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ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

«ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ  ΠΛΑΙΣΙΟΥ  ΑΣΚΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 

Α. Διάρκεια διαβούλευσης 

Το  προτεινόμενο  σχέδιο  νόμου  τέθηκε  σε  δημόσια  διαβούλευση,  στο  δικτυακό  τόπο 

διαβουλεύσεων www.opengov.gr,  το  χρονικό  διάστημα  από 30.6.2020  έως  και 14.7.2020 

και υπεβλήθησαν συνολικά 555 σχόλια από πολίτες και φορείς. 

 

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, θεσπίζονται διατάξεις που αφορούν την απλούστευση 

των  διαδικασιών  ίδρυσης  και  λειτουργίας  μονάδων  υδατοκαλλιέργειας  εντατικής  και 

ημιεντατικής  μορφής,  κτηνιατρείων,  κτηνιατρικών  κλινικών,  επιχειρήσεων  εκτροφής, 

αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Με τις 

προτεινόμενες  ρυθμίσεις  επιτυγχάνεται  η  αναμόρφωση  του  πλαισίου  άσκησης  των 

ανωτέρω  οικονομικών  δραστηριοτήτων  προς  την  κατεύθυνση  της  ουσιαστικής 

απλοποίησης και του ανασχεδιασμού των διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία 

τους, με στόχο τη διευκόλυνση της άσκησής τους από τους ενδιαφερόμενους, τη βελτίωση 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος  του αγροτικού  τομέα και,  επακόλουθα,  την  ενίσχυση 

της αγροτικής επιχειρηματικότητας, οικονομίας και ανάπτυξης.  

Επιπλέον,  ρυθμίζονται  θέματα  του  ΥΠΑΑΤ  που  έχουν  άμεση  προτεραιότητα  και 

υιοθετούνται επείγουσες διατάξεις που έχουν εισηγηθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες. 

 
 

    Β. Γενικά σχόλια επί της διαβούλευσης 

 

Υπήρξαν 555  δημόσιες παρεμβάσεις από πολίτες  και φορείς.  Από  τη μελέτη  του συνόλου 

των καταγεγραμμένων σχολίων αναφέρονται επιγραμματικά τα  σημαντικότερα σημεία της 

σχετικής διαβούλευσης που αφορούν:  

 

α)  Το  άρθρο  3  που  αφορά  την  απλούστευση  ίδρυσης  και  λειτουργίας  επιχειρήσεων 

εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων. 

Διατυπώθηκαν 26 σχόλια από πολίτες και φορείς. 
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Προτείνεται  κυρίως η αυστηροποίηση  του πλαισίου   λειτουργίας  επιχειρήσεων εκτροφής, 

αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς και ειδικότερα η αύξηση των προστίμων σε 

όποιον λειτουργεί χωρίς να έχει αιτηθεί  και αποκτήσει την απαιτούμενη έγκριση ίδρυσης 

και λειτουργίας δραστηριότητας.  

 

β) Το άρθρο 7 που αφορά την αξιοποίηση του αγροτικού κεφαλαίου. 

Διατυπώθηκαν 8  σχόλια από πολίτες και φορείς.  

 

Επισημάνθηκε  ως  σωστή  η  προτεινόμενη  διάταξη  που  αφορά  τη  θέσπιση  δυνατότητας 

αλλαγής  χρήσης παλιών  κτιρίων αγροτικών  επιχειρήσεων που υφίστανται  νόμιμα προ  της 

31.12.2019 και αξιοποίησής τους για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. 

Προτείνεται  επιπλέον  να  δοθεί  και  η  δυνατότητα  επέκτασης  της  επιφάνειας  των 

υφισταμένων  κτιρίων  με  νέα  κτίρια,  εφόσον  αυτά  είναι  αναγκαία  για  την  αξιοποίηση  της 

νέας χρήσης, δηλαδή της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. 

 
 
γ) Το άρθρο 8 που αφορά τα καταφύγια αδέσποτων ζώων.  
 

(άρθρο  8  του  σχεδίου  νόμου  που  αναρτήθηκε  στον  δικτυακό  τόπο  διαβουλεύσεων 
www.opengov.gr στις 30.6.2020) 
 

 
 Διατυπώθηκαν 324 σχόλια από πολίτες και φορείς. 

 

Στα σχόλια που διατυπώθηκαν εκφράστηκαν αντίθετες απόψεις πολιτών και φορέων.  

Μεταξύ  άλλων,  αναφέρθηκε  ότι  με  την  προτεινόμενη  διάταξη,  δίνεται  στους  Δήμους  η 

δυνατότητα  αξιοποίησης  κατάλληλων  χώρων  για  την  ίδρυση  και  λειτουργία  νόμιμων 

καταφυγίων αδέσποτων ζώων καθώς μέχρι σήμερα ήταν αδύνατο για αυτούς να το πράξουν 

αλλά και να απορροφήσουν σχετικούς πόρους χρηματοδότησης.  

Ωστόσο,  εκφράστηκαν  προβληματισμοί  και  επιφυλάξεις  για  την  ορθή  λειτουργία  των 

καταφυγίων  αδέσποτων  ζώων,  επισημάνθηκε  η  ανάγκη  πρόβλεψης  δικλείδων  ασφαλείας 

αλλά και κυρώσεων στις περιπτώσεις μη ορθής λειτουργίας τους και προτάθηκε η επιλογή 

περιοχών εύκολα προσβάσιμων για  την εγκατάσταση καταφυγίων καθώς και η προώθηση 

υιοθεσίας αδέσποτων ζώων από πολίτες. 

Οι  διατάξεις  του  προτεινόμενου  άρθρου  αποσύρθηκαν  από  το  σχέδιο  νόμου  ενόψει 

ευρύτερης μελέτης του ζητήματος των αδέσποτων ζώων και της διαχείρισής τους.  
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δ)  Το  άρθρο  15  που  αφορά  την  θήρα  αγριόχοιρων  και  τις  εγκαταστάσεις  χειρισμού 

θηραμάτων.   

(άρθρο  15  του  σχεδίου  νόμου  που  αναρτήθηκε  στον  δικτυακό  τόπο  διαβουλεύσεων 
www.opengov.gr στις 30.6.2020) 
 
 

Διατυπώθηκαν 25 σχόλια από πολίτες και φορείς. 

 

Επισημάνθηκε η ανάγκη ελέγχου του πληθυσμού των αγριόχοιρων και ημίαιμων χοίρων για 

λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και του κλάδου της κτηνοτροφίας υπό τον κίνδυνο 

εξάπλωσης  της  πανώλης  των  χοίρων  αλλά  διατυπώθηκαν  και  επιφυλάξεις  για  την 

καταλληλότητα της εν λόγω διάταξης. 

 

 

ε) Το άρθρο 16  που αφορά ρυθμίσεις κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. 

 

(άρθρο  16  του  σχεδίου  νόμου  που  αναρτήθηκε  στον  δικτυακό  τόπο  διαβουλεύσεων 
www.opengov.gr στις 30.6.2020) 
 
Διατυπώθηκαν 3 σχόλια από πολίτες και φορείς. 

 

Διατυπώθηκαν  θετικές  απόψεις  για  το  προτεινόμενο  άρθρο  καθώς  καταργείται  η 

υποχρέωση  ανανέωσης  της  άδειας  λιανικής  και  χονδρικής  πώλησης  κτηνιατρικών 

φαρμάκων  κάθε  πέντε  έτη  με  την  προϋπόθεση  ότι  εξακολουθούν  να  υφίστανται  οι 

προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους. 

Διατυπώνεται ο προβληματισμός για την αναφορά του άρθρου 6 στην παρ. 1 του άρθρου 8 

του  ν.  2538/1997  (Α΄  242),  καθώς  το  άρθρο  8    αφορά  τις  προϋποθέσεις  της  λιανικής 

πώλησης  κτηνιατρικών  φαρμάκων  και  όχι  της  χονδρικής  και  προτείνεται  τροποποίηση 

διατύπωσης για αποφυγή προβλημάτων, πρόταση που υιοθετήθηκε. 

στ) Το άρθρο 18 που αφορά την απαγόρευση χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε 

είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες. 

 

(άρθρο  18  του  σχεδίου  νόμου  που  αναρτήθηκε  στον  δικτυακό  τόπο  διαβουλεύσεων 
www.opengov.gr στις 30.6.2020) 
 

Διατυπώθηκαν 84 σχόλια από πολίτες και φορείς. 
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Διατυπώθηκαν  θετικές  απόψεις  για  το  προτεινόμενο  άρθρο  καθώς  εξασφαλίζει  την 

προστασία  των  ιπποειδών  στην  Ελλάδα  με  την  θέσπιση  απαγόρευσης  της  εκτροφής  και  

χρησιμοποίησής  τους  για  παραγωγή  γούνας,  δέρματος,  κρέατος  ή  για  την  παρασκευή 

φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών . 

 

Γ. Ειδικά σχόλια επί της διαβούλευσης 

 

Ο  δημόσιος  διάλογος,  τα  σχόλια  των  πολιτών  και  των  φορέων  οδήγησαν  σε  περαιτέρω 

επεξεργασία των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.  

 

 

 

 

 


