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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α
1. ΔΗΑΓΩΓΖ
2. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β:ΟΡΗΜΟΗ
1. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
2. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
I. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΩΣΖ: ΠΡΟΥΔΗΡΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ
II. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΔΤΣΔΡΖ: ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΚΔΛΔΣΟ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ
ΒΑΔΗ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ ΣΤΠΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Ή
ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΝΣΑΗ
ΒΑΔΗ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΥΡΗ 300
η.κ.
III. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΡΗΣΖ: ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ
ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ Ζ ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΖ
3. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΔΚΣΑΣΗΚΖ ΜΟΡΦΖ
4. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ
ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ
ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
5. ΦΑΚΔΛΟ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΩΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ
6. ΑΡΜΟΓΗΑ ΑΓΔΗΟΓΟΣΟΤΑ ΑΡΥΖ
7. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΑΤΛΗΜΟΤ
8. ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
9. ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
10. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΥΩΡΟ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ
1. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
2. ΠΡΟΣΤΠΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΓΔΜΔΤΔΗ
3. ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ (ΜΠΔ) – ΑΠΟΦΑΔΗ
ΔΓΚΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΑΔΠΟ)
4. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΝΣΟ ΣΩΝ ΟΡΗΩΝ ΣΩN
ΠΔΡΗΟΥΩΝ NATURA
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ
1. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
I. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΩΣΖ: ΠΡΟΥΔΗΡΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ
II. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΔΤΣΔΡΖ (αα): ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΚΔΛΔΣΟ
ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΒΑΔΗ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ ΣΤΠΩΝ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ
III. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΔΤΣΔΡΖ (ββ):ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΝΣΑΗ ΒΑΔΗ
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΥΡΗ 300 η.κ.
IV. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΡΗΣΖ: ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ
ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ Ζ ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΖ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ
1. ΔΚΘΔΖ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ
1. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΚΣΡΟΦΖ ΑΛΗΓΚΑΡΗΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε
1. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΑΤΘΑΗΡΔΣΩΝ
2. ΤΝΓΔΖ ΑΤΘΑΗΡΔΣΩΝ ΜΔ ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΖ ΩΦΔΛΔΗΑ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ
1. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΓΑΖ, ΓΑΗΚΔ Ή
ΓΖΜΟΗΔ ΔΚΣΑΔΗ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ
1. ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
2. ΚΤΡΩΔΗ
3. ΓΗΑΚΟΠΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ
1. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ – ΛΟΗΠΑ ΘΔΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α
1. ΔΗΑΓΩΓΖ
Με ην λ. 4056/2012 ζεζκνζεηήζεθαλ βαζηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν
αδεηνδφηεζεο ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία
πνπ αθνινπζήζεθε ζηα πιαίζηα παιαηνηέξσλ λφκσλ θαη δηαηάμεσλ.
πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη:
Ζ δεκηνπξγία ππεξεζίαο κηαο ζηάζεο, ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ θαηά ηφπνπο πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ
εληφο ησλ νξίσλ ησλ νπνίσλ είλαη εγθαηεζηεκέλεο νη θηελνηξνθηθέο
κνλάδεο, ε νπνία ζα απνηειεί ην κνλαδηθφ ζεκείν επαθήο ησλ
θηελνηξφθσλ κε δεκφζηα ππεξεζία
Ζ αιιαγή ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο, απφ ην ζρήκα «πξψηα έιεγρνο θαη
κεηά αδεηνδφηεζε» ζην ζρήκα «πξνζσξηλή αδεηνδφηεζε, κε ηελ ππνβνιή
ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο
ηήξεζεο απφ ην

ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ησλ

απαηηήζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηεη ν λφκνο. Καηφπηλ έιεγρνο ησλ
δεισζέλησλ δεζκεχζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ κεηά απφ απηνςία θαη
νξηζηηθή αδεηνδφηεζε». Ζ πξνζσξηλή αδεηνδφηεζε αθνξά, αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία

ηεο

θηελνηξνθηθήο

εγθαηάζηαζεο,

είηε

ζηελ

ρνξήγεζε

απνδεηθηηθνχ θαηάζεζεο θαθέινπ, είηε ζηελ έθδνζε πξνέγθξηζεο άδεηαο
εγθαηάζηαζεο
Ο έιεγρνο ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ φρη κφλν θαηά ηελ έθδνζε
ηεο άδεηαο αιιά θαη κεηαγελέζηεξα κε ππνρξεσηηθνχο ηαθηηθνχο θαη
έθηαθηνπο ειέγρνπο. Οη ππνρξεσηηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη ηνλ πξψην
ρξφλν κεηά ηελ αδεηνδφηεζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηε
ζπλέρεηα θάζε δηεηία, νη δε έθηαθηνη νπνηεδήπνηε θξηζεί θξίλεηαη ζθφπηκν
Ζ θαηαγξαθή ησλ αδεηνδνηεζεηζψλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηε
δεκηνπξγία απηνηεινχο ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ
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2. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
Ζ αδεηνδφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ δηέπεηαη
πιένλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4056/2012, σζηφζν πξνυπνζέηεη ηνλ έιεγρν
θαη ηελ ηήξεζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο
λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε:
1. ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο
2. ηελ πγηεηλή θαη θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ
3. ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ
4. ηελ

κέζνδν

θαηαζθεπήο

ησλ

θηελνηξνθηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ,

ηελ

ηδηνθηεζία θαη ηηο λφκηκεο ρξήζεηο γεο
5. ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ
ην παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθά, ε παξάιιειε θαη
ζπλαθήο

λνκνζεζία

ε

νπνία

ζρεηίδεηαη

κε

ηελ

αδεηνδφηεζε

ησλ

θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β
ΟΡΗΜΟΗ
1. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
Με

ηνλ

φξν

θηελνηξνθηθή

εγθαηάζηαζε

λνείηαη

ην

ζχλνιν

ησλ

απαξαίηεησλ ππνδνκψλ γηα ηελ εθηξνθή νπνηνπδήπνηε είδνπο δψνπ θαη
πεξηιακβάλεη:
Σν

πεξηθξαγκέλν

γήπεδν

εληφο

ησλ

νξίσλ

ηνπ

νπνίνπ

είλαη

εγθαηεζηεκέλε ε θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε
Σν ζχλνιν ησλ θηηξίσλ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ (πρ ζηαχινη, γξαθεία,
νηθία ζηαβιίηε, παξαζθεπαζηήξην δσνηξνθψλ, δπγηζηήξην, θιπ) ή/θαη ην
ζχλνιν ησλ ππνζηέγσλ (ζηαπιηζκνχ θαη βνεζεηηθψλ) πνπ βξίζθνληαη
εληφο ηνπ πεξηθξαγκέλνπ γεπέδνπ
Σν

ζχλνιν

ησλ

απαξαίηεησλ

ειεθηξνινγνκεραλνινγηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο, φπσο ζπζηήκαηα
απνρέηεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ησλ απνβιήησλ,
κεηαθνξάο θαη παξνρήο χδαηνο, ειεθηξνδφηεζεο θ.ι.π.
Σν ζχλνιν ησλ απνζεθψλ φπσο απνζήθεο δσνηξνθψλ, εξγαιείσλ θαη
πξντφλησλ ηεο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο

πνπ εμππεξεηνχλ ην

ζθνπφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ
γεπέδνπ.
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2. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ
ΔΗΓΖ ΣΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΣΟΤ
Αλάινγα κε ην είδνο θαηαζθεπήο θαη ηε κνξθή ηνπο, νη θηελνηξνθηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαηαηάζζνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο:
I. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΩΣΖ: ΠΡΟΥΔΗΡΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ
Πεξηιακβάλεη ηα πξφρεηξα θαηαιχκαηα δψσλ γηα ηα νπνία δελ
απαηηείηαη έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο (άδεηα δφκεζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ. 4067/2012).
Με ηνλ φξν πξφρεηξα θαηαιχκαηα λννχληαη νη θαηαζθεπέο νη νπνίεο δελ
έρνπλ θέξνληα δνκηθφ ζθειεηφ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ή δνκηθφ
ράιπβα ή δνκηθή μπιεία,

είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθά φπσο

πέηξεο, ή ηζηκεληφιηζνπο ή μχια ή θιαδηά ή ιακαξίλεο ή ζπλδπαζκφ
απηψλ, εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο
κεηαθηλνχκελνπο

εθηαηηθήο κνξθήο θηελνηξνθίαο ή

θηελνηξφθνπο,

απνζπλαξκνινγεζνχλ

θαη

λα

κπνξoχλ

απνκαθξπλζνχλ

εχθνια
απφ

ην

λα
ζεκείν

ιεηηνπξγίαο ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο, δε δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα
ρεηξηζκνχ πγξψλ απνβιήησλ .
II. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΔΤΣΔΡΖ: ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΝΣΑΗ

ΜΔ

ΚΔΛΔΣΟ

ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ

ΒΑΔΗ

ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ ΣΤΠΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Ή ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΠΟΤ

ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΝΣΑΗ

ΒΑΔΗ

ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΥΡΗ 300 η.κ.
Πεξηιακβάλνληαη νη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο:
1. θαηαζθεπάδνληαη κε ζθειεηφ ζεξκνθεπίνπ, ζχκθσλα κε ηνπο
εγθεθξηκέλνπο ηχπνπο θηελνηξνθηθψλ ζηεγάζηξσλ (ζηαζεξψλ θαη
θηλεηψλ) φπσο απηνί

νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξ. 5888/03-02-2004 ΚΤΑ

ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ
θαη Γεσξγίαο θαη γηα ηηο νπνίεο εθδίδεηαη έγθξηζε ηήξεζεο ηνπ ηχπνπ
θαηαζθεπήο απφ ηελ αξκφδηα πνιενδνκία αληί νηθνδνκηθήο άδεηαο.
Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ ηελ κεηαθνξά ησλ
δψσλ ζηελ

εγθαηάζηαζε ν ελδηαθεξφκελνο

θηελνηξφθνο
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πξνζθνκίδεη ζηελ αξκφδηα πνιενδνκία βεβαίσζε – εγγχεζε ηεο
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο θαη ε πνιενδνκία ζεσξεί ηελ αξρηθή
έγθξηζε θαηαζθεπήο σο πξνο ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ
ζεσξεκέλε πιένλ έγθξηζε θαηαζθεπήο ελέρεη ηε ζέζε ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ ηήξεζεο ησλ ηχπσλ θαηαζθεπήο (άξζξν 6 ηνπ λ.
4056/2012)
2. έρνπλ κέγεζνο κέρξη 300 η.κ. θαη θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα
εγθεθξηκέλα πξφηππα θαηαζθεπψλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ ππ’
αξ. 281273/27-08-2004 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ

Πεξηβάιινληνο,

Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ θαη Γεσξγίαο θαη γηα ηηο νπνίεο
εθδίδεηαη έγθξηζε ηήξεζεο ησλ πξνηχπσλ

θαηαζθεπήο απφ ηελ

αξκφδηα πνιενδνκία αληί νηθνδνκηθήο άδεηαο.
Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ ηελ κεηαθνξά ησλ
δψσλ

ζηελ

εγθαηάζηαζε

ν

ελδηαθεξφκελνο

θηελνηξφθνο

πξνζθνκίδεη ζηελ αξκφδηα πνιενδνκία ππεχζπλε δήισζε ηνπ
επηβιέπνληνο κεραληθνχ θαη ε πνιενδνκία ζεσξεί ηελ αξρηθή
έγθξηζε θαηαζθεπήο σο πξνο ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ Ζ
ζεσξεκέλε πιένλ έγθξηζε θαηαζθεπήο ελέρεη ηε ζέζε ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ ηήξεζεο ησλ πξνηχπσλ θαηαζθεπήο (άξζξν 6 ηνπ λ.
4056/2012)
Δπηζεκαίλεηαη φηη θαη ζηηο δχν παξαπάλσ θαηεγνξίεο δελ απαηηείηαη
εθπφλεζε

κειέηεο

θαηαζθεπήο,

απαηηείηαη

φκσο

ε

επίβιεςε

θαηαζθεπήο απφ κεραληθφ.
ΗΗΗ. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΡΗΣΖ: ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΗ
ΟΠΟΗΔ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ Ζ ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΖ
Πεξηιακβάλνληαη νη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο
απαηηείηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο (άδεηα δφκεζεο θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 4067/2012).
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3. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΔΚΣΑΣΗΚΖ ΜΟΡΦΖ
Με ηνλ φξν θηελνηξνθία εθηαηηθήο κνξθήο λνείηαη ην ζχζηεκα εθηξνθήο
πνπ ν ζηαβιηζκφο ησλ δψσλ πεξηνξίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο ή
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ
θαη ην νπνίν:
έρεη ρακειφ επελδεδπκέλν θεθάιαην
απαηηεί κηθξή έληαζε εξγαζίαο
θαιχπηεη ηηο αλάγθεο δηαηξνθήο ησλ δψσλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο
απφ θπζηθνχο ή ηερλεηνχο ιεηκψλεο ή βνζθνηφπνπο
θαη ζε θάζε πεξίπησζε εμαζθαιίδεη ηελ πγηεηλή θαη θαιή δηαβίσζε ησλ
δψσλ φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία.
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4. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ
ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΣΟ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
Οη επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη ζην πεξηβάιινλ, απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ
θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ην λ. 4014/2011 θαη ηηο
θαλνληζηηθέο

απηνχ

ΚΤΑ,

ζρεηίδνληαη

θπξίσο

κε

ην

είδνο

ησλ

εθηξεθνκέλσλ δψσλ θαη ηε δπλακηθφηεηά ηνπο.
Με βάζε ηα δχν παξαπάλσ θξηηήξηα, θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Α1,
Α2 θαη Β.
ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο παξνχζαο πξνζαξηάηαη πίλαθαο πεξηβαιινληηθήο
θαηάηαμεο ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θαηεγνξίεο, κε αλαγσγή
ηνπ αξηζκνχ ησλ εθηξεθνκέλσλ δψσλ ζε ηζνδχλακα δψα, ψζηε λα
δηεπθνιπλζνχλ νη ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ηφζν ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ
κνλάδσλ σο πξνο ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο επηπηψζεηο, φζν θαη ζηνλ
ππνινγηζκφ ησλ απνζηάζεσλ ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ
ρψξνπο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ν
αξηζκφο ησλ εθηξεθνκέλσλ δψσλ, είλαη κηθξφηεξνο απφ ηηο ειάρηζηεο
ηηκέο, αλά είδνο δψνπ θαη θαηεγνξίεο εθηξνθήο, φπσο απηέο αλαιπηηθά
πεξηγξάθνληαη

ζηνλ

πξναλαθεξφκελν

πίλαθα,

δελ

απαηηείηαη

ε

πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή ηνπο.
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5. ΦΑΚΔΛΟ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΩΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ
Ο ππεχζπλνο ιεηηνπξγίαο θάζε θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο, φπσο απηφο
νξίδεηαη ζην λ. 4056/2012, πξέπεη λα έρεη ζπγθεληξψζεη, πξηλ ηε
δηελέξγεηα ηεο απηνςίαο απφ ηελ Δπηηξνπή ηαπιηζκνχ, φιεο ηηο άδεηεο θαη
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο, ε έθδνζε ησλ
νπνίσλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζπλαθή θαη παξάιιειε λνκνζεζία, θαη λα
έρεη ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ θάθειν.
Ο ελ ιφγσ θάθεινο, θαηά πεξίπησζε πξέπεη λα πεξηέρεη:
1. Σν απνδεηθηηθφ ηεο δήισζεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αξκφδηα
Γ.Ο.Τ. ζηελ πεξίπησζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ή ην θαηαζηαηηθφ
ζχζηαζεο θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κε ην ΦΔΚ δεκνζίεπζήο
ηνπο ζηελ πεξίπησζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
2. Σίηινπο ηδηνθηεζίαο:
ζπκβφιαην θαη πηζηνπνηεηηθφ κεηαγξαθήο απηνχ ή
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ελνηθίαζεο κε κεηαγξαθή ζην νηθείν
ππνζεθνθπιάθην ή
απφθαζε παξαρψξεζεο ή
απφθαζε ελνηθίαζεο
3. Έγγξαθα λνκηκφηεηαο πθηζηάκελσλ θηηξίσλ :
νηθνδνκηθή άδεηα φπνπ απαηηείηαη ή
απαιιαγή απφ ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο απφ ηελ αξκφδηα
ππεξεζία ή
απφθαζε εμαίξεζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε ή
δήισζε απζαηξέηνπ
4. Βεβαίσζε ρξήζεο γεο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θηελνηξνθηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ 2.αα, 2.ββ θαη γ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
4056/2012
5. Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα εμαξηεκέλν απφ ην θξαηηθφ ζχζηεκα
ζπληεηαγκέλσλ (ΔΓΑ 1987) θαη δηάγξακκα θάιπςεο, ζχκθσλα κε ηηο
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ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ θηελνηξνθηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ
6. Υάξηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ 1:5.000 κε ζεκεησκέλε ηε
ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο
7. Θεσξεκέλα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, φπνπ απαηηνχληαη απφ ηε ζπλαθή
θαη παξάιιειε ζρεηηθή λνκνζεζία
8. Βεβαίσζε ζηαηηθήο επάξθεηαο (ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο ησλ
πξφρεηξσλ θαηαιπκάησλ)
9. Πηζηνπνηεηηθά έγθξηζεο ηνπ ηχπνπ θαη ησλ πξνηχπσλ θαηαζθεπήο
θαηά πεξίπησζε, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα ζεκεία ΗΗ.1 θαη
ΗΗ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θεθαιαίνπ Β ηεο παξνχζαο
10. Έγγξαθα πεξηβαιινληηθήο αδεηφδνηεζεο: αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία
ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη ε θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε πξέπεη ζην
θάθειν λα ππάξρνπλ:
κειέηε δηάζεζεο απνβιήησλ (φπνπ απαηηείηαη)
απφθαζε έγθξηζεο κειέηεο δηάζεζεο απνβιήησλ (φπνπ απαηηείηαη)
κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ΜΠΔ)
απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ) ή
θαηάηαμε

ηεο

εγθαηάζηαζεο

ζηηο

Πξφηππεο

Πεξηβαιινληηθέο

Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ) ή
βεβαίσζε

απαιιαγήο

απφ

πεξηβαιινληηθή

αδεηνδφηεζε,

ζε

πεξηπηψζεηο θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.
4056/2012
εηδηθή νηθνινγηθή αμηνιφγεζε γηα εγθαηαζηάζεηο εληφο ησλ νξίσλ ησλ
πεξηνρψλ Natura είηε σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ΜΠΔ (θαηεγνξίεο
Α1 θαη Α2) είηε αλεμάξηεηε (θαηεγνξία Β)
11. Λνηπά έγγξαθα θαηά πεξίπησζε:
έγθξηζε αξραηνινγίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θηελνηξνθηθή
εγθαηάζηαζε ρσξνζεηείηαη ελ φισ ή ελ κέξεη

εθηφο δψλεο Α’

θεξπγκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ
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έγθξηζε δαζηθήο ππεξεζίαο γηα θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ
ρσξνζεηνχληαη ζε δάζε, δαζηθέο θαη αλαδαζσηέεο εθηάζεηο, (άιζε,
πάξθα) θαη γεληθά ζε εθηάζεηο εθηφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ,
εθηφο

νξίσλ

νηθηζκψλ

θαη

εθηφο

νξγαλσκέλσλ

ππνδνρέσλ

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ζε πεξίπησζε
πνπ απαηηείηαη παξέθθιηζε αξηηφηεηαο
απφθαζε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο γηα ηελ κείσζε ησλ απνζηάζεσλ
απφ ηα φξηα ηνπ γεπέδνπ ζπλνδεπφκελε απφ ηερληθή – αηηηνινγηθή
έθζεζε
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ν θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ, πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη κε
φιεο ηηο ηπρφλ λέεο άδεηεο ή αλαλεψζεηο ησλ πθηζηακέλσλ θαη λα είλαη
άκεζα δηαζέζηκνο ζε θάζε έιεγρν ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο.
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6. ΑΡΜΟΓΗΑ ΑΓΔΗΟΓΟΣΟΤΑ ΑΡΥΖ
Αξκφδηα Αδεηνδνηνχζα Αξρή (ΑΑΑ) είλαη ε Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
θαη Κηεληαηξηθήο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο εληφο ησλ νξίσλ ηεο
νπνίαο είλαη εγθαηεζηεκέλε ε θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε.
Έξγν ηεο ΑΑΑ είλαη:
ν

δηνηθεηηθφο

έιεγρνο

ησλ

θαθέισλ

ησλ

ελδηαθεξνκέλσλ

λα

αδεηνδνηεζνχλ θηελνηξφθσλ, θαηά ην πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, έηζη
ψζηε λα ηνπο ρνξεγεζεί ε πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο
ε ρνξήγεζε, αλάθιεζε, αλαλέσζε, ηξνπνπνίεζε θαη κεηαβίβαζε ησλ
αδεηψλ εγθαηάζηαζεο ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ε επηβνιή θπξψζεσλ θαη κέηξσλ ζε θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηηο
νπνίεο κεηά απφ απηνςία δηαπηζηψλεηαη παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.
4056/2012 ή/θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ηνπ, ή παξάιεηςε ηήξεζεο
ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί κε απνθάζεηο ηεο ΑΑΑ
ή παξάβαζε ησλ φξσλ θαη δηαηάμεσλ πνπ ζέηεη ε ζπλαθήο θαη
παξάιιειε λνκνζεζία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο
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7. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΑΤΛΗΜΟΤ
Ζ Δπηηξνπή ηαπιηζκνχ ζπζηήλεηαη ζηελ έδξα θάζε Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο. πγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε. Δίλαη
ηξηκειήο θαη ε ζεηεία ηεο δηαξθεί δχν έηε, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζην
άξζξν 4 ηνπ λ. 4056/2012.
Δξγν ηεο Δπηηξνπήο ηαπιηζκνχ είλαη:
ε δηελέξγεηα απηνςίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ππφ αδεηνδφηεζε
ελδηαθεξφκελνπ θνξέα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ηήξεζε ησλ
λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη,
θαηά ηελ απηνςία πξέπεη λα ειέγρεηαη αλαιπηηθά ν ζρεηηθφο θάθεινο ησλ
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ν ππεχζπλνο ηεο
εγθαηάζηαζεο θαη ν νπνίνο πεξηέρεη φιεο ηηο ζρεηηθέο άδεηεο

θαη ηα

απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο έγγξαθα
ε δηεμαγσγή ειέγρσλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ θαηά ην ζηάδην ιεηηνπξγίαο
ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ε παξνρή γλψκεο πξνο:
- ηελ ΑΑΑ γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε άδεηαο ζε κία θηελνηξνθηθή
εγθαηάζηαζε
- πξνο ηελ ΑΑΑ γηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη κέηξσλ ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη, κεηά απφ απηνςία, παξαβάζεηο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ηνπ θαη
παξαιήςεηο ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ θαζνξίδνληαη κε
ηηο απνθάζεηο ηεο ΑΑΑ
- γηα θάζε ζέκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο θηελνηξνθηθήο
εγθαηάζηαζεο
- πξνο

ηνλ αξκφδην

Γαζάξρε

ζηελ πεξίπησζε

θηελνηξνθηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ή πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ εληφο
δαζψλ, δαζηθψλ εθηάζεσλ ή δεκνζίσλ εθηάζεσλ
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Δπηηξνπή ηαπιηζκνχ εηζεγείηαη ζηελ ΑΑΑ, γηα θάζε
ζέκα αξκνδηφηεηάο ηεο, πνπ εμεηάδεη, ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ πξαθηηθφ.
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8. ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
Ο

ελδηαθεξφκελνο

θνξέαο

–

θηελνηξφθνο,

ππνβάιιεη

θάθειν

δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
ηεο νηθείαο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο.
Μεηά ην δηνηθεηηθφ έιεγρν πιεξφηεηαο ηνπ ππνβιεζέληνο θαθέινπ απφ ηελ
ππεξεζία, ρνξεγείηαη απζεκεξφλ ζηνλ ελδηαθεξφκελν

ΠΡΟΩΡΗΝΖ

ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
Με ηνλ φξν ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, λνείηαη ζην εμήο, γηα
φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηφζν ην
απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο πνπ ρνξεγείηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πξφρεηξσλ
θαηαιπκάησλ, φζν θαη ε άδεηα πξνέγθξηζεο εγθαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη
ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ κεηά ηνλ πξψην δηνηθεηηθφ
έιεγρν ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ φπσο ήδε αλαθέξζεθε.
Ζ ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, έρεη ζέζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο
κέρξη ηελ έθδνζε ηεο δεχηεξεο θαη ηζρχεη γηα έλα (1) κήλα ζηελ πεξίπησζε
ησλ πξφρεηξσλ θαηαιπκάησλ θαη κέρξη ηξείο (3) κήλεο ζηηο πεξηπηψζεηο
ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ.
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9. ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
Υνξεγείηαη απφ ηελ ΑΑΑ ζηηο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο φισλ ησλ
πξναλαθεξζεηζψλ θαηεγνξηψλ κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο
ηαπιηζκνχ θαηφπηλ απηνςίαο ζην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ειέγρνπ ηνπ
θαθέινπ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο ψζηε λα δηαπηζηψζεη φηη
πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν λ. 4056/2012 θαζψο
θαη ε ζπλαθήο λνκνζεζία.
Ζ

άδεηα

εγθαηάζηαζεο

αθνξά

θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ

ζηηο

ππνδνκέο

θάζε

θαηεγνξίαο

θαη κε βάζε απηήλ επηηξέπεηαη ε

ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαξγνχληαη θαη
αληηθαζίζηαληαη κε ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο.
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10. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΥΩΡΟ ΣΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
Λεηηνπξγηθφο ρψξνο ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο είλαη ην ηκήκα ηνπ
νηθνπέδνπ πνπ νξίδεηαη απφ ην πεξίγξακκα ησλ λνεηψλ επζεηψλ πνπ
πεξηθιείεη ηηο

θηηξηαθέο

εγθαηαζηάζεηο, φπσο ρψξνη ζηέγαζεο δψσλ,

απνζήθεο θιπ ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εγθαηαζηάζεηο
απνρέηεπζεο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο ηεο εθάζηνηε θηελνηξνθηθήο
εγθαηάζηαζεο απφ ρψξνπο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο
ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο Η θαη ΗΗ ηνπ παξαξηήκαηνο, ηνπ λ. 4056/2012,
αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία:
πξνζδηνξίδεηαη αξρηθά ν ιεηηνπξγηθφο

ρψξνο ηεο θηελνηξνθηθήο

εγθαηάζηαζεο
θαζνξίδεηαη ην θηίξην ή ε θαηαζθεπή πνπ βξίζθεηαη πην θνληά ζην ρψξν
πξνζηαζίαο
ηέινο, κεηξάηαη ε απφζηαζε ηνπ ζεκείνπ ηνπ θηηξίνπ πνπ είλαη πην θνληά
ζην ρψξν πξνζηαζίαο .
Δλδεηθηηθά παξαηίζεηαη ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ρψξνπ κίαο
ππνζεηηθήο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν
ζηαχινπο, θαη κία απνζήθε, δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο
απνβιήησλ θαη βξίζθεηαη θνληά ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα .
Σα φξηα ηνπ γεπέδνπ νξίδνληαη απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκεία I,II, III
θαη IV θαη έρνπλ πξνθχςεη κεηά απφ εμάξηεζε, απφ ηνπνγξάθν –
κεραληθφ, ησλ θνξπθψλ ηνπ πνιπγψλνπ ηεο ηδηνθηεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε
ην Δζληθφ Γεσγξαθηθφ χζηεκα Αλαθνξάο ηνπ 1987 (ΔΓΑ ’87).
Σα πθηζηάκελα θηίζκαηα θαη θαηαζθεπέο έρνπλ απνηππσζεί ζε δηάγξακκα
θάιπςεο.
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Ο ιεηηνπξγηθφο ρψξνο ηεο εγθαηάζηαζεο πξνθχπηεη απφ ηε λνεηή γξακκή
πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηε ζπλέλσζε ησλ ζεκείσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, θαη Ζ θαη
βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ πνιπγσληθνχ ζρήκαηνο πνπ πξνθχπηεη.
Σν πιεζηέζηεξν ζεκείν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ρψξνπ ζηελ μελνδνρεηαθή
κνλάδα είλαη ην Δ (πιεζηέζηεξν ζεκείν θηηξίνπ) θαη γηα λα ππνινγηζζεί ε
ζέζε ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο, απφ απηήλ κεηξάηαη ε απφζηαζε
ΔΘ.
Ι

ΙΙ

A

B
Γ
ΣΑΤΛΟ

ΣΑΤΛΟ

ΑΠΟΘΖΚΖ

H
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Δ

Z
IV

Δ
ΙΙΙ

Θ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ
ΜΟΝΑΓΑ

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/19

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ
1. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ

ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
Ζ θαηάηαμε ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε
ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 4014/2011 θαη ηεο ππ' αξ. 1958/13-01-2012 ΚΤΑ, θαη
φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 20741/27-04-2012 ΚΤΑ ηνπ
ΤΠΔΚΑ.
Οη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Α1, Α2 θαη
Β. Γηα ηελ θαηάηαμε ιακβάλνληαη ππφςε ην είδνο ησλ εθηξεθνκέλσλ
δψσλ, ν ζθνπφο εθηξνθήο θαη ν κέγηζηνο αξηζκφο δψσλ (ζέζεηο εθηξνθήο)
πνπ κπνξνχλ λα εθηξέθνληαη ζηε κνλάδα.
Γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ησλ θαηεγνξηψλ Α1 θαη Α2 αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ λ. 4014/2011,
δει. ε εθπφλεζε Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) θαη ε
έθδνζε Απφθαζεο Δγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ (ΑΔΠΟ).
ηελ πεξίπησζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο θαηεγνξίαο Α1 ε
ΑΔΠΟ εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
ηελ πεξίπησζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο θαηεγνξίαο Α2 ε
ΑΔΠΟ εθδίδεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο.
Γηα ηηο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηεγνξίαο Β αθνινπζείηαη ε
δηαδηθαζία ηνπ λ. 4014/2011, δει. δελ εθπνλείηαη Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ

(ΜΠΔ)

αιιά

ππφθεηληαη

ζηελ

ηήξεζε

Πξφηππσλ

Πεξηβαιινληηθψλ Γεζκεχζεσλ (ΠΠΓ). Οη ΠΠΓ θαζνξίδνληαη κε θνηλή
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
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Οη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηεγνξίαο Β, ζχκθσλα κε ην λ.
4014/2011, ππάγνληαη απηνδίθαηα ζε ΠΠΓ κε επζχλε ηεο ππεξεζίαο, ε
νπνία εθδίδεη θαη ηελ άδεηα εγθαηάζηαζήο ηνπο, ζπλεπψο κε επζχλε ηεο
ΑΑΑ.
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2. ΠΡΟΣΤΠΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΓΔΜΔΤΔΗ (ΠΠΓ)
Οη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηαηάζζνληαη, αλάινγα κε ηηο
επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ, ζηελ θαηεγνξία Β ζχκθσλα κε ην λ.
4014/2011 θαη ηελ ππ’ αξ. 1958/13-01-2012 (ΦΔΚ 21 Β΄) ΚΤΑ, θαη φπσο
απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 20741/27-04-2012 (ΦΔΚ 1565 Β΄)
ΚΤΑ ηνπ ΤΠΔΚΑ, ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ησλ ΠΠΓ.
Γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ζε φιεο
ηηο θαηεγνξίεο ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαηαηάζζνληαη σο
πξνο ηε δπλακηθφηεηα θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ ζηελ
θαηεγνξία Β΄ απαηηείηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αληίζηνηρεο αίηεζεο, ε
πξνζθφκηζε Τπεχζπλεο δήισζεο ηνπ κειεηεηή ή ηνπ θνξέα ηεο
εγθαηάζηαζεο γα ηελ αλάιεςε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ΠΠΓ ζχκθσλα κε λ.
4014/2011 (άξζ. 8 παξ. 3) θαη φπσο απηέο νξίδνληαη κε ΚΤΑ ησλ
ππνπξγψλ ΤΠΔΚΑ θαη ΤΠΑΑΣ.
Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο ελ ιφγσ ΚΤΑ θαη ηνλ νξηζκφ ησλ ΠΠΓ γηα ηηο
θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, γηα ηελ
ρνξήγεζε ησλ θαηά πεξίπησζε παξαπάλσ αδεηψλ, νη ελδηαθεξφκελνη δελ
ππνβάιινπλ ηηο αλαθεξνκέλεο ζην άξζξν 6, παξ. 3, εδ. β θαη παξ. 4 εδ.
ββ ηνπ λ. 4056/2012 ππεχζπλεο δειψζεηο.
Ωζηφζν είλαη ππνρξεσκέλνη, κε βάζε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ κνλάδσλ, λα εθνδηαζζνχλ κε φηη
πξνβιέπεηαη απφ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη
εηδηθφηεξα απφ ην άξζξν 30 ηνπ λ. 4014/2011 φπνπ αλαθέξεηαη φηη «…. ηα
έξγα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο Β αθνινπζνχλ ηηο δηαδηθαζίεο
ηεο θαηεγνξίαο Β4 ηεο ΚΤΑ 11014/703/Φ104/14-03-2003 (ΦΔΚ 332 Β΄) ή
άιιεο δηαδηθαζίεο πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη ζε εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο, φπσο
απηέο ηζρχνπλ» .
πλεπώο νη ελδηαθεξόκελνη θαη νη θαηά ηόπνπο ΑΑΑ ζα πξέπεη λα
ζπλεξγάδνληαη

κε

ηηο

ηνπηθέο

πεξηβαιινληηθέο

αξρέο

γηα

δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλω .
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Δηδηθά γηα ηα πξφρεηξα θαηαιχκαηα επηζεκαίλεηαη φηη, απφ ην ζπλδπαζκφ
ησλ λ.4014/2011 θαη 4056/2012 θαη δεδνκέλνπ φηη ζην λ. 4056/2012 γηα ηηο
θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο απαηηείηαη ε
αλάιεςε ηεο ηήξεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ θαηά δξαζηεξηφηεηα ΠΠΓ νη
νπνίεο ζχκθσλα κε ην λ. 4014/2012 αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν έξγα
ηεο

θαηεγνξίαο

Β,

πξνθχπηεη

φηη

ηα

ΠΡΟΥΔΗΡΑ

ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ

θαηαηάζζνληαη θαηά κείδνλα ιφγν ζηελ θαηεγνξία Β (αλάινγα κε ηε
δπλακηθφηεηα ηνπο)

θαη δελ είλαη δπλαηφλ κνλάδεο θαηεγνξίαο Α λα

ζηεγάδνληαη ζε πξφρεηξα θαηαιχκαηα.
ε πεξίπησζε δε, πνπ ηα εθηξεθφκελα δψα είλαη ιηγφηεξα απφ απηά πνπ
αλαθέξνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο, ηφηε απαιιάζζνληαη ηειείσο απφ
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε.
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3. ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ (ΜΠΔ) – ΑΠΟΦΑΔΗ
ΔΓΚΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΑΔΠΟ)
Γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο ζε θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο:
πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ζθειεηφ ζεξκνθεπίνπ θαη
εγθεθξηκέλνπο ηχπνπο

ζχκθσλα κε

θηελνηξνθηθψλ ζηεγάζηξσλ (θηλεηψλ θαη

ζηαζεξψλ) - πεξίπησζε (αα) ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ λ.
4056/2012
πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλα πξφηππα θαηαζθεπψλ
θαη έρνπλ κέγεζνο κέρξη 300 η.κ. - πεξίπησζε (ββ) ηεο δεχηεξεο
θαηεγνξίαο ηνπ λ. 4056/2012
πνπ απαηηνχλ ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο - θαηεγνξία ηξίηε ηνπ λ.
4056/2012
απαηηείηαη ε αλαδήηεζε απφ ηελ ΑΑΑ ηεο Απφθαζεο Δγθξηζεο
Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ (ΑΔΠΟ) ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ (αξ. 6 παξ. 5 εδ. δδ ηνπ λ. 4056/2012).
χκθσλα κε ην λ. 4014/2011, νη πξνδηαγξαθέο θαη ην πεξηερφκελν ηεο
ΑΔΠΟ θαζνξίδνληαη αλά είδνο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο κε απφθαζε ηνπ
ΤΠΔΚΑ.
Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο, νη κνλάδεο, αδεηνδνηνχληαη απφ
ηηο ηνπηθέο αξκφδηεο ππεξεζίεο (πεξηβαιινληηθέο αξρέο) κε βάζε ην
γεληθφηεξν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ.
πλεπώο νη ελδηαθεξόκελνη θαη νη θαηά ηόπνπο ΑΑΑ ζα πξέπεη λα
ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ηνπηθέο πεξηβαιινληηθέο αξρέο γηα ηελ έθδνζε
θαη αλαδήηεζε αληίζηνηρα ηωλ ΑΔΠΟ αιιά θαη γηα ηπρόλ άιιεο
αδεηνδνηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο π.ρ.
άδεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο πδάηωλ .
ηε

ζπλέρεηα,

παξαηίζεηαη

ζην

παξάξηεκα

ΗΗ

ηεο

παξνχζαο,

ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο δηθαηνινγεηηθψλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο
αλά θαηεγνξία θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο:
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ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΔΣΙΜΟΤ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ, ΣΑΓΙΩΝ
ΑΓΔΙΟΓΟΣΖΖ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΩΝ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΠΡΟΩΡΙΝΖ ΑΓΔΙΑ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ (1)

ΑΓΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ (2)

ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΖ
ΚΑΣΑΣΑΞΖ

ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΖ
ΚΑΣΑΣΑΞΖ

ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΩΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Α2
ΠΡΧΣΖ (πξόρεηξα θαηαιύκαηα)
ΓΔΤΣΔΡΖ πεξίπησζε αα (ζηέγαζηξα κε
ζθειεηό ζεξκνθεπίνπ)
ΓΔΤΣΔΡΖ πεξίπησζε ββ (εγθαηαζηάζεηο
κεγέζνπο κέρξη 300 η.κ. θαη θαηαζθεπή κε
εγθεθξηκέλα πξόηππα θαηαζθεπώλ)
ΣΡΗΣΖ (απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα)

Α1

Β

Α2

Α1

Β

-

-

ΠΠΓ(4)

-

-

ΠΠΓ (3)

ΜΠΔ

ΜΠΔ

ΠΠΓ(3)

ΑΔΠΟ

ΑΔΠΟ

ΠΠΓ(4)

ΜΠΔ

ΜΠΔ

ΠΠΓ (3)

ΑΔΠΟ

ΑΔΠΟ

ΠΠΓ(4)

ΜΠΔ

ΜΠΔ

ΠΠΓ (3)

ΑΔΠΟ

ΑΔΠΟ

ΠΠΓ(4)

(1) ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν
(2) ηα δηθαηνινγεηηθά αλαδεηνύληαη από ηελ ΑΑΑ θαη πξνζαξηώληαη ζηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ
(3) ην ππνβαιιόκελν δηθαηνινγεηηθό είλαη ε Τ.Γ. αλάιεςεο ησλ ΠΠΓ
(4) ην αλαδεηνύκελν δηθαηνινγεηηθό είλαη ε ππαγσγή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ΠΠΓ από ηελ ΑΑΑ
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4. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔ

ΔΝΣΟ

ΣΩΝ

ΟΡΗΩΝ

ΣΩΝ

ΠΔΡΗΟΥΩΝ NATURA
Ζ αδεηνδφηεζε θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ή
πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ εληφο ησλ νξίσλ ησλ πεξηνρψλ ηνπ εζληθνχ
θαηαιφγνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνινγηθνχ Γηθηχνπ ΝATURA 2000,
επηηξέπεηαη ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί κε ηηο
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ
απηψλ, θαη πνπ έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, παξ. 1, εδ. α θαη β
ηεο ππ’ αξ. 33318/3028/1998 ΚΤΑ.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ εηδηθά δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα –
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, ηζρχνπλ νη γεληθνί φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ
έρνπλ ηεζεί απφ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη αθνινπζείηαη ε
δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 10 θαη 11 ην λ. 4014/2011.
Οη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ή πξφθεηηαη λα
ιεηηνπξγήζνπλ εληφο ησλ νξίσλ ησλ πεξηνρψλ NATURA ππνβάιινπλ
εηδηθή νηθνινγηθή αμηνιφγεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πεξηβάιινληνο ηεο
νηθείαο πεξηθέξεηαο.
Οη πξνδηαγξαθέο θαη ην πεξηερφκελν ηεο εηδηθήο νηθνινγηθήο αμηνιφγεζεο
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ ΤΠΔΚΑ.
Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο ελ ιόγω απόθαζεο νη ελδηαθεξόκελνη,
ελεκεξώλνληαη γηα ηνλ ηξόπν ζύληαμεο θαη ηα πεξηερόκελά ηεο από
ηηο ηνπηθέο πεξηβαιινληηθέο αξρέο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ
1. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
Ζ

δηαδηθαζία

αδεηνδφηεζεο

ησλ

θηελνηξνθηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4056/2012. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε
δηαδηθαζία αλά θαηεγνξία:
1. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΩΣΖ:ΠΡΟΥΔΗΡΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ
1. Τπνβνιή θαθέιινπ, απφ ην ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν,
ζηελ ΑΑΑ, κε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά :
1. αίηεζε ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξνληαη:
i. ε δπλακηθφηεηα ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο, εθθξαζκέλε ζε
αξηζκφ εθηξεθνκέλσλ δψσλ
ii. ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο κνλάδαο κε ζπληεηαγκέλεο αλαθνξάο
iii. ε δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο ηνπ αηηνχληα
2. δήισζε ηνπ κειεηεηή ή ηνπ θνξέα ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ
αλάιεςε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ΠΠΓ (φπνπ απαηηνχληαη κε βάζε ηε
δπλακηθφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο)
3. ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α΄) ζχκθσλα κε ηα
αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 6 παξ. 3γ ηνπ λ.4056/2012
2. Υνξήγεζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν απζεκεξφλ θαη κεηά ηνλ έιεγρν ηεο
πιεξόηεηαο θαη κόλν ηνπ ππνβιεζέληνο θαθέινπ, ΠΡΟΩΡΗΝΖ
ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ε νπνία έρεη ηζρχ άδεηαο εγθαηάζηαζεο
κέρξη ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ηεο
εγθαηάζηαζεο
3. Απηνςία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο απφ ηελ
Δπηηξνπή ηαπιηζκνχ θαη έιεγρνο ηνπ θαθέινπ ινηπψλ αδεηνδνηήζεσλ
θαη δηθαηνινγεηηθψλ
4. χληαμε απφ ηελ Δπηηξνπή ηαπιηζκνχ πξαθηηθνχ πξνο ηελ ΑΑΑ
ζρεηηθά

κε

ηε

δπλαηφηεηα

αδεηνδφηεζεο

ή

κε

ηεο

εθάζηνηε

θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο
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5. Δθδνζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο απφ ηελ ΑΑΑ εθφζνλ πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ή απφξξηςε ηεο αίηεζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ζε αληίζεηε πεξίπησζε.
Σα ζηάδηα 3, 4 θαη 5 νινθιεξψλνληαη εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/28

2. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΔΤΣΔΡΖ (αα): ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΚΔΛΔΣΟ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΒΑΔΗ
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ ΣΤΠΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
1. Τπνβνιή θαθέινπ, απφ ην ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν, ζηελ ΑΑΑ, κε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά :
1.

αίηεζε ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξνληαη:
ε δπλακηθφηεηα ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο, εθθξαζκέλε
ζε αξηζκφ εθηξεθνκέλσλ δψσλ
ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο κνλάδαο κε ζπληεηαγκέλεο αλαθνξάο
ε δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο ηνπ αηηνχληα

2. ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α΄) ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 6 παξ. 4γ ηνπ λ.4056/2012
3. κειέηε

πεξηβαιινληηθψλ

επηπηψζεσλ

(ΜΠΔ)

γηα

ηηο

θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηεγνξίαο Α΄, ή Γήισζε ηνπ
κειεηεηή ή ηνπ θνξέα ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ αλάιεςε ησλ
πξφηππσλ

πεξηβαιινληηθψλ

δεζκεχζεσλ

(ΠΠΓ)

γηα

ηηο

θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηεγνξίαο Β΄
4. έθζεζε γεσηερληθνχ ζπκβνχινπ, πνπ πεξηγξάθεη ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ δσνηερληθψλ δεδνκέλσλ ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο.
2. Υνξήγεζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν απζεκεξφλ θαη κεηά ηνλ έιεγρν ηεο
πιεξόηεηαο

θαη

κόλν

ηνπ

ππνβιεζέληνο

θαθέινπ,

ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ε νπνία έρεη ηζρχ άδεηαο
εγθαηάζηαζεο κέρξη ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ
ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο
3. Τπνβνιή θάθεινπ γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ ηε
κεηαθνξά ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη:
1.

αίηεζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ αηηνχληα

2.

πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο

3.

πηζηνπνηεηηθφ ηήξεζεο ηνπ ηχπνπ θαηαζθεπήο

φπσο έρεη

πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζην ζεκείν ΗΗ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θεθαιαίνπ Β
ηεο παξνχζαο
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4. Αλαδήηεζε ηεο ΑΔΠΟ ή άιινπ ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ ρνξεγείηαη
απφ ηηο αξκφδηεο πεξηβαιινληηθέο αξρέο, απφ ηελ ΑΑΑ γηα ηηο
θαηεγνξίεο Α1 θαη Α2
5. Απηνςία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο απφ
ηελ Δπηηξνπή ηαπιηζκνχ θαη έιεγρνο ηνπ θαθέινπ απαξαίηεησλ
δηθαηνινγεηηθψλ
6. χληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή ηαπιηζκνχ πξνο ηελ ΑΑΑ
ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα αδεηνδφηεζεο ή κε ηεο εθάζηνηε
θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο
7. Έθδνζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο απφ ηελ ΑΑΑ εθφζνλ πιεξνχληαη
νη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ή απφξξηςε ηεο αίηεζεο
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζε αληίζεηε πεξίπησζε.
Σα ζηάδηα 3 - 7 νινθιεξψλνληαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ
ππνβνιή ηεο πξψηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
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3. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΔΤΣΔΡΖ (ββ): ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΝΣΑΗ

ΒΑΔΗ

ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΠΩΝ

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΥΡΗ 300 η.κ.
1. Τπνβνιή θαθέινπ, απφ ην ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν,
ζηελ ΑΑΑ, κε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά :
1. αίηεζε ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξνληαη:
ε δπλακηθφηεηα ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο, εθθξαζκέλε ζε
αξηζκφ εθηξεθνκέλσλ δψσλ
ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο κνλάδαο κε ζπληεηαγκέλεο αλαθνξάο
ε δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο ηνπ αηηνχληα
2. ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α΄) ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 6 παξ. 4γ ηνπ λ.4056/2012
3. κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ΜΠΔ) γηα ηηο θηελνηξνθηθέο
εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηεγνξίαο Α΄, ή Γήισζε ηνπ κειεηεηή ή ηνπ
θνξέα ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ αλάιεςε ησλ πξφηππσλ
πεξηβαιινληηθψλ

δεζκεχζεσλ

(ΠΠΓ)

γηα

ηηο

θηελνηξνθηθέο

εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηεγνξίαο Β΄
4. έθζεζε γεσηερληθνχ ζπκβνχινπ, πνπ πεξηγξάθεη ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ δσνηερληθψλ δεδνκέλσλ ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο.
2. Υνξήγεζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν απζεκεξφλ θαη κεηά ηνλ έιεγρν ηεο
πιεξόηεηαο θαη κόλν ηνπ ππνβιεζέληνο θαθέινπ, ΠΡΟΩΡΗΝΖ
ΑΓΔΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ε νπνία έρεη ηζρχ άδεηαο εγθαηάζηαζεο κέρξη
ηνλ

έιεγρν

ηεο

ηήξεζεο

ησλ

πξνυπνζέζεσλ

ιεηηνπξγίαο

ηεο

εγθαηάζηαζεο
3. Τπνβνιή θάθεινπ γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ ηε
κεηαθνξά ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη:
1. αίηεζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ αηηνχληα
2. πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο
3. πηζηνπνηεηηθφ ηήξεζεο ησλ πξνηχπσλ θαηαζθεπήο φπσο έρεη
πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζην ζεκείν ΗΗ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θεθαιαίνπ Β
ηεο παξνχζαο
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4. Αλαδήηεζε ηεο ΑΔΠΟ ή άιινπ ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ ρνξεγείηαη
απφ ηηο αξκφδηεο πεξηβαιινληηθέο αξρέο, απφ ηελ ΑΑΑ γηα ηηο
θαηεγνξίεο Α1 θαη Α2
5. Απηνςία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο απφ ηελ
Δπηηξνπή

ηαπιηζκνχ

θαη

έιεγρνο

ηνπ

θαθέινπ

απαξαίηεησλ

δηθαηνινγεηηθψλ
6. χληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή ηαπιηζκνχ πξνο ηελ ΑΑΑ
ζρεηηθά

κε

ηε

δπλαηφηεηα

αδεηνδφηεζεο

ή

κε

ηεο

εθάζηνηε

θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο
7. Έθδνζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο απφ ηελ ΑΑΑ εθφζνλ πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ή απφξξηςε ηεο αίηεζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ζε αληίζεηε πεξίπησζε.
Σα ζηάδηα 3 - 7 νινθιεξψλνληαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή
ηεο πξψηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
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4. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΡΗΣΖ: ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΗ
ΟΠΟΗΔ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ Ζ ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΖ
1. Τπνβνιή θαθέινπ, απφ ην ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν,
ζηελ ΑΑΑ, κε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά :
1. αίηεζε ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξνληαη:
ε δπλακηθφηεηα ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο, εθθξαζκέλε ζε
αξηζκφ εθηξεθνκέλσλ δψσλ
ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο κνλάδαο κε ζπληεηαγκέλεο αλαθνξάο
ε δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο ηνπ αηηνχληα
2. ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α΄) ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 6 παξ. 4γ ηνπ λ.4056/2012
3. κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ΜΠΔ) γηα ηηο θηελνηξνθηθέο
εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηεγνξίαο Α΄, ή Γήισζε ηνπ κειεηεηή ή ηνπ
θνξέα ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ αλάιεςε ησλ πξφηππσλ
πεξηβαιινληηθψλ

δεζκεχζεσλ

(ΠΠΓ)

γηα

ηηο

θηελνηξνθηθέο

εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηεγνξίαο Β΄
4. έθζεζε γεσηερληθνχ ζπκβνχινπ, πνπ πεξηγξάθεη ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ δσνηερληθψλ δεδνκέλσλ ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο.
2. Υνξήγεζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν απζεκεξφλ θαη κεηά ηνλ έιεγρν ηεο
πιεξόηεηαο θαη κόλν ηνπ ππνβιεζέληνο θαθέινπ, ΠΡΟΩΡΗΝΖ
ΑΓΔΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ε νπνία έρεη ηζρχ άδεηαο εγθαηάζηαζεο κέρξη
ηνλ

έιεγρν

ηεο

ηήξεζεο

ησλ

πξνυπνζέζεσλ

ιεηηνπξγίαο

ηεο

εγθαηάζηαζεο
3. Τπνβνιή θάθεινπ γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ ηε
κεηαθνξά ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη:
1. αίηεζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ αηηνχληα
2. πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο
3. νηθνδνκηθή άδεηα ή βεβαίσζε απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο
νηθνδνκηθήο άδεηαο ή απφθαζε εμαίξεζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε απφ
ηελ αξκφδηα ππεξεζία ή δήισζε απζαηξέηνπ
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4. Αλαδήηεζε ηεο ΑΔΠΟ ή άιινπ ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ ρνξεγείηαη
απφ ηηο αξκφδηεο πεξηβαιινληηθέο αξρέο, απφ ηελ ΑΑΑ γηα ηηο
θαηεγνξίεο Α1 θαη Α2
5. Απηνςία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο απφ ηελ
Δπηηξνπή

ηαπιηζκνχ

θαη

έιεγρνο

ηνπ

θαθέινπ

απαξαίηεησλ

δηθαηνινγεηηθψλ
6. χληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή ηαπιηζκνχ πξνο ηελ ΑΑΑ
ζρεηηθά

κε

ηε

δπλαηφηεηα

αδεηνδφηεζεο

ή

κε

ηεο

εθάζηνηε

θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο
7. Έθδνζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο απφ ηελ ΑΑΑ εθφζνλ πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ή απφξξηςε ηεο αίηεζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ζε αληίζεηε πεξίπησζε.
Σα ζηάδηα 3 - 7 νινθιεξψλνληαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή
ηεο πξψηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο δηεπθξηλίδνληαη επηπιένλ θαη ηα εμήο:
νη θάθεινη, πνπ ππνβάιινληαη γηα ηελ αδεηνδφηεζε, απφ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα
είλαη

πιήξεηο

θαη

λα

πεξηέρνπλ

φια

ηα

δηθαηνινγεηηθά

πνπ

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 4056/2012.
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο ζηνπο ππνβιεζέληεο
θαθέινπο ή παξαιείςεηο ή παξεθθιίζεηο απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν ελδηαθεξφκελνο απφ ηελ ΑΑΑ, γηα ηηο
ειιείςεηο/ παξαιείςεηο/ παξεθθιίζεηο θαη ηνπ ρνξεγείηαη πξνζεζκία
δεθαπέληε (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ ειιείςεσλ
ή ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο
δελ ζπκκνξθσζεί κε ηα παξαπάλσ ή εάλ ζπκκνξθσζεί ελ κέξεη ηφηε ε
αίηεζε απνξξίπηεηαη θαη ζθξαγίδνληαη νη ηπρφλ εγθαηαζηάζεηο
κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη δεδνκέλνπ φηη:
-

ε απφθαζε εμαίξεζεο απφ θαηεδάθηζε πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν θηελνηξφθν θαηά ηε δεχηεξε θάζε ηεο αδεηνδφηεζεο
ησλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο
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δηθαηνινγεηηθφ ζηελ ζρεηηθή αίηεζε εμαίξεζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε, ε
ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ.
- ηα πηζηνπνηεηηθά ηήξεζεο ηνπ ηχπνπ θαηαζθεπήο θαη ηήξεζεο ησλ
πξνηχπσλ θαηαζθεπήο, θαη φπσο απηά πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά ζην
ζεκείν ΗΗ.1 θαη

ΗΗ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θεθαιαίνπ Β ηεο παξνχζαο,

πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θηελνηξφθν θαηά ηε δεχηεξε
θάζε ηεο αδεηνδφηεζεο

ησλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, δχλαηαη λα

ρξεζηκνπνηείηαη σο δηθαηνινγεηηθφ ζηελ ζρεηηθή αίηεζε, ε ΠΡΟΩΡΗΝΖ
ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ.
ην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο πξνζαξηψληαη:
ππνδείγκαηα αίηεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνο ηελ ΑΑΑ
ππνδείγκαηα ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ππνδείγκαηα ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ππνδείγκαηα Τ.Γ. Ν. 15/991986
θχιιν ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ αίηεζεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο
άδεηαο εγθαηάζηαζεο
θχιιν ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ αίηεζεο ρνξήγεζεο άδεηαο
εγθαηάζηαζεο
θχιιν ειέγρνπ θαθέινπ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αδεηνδνηήζεσλ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ
1. ΔΚΘΔΖ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ
Καηά ηελ πξψηε θάζε αδεηνδφηεζεο ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
δει. γηα ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλήο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ζηηο θαηεγνξίεο
2.αα, 2.ββ θαη 3, φπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί ζηελ πεξηγξαθή ηεο
ζρεηηθήο

δηαδηθαζίαο,

απαηηείηαη

εθηφο

ησλ

άιισλ

απαξαίηεησλ

δηθαηνινγεηηθψλ, θαη ε ππνβνιή έθζεζεο γεσηερληθνχ ζπκβνχινπ .
ηελ έθζεζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη’ ειάρηζην ηα εμήο:
1. Σα ζηνηρεία ηνπ θνξέα ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο (φλνκα
θηελνηξφθνπ ή επσλπκία ζηελ πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, έηνο
έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο, εκπεηξία ελδηαθεξνκέλνπ)
2. Ζ ζέζε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ γεπέδνπ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ή πξφθεηηαη λα
ιεηηνπξγήζεη ε ελ ιφγσ θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε
3. Οη ηνπηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ή
πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ε ελ ιφγσ θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε
4. Ζ παξαγσγηθή θαηεχζπλζε ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο (π.ρ.
θξενπαξαγσγηθή, γαιαθηνπαξαγσγηθή, απγνπαξαγσγηθή θιπ)
5. Σν ζχζηεκα εθηξνθήο

(εληαηηθφ, εθηαηηθφ, εκηεληαηηθφ θαη βηνινγηθή

εθηξνθή)
6. Οη δηαζέζηκνη πφξνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ θηελνηξνθηθή
εγθαηάζηαζε (δσνηξνθέο, βνζθφηνπνη θιπ)
7. Ζ θπιή ησλ εθηξεθνκέλσλ δψσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
8. Ζ επηθάλεηα, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ε δηάηαμε εληφο ηνπ γεπέδνπ ησλ
πθηζηάκελσλ ή ησλ πξνο θαηαζθεπή θχξησλ ή βνεζεηηθψλ θηηξίσλ ηεο
θηελνηξνθηθήο

εγθαηάζηαζεο

(π.ρ.

ζηαχινο,

ππφζηεγα,

παξαζθεπαζηήξην δσνηξνθψλ, δπγηζηήξην, αικεθηήξην, απνζήθεο
δσνηξνθψλ,

εξγαιείσλ

θαη

πξντφλησλ

ηεο

θηελνηξνθηθήο

εγθαηάζηαζεο πνπ εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη
βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ γεπέδνπ θιπ)
9. Σν ζχζηεκα απνρέηεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ
ησλ απνβιήησλ, κεηαθνξάο θαη παξνρήο χδαηνο, ειεθηξνδφηεζεο θιπ
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ν δσνηερληθφο ζρεδηαζκφο ησλ

θαιπκκέλσλ θαη

αλνηρηψλ ρψξσλ ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο, ζηνρεχεη ζηελ
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θαιχηεξε δπλαηή νξγάλσζε, θαη δηαξξχζκηζή ηεο θαη πξέπεη λα ιακβάλεη
ππφςε:
- ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ:
-

πγηεηλή θαη θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ

-

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο

-

αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ

ηηο απαηηήζεηο ηνπ κηθξνπεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ην δσηθφ θεθάιαην
(πρ. πιηθά θαηαζθεπήο, αεξηζκφο, ζέξκαλζε, πγξαζία, θσηηζκφο θιπ.)
ηελ θπθινθνξία ηνπ δσηθνχ πιεζπζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα:
-

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ νρεηψλ

-

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δψσλ αληηθαηάζηαζεο

-

ηνλ απνγαιαθηηζκφ

-

ηε δπλαηφηεηα κειινληηθήο επέθηαζεο

ηελ νξγάλσζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ζθεπψλ θιπ
ηελ απνζήθεπζε πιηθψλ κε βάζε:
-

ηνλ δηαηξνθηθφ πξνγξακκαηηζκφ (δσνηξνθέο, ρξεζηκνπνηνχκελνη
βνζθφηνπνη,

δηαηξνθή

θαηά

παξαγσγηθφ

ζηάδην,

ζπλνιηθέο

αλάγθεο ζε δσνηξνθέο)
-

ηα παξαγφκελα πξντφληα

ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ

1. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΚΣΡΟΦΖ ΑΛΗΓΚΑΡΗΩΝ
Όιεο νη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ζαιηγθαξηψλ, σο πξνο ηηο
επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζην πεξηβάιινλ,
θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Β αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ
εθηξεθνκέλσλ ζαιηγθαξηψλ. (ΚΤΑ ππ’ αξ. 1958/13-01-2012 θαη φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 20741/27-04-2012 ΚΤΑ ηνπ ΤΠΔΚΑ).
πλεπψο δελ ππνρξενχληαη ζηελ εθπφλεζε ΜΠΔ θαη έθδνζε ΑΔΠΟ αιιά
ππφθεηληαη ζηελ ηήξεζε Πξφηππσλ Πεξηβαιινληηθψλ Γεζκεχζεσλ (ΠΠΓ)
νη νπνίεο θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Σξνθίκσλ.
Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο, δελ απαιιάζζνληαη από ηελ
πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε αιιά
πιαίζην

πνπ

δηέπεη

ηελ

κε βάζε ην γεληθόηεξν λνκηθό

ιεηηνπξγία

ηωλ

κνλάδωλ,

είλαη

ππνρξεωκέλεο λα αδεηνδνηεζνύλ κε όηη πξνβιέπεηαη από ηηο γεληθέο
δηαηάμεηο

ηεο

θείκελεο

λνκνζεζίαο,

φπσο

αλαθέξζεθε

θαη

ζε

πξνεγνχκελν άξζξν θαη νη ελδηαθεξφκελνη θαη νη θαηά ηφπνπο ΑΑΑ ζα
πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ηνπηθέο πεξηβαιινληηθέο αξρέο γηα
δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ .
Ωο πξνο ηηο απνζηάζεηο ησλ κνλάδσλ εθηξνθήο ζαιηγθαξηψλ απφ ρψξνπο
ή

δξαζηεξηφηεηεο

πνπ

ρξήδνπλ

πεξηγξάθνληαη ζηα παξαξηήκαηα

πξνζηαζίαο,

θαη

φπσο

απηνί

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4056/2012,

δηεπθξηλίδεηαη φηη απηέο θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη θαηά ηελ θξίζε
ηεο ΑΑΑ κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή ηαπιηζκνχ.
ε θάζε πεξίπησζε σζηφζν, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε Γεκφζηα Τγεία
θαη λα κελ επεξεάδεηαη δπζκελψο ην πεξηβάιινλ.
Σα ζαιηγθαξνηξνθεία αλάινγα κε ηα πιηθά θαηαζθεπήο δηαθξίλνληαη ζε :
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1.

αλνηθηνχ ηχπνπ, π.ρ. ζηδεξνθαηαζθεπή κε δίθηπ ζθίαζεο ή λάπινλ γηα
ηελ εγθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηείηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο
άδεηαο αιιά ε έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ζχκθσλα θαη κε ην
λέν ΓΟΚ

2.

θιεηζηνχ ηχπνπ κε ζθειεηφ ζεξκνθεπίνπ κε εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ γηα
ηελ θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο

3.

θιεηζηνχ ηχπνπ κε ζθειεηφ ζεξκνθεπίνπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ
θαηαζθεπήο, απαηηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ππ’ αξ. 5888/03-022004 ΚΤΑ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε
1. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΑΤΘΑΗΡΔΣΩΝ
Ζ λνκηκνπνίεζε απζαίξεησλ θηηζκάησλ ή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ
θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο:

1.

ηνπ λ. 3399/2005 φηαλ έρνπλ αλεγεξζεί πξηλ ηηο 20-03-2003. Ζ
δηαδηθαζία θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαζνξίδνληαη κε ηελ ππ’
αξ. 244203/16-01-2006 (ΦΔΚ 75 Α΄) ΚΤΑ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη θαη πξνβιέπεη ηε λνκηκνπνίεζε ησλ απζαηξέησλ ρσξίο ηελ
επηβνιή πξνζηίκνπ. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ ιήγεη ζηηο 30-06-2012.

2. ηνπ λ. 4014/2011(άξζξν 26, παξ. 2), φηαλ έρνπλ αλεγεξζεί κεηά ηηο 2003-2003 θαη κέρξη ηηο 28-07-2011. Ζ δηαδηθαζία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά
θαζνξίδνληα απφ ην ΤΠΔΚΑ κε απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο θαη
πξνβιέπεη ηελ κε επλντθνχο φξνπο λνκηκνπνίεζε ησλ απζαηξέησλ
(επηβνιή κεησκέλσλ πξνζηίκσλ) εθφζνλ νη ζρεηηθέο αηηήζεηο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ ππνβιεζνχλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο κέρξη ηηο 30-062012.
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζηηο θαηά ηόπνπο
αξκόδηεο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο, γηα δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο.
Μεηά ηελ ιήμε ησλ παξαπάλσ πξνζεζκηψλ, θαη δεδνκέλνπ φηη κε βάζε ηελ
παξάγξαθν 1.β) ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4056/2012 θαηαξγείηαη ην άξζξν 4
ηνπ λ. 3399/2005, γηα ηα απζαίξεηα θηίζκαηα ή θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο
θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, ζα αθνινπζεί πιένλ ε λνκηκνπνίεζή ηνπο
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη δηαηήξεζή ηνπο σο απζαηξέησλ
γηα 30 ρξφληα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ λ. 4014/2011.
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2. ΤΝΓΔΖ ΑΤΘΑΗΡΔΣΩΝ ΜΔ ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΖ ΩΦΔΛΔΗΑ
ηελ πεξίπησζε θηηζκάησλ ή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θηελνηξνθηθψλ
κνλάδσλ πνπ αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία ηνπ:
λ. 3399/2005, είλαη δπλαηή ε ζχλδεζή ηνπο κε ηα δίθηπα θνηλήο
σθέιεηαο εθφζνλ έρνπλ ππνβάιιεη ηε ζρεηηθή αίηεζε εμαίξεζεο απφ
θαηεδάθηζε
λ. 4014/2012, είλαη δπλαηή ε ζχλδεζή ηνπο κε ηα δίθηπα θνηλήο
σθέιεηαο κφλν εθφζνλ έρνπλ θαηαβάιεη ηνπιάρηζηνλ ηελ πξψηε δφζε
ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ
1. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΓΑΖ, ΓΑΗΚΔ Ή
ΓΖΜΟΗΔ ΔΚΣΑΔΗ
ηα πιαίζηα ηνπ λ. 4056/2012 θαη εηδηθφηεξα, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 13 πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εληφο
δαζψλ, δαζηθψλ θαη δεκνζίσλ εθηάζεσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηαπηφρξνλα
ηα νξηδφκελα ζην λ. 998/1978 θαη φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην λ.
3208/2003 θαη ηηο νη εηδηθέο ξπζκίζεηο ηνπ π.δ. 190/1981.
ηελ πεξίπησζε εγθαηαζηάζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ή πξφθεηηαη λα
ιεηηνπξγήζνπλ

ζηηο

παξαπάλσ

θαηεγνξίεο

εθηάζεσλ,

απαξαίηεην

δηθαηνινγεηηθφ είλαη ε άδεηα απφ ηνλ αξκφδην δαζάξρε, κεηά απφ εηζήγεζε
ηεο Δπηηξνπήο ηαπιηζκνχ, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα επηηξέπεη ζηνλ
εθάζηνηε ελδηαθεξφκελν λα εγθαηαζηαζεί εληφο δαζηθψλ εθηάζεσλ γηα
δηάζηεκα 15 εηψλ κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο.
Οη ελδηαθεξφκελνη θηελνηξφθνη ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηηο θαηά
ηφπνπο δαζηθέο ππεξεζίεο γηα δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά θαη ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ αδεηνδφηεζε
ηνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ
1. ΔΛΔΓΥΟΗ
Οη πξνβιεπφκελνη ζην λ. 4056/2012 έιεγρνη είλαη
δηνηθεηηθνί, δηελεξγνχληαη απφ ηελ ΑΑΑ:
 πξηλ ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ
θαθέινπ αδεηνδφηεζεο
 κεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο φπνηε απηφ θξηζεί
ζθφπηκν ή αλαγθαίν
πγεηνλνκηθνί, δηελεξγνχληαη ηαθηηθά ε έθηαθηα ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο
επηηφπηνη, δηελεξγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηαπιηζκνχ ηαθηηθά ή
έθηαθηα.
- Οη ηαθηηθνί επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη ππνρξεσηηθά:
 θαηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο
 αλά δηεηία, ζηε ζπλέρεηα
- Οη έθηαθηνη επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη


νπνηεδήπνηε θξηζεί απαξαίηεην ή αλαγθαίν απφ ηελ ΑΑΑ



φηαλ ππάξρνπλ θαηαγγειίεο κε βάζηκεο ελδείμεηο γηα
παξαβάζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ησλ πγεηνλνκηθψλ ή
πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ ή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζπλαθνχο θαη
παξάιιειεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο
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2. ΚΤΡΩΔΗ
Όηαλ δηαπηζησζνχλ κεηά απφ απηνςία παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο λφκνπ ή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζπλαθνχο θαη παξάιιειεο ζρεηηθήο
λνκνζεζίαο, κε απφθαζε ηεο ΑΑΑ θαη κεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο
Δπηηξνπήο ηαπιηζκνχ είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη ζε βάξνο

ηνπ

θνξέα ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο νη παξαθάησ θπξψζεηο:
νιηθή ή κεξηθή, πξνζσξηλή νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο κε αληίζηνηρε αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη
ρνξήγεζε πξνζεζκίαο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ
αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο, ηε ζπρλφηεηα, ηελ
ππνηξνπή, ηελ πξνθαινχκελε πεξηβαιινληηθή θαη πγεηνλνκηθή
επηβάξπλζε
δηνηθεηηθφ πξφζηηκν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θπκαίλεηαη απφ 5.000 σο
75.000 επξψ αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο, ηε
ζπρλφηεηα, ηελ ππνηξνπή, ηελ πξνθαινχκελε πεξηβαιινληηθή θαη
πγεηνλνκηθή επηβάξπλζε
ζπλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ
δηνηθεηηθφ πξφζηηκν, ζην θνξέα ηε θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο θαη
ζηνπο κεραληθνχο ή γεσηερληθνχο πνπ ππνγξάθνπλ ηηο ππεχζπλεο
δειψζεηο ηνπ λ.1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α΄) ζηελ πεξίπησζε πνπ
δηαπηζησζεί φηη ην πεξηερφκελφ ηνπο ήηαλ ςεπδέο. Σν χςνο ηνπ ελ
ιφγσ πξνζηίκνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 10.000 θαη 100.000 επξψ.
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3. ΓΗΑΚΟΠΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΩΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θηελνηξνθηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ επηζεκαίλεηαη φηη, ηειεί ππφ έθδνζε ε πξνβιεπφκελε ζην
άξζξν 10 παξ. 7 ηνπ λ. 4056/2012, ΚΤΑ, ε νπνία εμεηδηθεχεη θαη ξπζκίδεη
ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ παξαπάλσ θπξψζεσλ.
Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο ελ ιφγσ ΚΤΑ γηα ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε ζπλαθή θαη παξάιιειε λνκνζεζία θαη
εηδηθφηεξα, φηη πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 ηνπ λ. 4056/2012 θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9 ηεο ππ’ αξ. Τ1β/2000/2903-1995 πγεηνλνκηθήο δηάηαμεο θαη ζην άξζξν 8 ηνπ λ.1590/1986.
πλνπηηθά ε δηαδηθαζία είλαη ε εμήο:
1. Έιεγρνο θαη απηνςία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο θηελνηξνθηθήο
εγθαηάζηαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή ηαπιηζκνχ
2. Γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηαπιηζκνχ ζηελ ΑΑΑ
3. Έγγξαθε θιήζε ζε αθξφαζε, κε απνδεηθηηθφ επίδνζεο, ηνπ
θαηφρνπ ηεο άδεηαο ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο ή ηνπ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ ηνπ ή ηνπ κεραληθνχ ή ηνπ

γεσηερληθνχ πνπ

ππέγξαςε ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη
πξνθνξηθά ή γξαπηά εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
ηηο απφςεηο ηνπ
4. Δλεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο ηαπιηζκνχ γηα ηα ηπρφλ λέα δεδνκέλα
πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ αθξφαζε
5. Γλσκνδφηεζε εθ λένπ ηεο Δπηηξνπήο ηαπιηζκνχ ζηελ ΑΑΑ, κεηά
ηελ εμέηαζε ησλ ηπρφλ λέσλ ζηνηρείσλ:
-

είηε

γηα ηε ρνξήγεζε πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ θαηά

κέγηζην, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζνχλ νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο
απνθαηάζηαζεο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θαη
εθφζνλ θξηζεί φηη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ζην
ελδηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ απεηιείηαη ε δεκφζηα πγεία
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-

είηε γηα ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο

6. ηε ζπλέρεηα θαη θαηά πεξίπησζε ε ΑΑΑ:
-

είηε ρνξεγεί πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ θαηά κέγηζην ζην
θνξέα ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ θαη ηαπηφρξνλα θαζνξηζκφο ηηο απαξαίηεηεο
βειηησηηθέο εξγαζίεο

-

είηε

εθδίδεη

απφθαζε

δηαθνπήο

ηεο

ιεηηνπξγίαο

ηεο

θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο κε νξηζκφ ηεο απαηηνχκελεο γηα
ηελ απνκάθξπλζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ πξνζεζκίαο θαη κε
πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ
7. πγθξφηεζε επηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν
8 ηνπ λ.1590/1986, απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε απνηεινχκελε απφ ηνλ
νηθείν αζηπλνκηθφ δηνηθεηή, ην δηεπζπληή Κηεληαηξηθήο ηεο νηθείαο
Πεξηθέξεηαο θαη ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηνκέα πγείαο ηεο νηθείαο
Πεξηθέξεηαο:
-

είηε γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ
πεξίπησζε πνπ δελ απνκαθξπλζεί απφ ηνλ θνξέα ηεο
θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο

-

είηε γηα ηε ζθξάγηζε ηνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο
εγθαηάζηαζεο ή ησλ απνζεθψλ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά
ηελ απνκάθξπλζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ απφ ην θνξέα ηε
θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο
εκεηψλεηαη φηη γηα ηε ζθξάγηζε είλαη δπλαηφλ ε Δπηηξνπή λα
δεηήζεη θαη ηε ζπλδξνκή ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ

8. Δηδνπνίεζε απφ ηελ ΑΑΑ ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ ή ηνπ
ζπζηήκαηνο ειεθηξνδφηεζεο κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηνπ θνξέα
ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο γηα ηε δηαθνπή ηεο παξνρήο
ειεθηξηθνχ

ξεχκαηνο

ζηε

ζπγθεθξηκέλε

εγθαηάζηαζε

εληφο

πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η
1. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ – ΛΟΗΠΑ ΘΔΜΑΣΑ
χκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ λ. 4056/2012, νη θηελνηξνθηθέο
εγθαηαζηάζεηο
νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ρσξίο άδεηα εγθαηάζηαζεο
νη νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ρσξίο άδεηα ζε δάζε, δαζηθέο ή
δεκφζηεο εθηάζεηο
ησλ νπνίσλ έρεη δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία
ησλ

νπνίσλ

νη

θηηξηαθέο

εγθαηαζηάζεηο

έρνπλ

ραξαθηεξηζζεί

απζαίξεηεο
θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ, ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ άδεηα
εγθαηάζηαζεο κε βάζε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6, εληφο ηξηψλ εηψλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο αλαζηέιινληαη πξνζσξηλά νη
ηπρφλ εθδνζείζεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο απνβνιήο, επηβνιήο πξνζηίκσλ θαη
θαηεδάθηζεο.
Οη παξαπάλσ

δηνηθεηηθέο

πξάμεηο αλαζηέιινληαη κε ηελ έθδνζε

αλαθιεηηθψλ απνθάζεσλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηηο εμέδσζαλ ή πνπ είλαη
αξκφδηεο θαηά ην ρξφλν ηεο απφθαζεο, κε πξφηαζε ηεο ΑΑΑ θαη κεηά
απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο ηαπιηζκνχ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε παξαπάλσ παξάηαζε δελ ρνξεγείηαη ζε εθείλεο ηηο
πεξηπηψζεηο ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηηο νπνίεο έρνπλ
θαηαγξαθεί πξφδειεο παξαβάζεηο, ηεο ζπλαθνχο θαη παξάιιειεο
ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ππάξρεη αληηθεηκεληθή
αδπλακία άξζεο ησλ παξαηππηψλ .
Μεηά ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο, νη απφ 10-04-2012 δηεπθξηλίζεηο παχνπλ
λα ηζρχνπλ δηφηη πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθδηδφκελε δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Καζεγεηήο
ΝΑΠΟΛΔΩΝ ΜΑΡΑΒΔΛΗΑ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΑΝΑ ΣΑΓΗΟ
ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ: ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
ΜΔ BΑΖ ΣΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΗ
ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΟΤ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
Ζ παξάιιειε θαη ζπλαθήο λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία
αδεηνδφηεζεο ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ αθνξά:
1. ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο, θαη
δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ εμήο λφκσλ, π.δ.
θαλνληζκψλ, ΚΤΑ θαη ΤΑ :
ην λ. 3955/2011 (ΦΔΚ 89 Α’ )
ην λ. 4014/2011(ΦΔΚ 209 Α΄)
ην λ. 3698/2008 (ΦΔΚ 198 Α΄)
ην λ. 3399/2005 (ΦΔΚ 255 Α΄)
ην λ. 3208/2003 (ΦΔΚ 303 Α΄)
ην λ. 1579/1985 (ΦΔΚ 217 Α΄)
ην λ. 998/1979 (ΦΔΚ 289 Α΄)
ην π.δ. 190/1981 (ΦΔΚ 54 Α΄)
ηα άξζξα 6 θαη 7 ηεο ππ’ αξ. Τ1β/2000/29-03-1995 (ΦΔΚ 343 Β΄)
πγηεηνλνκηθήο δηάηαμεο
ηελ ππ’ αξ. 1958/13-01-2012 (ΦΔΚ 21 Β΄) ΚΤΑ θαη φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 20741/27-04-2012 (ΦΔΚ 1565 Β΄) ΚΤΑ
ηελ ππ’ αξ. Ζ.Π. 50981/1308/11-12-2006 (ΦΔΚ 1895 Β΄) ΚΤΑ, θαη ηπρφλ
άιιεο φκνηεο ΚΤΑ πνπ αθνξνχλ ζε πξνγξάκκαηα δξάζεο ζε
εππξφζβιεηεο δψλεο απφ ληηξνξξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο
ηελ ππ’ αξ. 244203/16-01-2006 (ΦΔΚ 75 Β΄) ΚΤΑ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη
ηελ ππ’ αξ. 11014/703/Φ104/14-03-2003 (ΦΔΚ 332 Β΄) ΚΤΑ
ηελ ππ’ αξ. 85167/820/20-03-2000 (ΦΔΚ 477 Β΄) ππνπξγηθή απφθαζε
ηελ ππ’ αξ. 33318/3028/1998 (ΦΔΚ 1289 Β΄) ΚΤΑ
θαζψο θαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε
2. ηελ πγηεηλή θαη θαιή δηαβίωζε ηωλ δώωλ, θαη εηδηθφηεξα θαη δηέπεηαη
απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ εμήο λφκσλ, π.δ. θαλνληζκψλ, ΚΤΑ
θαη ΤΑ :
ην π.δ. 374/2011 (ΦΔΚ 251 Α΄)
ην π.δ. 216/2003 (ΦΔΚ 181 Α΄)
ην π.δ. 215/2003 (ΦΔΚ 181 Α΄)
ην π.δ. 179/1998 (ΦΔΚ 133 Α΄)
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ην π.δ. 139/1995 (ΦΔΚ 89 Α΄)
ηνλ Καλ. (ΔΚ) 1538/91
ηελ νδεγία 2008/120/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ
ηελ νδεγία 2007/43/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ
θαζψο θαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε
3. ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ηωλ εξγαδνκέλωλ, θαη δηέπεηαη απφ ηηο εηδηθέο
ηζρχνπζεο

δηαηάμεηο

ηεο

εξγαηηθήο

λνκνζεζίαο

θαη

ηηο

ζρεηηθέο

πγηεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαηά πεξίπησζε
4. ηελ κέζνδν θαηαζθεπήο ηωλ θηελνηξνθηθώλ εγθαηαζηάζεωλ, ηελ
ηδηνθηεζία θαη ηηο λόκηκεο ρξήζεηο γεο, θαη δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο θαη
ηηο δηαηάμεηο ησλ εμήο λφκσλ, π.δ. θαλνληζκψλ, ΚΤΑ θαη ΤΑ ::
ην λ. 3937/2011 (ΦΔΚ 60 Α΄)
ην λ.1577/1985 (ΦΔΚ 210 Α΄) θαη φπσο ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ην λ.
4067/2012 (ΦΔΚ 79 Α΄)
ην λ. 2971/2001 (ΦΔΚ 285 Α΄)
ηελ ππ’ αξ. 281273/27-08-2004 (ΦΔΚ 1396 Β΄) ΚΤΑ
ηελ ππ’ αξ. 5888/03-02-2004 (ΦΔΚ 355 Β΄) ΚΤΑ
ηελ ππ’ αξ. 33318/3028/1998 (ΦΔΚ 1289 Β΄) ΚΤΑ
ην θψδηθα βαζηθήο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο (ΦΔΚ 580 Γ΄/1999)
θαζψο θαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε
5. ηελ πξνζηαζία ηωλ δαζώλ, θαη δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο
ησλ εμήο λφκσλ, π.δ. θαλνληζκψλ, ΚΤΑ θαη ΤΑ :
ην λ. 3208/2003 (ΦΔΚ 303 Α΄)
ην π.δ. 190/1981 (ΦΔΚ 54 Α΄)
ην λ. 998/1979 (ΦΔΚ 289 Α΄)
ην λ.δ. 86/1969 (ΦΔΚ 7 Α΄)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ
ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΑΝΑ ΣΑΓΗΟ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ

ΠΡΩΣΟ ΣΑΓΙΟ (ΠΡΟΩΡΙΝΖ ΑΓΔΙΟΓΟΣΖΖ ΜΔ ΣΖ XΟΡΖΓΖΖ ΠΡΟΩΡΙΝΖ ΑΓΔΙΑ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ)
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔ
ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔ
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ
ΠΡΟΥΔΙΡΑ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΟΤ
ΚΔΛΔΣΟ
ΠΡΟΣΤΠΑ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ
ΑΠΑΙΣΟΤΝ ΑΓΔΙΑ
ΘΔΡΜΟΚΖΠΙΟΤ
ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΜΔΥΡΙ
ΟΙΚΟΓΟΜΖ
300 η.κ.
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΖ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΖ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΖ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΖ
ΚΑΣΑΣΑΞΖ
ΚΑΣΑΣΑΞΖ
ΚΑΣΑΣΑΞΖ
ΚΑΣΑΣΑΞΖ
Β
ΑΗΣΖΖ
ΓΖΛΧΖ ΑΝΑΛΖΦΖ ΠΠΓ
Τ.Γ.
ΔΚΘΔΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΟΤ
ΜΠΔ
ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΣΖΡΖΖ
ΣΤΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΣΖΡΖΖ
ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΑΓΔΗΑ ή
ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΌ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ
ΑΓΔΗΑ ή ΑΠΟΦΑΖ
ΔΞΑΗΡΔΖ ΑΠΌ
ΚΑΣΔΓΑΦΗΖ
ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΑΓΔΗΑ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΠΟΤ
ΜΔΟΛΑΒΔΗ ΑΠΌ ΣΖΝ
ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ
ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΣΖ
ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ ΠΡΑΞΖ

ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΣΖ
ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ ΠΡΑΞΖ

ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΖ
ΚΑΣΑΣΑΞΖ

ΝΑΗ
ΝΑΗ
-

Α1, Α2
ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

Α1, Α2
ΝΑΗ
-

ΝΑΗ
-

Α1,Α2
ΝΑΗ
-

ΝΑΗ
-

Α1, Α2
ΝΑΗ
-

ΝΑΗ
-

-

ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ
-

ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ
-

ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΝΑΗ

ΝΑΗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΝΑΗ

ΝΑΗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΝΑΗ

ΝΑΗ

-

-

-

-

-

-

-

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΣΡΔΗ ΜΖΝΔ

ΣΡΔΗ ΜΖΝΔ

ΔΚΓΗΓΔΣΑΗ ΔΝΣΟ
ΜΖΝΟ ΑΠΌ ΣΖΝ
ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΟΤ
ΦΑΚΔΛΛΟΤ ΜΔΣΑ
ΑΠΌ ΑΤΣΟΦΗΑ ΚΑΗ
ΥΧΡΗ ΣΖΝ
ΠΡΟΚΟΜΗΖ
ΔΠΗΠΛΔΟΝ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ

ΑΤΘΖΜΔΡΟΝ

ΣΡΔΗ ΜΖΝΔ

ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΔΣΑΗ
ΑΡΥΗΚΑ ΣΟΝ ΠΡΧΣΟ
ΥΡΟΝΟ ΑΠΌ ΣΖΝ
ΔΚΓΟΖ ΣΖ ΚΑΗ
ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΓΗΔΣΗΑ

Β

Β

ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΖ
ΚΑΣΑΣΑΞΖ

Α1,Α2
ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΔΝΑ ΜΖΝΑ

Β

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΟΤ
ΑΠΑΙΣΟΤΝ ΑΓΔΙΑ
ΟΙΚΟΓΟΜΖ

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΑΤΘΖΜΔΡΟΝ

Β

ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΖ
ΚΑΣΑΣΑΞΖ

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔ
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ
ΠΡΟΣΤΠΑ
ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΜΔΥΡΙ
300 η.κ.
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΖ
ΚΑΣΑΣΑΞΖ

Α1, Α2
ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΑΤΘΖΜΔΡΟΝ

Β

ΠΡΟΥΔΙΡΑ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔ
ΚΔΛΔΣΟ
ΘΔΡΜΟΚΖΠΙΟΤ

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΑΤΘΖΜΔΡΟΝ

Β

ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΑΓΙΟ (ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ)

Β

ΣΡΔΗ ΜΖΝΔ

ΣΡΔΗ ΜΖΝΔ

ΣΡΔΗ ΜΖΝΔ

ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΔΣΑΗ
ΑΡΥΗΚΑ ΣΟΝ ΠΡΧΣΟ
ΥΡΟΝΟ ΑΠΌ ΣΖΝ
ΔΚΓΟΖ ΣΖ ΚΑΗ
ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΓΗΔΣΗΑ

ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΔΣΑΗ
ΑΡΥΗΚΑ ΣΟΝ ΠΡΧΣΟ
ΥΡΟΝΟ ΑΠΌ ΣΖΝ
ΔΚΓΟΖ ΣΖ ΚΑΗ
ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΓΗΔΣΗΑ

ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΔΣΑΗ
ΑΡΥΗΚΑ ΣΟΝ ΠΡΧΣΟ
ΥΡΟΝΟ ΑΠΌ ΣΖΝ
ΔΚΓΟΖ ΣΖ ΚΑΗ
ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΓΗΔΣΗΑ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ
ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΟΤ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
Α/Α

ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΙΑ Α1

ΔΙΓΟ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ

ΣΙΜΖ ΑΝΑΓΩΓΖ
Θέζεης πάτσλζες/εθηροθής

1
2
3
4
5

5

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο θνηόπνπισλ
πάρπλζεο
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο σνηόθσλ νξλίζσλ
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ρνίξσλ πάρπλζεο
(άλσ ησλ 30 θηιώλ)
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ρνηξνκεηέξσλ (κε ηα
παξάγσγά ηνπο κέρξη βάξνπο 30 θηιώλ)
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ρνηξνκεηέξσλ (κε ηα
παξάγσγά ηνπο κέρξη ηειηθεο πάρπλζεο)

7
8

9

Ιζοδύλακα δώα

Θέζεης πάτσλζες/εθηροθής

Ιζοδύλακα δώα

Πεξηζζόηεξεο από 75.000

Πεξηζζόηεξα από 300

Από 15.000 κέρξη 75.000

Από 60 κέρξη 300

1 ηζνδύλακν δών = 250 θνηόπνπια πάρπλζεο

Πεξηζζόηεξεο από 45.000
Πεξηζζόηεξεο από 3.000

Πεξηζζόηεξα από 300
Πεξηζζόηεξα από 375

Από 9.000 κέρξη 45.000
Από 500 κέρξη 3.000

Από 60 κέρξη 750
Από 62,5 κέρξη 375

1 ηζνδύλακν δών =150 σνηόθεο όξληζεο
1 ηζνδύλακν δών = 8 ρνίξνη πάρπλζεο

Πεξηζζόηεξεο από 1.200

Πεξηζζόηεξα από 400

Από 300 κέρξη 1.200

Από 100 κέρξη 400

Πεξηζζόηεξεο από 400

Πεξηζζόηεξα από 400

Από 100 κέρξη 400

Από 100 κέρξη 400

1 ηζνδύλακν δών = 3 ρνηξνκεηέξεο κε ηα
παξάγσγά ηνπο
1 ηζνδύλακν δών = 1 ρνηξνκεηέξα κε ηα
παξάγσγά ηεο

Αρηζκός θοληθιοκεηέρωλ

Ιζοδύλακα δώα

Αρηζκός θοληθιοκεηέρωλ

Ιζοδύλακα δώα

Πεξηζζόηεξεο από 1.000

Πεξηζζόηεξα από 20

Αρηζκός εθηρεθοκέλωλ
πηελώλ/δώωλ

Ιζοδύλακα δώα

Πεξηζζόηεξα από 3.000
Πεξηζζόηεξα από 3.000
Πεξηζζόηεξα από 90.000
Πεξηζζόηεξα από 30.000
Πεξηζζόηεξα από 1.200

Πεξηζζόηεξα από 30
Πεξηζζόηεξα από 30
Πεξηζζόηεξα από 30
Πεξηζζόηεξα από 30
Πεξηζζόηεξα από 30

- θαζηαλνί
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο αηγνπξνβάησλ
- εληόο πεξηνρώλ NATURA
- εθηόο πεξηνρώλ NATURA
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο κνζραξηώλ
πάρπλζεο
- εληόο πεξηνρώλ NATURA
- εθηόο πεξηνρώλ NATURA
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο αγειάδσλ
γαιαθηνπαξαγσγήο
- εληόο πεξηνρώλ NATURA

Πεξηζζόηεξα από 7.500

Πεξηζζόηεξα από 30

1 ηζνδύλακν δών = 100 ρήλεο/πάπηεο
1 ηζνδύλακν δών = 100 ηλδηάλνη
1 ηζνδύλακν δών = 3.000 νξηύθηα
1 ηζνδύλακν δών = 1.000 πέξδηθεο
1 ηζνδύλακν δών = 40 ζηξνπζνθάκεινη
αλεμαξηήησο ειηθίαο
1 ηζνδύλακν δών = 250

Πεξηζζόηεξα από 1.500
Πεξηζζόηεξα από 2.500

Πεξηζζόηεξα από 30
Πεξηζζόηεξα από 50

1 ηζνδύλακν δών = 50 αηγνπξόβαηα
1 ηζνδύλακν δών = 50 αηγνπξόβαηα

Πεξηζζόηεξα από 200
Πεξηζζόηεξα από 300

Πεξηζζόηεξα από 100
Πεξηζζόηεξα από 150

1 ηζνδύλακν δών =2 κνζράξηα πάρπλζεο
1 ηζνδύλακν δών =2 κνζράξηα πάρπλζεο

Πεξηζζόηεξα από 100

Πεξηζζόηεξα από 100

- εθηόο πεξηνρώλ NATURA

Πεξηζζόηεξα από 150

Πεξηζζόηεξα από 150

1 ηζνδύλακν δών =1 αγειάδα
γαιαθηνπαξαγσγήο
1 ηζνδύλακν δών =1 αγειάδα
γαιαθηνπαξαγσγήο

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο θνπλειηώλ
Αρηζκός εθηρεθοκέλωλ
πηελώλ/δώωλ

6

ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΙΑ Α2

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο άιισλ πηελώλ
- ρήλεο/πάπηεο
- ηλδηάλνη
- νξηύθηα
- πέξδηθεο
- ζηξνπζαθάκεινη

Ιζοδύλακα δώα

1 ηζνδύλακν δών = 50 θνληθινκεηέξεο κε ηα
παξάγσγά ηνπο
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ (ζπλέρεηα)
ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΟΤ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΓΟ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ

ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΙΑ Α1

ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΙΑ Α2
ΣΙΜΖ ΑΝΑΓΩΓΖ

Θέζεης πάτσλζες/εθηροθής

10

Θέζεης πάτσλζες/εθηροθής

Πεξηζζόηεξα από 200

Πεξηζζόηεξα από 100

- εθηόο πεξηνρώλ NATURA

Πεξηζζόηεξα από 300

Πεξηζζόηεξα από 150

Αρηζκός εθηρεθοκέλωλ
πηελώλ/δώωλ
Πεξηζζόηεξα από 100

Ιζοδύλακα δώα
Πεξηζζόηεξα από 100

1 ηζνδύλακν δών =1 ίππνο

Πεξηζζόηεξα από 500
Πεξηζζόηεξα από 1.500

Πεξηζζόηεξα από 100
Πεξηζζόηεξα από 100

1 ηζνδύλακν δών = 50 ελήιηθα κηλθ
1 ηζνδύλακν δών =15 αιεπνύδεο

Πεξηζζόηεξα από 1.500

Πεξηζζόηεξα από 100

Τπνινγίδνληαη θαηά
πεξίπησζε

Από 100 κέρξη 400

1 ηζνδύλακν δών =15 ζθύινη
αλεμαξηήησο ειηθίαο
Σα ηζνδύλακα δώα ππνινγίδνληαη σο
ην ζύλνιν ησλ επηκέξνπο
ηζνδπλάκσλ δώσλ πνπ εθηξέθνληαη
ζηελ κνλάδα

Ιζοδύλακα δώα

14

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο
ηππνεηδώλ
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο κηλθ
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο
αιεπνύδσλ
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ζθύισλ

15

Μηθηέο κνλάδεο

Τπνινγίδνληαη θαηά
πεξίπησζε

16

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο
ζαιηγθαξηώλ
Πξσνεκθαληδόκελεο εθηξνθέο

Οιεο νη κνλάδεο εθηξνθήο ζαιηγθαξηώλ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Β

Μνλάδεο εθηξνθήο κε ελδεκηθώλ
εηδώλ
Δθθνιαπηήξηα

Όιεο νη κνλάδεο εθηξνθήο κε ελδεκηθώλ εηδώλ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Α

12
13

17
18
19

Ιζοδύλακα δώα

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο
αγειάδσλ ειεύζεξεο βνζθήο
- εληόο πεξηνρώλ NATURA

Αρηζκός εθηρεθοκέλωλ
πηελώλ/δώωλ
11

Ιζοδύλακα δώα

Πεξηζζόηεξα από
400

1 ηζνδύλακν δών = 2 αγειάδεο
ειεύζεξεο βνζθήο
1 ηζνδύλακν δών = 2 αγειάδεο
ειεύζεξεο βνζθήο

Όιεο νη πξσηνεκθαληδόκελεο εθηξνθέο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Α

Όια ηα εθθνιαπηήξηα θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Β
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ (ζπλέρεηα)
ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΟΤ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
Α/Α

ΔΙΓΟ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ

ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΙΑ Β
ΣΙΜΖ ΑΝΑΓΩΓΖ
Θέζεης πάτσλζες/εθηροθής

1
2
3
4
5

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο θνηόπνπισλ
πάρπλζεο
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο σνηόθσλ
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ρνίξσλ πάρπλζεο
(άλσ ησλ 30 θηιώλ)
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ρνηξνκεηέξσλ (κε
ηα παξάγσγά ηνπο κέρξη βάξνπο 30 θηιώλ)
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ρνηξνκεηέξσλ (κε
ηα παξάγσγά ηνπο κέρξη ηειηθεο πάρπλζεο)

5

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο θνπλειηώλ

6

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο άιισλ πηελώλ
- ρήλεο/πάπηεο
- ηλδηάλνη
- νξηύθηα
- πέξδηθεο
- ζηξνπζαθάκεινη
- θαζηαλνί
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο αηγνπξνβάησλ
- εληόο πεξηνρώλ NATURA
- εθηόο πεξηνρώλ NATURA
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο κνζραξηώλ
πάρπλζεο
- εληόο πεξηνρώλ NATURA
- εθηόο πεξηνρώλ NATURA
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο αγειάδσλ
γαιαθηνπαξαγσγήο
- εληόο πεξηνρώλ NATURA
- εθηόο πεξηνρώλ NATURA

7

8

9

Ιζοδύλακα δώα

Από 300 κέρξη 15.000

Από 1,2 κέρξη 60

1 ηζνδύλακν δών = 250 θνηόπνπια πάρπλζεο

Από 200 κέρξη 9.000
Από 25 κέρξη 500

Από 1,3 κέρξη 60
Από 3,125 κέρξη 62,5

1 ηζνδύλακν δών =150 σνηόθεο όξληζεο
1 ηζνδύλακν δών = 8 ρνίξνη πάρπλζεο

Από 15 κέρξη 300

Από 5 κέρξη 100

1 ηζνδύλακν δών = 3 ρνηξνκεηέξεο κε ηα παξάγσγά ηνπο

Από 8 έσο 100

Από 8 έσο 100

1 ηζνδύλακν δών = 1 ρνηξνκεηέξα κε ηα παξάγσγά ηεο

Αρηζκός θοληθιοκεηέρωλ

Ιζοδύλακα δώα

Από 50 κέρξη 1.000
Αρηζκός εθηρεθοκέλωλ
πηελώλ/δώωλ

Από 1 κέρξη 20
Ιζοδύλακα δώα

1 ηζνδύλακν δών = 50 θνληθινκεηέξεο κε ηα παξάγσγά ηνπο

Από 100 κέρξη 3.000
Από 100 κέρξη 3.000
Από 3.000 κέρξη 90.000
Από 1.000 κέρξη 30.000
Από 40 κέρξη 1.200
Από 250 κέρξη 7.500

Από 1 κέρξη 30
Από 1 κέρξη 30
Από 1 κέρξη 30
Από 1 κέρξη 30
Από 1 κέρξη 30
Από 1 κέρξη 30

1 ηζνδύλακν δών = 100 ρήλεο/πάπηεο
1 ηζνδύλακν δών = 100 ηλδηάλνη
1 ηζνδύλακν δών = 3.000 νξηύθηα
1 ηζνδύλακν δών = 1.000 πέξδηθεο
1 ηζνδύλακν δών = 40 ζηξνπζνθάκεινη αλεμαξηήησο ειηθίαο
1 ηζνδύλακν δών = 250

Από 200 κέρξη 1.500
Από 400 κέρξη 2.500

Από 4 κέρξη 30
Από 8 κέρξη 50

1 ηζνδύλακν δών = 50 αηγνπξόβαηα
1 ηζνδύλακν δών = 50 αηγνπξόβαηα

Από 20 κέρξη 200
Από 40 κέρξη 300

Από 10 κέρξη 100
Από 20 κέρξη 150

1 ηζνδύλακν δών =2 κνζράξηα πάρπλζεο
1 ηζνδύλακν δών =2 κνζράξηα πάρπλζεο

Από 10 κέρξη 100
Από 20 κέρξη 150

Από 10 κέρξη 100
Από 20 κέρξη 150

1 ηζνδύλακν δών =1 αγειάδα γαιαθηνπαξαγσγήο
1 ηζνδύλακν δών =1 αγειάδα γαιαθηνπαξαγσγήο

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/54

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ (ζπλέρεηα)
ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΟΤ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
Α/Α

ΔΙΓΟ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ

ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΙΑ Β
ΣΙΜΖ ΑΝΑΓΩΓΖ
Θέζεης πάτσλζες/εθηροθής

10

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο αγειάδσλ
ειεύζεξεο βνζθήο
- εληόο πεξηνρώλ NATURA
- εθηόο πεξηνρώλ NATURA

11
12
13
14
15

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ηππνεηδώλ
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο κηλθ
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο αιεπνύδσλ
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ζθύισλ
Μηθηέο κνλάδεο

16
17
18
19

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ζαιηγθαξηώλ
Πξσνεκθαληδόκελεο εθηξνθέο
Μνλάδεο εθηξνθήο κε ελδεκηθώλ εηδώλ
Δθθνιαπηήξηα

Από 20 κέρξη 200
Από 40 κέρξη 300
Αρηζκός εθηρεθοκέλωλ
πηελώλ/δώωλ
Από 5 κέρξη 100
Από 250 κέρξη 5.000
Από 75 κέρξη 1.500
Από 75 κέρξη 1.500
Τπνινγίδνληαη θαηά
πεξίπησζε

Ιζοδύλακα δώα

Από 10 κέρξη 100
Από 20 κέρξη 150
Ιζοδύλακα δώα

1 ηζνδύλακν δών = 2 αγειάδεο ειεύζεξεο βνζθήο
1 ηζνδύλακν δών = 2 αγειάδεο ειεύζεξεο βνζθήο

Από 5 κέρξη 100
Από 5 κέρξη 100
Από 5 κέρξη 100
Από 5 κέρξη 100
Από 8 κέρξη 100

1 ηζνδύλακν δών =1 ίππνο
1 ηζνδύλακν δών = 50 ελήιηθα κηλθ
1 ηζνδύλακν δών =15 αιεπνύδεο
1 ηζνδύλακν δών =15 ζθύινη αλεμαξηήησο ειηθίαο
Σα ηζνδύλακα δώα ππνινγίδνληαη σο ην ζύλνιν ησλ επηκέξνπο
ηζνδπλάκσλ δώσλ πνπ εθηξέθνληαη ζηελ κνλάδα

Όιεο νη κνλάδεο εθηξνθήο ζαιηγθαξηώλ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Β
Όιεο νη πξσηνεκθαληδόκελεο εθηξνθέο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Α
Όιεο νη κνλάδεο εθηξνθήο κε ελδεκηθώλ εηδώλ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Α
Όια ηα εθθνιαπηήξηα θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Β
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1
AITHΖ ΓΙΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΠΡΟΥΔΙΡΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ
ΠΡΟ: Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ…………………………………

Ολνκαηεπώλπκν/Δπσλπκία θνξέα:
Ολνκαηεπώλπκν ππεύζπλνπ επηθνηλσλίαο:
Γηεύζπλζε επηθνηλσλίαο ππεπζύλνπ:
Γηεύζπλζε θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο:

Ο/Ζ θάησζη ππνγεγξακκέλνο/ε, κε ηελ παξνύζα,

Αξ. δειηίνπ ηαπηόηεηαο θνξέα:

αηηνύκαη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο γηα

Tειέθσλν:

ηελ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θηελνηξνθηθή κνπ

Fax:

εθκεηάιιεπζε, ζηα πιαίζηα ηνπ λ. 4056/2012.

E-Mail:
Kσδηθόο εθκεηάιιεπζεο:
Γπλακηθόηεηα ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο
(είδνο, θπιή θαη αξηζκόο δώσλ):
Θέζε ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ κε
ζπληεηαγκέλεο αλαθνξάο:

HΜΔΡΟΜΖΝΙΑ, ……………………….
Ο/Ζ αηηώλ/ούζα
……………………
(σπογραθή)

ΤΝΖΜΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ
1. Γήισζε αλάιεςεο ΠΠΓ
2. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ .1599/1986

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/56

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2
AITHΖ ΓΙΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΠΡΟΩΡΙΝΖ ΑΓΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 2.αα, 2.ββ. θαη 3
ΠΡΟ: Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ…………………………………

Ολνκαηεπώλπκν/Δπσλπκία θνξέα:
Ολνκαηεπώλπκν ππεύζπλνπ επηθνηλσλίαο:
Γηεύζπλζε επηθνηλσλίαο ππεπζύλνπ:
Γηεύζπλζε θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο:
Αξ. δειηίνπ ηαπηόηεηαο θνξέα:

Ο/Ζ θάησζη ππνγεγξακκέλνο/ε, κε ηελ παξνύζα,

Tειέθσλν:

αηηνύκαη ηελ ρνξήγεζε πξνζσξηλήο άδεηαο

Fax:

εγθαηάζηαζεο γηα ηελ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία

E-Mail:

θηελνηξνθηθή κνπ εθκεηάιιεπζε, ζηα πιαίζηα ηνπ

Kσδηθόο εθκεηάιιεπζεο:

λ. 4056/2012.

Γπλακηθόηεηα ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο
(είδνο, θπιή θαη αξηζκόο δώσλ):
Θέζε ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ κε
ζπληεηαγκέλεο αλαθνξάο:

HΜΔΡΟΜΖΝΙΑ, ……………………….
Ο/Ζ αηηώλ/ούζα
……………………
(σπογραθή)

ΤΝΖΜΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ
1. Μειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ (ΜΠΔ) γηα ηηο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηεγνξίαο Α΄ ηνπ Ν.
4014/2011 ή Γήισζε αλάιεςεο ΠΠΓ γηα ηηο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηεγνξίαο Β΄ ηνπ Ν.
4014/2011
2. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν . 1599/1986
3. Έθζεζε γεσηερληθνύ ζπκβνύινπ
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/57

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 3
AITHΖ ΓΙΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ ΔΓΚΑΣΤΑΣΑΔΙ
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 2.αα
ΠΡΟ: Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ…………………………………

Ολνκαηεπώλπκν/Δπσλπκία θνξέα:
Ολνκαηεπώλπκν ππεύζπλνπ επηθνηλσλίαο:
Γηεύζπλζε επηθνηλσλίαο ππεπζύλνπ:
Γηεύζπλζε θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο:

Ο/Ζ θάησζη ππνγεγξακκέλνο/ε, κε ηελ παξνύζα,

Αξ. δειηίνπ ηαπηόηεηαο θνξέα:

αηηνύκαη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο γηα

Tειέθσλν:

ηελ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θηελνηξνθηθή κνπ

Fax:

εθκεηάιιεπζε, ζηα πιαίζηα ηνπ λ. 4056/2012.

E-Mail:
Kσδηθόο εθκεηάιιεπζεο:
Γπλακηθόηεηα ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο
(είδνο, θπιή θαη αξηζκόο δώσλ):
Θέζε ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ κε
ζπληεηαγκέλεο αλαθνξάο:

HΜΔΡΟΜΖΝΙΑ, ……………………….
Ο/Ζ αηηώλ/ούζα
……………………
(σπογραθή)

ΤΝΖΜΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ
1. Πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο
2. Πηζηνπνηεηηθό ηήξεζεο ηνπ ηύπνπ θαηαζθεπήο (όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην ζεκεία ΗΗ.1 ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ θεθαιαίνπ Β ηεο παξνύζαο )

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/58

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 4
AITHΖ ΓΙΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 2.ββ.
ΠΡΟ: Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ…………………………………

Ολνκαηεπώλπκν/Δπσλπκία θνξέα:
Ολνκαηεπώλπκν ππεύζπλνπ επηθνηλσλίαο:
Γηεύζπλζε επηθνηλσλίαο ππεπζύλνπ:
Γηεύζπλζε θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο:

Ο/Ζ θάησζη ππνγεγξακκέλνο/ε, κε ηελ παξνύζα,

Αξ. δειηίνπ ηαπηόηεηαο θνξέα:

αηηνύκαη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο γηα

Tειέθσλν:

ηελ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θηελνηξνθηθή κνπ

Fax:

εθκεηάιιεπζε, ζηα πιαίζηα ηνπ λ. 4056/2012.

E-Mail:
Kσδηθόο εθκεηάιιεπζεο:
Γπλακηθόηεηα ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο
(είδνο, θπιή θαη αξηζκόο δώσλ):
Θέζε ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ κε
ζπληεηαγκέλεο αλαθνξάο:

HΜΔΡΟΜΖΝΙΑ, ……………………….
Ο/Ζ αηηώλ/ούζα
……………………
(σπογραθή)

ΤΝΖΜΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ
1. Πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο
2. Πηζηνπνηεηηθό ηήξεζεο ησλ πξνηύπσλ θαηαζθεπήο (όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην ζεκεία ΗΗ.2 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ θεθαιαίνπ Β ηεο παξνύζαο )

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/59

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 5
AITHΖ ΓΙΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 3
ΠΡΟ: Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ…………………………………

Ολνκαηεπώλπκν/Δπσλπκία θνξέα:
Ολνκαηεπώλπκν ππεύζπλνπ επηθνηλσλίαο:
Γηεύζπλζε επηθνηλσλίαο ππεπζύλνπ:
Γηεύζπλζε θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο:

Ο/Ζ θάησζη ππνγεγξακκέλνο/ε, κε ηελ παξνύζα,

Αξ. δειηίνπ ηαπηόηεηαο θνξέα:

αηηνύκαη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο γηα

Tειέθσλν:

ηελ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θηελνηξνθηθή κνπ

Fax:

εθκεηάιιεπζε, ζηα πιαίζηα ηνπ λ. 4056/2012.

E-Mail:
Kσδηθόο εθκεηάιιεπζεο:
Γπλακηθόηεηα ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο
(είδνο, θπιή θαη αξηζκόο δώσλ):
Θέζε ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ κε
ζπληεηαγκέλεο αλαθνξάο:

HΜΔΡΟΜΖΝΙΑ, ……………………….
Ο/Ζ αηηώλ/ούζα
……………………
(σπογραθή)

ΤΝΖΜΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ
1. Πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο
2. Οηθνδνκηθή άδεηα ή απαιιαγή από έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ή απόθαζε εμαίξεζεο από θαηεδάθηζε ησλ
θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο ή δήισζε απζαηξέηνπ
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/60

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 6

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ …………………………..…
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ…………….
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ
ΣΜΖΜΑ: …………………………………
Διεγθηής: …………………………...
Σει.: ……………………………………….
Fax: ………………………………………..
E-mail: …………………………………….
ΦΤΛΛΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΩΝ ΑΙΣΖΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΠΡΟΩΡΙΝΖ ΑΓΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ
Ολοκαηεπώλσκο/επωλσκία θορέα:………………………………………………………………
Ολοκαηεπώλσκο σπεσζύλοσ:………………………………………………………………………
Θέζε θηελοηροθηθής εγθαηάζηαζες:……………………………………………………………
Κωδηθός εθκεηάιιεσζες
Αρ.πρωη. σποβιεζείζας αίηεζες:………………………………………………………………..
1.

ΑΗΣΖΖ

2.

ΓΖΛΧΖ ΑΝΑΛΖΦΖ Π.Π.Γ. (γηα θηελνηξνθηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαηεγνξίαο Β)

3.

Τ.Γ. λ.1599/1986

Ζκεροκελία ειέγτοσ……………………
Ο ειεγθηής

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ:

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/61

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 7

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ …………………………..…
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ…………….
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ
ΣΜΖΜΑ: …………………………………
Διεγθηής: …………………………...
Σει.: ……………………………………….
Fax: ………………………………………..
E-mail: …………………………………….
ΦΤΛΛΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΩΝ ΑΙΣΖΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΠΡΟΩΡΙΝΖ ΑΓΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δ
ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 2.αα, 2.ββ θαη 3
Ολοκαηεπώλσκο/επωλσκία θορέα:………………………………………………………………
Ολοκαηεπώλσκο σπεσζύλοσ:………………………………………………………………………
Θέζε θηελοηροθηθής εγθαηάζηαζες:……………………………………………………………
Κωδηθός εθκεηάιιεσζες:……………………………………………………………………………
Καηεγορία θηελοηροθηθής εγθαηάζηαζες:……………………………………………………..
Αρ.πρωη. σποβιεζείζας αίηεζες:………………………………………………………………..
1.

ΑΗΣΖΖ

2.α

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ (γηα
θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο θαηεγνξίαο Α1 θαη
Α2) ή

2.β

ΓΖΛΧΖ ΑΝΑΛΖΦΖ Π.Π.Γ. (γηα θηελνηξνθηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαηεγνξίαο Β)

3.

Τ.Γ. λ.1599/1986

4.

ΔΚΘΔΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ
Ζκεροκελία ειέγτοσ……………………
Ο ειεγθηής

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ:
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/62

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 8

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ …………………………..…
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ…………….
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ
ΣΜΖΜΑ: …………………………………
Διεγθηής: …………………………...
Σει.: ……………………………………….
Fax: ………………………………………..
E-mail: …………………………………….
ΦΤΛΛΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΩΝ ΑΙΣΖΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δ
ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 2.αα, 2.ββ θαη 3
Ολοκαηεπώλσκο/επωλσκία θορέα:………………………………………………………………
Ολοκαηεπώλσκο σπεσζύλοσ:………………………………………………………………………
Θέζε θηελοηροθηθής εγθαηάζηαζες:……………………………………………………………
Κωδηθός εθκεηάιιεσζες:…………………………………………………………………………..
Καηεγορία θηελοηροθηθής εγθαηάζηαζες:……………………………………………………..
Αρ.πρωη. σποβιεζείζας αίηεζες:………………………………………………………………..
1.

ΑΗΣΖΖ

2.α

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΣΖΡΖΖ ΣΤΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ (γηα θηελνηξνθηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαηεγνξίαο 2.αα θαη όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην
ζεκεία ΗΗ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θεθαιαίνπ Β ηεο παξνύζαο ) ή

2.β

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ

ΣΖΡΖΖ

ΠΡΟΣΤΠΧΝ

ΚΑΣΑΚΔΤΖ

(γηα

θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο θαηεγνξίαο 2.ββ όπσο αλαιπηηθά
πεξηγξάθεηαη ζην ζεκεία ΗΗ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θεθαιαίνπ Β ηεο
παξνύζαο ) ή
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΑΓΔΗΑ ή ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ ΔΚΓΟΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ
3.

ΑΓΔΗΑ ή ΑΠΟΦΑΖ ΔΞΑΗΡΔΖ ΑΠΟ ΚΑΣΔΓΑΦΗΖ ή ΓΖΛΧΖ
ΑΤΘΑΗΡΔΣΟΤ (γηα θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο θαηεγνξίαο 3

4.

ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
Ζκεροκελία ειέγτοσ……………………
Ο ειεγθηής

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ:
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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ …………………………..…
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ…………….
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ
ΣΜΖΜΑ: …………………………………
Διεγθηής: …………………………...
Σει.: ……………………………………….
Fax: ………………………………………..
E-mail: …………………………………….
ΦΤΛΛΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΠΑΡΑΙΣΖΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΩΝ
Ολοκαηεπώλσκο/επωλσκία θορέα:………………………………………………………………
Ολοκαηεπώλσκο σπεσζύλοσ:………………………………………………………………………
Θέζε θηελοηροθηθής εγθαηάζηαζες:……………………………………………………………
Κωδηθός εθκεηάιιεσζες:…………………………………………………………………………..
Καηεγορία θηελοηροθηθής εγθαηάζηαζες:……………………………………………………..
Αρ.πρωη. σποβιεζείζας αίηεζες:………………………………………………………………..
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΟ

ΝΑΙ

ΟΥΙ

ΓΔΝ
ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ

1.α

Έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο ζηελ πεξίπησζε θπζηθώλ

1.β

πξνζώπσλ ή
Καηαζηαηηθό ζύζηαζεο κε ηηο ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο

2.α

ηνπ ζηελ πεξίπησζε λνκηθώλ πξνζώπσλ
πκβόιαην γεπέδνπ θαη πηζηνπνηεηηθό κεηαγξαθήο ή

2.β

πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ελνηθίαζεο κε κεηαγξαθή
ζην νηθείν ππνζεθνθπιάθην ή
απόθαζε παξαρώξεζεο ή

2.δ

απόθαζε ελνηθίαζεο

3.α

Οηθνδνκηθή άδεηα όπνπ απαηηείηαη ή

3.β

Απαιιαγή από ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ή

3.γ

Αίηεζε εμαίξεζεο από θαηεδάθηζε ή

3.δ

Γήισζε απζαηξέηνπ

4.

Βεβαίσζε ρξήζεο γεο

5.

Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα – δηάγξακκα θάιπςεο

6.

Υάξηεο Γ.Τ.. 1:5000

7.

Θεσξεκέλα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα

8.

Βεβαίσζε ζηαηηθήο επάξθεηαο

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/64

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΟ (ζσλέτεηα)

ΝΑΙ

ΟΥΙ

ΓΔΝ
ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ

9.α

Πηζηνπνηεηηθό ηήξεζεο ηύπνπ θαηαζθεπήο ζηηο
θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο θαηεγνξίαο 2.αα (όπσο
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην ζεκεία ΗΗ.1 ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ θεθαιαίνπ Β ηεο παξνύζαο )

9.β

Πηζηνπνηεηηθό ηήξεζεο πξνηύπσλ θαηαζθεπήο ζηηο
θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο θαηεγνξίαο 2.ββ(όπσο
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην ζεκεία ΗΗ.2 ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ θεθαιαίνπ Β ηεο παξνύζαο )

10.

Μειέηε δηάζεζεο απνβιήησλ

11.

Απόθαζε έγθξηζεο κειέηεο δηάζεζεο απνβιήησλ

12.

Μειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ

13.

Απόθαζε έγθξηζεο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ

14.

Καηάηαμε ζε ΠΠΓ

15.

Βεβαίσζε απαιιαγήο από πεξηβαιινληηθή

16.

αδεηνδόηεζε
Δηδηθή νηθνινγηθή αμηνιόγεζε γηα θηελνηξνθηθέο

17.

εγθαηαζηάζεηο εληόο ησλ νξίσλ πεξηνρώλ Natura
Γλσκνδόηεζε αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο

18.

Γλσκνδόηεζε δαζηθήο ππεξεζίαο

19.

Απόθαζε παξέθθιηζεο αξηηόηεηαο

20.

Απόθαζε κείσζεο απνζηάζεσλ
Ζκεροκελία ειέγτοσ……………………
Ο ειεγθηής

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ:

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/65
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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ …………………………..…
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ…………….
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ
ΣΜΖΜΑ: …………………………………
ΣΑΥ. ΓΝΖ:………………………………
ΣΚ:…………………………………………
Πιεροθορίες: …………………………...
Σει.: ……………………………………….
Fax: ………………………………………..
E-mail: …………………………………….

Ζκεροκελία, ………………
Αρ. πρωη.:…………………..

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

Θέκα: ΥΟΡΖΓΖΖ ΠΡΟΩΡΙΝΖ ΑΓΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 1 ηοσ Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ)
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α΄) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ θηελνηξνθία θαη ηηο θηελνηξνθηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
2. Σελ ππ’ αξ. …………………..... αίηεζε ηνπ ..............., θαηνίθνπ................, νδόο .............
3. Σελ από ………… δήισζε ηνπ ……………………………… αλάιεςεο ηήξεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ Π.Π.Γ. (ή
άιιν αληίζηνηρν έγγξαθν από ηελ αξκόδηα πεξηβαιινληηθή αξρή), ζηελ πεξίπησζε ησλ θηελνηξνθηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ ηεο θαηεγνξίαο Β ηνπ λ. 4014/2011 (ΦΔΚ 209 Α΄) (*)
4. Σελ από …………. Τ.Γ. ηνπ λ.1599/1987 (ΦΔΚ 75 Α΄) αλάιεςεο ησλ δεζκεύζεσλ ηεο παξ. 3γ ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ λ.4056/2012
5. Σελ πιεξόηεηα ηνπ ππνβιεζέληνο θαθέιινπ
ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ
1. Σελ ρνξήγεζε πξνζσξηλή άδεηαο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ζηελ κε ηα παξαθάησ
ζηνηρεία θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε:
Ολνκαηεπώλπκν ή Δπσλπκία θνξέα : …………………………………………………………………………………
Θέζε εγθαηάζηαζεο:………………………………………………………………………………………………………..
Γεκνηηθό δηακέξηζκα:………………………………………………………………………………………………………
Γήκνο: ………………………………………………………………………………………………………………………..
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/66

Δίδνο θαη θπιή εθηξεθνκέλσλ δώσλ:……………………………………………………………………………………
Γπλακηθόηεηα θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο:……………………………………………………………………………
ύζηεκα εθηξνθήο:………………………………………………………………………………………………………….
Κσδηθόο εγθαηάζηαζεο:……………………………………………………………………………………………………
2. Ζ ρνξεγνύκελε πξνζσξηλή άδεηα έρεη ζέζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο κέρξη ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ
πξνϋπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ηεο εθκεηάιιεπζεο
3. Ζ παξαπάλσ άδεηα ηζρύεη γηα έλα (1) κήλα θαη κέρξη ηελ απηνςία από ηελ Δπηηξνπή ηαπιηζκνύ θαη
αλαθαιείηαη απηόκαηα ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαηά ηνλ επηηόπην έιεγρν όηη δελ πιεξνύληαη νη όξνη
θαη πξνϋπνζέζεηο αδεηνδόηεζεο ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο..
Ο Προϊζηάκελος ηες Γ/λζες

εκείωζε:
3.(*) Γελ ζπκπιεξώλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ εθηξεθνκέλσλ δώσλ, είλαη κηθξόηεξνο από ηηο
ειάρηζηεο ηηκέο, αλά είδνο δώνπ θαη θαηεγνξίεο εθηξνθήο, όπσο απηέο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ
πξναλαθεξόκελν πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο παξνύζαο , δει. όηαλ δελ απαηηείηαη ε πεξηβαιινληηθή
αδεηνδόηεζή ηνπο.
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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ …………………………..…
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ…………….
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ
ΣΜΖΜΑ: …………………………………
ΣΑΥ. ΓΝΖ:………………………………
ΣΚ:…………………………………………
Πιεροθορίες: …………………………...
Σει.: ……………………………………….
Fax: ………………………………………..
E-mail: …………………………………….

Ζκεροκελία, ………………
Αρ. πρωη.:…………………..

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

Θέκα: ΥΟΡΖΓΖΖ ΠΡΟΩΡΙΝΖ ΑΓΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ
ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ

2.αα

ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΝΣΑΙ

ηοσ
ΜΔ

Ν.

4056/2012

ΚΔΛΔΣΟ

(ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ

ΘΔΡΜΟΚΖΠΙΟΤ

ΒΑΔΙ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΩΝ

ΠΟΤ
ΣΤΠΩΝ

ΚΑΣΑΚΔΤΖ) ή ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 2.ββ ηοσ Ν. 4056/2012
(ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΝΣΑΙ ΒΑΔΙ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΩΝ ΣΤΠΩΝ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΥΡΙ 300 η.κ.) ή Δ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 3 ηοσ Ν.
4056/2012 (ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΑΠΑΙΣΔΙΔΣΑΙ Ζ ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΙΑ
ΟΙΚΟΓΟΜΖ)

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α΄) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ θηελνηξνθία θαη ηηο θηελνηξνθηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
2. Σελ ππ’ αξ. …………………..... αίηεζε ηνπ ..............., θαηνίθνπ................, νδόο .............
3. Σελ από ………… δήισζε ηνπ ……………………………… αλάιεςεο ηήξεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ Π.Π.Γ. (ή
άιιν αληίζηνηρν έγγξαθν από ηελ αξκόδηα πεξηβαιινληηθή αξρή), ζηελ πεξίπησζε ησλ θηελνηξνθηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ ηεο θαηεγνξίαο Β ή ηελ πξνζθνκηζζείζα κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ζηελ
πεξίπησζε ησλ θηελνηξνθηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θαηεγνξηώλ Α1 θαη Α2 ηνπ λ. 4014/2011 (ΦΔΚ 209 Α΄)
(*)
4. Σελ από …………. Τ.Γ. ηνπ λ.1599/1987 (ΦΔΚ 75 Α΄) αλάιεςεο ησλ δεζκεύζεσλ ηεο παξ. 4γ ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ λ.4056/2012
5. Σελ πξνζθνκηζζείζα έθζεζε ηνπ γεσηερληθνύ ζπκβνύινπ
6. Σελ πιεξόηεηα ηνπ ππνβιεζέληνο θαθέινπ
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/68

ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ
1. Σελ ρνξήγεζε πξνζσξηλή άδεηαο εγθαηάζηαζεο ζηελ κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε:
Ολνκαηεπώλπκν ή Δπσλπκία θνξέα : …………………………………………………………………………………
Θέζε εγθαηάζηαζεο:………………………………………………………………………………………………………..
Γεκνηηθό δηακέξηζκα:………………………………………………………………………………………………………
Γήκνο: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Δίδνο θαη θπιή εθηξεθνκέλσλ δώσλ:……………………………………………………………………………………
Γπλακηθόηεηα θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο:……………………………………………………………………………
ύζηεκα εθηξνθήο:………………………………………………………………………………………………………….
Κσδηθόο εγθαηάζηαζεο:……………………………………………………………………………………………………
2. Ζ ρνξεγνύκελε πξνζσξηλή άδεηα έρεη ζέζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο κέρξη ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ
πξνϋπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ηεο εθκεηάιιεπζεο
3. Ζ παξαπάλσ άδεηα ηζρύεη γηα ηξείο (3) κήλεο θαηά κέγηζην θαη κέρξη ηελ απηνςία από ηελ Δπηηξνπή
ηαπιηζκνύ θαη αλαθαιείηαη απηόκαηα ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαηά ηνλ επηηόπην έιεγρν όηη δελ
πιεξνύληαη νη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο αδεηνδόηεζεο ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο..
Ο Προϊζηάκελος ηες Γ/λζες

εκείωζε:
3.(*) Γελ ζπκπιεξώλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ εθηξεθνκέλσλ δώσλ, είλαη κηθξόηεξνο από ηηο
ειάρηζηεο ηηκέο, αλά είδνο δώνπ θαη θαηεγνξίεο εθηξνθήο, όπσο απηέο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ
πξναλαθεξόκελν πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο παξνύζαο , δει. όηαλ δελ απαηηείηαη ε πεξηβαιινληηθή
αδεηνδόηεζή ηνπο.

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/69
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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΑΓΑ:

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ …………………………..…
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ…………….
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ
ΣΜΖΜΑ: …………………………………
ΣΑΥ. ΓΝΖ:………………………………
ΣΚ:…………………………………………
Πιεροθορίες: …………………………...
Σει.: ……………………………………….
Fax: ………………………………………..
E-mail: …………………………………….

Ζκεροκελία, ………………
Αρ. πρωη.:…………………..

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

Θέκα: ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 1
ηοσ Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ)
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α΄) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ θηελνηξνθία θαη ηηο θηελνηξνθηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξ. Τ1β/2000/29-3-1995 (ΦΔΚ 343 Β΄) Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά
3. Σνπο γεληθνύο θαη εηδηθνύο όξνπο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε:
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο
ηελ πγηεηλή θαη θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ
ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ
ηελ κέζνδν θαηαζθεπήο ησλ θηελνηξνθηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
ηελ ηδηνθηεζία θαη ηηο λόκηκεο ρξήζεηο γεο
ηελ πξνζηαζία ησλ δαζώλ
4. Σελ ππ’ αξ. …………………..... αίηεζε ηνπ ..............., θαηνίθνπ................, νδόο .............
5. Σελ από ………… δήισζε ηνπ ……………………………… αλάιεςεο ηήξεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ Π.Π.Γ. (ή
άιιν αληίζηνηρν έγγξαθν από ηελ αξκόδηα πεξηβαιινληηθή αξρή), ζηελ πεξίπησζε ησλ θηελνηξνθηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ ηεο θαηεγνξίαο Β ηνπ λ. 4014/2011 (ΦΔΚ 209 Α΄) (*)
6. Σελ από …………. Τ.Γ. ηνπ λ.1599/1987 (ΦΔΚ 75 Α΄) αλάιεςεο ησλ δεζκεύζεσλ ηεο παξ. 3γ ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ λ.4056/2012
7. Σν ππ’ αξ. …………………... πξαθηηθό γλσκνδόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηαπιηζκνύ

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/70

ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ
1. Σελ ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ανξίζηνπ ρξόλνπ ζηελ κε ηα παξαθάησ
ζηνηρεία θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε:
Ολνκαηεπώλπκν ή Δπσλπκία θνξέα : …………………………………………………………………………………
Θέζε εγθαηάζηαζεο:………………………………………………………………………………………………………..
Γεκνηηθό δηακέξηζκα:………………………………………………………………………………………………………
Γήκνο: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Δίδνο θαη θπιή εθηξεθνκέλσλ δώσλ:……………………………………………………………………………………
Γπλακηθόηεηα θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο:……………………………………………………………………………
ύζηεκα εθηξνθήο:………………………………………………………………………………………………………….
Κσδηθόο εγθαηάζηαζεο:……………………………………………………………………………………………………
2. Ζ ρνξεγνύκελε άδεηα αθνξά …….. (αθνινπζεί ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ αδεηνδνηνύκεσλ εγθαηαζηάζεσλ κε
αλαθνξά ηεο ρξήζεο ηνπο (π.ρ. ζηέγαζηξν, απνζήθε θιπ), ηεο επηθάλεηά ηνπο θαη ηνπ ηξόπνπ θαηαζθεπήο
ηνπ (πρ ηζηκεληόιηζνη, θιαδηά θιπ))
3. Ζ παξαπάλσ άδεηα εγθαηάζηαζεο ρνξεγείηαη ππό ηνλ όξν ηεο ηήξεζεο ηνπ ηζρύνληνο λνκηθνύ πιαηζίνπ θαη
αλαθαιείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνύλ παξαβάζεηο κεηά από απηνςία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.
4056/2012 θαη ησλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδόηεζε απηνύ ή παξαιήςεηο ζηελ
ηήξεζε ησλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο ΑΑΑ.
4. Ζ ρνξεγνύκελε άδεηα εγθαηάζηαζεο ηξνπνπνηείηαη ή κεηαβηβάδεηαη κε απόθαζε ηεο ΑΑΑ θαη κεηά από
ζρεηηθή αίηεζε ηνπ θνξέα
5. Ζ παξνύζα λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν.
Ο Προϊζηάκελος ηες Γ/λζες

εκείωζε:
5.(*) Γελ ζπκπιεξώλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ εθηξεθνκέλσλ δώσλ, είλαη κηθξόηεξνο από ηηο
ειάρηζηεο ηηκέο, αλά είδνο δώνπ θαη θαηεγνξίεο εθηξνθήο, όπσο απηέο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ
πξναλαθεξόκελν πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο παξνύζαο , δει. όηαλ δελ απαηηείηαη ε πεξηβαιινληηθή
αδεηνδόηεζή ηνπο.

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/71
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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΑΓΑ:

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ …………………………..…
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ…………….
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ
ΣΜΖΜΑ: …………………………………
ΣΑΥ. ΓΝΖ:………………………………
ΣΚ:…………………………………………
Πιεροθορίες: …………………………...
Σει.: ……………………………………….
Fax: ………………………………………..
E-mail: …………………………………….

Ζκεροκελία, ………………
Αρ. πρωη.:…………………..

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

Θέκα: ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ
2.αα ηοσ Ν. 4056/2012 (ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΝΣΑΙ ΜΔ
ΚΔΛΔΣΟ ΘΔΡΜΟΚΖΠΙΟΤ ΒΑΔΙ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΩΝ ΣΤΠΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ)
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α΄) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ θηελνηξνθία θαη ηηο θηελνηξνθηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
2.

Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξ. Τ1β/2000/29-3-1995 (ΦΔΚ 343 Β΄) Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά

3.

Σνπο γεληθνύο θαη εηδηθνύο όξνπο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε:
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο
ηελ πγηεηλή θαη θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ
ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ
ηελ κέζνδν θαηαζθεπήο ησλ θηελνηξνθηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
ηελ ηδηνθηεζία θαη ηηο λόκηκεο ρξήζεηο γεο
ηελ πξνζηαζία ησλ δαζώλ

4.

Σελ ππ’ αξ. …………………..... αίηεζε ηνπ ..............., θαηνίθνπ................, νδόο .............

5.

Σελ ππ’ αξ. ……………………. πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο

6.

Σν ππ’ αξ. ………………………. πηζηνπνηεηηθό ηήξεζεο ηνπ ηύπνπ θαηαζθεπήο (*)

7.

Σελ ππ’ αξ. …………………….. ΑΔΠΟ ή άιινπ ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ ρνξεγείηαη από ηηο αξκόδηεο
πεξηβαιινληηθέο αξρέο ζηελ πεξίπησζε ησλ θηελνηξνθηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θαηεγνξηώλ Α1 θαη Α2 ηνπ
λ. 4014/2011 (ΦΔΚ 209 Α΄)(*)

8.

Σν ππ’ αξ. …………………... πξαθηηθό γλσκνδόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηαπιηζκνύ

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/72

ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ
1. Σελ ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο ανξίζηνπ ρξόλνπ ζηελ κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία θηελνηξνθηθή
εγθαηάζηαζε:
Ολνκαηεπώλπκν ή Δπσλπκία θνξέα : …………………………………………………………………………………
Θέζε εγθαηάζηαζεο:………………………………………………………………………………………………………..
Γεκνηηθό δηακέξηζκα:………………………………………………………………………………………………………
Γήκνο: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Δίδνο θαη θπιή εθηξεθνκέλσλ δώσλ:……………………………………………………………………………………
Γπλακηθόηεηα θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο:……………………………………………………………………………
ύζηεκα εθηξνθήο:………………………………………………………………………………………………………….
Κσδηθόο εγθαηάζηαζεο:……………………………………………………………………………………………………
2. Ζ ρνξεγνύκελε άδεηα αθνξά …….. (αθνινπζεί ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ αδεηνδνηνύκεσλ εγθαηαζηάζεσλ κε
αλαθνξά ηεο ρξήζεο ηνπο (π.ρ. ζηαύινο, απνζήθε θιπ), ηεο επηθάλεηά ηνπο θαη ηνλ ηύπν θαηαζθεπήο)
3. Ζ παξαπάλσ άδεηα εγθαηάζηαζεο ρνξεγείηαη ππό ηνλ όξν ηεο ηήξεζεο ηνπ ηζρύνληνο λνκηθνύ πιαηζίνπ θαη
αλαθαιείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνύλ παξαβάζεηο κεηά από απηνςία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.
4056/2012 θαη ησλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδόηεζε απηνύ ή παξαιήςεηο ζηελ
ηήξεζε ησλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο ΑΑΑ.
4. Ζ ρνξεγνύκελε άδεηα εγθαηάζηαζεο ηξνπνπνηείηαη ή κεηαβηβάδεηαη κε απόθαζε ηεο ΑΑΑ θαη κεηά από
ζρεηηθή αίηεζε ηνπ θνξέα
5. Ζ παξνύζα λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν.
Ο Προϊζηάκελος ηες Γ/λζες

εκείωζε:
6.(*) Οπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην ζεκεία ΗΗ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θεθαιαίνπ Β ηεο παξνύζαο
7.(*) Γελ ζπκπιεξώλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ εθηξεθνκέλσλ δώσλ, είλαη κηθξόηεξνο από ηηο
ειάρηζηεο ηηκέο, αλά είδνο δώνπ θαη θαηεγνξίεο εθηξνθήο, όπσο απηέο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ
πξναλαθεξόκελν πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο παξνύζαο , δει. όηαλ δελ απαηηείηαη ε πεξηβαιινληηθή
αδεηνδόηεζή ηνπο

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/73
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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΑΓΑ:

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ …………………………..…
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ…………….
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ
ΣΜΖΜΑ: …………………………………
ΣΑΥ. ΓΝΖ:………………………………
ΣΚ:…………………………………………
Πιεροθορίες: …………………………...
Σει.: ……………………………………….
Fax: ………………………………………..
E-mail: …………………………………….

Ζκεροκελία, ………………
Αρ. πρωη.:…………………..

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

Θέκα: ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ
2.ββ ηοσ Ν. 4056/2012 (ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΝΣΑΙ ΒΑΔΙ
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΩΝ ΣΤΠΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΥΡΙ 300 η.κ.)
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ
Έρνληαο ππόςε:
1.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α΄) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ θηελνηξνθία θαη ηηο θηελνηξνθηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

2.

Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξ. Τ1β/2000/29-3-1995 (ΦΔΚ 343 Β΄) Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά

3.

Σνπο γεληθνύο θαη εηδηθνύο όξνπο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε:
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο
ηελ πγηεηλή θαη θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ
ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ
ηελ κέζνδν θαηαζθεπήο ησλ θηελνηξνθηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
ηελ ηδηνθηεζία θαη ηηο λόκηκεο ρξήζεηο γεο
ηελ πξνζηαζία ησλ δαζώλ

4.

Σελ ππ’ αξ. …………………..... αίηεζε ηνπ ..............., θαηνίθνπ................, νδόο .............

5.

Σελ ππ’ αξ. ……………………. πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο

6.

Σν ππ’ αξ. ………………………. πηζηνπνηεηηθό ηήξεζεο ηνπ πξνηύπνπ θαηαζθεπήο (*)

7.

Σελ ππ’ αξ. …………………….. ΑΔΠΟ ή άιινπ ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ ρνξεγείηαη από ηηο αξκόδηεο
πεξηβαιινληηθέο αξρέο ζηελ πεξίπησζε ησλ θηελνηξνθηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θαηεγνξηώλ Α1 θαη Α2 ηνπ
λ. 4014/2011 (ΦΔΚ 209 Α΄)(*)

8.

Σν ππ’ αξ. …………………... πξαθηηθό γλσκνδόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηαπιηζκνύ

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/74

ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ
1. Σελ ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο ανξίζηνπ ρξόλνπ ζηελ κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία θηελνηξνθηθή
εγθαηάζηαζε:
Ολνκαηεπώλπκν ή Δπσλπκία θνξέα : …………………………………………………………………………………
Θέζε εγθαηάζηαζεο:………………………………………………………………………………………………………..
Γεκνηηθό δηακέξηζκα:………………………………………………………………………………………………………
Γήκνο: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Δίδνο θαη θπιή εθηξεθνκέλσλ δώσλ:……………………………………………………………………………………
Γπλακηθόηεηα θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο:……………………………………………………………………………
ύζηεκα εθηξνθήο:………………………………………………………………………………………………………….
Κσδηθόο εγθαηάζηαζεο:……………………………………………………………………………………………………
2. Ζ ρνξεγνύκελε άδεηα αθνξά …….. (αθνινπζεί ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ αδεηνδνηνύκεσλ εγθαηαζηάζεσλ κε
αλαθνξά ηεο ρξήζεο ηνπο (π.ρ. ζηαύινο, απνζήθε θιπ), ηεο επηθάλεηά ηνπο θαη ην πξόηππν θαηαζθεπήο)
3. Ζ παξαπάλσ άδεηα εγθαηάζηαζεο ρνξεγείηαη ππό ηνλ όξν ηεο ηήξεζεο ηνπ ηζρύνληνο λνκηθνύ πιαηζίνπ θαη
αλαθαιείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνύλ παξαβάζεηο κεηά από απηνςία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.
4056/2012 θαη ησλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδόηεζε απηνύ ή παξαιήςεηο ζηελ
ηήξεζε ησλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο ΑΑΑ.
4. Ζ ρνξεγνύκελε άδεηα εγθαηάζηαζεο ηξνπνπνηείηαη ή κεηαβηβάδεηαη κε απόθαζε ηεο ΑΑΑ θαη κεηά από
ζρεηηθή αίηεζε ηνπ θνξέα
5. Ζ παξνύζα λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν.
Ο Προϊζηάκελος ηες Γ/λζες

εκείωζε:
6.(*) Οπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην ζεκεία ΗΗ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θεθαιαίνπ Β ηεο παξνύζαο
7.(*) Γελ ζπκπιεξώλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ εθηξεθνκέλσλ δώσλ, είλαη κηθξόηεξνο από ηηο
ειάρηζηεο ηηκέο, αλά είδνο δώνπ θαη θαηεγνξίεο εθηξνθήο, όπσο απηέο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ
πξναλαθεξόκελν πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο παξνύζαο , δει. όηαλ δελ απαηηείηαη ε πεξηβαιινληηθή
αδεηνδόηεζή ηνπο

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/75

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ

15

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΑΓΑ:

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ …………………………..…
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ…………….
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ
ΣΜΖΜΑ: …………………………………
ΣΑΥ. ΓΝΖ:………………………………
ΣΚ:…………………………………………
Πιεροθορίες: …………………………...
Σει.: ……………………………………….
Fax: ………………………………………..
E-mail: …………………………………….

Ζκεροκελία, ………………
Αρ. πρωη.:…………………..

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

Θέκα: ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ 3
ηοσ Ν. 4056/2012 (ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΑΠΑΙΣΔΙΔΣΑΙ Ζ ΔΚΓΟΖ
ΑΓΔΙΑ ΟΙΚΟΓΟΜΖ)
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ
Έρνληαο ππόςε:
1.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α΄) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ θηελνηξνθία θαη ηηο θηελνηξνθηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

2.

Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξ. Τ1β/2000/29-3-1995 (ΦΔΚ 343 Β΄) Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά

3.

Σνπο γεληθνύο θαη εηδηθνύο όξνπο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε:
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο
ηελ πγηεηλή θαη θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ
ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ
ηελ κέζνδν θαηαζθεπήο ησλ θηελνηξνθηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
ηελ ηδηνθηεζία θαη ηηο λόκηκεο ρξήζεηο γεο
ηελ πξνζηαζία ησλ δαζώλ

4.

Σελ ππ’ αξ. …………………..... αίηεζε ηνπ ..............., θαηνίθνπ................, νδόο .............

5.

Σελ ππ’ αξ. ……………………. πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο

6.

Σελ ππ’ αξ. ………………………. Οηθνδνκηθή άδεηα ή ηελ ππ’ αξ. …………….. απαιιαγή από ηελ
ππνρξέσζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή ηελ ππ’ αξ. ………………… απόθαζε εμαίξεζε από θαηεδάθηζε ή ηελ
ππ’ αξ. ……………………… δήισζε απζαηξέηνπ, θαηά πεξίπησζε

7.

Σελ ππ’ αξ. …………………….. ΑΔΠΟ ή άιινπ ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ ρνξεγείηαη από ηηο αξκόδηεο
πεξηβαιινληηθέο αξρέο ζηελ πεξίπησζε ησλ θηελνηξνθηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θαηεγνξηώλ Α1 θαη Α2 ηνπ
λ. 4014/2011 (ΦΔΚ 209 Α΄)(*)
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/76

8.

Σν ππ’ αξ. …………………... πξαθηηθό γλσκνδόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηαπιηζκνύ

ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ
1. Σελ ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο ανξίζηνπ ρξόλνπ ζηελ κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία θηελνηξνθηθή
εγθαηάζηαζε:
Ολνκαηεπώλπκν ή Δπσλπκία θνξέα : …………………………………………………………………………………
Θέζε εγθαηάζηαζεο:………………………………………………………………………………………………………..
Γεκνηηθό δηακέξηζκα:………………………………………………………………………………………………………
Γήκνο: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Δίδνο θαη θπιή εθηξεθνκέλσλ δώσλ:……………………………………………………………………………………
Γπλακηθόηεηα θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο:……………………………………………………………………………
ύζηεκα εθηξνθήο:………………………………………………………………………………………………………….
Κσδηθόο εγθαηάζηαζεο:……………………………………………………………………………………………………
2. Ζ ρνξεγνύκελε άδεηα αθνξά …….. (αθνινπζεί ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ αδεηνδνηνύκεσλ εγθαηαζηάζεσλ κε
αλαθνξά ηεο ρξήζεο ηνπο (π.ρ. ζηαύινο, απνζήθε θιπ), ηεο επηθάλεηά ηνπο θαη ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπο )
3. Ζ παξαπάλσ άδεηα εγθαηάζηαζεο ρνξεγείηαη ππό ηνλ όξν ηεο ηήξεζεο ηνπ ηζρύνληνο λνκηθνύ πιαηζίνπ θαη
αλαθαιείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνύλ παξαβάζεηο κεηά από απηνςία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.
4056/2012 θαη ησλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδόηεζε απηνύ ή παξαιήςεηο ζηελ
ηήξεζε ησλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο ΑΑΑ.
4. Ζ ρνξεγνύκελε άδεηα εγθαηάζηαζεο ηξνπνπνηείηαη ή κεηαβηβάδεηαη κε απόθαζε ηεο ΑΑΑ θαη κεηά από
ζρεηηθή αίηεζε ηνπ θνξέα
5. Ζ παξνύζα λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν.
Ο Προϊζηάκελος ηες Γ/λζες

εκείωζε:
7.(*) Γελ ζπκπιεξώλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ εθηξεθνκέλσλ δώσλ, είλαη κηθξόηεξνο από ηηο
ειάρηζηεο ηηκέο, αλά είδνο δώνπ θαη θαηεγνξίεο εθηξνθήο, όπσο απηέο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ
πξναλαθεξόκελν πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο παξνύζαο , δει. όηαλ δελ απαηηείηαη ε πεξηβαιινληηθή
αδεηνδόηεζή
τους

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/77

YΠΟΓΔΙΓΜΑ 16
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ
ύκθωλα κε ηο άρζρο 6 παρ. 3γ. ηοσ Ν. 4056/2012
(άρζρο 8 Ν.1599/1986)

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ
ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟ(1):

ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ .....................................

Ο – Ζ Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:
Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ζιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

(Δmail):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3) πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986,
δειώλσ όηη:
1.ηα δεινύκελα ζηνηρεία ηεο εθκεηάιιεπζεο είλαη αιεζή
2. ε εθκεηάιιεπζε ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε:
αα) ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο
ββ) ηελ πγηεηλή θαη θαιή δηαβίσζε ησλ εθηξεθνκέλσλ δώσλ
γγ) ηηο ειάρηζηεο απνζηάζεηο κεηαμύ θηελνηξνθηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ
ρξήδνπλ πξνζηαζίαο, θαζώο θαη νηθηζκώλ θαη πεγώλ ύδαηνο
δδ) ηελ ηδηνθηεζία ή ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο ρξήζεο ηνπ γεπέδνπ ηεο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο
εε) ηνπο όξνπο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηηο ζρεηηθέο

(4)
Ζκεξνκελία:

20

Ο – Ζ Γει.
(Τπνγξαθή)
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/78

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.

πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
3. έρσ γλώζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ
παξνύζα ππεύζπλε δήισζε .

Ζκεξνκελία:

20

Ο – Ζ Γει.

(Τπνγξαθή)

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/79

YΠΟΓΔΙΓΜΑ 17
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ
ύκθωλα κε ηο άρζρο 6 παρ. 4γ. ηοσ Ν. 4056/2012
(άρζρο 8 Ν.1599/1986)

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟ(1):

ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΖΝΙΑΣΡΙΚΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ .....................................

Ο – Ζ Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:
Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ζιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

(Δmail):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3) πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986,
δειώλσ όηη:
1.ηα δεινύκελα ζηνηρεία ηεο εθκεηάιιεπζεο είλαη αιεζή
2. ε εθκεηάιιεπζε ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε:
αα) ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο
ββ) ηελ πγηεηλή θαη θαιή δηαβίσζε ησλ εθηξεθνκέλσλ δώσλ
γγ) ηηο ειάρηζηεο απνζηάζεηο κεηαμύ θηελνηξνθηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ
ρξήδνπλ πξνζηαζίαο, θαζώο θαη νηθηζκώλ θαη πεγώλ ύδαηνο
δδ) ηελ ηδηνθηεζία θαη λόκηκε ρξήζε ηνπ γεπέδνπ ηεο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο
εε) ηνπο όξνπο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηηο ζρεηηθέο

(4)
Ζκεξνκελία:

20

Ο – Ζ Γει.
(Τπνγξαθή)
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/80

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.

πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
3. έρσ γλώζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ
παξνύζα ππεύζπλε δήισζε .

Ζκεξνκελία:

20

Ο – Ζ Γει.

(Τπνγξαθή)

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΖ ΔΓΚΤΚΛΙΟ Ν. 4056/2012/81

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ
A. ΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ ΔΝΟΣΖΣΩΝ
Δδξεο ηνπο
B. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
I.ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ
I. Γξαθείν Τπνπξγνχ θαζεγεηή θ. Ναπ. Μαξαβέγηα
II. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα θ. Γεσξ. Καλειιφπνπινπ
II.ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ
I. Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ
Γελ. Γ/λζε Αλάπηπμεο
Γ/λζε Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
Υαιθνθνλδχιε 31
ΣΚ 101 64 ΑΘΖΝΑ
II. Γελ. Γ/λζε Πεξηβάιινληνο
Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ
Παηεζίσλ 147
ΣΚ 112 51 ΑΘΖΝΑ
III. Γελ. Γ/λζε Πνιενδνκίαο
Γ/λζε Ο.Κ.Κ.
Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36
ΣΚ 115 26 ΑΘΖΝΑ
III. ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ
Ηεξά Οδφο 75
ΣΚ 118 55 ΑΘΖΝΑ
I.

Σκήκα Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο
Δξγαζηήξην Γεσξγηθψλ Καηαζθεπψλ
Καζεγεηή θ. Γεκ. Μπξηαζνχιε

II. Σκήκα Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο
Δξγαζηήξην Γεσξγηθψλ Καηαζθεπψλ
Δπηθ. Καζεγεηή θ. Παλ. Παλαγάθε
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III. Σκήκα Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ
Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Θξέςεσο θαη Γηαηξνθήο
Καζεγεηή θ. Γεσξ. Εέξβα Καζεγεηή
IV. ΓΔΩΣΔΔ
Γηδφηνπ 26
ΣΚ 106 80 ΑΘΖΝΑ
V. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ
Δδξεο ηνπο
VI. ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΩΝ
ΓΗΟΗΚΖΔΩΝ
Δδξεο ηνπο
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