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Θέμα : Γιεσκρινίσεις για την ευαρμογή τοσ ν. 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α΄) όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014 (ΦΔΚ 32 Α΄)
ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ έθδνζε ηνπ λ.4056/2012 (ΦΔΚ
52 Α΄): Ρπζκίζεηο γηα ηελ θηελνηξνθία θαη ηηο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη
άιιεο δηαηάμεηο,

ε Γ/λζε Δηζξνψλ Εσηθήο Παξαγσγήο παξαθνινπζεί ηελ

εθαξκνγή ηνπ απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο ρψξαο θαηαγξάθνληαο
παξνπζηάδνληαη

ηα πξνβιήκαηα πνπ

παλειιαδηθά θαη ηαπηφρξνλα ζπγθεληξψλεη

εκπιεθνκέλσλ/ζπλαξκνδίσλ

ππεξεζηψλ

θαη

πνιηηψλ

εξσηήκαηα

πνπ

ρξήδνπλ

δηεπθξηλίζεσλ.
Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 4056/2012 ζηα πιαίζηα ηνπ λ. 4235/2014 :
Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο εζληθήο θαη
ελσζηαθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο
πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ

Αγξνηηθήο

αληηκεησπίζζεθαλ
θαζπζηεξήζεηο

θαη
ζηε

Αλάπηπμεο
επηιχζεθαλ
δηαδηθαζία

(ΦΔΚ

32

Α΄)

δπζιεηηνπξγίεο
αδεηνδφηεζεο

(άξζξν
πνπ
ησλ

43

θαη

53)

πξνθαινχζαλ
θηελνηξνθηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ.
Με αθνξκή εξσηήκαηα γξαπηά θαη πξνθνξηθά πνπ ηίζεληαη ζηελ ππεξεζία καο,
εθδίδεηαη ε παξνχζα εγθχθιηνο κε ηελ νπνία ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’ αξ.
1464/67426/13-06-2012 (ΑΓΑ:B4Λ0Β-ΓΦ) δηεπθξηληζηηθή εγθχθιηνο ηνπ λ.
4056/2012 θαη παξάιιεια παξέρνληαη εξκελεπηηθέο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζε
επξχ θάζκα ζεκάησλ κε ζθνπφ ηελ εληαία, νκνηφκνξθε θαη νξζή εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4056/2012 θαη φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 4235/2014.

Δηδηθφηεξα παξαηίζεληαη, ηξνπνπνηνχληαη θαη δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
1. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
(κεθάλαιο Α, άπθπο 2 ηηρ ςπ’απ. 1464/67426/13-06-2012 εγκςκλίος)
ηελ

αδεηνδφηεζε

ησλ

θηελνηξνθηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ

πξέπεη

λα

δφκεζεο

–

ιακβάλνληαη πιένλ ππφςε θαη νη δηαηάμεηο:
ηνπ

λ.

4178/2013:

Αληηκεηψπηζε

ηεο

απζαίξεηεο

Πεξηβαιινληηθφ Ηζνδχγην θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 174 Α ΄) θαη εηδηθφηεξα
ην άξζξν 23, παξ. 13 κε ην νπνίν παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εμαίξεζεο
απφ ηελ θαηεδάθηζε απζαίξεησλ θηηζκάησλ ή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ
θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηελ θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ χςνπο 300 επξψ θαη ρσξίο ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ
λ. 4235/2014: Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή
ηεο εζληθήο θαη ελσζηαθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ
δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 32 Α΄) θαη
εηδηθφηεξα ηα άξζξα 43 θαη 53 κε ηα νπνία ηξνπνπνηνχληαη –
ζπκπιεξψλνληαη άξζξα ηνπ λ. 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α΄)
ηνπ λ. 4258/2014: Γηαδηθαζία Οξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα
πδαηνξέκαηα - Ρπζκίζεηο Πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο
(ΦΔΚ 94 Α΄) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 11, παξ. 6 θαη 7 κε ηηο νπνίεο
θαζνξίδνληαη νη φξνη δφκεζεο γεπέδσλ εληφο ησλ νπνίσλ εγθαζίζηαληαη
κνλάδεο εθηξνθήο ζαιηγθαξηψλ
ηνπ λ. 4280/2014: Πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε θαη ηδησηηθή πνιενδφκεζε
− Βηψζηκε αλάπηπμε νηθηζκψλ - Ρπζκίζεηο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο (ΦΔΚ 159 Α΄) θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 36 θαη 52 πνπ αθνξνχλ
ζηελ

εγθαηάζηαζε

θηελνηξνθηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ

εληφο

δαζηθψλ

εθηάζεσλ
ηεο ππ’ αξ. 46296/08-08-2013 (ΦΔΚ 2002 Β΄) θνηλήο ππνπξγηθήο
απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη
Πεξηβάιινληνο,

Δλέξγεηαο

θαη

Κιηκαηηθήο

Αιιαγήο

«Πξφηππεο

Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ) γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο
θαηεγνξίαο Β ηεο 7εο νκάδαο - Πηελνθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο - ηνπ
Παξαξηήκαηνο VII, ηεο ΤΑ 1958/2012 (ΦΔΚ Β΄ 21), φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη θαη εηδηθφηεξα γηα ηα έξγα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε α/α 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 θαη 14
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ηεο ππ’ αξ. 48963/05-10-2012 (ΦΔΚ 2703 Β΄) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο

«Πξνδηαγξαθέο

Πεξηβαιινληηθψλ

Όξσλ

θαηεγνξίαο

ηεο

Α΄

πεξηερνκέλνπ

(Α.Δ.Π.Ο.)

ΤΑ

γηα

1958/2012

Απνθάζεσλ
έξγα

θαη

απφθαζεο

Έγθξηζεο

δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ

Τπνπξγνχ

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Β΄ 21), φπσο ηζρχεη,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 7 ηνπ Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209 Α΄)».
ηεο ππ’ αξ. 65150/1780/25-11-2013 (ΦΔΚ 3089 Β΄) απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε ηελ νπνία
αληηθαηαζηάζεθε ην παξάξηεκα VII ηεο ΤΑ 1958/2012 «Καηάηαμε
δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη
ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ λ. 4014/2011
(ΦΔΚ 209 Α΄)», φπσο ηζρχεη
ηεο ππ’ αξ. 20741/27-04-2012 (ΦΔΚ 21 Β΄) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε ηελ νπνία
ηξνπνπνηήζεθε

ε

ΤΑ

1958/2012

απφθαζεο

ηνπ

Τπνπξγνχ

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο «Καηάηαμε δεκφζησλ
θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ λ. 4014/2011 (ΦΔΚ 209 Α΄)»
2. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
(κεθάλαιο Β, άπθπο 1 ηηρ ςπ’απ. 1464/67426/13-06-2012 εγκςκλίος)
ηελ έλλνηα ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο πεξηιακβάλεηαη

ην δσηθφ

θεθάιαην θαη ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ φπσο απηέο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη
ζηελ ππ’ αξ. 1464/67426/13-06-2012 (ΑΓΑ:B4Λ0Β-ΓΦ) δηεπθξηληζηηθή
εγθχθιην ηνπ λ. 4056/2012
3. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
(κεθάλαιο Β, άπθπο 2, παπ. ΘΘ ηηρ ςπ’απ. 1464/67426/13-06-2012 εγκςκλίος)
i. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΝΣΑΗ ΜΔ
ΚΔΛΔΣΟ

ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ

ΒΑΔΗ

ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ

ΣΤΠΩΝ

ΚΑΣΑΚΔΤΖ (άξζξν 2 παξάγξαθνο 1, εδάθην β.αα θαη άξζξν 6
παξάγξαθνο 5, εδάθην α.ββ ηνπ (ΦΔΚ 52 Α΄))
Γηα

ηελ

αδεηνδφηεζε

θαηαζθεπάδνληαη
εγθεθξηκέλνπο

κε

ηχπνπο

θηλεηψλ) φπσο απηνί

ησλ

θηελνηξνθηθψλ

ζθειεηφ

ζεξκνθεπίνπ,

θηελνηξνθηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ
ζχκθσλα

ζηεγάζηξσλ

κε

(ζηαζεξψλ

πνπ
ηνπο
θαη

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

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ θαη

Γεσξγίαο νη θνξείο θαηά ην ζηάδην έθδνζεο ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο είλαη
ππνρξεσκέλνη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ ΑΑΑ έγθξηζε ηνπ

ηχπνπ

θαηαζθεπήο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία Γφκεζεο αληί ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ ηήξεζεο ηνπ ηχπνπ θαηαζθεπήο
ii. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΝΣΑΗ ΒΑΔΗ
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΥΡΗ 300 τ.μ. (άξζξν 2
παξάγξαθνο 1, εδάθην β.αα θαη άξζξν 6 παξάγξαθνο 5, εδάθην β.ββ )
Γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ
κέγεζνο κέρξη 300 η.κ. θαη θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα
πξφηππα θαηαζθεπψλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξ. 281273/27-082004 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ

Δξγσλ θαη Γεσξγίαο νη θνξείο θαηά ην ζηάδην έθδνζεο ηεο άδεηαο
εγθαηάζηαζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ ΑΑΑ έγθξηζε
ηνπ πξνηχπνπ θαηαζθεπήο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία
Γφκεζεο αληί ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηήξεζεο ησλ πξνηχπσλ θαηαζθεπήο
4. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΔΚΣΑΣΗΚΖ ΜΟΡΦΖ
(κεθάλαιο Β, άπθπο 3 ηηρ ςπ’απ. 1464/67426/13-06-2012 εγκςκλίος)
ηνλ νξηζκφ ηεο θηελνηξνθίαο εθηαηηθήο εθηξνθήο δηεπθξηλίδεηαη φηη ε
δηαηξνθή ησλ δψσλ είλαη κηθηή θαη ζπλδπάδεη βφζθεζε κε ρνξήγεζε
δσνηξνθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαπιηζκνχ ησλ δψσλ.
Με ηε βφζθεζε ζε θπζηθνχο ή ηερλεηνχο ιεηκψλεο ή βνζθφηνπνπο αλάινγα
κε ηελ πνηφηεηά ηνπο είλαη δπλαηφλ λα θαιχπηεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
αλαγθψλ δηαηξνθήο ζε ρνλδξνεηδείο δσνηξνθέο ή ε βφζθεζε λα θαιχπηεη
ζπκπιεξσκαηηθά ηηο ελ ιφγσ αλάγθεο.
5. ΦΑΚΔΛΟ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΩΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ
(κεθάλαιο Β, άπθπο 5, παπ. 2,3 και 10 ηηρ ςπ’ απ. 1464/67426/13-06-2012
εγκςκλίος)
i. ΣΗΣΛΟΗ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ
Πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ
αδεηνδφηεζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ σο πξνο ηελ απνδνρή
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηνλ ηδηνθηήηε ή ην λνκέα ή ην λφκηκν
θάηνρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ
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1464/67426/13-06-2012 (ΑΓΑ:B4Λ0Β-ΓΦ) δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην ηνπ λ.
4056/2012 ζπκπιεξψλνληαη θαη κε ηα παξαθάησ
- απιά κηζζσηήξηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ
αξκφδηα ΓΟΤ
- ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά, πρ παξαρσξεηήξηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα
έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ
- δηθαζηηθέο απνθάζεηο λνκίκσο κεηεγεγξακκέλεο
- δηνηθεηηθέο πξάμεηο, πρ παξαρσξεηήξηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο,
απνθάζεηο Ννκάξρε, Πεξηθεξεηάξρε, Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο
κε ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ φπνπ ππάξρνπλ θαη φπνπ απαηηνχληαη
- ζπκβνιαηνγξαθηθή δήισζε απνδνρήο θιεξνλνκηάο, θιεξνλνκεηήξην
θαη έθζεζε πεξηγξαθήο αθηλήησλ
- θάζε άιιν έγγξαθν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη
πεξηέρεη εγγξαπηέα πξάμε ζχζηαζεο δηθαησκάησλ θπξηφηεηαο
ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, νη θνξείο ησλ
νπνίσλ δελ δηαζέηνπλ θάπνην απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά
κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ σο απνδεηθηηθά ηδηνθηεζίαο – λνκήο θαη
θαηνρήο ην έληππν Δ9 ζπλνδεπφκελν απφ απφζπαζκα ΟΓΔ πνπ ζα
εκθαλίδεηαη ην ελ ιφγσ αγξνηεκάρην θαη ππεχζπλε δήισζε.
ii. ΔΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΗΜΟΜΖΣΑ ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο λνκηκνπνίεζεο απζαίξεησλ θηηξίσλ ή θηηζκάησλ
θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ λ. 4178/2013 νη ππφ
αδεηνδφηεζε

θνξείο

ζα

πξνζθνκίδνπλ

ηελ

απφθαζε

δηαηήξεζεο

απζαηξέηνπ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΚΑ.
Γηα ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην αληίζηνηρν
θεθάιαην ηεο ππ’ αξ. 1464/67426/13-06-2012 εγθπθιίνπ.
iii. ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ
Αλακνξθψλεηαη

πιήξσο

ε

ζρεηηθή

παξάγξαθνο

ηεο

ππ’

αξ.

1464/67426/13-06-2012 εγθπθιίνπ σο εμήο :
Α. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ ΚΑΣΑΣΑΟΝΣΑΗ
ΛΟΓΩ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α τοσ ν. 4014/2011
(ΦΔΚ 209 Α΄)
Γηα ηηο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο κε βάζε

ηε

δπλακηθφηεηα ηνπο θαηαηάζζνληαη ζηε θαηεγνξία Α ηνπ λ. 4014/2011
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απαηηείηαη ε έθδνζε Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ
(ΑΔΠΟ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξ. 48963/05-10-2012 ΤΑ.
ην

θάθειιν

ησλ

απαξαίηεησλ

δηθαηνινγεηηθψλ

πξέπεη

λα

πεξηιακβάλνληαη :
αληίγξαθν ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
αληίγξαθν ηεο ΑΔΠΟ
Β. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ ΚΑΣΑΣΑΟΝΣΑΗ
ΛΟΓΩ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β τοσ ν. 4014/2011
(ΦΔΚ 209 Α΄) και της σπ’ αρ. 1958/2012 (ΦΔΚ 21 Β΄) ΤΑ όπως
τροποποιήθηκε και ιστύει
Γηα ηηο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο κε βάζε

ηε

δπλακηθφηεηα ηνπο θαηαηάζζνληαη ζηε θαηεγνξία Β ηνπ λ. 4014/2011
απαηηείηαη ε ππαγσγή ζε ΠΠΓ θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ππ’
αξ. 46296/08-08-2013 ΚΤΑ.
ην

θάθειιν

ησλ

απαξαίηεησλ

δηθαηνινγεηηθψλ

πξέπεη

λα

πεξηιακβάλνληαη:
αληίγξαθν ηεο ζπκπιεξσκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο δήισζεο
ππαγσγήο ζε ΠΠΓ θαη ησλ θαηά πεξίπησζε απαξαίηεησλ
δηθαηνινγεηηθψλ
αληίγξαθν

ηνπ

θαηαιφγνπ

εθαξκνδφκελσλ

ΠΠΓ

ηνπ

παξαξηήκαηνο Γ ηεο παξαπάλσ ΚΤΑ
Γ.

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ

ΜΗΚΡΟΣΔΡΖ ΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β τοσ ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209
Α΄) και της σπ’ αρ. 1958/2012 (ΦΔΚ 21 Β΄) ΤΑ όπως
τροποποιήθηκε και ιστύει
Γηα ηηο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ ε δπλακηθφηεηα
είλαη κηθξφηεξε ησλ ειαρίζησλ νξίσλ ηεο θαηεγνξίαο Β δελ
απαηηείηαη

πεξηβαιινληηθή

αδεηνδφηεζε.

Οη

θνξείο

ησλ

θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη φκσο ππνρξεσκέλνη σο πξνο
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ
Κψδηθα Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο Κψδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο
Πξαθηηθήο φπσο απηνί θαζνξίδνληαη κε ηελ ππ’ αξ. 85167/820/2003-2000 (ΦΔΚ 477 Β΄) ΤΑ ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο θαη ηελ ππ’ αξ.
125347/268/20-01-2004 (ΦΔΚ 142 Β΄) ΚΤΑ
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Γ. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΠΑΡ. 5γ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ
13 τοσ ν. 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α΄)
ην

θάθειιν

ησλ

απαξαίηεησλ

δηθαηνινγεηηθψλ

πξέπεη

λα

πεξηιακβάλνληαη θαηά πεξίπησζε:
αληίγξαθν ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ΜΠΔ)
αληίγξαθν ηεο ΑΔΠΟ
απφθαζε απαιιαγήο απφ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε
Δ. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΝΣΟ ΟΡΗΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ
NATURA
Γηα ηηο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ εγθαζίζηαληαη εληφο νξίσλ
πεξηνρψλ

NATURA,

δηθαηνινγεηηθψλ
πξναλαθεξζέλησλ

πξέπεη

ζην

θάθειιν

λα

αλάινγα

ησλ

πεξηιακβάλνληαη,
κε

ηελ

θαηεγνξία

απαξαίηεησλ
εθηφο
ζηελ

ησλ
νπνία

θαηαηάζζνληαη ζε ζρέζε κε ηε δπλακηθφηεηά ηνπο, θαη ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α τοσ ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209 Α΄)
Αληίγξαθν ηεο εηδηθήο νηθνινγηθήο αμηνιφγεζεο ε νπνία απνηειεί
θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ΜΠΔ
 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β τοσ ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209 Α΄)
Αληίγξαθν ηεο εηδηθήο νηθνινγηθήο αμηνιφγεζεο , σο απαξαίηεην
δηθαηνινγεηηθφ ηνπ θαθέιινπ ππαγσγήο ζε ΠΠΓ
6. ΑΓΔΗΑ ΠΡΟΔΓΚΡΗΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
(κεθάλαιο Β, άπθπο 8 ηηρ ςπ’ απ. 1464/67426/13-06-2012 εγκςκλίος)
Με ην λ. 4235/2014 θαζηεξψλεηαη πιένλ ν φξνο ΑΓΔΗΑ ΠΡΟΔΓΚΡΗΖ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
θαη φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 4056/2012 θαη θαηά
ζπλέπεηα θαηαξγείηαη ν φξνο ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ πνπ είρε
πηνζεηεζεί κε ηελ ππ’ αξ. 1464/67426/13-06-2012 εγθχθιην.
ε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ θηελνηξνθηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ ε ΑΓΔΗΑ

ΠΡΟΔΓΚΡΗΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ εθδίδεηαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ
θαηάζεζε ηνπ απαηηνχκελνπ θαηά πεξίπησζε θαθέιινπ θαη εθφζνλ απηφο
είλαη πιήξεο.
Ζ

ΑΓΔΗΑ ΠΡΟΔΓΚΡΗΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ έρεη ηελ ηζρχ ηεο άδεηαο

εγθαηάζηαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ηειεπηαίαο θαη ηζρχεη κέρξη ηξείο (3)
κήλεο ή κέρξη δέθα (10) κήλεο αλ πξφθεηηαη γηα θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο
πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 998/1979
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7. ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
(κεθάλαιο Β, άπθπο 9 ηηρ ςπ’ απ. 1464/67426/13-06-2012 εγκςκλίος)
Σν άξζξν 9 ηνπ θεθαιαίνπ Β ηεο ππ’ αξ. 1464/67426/13-06-2012 εγθπθιίνπ
ζπκπιεξψλεηαη σο εμήο:
Ζ ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ εθδίδεηαη κεηά απφ επηηφπην έιεγρν ηεο
Δπηηξνπήο

ηαπιηζκνχ

ζηηο

εγθαηαζηάζεηο

ηεο

ππφ

αδεηνδφηεζε

θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο θαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ:
απφ

ηελ

θαηάζεζε

ηνπ

ζρεηηθνχ

θαθέιινπ

γηα

θηελνηξνθηθέο

εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηεγνξίαο 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4056/2012.
απφ ηελ θαηάζεζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ζπλνδεπφκελε απφ
απαηηνχκελα

θαηά

πεξίπησζε

δηθαηνινγεηηθά,

γηα

ηα

θηελνηξνθηθέο

εγθαηαζηάζεηο ησλ θαηεγνξηψλ 2 θαη 3 ηνπ λ.4056/2012
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ δχλαηαη λα παξαηαζεί κέρξη
ηελ νινθιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ θαηά πεξίπησζε πηζηνπνηήζεσλ ή
εγθξίζεσλ αιιά δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο ή ηνπο δέθα
(10) κήλεο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ
εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 998/1979.
Δάλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ απαηηνχκελσλ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ
δηαπηζησζνχλ παξαιείςεηο ή παξεθθιίζεηο απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ή
ειιείςεηο

δηθαηνινγεηηθψλ

ε

ΑΑΑ

θαιεί

ηνλ

ελδηαθεξφκελν

λα

ηηο

απνθαηαζηήζεη ή ζπκπιεξψζεη αλάινγα εληφο ησλ πξναλαθεξζεηζψλ
πξνζεζκηψλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε ρνξεγεζείζα πξνζεζκία παξέιζεη

άπξαθηε ή

ειιηπνχο ζπκκφξθσζεο ή κε ηήξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ θαηά πεξίπησζε
πξνυπνζέζεσλ

ε

αίηεζε

απνξξίπηεηαη

θαη

ζθξαγίδνληαη

νη

ηπρφλ

εγθαηαζηάζεηο.
ΥΡΟΝΗΚΟ

ΓΗΑΣΖΜΑ

ΗΥΤΟ

ΑΓΔΗΑ

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
Ζ ηζρχο ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο, ζπλαξηάηαη άκεζα κε ην θαζεζηψο
ηδηνθηεζίαο – θαηνρήο ηνπ γεπέδνπ ή/θαη ησλ θηηξίσλ – θηηζκάησλ εληφο ησλ
νπνίσλ ζα ιεηηνπξγεί ε θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε θαη εηδηθφηεξα άδεηα
εγθαηάζηαζεο εθδίδεηαη:
σο ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην γήπεδν ή/θαη ηα θηίξηα –
θηίζκαηα είλαη ηδηφθηεηα
8

κε

πεξηνξηζκέλε

δηάξθεηα

ζηελ

πεξίπησζε

ελνηθηαδφκελσλ

ή

παξαρσξνχκελσλ γεπέδσλ ή/θαη θηηξίσλ – θηηζκάησλ, ε νπνία ζα
νξίδεηαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ αληίηνηρνπ ηίηινπ θαηνρήο (ζπκβνιαίνπ,
παξαρσξεηεξίνπ, θιπ)
8. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ

ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
(κεθάλαιο Γ, άπθπο 1 ηηρ ςπ’ απ. 1464/67426/13-06-2012 εγκςκλίος)
Σν άξζξν 1 ηνπ θεθαιαίνπ Γ ηεο ππ’ αξ. 1464/67426/13-06-2012 εγθπθιίνπ
αλακνξθψλεηαη σο εμήο:
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 ΤΑ, φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Οη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ
εθηξεθνκέλσλ δψσλ, ην ζθνπφ εθηξνθήο θαη ηνλ κέγηζην αξηζκφ δψσλ
(ζέζεηο εθηξνθήο) πνπ κπνξνχλ λα εθηξέθνληαη ζηε κνλάδα ζηηο θαηεγνξίεο
Α1, Α2 θαη Β .
Ζ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ:
ηεο θαηεγνξίαο Β ππφθεηηαη ζηελ ηήξεζε ησλ ΠΠΓ
ησλ θαηεγνξηψλ Α1 θαη Α2 νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο
Δγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ (ΑΔΠΟ) ε νπνία εθδίδεηαη
Τπνπξγφ

Πεξηβάιινληνο

Δλέξγεηαο

θαη

Κιηκαηηθήο

απφ ηνλ

Αιιαγήο

γηα

θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηεγνξίαο Α1 θαη απφ ην Γεληθφ
Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο γηα θηελνηξνθηθέο
εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηεγνξίαο Α2.
πεξηπηψζεηο θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ νπνίσλ ε δπλακηθφηεηα
είλαη κηθξφηεξε ησλ ειαρίζησλ νξίσλ ηεο θαηεγνξίαο Β απαιιάζζνληαη
απφ ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε φκσο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηνπο
Κψδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο φπσο απηνί θαζνξίδνληαη κε ηελ ππ’
αξ. 85167/820/20-03-2000 (ΦΔΚ 477 Β΄) ΤΑ ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο θαη
ηελ ππ’ αξ. 125347/268/20-01-2004 (ΦΔΚ 142 Β΄) ΚΤΑ
9. ΠΡΟΣΤΠΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΓΔΜΔΤΔΗ
(κεθάλαιο Γ, άπθπο 2 ηηρ ςπ’ απ. 1464/67426/13-06-2012 εγκςκλίος)
Σν άξζξν 2 ηνπ θεθαιαίνπ Γ ηεο ππ’ αξ. 1464/67426/13-06-2012 εγθπθιίνπ
αλακνξθψλεηαη σο εμήο:
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Οη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηεγνξίαο Β ηνπ λ. 4014/2011 θαη ηεο
ππ’ αξ. 1958/13-01-2012 ΚΤΑ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
ππνρξενχληαη ζηελ ππαγσγή θαη ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ ππ’ αξ.
46296/08-08-2013 ΚΤΑ Πξφηππσλ Πεξηβαιινληηθψλ Γεζκεχζεσλ (ΠΠΓ).
Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ ππαγσγή ζε ΠΠΓ ησλ θηελνηξνθηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ είλαη ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
(ΓΑΟΚ) ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.
Ζ δηαδηθαζία πξνβιέπεη ηελ ππνβνιή ζηε ΓΑΟΚ δήισζε ππαγσγήο ζε ΠΠΓ
ζπλνδεπφκελε απφ ηα ηπρφλ δηθαηνινγεηηθά. Ζ ελ ιφγσ δήισζε ππνγξάθεηαη
απφ ην θνξέα ηε θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο ή ην κειεηεηή ηνπ θαη ην
πεξηερφκελφ ηεο θαζνξίδεηαη ζην παξάξηεκα Α ηεο ππ’ αξ. 46296/08-082013 ΚΤΑ
ηελ πεξίπησζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο θαηεγνξίαο 1 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4056/2012 ε δήισζε ππαγσγήο ζε ΠΠΓ ππνβάιιεηαη καδί
κε ηα ππφινηπα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
εγθαηάζηαζεο. Ζ ΓΑΟΚ κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη
εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ λ. 4056/2012 πξνβαίλεη
ζηελ έθδνζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο νπνίαο
απνηεινχλ νη ΠΠΓ θαη ηαπηφρξνλα πξνζαξηάηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε θαη
ην έληππν ηνπ παξαξηήκαηνο Γ ηεο ππ’ αξ. 46296/08-08-2013 ΚΤΑ
ηελ πεξίπησζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ 2 θαη 3
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4056/2012 ε δήισζε ππαγσγήο ζε ΠΠΓ ππνβάιιεηαη
καδί κε ηα ππφινηπα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
πξνέγθξηζεο εγθαηάζηαζεο. Ζ ΓΑΟΚ κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ
ζηνηρείσλ θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ λ. 4056/2012
πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε ηεο άδεηαο πξνέγθξηζεο εγθαηάζηαζεο αλαπφζπαζην
ηκήκα ηεο νπνίαο απνηεινχλ νη ΠΠΓ θαη ηαπηφρξνλα πξνζαξηάηαη ζηελ ελ
ιφγσ απφθαζε θαη ην έληππν ηνπ παξαξηήκαηνο Γ ηεο ππ’ αξ. 46296/08-082013 ΚΤΑ
Δπηζεκαίλεηαη φηη, θαηά ηε δηαδηθαζία ππαγσγήο ζε ΠΠΓ, θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πεξηιακβάλεηαη
θαη ζην θάθειν πνπ ππνβάιιεηαη γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο
ή

ηεο

άδεηαο

πξνέγθξηζεο

εγθαηάζηαζεο,

ηφηε

δελ

απαηηείηαη

λα

ζπλππνβιεζεί κε ηε δήισζε ππαγσγήο ηνπ έξγνπ ζε Π.Π.Γ.
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
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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 κπνξεί αλάινγα
κε ηε δπλακηθφηεηά ηνπο, είηε :
λα θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Β ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δπλακηθφηεηά
ηνπο θπκαίλεηαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ έρνπλ ηεζεί κε ηελ ππ’ αξ.
1958/2012 ΤΑ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
λα απαιιάζζνληαη πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
δπλακηθφηεηά ηνπο είλαη κηθξφηεξε ηεο ειάρηζηεο γηα ηελ θαηάηαμε ζηελ
θαηεγνξία Β θαη φπσο απηή έρεη νξηζζεί κε ηελ ππ’ αξ. 1958/2012 ΤΑ,
φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη λα ππνρξενχληαη ζηελ εθαξκνγή
ηνπ θψδηθα νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη ηελ
παξάγξαθν 5.iii.Γ ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ.
ε θακία φπσο πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηφλ κνλάδεο θαηεγνξίαο Α λα
ζηεγάδνληαη ζε πξφρεηξα θαηαιχκαηα.
10. ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ (ΜΠΔ) – ΑΠΟΦΑΔΗ
ΔΓΚΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΑΔΠΟ)
(κεθάλαιο Γ, άπθπο 3 ηηρ ςπ’ απ. 1464/67426/13-06-2012 εγκςκλίος)
Σν άξζξν 3 ηνπ θεθαιαίνπ Γ ηεο ππ’ αξ. 1464/67426/13-06-2012 εγθπθιίνπ
αλακνξθψλεηαη σο εμήο:
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 έθδνζε Απφθαζεο Δγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ (ΑΔΠΟ) ε
νπνία επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θνξέα.
Οη πξνδηαγξαθέο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ΑΔΠΟ

θαζνξίδνληαη αλά είδνο

έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ ππ’ αξ. 48963/05-10-2012 απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγνχ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
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ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΔΣΙΜΟΤ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ, ΣΑΓΙΩΝ
ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΓΔΙΑ ΠΡΟΔΓΚΡΙΗ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (1)

ΑΓΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ (2)

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΚΑΣΑΣΑΞΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΚΑΣΑΣΑΞΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΩΝ
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

-

-

ΠΠΓ (1)

ΑΔΠΟ

ΑΔΠΟ

ΠΠΓ(1)

ΑΔΠΟ

ΑΔΠΟ

ΠΠΓ (1)

ΑΔΠΟ

ΑΔΠΟ

ΠΠΓ (3)

Α2

Α1

Β

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) ην ππνβαιιόκελν δηθαηνινγεηηθό είλαη ε Τ.Γ. αλάιεςεο ησλ ΠΠΓ

11. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΑΤΘΑΗΡΔΣΩΝ
(κεθάλαιο Ζ, άπθπο 1 ηηρ ςπ’ απ. 1464/67426/13-06-2012 εγκςκλίος)
Σν άξζξν 1 ηνπ θεθαιαίνπ Ε ηεο ππ’ αξ. 1464/67426/13-06-2012 εγθπθιίνπ
αλακνξθψλεηαη σο εμήο:
Ζ δηαηήξεζε απζαίξεησλ ζηαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξν 23 ηνπ λ. 4178/2013 θαη ηεο παξ. 3.α θαη 3.
β ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4235/2014.
Δηδηθφηεξα, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
απζαίξεησλ

θηηζκάησλ

ή

θηηξηαθψλ

εμαίξεζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε
εγθαηαζηάζεσλ

θηελνηξνθηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ κε ηελ θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
χςνπο 300 επξψ θαη ρσξίο ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ .
Ζ

ελ ιφγσ

θηελνηξνθηθψλ

ξχζκηζε
-

αθνξά

ζηαπιηθψλ

φιεο

ηηο

απζαίξεηεο

εγθαηαζηάζεσλ

γηα

θαηαζθεπέο
ηελ

εθηξνθή

ησλ
θαη

εθκεηάιιεπζε παξαγσγηθψλ/ αγξνηηθψλ δψσλ αλεμαξηήησο κεγέζνπο (π.ρ.
θάιπςεο, δφκεζεο θ.ι.π.) θαη ζπλνδψλ θηηξίσλ πξνζσξηλήο δηακνλήο
επηθάλεηαο κέρξη 35 η.κ., ζε δεκφζηεο ππφ λφκηκε παξαρψξεζε ή ηδησηηθέο
εθηάζεηο εθκεηαιιεπφκελεο λνκίκσο απφ θηελνηξφθνπο, νη νπνίεο είλαη
θαηαρσξεκέλεο ζην Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ
Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη γηα ηελ ππαγσγή είλαη:
α) Αίηεζε

12

β)

Αληίγξαθν

ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δλίζρπζεο ,

κε ηα αληίζηνηρα

απνζπάζκαηα ράξηε, φπνπ ζα απνηππψλνληαη απφ ηνλ κεραληθφ ηα
ζεκεία ησλ ζηαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
γ) Σερληθή έθζεζε κεραληθνχ, φπνπ δειψλεηαη φηη νη επηθάλεηεο ηνπ θηίζκαηνο
ή ησλ θηηζκάησλ πξνζσξηλήο δηακνλήο δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ηα
35,00 η.κ., θαζψο θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο απηψλ θαη ησλ ζηαπιηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ
δ) Παξάβνιν ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ χςνπο ηξηαθνζίσλ (300) επξψ.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΣΔΔ ηεο
δήισζεο

ππαγσγήο

γηα

ηηο

απζαίξεηεο

ζηαπιηθέο–θηελνηξνθηθέο

εγθαηαζηάζεηο θαη ζπλνδψλ θηηξίσλ, ιήγεη ζηηο 6-2-2015
Οη θνξείο θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ππέβαιιαλ αίηεζε εμαίξεζεο
απφ ηελ θαηεδάθηζε απζαίξεησλ θηηζκάησλ ή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ
θηελνηξνθηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ

κέρξη

30-06-2012

ζηηο

θαηά

ηφπνπο

Γηεπζχλζεηο Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ησλ Απνθεληξσκέλσλ
Γηνηθήζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3399/2005 ν νπνίνο
θαηαξγήζεθε, αλεμαξηήησλ εάλ έρνπλ δηαπηζησζεί ειιείςεηο ζην θάθειιν
ηνπο ππάγνληαη ζην άξζξν 23 ηνπ λ 4178/2013.
ηελ πεξίπησζε πνπ ζην θάθειιν ηνπο πεξηιακβάλεηαη δηάγξακκα θάιπςεο
θαη βεβαίσζε ζηαηηθήο

επάξθεηαο φπνπ απηή απαηηείηαη δελ απαηηείηαη ε

πξνζθφκηζε ηεο ηερληθήο έθζεζεο κεραληθψλ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.
4178/2013.
Δπίζεο δελ θαηαβάιιεηαη ην παξάβνιν ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ ππέξ ηνπ
ειιεληθνχ δεκνζίνπ.
Απνθάζεηο εμαίξεζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε πνπ εθδφζεθαλ κεηά ηηο 30-062012 ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3399/2005 θαη αθνξνχλ

αηηήζεηο

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο ΓΑΟΚ ησλ νηθείσλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ κέρξη 30-06-2012 ζεσξνχληαη λφκηκεο.
12. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΓΑΖ, ΓΑΗΚΔ Ή ΓΖΜΟΗΔ
ΔΚΣΑΔΗ
(κεθάλαιο Η, άπθπο 1 ηηρ ςπ’ απ. 1464/67426/13-06-2012 εγκςκλίος)
Σν άξζξν 1 ηνπ θεθαιαίνπ Ζ ηεο ππ’ αξ. 1464/67426/13-06-2012 εγθπθιίνπ
αλακνξθψλεηαη σο εμήο:
Σα ζέκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο, αδεηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θηελνηξνθηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ εληφο δαζψλ, δαζηθψλ ή δεκνζίσλ εθηάζεσλ ππφθεηληαη
πιένλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4280/2014 άξζξα 36 θαη 52.
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13. ΚΤΡΩΔΗ

–

ΓΗΑΚΟΠΖ

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

ΣΩΝ

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
(κεθάλαιο 7, άπθπα 2 και 3 ηηρ ςπ’ απ. 1464/67426/13-06-2012 εγκςκλίος)
Σα άξζξα 2 θαη 3 ηεο ππ’ αξ. 1464/67426/13-06-2012 εγθπθιίνπ
θαηαξγνχληαη κεηά ηελ πιήξε αλακφξθσζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ επηβνιήο
θπξψζεσλ θαη ηελ ηαπηφρξνλε ειάθξπλζε ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη
κείσζε ησλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 43
ηνπ λ. 4235/2014.
Ζ πξνβιεπφκελε ζην ελ ιφγσ άξζξν ΚΤΑ, έρεη ήδε πξνσζεζεί πξνο
ππνγξαθή απφ ηνπο ζπλαξκφδηνπο Τπνπξγνχο.
Μεηά ηελ ππνγξαθή θαη δεκνζίεπζή ηεο ζην ΦΔΚ ζα απνζηαιιεί καδί κε ηηο
απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο.
14. ΣΑΗΜΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ
(άπθπο 5, παπ. 4 ηος ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄) )
Οη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο θάζε θαηεγνξίαο ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ
εθηφο

ησλ

νξίσλ

πάζεο

θχζεσο

νηθηζκψλ

κεηαμχ

ησλ

νπνίσλ

πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζηάζηκνη νηθηζκνί.
15. ΑΠΟΣΑΔΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΠΟ ΥΩΡΟΤ
ΠΟΤ ΥΡΖΕΟΤΝ ΠΡΟΣΑΗΑ
(άπθπο 5, παπ. 6 ηος ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄))
ηα

εθηξνθεία

εηδψλ

άγξηαο

παλίδαο

εγρψξηαο

ε

εηζαγφκελεο

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εθηξνθεία ζαιηγθαξηψλ πνπ εθ παξαδξνκήο δελ
είραλ ζπκπεξηιεθζεί αξρηθά
16. ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ

ΣΩΝ

ΕΩΗΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΔΗ Ζ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
(άπθπο 5, παπ. 10 ηος ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄)
Δπηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο ησλ δσηθψλ
πξντφλησλ πνπ παξάγεη ε θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε (ηπξνθνκεία,
αιιαληνπνηεία, θιπ) ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηαπηφρξνλεο κεηαβίβαζεο
θαη ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο ζην λέν ηδηνθηήηε /θνξέα
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17. ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ
(άπθπο 6 παπ. 2α ηος ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄))
Με ηε λέα παξάγξαθν επηιχεηαη ην πξφβιεκα ηεο αιιεινεπηθάιπςεο
δηαδηθαζηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ έθδνζε ησλ
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ
18. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ

΄Ζ

ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ

ΑΓΔΗΑ

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
(άπθπο 7 ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄) όπωρ ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 43
παπ. 4 ηος ν. 4235/2014)
Οη άδεηεο ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ:
ηξνπνπνηνχληαη φηαλ επέιζεη αιιαγή ζηε επσλπκία ηνπ θνξέα θπζηθνχ ή
λνκηθνχ πξνζψπνπ
κεηαβηβάδνληαη φηαλ πεξηέιζεη κε λφκηκν ηξφπν ε θπξηφηεηα ή ην δηθαίσκα
εθκεηάιιεπζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο είλαη
λα είλαη ζε ηζρχ θαη λα κελ έρεη επέιζεη αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ή
επέθηαζε ή κεηαθνξά ή αιιαγή ηνπ είδνπο ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο
ή νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο.
Ζ δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ή κεηαβίβαζεο ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο είλαη ε
εμήο:
1.

Ο ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ζηελ νηθεία ΓΑΟΚ :
αίηεζε
θσηναληίγξαθν ηεο αξρηθήο άδεηαο
ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86 φπνπ βεβαηψλεηαη απφ ηνλ αηηνχληα
φηη ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν
ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε ή
κεηαβίβαζε ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο

2.

Ζ

νηθεία

ΓΑΟΚ

ειέγρεη

ηελ

νξζφηεηα

ησλ

ππνβαιιφκελσλ

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα αληηπαξαβάιιεη κε ηπρφλ ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζην
αξρείν ηεο ππεξεζίαο.
3.

Δάλ ε αξρηθή άδεηα έρεη εθδνζεί ζηα πιαίζηα πξνγελέζηεξνπ θαζεζηψηνο

δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηαπιηζκνχ έιεγρνο θαη απηνςία
Ζ Δπηηξνπή ηαπιηζκνχ ζε θάζε πεξίπησζε κπνξεί λα ειέγμεη ηελ νξζφηεηα
ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ
Ζ ηξνπνπνηεκέλε ή κεηαβηβαδφκελε άδεηα εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία ΓΑΟΚ :
15

εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ φηαλ ε αξρηθή άδεηα έρεη εθδνζεί ζηα
πιαίζηα ηνπ λ. 4056/2012
εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ φηαλ ε αξρηθή άδεηα εθδφζεθε ζηα
πιαίζηα πξνγελέζηεξνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΜΑΣΔΑ

ΜΟΥ. ΚΟΡΑΗΓΖ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ
ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΑΝΑ ΣΑΓΗΟ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ΠΡΩΣΟ ΣΑΓΙΟ (ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΜΔ ΣΗ XΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΠΡΟΔΓΚΡΙΗ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ)
ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΔ
ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΔ
ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΔ
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ
ΠΡΟΥΔΙΡΑ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΟΤ
ΚΔΛΔΣΟ
ΠΡΟΣΤΠΑ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ
ΑΠΑΙΣΟΤΝ ΑΓΔΙΑ
ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ
ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΜΔΥΡΙ
ΟΙΚΟΓΟΜΗ
300 η.μ.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΚΑΣΑΣΑΞΗ
ΚΑΣΑΣΑΞΗ
ΚΑΣΑΣΑΞΗ
ΚΑΣΑΣΑΞΗ
Β
ΑΗΣΖΖ
ΓΖΛΧΖ ΑΝΑΛΖΦΖ ΠΠΓ
Τ.Γ.
ΔΚΘΔΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΟΤ
ΑΔΠΟ
ΘΔΧΡΖΜΔΝΖ ΔΓΚΡΗΖ ΣΟΤ
ΣΤΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΘΔΧΡΖΜΔΝΖ ΔΓΚΡΗΖ ΣΧΝ
ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΑΓΔΗΑ ή
ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ
ΑΓΔΗΑ ή ΑΠΟΦΑΖ
ΔΞΑΗΡΔΖ ΑΠ
ΚΑΣΔΓΑΦΗΖ ή ΑΠΟΦΑΖ
ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΑΤΘΑΗΡΔΣΟΤ
ΑΓΔΗΑ ΠΡΟΔΓΚΡΗΖ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

Α1, Α2
ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

Β

Α1,Α2
ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

Β

Α1, Α2
ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

Β

-

ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ
-

ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ
-

ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΣΡΔΗ (3) ΖΜΔΡΔ
ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΠΟΤ
ΜΔΟΛΑΒΔΗ ΑΠ ΣΖΝ
ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ
ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΣΖ
ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ ΠΡΑΞΖ

ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΗΥΤΟ
ΣΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ ΠΡΑΞΖ

ΣΡΔΗ (3) ΜΖΝΔ Ή ΜΔΥΡΗ ΓΔΚΑ (10) ΜΖΝΔ ΑΝ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΠΟΤ ΔΜΠΗΠΣΟΤΝ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ Ν. 998/1979

ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΑΓΙΟ (ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ)

ΠΡΟΥΔΙΡΑ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΔ
ΚΔΛΔΣΟ
ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΚΑΣΑΣΑΞΗ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΚΑΣΑΣΑΞΗ

Β
ΔΚΓΗΓΔΣΑΗ ΔΝΣΟ
ΜΖΝΟ ΑΠ ΣΖΝ
ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΟΤ
ΦΑΚΔΛΛΟΤ ΜΔΣΑ
ΑΠ ΑΤΣΟΦΗΑ ΑΠ
ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΣΑΤΛΗΜΟΤ ΚΑΗ
ΥΧΡΗ ΣΖΝ
ΠΡΟΚΟΜΗΖ
ΔΠΗΠΛΔΟΝ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ
ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΣΖΜΑ ΣΟΤ
ΔΝΟ ΜΖΝΟ
ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ
ΠΑΡΑΣΑΘΔΗ ΜΔΥΡΗ
ΣΡΔΗ (3) ΜΖΝΔ Ή
ΜΔΥΡΗ ΓΔΚΑ (10)
ΜΖΝΔ ΑΝ
ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΓΗΑ
ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΠΟΤ ΔΜΠΗΠΣΟΤΝ
ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ
Ν. 998/1979 ΣΖΝ
ΠΔΡΊΠΣΧΖ ΠΟΤ
ΓΔΝ ΔΥΟΤ
ΟΛΟΚΛΖΡΧΘΈΗ ΟΗ
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ
ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ
ΔΓΚΡΗΔΗ Ή
ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ

Β

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΔ
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ
ΠΡΟΣΤΠΑ
ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΜΔΥΡΙ
300 η.μ.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΚΑΣΑΣΑΞΗ
Β

ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΔ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΟΤ
ΑΠΑΙΣΟΤΝ ΑΓΔΙΑ
ΟΙΚΟΓΟΜΗ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΚΑΣΑΣΑΞΗ

Α1, Α2
ΝΑΗ
-

ΝΑΗ
-

Α1,Α2
ΝΑΗ
-

ΝΑΗ
-

Α1, Α2
ΝΑΗ
-

ΝΑΗ
-

Β

-

-

-

-

-

-

ΝΑΗ

ΝΑΗ

-

-

-

-

-

-

ΝΑΗ

ΝΑΗ

-

-

-

-

-

-

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΔΝΣΟ ΜΖΝΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΥΔΣΗΚΖ ΑΗΣΖΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑ
ΑΠ ΑΤΣΟΦΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΑΤΛΗΜΟΤ
ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΣΟΤ ΔΝΟ ΜΖΝΟ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΣΑΘΔΗ
ΜΔΥΡΗ ΣΡΔΗ (3) ΜΖΝΔ Ή ΜΔΥΡΗ ΓΔΚΑ (10) ΜΖΝΔ ΑΝ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΓΗΑ
ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ ΔΜΠΗΠΣΟΤΝ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ
Ν. 998/1979 ΣΖΝ ΠΔΡΊΠΣΧΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΥΟΤ ΟΛΟΚΛΖΡΧΘΈΗ ΟΗ
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΓΚΡΗΔΗ Ή ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ

ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ή ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΜΖ ΗΓΗΟΚΣΖΣΧΝ ΔΓΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΔΣΑΗ ΑΡΥΗΚΑ ΣΟΝ ΠΡΧΣΟ ΥΡΟΝΟ ΑΠ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΣΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠ ΓΗΔΣΗΑ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ
Μεηά ηην ηποποποίηζη ηηρ ΥΑ 1958/2012 οι πίνακερ ηος παπαηήμαηορ ΘΘ ηηρ ςπ’ απ. ηηρ ςπ’ απ. 1464/67426/13-06-2012 εγκςκλίος διαμοπθώνονηαι ωρ
εξήρ:
ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΟΤ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
Α/Α

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α1

ΔΙΓΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΑΝΑΓΩΓΗ
Θέζεις πάτσνζης/εκηροθής

1
2
3
4
5

5

Εγθαηαζηάζεης εθηροθής θοηόποσιωλ
πάτσλζες
Εγθαηαζηάζεης εθηροθής ωοηόθωλ ορλίζωλ
Εγθαηαζηάζεης εθηροθής τοίρωλ πάτσλζες
(άλω ηωλ 30 θηιώλ)
Εγθαηαζηάζεης εθηροθής τοηροκεηέρωλ (κε
ηα παράγωγά ηοσς κέτρη βάροσς 30 θηιώλ)
Εγθαηαζηάζεης εθηροθής τοηροκεηέρωλ (κε
ηα παράγωγά ηοσς κέτρη ηειηθες πάτσλζες)

7
8

9

Ιζοδύναμα ζώα

Θέζεις πάτσνζης/εκηροθής

Ιζοδύναμα ζώα

Πεξηζζόηεξεο από 75.000

Πεξηζζόηεξα από 300

Από 18.000 κέτρη 75.000

Από 72 κέτρη 300

1 ηζνδύλακν δών = 250 θνηόπνπια πάρπλζεο

Πεξηζζόηεξεο από 45.000
Πεξηζζόηεξεο από 3.000

Πεξηζζόηεξα από 300
Πεξηζζόηεξα από 375

Από 12.000 κέτρη 45.000
Από 600 κέτρη 3.000

Από 80 κέτρη 750
Από 75 κέτρη 375

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

Πεξηζζόηεξεο από 1.200

Πεξηζζόηεξα από 400

Από 350 κέτρη 1.200

Από 116,7 κέτρη 400

Πεξηζζόηεξεο από 400

Πεξηζζόηεξα από 400

Από 150 κέτρη 400

Από 150 κέτρη 400

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

Αριθμός κονικλομηηέρων

Ιζοδύναμα ζώα

Αριθμός κονικλομηηέρων

Ιζοδύναμα ζώα

Πεξηζζόηεξεο από 1.000

Πεξηζζόηεξα από 20

Αριθμός εκηρεθομένων
πηηνών/ζώων

Ιζοδύναμα ζώα

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
Εγθαηαζηάζεης εθηροθής αηγοπροβάηωλ
- εληός περηοτώλ NATURA
- εθηός περηοτώλ NATURA
Εγθαηαζηάζεης εθηροθής κοζταρηώλ
πάτσλζες
- εληός περηοτώλ NATURA
- εθηός περηοτώλ NATURA
Εγθαηαζηάζεης εθηροθής αγειάδωλ
γαιαθηοπαραγωγής
- εληός περηοτώλ NATURA

Πεξηζζόηεξα από 7.500

Περηζζόηερα 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 ηζοδύλακο δώο = 250

Περηζζόηερα από 1.600
Περηζζόηερα από 2.750

Περηζζόηερα από 32
Περηζζόηερα από 55

1 ηζοδύλακο δώο = 50 αηγοπρόβαηα
1 ηζοδύλακο δώο = 50 αηγοπρόβαηα

Περηζζόηερα από 300
Περηζζόηερα από 400

Περηζζόηερα από 150
Περηζζόηερα από 200

1 ηζοδύλακο δώο =2 κοζτάρηα πάτσλζες
1 ηζοδύλακο δώο =2 κοζτάρηα πάτσλζες

Περηζζόηερα από 150

Περηζζόηερα από 150

- εθηός περηοτώλ NATURA

Περηζζόηερα από 200

Περηζζόηερα από 200

1 ηζοδύλακο δώο =1 αγειάδα
γαιαθηοπαραγωγής
1 ηζοδύλακο δώο =1 αγειάδα
γαιαθηοπαραγωγής

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο θνπλειηώλ
Αριθμός εκηρεθομένων
πηηνών/ζώων

6

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α2

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

Ιζοδύναμα ζώα

1 ηζνδύλακν δών = 50 θνληθινκεηέξεο κε ηα
παξάγσγά ηνπο

18

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ (σσνέτεια)
ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΟΤ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΓΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α1

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α2
ΣΙΜΗ ΑΝΑΓΩΓΗ

Θέζεις πάτσνζης/εκηροθής

10

Θέζεις πάτσνζης/εκηροθής

Περηζζόηερα από 300

Περηζζόηερα από 150

- εθηός περηοτώλ NATURA

Περηζζόηερα από 400

Περηζζόηερα από 200

Αριθμός εκηρεθομένων
πηηνών/ζώων
Πεξηζζόηεξα από 100

Ιζοδύναμα ζώα
Πεξηζζόηεξα από 100

1 ηζνδύλακν δών =1 ίππνο

Πεξηζζόηεξα από 5.000
Περηζζόηερα από 6.000

Πεξηζζόηεξα από 100
Περηζζόηερα από 100

Πεξηζζόηεξα από 1.500

Πεξηζζόηεξα από 100

1 ηζνδύλακν δών = 50 ελήιηθα κηλθ
1 ηζοδύλακο δώο = 60 ελήιηθα
ηζηληζηιά
1 ηζνδύλακν δών =15 αιεπνύδεο

Πεξηζζόηεξα από 1.500

Πεξηζζόηεξα από 100

Υποιογίδοληαη θαηά
περίπηωζε

Από 110 κέτρη 400

Ιζοδύναμα ζώα

15

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο
ηππνεηδώλ
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο κηλθ
Εγθαηαζηάζεης εθηροθής
ηζηληζηιά
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο
αιεπνύδσλ
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ζθύισλ

16

Μηθηές κολάδες

Τπνινγίδνληαη θαηά
πεξίπησζε

17

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο
ζαιηγθαξηώλ
Πξσνεκθαληδόκελεο εθηξνθέο

Οιεο νη κνλάδεο εθηξνθήο ζαιηγθαξηώλ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Β

Μνλάδεο εθηξνθήο κε ελδεκηθώλ
εηδώλ
Δθθνιαπηήξηα

ιεο νη κνλάδεο εθηξνθήο κε ελδεκηθώλ εηδώλ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Α1

12
13
14

18
19
20

Ιζοδύναμα ζώα

Εγθαηαζηάζεης εθηροθής
αγειάδωλ ειεύζερες βοζθής
- εληός περηοτώλ NATURA

Αριθμός εκηρεθομένων
πηηνών/ζώων
11

Ιζοδύναμα ζώα

Πεξηζζόηεξα από
400

1 ηζοδύλακο δώο = 2 αγειάδες
ειεύζερες βοζθής
1 ηζοδύλακο δώο = 2 αγειάδες
ειεύζερες βοζθής

1 ηζνδύλακν δών =15 ζθύινη
αλεμαξηήησο ειηθίαο
Τα ηζοδύλακα δώα σποιογίδοληαη ως
ηο ζύλοιο ηωλ επηκέροσς
ηζοδσλάκωλ δώωλ ποσ εθηρέθοληαη
ζηελ κολάδα

ιεο νη πξσηνεκθαληδόκελεο εθηξνθέο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Α1

ια ηα εθθνιαπηήξηα θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Β

19

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

ΔΙΓΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β
ΣΙΜΗ ΑΝΑΓΩΓΗ
Θέζεις πάτσνζης/εκηροθής

1
2
3
4
5

Εγθαηαζηάζεης εθηροθής θοηόποσιωλ
πάτσλζες
Εγθαηαζηάζεης εθηροθής ωοηόθωλ
Εγθαηαζηάζεης εθηροθής τοίρωλ πάτσλζες
(άλω ηωλ 30 θηιώλ)
Εγθαηαζηάζεης εθηροθής τοηροκεηέρωλ (κε
ηα παράγωγά ηοσς κέτρη βάροσς 30 θηιώλ)
Εγθαηαζηάζεης εθηροθής τοηροκεηέρωλ (κε
ηα παράγωγά ηοσς κέτρη ηειηθες πάτσλζες)

5

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο θνπλειηώλ

6

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο άιισλ πηελώλ
- ρήλεο/πάπηεο
- ηλδηάλνη
- νξηύθηα
- πέξδηθεο
- ζηξνπζαθάκεινη
- θαζηαλνί
Εγθαηαζηάζεης εθηροθής αηγοπροβάηωλ
- εληός περηοτώλ NATURA
- εθηός περηοτώλ NATURA
Εγθαηαζηάζεης εθηροθής κοζταρηώλ
πάτσλζες
- εληός περηοτώλ NATURA
- εθηός περηοτώλ NATURA
Εγθαηαζηάζεης εθηροθής αγειάδωλ
γαιαθηοπαραγωγής
- εληός περηοτώλ NATURA
- εθηός περηοτώλ NATURA

7

8

9

Ιζοδύναμα ζώα

Από 300 κέτρη 18.000

Από 1,2 κέτρη 72

1 ηζοδύλακο δώο = 250 θοηόποσια πάτσλζες

Από 200 κέτρη12.000
Από 25 κέτρη 600

Από 1,3 κέτρη 80
Από 3,125 κέτρη 75

1 ηζοδύλακο δώο =150 ωοηόθες όρληζες
1 ηζοδύλακο δώο = 8 τοίροη πάτσλζες

Από 15 κέτρη 350

Από 5 κέτρη 116,7

1 ηζοδύλακο δώο = 3 τοηροκεηέρες κε ηα παράγωγά ηοσς

Από 8 έως 150

Από 8 έως 150

1 ηζοδύλακο δώο = 1 τοηροκεηέρα κε ηα παράγωγά ηες

Αριθμός κονικλομηηέρων

Ιζοδύναμα ζώα

Από 50 κέρξη 1.000
Αριθμός εκηρεθομένων
πηηνών/ζώων

Από 1 κέρξη 20
Ιζοδύναμα ζώα

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 θαζηαλνί

Από 300 κέτρη 1.600
Από 600 κέτρη 2.750

Από 4 κέτρη 32
Από 8 κέτρη 55

1 ηζοδύλακο δώο = 50 αηγοπρόβαηα
1 ηζοδύλακο δώο = 50 αηγοπρόβαηα

Από 20 κέτρη 300
Από 40 κέτρη 400

Από 10 κέτρη 150
Από 20 κέτρη 200

1 ηζοδύλακο δώο =2 κοζτάρηα πάτσλζες
1 ηζοδύλακο δώο =2 κοζτάρηα πάτσλζες

Από 10 κέτρη 150
Από 20 κέτρη 200

Από 10 κέτρη 150
Από 20 κέτρη 200

1 ηζοδύλακο δώο =1 αγειάδα γαιαθηοπαραγωγής
1 ηζοδύλακο δώο =1 αγειάδα γαιαθηοπαραγωγής
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ (σσνέτεια)
ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΟΤ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
Α/Α

ΔΙΓΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β
ΣΙΜΗ ΑΝΑΓΩΓΗ
Θέζεις πάτσνζης/εκηροθής

10

Εγθαηαζηάζεης εθηροθής αγειάδωλ
ειεύζερες βοζθής
- εληός περηοτώλ NATURA
- εθηός περηοτώλ NATURA

11
12
13
14
15
16

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ηππνεηδώλ
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο κηλθ
Εγθαηαζηάζεης εθηροθής ηζηληζηιά
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο αιεπνύδσλ
Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ζθύισλ
Μηθηέο κνλάδεο

17
18
19
20

Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο ζαιηγθαξηώλ
Πξσνεκθαληδόκελεο εθηξνθέο
Μνλάδεο εθηξνθήο κε ελδεκηθώλ εηδώλ
Δθθνιαπηήξηα

Από 20 κέτρη 300
Από 40 κέτρη 400
Αριθμός εκηρεθομένων
πηηνών/ζώων
Από 5 κέρξη 100
Από 250 κέρξη 5.000
Από 300 κέτρη 6.000
Από 75 κέρξη 1.500
Από 75 κέρξη 1.500
Υποιογίδοληαη θαηά
περίπηωζε

Ιζοδύναμα ζώα

Από 10 κέτρη 150
Από 20 κέτρη 200
Ιζοδύναμα ζώα

1 ηζοδύλακο δώο = 2 αγειάδες ειεύζερες βοζθής
1 ηζοδύλακο δώο = 2 αγειάδες ειεύζερες βοζθής

Από 5 κέρξη 100
Από 5 κέρξη 100
Από 5 κέτρη 100
Από 5 κέρξη 100
Από 5 κέρξη 100
Από 8 κέτρη 110

1 ηζνδύλακν δών =1 ίππνο
1 ηζνδύλακν δών = 50 ελήιηθα κηλθ
1 ηζοδύλακο δώο = 60 ελήιηθα ηζηληζηιά
1 ηζνδύλακν δών =15 αιεπνύδεο
1 ηζνδύλακν δών =15 ζθύινη αλεμαξηήησο ειηθίαο
Τα ηζοδύλακα δώα σποιογίδοληαη ως ηο ζύλοιο ηωλ επηκέροσς
ηζοδσλάκωλ δώωλ ποσ εθηρέθοληαη ζηελ κολάδα

ιεο νη κνλάδεο εθηξνθήο ζαιηγθαξηώλ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Β
ιεο νη πξσηνεκθαληδόκελεο εθηξνθέο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Α1
ιεο νη κνλάδεο εθηξνθήο κε ελδεκηθώλ εηδώλ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Α1
ια ηα εθθνιαπηήξηα θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Β

ημείωση: Οη αιιαγέο αθνξνχλ ηηο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο κε πιάγηα γξαθή
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ
A. ΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ
ΔΝΟΣΖΣΩΝ
Έδξεο ηνπο
B. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
I.ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ
I. Γξαθείν Τπνπξγνχ
II. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
III. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
II.ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ
Έδξεο ηνπο
III.ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΩΝ ΓΗΟΗΚΖΔΩΝ
Έδξεο ηνπο
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