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Απόφαση 103172/3360 (3)/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ 103172/3360 (3)/2009
Όροι και διαδικασία παραχώρησης εκτάσεων για την
ίδρυση εκτροφείων θηραµάτων
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3208/2003.
2. Την παρεχόµενη από τη διάταξη του άρθρου 22 του
ν. 3208/2003 εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης
του Υπουργού Γεωργίας για τον καθορισµό των ανα−
γκαίων λεπτοµερειών για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος νόµου.
3. Το π.δ. 4/2009 (ΦΕΚ 2 Α΄) «∆ιορισµός Υπουργών,
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
4. Το γεγονός ότι µε την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού
προϋπολογισµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, αποφασίζουµε:
Καθορίζουµε το αρµόδιο όργανο, τη διαδικασία και
τους όρους για την κατά χρήση παραχώρηση δηµόσι−
ων δασικών, κοινόχρηστων και διαθεσίµων εποικιστι−
κών εκτάσεων καθώς και για την έγκριση επέµβασης
επί ιδιωτικών δασικών εκτάσεων µε σκοπό την ίδρυση
εκτροφείων θηραµάτων.
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Όροι και διαδικασία παραχώρησης εκτάσεων για την ίδρυση εκτροφείων θηραµάτων
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 1447/17 Ιουλίου 2009)

Άρθρο 4
Όροι παραχώρησης
Α) Η παραχωρούµενη έκταση δεν θα πρέπει να έχει
τη µορφή δάσους και το εµβαδόν της δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 30 στρέµµατα.
Β) ∆εν επιτρέπεται η ίδρυση εκτροφείων θηραµάτων
στις περιοχές για τις οποίες υπάρχει απαγόρευση για
την ίδρυση ποιµνιοστασίων.
Γ) Απαγορεύεται οποιαδήποτε µεταβολή της χρήσεως
της έκτασης, η ολική ή µερική υποµίσθωσή της, η µε
ή χωρίς αντάλλαγµα παραχώρηση− της χρήσεως− σε
τρίτους.
∆) Η παραχώρηση της έκτασης ισχύει µόνο για όσο
χρόνο λειτουργεί το εκτροφείο θηραµάτων. Απαγορεύ−
εται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από αυτήν, καθώς
και η τοποθέτηση µηχανηµάτων, εύφλεκτων ή εκρηκτι−
κών υλών ή αντικειµένων, που µπορεί να τη βλάψουν ή
να ρυπάνουν σοβαρά το περιβάλλον.
Ε) Εντός του µηνός Μαΐου εκάστου έτους θα συντάσ−
σεται κοινή Έκθεση Επιθεώρησης του εκτροφείου από
δασολόγο και κτηνίατρο της οικείας Ν.Α. µε την οποία
θα βεβαιώνεται η ορθή τήρηση των κανόνων λειτουργίας
του εκτροφείου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ΣΤ) Για την ορθή τήρηση των όρων της παραχώρησης,
ο παραχωρησιούχος οφείλει να καταβάλει εγγύηση, ίση
µε 2 τιµήµατα.
Ζ) Η απόφαση παραχώρησης ανακαλείται αα) σε πε−
ρίπτωση που για δύο συνεχόµενες αναπαραγωγικές
περιόδους δεν λειτουργήσει το εκτροφείο ββ) σε περί−
πτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής του τιµήµατος γγ)
σε περίπτωση παράβασης των κανόνων λειτουργίας
του εκτροφείου και δδ) σε περίπτωση παράβασης οποι−
ουδήποτε άλλου όρου της πράξης παραχώρησης. Σε
περίπτωση ανάκλησης της απόφασης παραχώρησης, η
εγγύηση που δόθηκε καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου.
Η) Κατά τη λήξη της παραχώρησης χρήσης, ο παρα−
χωρησιούχος υποχρεούται να παραδώσει την έκταση
στην κατάσταση που την παρέλαβε. Εφόσον διαπιστω−
θεί ότι τηρήθηκαν οι όροι της παραχώρησης, επιστρέ−
φεται το ποσό της εγγύησης. Για όλα αυτά συντάσ−
σεται πρωτόκολλο από τον αρµόδιο ∆ασάρχη, καθώς
και από τον υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Τοπογραφικής
της οικείας Ν.Α., στις περιπτώσεις που απαιτείται, το
οποίο υπογράφεται από το ∆ασάρχη, τον υπάλληλο της
∆ιεύθυνσης τοπογραφικής της οικείας Ν.Α. και από τον
παραχωρησιούχο.
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Άρθρο 1
Αρµόδιο όργανο
Αρµόδιο όργανο για την παραχώρηση της δηµόσιας
έκτασης, καθώς και για την έγκριση επέµβασης σε ιδιω−
τικές δασικές εκτάσεις, ορίζεται ο Γενικός Γραµµατέας
της Περιφέρειας.
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Άρθρο 2
∆ιαδικασία παραχώρησης
Α) Ο ενδιαφερόµενος θα υποβάλλει σχετική αίτηση
στο αρµόδιο ∆ασαρχείο ή στη ∆ιεύθυνση ∆ασών του
οικείου Νοµού (στην περίπτωση που δεν υφίσταται ∆α−
σαρχείο), συνοδευόµενη από τοπογραφικό διάγραµµα,
µε γεωγραφικές συντεταγµένες κορυφών, εξηρτηµένες
από το τριγωνοµετρικό δίκτυο της χώρας, όπου θα
απεικονίζεται η αιτούµενη προς παραχώρηση έκταση.
Β) Το ∆ασαρχείο ή η ∆/νση ∆ασών (στην περίπτωση
που δεν υφίσταται ∆ασαρχείο) θα προβαίνει στην έκ−
δοση πράξης χαρακτηρισµού για τη µορφή της έκτασης
κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979.
Γ) Μετά την πράξη χαρακτηρισµού, ο ενδιαφερόµενος
θα προσκοµίζει οικονοµικοτεχνική µελέτη για το υπό
ίδρυση εκτροφείο θηραµάτων και στη συνέχεια απόφα−
ση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη σκοπούµενη
δραστηριότητα.

Άρθρο 5
Έγκριση επέµβασης
Σε περίπτωση µη δηµοσίων δασικών εκτάσεων χο−
ρηγείται έγκριση επέµβασης για την εν λόγω δραστη−
ριότητα. Οι όροι της επέµβασης είναι ίδιοι µε αυτούς
της παραχώρησης.
∆ηµοσίευση – Ισχύς
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ηµεροµηνία
δηµοσιεύσεώς της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 3
Προσδιορισµός τιµήµατος παραχώρησης
Το τίµηµα για την παραχώρηση της χρήσης της αι−
τούµενης έκτασης προσδιορίζεται από την Επιτροπή
της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 998/1979 και
κατατίθεται υπέρ του Ειδικού Φορέα ∆ασών, µε την
εγκατάσταση του ενδιαφεροµένου στην παραχωρού−
µενη έκταση. Ειδικότερα, σε περίπτωση παραχώρησης
κοινόχρηστης έκτασης, η εγκατάσταση θα γίνεται από
κοινού από τον αρµόδιο ∆ασάρχη και υπάλληλο της
∆ιεύθυνσης Τοπογραφικής της οικείας. Ν.Α.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
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