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ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του άρθρου 5, παρ. 10 του Ν. 4056 για την κτηνοτροφία» 
ΣΧΕΤ.:  
 
Με το άρθρο 5, παρ. 10 του Ν. 4056 προβλέπεται η σύνταξη έκθεσης γεωτεχνικού στην 
περίπτωση ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων για την 
επεξεργασία αποκλειστικά προϊόντων ιδιοπαραγωγής.  
 
Όπως γνωρίζετε το Παράρτημά μας με πρωτοβουλία του διοργάνωσε το περασμένο έτος 
συναντήσεις φορέων, μεταξύ των οποίων και η Γενική σας Διεύθυνση, με αντικείμενο την 
σύνταξη προτύπου σχετικά με την έκθεση γεωτεχνικού που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ως 
άνω νόμου, στην θεσμοθέτηση  της οποίας το Παράρτημά μας είχε καταλυτικό ρόλο. Το 
αποτέλεσμα των συναντήσεων ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο αφού εκδόθηκε προαιρετικός οδηγός 
έκθεσης γεωτεχνικού ο οποίος έχει ζητηθεί και χρησιμοποιείται από συναδέλφους του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε όλη την Ελλάδα. 



 
Επειδή στο Παράρτημά μας έχουν αρχίσει να υποβάλλονται ερωτήματα σχετικά και με την 
έκθεση γεωτεχνικού του άρθρου 5, παρ. 10 παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε αν 
προτίθεστε να προβείτε στην έκδοση ενός παρόμοιου οδηγού προκειμένου αυτός να 
χρησιμοποιηθεί με σκοπό την κατά το δυνατό χάραξη ενιαίας γραμμής στην σύνταξη της 
έκθεσης αλλά και για την ενιαία γραμμή στον έλεγχο αυτής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε 
κάθε περίπτωση τόσο η υπηρεσία σας, όσο και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα πρέπει να διαφυλάξουν το 
επιστημονικό κύρος των εργασιών αυτών προκειμένου να είναι χρήσιμα εργαλεία στα χέρια 
του Έλληνα κτηνοτρόφου αλλά και να αναδείξουν την σπουδαιότητα της γεωτεχνικής 
συμβουλής στην ανάπτυξη του τομέα. 
 
Παραμένουμε στην διάθεσή σας προκειμένου με προτάσεις μας να συμβάλλουμε στην άρτια 
σύνταξη ενός προτύπου για την εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 4056, παρόμοιου με αυτό που 
κυκλοφορεί και αφορά την εφαρμογή του άρθρου 6 του νόμου αυτού. 
 
Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε πως τα περιεχόμενα των ως άνω εκθέσεων καλό θα είναι να 
αποκτήσουν επίσημη υπόσταση μέσα από την έκδοση Υπουργικής απόφασης που θα αφορά 
το περιεχόμενο αυτών. 
    

Για την Διοικούσα Επιτροπή  
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Σ. Λαμπρόπουλος  
Γεωπόνος 


