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A ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθµ.
ΑΜΘ
Αριθµ. Απόφασης:

13/2016 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ∆

50 /2016

Θέµα: Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για
την διαδικασία µίσθωσης Βοσκήσιµων Γαιών.
Στην Κοµοτηνή σήµερα, 30 Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.30΄,
συνήλθε σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ∆/ΑΜΘ), στα επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος
όροφος, Κοµοτηνή 69 100, γραφεία της, κατόπιν της σε ορθή επανάληψη µε Α.Π 544 /269-2016 πρόσκλησης-ηµερήσιας διάταξης, του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ
.Ευάγγελου Λαµπάκη , ∆ηµάρχου Αλεξανδρούπολης, που επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος
της, σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 16 παρ. 1 του Π.∆ 75/2011 (ΦΕΚ 182 Α /22-82011)«ΠΕ∆ & ΚΕ∆Ε». Με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν και οι ∆ήµαρχοι-µέλη της Γενικής
Συνέλευσης της ΠΕ∆/ΑΘΜ, οι οποίοι δεν συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής.
Ύστερα από διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, αφού σε σύνολο 21 µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου βρέθηκαν παρόντα 11 συγκεκριµένα :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Λαµπάκης Ευάγγελος, ∆ήµαρχος Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος ∆.Σ
2. Τσανάκα ∆ήµητρα, ∆ήµαρχος Καβάλας Αντιπρόεδρος ∆.Σ
3. Αθανασιάδης Θεόδωρος, ∆ηµοτικ. Σύµβουλος Προσοτσάνης Γραµµατέας ∆.Σ
4. Μαµσάκος Χριστόδουλος, ∆ήµαρχος ∆ράµας , Μέλος ∆.Σ
5. Μαυρίδης Βασίλειος: ∆ήµαρχος Ορεστιάδας Μέλος ∆.Σ
6. Τσιτιρίδης Γεώργιος: ∆ήµαρχος Αβδήρων Μέλος ∆.Σ
7. Καδή Ισµέτ: ∆ήµαρχος Ιάσµου, Μέλος ∆.Σ
8. Καζάκου Φελίνα: ∆ηµοτική Σύµβουλος Κοµοτηνής Μέλος ∆.Σ
9. Γραβάνης Αντώνιος: ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κοµοτηνής Μέλος ∆.Σ
10. Τσολακίδης Βασίλειος: ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αβδήρων Μέλος ∆.Σ
11. Μιχαηλίδης Παύλος: ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αλεξανδρούπολης Μέλος ∆
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αναστασιάδης Φίλιππος, ∆ήµαρχος Παγγαίου, Μέλος ∆.Σ
1. Χατζηεµµανουήλ Κωνσταντίνος: ∆ήµαρχος Θάσου Μέλος ∆.Σ
2. ∆αλακάκης ∆ηµήτριος:∆ήµαρχος ∆οξάτου Μέλος ∆.Σ
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος: ∆ήµαρχος Κάτω Νευροκοπίου Μέλος ∆.Σ
4. Τσοµπανόπουλος Ευάγγελος: ∆ήµαρχος Νέστου Μέλος ∆.Σ
5. Σωτηριάδου Αλεξάνδρα: ∆ήµαρχος Παρανεστίου Μέλος ∆. Σ
6. Τσέπελης Εµµανουήλ: ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ξάνθης Μέλος ∆.Σ
7. Φιλόσογλου Γεώργιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Καβάλας Μέλος ∆.Σ
8. Γκαράνης Ιωάννης: ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κοµοτηνής Μέλος ∆.Σ
9. Σιµιτσής Κωνσταντίνος: ∆ηµοτικός Σύµβουλος Καβάλας Μέλος ∆.Σ

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και οι ∆ήµαρχοι –Μέλη της Γ.Σ της ΠΕ∆ κ.κ. 1)
∆ηµαρχόπουλος Χαράλαµπος, ∆ήµαρχος Ξάνθης ,Μέλος του ∆.Σ της ΚΕ∆Ε.2) Πετρίδης
Γεώργιος ∆ήµαρχος Κοµοτηνής , Μέλος του ∆.Σ της ΚΕ∆Ε. 3)Πατσουρίδης Παρασκευάς
∆ήµαρχος ∆ιδυµοτείχου.4) Μίχογλου Θωµάς, ∆ήµαρχος Τοπείρου.5)Τοπαλούδης Ιωάννης,
Αντιδήµαρχος ∆ιδυµοτείχου.
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης που έχει ως εξής:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Έπειτα ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, αναφέρει τα
εξής: Σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4351/2015 «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε (Ν. 4405/2016) και ισχύει, εκδόθηκε από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η Υπουργική Απόφαση «∆ιαδικασία
µίσθωσης βοσκήσιµων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής
ορθότητας της κατανοµής δικαιωµάτων χρήσης βοσκής, κατά τη µεταβατική περίοδο µέχρι
την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης» (ΦΕΚ Β 2848/7-9-2016).
Με τη συγκεκριµένη Υ.Α. και ειδικότερα µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 3 «∆ιαδικασία
µίσθωσης βοσκήσιµων γαιών» καθώς και µε τη «∆ιαδικασία πληρωµής-διάθεσης µισθώµατος»
(άρθρο 4) επιβεβαιώνονται οι επιφυλάξεις που είχε διατυπώσει έγκαιρα το ∆.Σ. της ΠΕ∆ ΑΜΘ
κατά τη διαβούλευση του σχετικού νοµοσχεδίου.
Ειδικότερα, οι ∆ήµοι αναλαµβάνουν το σύνολο σχεδόν της διαδικασίας µίσθωσης βοσκήσιµων
γαιών µε σηµαντική επιβάρυνση του ελάχιστου στελεχιακού δυναµικού που διαθέτουν, ενώ
ταυτόχρονα αφαιρούνται από τα έσοδά τους τα µισθώµατα βοσκής τα οποία πλέον θα
κατατίθενται σε ειδικό λογαριασµό των Περιφερειών για την κάλυψη δαπανών εκπόνησης των
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.
Προτείνει, ο κ. Πρόεδρος, να ληφθεί απόφαση για τη διεκδίκηση της άµεσης τροποποίησης
του Ν. 4351/2015 και της σχετικής Υ.Α. του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µε την επαναφορά είσπραξης από τους ∆ήµους των µισθωµάτων βοσκής για την
αντιµετώπιση των εν γένει λειτουργικών δαπανών για το συγκεκριµένο αντικείµενο όπως
συνέβαινε επί δεκαετίες. Η χρηµατοδότηση των διαχειριστικών σχεδίων πρέπει να γίνει µε
πόρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε συνδυασµό µε πόρους από το
ΠΑΑ 2014-2020.
Σε αντίθετη περίπτωση, προτείνει τη τροποποίηση του άρθρου 3 της Υ.Α. ώστε η
προβλεπόµενη «∆ιαδικασία µίσθωσης βοσκήσιµων γαιών» να διεκπεραιώνεται από τις
αποκεντρωµένες υπηρεσίες του κράτους, τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή από τις Περιφερειακές υπηρεσίες.
Καλούνται τα µέλη για συζήτηση του θέµατος και κατάθεση των απόψεών τους.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε Ν. 4351/2015 «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και
άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε (Ν. 4405/2016) και ισχύει την Υπουργική
Απόφαση «∆ιαδικασία µίσθωσης βοσκήσιµων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών
ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανοµής δικαιωµάτων χρήσης βοσκής, κατά τη
µεταβατική περίοδο µέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης» (ΦΕΚ Β
2848/7-9-2016).
Βλέποντας και τις διατάξεις του Π.∆. 75/2011(ΦΕΚ 182/Α/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις
∆ήµων και Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας» .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη διεκδίκηση της άµεσης τροποποίησης του Ν. 4351/2015«Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και
άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε (Ν. 4405/2016) και ισχύει και της σχετικής Υ.Α.
του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «∆ιαδικασία µίσθωσης
βοσκήσιµων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας
της κατανοµής δικαιωµάτων χρήσης βοσκής, κατά τη µεταβατική περίοδο µέχρι την έγκριση
των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης» (ΦΕΚ Β 2848/7-9-2016), µε την επαναφορά
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είσπραξης από τους ∆ήµους των µισθωµάτων βοσκής για την αντιµετώπιση των εν
γένει λειτουργικών δαπανών για το συγκεκριµένο αντικείµενο όπως συνέβαινε επί
δεκαετίες. Η χρηµατοδότηση των διαχειριστικών σχεδίων πρέπει να γίνει µε
πόρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε συνδυασµό µε
πόρους από το ΠΑΑ 2014-2020.
Σε αντίθετη περίπτωση, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 3 της Υ.Α. ώστε η
προβλεπόµενη «∆ιαδικασία µίσθωσης βοσκήσιµων γαιών» να διεκπεραιώνεται από
τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες του κράτους, τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή από τις
Περιφερειακές υπηρεσίες.
Το περιεχόµενο της παρούσας να κοινοποιηθεί στους αρµόδιους Υπουργούς, την ΚΕ∆Ε, τους
∆ήµους ΠΑΜΘ και στις ΠΕ∆ της Χώρας.

………………………………………………………………………………........................................................
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 50 /2016
Ακριβές Απόσπασµα
που βγήκε για υπηρεσιακή χρήση
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕ∆ ΑΜ-Θ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

