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Ημερομηνία, 16-03-2015 
Αρ. πρωτ.: 1174 
Προς: ΠΕΤΡΟ ΣΙΔΗΡΑ

E-mail: d.aok@kastoria.pdm.gov.gr 
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του 

Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ) 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 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. Υ1β/2000/29-3-1995 (ΦΕΚ 343 Β΄) Υγειονομικής Διάταξης, 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. 1174/02-03-2015 αίτηση του  κ. Πέτρου Σιδηρά , κατοίκου Κρύα Νερά, Δ.Ε. Άργους Ορεστικού 
5. Την από ------------ δήλωση του ------------- ανάληψης τήρησης των προβλεπομένων Π.Π.Δ. (ή άλλο αντίστοιχο 
έγγραφο από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή), στην περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β 
του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) (*)1 
6. Την από 30-01-2015 Υ.Δ. του ν.1599/1987 (ΦΕΚ 75 Α΄) ανάληψης των δεσμεύσεων της παρ. 3γ του άρθρου 6 του 
ν.4056/2012  
7. Την 643/06-02-2015 άδεια προέγκρισης εγκατάστασης 
8. Το υπ’ αρ. 01/06-03-2015 πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Σταυλισμού 
9. Την υπ’ αρ. 47273/855/01-09-2011 Απόφαση Παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης στο αγρόκτημα Κρύων Νερών 
της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας(ΑΔΑ:4ΑΧ5ΟΡ1Γ-ΠΤΛ) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης (διάρκειας αορίστου) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ στην με τα παρακάτω 
στοιχεία κτηνοτροφική εγκατάσταση: 
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία φορέα : ΣΙΔΗΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
Θέση εγκατάστασης: ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ’   86α  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1938 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΡΥΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ 4.000 τ.μ. 
Δημοτικό διαμέρισμα: Τ.Κ. ΚΡΥΑ ΝΕΡΑ Δ.Ε. ΆΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 
Δήμος: ΆΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 
Είδος και φυλή εκτρεφόμενων ζώων: ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ 
Δυναμικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ (299)  ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 
Σύστημα εκτροφής: ΕΚΤΑΤΙΚΟ 
Κωδικός εγκατάστασης: EL56300828 
2. Η χορηγούμενη άδεια αφορά χώρο σταυλισμού των ζώων πρόχειρη εγκατάσταση 450,00 τ.μ. από υλικά όπως  
ξύλα και λαμαρίνες . 
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 Αν/της Δ/ντης Αγροτ. Οικ. & Κτην. 
 
                     Παναγιώτης Πετρίδης 

                                                   
1 Σημείωση: 5.(*) Δεν 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 ΙΙΙ της παρούσας , δηλ. όταν δεν απαιτείται η περιβαλλοντική αδειοδότησή τους. 

ΑΔΑ: 77ΓΣ7ΛΨ-6ΤΙ
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