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Ππωσ ο ςυνθμμζνοσ πίνακασ 

 

Θέμα: «Ρροβλιματα ςτθν αδειοδότθςθ κτθνοτροφικϊν εγκαταςτάςεων εντόσ του Εκνικοφ Ράρκου 

Α.Μ.Θ.» 

 

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί, 

Καταρχιν κα κζλαμε να ςασ ευχθκοφμε κάκε επιτυχία ςτα κακικοντα που αναλαμβάνετε ςε μια 

δφςκολθ για τθν χϊρα μασ χρονικι περίοδο. Το Ραράρτθμα Ανατολικισ Μακεδονίασ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., όςο 

και το Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο γενικότερα, ωσ ο κεςμοκετθμζνοσ ςφμβουλοσ τθσ πολιτείασ ςε κζματα 

πρωτογενοφσ παραγωγισ και προςταςίασ περιβάλλοντοσ (Ν.1474/84), μαηί με όλουσ τουσ 

Γεωτεχνικοφσ μζλθ μασ, κα είναι δίπλα ςασ και αρωγοί ςτθν προςπάκεια ςασ για τθν παραγωγικι 

αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ μασ. 

Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ υπάρχει ζνα ςοβαρό κζμα ςτθν περιοχι του Διμου Νζςτου και ςτθν 

ΡΕ Ξάνκθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα ςτθν οριοκετθμζνθ ηϊνθ Β1 τθσ ΚΥΑ 44549 (Φ.Ε.Κ. 497/Δ/17-10-2008) 

για το Εκνικό Ράρκο Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ, θ οποία ορίηει τισ χριςεισ γθσ που επιτρζπονται 

ςτισ οριοκετθμζνεσ ηϊνεσ τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ των υγροβιοτόπων του Δζλτα Νζςτου, 

υπάρχουν αρκετζσ κτθνοτροφικζσ μονάδεσ που υφίςτανται πριν από τθν ζκδοςθ τθσ ΚΥΑ και οι οποίεσ 

λειτουργοφν εδϊ και πάρα πολλά χρόνια. Οι περιςςότερεσ από αυτζσ δεν ζχουν νόμιμεσ καταςκευζσ 

και δεν διακζτουν άδεια λειτουργίασ.  

Σφμφωνα με τον Ν.4178/2013 υπάρχει θ δυνατότθτα τακτοποίθςθσ αυκαίρετων κτθνοτροφικϊν 

εγκαταςτάςεων με τθν καταβολι παραβόλου υπζρ Ελλθνικοφ Δθμοςίου φψουσ 300 ευρϊ χωρίσ άλλθ 

οικονομικι επιβάρυνςθ και ζπειτα ακολουκεί θ ζκδοςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τουσ. Οι παραπάνω 

κτθνοτρόφοι με αυτζσ τισ διαδικαςίεσ ζχουν διορία ζωσ τθν 12θ Μαρτίου 2015 να τακτοποιιςουν τισ 

εγκαταςτάςεισ τουσ για να μθ τουσ επιβλθκεί πρόςτιμο ςφμφωνα με το Ν. 4056/2012. 

Το πρόβλθμα όμωσ ζγκειται ςτο γεγονόσ (ορκϊσ βζβαια) ότι για οποιαδιποτε ενζργεια μζςα ςτο 

Εκνικό πάρκο (όπωσ θ τακτοποίθςθ και άδεια λειτουργίασ των κτθνοτροφικϊν μονάδων) απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ είναι θ κετικι γνωμοδότθςθ του Φορζα Διαχείριςθσ Δζλτα Νζςτου Βιςτωνίδασ - 

Ιςμαρίδασ. Ο Φορζασ Διαχείριςθσ όμωσ δεν μπορεί να γνωμοδοτιςει κετικά ϊςτε να επιτρζψει ζτςι 
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τθν τακτοποίθςθ των κτθνοτροφικϊν αυτϊν κτθρίων και να ακολουκιςει θ ζκδοςθ τθσ άδειασ 

λειτουργίασ των παραπάνω υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων. Αυτό ςυμβαίνει γιατί ςφμφωνα με τθν παρ 

5 & 6 του άρκρου 3 τθσ ΚΥΑ 44549 ςτθ ηϊνθ Β «επιτρζπεται θ βόςκθςθ και οι νόμιμα υφιςτάμενεσ 

κτθνοτροφικζσ μονάδεσ δφνανται να βελτιϊνονται και να εκςυγχρονίηονται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ». 

Ρροτείνουμε λοιπόν καταρχιν, να υπογραφεί το ςχετικό Ρ.Δ. κεςμοκζτθςθσ του Εκνικοφ Ράρκου 

προσ αντικατάςταςθ τθσ υφιςτάμενθσ ΚΥΑ, όπωσ είχε ηθτθκεί από πολλοφσ φορείσ και από το 

Ραράρτθμα μασ (υπ. αρικμ. πρωτ. 777/19-11-2008 ζγγραφο μασ). Ζτςι με το νζο Ρ.Δ. κα μπορεί να 

γίνει θ ςχετικι τροποποίθςθ τθσ ΚΥΑ (ςε ςυνζχεια βζβαια ζκφραςθσ άποψθσ από τον αρμόδιο Φορζα 

Διαχείριςθσ) άμεςα. Με τον τρόπο αυτό οι υφιςτάμενεσ μονάδεσ (προ τθσ υπογραφι τθσ ανωτζρω 

ΚΥΑ) που βρίςκονται ςτθ ηϊνθ Β1 και δεν προκαλοφν πρόβλθμα ςτο φυςικό περιβάλλον (με τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του αρμόδιου Φορζα Διαχείριςθσ) και που απζχουν τουλάχιςτον 1000 μζτρα από τθν 

Α’ ηϊνθ να μπορζςουν να τακτοποιιςουν τισ κτιριακζσ τουσ εγκαταςτάςεισ και να πάρουν άδεια 

λειτουργίασ για να ςυνεχίςουν να λειτουργοφν πλζον νόμιμα και να μποροφν να ενταχκοφν ςε όλα τα 

προγράμματα εκςυγχρονιςμοφ. Επειδι όμωσ τα χρονικά περικϊρια ςτενεφουν και μζχρι να 

τροποποιθκεί - αντικαταςτακεί θ υπάρχουςα ΚΥΑ, το υπουργείο κα μποροφςε να παρατείνει τθν 

προκεςμία που λιγει ςτισ 12 Μαρτίου για τθν τακτοποίθςθ των αυκαιρζτων κτιςμάτων κτθνοτροφικϊν 

εγκαταςτάςεων, εξυπθρετϊντασ ζτςι ζνα μεγάλο αρικμό κτθνοτρόφων τθσ περιοχισ αλλά και 

γενικότερα τθσ υπόλοιπθσ χϊρασ, οι οποίοι δεν μπόρεςαν για διαφόρουσ λόγουσ να ολοκλθρϊςουν τθν 

διαδικαςία νομιμοποίθςθσ των εγκαταςτάςεων τουσ και βρίςκονται ςε δεινι κζςθ κινδυνεφοντασ οι 

εκμεταλλεφςεισ τουσ να χαρακτθριςτοφν παράνομεσ και κατεδαφιςτζεσ. 

 

Κ. Υπουργοί 

Γνωρίηουμε ότι ο φόρτοσ εργαςίασ ςασ είναι πολφ μεγάλοσ κατά τθν ανάλθψθ των νζων 

κακθκόντων ςασ, αλλά θ ςυγκεκριμζνθ παρζμβαςθ μασ γίνεται λόγω των αςφυκτικϊν χρονικϊν 

περικωρίων που υπάρχουν και ευελπιςτοφμε ςτθ διευκζτθςθ του ηθτιματοσ που ςασ κζτουμε. 

Ραραμζνοντασ πάντοτε ςτθ διάκεςθ ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι πλθροφορία. 

 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Δ.Ε. 

του ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Ανατολικισ Μακεδονίασ 

 

 

Ηαφείρθσ Μυςτακίδθσ 
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