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………………………………………………………………………………………………………………………
…………... 

ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ: ……………………………………………….. 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΙΤΟΥΝΤΑ:…………………………………………………………………………. 

 
 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

 

 
 
ΠΟΛΗ  ………………………….. 
 
 

 
 
 

ΠΡΟΣ: 
 

Περιφέρεια Αττικής 

Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής  

                 Πολιτικής 

Φειδιππίδου 31, 115 27 Αθήνα 

 

 
         Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια 

εγκατάστασης / λειτουργίας…………….. 

…………………………………………… 

σύμφωνα με τον Κανονισμό 1069/2009/ΕΚ 

και το Π.Δ. 211/2006. 

 Επισυνάπτω φάκελο το περιεχόμενο του 

οποίου περιγράφεται κατωτέρω.  

 
                              Ο / Η Αιτ………. 
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Α/Α Δικαιολογητικά για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης 

1 Όταν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, επίσημο αντίγραφο του καταστατικού του, της έγκρισης 
του από την αρμόδια αρχή ή δικαστήριο και της νόμιμης εκπροσώπησής του. 

2 
Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής σε κλίμακα 1/10.000 έως 1/5.000 και γενικό 
σχεδιάγραμμα του οικοπέδου (κάτοψη), όπου αποτυπώνονται οι μονάδες που λειτουργούν, το 
είδος τους και η  ύπαρξη οικισμών 

3 Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα  1/1.000 έως 1/500, με αποτύπωση των εγκαταστάσεων, 
των ορίων τους, καθώς και του δικτύου αποχέτευσης των υγρών αποβλήτων. 

4 Σχεδιάγραμμα, σε κλίμακα 1/300 έως 1/100 ανάλογα με το μέγεθος των χώρων, με λεπτομερή 
απεικόνιση και περιγραφή των χώρων.  

5  Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού, των ειδικών συσκευών και 
οργάνων της μονάδας, με αποτύπωση της διάταξης του εξοπλισμού στον χώρο. 

6 
Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της μονάδας με ιδιαίτερη αναφορά στην ημερήσια 
δυναμικότητα, στο είδος και τη μέση ημερήσια ποσότητα της προς επεξεργασία πρώτης ύλης 
και των τελικών προϊόντων 

7  Κατάλογο των προμηθευτών και του είδους της πρώτης ύλης, περιγραφή του τρόπου συλλογής 
και μεταφοράς της καθώς και γεωγραφική περιοχή κάλυψης.  

8 Αντίγραφο, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος, της αίτησης για χορήγηση 
άδειας διαχείρισης στερεών αποβλήτων ή/και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων 

9 
Επίσημο αντίγραφο της έγκρισης της μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων 
από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία Υγείας ή Περιβάλλοντος της Περιφερειακής 
Ενότητας., όπου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

10  Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

11 Άδεια εγκατάστασης από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων, όπου αυτή 
απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

12 . Για τις μονάδες μεταποίησης των υλικών κατηγορίας 1,  2  και 3   η τεχνική περιγραφή 6  
επιπρόσθετα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Κανονισμού 

 
 
 
 
 


