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Όπως ο Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Προβλήματα στην αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων»

Κύριοι Υπουργοί/ κα Γεν. Γραμματέα.

Το  Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο  παράρτημα  Ανατολικής  Μακεδονίας  ως  ο 

θεσμοθετημένος  σύμβουλος  της  πολιτείας  σε  θέματα  Αγροτικής  πολιτικής και 
Ανάπτυξης (Ν.1474/1984 άρθρο 2) στην περιοχή της Αν. Μακεδονίας, πραγματοποίησε 

σύσκεψη στις 18-06-2010 στα γραφεία του, με θέμα «τα προβλήματα που υπάρχουν στην 

αδειοδότηση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Πρόκειται για ένα σοβαρό 

θέμα, που ταλανίζει τόσο τους κτηνοτρόφους, όσο και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και δεν 

περιορίζεται στα στενά όρια του παραρτήματος μας, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την 

χώρα  όπου  ασκείται  η  κτηνοτροφική  δραστηριότητα.  Στη  σύσκεψη  αυτή,  -  που 

συμμετείχαν  όλες  οι  εμπλεκόμενες  υπηρεσίες  (όπως  αναγράφονται  στον  πίνακα 

κοινοποιήσεων)  ,  οι  σύλλογοι  των  κτηνοτρόφων,  συνάδελφοι  Γεωτεχνικοί-μελετητές,  - 

παρουσιάστηκαν  αναλυτικά  τα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν  οι  ενδιαφερόμενοι 

κτηνοτρόφοι  που  μπαίνουν  στη  διαδικασία  αδειοδότησης  όσο  και  οι  υπηρεσίες  - 

συνάδελφοι Γεωτεχνικοί που εμπλέκονται σε αυτήν τη διαδικασία.

Πέραν  της  παρουσίασης  των  προβλημάτων,  κατά  τη  διαλογική  συζήτηση  που 

ακολούθησε, προτάθηκαν και λύσεις σε αυτά τα προβλήματα προκειμένου να επιταχυνθεί 

και  να  διευκολυνθεί  η  διαδικασία  αδειοδότησης  υφιστάμενων  κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων,  έτσι  ώστε  οι  κτηνοτρόφοι  μας  να  μην  βρεθούν  αντιμέτωποι  με  το 

πρόβλημα της περικοπής των επιδοτήσεων τους (όπως σχεδιάζεται να γίνει στο μέλλον), 

της επιβολής προστίμων και άλλων διοικητικών ποινών,  σε αυτούς που δεν διαθέτουν 
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άδεια  ίδρυσης  και  λειτουργίας  της  κτηνοτροφικής  τους  εκμετάλλευσης.  Ενδεικτικά  σας 

αναφέρουμε τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από τη συνάντηση μας είναι ότι, το 85% των 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που υφίστανται στο νομό Καβάλας είναι εγκατεστημένες 

σε κοινόχρηστες εκτάσεις (το 55%) και σε δασικές εκτάσεις (το 30%). Αναλυτικότερα τα 

προβλήματα με τις αντίστοιχες προτάσεις για τη λύση τους μπορούν να συνοψιστούν στα 

παρακάτω:

1) Το γεγονός ότι η υφιστάμενη διαδικασία της αδειοδότησης δεν έχει προχωρήσει 

στο  βαθμό  που  θα  έπρεπε,  είτε  λόγω υπαιτιότητας  της  πολιτείας  είτε  λόγω 

υπαιτιότητας των ιδίων των κτηνοτρόφων είναι αναγκαίο να δοθεί νέα παράταση 

εξαίρεσης από την κατεδάφιση των κτηνοτροφικών μονάδων και παράταση για 

την  κατάθεση  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  για  την  αδειοδότηση  των 

υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ενός έτους. Προκειμένου και αυτή 

η  προθεσμία  να  μην  παρέλθει  άκαρπη,  θα  πρέπει  να  αναληφθούν 

πρωτοβουλίες  από  την  πολιτεία  που  θα  κινούνται  στην  κατεύθυνση  της 

θεσμοθέτησης πιο ευέλικτων διαδικασιών αδειοδότησης (δημιουργία ευέλικτων 

επιτροπών  σταυλισμού  του  Ν.3698/2008)  και  επίλυσης  των  διαδικαστικών 

προβλημάτων,  αλλά και στην κατεύθυνση της προσωπικής ενημέρωσης των 

υπόχρεων κτηνοτρόφων. Άλλωστε και οι παρακάτω προτάσεις μας κινούνται σε 

αυτές τις κατευθύνσεις.

2) Για  να  εξαιρεθεί  από την  κατεδάφιση  μία  κτηνοτροφική  μονάδα,  ένα  από τα 

δικαιολογητικά  που  χρειάζονται  είναι  ο  τίτλος  ιδιοκτησίας  του  τεμαχίου  όπου 

βρίσκεται (όταν αφορά κοινόχρηστη έκταση) ή μισθωτήριο (όταν αφορά δασική 

έκταση).  Η  Διεύθυνση  Γεωργικής  Ανάπτυξης  της  Περιφέρειας  -  σύμφωνα  με 

εγκύκλιο  που  έχει  εκδοθεί  -  έχει  τη  δυνατότητα  να  παραχωρεί  κοινόχρηστες 

εκτάσεις στις οποίες είναι εγκατεστημένες οι κτηνοτροφικές μονάδες με σκοπό 

να  εκδοθεί  τίτλος  για  να  προχωρήσουν  στη  διαδικασία  εξαίρεσης  από 

κατεδάφιση και να αδειοδοτηθούν. Το πρόβλημα που ανακύπτει είναι το εξής: Η 

Διεύθυνση  Γεωργικής  Ανάπτυξης  της  Περιφέρειας  για  να  μπορέσει  να 

παραχωρήσει  την  έκταση  που  είναι  ήδη  εγκατεστημένη  μία  κτηνοτροφική 

μονάδα θα πρέπει  να έχει  την πράξη χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο.  Το 

Δασαρχείο όμως δεν μπορεί να κάνει πράξη χαρακτηρισμού από τη στιγμή που 

υπάρχουν κτηριακές εγκαταστάσεις στην έκταση, με αποτέλεσμα να μη μπορεί 

να  προχωρήσει  η  διαδικασία  της  παραχώρησης.  Όσον  αναφορά  τις 

κτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις, ο φορέας που είναι 

υπεύθυνος  για  την  εκμίσθωση  της  έκτασης  είναι  το  Δασαρχείο,  που  για  να 



εκμισθώσει την έκταση πρέπει να κάνει πράξη χαρακτηρισμού, η οποία όμως 

δεν μπορεί να γίνει για το λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω. Αυτό το σημαντικό 

πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο με νομοθετική ρύθμιση, την οποία πρέπει να 

προωθήσει το αρμόδιο Υπουργείο.   

3) Έχει παρατηρηθεί ότι μεγάλες καθυστερήσεις και προβλήματα παρατηρούνται 

κατά  την  έγκριση  των  μελετών  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  για  την 

αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Προκειμένου να συντομευτεί η 

όλη διαδικασία προτείνουμε ο Γεν. Γραμματέας της κάθε Περιφέρειας να ορίσει 

τουλάχιστον έναν εξειδικευμένο υπάλληλο στις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και 

Χωροταξίας των Περιφερειών (ΠΕΧΩ) που θα ασχολείται αποκλειστικά με αυτό 

το αντικείμενο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για να αποσυμφορηθούν 

και επιταχυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης, ώστε να συντομευτεί χρονικά η 

όλη διαδικασία.

4) Οι  επιτροπές  σταυλισμού  του  νόμου  3698/2008  δεν  είναι  ευέλικτες  όσο  θα 

έπρεπε  (περίπου  10  μελής  σε  αριθμό)  αποτελούμενες  από  υπαλλήλους 

διαφόρων  ειδικοτήτων  επιφορτισμένους  με  πληθώρα  άλλων  αντικειμένων 

γεγονός που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την συμμετοχή τους στη σύγκλιση 

της επιτροπής. Προκειμένου να επιταχυνθεί το έργο τους θα πρέπει να γίνουν 

ολιγομελείς  για να αποσυμφορηθεί και το έργο των αντίστοιχων υπηρεσιών από 

όπου  προέρχονται  οι  υπάλληλοι  και  οι  οποίες  κατά  κανόνα  είναι 

υποστελεχωμένες.  Για  παράδειγμα,  το  έργο  του  εκάστοτε  Δασαρχείου 

περιορίζεται στην έκδοση πράξης μη κήρυξης μιας έκτασης ως αναδασωτέας για 

τις κοινόχρηστες εκτάσεις που διαχειρίζεται και παραχωρεί στους κτηνοτρόφους 

η  Δ/νση  Αγρ.  Ανάπτυξης  της  Περιφέρειας,  ή  στην  έκδοση  Πράξης 

χαρακτηρισμού  μιας  δημόσιας  δασικής  έκτασης  προκειμένου  να  ελεγχθεί  η 

νομιμότητα χρήσης μιας έκτασης. Έτσι, είναι δυνατόν να εξαιρεθεί το Δασαρχείο 

από την επιτροπή σταυλισμού εφόσον ολοκληρώσει το ανωτέρω έργο του. Κατά 

παρόμοιο τρόπο θα πρέπει να γίνει και η εξαίρεση και άλλων υπηρεσιών, όπως 

η Αρχαιολογική Υπηρεσία της οποίας το μόνο καθήκον είναι να γνωματεύσει αν 

η συγκεκριμένη έκταση έχει αρχαιολογικά ευρήματα η όχι.

5) Μελλοντική  επιτάχυνση  στη  διαδικασία  αδειοδότησης  κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων θα δώσει και η εύρεση και οριοθέτηση εκτάσεων σε κάθε δήμο 

(στα πλαίσια του χωροταξικού σχεδιασμού του κάθε δήμου) που να πληρούν τις 

απαραίτητες  προϋποθέσεις  αδειοδότησης  και  να  διαθέτουν  ή  υπάρχει  η 

δυνατότητα  να  κατασκευαστούν  οι  απαραίτητες  υποδομές  (οδικό  δίκτυο, 



υδρευτικό  δίκτυο  κ.λ.π.),  προκειμένου  εκεί  να  ανεγερθούν  σταυλικές 

εγκαταστάσεις.  Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει   να δοθεί  προσοχή στην 

περιβαλλοντική επιβάρυνση της κάθε περιοχής αναλόγως και του υπάρχοντος 

ζωικού κεφαλαίου. Προκειμένου να επιτευχθεί συνολικά ο ανωτέρω στόχος θα 

πρέπει  να  υπάρξει  συνεργασία  όλων  των  εμπλεκόμενων  φορέων  (Κεντρική 

εξουσία, εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, κτηνοτρόφοι κ.α.).

6) Όμως για την υλοποίηση του ανωτέρω στόχου θα πρέπει να ενεργοποιηθούν 

και να προγραμματισθούν προγράμματα (Κοινοτικά ή Εθνικά) μετεγκατάστασης 

κτηνοτρόφων. Διαφορετικά είναι αδύνατο να επωμιστούν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, 

σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και  συμπίεσης των εισοδημάτων τους, το 

κόστος  μιας  τέτοιας  μετεγκατάστασης,  και  κατά  συνέπεια  να  χρονίζουν  τα 

υπάρχοντα  προβλήματα.  Τέτοια  προγράμματα  που  θα  μπορέσουν  να 

επιδοτηθούν  και  από  πόρους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  θα  ωφελήσουν 

πολλαπλά την Εθνική οικονομία αφού θα εισρεύσουν πόροι που θα διατεθούν 

σε οικοδομικά επαγγέλματα, τα οποία πλήττονται άμεσα λόγω της κρίσης.

7) Ένα  γενναίο  μέτρο  που  θα  αναγκάσει  πολλούς  κτηνοτρόφους  να  κινηθούν 

προκειμένου να αδειοδοτηθούν είναι να το να μην γίνονται μεταβιβάσεις ζωικού 

κεφαλαίου  σε  άτομα  που  δεν  διαθέτουν  άδεια  σταυλικών  εγκαταστάσεων. 

Πρόκειται  για ένα σκληρό μέτρο, για αυτό και θα πρέπει να  εξαιρεθούν από 

αυτό  οι  κτηνοτρόφοι  άνω  των  60  ετών,  οι  οποίοι  πλησιάζουν  στη 

συνταξιοδότηση  και  δεν  μπορούν  για  πολλούς  και  διάφορους  λόγους  να 

προχωρήσουν στην αδειοδότηση τους. Για αυτούς και μόνο θα πρέπει να δοθεί 

μια  παράταση  αρκετή  ώστε  να  τους  επιτρέψει  να  συνταξιοδοτηθούν  και  να 

αποχωρήσουν κανονικά από το επάγγελμα του κτηνοτρόφου.

8) Πέραν  των  ανωτέρω  προβλημάτων  υπάρχουν  και  διαδικαστικά  προβλήματα 

που παρεμποδίζουν την αδειοδότηση πολλών κτηνοτρόφων. Τέτοια έχουν να 

κάνουν με τη λειτουργία της επιτροπής σταυλισμού και είναι α) το πρόβλημα της 

έλλειψης πιστώσεων για τα οδοιπορικά των μελών της επιτροπής. Το πρόβλημα 

είναι εντονότερο τώρα που περιορίστηκε ο αριθμός των διαθέσιμων εκτός έδρας 

μετακινήσεων  των  δημοσίων  υπαλλήλων  από  τις  120  ημέρες  στις  60,  με 

πολλούς υπαλλήλους ήδη να έχουν φτάσει τις 60 ημέρες και να μην μπορούν να 

μετακινηθούν  πλέον.  Επίσης  αρκετές  υπηρεσίες  δεν  διαθέτουν  κατάλληλο 

όχημα για  τις  απαραίτητες  επιτόπιες  επισκέψεις,  ή  και  ακόμα  δεν  διαθέτουν 

επαρκές προσωπικό β) το πρόβλημα από την μη οριστικοποίηση των περιοχών 

Natura. Πρέπει  να  λυθεί  αυτό  το  θέμα  έτσι  ώστε  να  μπορούν  να  κινηθούν 



ανάλογα  οι  επιτροπές  σε  αυτές  τις  περιοχές.  γ)  το  πρόβλημα  της  μη 

κωδικοποίησης  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών από  τα  εμπλεκόμενα 

Υπουργεία (κατάλογος δικαιολογητικών). Αν θα γίνει αυτή η κωδικοποίηση, τότε 

θα απλοποιηθεί η όλη διαδικασία και θα αντιμετωπίζεται το ίδιο από όλες τις 

επιτροπές σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. δ)  τη μη σύνταξη από τα αρμόδια 

Υπουργεία εγκυκλίου παροχής οδηγιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης, έτσι ώστε και οι υπάλληλοι της επιτροπής 

να κινούνται στα πλαίσια της νομιμότητας, δίνοντας άμεσα λύσεις.

9) Προβλήματα όμως προέκυψαν και μετά την ψηφιοποίηση του ΟΣΔΕ. Σε πολλές 

περιπτώσεις  μειώθηκαν  σημαντικά  τα  διαθέσιμα  βοσκοτόπια.  Αυτό  είχε  ως 

αποτέλεσμα  ορισμένοι  κτηνοτρόφοι  να  βρεθούν  με  λιγότερα  η  καθόλου 

βοσκοτόπια  για  το  ζωικό  κεφάλαιο  που  διαθέτουν,  με  αποτέλεσμα  να  μην 

μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια για τις σταυλικές τους εγκαταστάσεις. Για να 

λυθεί  αυτό  το  πρόβλημα  θα  πρέπει  οι  συγκεκριμένοι  κτηνοτρόφοι  ή  να 

μετεγκατασταθούν σε άλλες περιοχές όπου υπάρχουν διαθέσιμα βοσκοτόπια ή 

να  μετατρέψουν  τις  εκμεταλλεύσεις  τους  σε  ενσταυλισμένες  από  ελευθέρας 

βοσκής που είναι σήμερα. Είναι προφανές ότι και οι δύο λύσεις έχουν υψηλό 

κόστος που δεν μπορεί να το επωμιστεί από μόνος του ο ίδιος ο κτηνοτρόφος 

(βλέπε πρόταση Νο 5).

10)Υπάρχει γενικότερα έλλειμμα ενημέρωσης των υπόχρεων κτηνοτρόφων για το τι 

θα πρέπει να κάνουν προκειμένου να αδειοδοτηθούν. Οι φιλότιμες προσπάθειες 

των  υπαλλήλων  των  υπηρεσιών  και  των  ιδιωτών  Γεωτεχνικών  για  να 

ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους δεν επαρκούν λόγω και της διασπορά τους σε 

δυσπρόσιτα σημεία σε όλη την επικράτεια. Το έργο αυτό της ενημέρωσης θα 

πρέπει  να αναληφθεί  κεντρικά από τα αρμόδια υπουργεία με την υλοποίηση 

μιας  καμπάνιας  ενημέρωσης  σε  Πανελλαδικό  επίπεδο.  Ενημέρωση  που  θα 

πρέπει  να  συμπεριλαμβάνεται  και  στην  εκπαίδευση  των  υποψήφιων  νέων 

αγροτών-κτηνοτρόφων  αλλά  και  στην  ενημέρωση  των  ωφελούμενων 

κτηνοτρόφων από διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα. Αφού σχεδιάζεται στο 

μέλλον  η  συσχέτιση  τους  με  την  ύπαρξη  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας 

κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.    

11)Τελειώνοντας,  θέλουμε  να  προτείνουμε  την  υιοθέτηση  της  παρακάτω 

διαδικασίας  η  οποία  θα  γλιτώσει  τους  παραγωγούς  από  περιττά  έξοδα, 

χρονοτριβές και κόπο. Η διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενων κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων να ξεκινά από το Δασαρχείο το οποίο θα δίνει ή όχι μια πρώτη 



έγκριση και μετά ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος να προχωράει στην υπόλοιπη 

διαδικασία  προβαίνοντας  και  στα  απαραίτητα  έξοδα.  Διότι  χωρίς  αυτήν  την 

έγκριση έχει  παρατηρηθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι ξεκινούν και μπαίνουν σε μια 

διαδικασία που τους κοστίζει σημαντικά σε χρόνο και χρήμα χωρίς να πετύχουν 

το επιθυμητό αποτέλεσμα της αδειοδότησης.

Κύριοι Υπουργοί/ κα Γεν. Γραμματέα.

Τα προβλήματα που σας αναλύσαμε παραπάνω με τις αντίστοιχες προτεινόμενες 

λύσεις  τους είναι  προβλήματα που παρουσιάζονται  κατά τη λειτουργία των επιτροπών 

σταυλισμού  και  εμποδίζουν  τους  κτηνοτρόφους  προκειμένου  να  εξαιρέσουν  από  την 

κατεδάφιση και να αδειοδοτήσουν τις υφιστάμενες σταυλικές τους εγκαταστάσεις. Πολλές 

από τις λύσεις που σας προτείναμε παραπάνω είναι χωρίς κόστος για τη δημόσια διοίκηση 

και  μπορούν  εύκολα  να  πραγματοποιηθούν.  Αλλά  ακόμα  και  αυτές  οι  λύσεις  που 

συνεπάγονται οικονομικό και διοικητικό κόστος, είναι  παραγωγικές λύσεις με πολλαπλά 

οφέλη για την οικονομία, την κοινωνία, τους κτηνοτρόφους και το περιβάλλον γενικότερα.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση η πληροφορία. 

                              

  Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος  Σωτηριάδης                Χρήστος Λαγούδας



Πίνακας διανομής
1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ

2) Ν.Α. ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠ/ΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο

Ταχ. Κώδικας: 65110 Καβάλα

3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ομονοίας 77

Ταχ. Κώδικας: 65110 Καβάλα Τ.Θ. 1166

4) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αργυροκάστρου

Ταχ. Κώδικας: 65304 Καβάλα 

5) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Τ.Θ. 1227

Ταχ. Κώδικας: 65110 Καβάλα

6) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ



ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο 

Ταχ. Κώδικας: 65110 Καβάλα

7) ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

κ. Δημόπουλο Νικόλαο

Ταχ. Δ/νση: Λυκόστομο

Ταχ. Κώδικας: 65500 Λυκόστομο

8) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο 

Ταχ. Κώδικας: 65110 Καβάλα

9) Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

10) Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

11) Γεωτεχνικές Υπηρεσίες Αν. Μακεδονίας

12) Μέλη του Παραρτήματος
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