
 
 

Μαρκόπουλο 3 Οκτωβρίου 2016 
Αρ. Πρωτ. 347 

Προς  
τα σωματεία – μέλη  
της Ελληνικής Ομοσπονδία  Ιππασίας 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Συνημμένα σας αποστέλλουμε το Νόμο 4424/16 (ΦΕΚ 183/Α/27-09-16), 
στο  τέταρτο άρθρο των λοιπών διατάξεων του οποίου (σελ. 9011) 
προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας εγκατάστασης στους 
υφιστάμενους ιππικούς ομίλους εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών 
χωρίς τους μέχρι σήμερα ισχύοντες περιορισμούς και εφόσον βεβαίως 
πληρούν και τις υπόλοιπες προβλεπόμενες προϋποθέσεις. 
 
Η ψήφιση της συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης αποτελεί σημαντική 
θεσμική παρέμβαση της πολιτείας και οφείλεται σε πρωτοβουλία και 
συντονισμένη συνεργασία της ΕΟΙ και των τεχνικών συμβούλων της με 
τις αρμόδιες αρχές. (Για την όλη διαδικασία η ΕΟΙ συνεργάστηκε με τον 
Πολιτικό Μηχανικό κ. Δημήτρη Λουκίσα, τηλ. 210 6564400, τον οποίο, 
εάν επιθυμείτε, μπορείτε να συμβουλευτείτε ιδιωτικά). 
 
Η ΕΟΙ καλεί όλους τους ομίλους μέλη της να επικοινωνήσουν με τη 
Γραμματεία για τυχόν διευκρινίσεις και για τις απαραίτητες ενέργειες 
προκειμένου να προχωρήσουν στην έκδοση άδειας εγκατάστασης. 
 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΙ 
 

Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας 
Νικόλαος Παράσχης   Δημήτρης Γουναράς 



NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4424 

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γε-

ωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δη-

μοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον το-

μέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και άλλες 

διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 
1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων 
Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για 
συνεργασία στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέρ-
γειας, που υπεγράφη στο Κάιρο, στις 4 Δεκεμβρίου 2014, το 
κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και 
σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ9002 Τεύχος Α’ 183/27.09.2016



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9003Τεύχος Α’ 183/27.09.2016



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ9004 Τεύχος Α’ 183/27.09.2016



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9005Τεύχος Α’ 183/27.09.2016



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ9006 Τεύχος Α’ 183/27.09.2016



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9007Τεύχος Α’ 183/27.09.2016



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ9008 Τεύχος Α’ 183/27.09.2016



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9009Τεύχος Α’ 183/27.09.2016



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ9010 Τεύχος Α’ 183/27.09.2016



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9011Τεύχος Α’ 183/27.09.2016

Άρθρο δεύτερο

Τα Πρακτικά της Μικτής Επιτροπής για την αλιεία του 
άρθρου 3 του παρόντος Μνημονίου εγκρίνονται με κοι-
νή υπουργική απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση 
Υπουργών.

Άρθρο τρίτο

Η τροποποίηση του κυρούμενου Μνημονίου εγκρίνε-
ται και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τις κείμενες συνταγ-
ματικές διατάξεις.

Άρθρο τέταρτο

Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1. Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγορι-
ών της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4056/2012 (Α’ 52), 
η οποία προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 14 του 
Ν. 4056/2012, παρατείνεται έως τις 31.12.2018. Όπου στις 
διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του 
Ν. 4056/2012 αναφέρεται η αρχική προθεσμία των τριών 
(3) ετών νοείται η προθεσμία που λήγει στις 31.12.2018.

2. Το άρθρο 5 του Ν. 4056/2012 τροποποιείται ως εξής:
α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 προστί-

θεται εδάφιο ως εξής: 
«Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, στις σταβλικές εγκα-

ταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ- 
μάτων), Ερευνητικών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, 
των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του Ν. 3475/2006 
(Α’ 146), αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων ή άλλων εκπαιδευτικών δομών και 
υφιστάμενων ιππικών ομίλων εντός ή πλησίον κατοι-
κημένων περιοχών, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
του Παραρτήματος του άρθρου 20, χορηγείται άδεια 
εγκατάστασης.»

β) Η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης β’ της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«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 επαρχι-
ακού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και δεν πλη-
ρούν τις ελάχιστες αποστάσεις του Παραρτήματος του 
άρθρου 20 (Πίνακας 2 του Παραρτήματος), χορηγείται 
άδεια εγκατάστασης.»

3. Το άρθρο 6 του Ν. 4056/2012 τροποποιείται ως εξής: 
α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 
6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών, ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για παράταση 
ισχύος της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης κτηνοτρο-
φικής εγκατάστασης διατυπώνοντας και αιτιολογώντας 
τους λόγους μη τήρησης των προθεσμιών. Σε περίπτωση 
που οι λόγοι μη τήρησης των προθεσμιών οφείλονται:

α) Σε αναμονή έκδοσης προαπαιτούμενου δικαιολο-
γητικού από αρμόδια δημόσια αρχή ή γενικότερα σε 
υπαιτιότητα της δημόσιας διοίκησης τότε η ΑΑΑ εγκρί-
νει παράταση ισχύος ενός έτους, η οποία ανανεώνεται 
με απόφαση της ΑΑΑ,

β) σε άλλη αιτία πέραν της δημόσιας διοίκησης, τότε η 
ΑΑΑ εγκρίνει την αίτηση παράτασης ισχύος ενός έτους 
χωρίς δικαίωμα ανανέωσης»

β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης έχει την ισχύ 
άδειας εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της τελευταίας.»

γ) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών, 
ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για πα-
ράταση ισχύος της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης 
κτηνοτροφικής εγκατάστασης διατυπώνοντας και αιτιο-
λογώντας τους λόγους μη τήρησης των προθεσμιών. Σε 
περίπτωση που οι λόγοι μη τήρησης των προθεσμιών 
οφείλονται:

α) Σε αναμονή έκδοσης προαπαιτούμενου δικαιολο-
γητικού από αρμόδια δημόσια αρχή ή γενικότερα σε 
υπαιτιότητα της δημόσιας διοίκησης τότε η ΑΑΑ εγκρί-
νει παράταση ισχύος ενός έτους, η οποία ανανεώνεται 
με απόφαση της ΑΑΑ,

β) σε άλλη αιτία πέραν της δημόσιας διοίκησης, τότε η 
ΑΑΑ εγκρίνει την αίτηση παράτασης ισχύος ενός έτους 
χωρίς δικαίωμα ανανέωσης.».

4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 17α του Ν. 4056/2012 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης αναστέλλε-
ται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβο-
λής προστίμων, κατεδάφισης που τυχόν έχουν εκδοθεί 
και ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια δι-
ατήρησης.»

Άρθρο πέμπτο

Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3877/2010 (Α’ 160) 
«Aσφαλιζόμενοι φυσικοί κίνδυνοι, παθήσεις, και ασθέ-
νειες», μετά την περίπτωση ιβ’, προστίθεται περίπτωση 
ιγ’, ως εξής: 

«ιγ) ζημιές που προκαλούνται από άγρια ελάφια (Dama 
dama) στη φυτική παραγωγή της νήσου Ρόδου.» 

Lilian
Highlight



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ9012 Τεύχος Α’ 183/27.09.2016

Άρθρο έκτο

Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημο-
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του 
Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋ-
ποθέσεων του άρθρου 6 αυτού.

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *01001832709160012*

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών και Διοικητικής Οικονομίας, Ανάπτυξης Παιδείας, Έρευνας
Ανασυγκρότησης και Τουρισμού και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός  
Παιδείας, Έρευνας  
και Θρησκευμάτων Εξωτερικών Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

 Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
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