώρησης
και Συνεργατισµού του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων 

1. Οι υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστηµιακής Εκπαί-
δευσης ΠΕ09 και ΠΕ10 της Διεύθυνσης Οικονοµικών Ε-
λέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισµού του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατά την εκτέλε-
ση των ελεγκτικών και επιθεωρησιακών καθηκόντων
τους:
α) Έχουν δικαιώµατα, καθήκοντα και υποχρεώσεις ει-

δικού ανακριτικού υπαλλήλου. 
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β) Μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους και ε-
πιθεωρήσεις, µε ή χωρίς προειδοποίηση, στην ελεγχόµε-
νη ή επιθεωρούµενη υπηρεσία, οργανισµό, φορέα ή νο-
µικό πρόσωπο και να µελετούν επί τόπου την προς εξέ-
ταση υπόθεση, ζητώντας να τους τεθούν υπόψη οποια-
δήποτε στοιχεία, έγγραφα ή αρχεία είναι κατά την κρίση
τους αναγκαία προς τον σκοπό αυτό, καθώς και να παρα-
λαµβάνουν τέτοια έγγραφα και αρχεία ή αντίγραφά
τους, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, χω-
ρίς να υπόκεινται στους περιορισµούς της εκάστοτε ι-
σχύουσας νοµοθεσίας περί φορολογικού, επιχειρηµατι-
κού, τραπεζικού και χρηµατιστηριακού απορρήτου. Στις
επιτόπιες επιθεωρήσεις µπορούν να ζητήσουν την πα-
ρουσία του προϊσταµένου της υπηρεσίας ή του ασκού-
ντος τη διοίκηση του νοµικού προσώπου που ελέγχεται
ή επιθεωρείται. Οι ελεγχόµενοι ή επιθεωρούµενοι υπο-
χρεούνται να παρέχουν χωρίς καθυστέρηση τις πληρο-
φορίες, έγγραφα, αρχεία και στοιχεία που τους ζητού-
νται και γενικότερα κάθε αναγκαία συνδροµή, η οποία θα
τους ζητηθεί.
γ) Μπορούν να ζητούν τη σύµπραξη τεχνικών ή εµπει-

ρογνωµόνων οποιασδήποτε ειδικότητας κρίνουν ανα-
γκαία για την πληρέστερη εκτέλεση των καθηκόντων
τους. 
δ) Θεωρούνται ιεραρχικά ανώτεροι των υπαλλήλων

που προΐστανται των υπηρεσιών και φορέων που επιθε-
ωρούν. 
ε) Μπορούν να χρησιµοποιούν κατά τη διενέργεια έ-

νορκων διοικητικών εξετάσεων, ως γραµµατείς, υπαλλή-
λους των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων, των εποπτευοµένων από αυτό νοµι-
κών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή των υπη-
ρεσιών, οργανισµών και φορέων που επιθεωρούν. 

2. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ09 και ΠΕ10 της Διεύ-
θυνσης Οικονοµικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνερ-
γατισµού οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί τον Προϊ-
στάµενο της Διεύθυνσης πριν την ανάληψη καθηκόντων
ελέγχου ή επιθεώρησης σε περίπτωση που: 
α) από την έκβαση συγκεκριµένου ελέγχου ή επιθεώ-

ρησης έχουν ή εξαρτούν άµεσο ή έµµεσο συµφέρον ή 
β) µε το αντικείµενο του ελέγχου ή της επιθεώρησης

έχουν αναµειχθεί αυτοπροσώπως µε οποιαδήποτε ιδιό-
τητα, πλην αυτής του ελεγκτή/επιθεωρητή του παρό-
ντος, 
γ) εάν υπήρξαν κατά την προηγούµενη πενταετία, πριν

από την ανάληψη καθηκόντων στη Διεύθυνση Οικονοµι-
κών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισµού, Προϊ-
στάµενοι, Πρόεδροι, Διοικητές ή Μέλη Διοικητικού Συµ-
βουλίου των υπηρεσιών, φορέων, οργανισµών και νοµι-
κών προσώπων ή υπηρεσιών αυτών, που καλούνται να ε-
λέγξουν ή επιθεωρήσουν, 
δ) εφόσον έχουν µε συνδεόµενο µε τον έλεγχο ή την

επιθεώρηση πρόσωπο, είτε την ιδιότητα του συζύγου ή
συµβιούντος υπό την έννοια του άρθρου 1 του
ν. 4356/2015 (Α΄ 181) ή συγγενούς εξ αίµατος ή εξ αγχι-
στείας, κατ’ ευθεία µεν γραµµή, απεριορίστως, εκ πλαγί-
ου δε, µέχρι και τετάρτου βαθµού, είτε ιδιαίτερο δεσµό ή
εχθρότητα. Εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τα ανω-
τέρω γεγονότα, οι υπάλληλοι αυτοί αποκλείονται, µε α-
πόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης, από την ε-
κτέλεση των συγκεκριµένων καθηκόντων ελέγχου και ε-

πιθεώρησης.
3. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ09 και ΠΕ10 της Διεύ-

θυνσης Οικονοµικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνερ-
γατισµού, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ελέγχου
και επιθεώρησης:
α) Δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται

για γνώµη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθη-
κόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω, παράνοµες
πράξεις ή παραλείψεις που τελούνται από δόλο ή βαρεία
αµέλεια, περιλαµβανοµένης και της περίπτωσης αποσιώ-
πησης οποιουδήποτε από τα γεγονότα αναφέρονται
στην παρ. 2.
β) Εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ενώπιον ποινικών

δικαστηρίων ή ενάγονται ενώπιον πολιτικών δικαστη-
ρίων, για αποδιδόµενες σε αυτούς πράξεις ή παραλεί-
ψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ελεγκτή ή
επιθεωρητή, µπορούν να παρίστανται και να εκπροσω-
πούνται από µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων προς το Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους.

4. α) Σε περίπτωση που ο ελεγχόµενος φορέας, υπη-
ρεσία, οργανισµός ή νοµικό πρόσωπο δεν παρέχει τα έγ-
γραφα, αρχεία, πληροφορίες και γενικότερα τη συνδρο-
µή που του ζητούνται, κατά τη διενέργεια ελέγχου ή επι-
θεώρησης, κατά παράβαση των υποχρεώσεων της περ.
β) της παρ. 1, η σχετική παράβαση βεβαιώνεται από τους
υπαλλήλους που διενεργούν τον έλεγχο και του παραδί-
δεται άµεσα σχετική έκθεση και σε περίπτωση άρνησης
παραλαβής, το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών, µε α-
πόδειξη παραλαβής. 
β) Ο ελεγχόµενος έχει δικαίωµα να υποβάλει τις από-

ψεις του εγγράφως, εντός πέντε (5) ηµερών από την η-
µεροµηνία παράδοσης σε αυτόν της προαναφερόµενης
έκθεσης, ενώπιον του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Οι-
κονοµικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισµού
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
γ) Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Οικονοµικών Ε-

λέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισµού του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, λαµβάνοντας υ-
πόψη την έκθεση των ελεγκτών και τις απόψεις του ε-
λεγχοµένου, εφόσον κρίνει ότι έχει τελεστεί παράβαση,
επιβάλλει, µε πράξη του, διοικητικό πρόστιµο ύψους δέ-
κα χιλιάδων (10.000) έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ,
ανά ελεγχόµενο ή επιθεωρούµενο έτος, σε σχέση µε το
οποίο δεν παρέχεται στα ελεγκτικά όργανα η συνδροµή
που προβλέπεται στην περ. α). 
δ) Η πράξη επιβολής του διοικητικού προστίµου κοινο-

ποιείται µε απόδειξη παραλαβής στον ελεγχόµενο, βε-
βαιώνεται ως έσοδο του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνο-
τροφίας και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974,
Α΄ 90) µε τη σύνταξη χρηµατικού καταλόγου από τη βε-
βαιούσα αρχή και µε αναφορά της αρχής υπέρ της οποί-
ας κατατίθεται και αποδίδεται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
ε) Το διοικητικό πρόστιµο της παρούσας παραγράφου

επιβάλλεται επιπλέον άλλων κυρώσεων που επιβάλλο-
νται, λόγω της παράβασης της κείµενης νοµοθεσίας, οι
οποίες βεβαιώνονται στο πλαίσιο του διενεργούµενου ε-
λέγχου ή επιθεώρησης.
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KΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 14
Παράταση προθεσµίας εκπόνησης, υποβολής

και έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων βοσκήσιµων
γαιών -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4

του ν. 4351/2015

Η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4351/2015
(Α΄ 164) περί εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης των
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, παρατείνεται, προ-
στίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται
ως εξής:

«1. Μέχρι τις 31.12.2023 εκπονούνται, υποβάλλονται
και εγκρίνονται τα διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιµων
γαιών της Χώρας που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρ-
θρου 3. Εφόσον οι διαδικασίες του πρώτου εδαφίου δεν
έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2023, µε αποφάσεις
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η
προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται σε ετήσια βάση
και µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών. Μετά
την προθεσµία αυτή δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση δι-
καιωµάτων ενίσχυσης για την εν λόγω έκταση, χωρίς
την ύπαρξη και εφαρµογή εγκεκριµένου διαχειριστικού
σχεδίου βόσκησης.»

Άρθρο 15
Άδειες αλίευσης ολοθούριων - Τροποποίηση της παρ. 2

του άρθρου 2 του π.δ. 48/2018

1. H προθεσµία του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της
παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 48/2018 (Α΄ 90), περί άδει-
ας αλίευσης ολοθούριων, παρατείνεται και η παρ. 2 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«2. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας αλίευσης εί-
ναι το σκάφος να διαθέτει σε ισχύ αλιευτική άδεια µε
στατικά εργαλεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του β.δ.
666/1966 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και
του π.δ. 261/1991 (Α΄ 98), να έχει εγκατεστηµένη και σε
πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθη-
σης (VMS), ανεξαρτήτως του µήκους του σκάφους και
να τηρεί ηλεκτρονικό ηµερολόγιο αλιείας (ERS).
Μέχρι και την 30ή Απριλίου 2022 η άδεια αλίευσης ει-

δών ολοθούριων του γένους Holothuria spp. χορηγείται
εφόσον το σκάφος διαθέτει σε ισχύ µόνο αλιευτική ά-
δεια µε στατικά εργαλεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
β.δ. 666/1966 και του π.δ. 261/1991. Μετά την 30ή Απρι-
λίου 2022, η ως άνω άδεια χορηγείται εφόσον το σκά-
φος έχει εγκατεστηµένη και σε πλήρη λειτουργία συ-
σκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), ανεξαρτή-
τως του µήκους του και τηρείται ηλεκτρονικό ηµερολό-
γιο αλιείας (ERS).»

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 23η Μαΐου 2021.

Άρθρο 16
Παράταση προθεσµιών χορήγησης αποζηµιώσεων του

Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων -
Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 209 

του ν. 4820/2021

Οι προθεσµίες της περ. β) της παρ. 1, του πρώτου εδα-
φίου της περ. β) της παρ. 2, καθώς και της παρ. 4 του άρ-

θρου 209 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130), περί χορήγησης α-
ποζηµιώσεων του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Α-
σφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), παρατείνονται, οι παραποµπές της
περ. β) της παρ. 1 διορθώνονται, και το άρθρο 209 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 209
Ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά µε τις ζηµιές 

που προκλήθηκαν λόγω παγετού

1. Ειδικά για τις ζηµιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές
καλλιέργειες από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» από την
15η.2.2021 έως και την 20ή.4.2021 σε διαδοχικές χρονι-
κές περιόδους, λόγω της µοναδικής φύσης του στις Πε-
ριφέρειες της Χώρας και στο σύνολο των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων τους, ισχύουν τα εξής:
α) Το ανώτατο ετήσιο όριο αποζηµίωσης ανά αγροτε-

µάχιο δύναται να ανέρχεται έως το 100% της ασφαλιζό-
µενης αξίας της παραγωγής του αγροτεµαχίου που ζη-
µιώθηκε, κατά παρέκκλιση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 6
του ν. 3877/2010 (Α΄ 160) και της παρ. 2 του άρθρου 23
της υπ’ αριθµ. 157502/27.7.2011 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων (Β΄ 1668). Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών, η
οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του ΕΛ.Γ.Α., καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο ό-
ριο αποζηµίωσης ανά αγροτεµάχιο.
β) Ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

(ΕΛ.Γ.Α.) µπορεί, µετά από απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του, µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2021, να χο-
ρηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή µέχρι ποσοστού
40% της εκτιµηθείσας αποζηµίωσης, την οποία δικαιού-
νται, και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορε-
τικό ανά ζηµιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφι-
κή ζώνη, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 11, της
παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 3877/2010, της παρ. 1 του άρθρου 24 της υπ’ αριθµ.
157502/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 της υπ’ αριθµ.
157501/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄
1669), καθώς και των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 7 της
υπ΄ αριθµ. 425/42522/20.5.2013 κοινής απόφασης των
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 1239).
γ) Κατά όµοιον τρόπο µε εκείνο της περ. β΄ δύνανται

να λαµβάνουν προκαταβολές µέχρι ποσοστού σαράντα
τοις εκατό (40%) της εκτιµηθείσας αποζηµίωσης, όσοι υ-
πέστησαν ζηµιές στις καλλιέργειές τους, οι οποίες ήταν
σε προανθικό στάδιο, εντασσόµενες στο Ειδικό (ΑD
HOC) Πρόγραµµα Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων
για τον «Παγετό Άνοιξη 2021» από την 15η.2.2021 έως
και την 20ή.4.2021, το οποίο θα υποβληθεί για έγκριση
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο ως άνω πρόγραµµα θα
περιλαµβάνονται όλες οι ζηµιές από την 15η.2.2021 έως
και την 20ή.4.2021 στις καλλιέργειες που ήταν σε προ-
ανθικό στάδιο και δεν καλύπτονται από τον Κανονισµό
Ασφάλισης του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Α-
σφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). Για το ανώτατο όριο αποζηµίωσης
ανά αγροτεµάχιο για τις ζηµιές της παρούσας περίπτω-
σης εφαρµόζεται η περ. α΄.

2.α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ΄ αριθµ.
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5127/57526/26.5.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄
1913), για τους απασχολούµενους σε όλα τα στάδια της
ασφαλιστικής και εκτιµητικής διαδικασίας, των προγραµ-
µάτων ενεργητικής προστασίας και κρατικών οικονοµι-
κών ενισχύσεων, καθώς και για τους απασχολούµενους
σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, γεωτεχνικούς υ-
παλλήλους ή υπαλλήλους λοιπών ειδικοτήτων, που υπη-
ρετούν στον ΕΛ.Γ.Α. ή διατίθενται από άλλους δηµόσι-
ους φορείς, στους οποίους ανατίθεται έργο σχετικό µε
τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Άνοιξη
2021» της παρ. 1, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζη-
µιώσεων, µέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζη-
µιών και σε καµία περίπτωση πέραν της 31ης.12.2021,
καθορίζεται µέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ο-
κτακόσιων (4.800) ευρώ, χωρίς µηνιαίο όριο.
Ειδικότερα, για τους απασχολούµενους τακτικούς και

εκτάκτους υπαλλήλους του Περιφερειακού Υποκαταστή-
µατος Λάρισας, το ετήσιο όριο αποζηµίωσης καθορίζεται
µέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200)
ευρώ.
β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ.

3493/37001/30.3.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄
1189), για τις αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στους
δικαιούχους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. για τη διεκπεραί-
ωση των δηλώσεων ζηµιάς αιτήσεων οικονοµικών ενι-
σχύσεων σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
3493/37001/30.3.2017 κοινή υπουργική απόφαση, καθώς
και των ζηµιών της περ. α΄, το συνολικό ετήσιο όριο των
αποζηµιώσεων, µέχρι την ολοκλήρωση της διεκπεραίω-
σης δηλώσεων αιτήσεων διαχείρισης των ζηµιών και σε
καµία περίπτωση πέραν της 31ης.1.2022, καθορίζεται
µέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων
(4.800) ευρώ, χωρίς µηνιαίο όριο. 
Ειδικότερα, για τους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. της

Περιφέρειας Θεσσαλίας το ετήσιο όριο αποζηµίωσης κα-
θορίζεται µέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων διακοσίων
(7.200) ευρώ. 

3. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση της
διαχείρισης των ζηµιών που προκλήθηκαν από τον «Πα-
γετό Άνοιξη 2021» της παρ. 1 και µόνο για το προσωπικό
της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και των Περιφερει-
ακών Υποκαταστηµάτων Λάρισας, Κοζάνης, Βέροιας,
Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Λαµίας, Πάτρας και Τρίπολης,
που απασχολείται µε αυτή:
α) Οι ώρες της απασχόλησης, καθ’ υπέρβαση του υπο-

χρεωτικού ωραρίου, για απογευµατινή υπερωριακή ερ-
γασία της περ. α΄ της υποπαρ. 2 της παρ. Α΄ του άρθρου
20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) ορίζονται ανά εξάµηνο µέ-
χρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο.
Ειδικότερα, για τους απασχολούµενους τακτικούς και

εκτάκτους υπαλλήλους του Περιφερειακού Υποκαταστή-
µατος ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας ορίζονται ανά εξάµηνο µέχρι
τριακόσιες (300) ώρες ανά υπάλληλο.
β) Αν ο υπάλληλος εργαστεί την επόµενη εργάσιµη η-

µέρα από την τελευταία ηµέρα του πενθηµέρου εργα-
σίας, µπορεί να επιλέξει ωριαία αποζηµίωση για εργασία
πέραν του πενθηµέρου ίση µε αυτή που καταβάλλεται

για υπερωριακή εργασία απογευµατινών ωρών και µέχρι
την 22.00 ώρα, προσαυξηµένη κατά είκοσι πέντε τοις ε-
κατό (25%), αντί της υποχρεωτικής χορήγησης άλλης η-
µέρας απουσίας µε αποδοχές µέσα σε διάστηµα δεκαπέ-
ντε (15) εργάσιµων ηµερών, κατά παρέκκλιση της παρ. 2
του άρθρου 21 της υπ’ αριθµ. 287819/10.8.2005 κοινής α-
πόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων (Β΄ 1163).

4. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 3 ισχύουν αποκλειστικά
µέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζηµιών και
σε καµία περίπτωση πέραν της 31ης.1.2022.

Άρθρο 17
Παράταση θητείας Προέδρου Οργανισµού Ελληνικών

Γεωργικών Ασφαλίσεων 

Η θητεία του Προέδρου του Οργανισµού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), παρατείνεται από τη
λήξη της έως και την 19η.11.2022, ηµεροµηνία λήξης
της θητείας των λοιπών µελών του Διοικητικού Συµβου-
λίου του Οργανισµού.

Άρθρο 18
Απασχόληση εργατών γης τρίτων χωρών -

Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 και προσθήκη παρ. 3α,
στο άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4783/2021

Στο άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4783/2021 (Α΄ 38), περί
µετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε α-
γροτικές εργασίες: α) η προθεσµία του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 παρατείνεται, β) οι παραποµπές της υποπερ.
βα΄ της περ. β΄ της παρ. 3 επικαιροποιούνται, γ) προστί-
θεται νέα παρ. 3α και το άρθρο δέκατο έκτο διαµορφώ-
νεται ως εξής: 

«Άρθρο δέκατο έκτο
Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση

σε αγροτικές εργασίες

1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να προσλάβει πολίτη
τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση
θεώρησης εισόδου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου
5 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), µπορεί να υποβάλει, µέχρι
την 31η.12.2021, κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθε-
σίας, αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Με-
τανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του τόπου
διαµονής του, µε βάση τις θέσεις εργασίας, όπως καθο-
ρίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
11 του ν. 4251/2014, προκειµένου να τον µετακαλέσει
για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονοµία. Η
αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία (ε-
πώνυµο, όνοµα, επώνυµο και όνοµα πατέρα, επώνυµο
και όνοµα µητέρας, χώρα και ηµεροµηνία γέννησης, ιθα-
γένεια, αριθµός διαβατηρίου, ηµεροµηνία έκδοσης και
λήξης, χώρα έκδοσης) του προς απασχόληση πολίτη τρί-
της χώρας, ο οποίος πρέπει να µην έχει συµπληρώσει το
εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας, καθώς και ο αριθµός
φορολογικού µητρώου του εργοδότη υποβάλλονται σε
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ηλεκτρονική πλατφόρµα µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).

2. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα δύναται να διαλειτουργεί
µε συστήµατα δηµοσίων φορέων. Η είσοδος των εργο-
δοτών-χρηστών στην πλατφόρµα πραγµατοποιείται κα-
τόπιν προηγούµενης αυθεντικοποίησής τους µε τη χρή-
ση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατεί-
ας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του Μέρους Α΄ του ν.
4727/2020 (Α΄ 184). Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρµα παρέχεται στις αρµόδιες υπηρεσίες, ιδίως των Υ-
πουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σε όλες τις υπηρεσίες Αλ-
λοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Δι-
οικήσεων, σε όλες τις Αστυνοµικές Αρχές, στην Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων και στον Ηλεκτρονικό Ε-
θνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

3. Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται τουλάχιστον από τα
κατωτέρω δικαιολογητικά:
α) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής

του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώ-
ρας που πρόκειται να απασχοληθεί, το οποίο εισπράττε-
ται υπέρ του Δηµοσίου και δεν επιστρέφεται.
β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη µε την οποία δη-

λώνεται ότι:
βα) θα απασχολήσει προσωρινά για την παροχή αγρο-

τικών εργασιών τον συγκεκριµένο πολίτη τρίτης χώρας,
για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών, και έως ε-
νενήντα (90) ηµέρες, µε δυνατότητα παράτασης, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 3α και 7,
ββ) θα αναλάβει τις προβλεπόµενες δαπάνες, εφόσον

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 3 του
άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212),
βγ) ο µετακαλούµενος θα παρέχει τις αγροτικές εργα-

σίες σε τόπο επακριβώς προσδιορισµένο ως προς την
περιφερειακή ενότητα, τον δήµο και τη δηµοτική ενότη-
τα ή δηµοτική κοινότητα και ότι προσωρινά θα διαµένει
σε τόπο που προσδιορίζεται µε ακριβή στοιχεία διεύθυν-
σης. Το κατάλυµα που παρέχεται από τον εργοδότη πρέ-
πει να πληροί τις απαιτούµενες, από τις κείµενες υγειο-
νοµικές διατάξεις, προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας,
υπό τον έλεγχο των αρµόδιων υπηρεσιών, και ο εργοδό-
της πρέπει να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για οποια-
δήποτε αλλαγή. Σε περίπτωση που απαιτείται από τον ε-
ποχικά εργαζόµενο να καταβάλει µίσθωµα, ο εργοδότης
προσφέρει στον εποχικά εργαζόµενο µισθωτήριο ή ισο-
δύναµο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους ε-
νοικίασης του καταλύµατος. Σε κάθε περίπτωση, το ύ-
ψος του µισθώµατος πρέπει να είναι ανάλογο µε την α-
µοιβή του εποχικά εργαζοµένου και την ποιότητα του κα-
ταλύµατος και δεν εκπίπτει αυτοµάτως από τον µισθό
του εποχικά εργαζοµένου. Όταν το κατάλυµα δεν παρέ-
χεται από τον εργοδότη, ο εργοδότης οφείλει να προ-
σκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετα-
νάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης στοιχεία που
να καταδεικνύουν ότι ο εποχικά εργαζόµενος διαθέτει
εξ ιδίων κατάλυµα, το οποίο πληροί τις απαιτούµενες α-
πό τον νόµο προδιαγραφές.
γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση ε-

κτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160).

δ) Φωτοτυπία του διαβατηρίου του πολίτη τρίτης χώ-
ρας.
ε) Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτουν τα ληξιαρ-

χικά στοιχεία (επώνυµο, όνοµα, επώνυµο και όνοµα πα-
τέρα, επώνυµο και όνοµα µητέρας, χώρα και ηµεροµηνία
γέννησης).

3α. Η προσωρινή απασχόληση της υποπερ. βα΄ της
περ. β΄ της παρ. 3 για την παροχή αγροτικών εργασιών
σε πολίτη τρίτης χώρας δύναται να παραταθεί, µε χορή-
γηση υπηρεσιακού σηµειώµατος που εκδίδεται από την
κατά τόπον αρµόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών ή Διεύθυνση
Αστυνοµίας της Ελληνικής Αστυνοµίας, έως και δέκα
(10) ηµέρες πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου ι-
σχύος της επιτρεπόµενης διάρκειας διαµονής.
Για τη χορήγηση της παράτασης υποβάλλεται στις α-

νωτέρω αρχές, κοινή αίτηση του εργοδότη και του µετα-
καλούµενου εργάτη, όπου αναφέρεται το χρονικό διά-
στηµα της αιτούµενης παράτασης, το οποίο σε καµία πε-
ρίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τις ενενήντα (90) η-
µέρες. Η αίτηση παράτασης συνοδεύεται από τα εξής δι-
καιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, ο οποίος δηλώνει

υπευθύνως ότι:
αα) υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται µε την ολοκλή-

ρωση αγροτικών εργασιών, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία
την παράταση παραµονής του αλλοδαπού στη χώρα,
προκειµένου να τον απασχολήσει για χρονικό διάστηµα
που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ακόµη ηµέρες,
αβ) θα αναλάβει τις προβλεπόµενες δαπάνες, εφόσον

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 3 του
άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 12),
αγ) θα παρέχει επαρκές κατάλυµα, σύµφωνα µε την

κείµενη νοµοθεσία,
αδ) τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει κατά την αρ-

χική αίτηση για µετάκληση βρίσκονται σε ισχύ, εφόσον
δεν έχουν ανακληθεί.
β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του διαβατήρι-

ου του αλλοδαπού, καθώς και των σελίδων µε τις σφρα-
γίδες εισόδου/εξόδου που σχετίζονται µε την χρονική
περίοδο παραµονής του στη χώρα για απασχόληση σε α-
γροτικές εργασίες, σύµφωνα µε το παρόν.
γ) Έγχρωµη φωτογραφία του αλλοδαπού.
δ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή

διαβατηρίου του εργοδότη.
4. Οι υπηρεσίες µιας στάσης των Αποκεντρωµένων Δι-

οικήσεων της Χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις του παρόντος, εκδίδουν εντός πέντε (5) εργάσιµων
ηµερών από την υποβολή της αίτησης του εργοδότη, συ-
γκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων και την αποστέλ-
λουν προς τις αρµόδιες υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγ-
χου της Ελληνικής Αστυνοµίας, ώστε να επιτρέψουν την
είσοδο στη Χώρα των συγκεκριµένων πολιτών, υπό την
επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν. 4251/2014.

5. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος παρέ-
χει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωµα εργασίας ως ε-
ποχιακού εργάτη, για όσο χρόνο διαρκεί η διαµονή του,
χωρίς θεώρηση εισόδου, στη Χώρα. Για την απασχόλησή
του αυτή υπάγεται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Ε-
θνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Οργανι-
σµού Γεωργικών Ασφαλίσεων) µε εργόσηµο σύµφωνα
µε το άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205) και το άρθρο
20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).
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6. Μετακαλούµενος πολίτης τρίτης χώρας, που έχει ει-
σέλθει σύµφωνα µε το παρόν υποχρεούται να διαµένει
στο κατάλυµα που δηλώνει ο εργοδότης του και δεν δύ-
ναται να εργαστεί σε άλλον εργοδότη, εκτός αν, εντός
πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της περιόδου απασχόλη-
σής του, νέος εργοδότης υποβάλλει την αίτηση της παρ.
1.

7. Μετακαλούµενος πολίτης τρίτης χώρας, που έχει ει-
σέλθει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και έχει
αποχωρήσει από την Ελλάδα, δεν έχει δικαίωµα επι-
στροφής για τον ίδιο λόγο, για διάστηµα δύο (2) µηνών
από την ηµεροµηνία αποχώρησής του και, σε κάθε περί-
πτωση, τηρουµένης της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 2018/1806.

8. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρµας των
παρ. 1 και 2, και πάντως όχι πέραν της 15ης.6.2021, η αί-
τηση της παρ. 1 µε τα δικαιολογητικά εργοδότη της παρ.
3, υποβάλλεται είτε µέσω υπηρεσίας ταχυµεταφοράς εί-
τε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και η συγκεντρωτι-
κή κατάσταση της παρ. 4 αποστέλλεται και στον e-ΕΦΚΑ
για τις ανάγκες χορήγησης ΑΜΚΑ. Εντός δύο (2) εργά-
σιµων ηµερών από την έναρξη της λειτουργίας της πλατ-
φόρµας των παρ. 1 και 2, ο εργοδότης υποχρεούται να
καταχωρίσει σε αυτήν όλα τα προβλεπόµενα στο παρόν
στοιχεία του πολίτη τρίτης χώρας.

9. Ειδικά για τον περιορισµό των συνεπειών διασπο-
ράς της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, από τη δηµοσί-
ευση του παρόντος και µέχρι τη λειτουργία της πλατ-
φόρµας της παρ. 2, τα στοιχεία ελέγχου και πιστοποίη-
σης που συγκεντρώνονται από τις υπηρεσίες διαβατη-
ριακού ελέγχου της Ελληνικής Αστυνοµίας, προκειµέ-
νου να επιτρέπεται η είσοδος των µετακαλουµένων από
τρίτες χώρες για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική
οικονοµία, διαβιβάζονται στην κατά τόπον αρµόδια υπη-
ρεσία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.),
προκειµένου να διενεργούνται έλεγχοι για την τήρηση
των µέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ιδίως α-
ναφορικά µε την τήρηση των µέτρων αντιµετώπισης της
µετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

10. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Εσωτερικών, Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων, δύναται να τροποποιούνται ο τύπος της αίτη-
σης, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, πέ-
ραν όσων αναφέρονται στην παρ. 3, και, περαιτέρω, να
καθορίζονται η διαδικασία πληροφόρησης των αρµοδίων
κατά περίπτωση υπηρεσιών, καθώς και των εµπλεκοµέ-
νων φορέων για τους µετακαλούµενους πολίτες τρίτων
χωρών προς τον σκοπό της εποχικής εργασίας, ο φορέ-
ας, υπό την ευθύνη και εποπτεία του οποίου λειτουργεί η
πλατφόρµα, τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήµατα για τη
λειτουργία της πλατφόρµας, συµπεριλαµβανοµένης και
της έναρξης αυτής και της πρόσβαση σε αυτήν, οι απαι-
τούµενες διασυνδέσεις της πλατφόρµας µε άλλα πληρο-
φοριακά συστήµατα, η διαδικασία αυθεντικοποίησης, κα-
θώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος.

β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων ορίζονται οι όροι, η διαδικασία, τα όργα-
να ελέγχου και οι κυρώσεις, καθώς και τα πρόστιµα στις
περιπτώσεις παραβίασης του παρόντος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19
Οριοθέτηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων - Προσθήκη

άρθρου 12Α στον ν. 4797/2021

Στον ν. 4797/2021 (Α΄66), προστίθεται άρθρο 12Α ως
εξής:

«Άρθρο 12Α
Οριοθέτηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων

1. Στην περίπτωση κατά την οποία παρατηρούνται ση-
µαντικές και εκτεταµένες ζηµίες σε αριθµό πληγεισών α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων ή σε µέγεθος καταστροφής
και στην περίπτωση που οι πληγείσες από θεοµηνίες πε-
ριοχές περιλαµβάνουν αγροτικές εκµεταλλεύσεις και
δεν δύναται να οριοθετηθούν, µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπο-
δοµών και Μεταφορών, καθώς και Εσωτερικών κατά πε-
ρίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 2576/1998
(Α΄25), δύναται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων, µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου
του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και
εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής
του άρθρου 13, να ρυθµίζονται τα θέµατα οριοθέτησης
των πληγεισών περιοχών και διαπίστωσης της έκτασης
των ζηµιών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

2. Tο παρόν ισχύει από την 1η Ιουνίου 2020.»

Άρθρο 20
Εκκρεµείς υποθέσεις επιχορήγησης - Τροποποίηση 
των παρ. 1, 3 και 5 του άρθρου 24 του ν. 4797/2021

Στο άρθρο 24 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66), επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις: α) η παρ. 1 τροποποιείται ως προς
τον χρονικό προσδιορισµό των θεοµηνιών που έχουν
πλήξει τη Χώρα, β) στην παρ. 3 προστίθενται δεύτερο,
τρίτο και τέταρτο εδάφια, γ) στην παρ. 5 τροποποιείται
το πρώτο εδάφιο ως προς την προσθήκη της Διεύθυνσης
Χρηµατοοικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονο-
µικών και οι παρ. 1, 3 και 5 διαµορφώνονται ως εξής:

«1. Εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη λειτουργίας
της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικο-
νοµικών του άρθρου 19, η οποία διαπιστώνεται µε από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών, διαβιβάζονται σε αυ-
τήν, από υπηρεσίες και φορείς, οι υποθέσεις για επιχο-
ρήγηση επιχειρήσεων, καθώς και για τα λοιπά θέµατα
αρµοδιότητας της ανωτέρω διεύθυνσης, που αφορούν
θεοµηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της Χώρας από
την 1η Ιουνίου 2020 και µετά.
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3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 για την
έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, οι
αρµοδιότητες που µνηµονεύονται στον παρόντα, σχετικά
µε την επιχορήγηση και την προκαταβολή των άρθρων 4,
7, 8, 11 και 12 ασκούνται από το Γ΄ Τµήµα της Διεύθυν-
σης Χρηµατοοικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οι-
κονοµικών. Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 1
και µέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 οι αρµοδιότητες του παρό-
ντος που αφορούν θεοµηνίες που έχουν πλήξει περιοχές
της χώρας πριν την 1η.6.2020 εξακολουθούν να ασκού-
νται από το Γ΄ Τµήµα της Διεύθυνσης Χρηµατοοικονοµι-
κής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών. Μετά την έκ-
δοση της απόφασης της παρ. 1, οι αρµοδιότητες του πα-
ρόντος που αφορούν θεοµηνίες που έχουν πλήξει περιο-
χές της χώρας από την 1η Ιουνίου 2020 και µετά, ασκού-
νται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής. Μετά τις 30 Ι-
ουνίου 2022, οι αρµοδιότητες του παρόντος ασκούνται α-
πό τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.

5. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Οικονοµικής
Πολιτικής συστήνονται οµάδες έργου αποτελούµενες α-
πό υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών και του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 (Α΄133), µε αντι-
κείµενο την εκτέλεση ενεργειών για την οµαλή και ασφα-
λή µεταφορά των εκκρεµών υποθέσεων, της σχετικής αλ-
ληλογραφίας και του λοιπού αρχείου για την εφαρµογή
του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (A΄ 17) στη Διεύθυνση
Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονοµικών και στη
Διεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής Πολιτικής του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών, κατά περίπτωση. Αποστολή των οµάδων
έργου είναι η εκτέλεση ενεργειών για την οµαδοποίηση,
ταξινόµηση και καταγραφή των υποθέσεων του πρώτου
εδαφίου και ενεργειών που εκκρεµούν σε υπηρεσίες των
Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ε-
σωτερικών, κατά περίπτωση και Υποδοµών και Μεταφο-
ρών και της εισερχόµενης αλληλογραφίας µε αποδέκτες
τις υπηρεσίες αυτές, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα για
την εφαρµογή του παρόντος.»

Άρθρο 21
Προσωρινό µέτρο κρατικής ενίσχυσης βάσει 

του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για επιχειρήσεις µε µεγάλες οικονοµικές απώλειες σε
περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της εµφάνισης
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, υπέστησαν µεγά-
λες οικονοµικές απώλειες, οι οποίες επιτάθηκαν από φυ-
σικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους
2021 και έχουν έδρα ή υποκατάστηµα σε περιοχές που ε-
πλήγησαν από τις εν λόγω φυσικές καταστροφές, δύνα-
ται να χορηγείται ενίσχυση µε τη µορφή επιχορήγησης.

2. Η ενίσχυση χορηγείται σύµφωνα µε την παρ. 3 και
την υπό στοιχεία 2020/C 91 I/01 της 20ής Μαρτίου 2020
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό
πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης µε σκο-
πό να στηριχθεί η οικονοµία κατά τη διάρκεια της τρέχου-
σας έξαρσης της νόσου COVID-19» και κατόπιν έγκρισης
του σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µετά από εισήγηση της Κυ-
βερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13
του ν. 4797/2021 (Α΄ 66) και του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι δικαιού-
χοι, η µεθοδολογία προσδιορισµού του ύψους της ενί-
σχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία υπο-
βολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούµενα στοιχεία και δι-
καιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης
και ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαι-
ούχων, οι διαδικασίες ελέγχων, η διαδικασία ανάκτησης
και βεβαίωσης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων πο-
σών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµο-
γή του παρόντος.

4. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και α-
κατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά πα-
ρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, µη εφαρµο-
ζοµένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄
167) σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής της,
δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφο-
ρά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167),
δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα
χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει,
τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά πρόσωπά τους, τα
ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα.

Άρθρο 22
Επιστροφή ποσών από το προσωρινό µέτρο κρατικής
ενίσχυσης µε τη µορφή επιστρεπτέας προκαταβολής -
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου τρίτου της από

30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Στο άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), η παρ. 3 τροποποιείται
ως προς την προσθήκη στην εξουσιοδοτική διάταξη των
διαδικασιών, των οργάνων ελέγχου, της διαδικασίας και
των οργάνων ανάκτησης και βεβαίωσης τυχόν αχρεω-
στήτως καταβληθέντων ποσών και των επιστρεπτέων
ποσών και διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι δικαιούχοι,
το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης και
επιστροφής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτη-
σης, τα απαιτούµενα στοιχεία, ο τρόπος καταβολής και
επιστροφής της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιού-
χων, οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου, η διαδικασία
και τα όργανα ανάκτησης και βεβαίωσης τυχόν αχρεω-
στήτως καταβληθέντων ποσών και των επιστρεπτέων
ποσών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρ-
µογή του παρόντος.»

Άρθρο 23
Χορήγηση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης

σε ιδιοκτήτες, προπονητές
και αναβάτες δροµώνων ίππων

1. Χορηγείται εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση στους ιδιο-
κτήτες ίππων, τους προπονητές και τους αναβάτες δρο-
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µώνων ίππων, λόγω της αναστολής των ιπποδροµιών και
του ιπποδροµιακού στοιχηµατισµού, εξαιτίας της πανδη-
µίας του κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις του κανονισµού de minimis
1407/2013. Με την επιφύλαξη της µη υπέρβασης ανά δι-
καιούχο σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης του προβλεπό-
µενου από τον ως άνω κανονισµό ανώτατου ορίου, η χο-
ρηγούµενη οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό
έως πενήντα τοις εκατό (50%) επί των απολεσθέντων ε-
πάθλων για τις χρονικές περιόδους του έτους 2020 κατά
τις οποίες δεν διεξήχθησαν ιπποδροµίες λόγω της εφαρ-
µογής έκτακτων µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο της περαιτέρω διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19. 

2. Δικαιούχοι της οικονοµικής ενίσχυσης είναι οι ιδιο-
κτήτες, οι προπονητές και οι αναβάτες δροµώνων ίππων,
οι οποίοι δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε προηγούµενη έ-
κτακτη οικονοµική ενίσχυση για λόγους αναγόµενους
στην πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19 και συνδέο-
νται, υπό τις παραπάνω ιδιότητες αντιστοίχως, µε ίππους
που α) ήταν εγγεγραµµένοι στο µητρώο ενεργών ίππων
του Ν.Π.Δ.Δ.. µε την επωνυµία «Φίλιππος Ένωση της Ελ-
λάδος» (Φ.Ε.Ε.), που συστάθηκε µε τον α.ν. 858/1937 και
σύµφωνα µε τον Κώδικα Ιπποδροµιών, που εγκρίθηκε µε
την υπ’ αριθµ. 1175/17.1.1997 απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού (Β΄ 66) και β) συµµετείχαν σε αγωνιστική ιπ-
ποδροµιακή δραστηριότητα κατά τα χρονικά διαστήµατα
από την 1η.1.2020 έως και την 13η.3.2020 και από την
15η.6.2020 έως και την 6η.11.2020. 

3. Η οικονοµική ενίσχυση της παρ. 1 είναι αφορολόγη-
τη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Ελληνι-
κού Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής
και ειδικής διάταξης, µη εφαρµοζοµένης της παρ. 1 του
άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) σε περίπτωση δια-
νοµής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποια-
δήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµέ-
νης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου
43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσµεύεται και δεν

συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη Φορολογική Διοί-
κηση και το Δηµόσιο εν γένει, τα νοµικά πρόσωπα δηµο-
σίου δικαίου, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
και τα νοµικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα
πιστωτικά ιδρύµατα.

4. Η δαπάνη της ενίσχυσης της παρ. 1 βαρύνει τις πι-
στώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού του οικονοµικού έτους 2021 και κα-
λύπτεται µε µεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ
2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται µε
την υλοποίηση µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας
από τον κορωνοϊό» του Ειδικού Φορέα 23-711-0000000
«Γενικές Κρατικές Δαπάνες».

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού καθορίζονται
το συνολικό ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης, ο τρόπος
διανοµής του ανά δρόµωνα ίππο, ο τρόπος και τα ποσο-
στά περαιτέρω επιµερισµού, σε ιδιοκτήτες, προπονητές
και αναβάτες αντιστοίχως, του αναλογούντος σε κάθε
δρόµωνα ίππο ποσού, ο τρόπος υπολογισµού του ακρι-
βούς διανεµητέου ποσού ανά κατηγορία δικαιούχων, οι
προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες
και οι επιµέρους αρµοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρό-
νος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ε-
λέγχου των κριτηρίων για τη χορήγηση των ανά κατηγο-
ρία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού ή
λεπτοµερειακού χαρακτήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου ισχύει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλ-
λως ορίζεται σε επιµέρους διατάξεις του.
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