ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ .ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Φυτικης- Ζωικής Παραγωγής
ΤΑΧ.∆ΝΣΗ:Τέρµα .Κ.Ταλιαδούρη
ΤΚ: 51100
Πληροφορίες: Μίχου Χριστίνα
Τηλ.:2462353080-2462353076
Fax: 2462353071
E-mail:u12705@minagric.gr

Ηµεροµηνία, 30-4-2013
Αρ. πρωτ.: 1685

Προς: ΠΑΠΠΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΦΕΛΛΙ
51100 ΓΡΕΒΕΝΑ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ)

0 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υττόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α') «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»
2.

Τις διατάξεις της υπ' αρ. Υ1 β/2000/29-3-1995 (ΦΕΚ 343 Β') Υγειονοµικής ∆ιάταξης, όπως ισχύει κάθε φορά

3. Τους γενικούς και ειδικούς όρους της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε:
•

την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας

•

την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων

•

την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων

•

την µέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

•

την ιδιοκτησία και τις νόµιµες χρήσεις γης

•

την προστασία των δασών

4. Την υπ' αρ1685/15-4-2013 αίτηση του Παππά Ευθύµιου του Ευαγγέλου , κατοίκου Φελλίου.
5. Tην από 10-4-2013 Υ.∆. του ν. 1599/1987 (ΦΕΚ 75 Α') ανάληψης των δεσµεύσεων της παρ. 3γ του άρθρου 6
Του Ν. 4056/2012
6. Το υπ αριθµ. 4/2013 πρακτικό γνωµοδότησης της Επιτροπής Σταυλισµού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ αορίστου χρόνου στην µε τα
παρακάτω στοιχεία κτηνοτροφική εγκατάσταση:
Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία φορέα : ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Θέση εγκατάστασης: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ «ΡΟΥΓΑ», µε συντεταγµένες Χ=288708.30 και Ψ=4432563.12
∆ηµοτικό διαµέρισµα: ΦΕΛΛΙΟΥ
∆ήµος: ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Είδος και φυλή εκτρεφοµένων ζώων: ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ
∆υναµικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης: ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ ..................................................
Σύστηµα εκτροφής: ΕΚΤΑΤΙΚΗ .................................................................................................................
Κωδικός εγκατάστασης: ΕL5100142 .........................................................................................................

2. Η χορηγούµενη άδεια αφορά: βουστάσιο 250,00 τµ., αποθήκη 100,00τ.µ. κατασκευασµένα
µε ξύλα και λαµαρίνα (πάνελ).

3. Η παραπάνω άδεια εγκατάστασης χορηγείται

υπό τον όρο της τήρησης του ισχύοντος

νοµικού πλαισίου και ανακαλείται στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις µετά
από αυτοψία των διατάξεων του Ν. 4056/2012 και των κανονιστικών πράξεων που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή παραλήψεις στην τήρηση των όρων και
περιορισµών που καθορίζονται µε τις αποφάσεις της ΑΑΑ.

4. Η χορηγούµενη άδεια εγκατάστασης τροποποιείται ή µεταβιβάζεται µε απόφαση της ΑΑΑ
και µετά από σχετική αίτηση του φορέα.

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

ΠΡΟΣ: ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ονοµ/µο ………..……………………………………
Ονοµ/µο υπεύθ. επικοινωνίας:……………………..
∆/νση επικοινωνίας υπευθύνου:…………………
∆/νση κτην/κής εκµετάλλευσης:…………………….

Ο/Η κάτωθι υπογεγραµµένος/η, µε την παρούσα,

Αρ. δελτίου ταυτότητας φορέα:…………………….

αιτούµαι την χορήγηση άδειας εγκατάστασης για

Τηλέφωνο:……………………………………………

την µε τα παραπάνω στοιχεία κτηνοτροφική µου

Fax:………………………………………………….

εκµετάλλευση, στα πλαίσια του ν. 4056/2012.

E-Mail:……………………………………………….
Κωδικός εκµετάλλευσης:………………………….
∆υναµικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης
(είδος, φυλή και αριθµός ζώων):
……………………………………………………..
Θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων µε
συντεταγµένες αναφοράς:…………………………..
………………………………………………………..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,................

Ο/Η αιτών/ούσα

(υπογραφή)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. ∆ήλωση ανάληψης ΠΠ∆
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν .1599/1986

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.αα, 2.ββ. και 3

ΠΡΟΣ: ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ο/νυµο……………………………………………
Ο/νυµο υπεύθ. επικοινωνίας:……………………
∆/νση επικοινωνίας υπευθύνου:………………
∆/νση κτην/κής εκµετάλλευσης:…………………
Αρ. δελτίου ταυτότητας φορέα:…………………

Ο/Η κάτωθι υπογεγραµµένος/η, µε την παρούσα,

Τηλέφωνο:………………………………………..

αιτούµαι την χορήγηση προσωρινής άδειας

Fax:………………………………………………..

εγκατάστασης για την µε τα παραπάνω στοιχεία

E-Mail:…………………………………………….

κτηνοτροφική µου εκµετάλλευση, στα πλαίσια του

Κωδικός εκµετάλλευσης:………………………..

ν. 4056/2012.

∆υναµικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης
(είδος, φυλή και αριθµός ζώων):
………………………………………………….
Θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων µε
συντεταγµένες αναφοράς:………………………
……………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,,

Ο/Η αιτών/ούσα

(υπογραφή)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α' του Ν.
4014/2011 ή ∆ήλωση ανάληψης ΠΠ∆ για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β' του Ν.
4014/2011
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν . 1599/1986
3. Έκθεση γεωτεχνικού συµβούλου

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/57

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΥΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.αα

ΠΡΟΣ: ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ονοµ/µο…………………………………………………
Ονοµ/µο υπεύθ. επικοινωνίας:…………………………
∆/νση επικοινωνίας υπευθύνου:…………………….
∆/νση κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης:………………….

Ο/Η κάτωθι υπογεγραµµένος/η, µε την παρούσα,

Αρ. δελτίου ταυτότητας φορέα:…………………………..

αιτούµαι την χορήγηση άδειας εγκατάστασης για

Τηλέφωνο:…………………………………………………

την µε τα παραπάνω στοιχεία κτηνοτροφική µου

Fax:………………………………………………………..

εκµετάλλευση, στα πλαίσια του ν. 4056/2012.

E-Mail:…………………………………………………….
Κωδικός εκµετάλλευσης:………………………………..
∆υναµικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης
(είδος, φυλή και αριθµός ζώων):
…………………………………………………………
Θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων µε
συντεταγµένες αναφοράς:……………………………….
…………………………………………………………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,..............................

Ο/Η αιτών/ούσα

(υπογραφή)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Προσωρινή άδεια εγκατάστασης
2. Πιστοποιητικό τήρησης του τύττου κατασκευής (όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σηµεία 11.1 του άρθρου 2 του
κεφαλαίου Β της παρούσας)

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.ββ.

ΠΡΟΣ: ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ονοµ/µο:…………………………………………..
Ονοµ/µο υπεύθ. επικοινωνίας:…………………
∆/νση επικοινωνίας υπευθύνου:………………..
∆/νση κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης:…………

Ο/Η κάτωθι υπογεγραµµένος/η, µε την παρούσα,

Αρ. δελτίου ταυτότητας φορέα:…………………

αιτούµαι τηνχορήγηση άδειας εγκατάστασης για

Τηλέφωνο:……………………………………….

την µε τα παραπάνω στοιχεία κτηνοτροφική µου

Fax:……………………………………………….

εκµετάλλευση, στα πλαίσια του ν. 4056/2012.

E-Mail:……………………………………………
Κωδικός εκµετάλλευσης:……………………….
∆υναµικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης
(είδος, φυλή και αριθµός ζώων):
………………………………………………….
Θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων µε
συντεταγµένες αναφοράς:………………………
……………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,.

Ο/Η αιτών/ούσα

(υπογραφή)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Προσωρινή άδεια εγκατάστασης
2. Πιστοποιητικό τήρησης των προτύπων κατασκευής (όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σηµεία ΙΙ.2 του
άρθρου 2 του κεφαλαίου Β της παρούσας)

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/59

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 5
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3

ΠΡΟΣ: ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ονοµ/µο:…………………………………………..
Ονοµ/µο υπεύθ. επικοινωνίας:…………………
∆/νση επικοινωνίας υπευθύνου:………………..
∆/νση κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης:…………

Ο/Η κάτωθι υπογεγραµµένος/η, µε την παρούσα,

Αρ. δελτίου ταυτότητας φορέα:…………………

αιτούµαι την χορήγηση άδειας εγκατάστασης για

Τηλέφωνο:……………………………………….

την µε τα παραπάνω στοιχεία κτηνοτροφική µου

Fax:……………………………………………….

εκµετάλλευση, στα πλαίσια του ν. 4056/2012.

E-Mail:……………………………………………
Κωδικός εκµετάλλευσης:……………………….
∆υναµικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης
(είδος, φυλή και αριθµός ζώων):
………………………………………………….
Θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων µε
συντεταγµένες αναφοράς:………………………
……………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,.

Ο/Η αιτών/ούσα

(υπογραφή)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Προσωρινή άδεια εγκατάστασης
2. Οικοδοµική άδεια ή απαλλαγή από έκδοση οικοδοµικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση των
κτιριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή δήλωση αυθαιρέτου

Α∆Α: Β4Λ0Β-ΓΣΦ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ .....................................
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.................
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ...........................................
Ελεγκτής: ...................................
Τηλ.:..................................................
Fax: ...................................................
E-mail:...............................................
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

Ονοµατεπώνυµο/επωνυµία φορέα:..............................................................................
Ονοµατεπώνυµο υπευθύνου:........................................................................................
Θέση κτηνοτροφικής εγκατάστασης:...........................................................................
Κωδικός εκµετάλλευσης
Αρ.πρωτ. υποβληθείσας αίτησης:................................................................................

1.

ΑΙΤΗΣΗ

2.

∆ΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ Π.Π.∆. (για κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις κατηγορίας Β)

3.

Υ.∆.ν. 1599/1986

Ηµεροµηνία ελέγχου ...........
0 ελεγκτής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/61

Α∆Α: Β4Λ0Β-ΓΣΦ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ .....................................
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.................
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ...........................................
Ελεγκτής: ...................................
Τηλ.:..................................................
Fax:...................................................
E-mail:...............................................
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.αα, 2.ββ και 3

Ονοµατεπώνυµο/επωνυµία φορέα:..............................................................................
Ονοµατεπώνυµο υπευθύνου: .......................................................................................
Θέση κτηνοτροφικής εγκατάστασης: ..........................................................................
Κωδικός εκµετάλλευσης: ..............................................................................................
Κατηγορία κτηνοτροφικήςεγκατάστασης: ..................................................................
Αρ.πρωτ. υποβληθείσας αίτησης:................................................................................

1.

ΑΙΤΗΣΗ

2.α ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (για
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατηγορίας Α1 και
Α2)ή

2.β ∆ΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ Π.Π.∆. (για κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις κατηγορίας Β)

3.

Υ.∆.ν. 1599/1986

4.

ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ηµεροµηνία ελέγχου ...........
0 ελεγκτής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/62

Α∆Α: Β4Λ0Β-ΓΣΦ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ .....................................
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.................
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ...........................................
Ελεγκτής: ...................................
Τηλ.:..................................................
Fax:...................................................
E-mail:...............................................
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.αα, 2.ββ και 3

Ονοµατεπώνυµο/επωνυµία φορέα:..............................................................................
Ονοµατεπώνυµο υπευθύνου: .......................................................................................
Θέση κτηνοτροφικής εγκατάστασης: ..........................................................................
Κωδικός εκµετάλλευσης: ............................................................................................
Κατηγορία κτηνοτροφικήςεγκατάστασης: ..................................................................
Αρ.πρωτ. υποβληθείσας αίτησης:................................................................................
1.

ΑΙΤΗΣΗ

I

2.α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (για κτηνοτροφικές

I

εγκαταστάσεις κατηγορίας 2.αα και όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
σηµεία 11.1 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β της παρούσας) ή
2.β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(για

I

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

κατηγορίας 2.ββ όπως αναλυτικά

περιγράφεται στο σηµεία II.2

του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β της

παρούσας)ή
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΚ∆ΟΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ
3.

I

Α∆ΕΙΑΣ ή ΑΠΟφΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕ∆ΑφΙΣΗ ή ∆ΗΛΩΣΗ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ (για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατηγορίας 3

4.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΑ∆ΕΙΑΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

I

Ηµεροµηνία ελέγχου .........................
0 ελεγκτής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/63

Α∆Α: Β4Λ0Β-ΓΣΦ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ .....................................
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.................
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ...........................................
Ελεγκτής: ...................................
Τηλ.:..................................................
Fax:...................................................
E-mail:...............................................
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ονοµατεπώνυµο/επωνυµία φορέα:...................................
Ονοµατεπώνυµο υπευθύνου: ..........................................
Θέση κτηνοτροφικής εγκατάστασης: ................................
Κωδικόςεκµετάλλευσης: .................................................
Κατηγορία κτηνοτροφικής εγκατάστασης: .......................
Αρ.πρωτ. υποβληθείσας αίτησης:.....................................

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

1 .α Έναρξη δραστηριότητας στην περίπτωση φυσικών
προσώπων ή 1 .β Καταστατικό σύστασης µε τις
τυχόν τροποποιήσεις
του στην περίπτωση νοµικών προσώπων 2.α
Συµβόλαιο γηπέδου και πιστοποιητικό µεταγραφής ή
2.β Συµβολαιογραφική πράξη ενοικίασης µε µεταγραφή
στο οικείο υποθηκοφυλάκιο ή
απόφαση παραχώρησης ή
2.δ

απόφαση ενοικίασης

3.α

Οικοδοµική άδεια όπου απαιτείται ή

3.β

Απαλλαγή από την έκδοση οικοδοµικής άδειας ή

3.γ

Αίτηση εξαίρεσης από κατεδάφιση ή

3.δ

∆ήλωση αυθαιρέτου

4.

Βεβαίωση χρήσης γης

5.

Τοπογραφικό διάγραµµα - διάγραµµα κάλυψης

6.

Χάρτης Γ.Υ.Σ. 1:5000

7.

Θεωρηµένα αρχιτεκτονικά σχέδια

8.

Βεβαίωση στατικής επάρκειας

ΝΑΙ

οχι

D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

∆ΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/64

Α∆Α: Β4Λ0Β-ΓΣΦ

ΝΑΙ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ (συνέχεια)

ΟΧΙ

∆ΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

9.α Πιστοποιητικό τήρησης τύπου κατασκευής στις

D

D

D

D

D

D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατηγορίας 2.αα (όπως
αναλυτικά περιγράφεται στο σηµεία 11.1 του άρθρου 2
του κεφαλαίου Β της παρούσας) 9.β Πιστοποιητικό τήρησης
προτύπων κατασκευής στις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατηγορίας 2.ββ(όπως
αναλυτικά περιγράφεται στο σηµεία II.2 του άρθρου 2
του κεφαλαίου Β της παρούσας)
10.

Μελέτη διάθεσης αποβλήτων

11.

Απόφαση έγκρισης µελέτης διάθεσης αποβλήτων

12.

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

13.

Απόφαση έγκρισης µελέτης περιβαλλοντικών όρων

14.

Κατάταξη σε ΠΠ∆

15.

Βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική
αδειοδότηση

16.

Ειδική οικολογική αξιολόγηση για κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις εντός των ορίων περιοχών Natura

17.

Γνωµοδότηση αρχαιολογικής υπηρεσίας

18.

Γνωµοδότηση δασικής υπηρεσίας

19.

Απόφαση παρέκκλισης αρτιότητας

20.

Απόφαση µείωσης αποστάσεων

Ηµεροµηνία ελέγχου ...........
0 ελεγκτής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/65

Α∆Α: Β4Λ0Β-ΓΣΦ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ .....................................
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.................
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ...........................................
ΤΑΧ.∆ΝΣΗ: ......................................
ΤΚ: ...................................................
Πληροφορίες:...................................
Τηλ.:..................................................
Fax:...................................................
E-mail:...............................................

Ηµεροµηνία,....................
Αρ. πρωτ.: .......................

Προς: ..........................................

...........................................

Θέµα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

2.αα

του

Ν.

4056/2012

(ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ME ΣΚΕΛΕΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) ή ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.ββ του Ν. 4056/2012
(ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΧΡΙ 300 τ.µ.) ή ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 του Ν.
4056/2012 (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΕΤΑΙ Η ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (φΕΚ 52 Α') «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»
2. Την υπ' αρ ............................ αίτηση του .............. , κατοίκου .............. , οδός ............
3. Την από ........... δήλωση του ........................................ ανάληψης τήρησης των προβλεποµένων Π.Π.∆. (ή
άλλο αντίστοιχο έγγραφο από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή), στην περίπτωση των κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β ή την προσκοµισθείσα µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην
περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των κατηγοριών Α1 και Α2 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α')
(*)
4. Την από ..............Υ.∆. του ν. 1599/1987 (φΕΚ 75 Α') ανάληψης των δεσµεύσεων της παρ. 4γτου άρθρου 6
τουν. 4056/2012
5. Την προσκοµισθείσα έκθεση του γεωτεχνικού συµβούλου
6. Την πληρότητα του υποβληθέντος φακέλου
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/68

Α∆Α: Β4Λ0Β-ΓΣΦ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την χορήγηση προσωρινή άδειας εγκατάστασης στην µε τα παρακάτω στοιχεία κτηνοτροφική εγκατάσταση:
Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία φορέα : ....................................................................................................
Θέση εγκατάστασης:................................................................................................................................
∆ηµοτικό διαµέρισµα: .............................................................................................................................
∆ήµος:....................................................................................................................................................
Είδος και φυλή εκτρεφοµένων ζώων:........................................................................................................
∆υναµικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης: ..............................................................................................
Σύστηµα εκτροφής: ..................................................................................................................................
Κωδικός εγκατάστασης: ..........................................................................................................................

2. Η χορηγούµενη προσωρινή άδεια έχει θέση άδειας εγκατάστασης µέχρι τον έλεγχο της τήρησης των
προϋποθέσεων λειτουργίας της εκµετάλλευσης

3. Η παραπάνω άδεια ισχύει για τρείς (3) µήνες κατά µέγιστο και µέχρι την αυτοψία από την Επιτροπή
Σταυλισµού και ανακαλείται αυτόµατα στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον επιτόπιο έλεγχο ότι δεν
πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις αδειοδότησης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης..

0 Προϊστάµενος της ∆/νσης

Σηµείωση:
3.(*) ∆εν συµπληρώνεται στην περίπτωση που ο αριθµός των εκτρεφοµένων ζώων, είναι µικρότερος από τις
ελάχιστες τιµές, ανά είδος ζώου και κατηγορίες εκτροφής, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον
προαναφερόµενο πίνακα του παραρτήµατος III της παρούσας, δηλ. όταν δεν απαιτείται η περιβαλλοντική
αδειοδότησή τους.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/69

Α∆Α: Β4Λ0Β-ΓΣΦ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α∆Α:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ .....................................
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.................
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ...........................................
ΤΑΧ.∆ΝΣΗ: ......................................
ΤΚ: ...................................................
Πληροφορίες:...................................
Τηλ.:..................................................
Fax:...................................................
E-mail:...............................................

Ηµεροµηνία,....................
Αρ. πρωτ.: .......................

Προς: ...............................

..............................

Θέµα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του
Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)

0 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
6. Τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (φΕΚ 52 Α') «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»
7. Τις διατάξεις της υπ' αρ. Υ1 β/2000/29-3-1995 (ΦΕΚ 343 Β') Υγειονοµικής ∆ιάταξης, όπως ισχύει κάθε φορά
8. Τους γενικούς και ειδικούς όρους της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε:
•

την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας

•

την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων

•

την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων

•

την µέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

•

την ιδιοκτησία και τις νόµιµες χρήσεις γης

•

την προστασία των δασών

4. Την υπ' αρ ............................ αίτηση του .............. , κατοίκου .............. , οδός ............
5. Την από ........... δήλωση του ........................................ ανάληψης τήρησης των προβλεποµένων Π.Π.∆. (ή
άλλο αντίστοιχο έγγραφο από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή), στην περίπτωση των κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') (*)
6. Την από ..............Υ.∆. του ν. 1599/1987 (φΕΚ 75 Α') ανάληψηςτων δεσµεύσεων της παρ. 3γτου άρθρου 6
τουν. 4056/2012
7. To υπ' αρ...........................πρακτικό γνωµοδότησης της Επιτροπής Σταυλισµού

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/70

Α∆Α: Β4Λ0Β-ΓΣΦ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ αορίστου χρόνου στην µε τα παρακάτω
στοιχεία κτηνοτροφική εγκατάσταση:
Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία φορέα : ....................................................................................................
Θέση εγκατάστασης:................................................................................................................................
∆ηµοτικό διαµέρισµα: .............................................................................................................................
∆ήµος:....................................................................................................................................................
Είδος και φυλή εκτρεφοµένων ζώων:........................................................................................................
∆υναµικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης: ..............................................................................................
Σύστηµα εκτροφής: ..................................................................................................................................
Κωδικός εγκατάστασης: ..........................................................................................................................

2. Η χορηγούµενη άδεια αφορά ........ (ακολουθεί σύντοµη περιγραφή των αδειοδοτούµεων εγκαταστάσεων µε
αναφορά της χρήσης τους (π.χ. στέγαστρο, αποθήκη κλπ), της επιφάνειά τους και του τρόπου κατασκευής
του (πχ τσιµεντόλιθοι, κλαδιά κλπ))

3. Η παραπάνω άδεια εγκατάστασης χορηγείται υπό τον όρο της τήρησης του ισχύοντος νοµικού πλαισίου και
ανακαλείται στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις µετά από αυτοψία των διατάξεων του ν.
4056/2012 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού ή παραλήψεις στην
τήρηση των όρων και περιορισµών που καθορίζονται µε τις αποφάσεις της ΑΑΑ.

4. Η χορηγούµενη άδεια εγκατάστασης τροποποιείται ή µεταβιβάζεται µε απόφαση της ΑΑΑ και µετά από
σχετική αίτηση του φορέα

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

0 Προϊστάµενος της ∆/νσης

Σηµείωση:
5.(*) ∆εν συµπληρώνεται στην περίπτωση που ο αριθµός των εκτρεφοµένων ζώων, είναι µικρότερος από τις
ελάχιστες τιµές, ανά είδος ζώου και κατηγορίες εκτροφής, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον
προαναφερόµενο πίνακα του παραρτήµατος III της παρούσας , δηλ. όταν δεν απαιτείται η περιβαλλοντική
αδειοδότησή τους.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/71

Α∆Α: Β4Λ0Β-ΓΣΦ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ .....................................
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.................
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ...........................................
ΤΑΧ.∆ΝΣΗ: ......................................
ΤΚ: ...................................................
Πληροφορίες:...................................
Τηλ.:..................................................
Fax:...................................................
E-mail:...............................................

Ηµεροµηνία,....................
Αρ. πρωτ.: .......................

Προς: ...............................

..............................

Θέµα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.αα
του Ν. 4056/2012 (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ME ΣΚΕΛΕΤΟ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

0 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (φΕΚ 52 Α') «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»
2.

Τις διατάξεις της υπ' αρ. Υ1 β/2000/29-3-1995 (ΦΕΚ 343 Β') Υγειονοµικής ∆ιάταξης, όπως ισχύει κάθε φορά

3.

Τους γενικούς και ειδικούς όρους της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε:
•

την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας

•

την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων

•

την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων

•

την µέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

•

την ιδιοκτησία και τις νόµιµες χρήσεις γης

•

την προστασία των δασών

4.

Την υπ' αρ ............................αίτηση του .............., κατοίκου .............., οδός ............

5.

Την υπ' αρ ........................... προσωρινή άδεια εγκατάστασης

6.

To υπ' αρ ............................... πιστοποιητικό τήρησης του τύπου κατασκευής (*)

7.

Την υπ' αρ ............................. ΑΕΠΟ ή άλλου ισοδυνάµου εγγράφου που χορηγείται από τις αρµόδιες
περιβαλλοντικές αρχές στην περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των κατηγοριών Α1 και Α2 του ν.
4014/2011 (φΕΚ 209 Α')(*)

8.

To υπ' αρ .......................... πρακτικό γνωµοδότησης της Επιτροπής Σταυλισµού

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/72

Α∆Α: Β4Λ0Β-ΓΣΦ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης αορίστου χρόνου στην µε τα παρακάτω στοιχεία κτηνοτροφική
εγκατάσταση:
Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία φορέα : ....................................................................................................
Θέση εγκατάστασης:................................................................................................................................
∆ηµοτικό διαµέρισµα: .............................................................................................................................
∆ήµος:....................................................................................................................................................
Είδος και φυλή εκτρεφόµενων ζώων:.......................................................................................................
∆υναµικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης: ..............................................................................................
Σύστηµα εκτροφής: ..................................................................................................................................
Κωδικός εγκατάστασης: ..........................................................................................................................

2. Η χορηγούµενη άδεια αφορά ........ (ακολουθεί σύντοµη περιγραφή των αδειοδοτούµενων εγκαταστάσεων µε
αναφορά της χρήσης τους (π.χ. σταύλος, αποθήκη κλπ), της επιφάνειά τους και τον τύπο κατασκευής)

3. Η παραπάνω άδεια εγκατάστασης χορηγείται υπό τον όρο της τήρησης του ισχύοντος νοµικού πλαισίου και
ανακαλείται στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις µετά από αυτοψία των διατάξεων του ν.
4056/2012 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού ή παραλήψεις στην
τήρηση των όρων και περιορισµών που καθορίζονται µε τις αποφάσεις της ΑΑΑ.

4. Η χορηγούµενη άδεια εγκατάστασης τροποποιείται ή µεταβιβάζεται µε απόφαση της ΑΑΑ και µετά από
σχετική αίτηση του φορέα

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

0 Προϊστάµενος της ∆/νσης

Σηµείωση:
6.(*) Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σηµεία 11.1 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β της παρούσας 7.(*) ∆εν
συµπληρώνεται στην περίπτωση που ο αριθµός των εκτρεφοµένων ζώων, είναι µικρότερος από τις ελάχιστες
τιµές, ανά είδος ζώου και κατηγορίες εκτροφής, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον προαναφερόµενο
πίνακα του παραρτήµατος III της παρούσας , δηλ. όταν δεν απαιτείται η περιβαλλοντική αδειοδότησή τους

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/73

Α∆Α: Β4Λ0Β-ΓΣΦ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ .....................................
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.................
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ...........................................
ΤΑΧ.∆ΝΣΗ: ......................................
ΤΚ: ...................................................
Πληροφορίες:...................................
Τηλ.:..................................................
Fax:...................................................
E-mail:...............................................

Ηµεροµηνία,....................
Αρ. πρωτ.: .......................

Προς: ...............................

..............................

Θέµα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.ββ
του Ν. 4056/2012 (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΧΡΙ 300 τ.µ.)

0 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (φΕΚ 52 Α') «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»

2.

Τις διατάξεις της υπ' αρ. Υ1 β/2000/29-3-1995 (ΦΕΚ 343 Β') Υγειονοµικής ∆ιάταξης, όπως ισχύει κάθε φορά

3.

Τους γενικούς και ειδικούς όρους της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε:
•

την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας

•

την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων

•

την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων

•

την µέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

•

την ιδιοκτησία και τις νόµιµες χρήσεις γης

•

την προστασία των δασών

4.

Την υπ' αρ ............................αίτηση του .............., κατοίκου .............., οδός ............

5.

Την υπ' αρ ........................... προσωρινή άδεια εγκατάστασης

6.

To υπ' αρ ............................... πιοτοποιητικό τήρησης του προτύπου κατασκευής (*)

7.

Την υπ' αρ ............................. ΑΕΠΟ ή άλλου ισοδυνάµου εγγράφου που χορηγείται από τις αρµόδιες
περιβαλλοντικές αρχές στην περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των κατηγοριών Α1 και Α2 του ν.
4014/2011 (φΕΚ 209 Α')(*)

8.

To υπ' αρ .......................... πρακτικό γνωµοδότησης της Επιτροπής Σταυλισµού

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/74

Α∆Α: Β4Λ0Β-ΓΣΦ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης αορίστου χρόνου στην µε τα παρακάτω στοιχεία κτηνοτροφική
εγκατάσταση:
Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία φορέα : ....................................................................................................
Θέση εγκατάστασης:................................................................................................................................
∆ηµοτικό διαµέρισµα: .............................................................................................................................
∆ήµος:....................................................................................................................................................
Είδος και φυλή εκτρεφόµενων ζώων:........................................................................................................
∆υναµικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης: ..............................................................................................
Σύστηµα εκτροφής: ..................................................................................................................................
Κωδικός εγκατάστασης: ..........................................................................................................................

2. Η χορηγούµενη άδεια αφορά ........ (ακολουθεί σύντοµη περιγραφή των αδειοδοτούµενων εγκαταστάσεων µε
αναφορά της χρήσης τους (π.χ. σταύλος, αποθήκη κλπ), της επιφάνειά τους και το πρότυπο κατασκευής)

3. Η παραπάνω άδεια εγκατάστασης χορηγείται υπό τον όρο της τήρησης του ισχύοντος νοµικού πλαισίου και
ανακαλείται στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις µετά από αυτοψία των διατάξεων του ν.
4056/2012 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού ή παραλήψεις στην
τήρηση των όρων και περιορισµών που καθορίζονται µε τις αποφάσεις της ΑΑΑ.

4. Η χορηγούµενη άδεια εγκατάστασης τροποποιείται ή µεταβιβάζεται µε απόφαση της ΑΑΑ και µετά από
σχετική αίτηση του φορέα

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

0 Προϊστάµενος της ∆/νσης

Σηµείωση:
6.(*) Οπως αναλυτικά περιγράφεται στο σηµεία II.2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β τηςπαρούσας 7.(*) ∆εν
συµπληρώνεται στην περίπτωση που ο αριθµός των εκτρεφοµένων ζώων, είναι µικρότερος από τις ελάχιστες
τιµές, ανά είδος ζώου και κατηγορίες εκτροφής, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον προαναφερόµενο
πίνακα του παραρτήµατος III της παρούσας , δηλ. όταν δεν απαιτείται η περιβαλλοντική αδειοδότησή τους

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/75

Α∆Α: Β4Λ0Β-ΓΣΦ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ .....................................
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.................
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ...........................................
ΤΑΧ.∆ΝΣΗ: ......................................
ΤΚ: ...................................................
Πληροφορίες:...................................
Τηλ.:..................................................
Fax:...................................................
E-mail:...............................................

Ηµεροµηνία,....................
Αρ. πρωτ.: .......................

Προς: ...............................

..............................

Θέµα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 του Ν.
4056/2012 (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΕΤΑΙ Η ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ)

0 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (φΕΚ 52 Α') «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»

2.

Τις διατάξεις της υπ' αρ. Υ1 β/2000/29-3-1995 (ΦΕΚ 343 Β') Υγειονοµικής ∆ιάταξης, όπως ισχύει κάθε φορά

3.

Τους γενικούς και ειδικούς όρους της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε:
•

την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας

•

την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων

•

την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων

•

την µέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

•

την ιδιοκτησία και τις νόµιµες χρήσεις γης

•

την προστασία των δασών

4.

Την υπ' αρ ............................αίτησητ ου .............., κατοίκου .............., οδός ............

5.

Την υπ' αρ ........................... προσωρινή άδεια εγκατάστασης

6.

Την υπ' αρ ................................. Οικοδοµική άδεια ή την υπ' αρ ........................ απαλλαγή από την
υποχρέωση της οικοδοµικής άδειας ή την υπ' αρ ........................ απόφαση εξαίρεση από κατεδάφιση ή την
υπ' αρ ..............................δήλωση αυθαιρέτου, κατά περίπτωση

7.

Την υπ' αρ ............................. ΑΕΠΟ ή άλλου ισοδυνάµου εγγράφου που χορηγείται από τις αρµόδιες
περιβαλλοντικές αρχές στην περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των κατηγοριών Α1 και Α2 του ν.
4014/2011 (φΕΚ 209 Α')(*)
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8. To υπ' αρ .......................... πρακτικό γνωµοδότησης της Επιτροπής Σταυλισµού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης αορίστου χρόνου στην µε τα παρακάτω στοιχεία κτηνοτροφική
εγκατάσταση:
Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία φορέα : ....................................................................................................
Θέση εγκατάστασης:................................................................................................................................
∆ηµοτικό διαµέρισµα: .............................................................................................................................
∆ήµος:....................................................................................................................................................
Είδος και φυλή εκτρεφοµένων ζώων:........................................................................................................
∆υναµικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης: ..............................................................................................
Σύστηµα εκτροφής: ..................................................................................................................................
Κωδικός εγκατάστασης: ..........................................................................................................................

2. Η χορηγούµενη άδεια αφορά ........ (ακολουθεί σύντοµη περιγραφή των αδειοδοτούµενων εγκαταστάσεων µε
αναφορά της χρήσης τους (π.χ. σταύλος, αποθήκη κλπ), της επιφάνειά τους και τον τρόπο κατασκευής τους)

3. Η παραπάνω άδεια εγκατάστασης χορηγείται υπό τον όρο της τήρησης του ισχύοντος νοµικού πλαισίου και
ανακαλείται στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις µετά από αυτοψία των διατάξεων του ν.
4056/2012 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού ή παραλήψεις στην
τήρηση των όρων και περιορισµών που καθορίζονται µε τις αποφάσεις της ΑΑΑ.

4. Η χορηγούµενη άδεια εγκατάστασης τροποποιείται ή µεταβιβάζεται µε απόφαση της ΑΑΑ και µετά από
σχετική αίτηση του φορέα

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

0 Προϊστάµενος της ∆/νσης

Σηµείωση:
7.(*) ∆εν συµπληρώνεται στην περίπτωση που ο αριθµός των εκτρεφοµένων ζώων, είναι µικρότερος από τις
ελάχιστες τιµές, ανά είδος ζώου και κατηγορίες εκτροφής, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον
προαναφερόµενο πίνακα του παραρτήµατος III της παρούσας , δηλ. όταν δεν απαιτείται η περιβαλλοντική
αδειοδότησή
τους
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ΥΠ0∆ΕΙΓΜΑ16
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 3γ. του Ν. 4056/2012
(άρθρο 8Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων
υττηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
1

ΠΡΟΣ( >:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ο-ΗΌνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:

Ηµεροµηνία γέννησηςΒ:

Τόπος Γέννησης:

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Email):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσειςΐ3) που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,
δηλώνω ότι:
1 .τα δηλούµενα στοιχεία της εκµετάλλευσης είναι αληθή
2. η εκµετάλλευση λειτουργεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε:
αα) την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας
ββ) την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφοµένων ζώων
γγ) τις ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που
χρήζουν προστασίας, καθώς και οικισµών και πηγών ύδατος
δδ) την ιδιοκτησία ή τις νόµιµες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης
εε) τους όρους της εργατικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων και τις σχετικές
υγειονοµικές διατάξεις
3. έχω γνώση των συνεπειών της ισχύουσας νοµοθεσίας, σε περίπτωση µη τήρησης των αναφεροµένων στην
παρούσα υπεύθυνη δήλωση.

Ηµεροµηνία:…….…………….201..

0 - Η ∆ηλ.

(υπογραφή)

1)Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υττηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
2)Αναγράφεται ολογράφως.
3)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
4)Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 4γ. του Ν. 4056/2012
(άρθρο 8 Ν.1399/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υττοβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
_____________________________ (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) _________________________________
1

ΠΡΟΣ( >:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ....................................
Ο-ΗΌνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:

Ηµεροµηνία γέννησηςΒ:

Τόπος Γέννησης:

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Email):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις·3' που προβλέττονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,
δηλώνω ότι:
1 .τα δηλούµενα στοιχεία της εκµετάλλευσης είναι αληθή
2. η εκµετάλλευση λειτουργεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε:
αα) την προστασία του ττεριβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας
ββ) την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφοµένων ζώων
γγ) τις ελάχιστες αττοστάσεις µεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που
χρήζουν προστασίας, καθώς και οικισµών και ττηγών ύδατος
δδ) την ιδιοκτησία και νόµιµη χρήση του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης
εε) τους όρους της εργατικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων και τις σχετικές

υγειονοµικές διατάξεις.

3. έχω γνώση των συνεπειών της ισχύουσας νοµοθεσίας, σε περίπτωση µη τήρησης των αναφεροµένων στην
παρούσα υπεύθυνη δήλωση.µεροµηνία:

20

0 - Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υττηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που αττευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε ττερίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υττογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

υγειονοµικές διατάξεις.
3. έχω γνώση των συνεπειών της ισχύουσας νοµοθεσίας, σε περίπτωση µη τήρησης των αναφεροµένων στην
παρούσα υπεύθυνη δήλωση.

Ηµεροµηνία:

20

0 - Η ∆ηλ.

(Υττογραφή)
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ΠΙΝΑΚΑΣ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
Εδρες τους
Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ι.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
I. Γραφείο Υπουργού καθηγητή κ. Ναπ. Μαραβέγια
II. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Γεωρ. Κανελλόττουλου
ΙΙ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
I. Ειδική Γραµµατεία ∆ασών
Γεν. ∆/νση Ανάτττυξης
∆/νση Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
Χαλκοκονδύλη 31 ΤΚ101 64ΑΘΗΝΑ
II.

Γεν. ∆/νση Περιβάλλοντος

∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
Πατησίων 147 ΤΚ112 51 ΑΘΗΝΑ III.
Γεν. ∆/νση Πολεοδοµίας ∆/νσηΟ.Κ.Κ.
Μεσογείων και Τρικάλων 36
ΤΚ115 26ΑΘΗΝΑ
III. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ
Ιερά Οδός 75
ΤΚ118 55ΑΘΗΝΑ
I.

Τµήµα Αξιοττοίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών
Καθηγητή κ. ∆ηµ. Μπριασούλη II. Τµήµα Αξιοττοίησης

Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών
Ετπκ. Καθηγητή κ. Παν. Παναγάκη
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III. Τµήµα Εττιστήµης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και ∆ιατροφής Καθηγητή κ.
Γεωρ. Ζέρβα Καθηγητή
IV. ΓΕΩΤΕΕ
∆ιδότου 26 ΤΚ106
80ΑΘΗΝΑ
V. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Εδρες τους
VI. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Εδρες τους

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4056/2012/83

