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Θέκα : Γηεσθρηλίζεης γηα ηελ εθαρκογή ηοσ    N. 4056/2012 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ N.4056/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ θηελνηξνθία θαη ηηο 

θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 52/Α΄/12-03-2012) θαη κε 

ηελ επηθχιαμε ησλ θαηά πεξίπησζε ηζρπνπζψλ πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ, ζαο 

γλσξίδνπκε ηα εμήο : 

 

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ  

 

1. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  

Με ηνλ φξν θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε λνείηαη ε κνλάδα εθηξνθήο νπνηνπδήπνηε 

είδνπο δψνπ ε νπνία απνηειείηαη απφ: 

 Σν ζχλνιν ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ πνπ εθηξέθεηαη  ζηελ θηελνηξνθηθή 

εγθαηάζηαζε 

 Σν πεξηθξαγκέλν γήπεδν εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νπνίνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε 

θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε  

 Σν ζχλνιν ησλ θηηξίσλ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ φπσο ζηαχινο, ππφζηεγα 

ρνλδξνεηδψλ δσνηξνθψλ, γξαθεία, νηθία ζηαβιίηε, παξαζθεπαζηήξην δσνηξνθψλ, 

δπγηζηήξην, θιπ 

 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. 
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 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. 

 

2. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

Αλάινγα κε ην είδνο θαηαζθεπήο θαη ηε κνξθή ηνπο νη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο 

θαηαηάζζνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο:  

 

Η. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΩΣΖ   

Πεξηιακβάλεη ηα πξφρεηξα θαηαιχκαηα δψσλ γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη έθδνζε 

άδεηαο νηθνδνκήο. 

 

Με ηνλ φξν πξφρεηξα θαηαιχκαηα λννχληαη νη θαηαζθεπέο νη νπνίεο δελ έρνπλ 

θέξνληα δνκηθφ ζθειεηφ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. ή δνκηθφ ράιπβα ή δνκηθή 

μπιεία θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθά φπσο πέηξεο, ή ηζηκεληφιηζνπο ή μχια ή 

θιαδηά ή ιακαξίλεο ή ζπλδπαζκφ απηψλ θαη εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο  εθηαηηθήο 

κνξθήο θηελνηξνθίαο ή κεηαθηλνχκελνπο θηελνηξφθνπο.  

 

ην πιαίζην ηνπ παξφληνο λφκνπ κε ην 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. 

 

ΗΗ. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΔΤΣΔΡΖ  

Πεξηιακβάλνληαη νη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο: 

 νη νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο ηχπνπο 

θηελνηξνθηθψλ ζηεγάζηξσλ κε ζθειεηφ ζεξκνθεπίνπ κε ηελ ππ’αξ. 5888/03-02-

2004 (ΦΔΚ Β΄ 355/2004) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ  Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκνζίσλ Δξγσλ θαη Γεσξγίαο, γηα ηηο νπνίεο πηζηνπνηεηηθφ ηήξεζεο ηνπ ηχπνπ 

θαηαζθεπήο απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκία  

 νη νπνίεο έρνπλ κέγεζνο κέρξη 300 η.κ. θαη θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα 

εγθεθξηκέλα πξφηππα θαηαζθεπψλ θαη φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξ. 

281273/27-08-2004 (ΦΔΚ Β΄ 1396/2004) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ  Πεξηβάιινληνο, 
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Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ θαη Γεσξγίαο, γηα ηηο νπνίεο πηζηνπνηεηηθφ 

ηήξεζεο ησλ πξνηχπσλ  θαηαζθεπήο απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκία  

 

ΗΗΗ. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΡΗΣΖ  

Πεξηιακβάλνληαη νη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε έθδνζε 

νηθνδνκηθήο αδείαο  

 

Αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ, νη θηελνηξνθηθέο 

εγθαηαζηάζεηο  δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4014/2011  

 

3. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΥΩΡΟ ΣΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  

Λεηηνπξγηθφο ρψξνο ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο είλαη ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ 

πνπ νξίδεηαη απφ ην πεξίγξακκα ησλ  θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο ρψξνη 

ζηέγαζεο δψσλ,απνζήθεο θιπ ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εγθαηαζηάζεηο 

απνρέηεπζεο.  

 

4. 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 ε ρνξήγεζε, αλάθιεζε, αλαλέσζε, ηξνπνπνίεζε θαη κεηαβίβαζε 

ησλ αδεηψλ εγθαηάζηαζεο ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη ε επηβνιή 

θπξψζεσλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηαπιηζκνχ. 

 

5. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΑΤΛΗΜΟΤ 

Ζ Δπηηξνπή ηαπιηζκνχ είλαη αξκφδηα  γηα ηνλ έιεγρν, ηελ δηελέξγεηα απηνςίαο, ηελ 

παξνρή γλψκεο γηα θάζε ζέκα ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηαζηάζεο θαη ηελ 

γλσκνδφηεζε γηα ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

Ν.4056/2012 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 . 

Ζ Δπηηξνπή ηαπιηζκνχ ζπζηήλεηαη ζηελ έδξα θάζε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. Δίλαη 

ηξηκειήο, ε ζεηεία ηεο δηαξθεί δχν έηε θαη ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ 

Πεξηθεξεηάξρε κε βάζε  ηα ηζρχνληα ζην άξζξν 4 ηνπ Ν.4056/2012. Δηζεγείηαη ζηελ 

ΑΑΑ, γηα θάζε ζέκα πνπ εμεηάδεη,  ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ πξαθηηθφ.  
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Β.  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  

     ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

Με ην παξφληα λφκν αληηθαζίζηαληαη ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κε ηελ άδεηα 

εγθαηάζηαζεο ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο απαηηείηαη  θαηάζεζε θαθέινπ κε ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά:  

 

1. ΓΗΑ ΣΑ ΠΡΟΥΔΗΡΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ 

 αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνξέα πξνο ηελ ΑΑΑ ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα 1.  

 δήισζε ηνπ κειεηεηή ή  ηνπ θνξέα ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ αλάιεςε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ΠΠΓ  

 ππεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν . 1599/1986 (Α 75)΄ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην 

άξζξν 6 παξ. 3γ ηνπ Ν. 4056/2012.  

Σν απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο πνπ έρεη ηζρχ άδεηαο εγθαηάζηαζεο κέρξη ηελ απηνςία 

(ππφδεηγκα 7) ρνξεγείηαη ζε πεξίπησζε θαηάζεζεο πιήξνπο θαθέινπ. 

 

2. ΓΗΑ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΟΝΣΑΗ ΜΔ  

    ΚΔΛΔΣΟ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΄Ζ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΔΥΡΗ 300  

   Σ.Μ. ΒΑΔΗ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ  

 

Γηα ηηο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ ε έθδνζε άδεηαο 

εγθαηάζηαζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην ρνξεγείηαη ε άδεηα 

πξνέγθξηζεο εγθαηάζηαζεο ε νπνία ηζρχεη κέρξη 3 κήλεο απφ ηελ ρνξήγεζή ηεο θαη 

ζην δεχηεξν ζηάδην ρνξεγείηαη ε άδεηα εγθαηάζηαζεο.  

 

I. Γηα ηελ έθδοζε ηες προέγθρηζες θαηαηίζεηαη θάθειος ποσ περηιακβάλεη: 

1. αίηεζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 2,  

2. ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν . 1599/1986 (Α 75)΄ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην 

άξζξν 6 παξ. 4γ ηνπ Ν. 4056/2012,  

3. έθζεζε γεσηερληθνχ ζπκβνχινπ, εγγεγξακκέλνπ ζην ΓΔΩΣΔΔ, πνπ πεξηγξάθεη 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δσνηερληθψλ δεδνκέλσλ ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο. 

4. κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ΜΠΔ) γηα ηηο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο θαηεγνξίαο Α΄, ή  Γήισζε ηνπ κειεηεηή ή ηνπ θνξέα ηεο εγθαηάζηαζεο γηα 
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ηελ αλάιεςε ησλ πξφηππσλ  πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ (ΠΠΓ) γηα ηηο 

θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηεγνξίαο Β΄  

5. Έγθξηζε ηχπνπ θαηαζθεπήο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ θηελνηξνθηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ κε ζθειεηφ ζεξκνθεπίνπ. Ζ έγθξηζε ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν 

Διέγρνπ Γεσξγηθψλ Καηαζθεπψλ  ηνπ Α.Π.Θ. ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 5888/03-

02-2004 ΚΤΑ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.   

6. Πξνεγθεθξηκέλε  κειέηε θαη ζρέδηα, ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα απφ ηνλ 

επηβιέπνληα κεραληθφ φπσο νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξ.  281273/27-08-2004 ΚΤΑ γηα 

ηηο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο βάζεη εγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ θαηαζθεπψλ  

 

II. Γηα ηελ έθδοζε ηες άδεηας εγθαηάζηαζες θαηαηίζεηαη θάθειος ποσ 

περηιακβάλεη: 

1. αίηεζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 3  

2. άδεηα πξνέγθξηζεο εγθαηάζηαζεο  

3. πηζηνπνηεηηθφ ηχπνπ ή πξνηχπσλ απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία 

ζχκθσλα κε ηηο ππ’ αξ. 5888/03-02-2004 θαη 281273/27-08-2004 ΚΤΑ ησλ 

Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ έξγσλ θαη Γεσξγίαο, γηα ηηο 

θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ζθειεηφ ζεξκνθεπίνπ ή 

θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο κέρξη 300 η.κ. βάζεη εγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ 

θαηαζθεπψλ. 

4. απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ) απφ ηελ αξκφδηα 

πεξηβαιινληηθή αξρή.  

 

3. ΓΗΑ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ Ζ  

    ΔΚΓΟΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΑΓΔΗΑ 

 

Γηα ηηο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ ε έθδνζε άδεηαο 

εγθαηάζηαζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην ρνξεγείηαη ε άδεηα 

πξνέγθξηζεο εγθαηάζηαζεο ε νπνία ηζρχεη κέρξη 3 κήλεο απφ ηελ ρνξήγεζή ηεο θαη 

ζην δεχηεξν ζηάδην ρνξεγείηαη ε άδεηα εγθαηάζηαζεο.  

 

I. Γηα ηελ έθδοζε ηες προέγθρηζες θαηαηίζεηαη θάθειος ποσ περηιακβάλεη: 

1. αίηεζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 2,  

2. ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν . 1599/1986 (Α 75)΄ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην 

άξζξν 6 παξ. 4γ ηνπ Ν. 4056/2012,  

3. έθζεζε γεσηερληθνχ ζπκβνχινπ εγγεγξακκέλνπ ζην ΓΔΩΣΔΔ, πνπ πεξηγξάθεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ δσνηερληθψλ δεδνκέλσλ ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο.  
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II. Γηα ηελ έθδοζε ηες άδεηας εγθαηάζηαζες θαηαηίζεηαη θάθειος ποσ 

περηιακβάλεη: 

1. αίηεζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 3  

2. άδεηα πξνέγθξηζεο εγθαηάζηαζεο  

3. νηθνδνκηθή άδεηα ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή 

Τπεξεζία ζε πεξίπησζε ηεο ηξίηεο  θαηεγνξίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ Ν. 4056/2012 ή  βεβαίσζε απαιιαγήο απφ ππνρξέσζε έθδνζεο νηθνδνκηθήο 

άδεηαο ή αίηεζε έληαμεο ζην θαζεζηψο εμαίξεζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε ή απφθαζε 

εμαίξεζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ εθάζηνηε 

αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία ή άιιε ππεξεζία, ζηελ πεξίπησζε ηεο ηξίηεο  

θαηεγνξίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4056/2012 θηελνηξνθηθέο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ή 

είλαη απζαίξεηεο εδάθην δδ ηεο παξ.5.α ηνπ άξζξνπ 6 ηνπΝ.4056/2012     

4. απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ) απφ ηελ αξκφδηα 

πεξηβαιινληηθή αξρή.  

 

Ζ απηνςία θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

ηαπιηζκνχ γίλεηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο 

γηα άδεηα εγθαηάζηαζεο. Ζ ΑΑΑ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ειέγρεη ην θάθειιν 

ηεο εγθαηάζηαζεο γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4056/2012. 

 

Αλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηαπιηζκνχ δηαπηζησζεί ε χπαξμε ησλ λφκηκσλ 

πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ε νξζφηεηα 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψζεθαλ, θαηά ην ζηάδην ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο πξνέγθξηζεο 

εγθαηάζηαζεο  ε ΑΑΑ εθδίδεη ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο 

 

Δλδεηθηηθά ππνδείγκαηα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη 

πξνέγθξηζεο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη απνδεηθηηθφ παξαιαβήο θαθέινπ γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ πξνρείξσλ θαηαιπκάησλ παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα ηνπ 

παξφληνο εγγξάθνπ. .  

 

Οη απνζηάζεηο ησλ ρψξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ηνπ άξζξνπ 20 

ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ ηζνδπλάκσλ δψσλ ηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλα ζηελ ππ’ 

αξ. 1958 ΦΔΚ 21/Β’/13-02-2012 απφθαζε ηνπ ΤΠΔΚΑ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα 

VII νκάδα 7ε «Πηελνθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο».  Καηά ηελ θξίζε ηεο ΑΑΑ θαη 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηαπιηζκνχ είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ησλ 
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απνζηάζεσλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε Γεκφζηα Τγεία θαη λα κελ επεξεάδεηαη 

δπζκελψο ην πεξηβάιινλ.  

 

 

Γ. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ, ΤΓΗΔΗΟΝΟΜΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΠΗΣΟΠΗΟΗ  

    ΔΛΔΓΥΟΗ  

 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη δηνηθεηηθνί έιεγρνη πιεξφηεηαο ηνπ ππνβιεζέληνο θαθέινπ 

δηελεξγνχληαη απφ ηελ ΑΑΑ, πξηλ απφ ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαη νπνηεδήπνηε 

κεηαγελέζηεξα, φπνηε απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν ή ζθφπηκν.  

Σα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ δηαζηαπξψλνληαη κε ζηνηρεία άιισλ κεραλνγξαθεκέλσλ ή 

κε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη κε ζηνηρεία ηεξνχκελα ζε άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο ή 

επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο.  

Οη επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη ηαθηηθά θαη έθηαθηα. Ο ηαθηηθφο έιεγρνο 

δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά θαηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο θηελνηξνθηθήο 

εγθαηάζηαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα αλά δηεηία. Ο έθηαθηνο έιεγρνο δηελεξγείηαη 

νπνηεδήπνηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο ΑΑΑ, ή εθφζνλ ππάξρνπλ θαηαγγειίεο κε βάζηκεο 

ελδείμεηο γηα παξαβάζεηο ηζρπφλησλ λφκσλ, πγεηνλνκηθψλ ή πνιενδνκηθψλ 

δηαηάμεσλ ή άιισλ θαλνληζκψλ. 

 

 

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

 

 

 

 

Γ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 

 

 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΩΝ   
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ   1 

 
AITHΖ  

ΓΗΑ ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  
 

  ΠΡΟ: Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ 

      ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ  ΣΖ  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ  

 ΔΝΟΣΖΣΑ………………………………… 

              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Γηα ηης θηελοηροθηθές εγθαηαζηάζεης ποσ τρεζηκοποηούλ πρότεηρα 

θαηαιύκαηα δώωλ 

 

 
σκπιήρωζε κε θεθαιαία γράκκαηα 
 

Ολνκαηεπψλπκν /Δπσλπκία θνξέα: 

ηνηρεία ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο: 

Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο: 

Γηεχζπλζε θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο:  

Αξηζκ. Γειηίνπ ηαπηφηεηαο θνξέα: 

Tειέθσλν: 

Fax: 

E-Mail: 

Kσδηθφο εθκεηάιιεπζεο (εθφζνλ ππάξρεη): 

Δίδνο δψσλ ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο: 

Αξηζκφο Εψσλ, Γπλακηθφηεηα ηεο Δγθαηάζηαζεο: 

Θέζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ζπληεηαγκέλεο αλαθνξάο: 
(ιακβάλνληαη απφ ηελ δηαδηθηπαθή ππεξεζία ζέαζεο νξζνθσηνραξηψλ ηνπ θηεκαηνινγίνπ ή 
κε ηε ρξήαε GPS) 
 

 
Αηηνχκαη λα κνπ ρνξεγεζεί άδεηα εγθαηάζηαζεο γηα ηελ θηελνηξνθηθή κνπ κνλάδα κε 
βάζε ην άξζξν 6 παξ. 3 ηνπ λ.  4056/2012.  
 
 
 
                                                                       
 
      HΜΔΡΟΜΖΝΗΑ, ………....................   
                                                                       ΤΠΟΓΡΑΦΖ,…………………………. 
 
 
 
 
ΤΝΖΜΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ  
1. Γήισζε ηνπ κειεηεηή ή  ηνπ θνξέα  
2. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ . 1599/1986 (Α 75)΄     
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ   2 

 
AITHΖ  

ΓΗΑ ΑΓΔΗΑ ΠΡΟΔΓΚΡΗΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

   

 

 ΠΡΟ1  Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ 

   ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ  ΣΖ  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ  

 ΔΝΟΣΖΣΑ………………………………… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Γηα ηης θηελοηροθηθές εγθαηαζηάζεης ποσ θαηαζθεσάδοληαη κε ζθειεηό 
ζερκοθεπίοσ ή θηελοηροθηθές εγθαηαζηάζεης κέτρη 300 η.κ. βάζεη 
εγθεθρηκέλωλ προηύπωλ θαηαζθεσώλ ή γηα θηελοηροθηθές εγθαηαζηάζεης γηα 
ηης οποίες απαηηείηαη ε έθδοζε οηθοδοκηθής άδεηας 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
σκπιήρωζε κε θεθαιαία γράκκαηα 

Ολνκαηεπψλπκν /Δπσλπκία θνξέα: 

ηνηρεία ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο: 

Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο: 

Αξηζκ. Γειηίνπ ηαπηφηεηαο θνξέα: 

Γηεχζπλζε θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο: 

Tειέθσλν: 

Fax: 

E-Mail: 

Kσδηθφο εθκεηάιιεπζεο : 

Δίδνο δψσλ ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο: 

Αξηζκφο Εψσλ, Γπλακηθφηεηα ηεο Δγθαηάζηαζεο: 

Θέζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ζπληεηαγκέλεο αλαθνξάο: 
(ιακβάλνληαη απφ ηελ δηαδηθηπαθή ππεξεζία ζέαζεο νξζνθσηνραξηψλ ηνπ θηεκαηνινγίνπ ή 
κε ηε ρξήζε GPS) 

 
 
Αηηνχκαη λα κνπ ρνξεγεζεί άδεηα πξνέγθξηζεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ θηελνηξνθηθή 
κνπ κνλάδα κε βάζε ην άξζξν 6 παξ. 4 ηνπ λ.  4056/20012.  
 
 
 
                                                                       HΜΔΡΟΜΖΝΗΑ, ………....................   
                                                                       ΤΠΟΓΡΑΦΖ,…………………………. 
 
 
 
ΤΝΖΜΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑΝ  
1. Μειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ΜΠΔ) γηα ηηο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο  
    ηεο θαηεγνξίαο Α΄ ηνπ Ν. 4014/2011,  
2. Γήισζε ηνπ κειεηεηή ή ηνπ θνξέα  
3. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν . 1599/1986 (Α 75)΄   
4. Έθζεζε γεσηερληθνχ ζπκβνχινπ  
5.Έγθξηζε ηχπνπ θαηαζθεπήο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ  
   κε ζθειεηφ ζεξκνθεπίνπ.  
6. Πξνεγθεθξηκέλε  κειέηε, ζρέδηα θαη ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα   
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ      3 

 
AITHΖ  

ΓΗΑ ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

   

 

 ΠΡΟ1  Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ 

   ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ  ΣΖ  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ  

 ΔΝΟΣΖΣΑ………………………………… 

                 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Γηα ηης θηελοηροθηθές εγθαηαζηάζεης ποσ θαηαζθεσάδοληαη κε ζθειεηό 
ζερκοθεπίοσ ή θηελοηροθηθές εγθαηαζηάζεης κέτρη 300 η.κ. βάζεη 
εγθεθρηκέλωλ προηύπωλ θαηαζθεσώλ ή γηα θηελοηροθηθές εγθαηαζηάζεης γηα 
ηης οποίες απαηηείηαη ε έθδοζε οηθοδοκηθής άδεηας 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
σκπιήρωζε κε θεθαιαία γράκκαηα 
 

Ολνκαηεπψλπκν /Δπσλπκία θνξέα: 

ηνηρεία ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο: 

Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο: 

Αξηζκ. Γειηίνπ ηαπηφηεηαο θνξέα: 

Γηεχζπλζε θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο: 

Αξηζκφο άδεηαο Πξνέγθξηζεο:  

Tειέθσλν: 

Fax: 

E-Mail: 

Kσδηθφο εθκεηάιιεπζεο : 

Δίδνο δψσλ ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο: 

Αξηζκφο Εψσλ, Γπλακηθφηεηα ηεο Δγθαηάζηαζεο: 

Θέζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ζπληεηαγκέλεο αλαθνξάο: 
(ιακβάλνληαη απφ ηελ δηαδηθηπαθή ππεξεζία ζέαζεο νξζνθσηνραξηψλ ηνπ θηεκαηνινγίνπ ή 
κε ηε ρξήζε GPS) 

 
Αηηνχκαη λα κνπ ρνξεγεζεί άδεηα εγθαηάζηαζεο γηα ηελ θηελνηξνθηθή κνπ κνλάδα κε 
βάζε ην άξζξν 6 παξ. 4 ηνπ λ.  4056/20012.  
 
 
                                                                       HΜΔΡΟΜΖΝΗΑ, ………....................   
                                                                       ΤΠΟΓΡΑΦΖ,…………………………. 
 
 
 
ΤΝΖΜΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ  
1. Πηζηνπνηεηηθφ ηχπνπ ή πξνηχπσλ  
2. Οηθνδνκηθή άδεηα ή  Βεβαίσζε απαιιαγήο απφ ππνρξέσζε έθδνζεο νηθνδνκηθήο  
    άδεηαο ή αίηεζε έληαμεο ζην θαζεζηψο εμαίξεζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε ή απφθαζε  
    εμαίξεζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ εθάζηνηε  
    αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία ή άιιε ππεξεζία 
3. Απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΑΔΠΟ)  
4. Αδεηα πξνέγθξηζεο  
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ      4 

 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ............                                      Ζκεροκελία.. .... 

Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ     Αρ.πρωη…… 

 

ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

(εθηαηηθήο κνξθήο θηελνηξνθία ή κεηαθηλνχκελνη θηελνηξφθνη) 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σελ αξηζκ. ....../...... αίηεζε ηνπ ..............., θαηνίθνπ................, νδφο ............. 

2. Σν αξηζκ. ....../...... πξαθηηθφ γλσκνδφηεζεο ηεο επηηξνπήο ζηαπιηζκνχ ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4056/2012. 

3.  Σελ δήισζε ηνπ κειεηεηή ή  ηνπ θνξέα ηεο εγθαηάζηαζε γηα ηελ αλάιεςε 

ησλ πξνβιεπφκελσλ ΠΠΓ (παξ. 3, άξζξν 8 ηνπ λ. 4014/2011). 

4. Σελ  ππεχζπλε Γήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνξέα ηνπ λ . 1599/1986 (Α 75)΄ 

ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 6 παξ. 3γ ηνπ λφκνπ 4056/2012.   

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Τ1β/2000/29-3-1995 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4056/2012. 

7. Σε δπλακηθφηεηα ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο 

8. ....................................... 

 

Υνξεγείηαη ζηνλ ………… άδεηα εγθαηάζηαζεο ....(π.ρ. κνλάδαο εθηξνθήο πξνβάησλ, 

θηι.)...., δπλακηθφηεηαο .......(π.ρ. 200 πξνβάησλ, αγειάδσλ θηι.), ηξφπνπ 

εθηξνθήο......... (εθηαηηθήο κνξθήο θηελνηξνθία ή κεηαθηλνχκελνη θηελνηξφθνη) ζηε 

ζέζε........, ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ..........., ηνπ Γήκνπ.......θηι. 

Ζ παξνχζα ρνξεγείηαη ππφ ηνλ φξν ηεο ηήξεζεο φισλ ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ 

Τγεηνλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ, ησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία θηελνηξνθηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηεο Δξγαηηθήο 

Ννκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 5 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ............                                      Ζκεροκελία.. .... 

Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ     Αρ.πρωη…… 

 

ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

(θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλνπο 

ηχπνπο θηελνηξνθηθψλ ζηεγάζηξσλ κε ζθειεηφ ζεξκνθεπίνπ ή  θηελνηξνθηθέο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλα πξφηππα ηνπ ΤΠΑΑΣ 

θαη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο εληαηηθήο κνξθήο. )  

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σελ αξηζκ. ....../...... αίηεζε ηνπ ..............., θαηνίθνπ................, νδφο ............. 

2. Σελ αξηζκ  ....../..... άδεηα πξνέγθξηζεο. 

3. Σν αξηζκ. ....../...... πξαθηηθφ γλσκνδφηεζεο ηεο επηηξνπήο ζηαπιηζκνχ ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4056/2012. 

4. Σν αξζ......../..... Πηζηνπνηεηηθφ ηχπνπ ή πξνηχπσλ απφ ηελ αξκφδηα 

Πνιενδνκηθή Τπεξεζία (Πεξίπησζε ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηεο 

παξαγξάθνπ 5ββ) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4050/2012.)  

5. Σελ αξηζκ...../....Οηθνδνκηθή άδεηα ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

αξκφδηα Πνιενδνκηθήο Τπεξεζίαο. (Πεξίπησζε ηεο ηξίηεο  θαηεγνξίαο ηεο 

παξαγξάθνπ 5γγ) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4050/2012). 

6. ηελ αξηζκ. ..../....... Βεβαίσζε απαιιαγήο απφ ππνρξέσζε έθδνζεο 

νηθνδνκηθήο άδεηαο ή αίηεζε ή απφθαζε εμαίξεζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε ησλ 

θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ  απφ ηελ εθάζηνηε αξκφδηα πνιενδνκηθή 

ππεξεζία ή άιιε ππεξεζία.   (Πεξίπησζε ηεο ηξίηεο  θαηεγνξίαο ηεο 

παξαγξάθνπ 5δδ) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4050/2012.)  

7. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Τ1β/2000/29-3-1995 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4056/2012. 

9. Σε δπλακηθφηεηα ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο 

10. Σελ αξηζ........../..... ΑΔΠΟ απφ ηελ αξκφδηα πεξηβαιινληηθή αξρή. 

11. ............................................. 

Υνξεγείηαη ζηνλ ………… άδεηα εγθαηάζηαζεο ....(π.ρ. κνλάδαο εθηξνθήο 

πξνβάησλ, θηι.)...., δπλακηθφηεηαο .......(π.ρ. 200 πξνβάησλ, αγειάδσλ θηι.), 

ηξφπνπ εθηξνθήο......... (εληαηηθήο θηελνηξνθία ......), παξαγσγηθή 

θαηεχζπλζε............. ζηε ζέζε........, ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ..........., ηνπ 

Γήκνπ.........θ.η.ι. 

Ζ παξνχζα ρνξεγείηαη ππφ ηνλ φξν ηεο ηήξεζεο φισλ ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ 

Τγεηνλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ, ησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία θηελνηξνθηθψλ 
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εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηεο Δξγαηηθήο 

Ννκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.                            

                             

 

                                         Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  6 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ............                                      Ζκεροκελία.. .... 

Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ     Αρ.πρωη…… 

 

ΑΓΔΗΑ ΠΡΟΔΓΚΡΗΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

 

(θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλνπο 

ηχπνπο θηελνηξνθηθψλ ζηεγάζηξσλ κε ζθειεηφ ζεξκνθεπίνπ ή  θηελνηξνθηθέο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλα πξφηππα ηνπ ΤΠΑΑΣ 

θαη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο εληαηηθήο κνξθήο. )  

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σελ αξηζκ. ....../...... αίηεζε ηνπ ..............., θαηνίθνπ................, νδφο 

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

2. Σν δηαβηβαζηηθφ ηεο Μειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ΜΠΔ) απφ 

ηελ ΑΑΑ ζηελ αξκφδηα πεξηβαιινληηθή αξρή. Γηα ηηο θηελνηξνθηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηεγνξίαο Α΄ ηνπ λ. 4014/2011. 

3. Σε Γήισζε ηνπ κειεηεηή ή ηνπ θνξέα ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ αλάιεςε 

ησλ Πξφηππσλ  πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ (ΠΠΓ) γηα ηηο 

θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαηεγνξίαο Β ΄ηνπ λ. 4014/2011. 

4.  Σελ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ . 1599/1986 (Α 75)΄ ζχκθσλα κε ηα 

αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 6 παξ. 4γ ηνπ λφκνπ 4056/2012.  

5. Σελ έθζεζε γεσηερληθνχ ζπκβνχινπ, πνπ πεξηγξάθεη ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ δσνηερληθψλ δεδνκέλσλ ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο.  

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Τ1β/2000/29-3-1995 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4056/2012. 

8. Σε δπλακηθφηεηα ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο 

9. Σελ αξηζκ. ..... έγθξηζε ηχπνπ θαηαζθεπήο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 

θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ζθειεηφ ζεξκνθεπίνπ.  

10. Σελ πξνεγθεθξηκέλε  κειέηε θαη ηα ζρέδηα, ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 

απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ φπσο νξίδνληαη ζηελ 281273/27-08-2004. 

11. ............................................ 

 

Υνξεγείηαη ζηνλ ………… άδεηα πξνέγθξηζεο εγθαηάζηαζεο ....(π.ρ. κνλάδαο 

εθηξνθήο πξνβάησλ, θηι.)...., δπλακηθφηεηαο .......(π.ρ. 200 πξνβάησλ, αγειάδσλ 
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θηι.), ηξφπνπ εθηξνθήο......... (εληαηηθήο θηελνηξνθία ......), παξαγσγηθή 

θαηεχζπλζε............. ζηε ζέζε........, ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ..........., ηνπ 

Γήκνπ.........θ.η.ι. 

Ζ παξνχζα ρνξεγείηαη ππφ ηνλ φξν ηεο ηήξεζεο φισλ ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ 

Τγεηνλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ, ησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία θηελνηξνθηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηεο Δξγαηηθήο 

Ννκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Ζ άδεηα πξνέγθξηζεο εγθαηάζηαζεο έρεη ηελ ηζρχ αδείαο εγθαηάζηαζεο κέρξη ηελ 

έθδνζε ηεο ηειεπηαίαο θαη φρη πιένλ ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ρνξήγεζε ηεο. 

       

        Ο Πξντζηάκελνο ηεο  

         Γ/λζεο 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ    7 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ............                                      Ζκεροκελία.. .... 

Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ     Αρ.πρωη…… 

 
 
 

ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟ ΚΑΣΑΘΔΖ 
ΦΑΚΔΛΟΤ ΓΗΑ ΑΓΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  

ΠΡΟΥΔΗΡΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 
ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ  ΣΟΤ 
ΦΑΚΔΛΟΤ 

 
 
 
 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ  
 

ΑΡΗΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΟΤ  
 
 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΤΠΟΒΟΛΖ 

 
 
 

ΤΝΖΜΜΔΝΑ 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 
 
 
 

 
 

Σν απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηνπ θαθέινπ έρεη ηελ ηζρχ άδεηαο εγθαηάζηαζεο κέρξη ηνλ 
έιεγρν ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ κε απηνςία θαη ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 
αξκφδηα επηηξνπή ζηαπιηζκνχ εληφο πξνζεζκίαο ελφο κελφο απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ 
θαθέινπ . 
 

ΦΡΑΓΗΓΑ……………  

ΤΠΟΓΡΑΦΖ…………. 
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YΠΟΓΔΗΓΜΑ 8 

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 ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

 ΔΝΟΣΖΣΑ ..................................... 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 

(3)
 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

1.ηα δεινχκελα ζηνηρεία ηεο εθκεηάιιεπζεο είλαη αιεζή  

2. ε εθκεηάιιεπζε ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε: 

    αα)  ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο  

    ββ) ηελ πγηεηλή θαη θαιή δηαβίσζε ησλ εθηξεθνκέλσλ  δψσλ  

    γγ) ηηο ειάρηζηεο απνζηάζεηο κεηαμχ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ  

          ρξήδνπλ πξνζηαζίαο, θαζψο θαη νηθηζκψλ θαη πεγψλ χδαηνο 

    δδ) ηελ ηδηνθηεζία ή ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπ γεπέδνπ ηεο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο  

    εε) ηνπο φξνπο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ  θαη ηηο ζρεηηθέο         (4) 

 

Ζκεξνκελία:        20 

 

Ο – Ζ Γει. 

 

 

 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε 
αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ 
ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη 
άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
δεινχληα ή ηελ δεινχζα.  
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    πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.  

3. έρσ γλψζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ  

    παξνχζα ππεχζπλε δήισζε . 

 

 

 

 

 

 
Ζκεξνκελία:        20 

 

Ο – Ζ Γει. 

 

 

 

(Τπνγξαθή) 
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YΠΟΓΔΗΓΜΑ 9 

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 ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟ
(1)

: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

 ΔΝΟΣΖΣΑ ..................................... 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 

(3)
 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

1.ηα δεινχκελα ζηνηρεία ηεο εθκεηάιιεπζεο είλαη αιεζή  

2. ε εθκεηάιιεπζε ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε: 

    αα)  ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο  

    ββ) ηελ πγηεηλή θαη θαιή δηαβίσζε ησλ εθηξεθνκέλσλ  δψσλ  

    γγ) ηηο ειάρηζηεο απνζηάζεηο κεηαμχ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ  

          ρξήδνπλ πξνζηαζίαο, θαζψο θαη νηθηζκψλ θαη πεγψλ χδαηνο 

    δδ) ηελ ηδηνθηεζία θαη λφκηκε ρξήζε ηνπ γεπέδνπ ηεο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο  

    εε) ηνπο φξνπο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ  θαη ηηο ζρεηηθέο         (4) 

 

Ζκεξνκελία:        20 

 

Ο – Ζ Γει. 

 

 

 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε 
αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ 
ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη 
άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
δεινχληα ή ηελ δεινχζα.  
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    πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.  

3. έρσ γλψζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ  

    παξνχζα ππεχζπλε δήισζε . 

 

 

 

 

 

 
Ζκεξνκελία:        20 

 

Ο – Ζ Γει. 

 

 

 

(Τπνγξαθή) 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ  
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ ΔΝΟΣΖΣΩΝ  

Δδξεο ηνπο  

 

B. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  

1. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ  

I. Γξαθείν Τπνπξγνχ θ. Κ. θαλδαιίδε 

II. Γξαθείν Τθππνπξγνχ θ. Η. Γξηβειέγθα  

III. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα θ. Γ. Καλειιφπνπινπ  

 

2. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ 

ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ  

Δδξεο ηνπο  

 

3. ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΩΝ 

ΓΗΟΗΚΖΔΩΝ  
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