Καβάλα, 18-01-2013
Απιθ. Ππωη: 40

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379
ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505
E-mail:geoteeam@otenet.gr
Web site: www.geotee-anmak.gr
Πληποθοπίερ: Αμπελίδηρ Θεόδωπορ

Προς: -Τποςπγό Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και
Σποθίμων κ. Αθανάζιο Σζαςηάπη
-Αναπληπωηή Τποςπγό Αγποηικήρ
Ανάπηςξηρ και Σποθίμων κ. Μάξιμο
Υαπακόποςλο
Κοιν.: -Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ
και Σποθίμων
Γιοικηηικόρ Σομέαρ Κοινοηικών
Πόπων και Τποδομών
Δ.Τ. Δθαπμογήρ Π.Α.Α.
Ανηαγωνιζηικόηηηα
Μονάδα Β1 σέδια Βεληίωζηρ – Νέοι
Γεωπγοί
- Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
- Παπαπηήμαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
-Μ.Μ.Δ. Γπάμαρ, Καβάλαρ, εππών

Θέκα: « Απεληάμεηο από ην πξόγξακκα ησλ Νέσλ Αγξνηώλ»
Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ
Τν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Επηκειεηεξίνπ παξακέλνληαο
πηζηό ζην ξόιν ηνπ πνπ είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα
πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (Ν.1474/84) ζέιεη λα ζαο ζέζεη
έλα πξόβιεκα πνπ πηζηεύεη όηη ε παξέκβαζε ζαο ζα κπνξέζεη άκεζα λα δώζεη κηα ιύζε
θαη λα αλαθνπθίζεη πνιινύο θηελνηξόθνπο ηόζν ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία όζν θαη ζηελ
ππόινηπε ρώξα γεληθόηεξα.
Σπγθεθξηκέλα πξόθεηηαη γηα ην πξόγξακκα ησλ λέσλ Αγξνηώλ ηνπ 2005 θαη ηελ
έληαμε ζε απηό λέσλ θηελνηξόθσλ. Πξόθεηηαη γηα λένπο αλζξώπνπο πνπ απνθάζηζαλ λα
αζρνιεζνύλ κε ην δύζθνιν επάγγεικα ηνπ θηελνηξόθνπ ζηελ επαξρία θαη ελαπόζεζαλ ηηο
ειπίδεο ηνπο γηα έλα λέν επαγγεικαηηθό μεθίλεκα ζηελ ελίζρπζε πνπ πξνβιεπόηαλε από ην
πξόγξακκα ησλ λέσλ αγξνηώλ ηνπ 2005.

Σηνπο αλζξώπνπο απηνύο, πνπ πξαγκαηηθά

ζήκεξα είλαη θηελνηξόθνη, δόζεθε ηόηε ην 70% ηεο πξνβιεπόκελεο ελίζρπζεο σο
πξνθαηαβνιή θαη ην 30% ζα δηλόηαλ σο 2ε δόζε κε ηελ πξνϋπόζεζε ηεο εθπιήξσζεο
θάπνησλ ζπκβαηηθώλ πξνϋπνζέζεσλ εθ κέξνπο ηνπο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη
ε έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θηελνηξνθηθώλ ηνπο εγθαηαζηάζεσλ.

Όπσο θαη εζείο ζα γλσξίδεηε, αθόκα θαη ην πξόζθαην ηζρύνλ λνκηθό πιαίζην
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εγθαηαζηάζεσλ είλαη πξαθηηθά αλεθάξκνζην, ιόγσ ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ησλ
επαγγεικαηηθώλ ζπκθεξόλησλ νξηζκέλσλ θιάδσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο
αδεηνδόηεζεο. Έηζη, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηώλ ησλ λέσλ θηελνηξόθσλ αδπλαηνύλ
λα εθδώζνπλ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο θηελνηξνθηθήο ηνπο εγθαηάζηαζεο. Μελ
κπνξώληαο λα εθπιεξώζνπλ απηή ηε ζεκαληηθή ζπκβαηηθή ηνπο ππνρξέσζε νη
θηελνηξόθνη έθηαζαλ ζην ρξνληθό ζεκείν όπνπ ζα έπξεπε λα θαηαζέζνπλ θάθειν γηα ηελ
2ε δόζε ηεο ελίζρπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπνληα κειεηεηή ηνπο. Η ζρεηηθή
λνκνζεζία όκσο πξνέβιεπε όηη γηα λα θαηαηεζεί ν θάθεινο ηεο 2εο δόζεο ζα έπξεπε λα
ππάξρεη θαη ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο θηελνηξνθηθήο ηνπο εγθαηάζηαζεο.
Παξόια απηά θάπνηνη θηελνηξόθνη θαηέζεζαλ ειιηπή θάθειν, ελώ θάπνηνη άιινη θαζόινπ
όπσο άιισζηε πξνβιέπνληαλ.
Έηζη ζήκεξα θηάζακε ζην ζεκείν λα δεηείηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ
ΥΠΑΑΤ ε απέληαμε όζσλ λέσλ θηελνηξόθσλ δελ θαηέζεζαλ ηνλ θάθειν ηεο 2 εο δόζεο θαη
λα ηνπο δεηείηαη ε επηζηξνθή ηνπ 70% ηεο αξρηθήο ελίζρπζεο πνπ εηζέπξαμαλ. Ελώ όζνη
από ηνπο θηελνηξόθνπο θαηέζεζαλ έζησ θαη ειιηπή ηνλ θάθειν ηεο 2εο δόζεο (ελώ απηό
δελ πξνβιεπόηαλ) ρσξίο ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο θηελνηξνθηθήο ηνπο
εθκεηάιιεπζεο κπήθαλ ζε έλα θαζεζηώο άηππεο αλνρήο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία.
Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ
Από ηε ζέζε πνπ θαηέρεηε γίλεζηε θάζε κέξα θνηλσλόο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ
θηελνηξόθσλ ηεο ρώξαο καο. Πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε πνιινύο θαη πνηθίινπο
παξάγνληεο (θόζηνο παξαγσγήο, ρακειέο ηηκέο, γξαθεηνθξαηία θ.α.) θαη ρξήδνπλ άκεζσλ
παξεκβάζεσλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλεηε ώζηε λα ηα επηιύζεηε.
Γηα λα απνθεπρζεί ινηπόλ ε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή απηώλ ησλ λέσλ θηελνηξόθσλ
(από ηελ επηζηξνθή ηεο 1εο δόζεο), αιιά θαη γηα ιόγνπο ηζόηηκεο κεηαρείξηζεο όισλ ησλ
ππνςεθίσλ λέσλ θηελνηξόθσλ, δεηνύκε ηελ άκεζε παξέκβαζε ζαο, ώζηε νη αξκόδηεο
ππεξεζίεο ηνπ ΥΠΑΑΤ λα δερζνύλ θαη από ηνπο ππόινηπνπο θηελνηξόθνπο, ηελ
εθπξόζεζκε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ηε 2ε δόζε (πνπ δελ ην είραλ πξάμεη αξρηθά) θαη λα
δνζεί παξάιιεια ζε όινπο έλα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο γηα ηελ πξνζθόκηζε
ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο θηελνηξνθηθήο ηνπο εγθαηάζηαζεο. Τν δεηνύκελν
απηό εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα είλαη απαξαίηεην δηόηη κεηά ηελ πξόζθαηε αιιαγή ηνπ
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αδεηνδόηεζεο ησλ ζηαβιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (Ν.4056/2012) είλαη απαξαίηεην έλα ρξνληθό
δηάζηεκα γηα ηνπο λένπο θηελνηξόθνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα ππεξθεξάζνπλ ηα
γξαθεηνθξαηηθά εκπόδηα, ηελ πνιππινθόηεηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζην λα
εμαζθαιίζνπλ ηελ πνιππόζεηε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο θηελνηξνθηθήο ηνπο
εγθαηάζηαζεο.
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.
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