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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 

Ταχ. Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 

Ταχ. Κώδικας : 83300 

Τηλ. :   2275350401,-412                                                    

Fax  :   2275022215 

Email: dik-proedros.ds@otenet.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10ης/2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της διαδικασίας μίσθωσης βοσκοτόπων 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 110/2017 

      Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, σήμερα 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, 

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δήμου Ικαρίας ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 4575/23-6-2017 έγγραφη πρόσκληση 

της Προέδρου του Δ.Σ κ. Ειρ. Μαυρογεώργη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010). 

  Παρόντος και του Δημάρχου κ. Στέλιου Σταμούλου, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο 

του Δημοτικού Συμβουλίου  πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 

μελών παραβρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, απόντα 7 μέλη και ονομαστικά οι: 

  
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
 

 
        ΑΠΟΝΤΕΣ  

1 Μαυρογεώργη Ειρήνη Πρόεδρος Δ.Σ 1 Καρούτσος   Φανούρης 

2 Λαρδά-Καρίμαλη Βασιλεία Αντ/ρχος  2 Μάζαρης Μιχάλης  

3 Κόχυλας Σωτήριος »» 3 Σταυρινάδης  Χριστόδουλος 

4 Λαρδάς  Νικόλαoς  »»       4 Ξηρού  Χριστίνα  

  5 Κουντούπης Στέλιος »» 5 Καζάλας Χριστόδουλος  

  6 Τέσκος  Σπύρος    6 Ρούσσος Ηλίας 

7 Μουρσελλάς  Ευάγγελος                   7 Γαγλίας  Ηλίας 

  8 Καλογερής Γεώργιος   

9 Τσαντές Στέφανος   

10 Καλαμπόγιας  Νικόλαος    

11 Καρούτσος Ανδρέας   

12 Μπινίκου  Μαρία   

13 Καλαμάρας Νικόλαος     

14 Σταμούλης Κωνσταντίνος(απών μετά το 6
ο
 Η.Δ.)   

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο αντιπρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Δ.Κ. 

Αγίου Κηρύκου κ. Δημόπουλος Αποστόλης, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Περδικίου κ. Καφούτης 

Γιάννης και ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Χρυσοστόμου κ. Σταμούλος Σταμάτης. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Πολίτης Αργύρης, υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας, για 

την τήρηση των πρακτικών.    

 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε 

τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Ν. Λαρδά και αναφερόμενος στο 2ο θέμα της ημερησίας 

διάταξης, είπε:« Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Δ.Σ 

  Αρχικά να ενημερώσουμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι από το 2015 έχει αλλάξει το 

θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει την διαδικασία εκμίσθωσης των βοσκοτόπων με τον 

Ν.4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»  και τις σχετικές Υ.Α που 

μεταβιβάζουν την αρμοδιότητα αυτή στις περιφέρειες, με βάση αυτές τις διαδικασίες θα 
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έπρεπε να έχουν συγκροτηθεί επιτροπές ανα Π.Ε , να υποβληθούν αιτήσεις μίσθωσης στις 

επιτροπές, οι επιτροπές να συντάξουν τους σχετικούς πίνακες. Από όλες αυτές τις διαδικασίες 

σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί σχεδόν τίποτα και ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνέταξε τους πίνακες με βάση 

τα στοιχεία που έχει στην διάθεση από προηγούμενα χρόνια, χωρίς ποτέ να έχει εκφράσει 

γνώμη για αυτούς τους πίνακες ο δήμος.   
    Σχετικά με την  διαδικασία εκμίσθωσης των βοσκοτόπων όπως αυτή καθορίζεται από τις 

σχετικές διατάξεις του Ν.4351/2015 , τις διατάξεις της Υ.Α 1332/93570/23-8-2016 και της 

Υ.Α 410/28408/13-3-2017, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής :  

 Αρχικά τονίζουμε ότι μέχρι και τον Ιούνιο του 2017 που η διαδικασία έχει φτάσει 

στο τελικό της στάδιο, καμιά από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες δεν ενημέρωσε τον δήμο 

Ικαρίας και δεν ζήτησε την γνώμη τις διοίκηση η του δημοτικού συμβουλίου.  

 Σε ότι αφορά την διαδικασία που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4351/2015 

και των  Υ.Α 1332/93570/23-8-2016 και  Υ.Α 410/28408/13-3-2017, δεν γίνεται διακριτό 

από κανένα διαβιβαστικό αν ακολούθησαν  οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες (ΟΠΕΚΕΠΕ – 

Διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της περιφερείας βορείου Αιγαίου) όσα 

προβλέπονται σε αυτές. Σε ερώτημα που απευθύναμε η απάντηση ήταν αρνητική αλλά για 

ευνόητους λόγους δεν γίνεται εγγράφως δια της υπηρεσιακής οδού. Όλα αυτά έχουν ως 

αποτέλεσμα να καλούμαστε να συμβάλουμε στην ολοκλήρωση μιας παράτυπης αν όχι 

παράνομης διαδικασίας, με αποκλειστικά δική μας ευθηνή νομιμοποίησης για ότι μέχρι 

σήμερα δεν έχει γίνει από τις συναρμόδιες υπηρεσίες.  

 Έχοντας υπ’ όψιν την μελέτη βοσκοικανότητας που εκπονήθηκε από το Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο πριν δέκα χρόνια και εγκρίθηκε από τα τότε δημοτικά συμβούλια 

(ενδεικτικά  102/2007  Απόφασης Δ.Σ Αγίου Κηρύκου)  μελέτη που τεκμηρίωνε με τα τότε 

δεδομένα σοβαρά προβλήματα στην δυνατότητα βόσκησης. Σημαντική παράμετρο που 

προφανώς δέκα χρονιά μετά έχει ενταθεί, και  δυστυχώς  δεν συνυπολογίστηκε από τους 

συντάκτες των σχετικών πινάκων εκμίσθωσης (ΟΠΕΚΕΠΕ – Διεύθυνση αγροτικής 

οικονομίας και κτηνιατρικής της περιφερείας βορείου Αιγαίου) . 

 Γνωρίζοντας ότι από το 2007 και μετά δεν έχει ληφθεί απόφαση δημοτικού 

συμβουλίου από κανένα Καποδιστριακό  δήμο η τον ενιαίο δήμο Ικαρίας μετά  το 2011, 

που  να αναφέρεται σε διαδικασία εκμίσθωσης βοσκοτόπων. 
   Γνωρίζοντας ότι από 2005 υπάρχουν αποφάσεις Δ.Σ (90/2005 και 101/2007  

Αποφάσεις Δ.Σ Αγίου Κηρύκου) που αποκλείουν με σαφή τρόπο από την διαδικασία 

εκμίσθωσης βοσκοτόπων συγκεκριμένες περιοχές (Τ.Κ  Χρυσοστόμου). Που ούτε αυτές 

έγιναν σεβαστές από τις  εμπλεκόμενες υπηρεσίες (ΟΠΕΚΕΠΕ – Διεύθυνση αγροτικής 

οικονομίας και κτηνιατρικής της περιφερείας βορείου Αιγαίου). 

   Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω, την διαδικασία που έχει ξεκινήσει ο δήμος Ικαρίας 

για την αναγνώριση των διακατεχόμενων εκτάσεων ως δημοτικών  (Απόφαση Δ.Σ  162/2016), 

Διαδικασία που πλήττεται σαφώς από την πρακτική που ακολούθησαν ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η 

Διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της περιφερείας βορείου Αιγαίου, 

δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες σε αυτή την προσπάθεια του Δήμου.  

  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλη αυτή την κατάσταση την οποία καλείται  η διοίκηση του δήμου 

να διαχειριστεί:  

   Με βάση την εμπειρία των τελευταίων ετών και τα προβλήματα που δημιουργεί στη 

περιοχή η άποψη της πλειονότητας του κόσμου ότι η στάση του δήμου συμβάλει στην 

ερημοποίηση των δασικών εκτάσεων. 

  Με δεδομένο ότι δεν έχει εφαρμοστεί σχεδόν καμία διαδικασία από αυτές που 

προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο Ν.4351/2015 κλπ. 

  Καλούμε το δημοτικό συμβούλιο να μην εγκρίνει τους παρατύπως συνταχθέντες πίνακες 

εκμίσθωσης , τονίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι δεν θα γίνουμε συνένοχοι στην 

καταστροφή που συντελείται στα βουνά και στα χωριά του νησιού.     

  Η απόφαση αυτή θα κριθεί πάλι από το δημοτικό συμβούλιο όταν:  
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  Ζητηθεί η γνώμη του δήμου για τις  αναφερόμενες στους πίνακες προς εκμίσθωση 

εκτάσεις.  

 Απομακρυνθούν με ευθύνη των ιδιοκτητών τα αποίμενα ζώα από το βουνό και τα 

χωράφια των κατοίκων του νησιού. 

    Κλείνοντας να υπενθυμίσουμε ότι η διοίκηση του δήμου Ικαρίας στην προσπάθεια 

αντιμετώπισης του προβλήματος της αποίμενης κτηνοτροφίας προσπαθεί να εφαρμόσει τις 

σχετικές διατάξεις του κανονισμού που έχει εγκρίνει το Δ.Σ με ευθηνή της προηγούμενης 

διοίκησης (Απόφαση Δ.Σ 66/2014), χωρίς καμία συνδρομή στην υλικοτεχνική υποδομή και 

στο έμψυχο δυναμικό του δήμου, ενώ παράλληλα  έχει ζητήσει την συνδρομή τόσο της 

Εισαγγελικής αρχής του νομού (συνημμένο1) όσο και των συναρμόδιων υπουργιών 

(συνημμένο2) χωρίς μέχρι στιγμής τουλάχιστον ανταπόκριση.»   
  Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ν. Καλαμπόγιας (Π.Ε.Α) είπε ότι «Ο Δήμος είναι αρκετό 

καιρό ενημερωμένος για την διαδικασία ενοικίασης των βοσκοτόπων αλλά το θέμα δεν ήρθε 

στο Δ.Σ νωρίτερα. Επισήμανε επίσης ότι, «μην έχοντας εφαρμόσει τον κανονισμό 

βοσκοτόπων, έχουμε απεμπολήσει το δικαίωμα να έχουμε λόγο στο πόσες και ποιες εκτάσεις 

νοικιάζονται».  Τέλος, πρότεινε να «εγκριθούν οι συγκεκριμένες μισθώσεις βοσκοτόπων, 

αφού αφορούν τις επιδοτήσεις του 2016 αλλά να ξεκινήσει άμεσα δουλειά για το τι θα γίνει 

το 2017. Επίσης πρότεινε να γίνει κάποια νομική διαδικασία προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ». 

 Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κ. Σταμούλης (Ικα.Ρι.Α) τοποθετούμενος  δήλωσε ότι 

συμφωνεί με την εισήγηση της πλειοψηφίας. 

  Ακολούθησαν τοποθετήσεις του προέδρου (κ.Χ.Βατούγιου) και του αντιπροέδρου                   

(κ.Σ.Πάστη) του Συλλόγου κτηνοτρόφων που εξέφρασαν την διαφωνία τους με το 

πνεύμα της εισήγησης και κάλεσαν το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει τους πίνακες του 

ΟΠΕΚΕΠΕ, και του περιφερειακού συμβούλου (Έπαρχου) κ. Π. Γιενούζου, που αναγνώρισε 

την προβληματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, από την μη σύννομη διαδικασία και 

την αποιμενη κτηνοτροφία. 

  Η πρόεδρος του ΔΣ πρότεινε να τροποποιηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας, συγκεκριμένα 

πρότεινε «να αποδεχθεί το σώμα τους πίνακες του ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον να προβάλουμε 

τις όποιες ενστάσεις τόσο γιατί είμαστε ιδιοκτήτες αυτής της γης όσο και για την νομιμότητα 

της διαδικασίας, που θα πρέπει να ακολουθείται». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

- τις διατάξεις του Ν.4351/2015  

- τις διατάξεις της Υ.Α 1332/93570/23-8-2016 και της Υ.Α 410/28408/13-3-2017 

- Τις 90/2005,101/2007, 102/2007 παλιότερες αποφάσεις Δ.Σ Αγίου Κηρύκου  

Με ψήφους εννέα (9) υπέρ, τέσσερις (4) κατά και μία (1) «παρών» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Δεν εγκρίνει τους παρατύπως συνταχθέντες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πίνακες 

εκμίσθωσης βοσκοτόπων, τονίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι δεν θα γίνουμε συνένοχοι 

στην καταστροφή που συντελείται στα βουνά και στα χωριά του νησιού.     

  Η απόφαση αυτή θα κριθεί πάλι από το δημοτικό συμβούλιο όταν:  

  Ζητηθεί η γνώμη του δήμου για τις  αναφερόμενες στους πίνακες προς εκμίσθωση 

εκτάσεις.  

   Απομακρυνθούν με ευθύνη των ιδιοκτητών τα αποίμενα ζώα από το βουνό και τα 

χωράφια των κατοίκων του νησιού. 

   Οι δημοτικοί σύμβουλοι: κ. Ειρ. Μαυρογεώργη, κ. Ν. Καλαμπόγιας, κ. Ν. Καλαμάρας, 

κ. Α. Καρούτσος ψήφισαν την πρόταση που κατατέθηκε από την πρόεδρο του ΔΣ                       

κ. Ειρ. Μαυρογεώργη και τον δημοτικό σύμβουλο κ. Ν. Καλαμπόγια (ΠΕΑ). 

  Η δημοτική σύμβουλος κ. Μ. Μπινίκου δήλωσε παρούσα. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 110/2017 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  

Δημοτικού Συμβουλίου  

 
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
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