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Θέμα: «Αδπλακία πιεξσκήο δηθαηνύρσλ ηνπ κέηξνπ 214-Γεσξγνπεξηβαιινληηθέο Γξάζεηο ζηε
δξάζε 1.2 –Βηνινγηθή Θηελνηξνθία»
Αμηόηηκνη θύξηνη,
Δπαλεξρόκαζηε ζε έλα πξόβιεκα γηα ην νπνίν είρακε ελεκεξώζεη ηελ πξνεγνύκελε πνιηηηθή
εγεζία ηνπ ΤΠΑΑΣ θαη ην νπνίν θαζίζηαηαη γηα κηα αθόκα θνξά επίθαηξν θαη επηδήκην γηα ηνπο
θηελνηξόθνπο καο κε αθνξκή ηελ κε πιεξσκή θηελνηξόθσλ δηθαηνύρσλ ηνπ κέηξνπ 214 –
Γεσξγνπεξηβαιινληηθέο Γξάζεηο, ζηε δξάζε 1.2 – Βηνινγηθή Θηελνηξνθία. Ζ πεγή ηνπ
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θηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ θαη νη επηπηώζεηο ηνπ αθνξνύλ ηελ κε πιεξσκή ησλ δηθαηνύρσλ
θηελνηξόθσλ. Παξαθάησ ζαο αλαιύνπκε ην πξόβιεκα όπσο απηό εμειίρζεθε δηαρξνληθά θαη ην
νπνίν κπνξείηε λα δηεπζεηήζεηε δίλνληαο ηνλ απαξαίηεην ρξόλν ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηό ην πξόβιεκα.
Έλα από ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έληαμε ζην κέηξν 214 «Γεσξγνπεξηβαιινληηθέο
Γξάζεηο» θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηε δξάζε 1.2 «Βηνινγηθή Θηελνηξνθία» είλαη ε άδεηα
εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο ησλ θηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ. ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.
079833/25.10.2011 ΘΤΑ (ΦΔΘ Β΄ 2366), θαηά ηελ ππνβνιή ηεο, ε αίηεζε ελίζρπζεο ζα έπξεπε
λα ζπλνδεύεηαη από θσηνηππία ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο θηελνηξνθηθήο κνλάδαο ή
ζε πεξίπησζε κε πξνζθόκηζεο απηήο, αληίγξαθν ηεο αίηεζεο έθδνζήο ηεο θαη ηειηθά,
πξνζθόκηζε ηεο άδεηαο καδί κε ηε δήισζε εθαξκνγήο ηνπ πξώηνπ έηνπο πιεξσκήο (Άξζξν 9,
παξ. Α.2.δ). ύκθσλα κε απηέο ηηο δηαηάμεηο έγηλαλ, ηειηθά, θαη νη εληάμεηο ησλ δηθαηνύρσλ ηνπ
κέηξνπ κε ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο ην έηνο 2014 θαη ζε ηζρύ από ην έηνο 2012.
Σαπηόρξνλα, επεηδή όπσο είλαη γλσζηό όηη ε πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ θηελνηξόθσλ δε
δηέζεηε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο θηελνηξνθηθήο ηνπο εγθαηάζηαζεο, δηόηη ε ζηαπιηθή
εγθαηάζηαζε ήηαλ νπζηαζηηθά έλα απζαίξεην θηίζκα, κία κεγάιε κεξίδα ησλ δηθαηνύρσλ κπήθε

ζηε δηαδηθαζία γηα ηελ εμαίξεζε από θαηεδάθηζε ησλ θηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ, ηε λνκηκνπνίεζε
ησλ θηηξίσλ θαη ηειηθά, ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο απηώλ.
Όκσο θαηά ηε καθξά απηή γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία, πξνέθπςαλ ηα εμήο:
ηηο 17-10-2005 κε ππνπξγηθή απόθαζε ε νπνία έιεγε ζηηο 30-06-2012 θαζνξίζηεθαλ νη
δηαδηθαζίεο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε απζαίξεησλ ζηαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Κε απόθαζε ηνπ
Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο κπνξεί λα εμαηξνύληαη από ηελ θαηεδάθηζε, ρσξίο επηβνιή
πξνζηίκνπ απζαίξεηα θηίζκαηα ή θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ, πνπ έρνπλ
αλεγεξζεί πξηλ από ηελ 20/03/2003 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ.3399/17-10-2005 (ΦΔΘ 255
Α΄). Γηα ηελ εμαίξεζε από ηελ θαηεδάθηζε δελ είλαη απαξαίηεην λα είραλ ηεξεζεί νη όξνη
δόκεζεο θαη ινηπέο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ απζαίξεησλ θηηζκάησλ.
Θαηά ηε ςήθηζε ηνπ «θηελνηξνθηθνύ» λόκνπ 4056/12-03-2012 (ελώ ε δηαδηθαζία εμαίξεζεο
από θαηεδάθηζε έηξερε κέρξη 31-06-2012), ην άξζξν 19 θαηαξγεί ην άξζξν 4 ηνπ λ.3399/2005
κεηά ηηο 30-06-2012 κε απνηέιεζκα λα αθαηξείηαη ην δηθαίσκα ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο
Πεξηθέξεηαο λα ππνγξάθεη ηηο απνθάζεηο εμαίξεζεο από θαηεδάθηζε γηα ηηο νπνίεο θαηαηέζεθαλ
ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έσο 30-06-2012, αιιά δελ πξόιαβαλ λα αμηνινγεζνύλ από ηελ
αξκόδηα ππεξεζία έσο ηηο 30-06-2012.
Σν απνηέιεζκα είλαη θηελνηξόθνη - δηθαηνύρνη ηνπ κέηξνπ ηεο «Βηνινγηθήο Θηελνηξνθίαο» λα
βξεζνύλ ζην θελό απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κε κόλν έγγξαθν ηελ απάληεζε ηεο αξκόδηαο
ππεξεζίαο (Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Καθεδνλίαο Θξάθεο, Γεληθή Γηεύζπλζε Υσξνηαμηθήο θαη
Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο) πνπ αλαθέξεη πσο έρνπλ ηεζεί πξνζσξηλά νη ππνζέζεηο ηνπο ζην
αξρείν ηεο ππεξεζίαο έσο ηε ςήθηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ παξαπάλσ λόκνπ όπνπ κεηαμύ άιισλ λα
πξνβιέπεηαη θαη ε ξύζκηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο.
Ζ ακέζσο επόκελε αιιεινγξαθία κε ηελ αξκόδηα ππεξεζία πξνθύπηεη ζηα ηέιε ηνπ
Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ.4235/11-2-2014 (ΦΔΘ 32 Α΄), ζύκθσλα κε
ηελ νπνία νη θηελνηξνθηθέο κνλάδεο πνπ θαηέζεζαλ εκπξόζεζκα ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ
εμαίξεζε από θαηεδάθηζε ππάγνληαη ζην άξζξν 63 παξ. 3α, νπόηε θαη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα
πξνρσξήζεη ν θηελνηξόθνο ζε επόκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο.
Γίλεηαη, ινηπόλ, θαλεξό όηη γηα απηή ηε κεξίδα θηελνηξόθσλ δελ κπνξνύζε λα εθδνζεί θαη
επνκέλσο, λα θαηαηεζεί γηα ηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ κέηξνπ ηεο «Βηνινγηθήο Θηελνηξνθίαο» άδεηα
ιεηηνπξγίαο ηεο θηελνηξνθηθήο κνλάδαο κέρξη ην 2014 (ζην ηξίην έηνο εθαξκνγήο), νπόηε θαη
πιένλ κπνξνύζε λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Παξόιν πνπ,
λνκηθά, πιένλ ππήξμε ιύζε θαη δηλόηαλ ε δπλαηόηεηα ώζηε νη παξαπάλσ θηελνηξνθηθέο κνλάδεο
λα ηαθηνπνηεζνύλ, ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ηνπ ΣΔΔ όπνπ πξέπεη λα γίλεη ε δηαδηθαζία
λνκηκνπνίεζεο θαη ηαθηνπνίεζεο ησλ απζαίξεησλ θηηζκάησλ δελ πξνέβιεπε επηινγή γηα θηίζκαηα
πνπ εμαηξνύληαη από ηελ θαηεδάθηζε θαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή πξνζηίκνπ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ

λα βεβαηώλεηαη ε θαηαβνιή πξνζηίκνπ κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο ηαθηνπνίεζεο θαη
επνκέλσο, λα κελ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 63 παξ. 3α, ηνπ λ.4235/11-2-2014 (ΦΔΘ
32 Α΄). Απηό ην δήηεκα ηειηθά ιύζεθε κε ηελ δηόξζσζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο πξν ελόο
κελόο.
Θαηαιήγνληαο θαη παξόηη, ε αξρηθή ηνπ κέηξνπ ησλ γεσξγνπεξηβαιινληηθώλ ΘΤΑ
079833/25.10.2011 (ΦΔΘ Β΄ 2366) ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 1683/109963/2013 ΘΤΑ (ΦΔΘ
Β΄ 2333) θαη ζπγθεθξηκέλα, κε ην άξζξν 4 πξνβιέπεηαη ε παξάηαζε πξνζθόκηζεο ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο «κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο εθαξκνγήο ηνπ 3νπ έηνπο εθαξκνγήο», κεηά ηηο
παξαπάλσ πεξηγξαθόκελεο θαζπζηεξήζεηο ππάξρνπλ θηελνηξόθνη - δηθαηνύρνη πνπ αθόκα
βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο θαη ελώ δηαλύνπκε ην 4ν έηνο εθαξκνγήο (2015) ρσξίο, όπσο
πξνθύπηεη από όια ηα παξαπάλσ, λα είλαη δηθή ηνπο ππαηηηόηεηα θαη έρνληαο θάλεη όιεο ηηο
απαξαίηεηεο

ελέξγεηεο

γηα

λα

αληαπνθξηζνύλ

ζηηο

ππνρξεώζεηο

ηνπ

κέηξνπ

214

«Γεσξγνπεξηβαιινληηθέο Γξάζεηο».
Αμηόηηκνη θύξηνη,
Δπεηδή πξόθεηηαη γηα έλα θαζόια δίθαην αίηεκα πνπ πξνθαλώο δελ αθνξά κόλν θηελνηξόθνπο
ηεο Π.Δ. Θαβάιαο, αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο ρώξαο, κπνξείηε εύθνια λα ην δηεπζεηήζεηε δίλνληαο
ηνλ απαξαίηεην ρξόλν ζε απηνύο ηνπο θηελνηξόθνπο ώζηε λα νινθιεξώζνπλ ηε δηαδηθαζία
έθδνζεο ηεο απαξαίηεηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη λα θξηζνύλ έηζη δηθαηνύρνη πιεξσκήο ηεο
ζρεηηθήο ελίζρπζεο.
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ.
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο
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