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Αξιότιμε κύριε Νομάρχη,
Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας ενημερώσουμε για θέματα που
αφορούν στην απασχόληση των μελών του επιμελητηρίου μας και σχετίζονται με τις
μελέτες αδειοδότησης πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η οποία γίνεται πλέον
από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
(Ν. 3698/2008).
Η άσκηση επαγγέλματος του γεωτεχνικού καθορίζεται από το Π.Δ. 344/2000.
Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. λγ. του Π.Δ.
344/2000 προβλέπεται η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας των γεωπόνων
στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για την έκδοση προέγκρισης, χωροθέτησης, άδειας
περιβαλλοντικών όρων, καθώς και άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γεωργικών και
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Ακόμη σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 (περιπτώσεις ε και στ) είναι
υποχρεωτική η απασχόληση γεωπόνου στις παρακάτω περιπτώσεις μελετών:
ε)Στη
σχεδίαση,
ίδρυση,
κατασκευή,
επέκταση,
μετεγκατάσταση,
εκσυγχρονισμό και λειτουργία γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, βιομηχανιών
και βιοτεχνιών επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης και συντήρησης
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, ψυκτικών χώρων και χειρισμού των αποβλήτων
αυτών των έργων, καθώς και στην κατάρτιση, υπογραφή ή συνυπογραφή, σε
συνεργασία με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες, των αντίστοιχων σχεδίων που
αφορούν τη λειτουργικότητα των αναφερόμενων μονάδων και τον εξοπλισμό αυτών.

στ) Στη σύνταξη και υπογραφή μελετών διαχείρισης των αποβλήτων (συλλογή,
επεξεργασία, διάθεση) γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων καθώς και στην
παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής των μελετών αυτών κατά τη φάση της
κατασκευής των αναγκαίων εγκαταστάσεων και της καλής λειτουργίας αυτών.
Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 344/2000 που αφορά τις
επαγγελματικές δραστηριότητες των κτηνιάτρων προβλέπεται (παρ. ιθ) ότι οι
κτηνίατροι ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες στη σύνταξη μελετών
για τη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και
εγκαταστάσεων επεξεργασίας προϊόντων ζωικής προέλευσης και αλιείας.
Τέλος στο άρθρο 13 που αφορά στην υποχρεωτική απασχόληση κτηνιάτρων,
προβλέπεται ότι είναι υποχρεωτική η απασχόληση κτηνιάτρου στις ακόλουθες
περιπτώσεις μελετών (περ 2α και 2β):
α) Στη σύνταξη κτηνοτροφικών μελετών και μελετών κτηνοτροφικού
προγραμματισμού για την ίδρυση, εγκατάσταση, εκσυγχρονισμό, επέκταση
κτηνοτροφικών και αλιευτικών εκμεταλλεύσεων, βιομηχανιών ή βιοτεχνιών
επεξεργασίας, τυποποίησης και συντήρησης ζωικών και αλιευτικών προϊόντων και
ψυκτικών χώρων.
β) Στην κατάρτιση και υπογραφή ή συνυπογραφή σε συνεργασία με άλλους
συναρμόδιους επιστήμονες των σχεδίων που αφορούν τη λειτουργικότητα των
πτηνοκτηνοτροφικών και αλιευτικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού αυτών.
Αξιότιμε κύριε Νομάρχη,
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Π.Δ. 344/200 που παρατέθηκαν
παραπάνω, οι καθ’ ύλην αρμόδιοι επιστήμονες για τη σύνταξη των μελετών και την
παρακολούθηση της διαδικασίας αδειοδότησης των πτηνοκτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων είναι οι γεωτεχνικοί μέλη του επιμελητηρίου μας, για αυτό και
παρακαλούμε να ζητήσετε από τις υπηρεσίες σας που εμπλέκονται στη διαδικασία
αδειοδότησης πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων την εφαρμογή των διατάξεων
του ΠΔ 344/2000.

Με εκτίμηση,
Για τη Δ.Ε.
O Πρόεδρος

Παναγιώτης Ν. Αντωνίου
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