
 

        

 

     

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Μυτιλήνη  13-11-2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                       Αριθ. Πρωτ. 8702 

 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Ταχ. Δ/νση: Καραντώνη 2 Μυτιλήνη                             ΠΡΟΣ :  1.Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου   

Ταχ. Κώδικας: 81100                                                                      Γραφείο Τύπου 

Πληροφορίες: Γ Παπάζογλου                                                          Ενταύθα (με e-mail) 

Τηλέφωνο:   22510-46991                                                       2. Αντιπεριφερειάρχη  κ. Π.Κουφέλο 

TELEFAX:   22510-46995                                                                    (με e-mail) 

e-mail          g.papazoglou@pvaigaiou.gov.gr                                                

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας 

διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». 

 

ΣΧΕΤ: 1. το άρθρο 17α του ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις     

            κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 52/Α΄/12-3-2012) όπως   

            ισχύει, 

            2. το άρθρο 8 του Νόμου 4691/2020 : Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου   

            Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του   

            αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 108/Α/9-6-2020). 

   
  Παρακαλούμε η παρακάτω ανακοίνωση να καταχωρηθεί στον τοπικό τύπο της Λέσβου  της 

Λήμνου της Χίου και της Σάμου.  

 

      Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ  

 

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

   

Εκδόθηκε το άρθρο 8 του Νόμου 4691/2020 για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις : Ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και 

τον εκσυγχρονισμό του  αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 108/Α/9-6-2020) με την 

οποία διευκρινίζονται τα εξής: 

1) Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αφορά σε 

υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4056/2012, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι 

οποίες βρίσκονται είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών. Δυνατότητα 

ένταξης στη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έχουν 

όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού 

για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το γήπεδο της εγκατάστασης. 

 

2) Οι βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στη διαδικασία 

έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι: 

 



 

Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών 

και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα 

στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) μέχρι τις 

31.12.2020. Έως την ημερομηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που 

εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβολή, την 

κατεδάφιση ή την επιβολή προστίμου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την 

ιστοσελίδα της  Περιφέρειας Β.Αιγαίου.( http://www.pvaigaiou.gov.gr).  

 
 
                                                                                                    

                                                                                  Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                   

                                                               ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

                                                                                          

 

                  

                                                                             ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                              

 

 

 

http://www.pvaigaiou.gov.gr/

