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Θέµα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 

του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ) 
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. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ1β/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. 4390/20-06-2014 αίτηση του κ. Σιδηρόπουλου Ισαάκ του Νικολάου, κατοίκου ∆ιποταµίας του 
∆ήµου Νεστορίου   
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΄) (*)1 
6. Την από 05-06-2014 Υ.∆. του ν.1599/1987 (ΦΕΚ 75 Α΄) ανάληψης των δεσµεύσεων της παρ. 3γ του άρθρου 6 
του ν.4056/2012 
7. Το υπ’ αρ. 42/2014 πρακτικό γνωµοδότησης της Επιτροπής Σταυλισµού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  στην µε τα παρακάτω στοιχεία 
κτηνοτροφική εγκατάσταση: 
Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία φορέα : ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΑΑΚ του Νικολάου 

Θέση εγκατάστασης: ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 358 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΚΤΗΜ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ∆ΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 

∆ηµοτικό διαµέρισµα: Τ.Κ.  ∆ΙΠΟΤΑΜΙΑΣ, ∆.Ε. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ  

∆ήµος: ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 

Είδος και φυλή εκτρεφόµενων ζώων: ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ 
∆υναµικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ (180) ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 
Σύστηµα εκτροφής: ΕΚΤΑΤΙΚΟ 
Κωδικός εγκατάστασης: EL56300002 
2. Η χορηγούµενη άδεια αφορά χώρο σταυλισµού των ζώων 240.00τ.µ., αποθήκη αχύρου 120,00τ.µ. και τα 
υλικά κατασκευής της µονάδας είναι 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 ∆/ντης Αγροτ. Οικ. & Κτην. 
 
 
        Παναγιώτης Πετρίδης 

                                                 
1 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 ΙΙΙ της παρούσας , δηλ. όταν δεν απαιτείται η περιβαλλοντική 

αδειοδότησή τους. 

ΑΔΑ: ΩΠΛ27ΛΨ-Ι3Κ
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