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Θέµα: Άδεια εγκατάστασης ̟τηνοτροφικής εγκατάστασης στο ∆.∆. Καραβόµυλου, ∆ήµου 
Στυλίδας  

Αγα̟ητέ κύριε …,  

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε την αναφορά σας µε κωδικό υ̟όθεσης 222836, σχετικά 
µε τη διατήρηση οικόσιτων ζώων α̟ό τον κ. …, στο ∆.∆. Καραβόµυλου του ∆ήµου Στυλίδας. 
Ό̟ως γνωρίζετε, η Αρχή στο ̟λαίσιο της διαµεσολαβητικής της α̟οστολής α̟ευθύνθηκε 
στην αδειοδοτούσα υ̟ηρεσία µε σειρά εγγράφων και τηλεφωνικές ε̟αφές για τον έλεγχο της 
εγκατάστασης.  

Αρχικά, η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Φθιώτιδας µε το υ̟’ αρ. 
̟ρωτ. 2430/26821/14-3-17 έγγραφο µας είχε ενηµερώσει ότι «… µετά την αυτοψία της 
υ̟ηρεσίας µας δια̟ιστώθηκε ότι υ̟άρχουν 10 όρνιθες σε µια ̟ρόχειρη κατασκευή εκτός οικισµού … 
µέχρι την έκδοση της Υ̟ουργικής Α̟όφασης η ο̟οία θα ορίζει τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά για την 
χορήγηση της άδειας διατήρησης … η υ̟ηρεσία µας δεν ̟ροέβη σε ̟εραιτέρω ενέργειες … ο ιδιοκτήτης 
έχει αιτηθεί την χορήγηση άδειας διατήρησης …».Στη συνέχεια µε το υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 
5502/69040/23-3-18 έγγραφο η ανωτέρω υ̟ηρεσία µας γνωστο̟οίησε ότι «…ο κ. … υ̟έβαλε 
̟λέον αίτηµα για χορήγηση άδειας εγκατάστασης της ̟τηνοτροφικής του εκµετάλλευσης … αιτείται 
δυναµικότητα 200 ωοτόκων ορνίθων … η α̟όσταση του ορνιθώνα α̟έχει α̟ό τον οικισµό α̟όσταση 
µεγαλύτερη α̟ό την ̟ροβλε̟όµενη στον νόµο, η υ̟ηρεσία µας θεωρεί ̟ως δικαιούται αδειοδότησης 
εγκατάστασης …». 

Η Αρχή, µε το υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 222836/25943/13-6-18 έγγραφο ε̟ισήµανε στην 
αδειοδοτούσα υ̟ηρεσία ότι «…σύµφωνα µε το ̟εριεχόµενο της υ̟οβληθείσας αναφοράς σε κοντινή 
α̟όσταση α̟ό την εν λόγω ̟εριοχή υ̟άρχουν τουριστικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις και αιγιαλός. 
Συνε̟ώς, κατά τη διαδικασία αδειοδότησης της µονάδας θα ̟ρέ̟ει να ληφθούν υ̟όψη, µεταξύ άλλων, 
και οι α̟οστάσεις της µονάδας α̟ό τις συγκεκριµένες δραστηριότητες και τυχόν ̟εριοχές ̟ου χρήζουν 
̟ροστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και το ̟αράρτηµα του άρθρου 20 του ν. 
4056/12 …». 

Πρόσφατα κοινο̟οιήθηκε στην Αρχή το υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 1538/23822/31-1-19 έγγραφο της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Φθιώτιδας ̟ρος τον κ. …, το ο̟οίο σας 
κοινο̟οιούµε για ενηµέρωσή σας. Σύµφωνα µε το εν λόγω έγγραφο «… µετά α̟ό αυτοψία της 
Ε̟ιτρο̟ής Σταυλισµού για την έκδοση άδειας εγκατάστασης της κτηνοτροφικής σας µονάδας … 
δυναµικότητας 25 ωοτόκων ορνίθων … δεν µ̟ορούµε να σας χορηγήσουµε άδεια εγκατάστασης διότι η 
α̟όσταση α̟ό τον ̟λησιέστερο κατασκηνωτικό χώρο είναι µικρότερη α̟ό τα τετρακόσια (400) µέτρα…». 

Κατό̟ιν της ανωτέρω εξέλιξης, η Αρχή ολοκληρώνει το διαµεσολαβητικό της ρόλο και 
θέτει την αναφορά σας στο αρχείο. 

Σας ευχαριστώ για την εµ̟ιστοσύνη σας.  

Με εκτίµηση 

Ιωάννης Π. Σαγιάς 
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 

 


