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Θέμα: «Δμαίξεζε από ηελ θαηεδάθηζε ζηαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα πεξηπηώζεηο πνπ
ππάγνληαη ζην πξνεγνύκελν θαζεζηώο»
Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο σο ζεζκνζεηεκέλνο
ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο (Ν.1474/1984) κε ρώξν επζύλεο
ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία ζέιεη λα ζαο ζέζεη έλα ζέκα πνπ αθνξά αξθεηνύο θηελνηξόθνπο όρη
κόλν ηεο Πεξηθέξεηαο καο (Αλ. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο) αιιά ελδερνκέλσο θαη άιινπο
θηελνηξόθνπο άιισλ Πεξηθεξεηώλ
Όπσο είλαη γλσζηό νη θηελνηξόθνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ηεο θηελνηξνθηθήο ηνπο εγθαηάζηαζεο. Απηή ε άδεηα είλαη έλα από ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έληαμή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα λέσλ αγξνηώλ, ζε ζρέδηα βειηίσζεο θ.α.
πξνγξάκκαηα. Δπίζεο, ε άδεηα απηή είλαη απαξαίηεηε θαη ζε όζνπο ζέινπλ λα ζπλδέζνπλ κε ηα
δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο ηηο ζηαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ώζηε λα κπνξέζνπλ λα πξνβνύλ ζε
εθζπγρξνληζκό ησλ ππνδνκώλ ηνπο.
ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3399, ΦΔΚ 255/17-10-2005 θαζνξίδνληαλ όηη κε απόθαζε
ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ αξκόδηνπ Ννκάξρε κπνξεί λα εμαηξνύληαη από
ηελ θαηεδάθηζε, ρσξίο επηβνιή πξνζηίκνπ, απζαίξεηα θηίζκαηα ή θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο
θηελνπηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ, πνπ έρνπλ αλεγεξζεί πξηλ από ηελ 20/03/2003. ύκθσλα κε ην
ίδην άξζξν θαζνξίδνληαλ νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εμαίξεζε από ηελ θαηεδάθηζε, ζηηο νπνίεο
δελ είλαη απαξαίηεην λα είραλ ηεξεζεί νη όξνη δόκεζεο θαη ινηπέο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο θαηά
ηελ θαηαζθεπή ησλ απζαίξεησλ θηηζκάησλ εθόζνλ δελ αληίθεηληαη ζηηο επηηξεπόκελεο ρξήζεηο
γεο. Σέινο ζην ίδην άξζξν νξίδνληαλ όηη κε ζρεηηθή Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (ησλ Τπνπξγώλ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ) ζα
θαζνξίδνληαλ ηα δηθαηνινγεηηθά, νη δηαδηθαζίεο θαη θάζε άιιν ζέκα ηεο παξαπάλσ εμαίξεζεο. Ζ
ΚΤΑ απηή εθδόζεθε κε αξηζ. 244203/16-1-2006 (Β΄75) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζ.

331652/27-12-2006 (Β΄1887), 348849/31-12-2007 (Β’ 1), 336351/23-11-2009 (Β’ 2402),
306657/27-12-2010 (Β΄2191) θαη 339/2/3-1-2012 (Β’ 53) απνθάζεηο, δίλνληαο παξαηάζεηο
ηζρύνο κέρξη ηηο 31-06-2012.
Όκσο κε ηε ςήθηζε ηνπ «θηελνηξνθηθνύ» λόκνπ 4056 ζηηο 12-03-2012 (θαη ελώ ε
δηαδηθαζία εμαίξεζεο από θαηεδάθηζε έηξερε κέρξη 31-06-2012) ήξζε ν λόκνο απηόο κε ην
άξζξν 19 λα θαηαξγήζεη άκεζα ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3399/2005 (Α΄89) θαη ηελ ελ ιόγσ ΚΤΑ
εμαίξεζεο από ηελ θαηεδάθηζε. Απνηέιεζκα όισλ απηώλ ήηαλ λα αθαηξεζεί ην δηθαίσκα από
ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο λα ππνγξάθεη ηηο απνθάζεηο εμαίξεζεο από θαηεδάθηζε
γηα ηηο νπνίεο θαηαηέζεθαλ εκπξόζεζκα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έσο ηηο 30-06-2012 αιιά
δελ πξόιαβαλ λα αμηνινγεζνύλ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία έσο ηηο 30-06-2012.
Οη πεξηπηώζεηο θηελνηξόθσλ πνπ βξίζθνληαη ζην θελό απηήο ηεο λνκηθήο δηαδηθαζίαο,
ζπγθεθξηκέλα ζηε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο αξηζκνύληαη ζε δεθαεπηά
(17) θαη ζε άιιεο Πεξηθέξεηεο είλαη πνιιέο πεξηζζόηεξεο. Απηέο νη πεξηπηώζεηο, ζύκθσλα κε
απαληεηηθό έγγξαθν ηηο αξκόδηαο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ε απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Μαθεδνλίαο
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θηελνηξόθνπο αλαθέξεη πσο έρνπλ ηεζεί πξνζσξηλά ζην αξρείν ηεο ππεξεζίαο, έσο ηελ
ςήθηζε ηξνπνπνίεζεο λόκνπ (4056/2012) όπνπ κεηαμύ άιισλ πξνβιέπεηαη ε ξύζκηζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο.
Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη θάπνηα θίλεζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκαηνο
κε απνηέιεζκα νη θηελνηξόθνη πνπ θαηέζεζαλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά εληόο ηεο
πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο γηα λα εμαηξέζνπλ από ηελ θαηεδάθηζε ηα θηίζκαηα ηνπο, αιιά θαη
λα εθδώζνπλ έπεηηα άδεηα ιεηηνπξγίαο, λα θηλδπλεύνπλ λα ράζνπλ ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ
επελδύζεη ζε απηή ηε δηαδηθαζία αιιά θαη λα θιεξηάξνπλ κε ηελ απέληαμε ηνπο από ηα ζρέδηα
βειηίσζεο θαζώο δελ κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο.
Αμηόηηκε θ.Τπνπξγέ,
Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο παξαθαινύκε λα επηιεθζείηε γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξνβιήκαηνο, δηόηη πξόθεηηαη γηα έλα θαζαξά λνκηθό θαη γξαθεηνθξαηηθό πξόβιεκα ε επίιπζε
ηνπ νπνίνπ δελ ζα επηβαξύλεη κε θαλέλα ηξόπν ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό, αληηζέησο κάιηζηα
ε επίιπζε ηνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο Κηελνηξνθίαο θαη ζηελ άξζε ηνπ
αδηεμόδνπ πνπ έρνπλ νδεγεζεί εθαηνληάδεο θηελνηξόθνη ζε όιε ηελ ρώξα.
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