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ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. Πρωτ 940/81279/26-7-2017) ΚΥΑ «Καθορισμός της διαδικασίας, των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α
του ν. 4056/2012» (ΦΕΚ2741/Β/04-08-2017)και τη με Αρ.πρωτ.109/122248/17-11-2017
(ΑΔΑ:ΩΞΘ54653ΠΓ-ΞΤΜ) <<Διευκρινιστική εγκύκλιο σε θέματα εφαρμογής της
διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων>> η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στη διαδικασία έκδοσης
άδειας διατήρησης είναι η 4/12/2017.
Υπενθυμίζουμε ότι δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας εντός ορίων κατοικημένων
περιοχών ή πλησίον αυτών (χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων) παρέχεται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 οι οποίες
Α) είχαν ιδρυθεί - κατασκευασθεί και λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) κατά
την έναρξη ισχύος του 4056/2012,
Β) διατηρούν τη δυναμικότητα που είχαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012,
εκτός εκείνων που υπερβαίνουν το 25% των ανώτατων ορίων της κατηγορίας Β΄ όπως
ορίζονται με την υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012(ΦΕΚ Β΄ 21) απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, οι οποίες
υποχρεούνται να μειώσουν τη δυναμικότητά τους στο παραπάνω ποσοστό.
Η ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου αποδεικνύεται:
α) από τον κωδικό εκμετάλλευσης - αν έχει ήδη χορηγηθεί - από την αρμόδια Κτηνιατρική
Υπηρεσία, ή β) από τη Δήλωση ΟΣΔΕ ή γ) από σχετική βεβαίωση Δημόσιας Αρχής
Επισημαίνεται ότι για τη διευκόλυνση της έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων, οι
ενδιαφερόμενοι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλλουν, μέχρι την 4/12/2017, κατ’ ελάχιστον αίτηση στην οποία θα δηλώνουν την
επιθυμία ένταξης τους στη διαδικασία και εν συνεχεία, ακόμη και μετά τις
4/12/2017,τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 του παρόντος εγγράφου καθώς και τα
δικαιολογητικά για την έκδοση προσωρινής άδειας διατήρησης

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
ΔΑΟΚ Καστοριάς στα τηλέφωνα 2467350327 κα Κόρδα Βασιλική -2467350240 κα
Μακρίδου Σοφία &κα Κοσμίδου Αλεξάνδρα 2467350348.
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