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Όπως ο πίνακας διανομής

Κοιν.:

-Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
-Δ.Ε. του παραρτήματος
-Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Θέμα: «Σύγκλιση σύσκεψης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων»
Είναι γνωστό ότι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να διαθέτουν άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας της κτηνοτροφικής τους εγκατάστασης. Αυτά είναι τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την ένταξη τους σε προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια
βελτίωσης αλλά και για όσους θέλουν να νομιμοποιήσουν αυθαίρετες σταυλικές
εγκαταστάσεις και να τις ηλεκτροδοτήσουν. Eπίσης, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, στο
άμεσο μέλλον θα συνδεθεί η ύπαρξη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης - η οποία σημειωτέον θα πρέπει να έχει και νόμιμες
σταυλικές εγκαταστάσεις - με την χορήγηση της επιδότησης που δίνεται μέσω
του ΟΣΔΕ (θα είναι δηλαδή απαραίτητα δικαιολογητικά για να πάρουν την επιδότησή
τους).
Πώς μπορεί όμως ένας κτηνοτρόφος να νομιμοποιήσει τις αυθαίρετες σταυλικές
του εγκαταστάσεις;
Στις 16/01/2006 με υπουργική απόφαση, η οποία λήγει στις 31/12/2010,
καθορίστηκαν

οι

διαδικασίες

για

την

νομιμοποίηση

αυθαίρετων

σταυλικών

εγκαταστάσεων. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να
εξαιρούνται από την κατεδάφιση, χωρίς επιβολή προστίμου, αυθαίρετα κτίσματα ή
κτηριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών μονάδων, που έχουν ανεγερθεί πριν από
την 20/03/2003 σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν 3399,ΦΕΚ 255/17-10-2005.
Για την εξαίρεση από την κατεδάφιση δεν είναι απαραίτητο να είχαν τηρηθεί οι
όροι δόμησης και λοιπές πολεοδομικές διατάξεις κατά την κατασκευή των
αυθαίρετων κτισμάτων. Υπάρχουν ορισμένα άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να
διευθετηθούν διότι εμποδίζουν την όλη διαδικασία. Ενδεικτικά μπορούμε να
αναφέρουμε υπό τη μορφή ερωτημάτων τα παρακάτω:

1) Τι μπορεί να γίνει με τις εγκαταστάσεις οι οποίες εδώ και 40-50 χρόνια
βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις;
2) Τι μπορεί να γίνει με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε κοινόχρηστες
εκτάσεις;
3) Επίσης, τι λύσεις μπορούν να αναζητηθούν σχετικά με την αδειοδότηση που
μπορούν να βρεθούν σχετικά με την ύπαρξη 2-3 κοπαδιών ξεχωριστών
ιδιοκτητών στον ίδιο στάβλο;
4) Ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καθώς
και για την έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, χωρίς την επιβολή προστίμου, αυτή τη στιγμή
είναι περίπου 6 μήνες.
5) Αδειοδότηση εγκαταστάσεων, οι οποίες είχαν νομιμοποίηση κατά τη
δημιουργία τους και σήμερα στερούνται αυτής με τις νέες διατάξεις.
6) Κόστος μετεγκατάστασης εγκαταστάσεων όπου δεν είναι εφικτή άλλη λύση και
πως μπορεί να καλυφθεί αυτό σε μικρό χρονικό διάστημα;
Αυτά είναι ορισμένα από κάποια βασικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να
συζητηθούν μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων προκειμένου να συντονιστεί η
δράση τους για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης προς
όφελος των κτηνοτρόφων, των μελετητών αλλά και του έργου των ίδιων των
υπηρεσιών. Παράλληλα θα πρέπει να προγραμματίσουμε δραστηριότητες, οι οποίες
θα ενεργοποιήσουν τους κτηνοτρόφους για να επιδιώξουν την αδειοδότηση των
εγκαταστάσεων τους (όπου αυτή είναι εφικτή), ώστε να μην παραμένουν στα
απελπιστικά χαμηλά ποσοστά αδειοδοτήσεων που έχουμε σήμερα.
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνάντηση
που θα γίνει την Παρασκευή 18/06/2010 και ώρα 09:30

στα γραφεία του

παραρτήματος μας στην Καβάλα Βενιζέλου 55. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν
μέλη του ΓΕΩΤΕΕ, αντιπρόσωποι των εμπλεκόμενων υπηρεσιών καθώς και
μελετητές που ασχολούνται με τη παρούσα διαδικασία.
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σωτηριάδης

Χρήστος Λαγούδας

Πίνακας διανομής
1. Ν.Α. ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠ/ΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 65110 Καβάλα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ομονοίας 77
Ταχ. Κώδικας: 65110 Καβάλα Τ.Θ. 1166

3. 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
4. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Τ.Θ. 1227
Ταχ. Κώδικας: 65110 Καβάλα

5. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 65110 Καβάλα

6. ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
κ. Δημόπουλο Νικόλαο
Ταχ. Δ/νση: Λυκόστομο
Ταχ. Κώδικας: 65500 Λυκόστομο

7. Γεωτεχνικοί μελετητές που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο
Έδρες τους

