Κύκλος Ποιότητας ζωής

Σύνοψη διαµεσολάβησης

Χωροθέτηση - λειτουργία κτηνοτροφικών µονάδων και περιβάλλον:
Περιβαλλοντικές παραβάσεις και ασύµβατες χρήσεις

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ιωάννης Π. Σαγιάς
Ειδικοί επιστήµονες: Κ. Αντωνιάδης, Ν. Βίττης

Νοέµβριος 2014

Ιδιοκτήτης εκπαιδευτηρίου σε περιοχή της Βέροιας προσέφυγε στο Συνήγορο,
το 2002, καταγγέλλοντας ότι η αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία διέκοψε παράνοµα τις
οικοδοµικές εργασίες ανέγερσης των κτηριακών εγκαταστάσεων του εκπαιδευτηρίου,
ύστερα από αίτηµα πέντε (5) κτηνοτροφικών µονάδων της ίδιας περιοχής, οι οποίες
όµως λειτουργούσαν µε µη σύννοµες άδειες που είχε εκδώσει η κοινότητα Αγίας
Βαρβάρας.
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
κτηνοτροφικών µονάδων προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, ενώ απαιτείται και έλεγχος σειράς προϋποθέσεων, όπως εάν
τηρούνται οι αποστάσεις των εγκαταστάσεων από συγκεκριµένες δραστηριότητες και
ευαίσθητα οικοσυστήµατα. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε ότι το αµφίδροµο
των αποστάσεων µεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και άλλων δραστηριοτήτων
ισχύει µόνον στην περίπτωση που τόσο οι δραστηριότητες, όσο και οι εγκαταστάσεις
λειτουργούν νόµιµα.
Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, η πολεοδοµική υπηρεσία και οι υπόλοιπες
αρµόδιες υπηρεσίες της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηµαθίας προέβησαν σε
έλεγχο των µονάδων και διαπίστωσαν σωρεία πολεοδοµικών και περιβαλλοντικών
παραβάσεων, καθώς και ότι δεν τηρούνταν οι προβλεπόµενες αποστάσεις από
άλλες δραστηριότητες (όπως το εκπαιδευτήριο) και οικοσυστήµατα.
Ο Συνήγορος τόνισε ότι, εφόσον οι εν λόγω κτηνοτροφικές µονάδες δεν
λειτουργούσαν νόµιµα, κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της οικοδοµικής άδειας του
εκπαιδευτηρίου και δεν τηρούνταν οι απαιτούµενες αποστάσεις από αυτό, δεν
υπήρχε πλέον η δυνατότητα να εκδοθούν νέες (νόµιµες) άδειες λειτουργίας. Ζήτησε
δε να ανακληθούν οι υφιστάµενες άδειες των µονάδων και να σφραγιστούν οι
εγκαταστάσεις τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
Ο ∆ήµος Βέροιας, που είχε την αρµοδιότητα αδειοδότησης εκείνο το χρονικό
διάστηµα, ισχυρίστηκε ότι δεν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ανάκλησης των αδειών και
έθεσε προθεσµία στους ιδιοκτήτες των κτηνοτροφικών µονάδων για να
συµµορφωθούν στις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, επικαλούµενος γνωµοδότηση
της νοµικής υπηρεσίας του, που αιτιολογούσε την άρνηση ανάκλησης των αδειών.
Παράλληλα όµως η αρµόδια διεύθυνση πολεοδοµίας επέτρεψε την ολοκλήρωση των
οικοδοµικών εργασιών για την ανέγερση του εκπαιδευτηρίου.
Ο Συνήγορος διέκοψε την εξέταση της υπόθεσης, όταν οι ιδιοκτήτες των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων προσέφυγαν δικαστικά κατά της απόφασης της
πολεοδοµίας για τη συνέχιση των οικοδοµικών εργασιών του εκπαιδευτηρίου.
Πρόσφατα, η Αρχή πληροφορήθηκε ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας απέρριψε
την προσφυγή των ιδιοκτητών των κτηνοτροφικών µονάδων. Στο σκεπτικό της
σχετικής απόφασής του (υπ. αρ. 2317/2014), επικαλέστηκε έγγραφο του Συνηγόρου
του Πολίτη, που είχε υποστηρίξει την ανάκληση των αδειών λειτουργίας των
επίµαχων κτηνοτροφικών µονάδων, λόγω έλλειψης περιβαλλοντικής αδειοδότησης1.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τµήµα Επικοινωνίας:
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Επισηµαίνεται ότι το ΣτΕ και στην υπ΄ αριθ. 2135/2003 απόφασή του για παρόµοια υπόθεση, είχε
κάνει ρητή αναφορά σε πόρισµα του ΣτΠ (www.synigoros.gr/?i=quality-oflife.el.epemvaseis_oikosysthmata.11687), που αφορούσε τη λειτουργία βουστασίων δίπλα στη λίµνη
Αλατζάγκιολα στη Χρυσούπολη Καβάλας
.

