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Κύριε Υπουργέ,
Επί του κατατεθέντος τελευταία νοµοσχεδίου στη Βουλή από το ΥΠΑΑΤ, που
αφορά τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έχουµε να παρατηρήσουµε τα παρακάτω:
Η φιλοσοφία του Ν/Σ αποβλέπει ουσιαστικά να ρυθµίσει τις σχέσεις των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και των κτηνοτρόφων µε την υπόλοιπη αστική
κοινωνία και κυρίως τους παρακάτω τοµείς:
α) τις οικιστικές περιοχές (οικίες, οικισµούς, πόλεις)
β) τις οικιστικές εγκαταστάσεις (νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, τουριστικές
εγκαταστάσεις, σχολεία, εκκλησίες κλπ)
γ) τους δρόµους (εθνικούς, δηµοτικούς, κοινοτικούς), και
δ) τα δάση και τις δασικές εκτάσεις
Ουδόλως ενδιαφέρεται για την προστασία των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, ως
οικονοµικών και κοινωνικών οµάδων παραγωγής προϊόντων.
Επίσης δεν προστατεύει τις ήδη υπάρχουσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που
ως γνωστό οι φορείς τους κτηνοτρόφοι αντιµετωπίζουν προβλήµατα οικονοµικής
επιβίωσης.
Αναλυτικότερα επί του Ν/Σ έχουµε να κάνουµε τις παρακάτω παρατηρήσεις:
ΑΡΘΡΟ 1
Παρ. 9: Πρέπει να προστεθεί και οικία διαµονής του εργαζόµενου προσωπικού
στην κτηνοτροφική εγκατάσταση.
ΑΡΘΡΟ 2
∆εν αναγράφεται σε ποια κατηγορία
εγκαταστάσεις µόνιµες ή µετακινούµενες.

εντάσσονται

οι

µελισσοκοµικές

ΑΡΘΡΟ 3
Να προστεθεί παράγραφος δδ που να γράφει: «Ο φορέας επένδυσης δύναται να
δεσµεύει και να καθορίζει γήπεδο µεγαλύτερων διαστάσεων του αρχικά
απαιτούµενου, για µελλοντική κατασκευή νέων εγκαταστάσεων για την αύξηση του
µεγέθους (αριθµού εκτρεφόµενων ζώων) της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης.
Και τούτο για την προστασία της κτηνοτροφικής του επιχείρησης από τυχόν
νέους φορείς που µπορούν να εγκατασταθούν πλησίον του, κατά το χρονικό
διάστηµα από την έγκριση της αρχικής άδειας µέχρι τη νέα ηµεροµηνία που θα
ζητήσει την επέκταση και του δεσµεύουν την δυνατότητα επέκτασής του.
Να προστεθεί στο τέλος του άρθρου 3 µία παράγραφος που θα αναφέρει τα
εξής: «Η Αδειοδοτούσα Αρχή είναι αρµόδια και για την χορήγηση των Αδειών
Εγκατάστασης Μελισσοσµηνών και λοιπών ζώων εντός δασικών εκτάσεων του
άρθρου 13, κατόπιν χορήγησης άδειας του αρµόδιου ∆ασάρχη και υποβολή από τον
ενδιαφερόµενο στην Επιτροπή Σταυλισµού»
ΑΡΘΡΟ 4
Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
«Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας, συνίσταται τετραµελής επιτροπή
σταυλισµού που αποτελείται από:
α) Ένα γεωπόνο των υπηρεσιών του υποτοµέα Γεωργίας της αρµόδιας
Περιφερειακής Ενότητας, ως Πρόεδρο µε διπλή ψήφο.
β) Έναν κτηνίατρο των υπηρεσιών του υποτοµέα Γεωργίας της αρµόδιας
Περιφερειακής Ενότητας, ως µέλος.
γ) Έναν ιατρό – υγιεινολόγο ή επόπτη δηµόσιας υγείας των υπηρεσιών του τοµέα
Υγείας της αρµόδιας Περιφερειακής Ενότητας, ως µέλος.
δ) Έναν υπάλληλο των υπηρεσιών του τοµέα Έργων – Χωροταξίας – Περιβάλλοντος
της αρµόδιας Περιφερειακής Ενότητας, ως µέλος.
Καθήκοντα γραµµατέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος της αρµόδιας περιφερειακής
ενότητας.
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συγκροτείται η επιτροπή, ορίζονται για δύο
έτη τα τακτικά µέλη της επιτροής µε τους αναπληρωτές τους και ο γραµµατέας της
επιτροπής. Οι αναπληρωτές ανήκουν στην ίδια υπηρεσία µε το αντίστοιχο τακτικό
µέλος.
ΑΡΘΡΟ 6
Η κατάθεση του φακέλου δεν πρέπει να θεωρείται ως άδεια εγκατάστασης πριν
η Επιτροπή Σταυλισµού επισκεφθεί το χώρο εγκατάστασης και εγκρίνει την
καταλληλότητα του χώρου, την επάρκεια του οικοπέδου, τις αποστάσεις και τους
περιορισµούς που προβλέπει το παρόν νοµοσχέδιο από οικισµούς, σχολεία κλπ.
∆οθέντος ότι αυτά δεν αλλάζουν όταν ο ενδιαφερόµενος φορέας αρχίσει να
πραγµατοποιεί κτιριακές εγκαταστάσεις.
Το δε χρονικό διάστηµα του ενός µηνός που προβλέπεται για να επισκεφθεί η
Επιτροπή Σταυλισµού το χώρο που θα εγκατασταθεί η κτηνοτροφική εγκατάσταση
δεν είναι µεγάλο για να θεωρηθεί καθυστέρηση.
ΑΡΘΡΟ 9
Παρ 2: Στο τέλος της παραγράφου πρέπει να προστεθεί «µαζί µε την επιτροπή
σταυλισµού» και τούτο διότι δεν µπορεί κάθε ένας που θεωρείται αρµόδιος να
πηγαίνει µόνος του και να εκβιάζει τον κτηνοτρόφο.
ΑΡΘΡΟ 10
Παρ 1: δεν διευκρινίζεται από ποιόν διαπιστώνονται οι παραβάσεις.
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Παρ 3: Πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο Μηχανικός και ο Γεωπόνος φέρουν ευθύνη
µόνο για τα γραφόµενα στην αρχική δήλωση και όχι για παραβάσεις που έκανε ο
φορέας κατά τη διαδικασία κατασκευής και λειτουργίας της κτηνοτροφικής
εγκατάστασης.
Καλύτερα είναι να παραληφθεί η σχετική παράγραφος γιατί θα δηµιουργήσει
πολλά προβλήµατα επαγγελµατικά µεταξύ φορέα και Μηχανικών ή Γεωτεχνικών
µελετητών.
Προτείνουµε ακόµη να καλείται σε ακρόαση ο κάτοχος της άδειας ή ο νόµιµος
εκπρόσωπός του.
Παρ 5: Η παράγραφος αυτή πρέπει να αλλάξει γιατί:
α)Οι υπάλληλοι της ΑΑΑ δεν έχουν αρµοδιότητες ΑΡΧΗΣ για να προβούν στις
προτεινόµενες από το Νοµοσχέδιο πράξεις.
β) Οι Αστυνοµικές Αρχές δεν πρόκειται να θελήσουν να εφαρµόσουν τα
προτεινόµενα από την ΑΑΑ µέτρα.
γ) Η διαδικασία διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος από το διαχειριστή
του δικτύου και χρονοβόρα είναι και στα όρια της νοµιµότητας κατά το Σύνταγµα.
Μάλλον χρηµατικό πρόστιµο κλιµακούµενο για κάθε µέρα καθυστέρησης θα είχε
καλύτερα αποτελέσµατα.
ΑΡΘΡΟ 11
∆εν αναφέρεται σαφώς στο άρθρο προς ποια αρχή, υπηρεσία ή φορέα θα
υποβάλλουν οι θιγόµενοι τις ειδικές διοικητικές προσφυγές.
ΑΡΘΡΟ 14
Παρ 9: Η τελευταία γραµµή της παραγράφου πρέπει να διορθωθεί διότι την
ευθύνη της λειτουργίας µιας κτηνοτροφικής µονάδας έχει αποκλειστικά και µόνο ο
φορέας της επιχείρησης και των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και κανένας άλλος.
Για αυτό η τελευταία λέξη πρέπει να διαγραφεί και η ευθύνη να βαρύνει αποκλειστικά
και µόνο τον φορέα των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και της κτηνοτροφικής
επιχείρησης.
Για τη ∆.Ε.
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Χρ. Αναγνωστόπουλος
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