
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

«Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»*

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στις 1 Φεβρουαρίου 2012 εστάλη στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση το 

ν/σ  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  με  θέμα:  «Ρυθμίσεις  για  την 
κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις».

Η Εκτελεστική  Επιτροπή της  Ο.Κ.Ε.  συνέστησε  Επιτροπή Εργασίας 

αποτελούμενη από  τους κ.κ. Παναγιώτη Πεβερέτο, Νικόλαο Σκορίνη και 
Φώτη Κολεβέντη. 

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο  κ. Π. Πεβερέτος, 
Αντιπρόεδρος Ο.Κ.Ε.. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχαν ως 

εμπειρογνώμονες  η  κα  Φρειδερίκη  Γκουλιαδίτη,  Γεωπόνος, και  οι κ.κ. 
Παρασκευάς  Παρασκευόπουλος,  Οικονομολόγος,  και Ανδρέας 
Γεωργούδης,  Καθηγητής  Α.Π.Θ. Από  πλευράς  Ο.Κ.Ε.  συμμετείχε  η  Δρ. 
Αφροδίτη Μακρυγιάννη, επιστημονική σύμβουλος της Ο.Κ.Ε., η οποία είχε 

και τον επιστημονικό συντονισμό της γνωμοδότησης και επιστημονική στήριξη 

παρείχε και η κα Δήμητρα Λαμπροπούλου, Οικονομολόγος.

Η  Επιτροπή  Εργασίας  ολοκλήρωσε  τις  εργασίες  της  σε  δύο  (2) 

συνεδριάσεις,  ενώ  η  Εκτελεστική  Επιτροπή διαμόρφωσε την  εισήγησή της 

προς την Ολομέλεια στη συνεδρίασή της στις 8 Φεβρουαρίου 2012.

*Αναμένεται η επικύρωση της παραπάνω γνώμης από την Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΜΗΣ

Η παρούσα γνωμοδότηση αποτελείται  από τρία κεφάλαια.  Στο πρώτο 

κεφάλαιο  γίνεται  μία  συνοπτική  παρουσίαση  των  άρθρων  του  Σχ/Ν.  Στο 

δεύτερο  κεφάλαιο  αξιολογείται  το  νομοσχέδιο  στο  σύνολο  του  και 

παρουσιάζονται  οι  βασικές  επισημάνσεις  της  Ο.Κ.Ε..  Τέλος,  στο  τρίτο 

κεφάλαιο  γίνονται  αναλυτικές  παρατηρήσεις  και  προτάσεις  βελτίωσης  των 

επιμέρους άρθρων του.

Ειδικότερα, με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρείται  η απλοποίηση των 

διαδικασιών της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης και του  χρόνου που απαιτείται 

για  την   άδεια  ίδρυσης,  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  των κτηνοτροφικών 

μονάδων.  Από την πλευρά αυτή, η Ο.Κ.Ε. αξιολογεί ότι το Σχ/Ν κινείται προς 

τη  σωστή  κατεύθυνση,  επισημαίνοντας  όμως  ότι  δεν  εντάσσεται  σε  έναν 

Ολοκληρωμένο  Σχεδιασμό  για  την  Ανάπτυξη  και  τον  Εκσυγχρονισμό  της 

Ελληνικής Κτηνοτροφίας. 

Όσον  αφορά  ορισμένες  από  τις  βασικότερες  παρατηρήσεις  αυτές 

επικεντρώνονται στα ακόλουθα: 

• Η  μεταφορά  της  Αδειοδοτούσας  Αρχής  στην  Δ/νση  Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικίας Περιφερειακής Ενότητας αξιολογείται 

θετικά. 

• Θετικά αξιολογείται η σύσταση ευέλικτης Επιτροπής Σταυλισμού που 

θα  λειτουργεί  σε  κάθε  Περιφερειακή  Ενότητα.  Ωστόσο,  θα  πρέπει  να 

επανεξετασθεί η κατάργηση της δευτεροβάθμιας Επιτροπής. 

• Θετικά  αξιολογείται  η  δημιουργία  αυτοτελούς  ηλεκτρονικού  υπο-

μητρώου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και μονάδων στα πλαίσια του ήδη 

λειτουργούντος Κτηνιατρικού Μητρώου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και  Τροφίμων  και  στον  Οργανισμό  Πληρωμών  και  Ελέγχου  Κοινοτικών 

Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕ-ΠΕ). 

• Αρνητικά αξιολογεί η Ο.Κ.Ε. το γεγονός ότι για άλλη μια φορά σε Σχ/Ν 

δεν προβλέπεται ή ακυρώνεται η συμμετοχή εκπροσώπων των κοινωνικών 

και παραγωγικών φορέων σε Συμβούλια και Επιτροπές.

• Επισημαίνονται οι καθυστερήσεις που εξακολουθούν να σημειώνονται 

στην ολοκλήρωση των Σχεδίων Διαχείρισης των περιοχών ΝΑTURA με ότι 
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αυτό  συνεπάγεται  για  το  επίπεδο  προστασίας  αυτών  των  περιοχών  στην 

οπτική μιας περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομικής αξιοποίησης τους.          

• Όσον  αφορά  τα  κριτήρια  αδειοδότησης  των  κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων η Ο.Κ.Ε. θεωρεί  ότι  θα έπρεπε να συνυπολογίζεται,  εκτός 

των  χιλιομετρικών  αποστάσεων  και  η  δυνατότητα  εφαρμογής  ενός 

συστήματος μέτρησης συγκεκριμένων ρύπων, ώστε να αξιολογείται ο βαθμός 

επιβάρυνσης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος από την λειτουργία 

της κτηνοτροφικής μονάδας.    

Βάσει  των  προαναφερόμενων  η  Ο.Κ.Ε.  διατυπώνει  αναλυτικότερα  τις 

παρατηρήσεις και τις προτάσεις της στην κατ’ άρθρον αξιολόγηση του Σχ/Ν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Το  παρόν  Σχ/Ν  έχει  τίτλο  «Ρυθμίσεις  για  την  κτηνοτροφία  και  τις 

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» περιλαμβάνει 19 άρθρα.

Με το άρθρο 1 δίνονται οι ορισμοί για την εφαρμογή του Σχ/Ν.

Με το άρθρο 2 γίνεται η κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 

με βάση τα είδη των κτιρίων και την δυναμικότητά τους.

Το  άρθρο 3 προσδιορίζει  ότι  η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας 

είναι  εγκατεστημένη  η  κτηνοτροφική  εγκατάσταση  χορηγεί  την  άδεια 

εγκατάστασης  και  επιβάλλει  τις  προβλεπόμενες  στο  νόμο  διοικητικές 

κυρώσεις.

Με το  άρθρο 4 συνίσταται τριμελής επιτροπή σταυλισμού στην έδρα 

κάθε  Περιφερειακής  Ενότητας  που  αποτελείται  από:  α)  έναν  γεωπόνο  ή 

κτηνίατρο  των  υπηρεσιών  του  υποτομέα  Γεωργίας  της  αρμόδιας 

Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο, β) έναν ιατρό – υγιεινολόγο ή επόπτη 

δημόσιας  υγείας  των  υπηρεσιών  του  τομέα  Υγείας  της  αρμόδιας 

Περιφερειακής  Ενότητας  και  γ)  έναν  υπάλληλο  των  υπηρεσιών  του  τομέα 

Έργων  –  Χωροταξίας  –  Περιβάλλοντος  της  αρμόδιας  Περιφερειακής 

Ενότητας. 

Με  το  άρθρο  5 προσδιορίζονται  οι  θέσεις,  η  ελάχιστη  έκταση,  οι 

ελάχιστες  αποστάσεις  των  κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων  και  ο  τρόπος 

μέτρησης αυτών.

Το άρθρο 6 ορίζει την διαδικασία χορήγησης της άδειας εγκατάστασης 

των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Με το άρθρο 7 ρυθμίζεται το ζήτημα της τροποποίησης ή μεταβίβασης 

της άδειας εγκατάστασης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και το θέμα της 

συστέγασης των κτηνοτροφικών μονάδων.

Με το άρθρο 8 προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας της κτηνοτροφικής 

εγκατάστασης στην περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας.

Με το  άρθρο 9 προτείνεται να διενεργούνται διοικητικοί, υγειονομικοί 

και επιτόπιοι έλεγχοι τακτικά και έκτακτα.

Στο άρθρο 10 προβλέπονται οι διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που 

επιβάλλονται  στις  κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις  σε  περίπτωση  που 

διαπιστώνεται παράβαση. 
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Μεταξύ άλλων, στο άρθρο αυτό προβλέπεται  ότι  με κοινή απόφαση 

των  Υπουργών  Οικονομικών,  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής 

Αλλαγής  και  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  εξειδικεύονται  ή 

συμπληρώνονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων και ο 

τρόπος κλιμάκωσης των προστίμων,  που προβλέπονται  στο  συγκεκριμένο 

σχέδιο νόμου.

Το άρθρο 11 αφορά στην ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 

του ν.3852/2010, η οποία προτείνεται  κατά των οριστικών αποφάσεων της 

Αρμόδιας  Αδειοδοτούσας  Αρχής  (ΑΑΑ)  με  τις  οποίες  χορηγούνται  άδειες 

προέγκρισης εγκατάστασης ή εγκατάστασης ή απορρίπτονται αιτήσεις για τις 

δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου.

Το άρθρο 12 αναφέρεται στο Μητρώο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. 

Ειδικότερα,  δημιουργείται  και  τηρείται  εφεξής, στο  Υπουργείο  Αγροτικής 

Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  αυτοτελές  ηλεκτρονικό  υπο-μητρώο  όλων  των 

κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων  στο  πλαίσιο  του  ήδη  λειτουργούντος 

κτηνιατρικού μητρώου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 

στον  Οργανισμό  Πληρωμών  και  Ελέγχου  Κοινοτικών  Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Το  άρθρο  13 ρυθμίζει  θέματα  αδειοδότησης  των  κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων σε δάση, δασικές ή δημόσιες εκτάσεις. 

Συγκεκριμένα, με το παρόν άρθρο επιτρέπεται με άδεια του αρμόδιου 

Δασάρχη, που χορηγείται εντός προθεσμίας 3 μηνών από την υποβολή της 

αίτησης  και  για  χρονική  διάρκεια  15  ετών,  με  δυνατότητα  παράτασης,  η 

εγκατάσταση  εντός  δασών,  δασικών  και  δημοσίων  εκτάσεων  των 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Το  άρθρο  14 περιλαμβάνει  τις  μεταβατικές  διατάξεις  του 

συγκεκριμένου Σχ/Ν.

Στο άρθρο 15 προτείνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού να 

καθορίζονται  οι  όροι,  οι  προϋποθέσεις  και  κάθε  σχετική  λεπτομέρεια  που 

αφορά  την  εγκατάσταση  εντός  στρατιωτικών  μονάδων  ή  αεροδρομίων 

μονάδων  εκτροφής  σκύλων  ή  άλλων  ζώων  που  χρησιμοποιούνται  για 

σκοπούς δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

Με το άρθρο 16 τροποποιείται ο ν.3852/2010.

Στο άρθρο 17 περιλαμβάνονται οι καταργούμενες διατάξεις.
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Στο  άρθρο  18 παρουσιάζεται  το  Παράρτημα,  το  οποίο  αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του Σχ/Ν.

Το άρθρο 19 προσδιορίζει την έναρξη ισχύος του παρόντος Σχ/Ν από 

τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Είναι γνωστό ότι σήμερα η κτηνοτροφία καλύπτει πάνω από το 30% της 

γεωργικής παραγωγής της χώρας. Σημαντικός δε είναι ο ρόλος που μπορεί 

και πρέπει να διαδραματίσει στη διαδικασία  ανάκαμψης της οικονομίας μας η 

οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με συνθήκες σοβαρότατης ύφεσης. Όταν όμως 

το 85% περίπου των κτηνοτροφικών μονάδων στερούνται άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας, είναι φανερό ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι 

πάρα πολλά και  επιβαρύνουν την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των 

κτηνοτροφικών προϊόντων.

Δυστυχώς για πολλές δεκαετίες, η κτηνοτροφία μας, δεν εντάχθηκε στον 

στρατηγικό  αναπτυξιακό  σχεδιασμό  της  χώρας,  ως  βασικός  οικονομικός 

αναπτυξιακός πυλώνας, αλλά αντιμετωπίστηκε, κατά κανόνα, χωρίς σταθερό 

οργανωτικό πλαίσιο και με κύριο προσανατολισμό τις κοινοτικές επιδοτήσεις. 

Το  γεγονός  αυτό  δεν  βοήθησε   στον  εκσυγχρονισμό  του  κλάδου  και  στη 

βελτίωση  του  επιπέδου  οργάνωσης  του  μεγαλύτερου  μέρους  των 

κτηνοτροφικών  εκμεταλλεύσεων.  Σήμερα,  το  εμπορικό  ισοζύγιο  των 

κτηνοτροφικών προϊόντων είναι έντονα αρνητικό για τη χώρα μας.

Το παρόν Σχ/Ν καλείται να αντιμετωπίσει ορισμένα από τα προβλήματα 

που καταδικάζουν τον κτηνοτροφικό κλάδο σε μαρασμό. Στόχος του είναι η 

απλοποίηση  των  διαδικασιών  της  γραφειοκρατικής  επιβάρυνσης  και  του 

χρόνου που απαιτείται  για την  άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας 

των  κτηνοτροφικών  μονάδων  σε  μια  προσπάθεια  να  αντιμετωπισθούν 

παθογένειες που οδήγησαν  μεγάλο αριθμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

να λειτουργούν χωρίς άδεια. 

Η  Ο.Κ.Ε.  επομένως  αξιολογεί  ότι  το  Σχ/Ν  κινείται  προς  τη  σωστή 

κατεύθυνση, καθώς διαπιστώνεται ότι με την απλοποίηση των διαδικασιών για 

την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών μονάδων και 

την  μεταφορά  των  διαδικασιών  αυτών  σε  περιφερειακό  επίπεδο, 

καταπολεμάται  σε  μεγάλο βαθμό η γραφειοκρατία  και  επιλύονται  ορισμένα 

από τα χρόνια προβλήματα του κτηνοτροφικού τομέα. Βέβαια, επισημαίνεται 

ότι  το  παρόν  Σχ/Ν  θα  έπρεπε  να  εντάσσεται  σε  έναν  Ολοκληρωμένο 
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Σχεδιασμό  για  την  Ανάπτυξη  και  τον  Εκσυγχρονισμό  της  Ελληνικής 

Κτηνοτροφίας.

Στη συνέχεια, και όσον αφορά στη Γενική Αξιολόγηση, οι παρατηρήσεις 

της Ο.Κ.Ε. επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

Α.  Θετικά  αξιολογείται  η  διάταξη  σύμφωνα  με  την  οποία  ορίζεται  ότι 

Αδειοδοτούσα Αρχή είναι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

οικίας Περιφερειακής  Ενότητας. 

Β. Θετικά συμβάλλει στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης η 

σύσταση ευέλικτης  Επιτροπής Σταυλισμού σε  κάθε Περιφερειακή  Ενότητα. 

Ωστόσο, θα πρέπει να προσεχθεί ότι με την κατάργηση της δευτεροβάθμιας 

Επιτροπής δεν υφίσταται  ουσιαστικά αρμόδιο όργανο για τη διασφάλιση  των 

νόμιμων  δικαιωμάτων  του  φορέα  της  κτηνοτροφικής  εγκατάστασης  επί 

προσφυγών του κατά των  αποφάσεων της τριμελούς Επιτροπής.

Γ.  Θετικά  αξιολογείται  η  δημιουργία  αυτοτελούς  ηλεκτρονικού  υπο-

μητρώου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και μονάδων στα πλαίσια του ήδη 

λειτουργούντος Κτηνιατρικού Μητρώου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και  Τροφίμων  και  στον  Οργανισμό  Πληρωμών  και  Ελέγχου  Κοινοτικών 

Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕ-ΠΕ).

Δ. Αρνητικά αξιολογεί η Ο.Κ.Ε. το γεγονός ότι για άλλη μια φορά σε Σχ/Ν 

δεν προβλέπεται ή ακυρώνεται η συμμετοχή εκπροσώπων των κοινωνικών 

και παραγωγικών φορέων σε Συμβούλια και Επιτροπές, σε αντίθεση με ότι 

επιτάσσει  και  η  Κοινοτική  Νομοθεσία.  Επομένως  επισημαίνεται  ότι  στην 

Επιτροπή  Σταυλισμού  είναι  κρίσιμη  η  συμμετοχή  εκπροσώπου  των 

κτηνοτρόφων, αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ε.  Η  Ο.Κ.Ε.  επισημαίνει  τις  καθυστερήσεις  που  εξακολουθούν  να 

σημειώνονται  στην  ολοκλήρωση  των  Σχεδίων  Διαχείρισης  των  περιοχών 

ΝΑTURA. Οι  καθυστερήσεις  αυτές όχι  μόνο δημιουργούν προβλήματα στη 

λειτουργία  κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων,  τα  οποία  μερικώς  μόνο 

αντιμετωπίζονται από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, αλλά δεν διασφαλίζουν 

και το αναγκαίο επίπεδο προστασίας αυτών των περιοχών στην οπτική μιας 

περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης τους.          

Ζ.  Όσον  αφορά  τα  κριτήρια  αδειοδότησης  των  κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων η Ο.Κ.Ε. θεωρεί  ότι  θα έπρεπε να συνυπολογίζεται,  εκτός 
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των  χιλιομετρικών  αποστάσεων,  και  η  δυνατότητα  εφαρμογής  ενός 

συστήματος μέτρησης συγκεκριμένων ρύπων, ώστε να αξιολογείται ο βαθμός 

επιβάρυνσης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος από την λειτουργία 

της κτηνοτροφικής μονάδας.    

Στ.  Τέλος,  θετικά  αξιολογείται  η  ρύθμιση  η  οποία  επιτρέπει  στους 

συστεγασμένους  κτηνοτρόφους  να  συμμετέχουν  αυτοτελώς,  ή  ομαδικά,  σε 

αναπτυξιακά προγράμματα του κλάδου. 
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 ’ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

’  ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισμοί

Παρ. 1
Η έννοια  της εγκατάστασης αποδίδεται  στα κτίσματα,  μηχανήματα και 

γενικά  τα  στοιχεία  του  πάγιου  ενεργητικού  μιας  οικονομικής  μονάδας.  Η 

Ο.Κ.Ε. επομένως θεωρεί ότι η φράση: «…κτηνοτροφική εγκατάσταση είναι το  

ζωικό  κεφάλαιο….»  θα  πρέπει  να   αντικατασταθεί από  τη  φράση:  «..η 

κτηνοτροφική εγκατάσταση περιλαμβάνει το ζωικό κεφαλαίο..».

Επίσης,  θα  πρέπει  να  διευκρινιστεί  αν  με  τον  όρο  «περιφραγμένες 

εγκαταστάσεις» εννοούνται  οι  «οριοθετημένες εγκαταστάσεις». 

 Άρθρο 2
Κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Η Ο.Κ.Ε.  θεωρεί  ότι  θα  πρέπει  να  διαγραφεί από  την  παρ.1  εδ.γ  ο 

χαρακτηρισμός «..εντατικής μορφής…»

Άρθρο  4
Επιτροπή Σταυλισμού

Με  την  κατάργηση  της  δευτεροβάθμιας  Επιτροπής  Σταυλισμού  του 

άρθρου 13 του νόμου 3955/2011 δεν υπάρχει ουσιαστικά αρμόδιο όργανο για 

την παροχή γνωμοδοτήσεων επί προσφυγών των ενδιαφερομένων κατά των 

αποφάσεων  της  Επιτροπής  Σταυλισμού.  Επομένως,  η  Ο.Κ.Ε.  θεωρεί  ότι 

προκειμένου να διασφαλιστούν με τον καλύτερο τρόπο τα νόμιμα δικαιώματα 

του  φορέα της  κτηνοτροφικής  εγκατάστασης  είναι  σκόπιμο στην Επιτροπή 

Σταυλισμού  να  συμμετέχει  και  ένας  εκπρόσωπος  της  κατά  τόπου 

συνεταιριστικής οργάνωσης, ή του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, κατά 

κύριο  επάγγελμα  κτηνοτρόφος,  όπως  επίσης  και  εκπρόσωπος  της 

Αυτοδιοίκησης.
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Άρθρο  5
Θέσεις  ελάχιστη  έκταση,  ελάχιστες  αποστάσεις  κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων και τρόπος μέτρησης αυτών.

Παρ. 1
Η Ο.Κ.Ε.  θεωρεί  ότι,  δεδομένης  της έλλειψης σε πολλές περιπτώσεις 

Γενικού  Πολεοδομικού Σχεδίου  και της εκτεταμένης εκτός σχεδίου δόμησης, 

η  απαρίθμηση  τόσο  πολλών  περιορισμών  για  την  χωροθέτηση  των 

κτηνοτροφικών  εκμεταλλεύσεων  δημιουργεί  ασφυκτικό  περιβάλλον  και 

ασάφεια  για  την  ίδρυση  και  λειτουργία  κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων. 

Επομένως, προτείνεται η συγκεκριμένη διάταξη να περιορισθεί στα εξής: «Οι 

κάθε είδους κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ιδρύονται και λειτουργούν έξω από  

τα όρια των οικισμών (πόλεις κωμοπόλεις χωριά οικισμούς)».

Επίσης,  θα  πρέπει  να  εξεταστεί  η  σκοπιμότητα  της  εξαίρεσης  στη 

μέτρηση  των  ελάχιστων  αποστάσεων  σε  υφιστάμενες  κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις, καθώς αυτή γίνεται από το πλησιέστερο σημείο του ορίου του 

λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης μέχρι την πλησιέστερη 

κατοικία και όχι από τα όρια  του  εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ή της 

εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης.  

Παρ. 9
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι στο τέλος της παραγράφου θα πρέπει να προστεθεί: 

«  …..και  χωρίς  να  αλλάζει  το  ασφαλιστικό  καθεστώς  της  υφιστάμενης  

κτηνοτροφικής επιχείρησης»

Παρ.10
Στη συγκεκριμένη  παράγραφο  η Ο.Κ.Ε. θεωρεί σκόπιμο να προστεθεί 

το ακόλουθο κείμενο: «Επιτρέπεται η πώληση απευθείας στις λαϊκές αγορές  

κτηνοτροφικών προϊόντων ιδιοπαραγωγής από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο, υπό  

την προϋπόθεση ότι  πληρούνται  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις  της εκάστοτε  

ισχύουσας  υγειονομικής ή άλλης νομοθεσίας». 
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Άρθρο 6 
Διαδικασία  χορήγησης  άδειας  εγκατάστασης  κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων

Με δεδομένο ότι οι περιοχές του δικτύου NATURA  αποτελούν το 18% 

περίπου  της  έκτασης  της  Ελλάδας,  η  Ο.Κ.Ε.  εκτιμά  ότι  η  συγκεκριμένη 

διάταξη  επιλύει  πολλά  από  τα  προβλήματα  υφισταμένων  κτηνοτροφικών 

μονάδων,  αλλά  πάντοτε  σύμφωνα  με  τους  εκάστοτε  ισχύοντες  Ειδικούς 

Περιβαλλοντικούς Όρους. Βασική θέση της Ο.Κ.Ε., όπως έχει εκφραστεί και 

κατά το παρελθόν, είναι ότι οι συγκεκριμένες περιοχές δεν θα πρέπει να είναι 

a priori απαγορευτικές  για  την  ανάπτυξη  παραγωγικών  δραστηριοτήτων. 

Βέβαια  για  τη  σωστή  αξιοποίηση  αλλά  και  προστασία  τους,  όπως  έχει 

επισημανθεί,  απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  η  θεσμοθέτηση  και  έγκριση 

Σχεδίων Διαχείρισης τους. Οι καθυστερήσεις που σημειώνονται στο ζήτημα 

αυτό  λειτουργούν  σε  βάρος  τόσο  της  περιβαλλοντικής  προστασίας  των 

περιοχών αυτών, όσο και της αναπτυξιακής τους αξιοποίησης.

Επιπρόσθετα η Ο.Κ.Ε.  επισημαίνει  ότι  οι  διαδικασίες   εφαρμογής του 

άρθ.10  του Ν. 4014/2011(Α 209)  με το οποίο καθορίζεται η περιβαλλοντική 

αδειοδότηση  σε  περιοχές  του  δικτύου  Natura,  σε  περίπτωση  έλλειψης 

διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας, ενδεχομένως να την 

καταστήσει  χρονοβόρα  την  όλη  διαδικασία,  λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  δεν 

προσδιορίζονται  συγκεκριμένες  προθεσμίες  για  έκδοση  των  απαιτούμενων 

αποφάσεων.

Άρθρο 12
Μητρώο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων – Ενίσχυση διαφάνειας

Θετικά  αξιολογείται  η   δημιουργία  και  τήρηση  Ηλεκτρονικού  υπο- 

μητρώου όλων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για το οποίο θα πρέπει να 

διασφαλιστούν οι διαδικασίες συνεχούς και απρόσκοπτης ενημέρωσης για την 

επίτευξη του σκοπού που είναι η ενίσχυση της διαφάνειας.

Θα πρέπει ωστόσο να διερευνηθεί το κατά πόσο η ανάρτηση όλων των 

συμπεριλαμβανόμενων στις  υπεύθυνες δηλώσεις στοιχείων των αιτούντων 

φορέων αντίκειται στις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
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Άρθρο 13
Κτηνοτροφικές  Εγκαταστάσεις  σε  δάση,  δασικές  ή  δημόσιες 

εκτάσεις

Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι στην παρ. 1 εδ.5 θα πρέπει να προστεθεί ότι 

«Επιτρέπεται  με  άδεια  του  αρμόδιου  Δασάρχη  μετά  από  εισήγηση  της 

Επιτροπής Σταυλισμού…….

Η  Ο.Κ.Ε.  έχει  ήδη  επισημάνει  ότι  κρίνεται  αναγκαίο  στην  Επιτροπή 

Σταυλισμού να συμμετέχει και εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων της περιοχής ο 

οποίος  θα ορίζεται  από  το  Σύνδεσμο  Ελληνικής  Κτηνοτροφίας,  καθώς και 

εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Άρθρο 14 
Μεταβατικές διατάξεις

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί σκόπιμο στην παρ. 1 «Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, οι οποίες κατά 

την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος  νόμου  λειτουργούν  χωρίς  άδεια 

εγκατάστασης, υποχρεούνται  .....» να αντικατασταθεί η λέξη «υποχρεούνται» 

από  τη λέξη «λαμβάνουν» δεδομένου ότι, τυχόν καθυστέρηση  μπορεί να μην 

οφείλεται  σε  δική  τους  υπαιτιότητα,  αλλά  σε  υπαιτιότητα  του  αρμόδιου 

οργάνου.

Επίσης,  εκτιμάται  ότι,  πρέπει  να  υπάρξει η  δυνατότητα  μείωσης  των 

απαιτούμενων  αποστάσεων  σε  ποσοστό  μέχρι  40%  για  υφιστάμενες 

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με άδεια λειτουργίας οι οποίες μέχρι την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόμου έχουν αυξήσει τη δυναμικότητά τους πέραν της 

προβλεπόμενης  από  την  άδεια  λειτουργίας  τους,  όπως  ορίζονταν  στο 

Ν.3698/2008 .

Αρθρο 18
Παράρτημα

Η Ο.Κ.Ε. αξιολογεί θετικά τη μείωση των ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ 

των  κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων  και  χώρων  που  χρήζουν  προστασίας 

(πίν. 1 και 2 του παραρτ.). Επισημαίνει όμως, ότι οι συγκεκριμένες μειώσεις 
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αφορούν κατά βάση μεγάλες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και προτείνει  να 

ισχύσουν ανάλογες μειώσεις και σε μικρότερες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, 

εφόσον βέβαια πληρούν στο ακέραιο τους όρους υγιεινής και ασφάλειας. 
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