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ΘΕΜΑ: Νομοθετική ρύθμιση για δυνατότητα μεταφοράς ζώντων ζώων εκτός Λήμνου.
ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Υπ’ αριθμ. 4243.8/03/12/30-3-2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
                        & Ναυτιλίας/Κλάδος ελέγχου εμπορικών πλοίων 
                    2. Υπ’ αριθμ. 4243.3/06/10/22-04-2010 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας   
                       & Ναυτιλίας/Κλάδος ελέγχου εμπορικών πλοίων

          

Κύριε Γενικέ, 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή και  

προστίθεται στα υπόλοιπα που απασχολούν το νησί μας, και είναι η δυσκολία μεταφοράς ζώντων ζώων (αμνοερίφια) 
εκτός Λήμνου.

Συγκεκριμένα,  η  Νομοθεσία  επιτρέπει  κάθε  επιβατικό  πλοίο  να  μεταφέρει  μόνο  δύο  (2)  μεταφορικά 
οχήματα με ζώντα ζώα. Έτσι όμως δεν μπορούν να μεταφερθούν έγκαιρα όλα τα ζώα με αποτέλεσμα η τιμή πώλησης 
από τους κτηνοτρόφους να τίθεται σε διαπραγμάτευση και συνήθως προς μείωση.

Επειδή,  άλλες  χρονιές  ζητούσαμε  την  κατ’  εξαίρεση  μεταφορά  περισσότερων  φορτηγών  οχημάτων  (2 
επιπλέον) και η απάντηση ήταν αρνητική, χρειάζεται και βάσει των ανωτέρω σχετικών εγγράφων τα οποία και σας 
αποστέλλουμε για την ενημέρωσή σας, νομοθετική ρύθμιση. Παρακαλούμε λοιπόν όπως φροντίσετε ώστε να λυθεί 
αυτό το χρονίζον  πρόβλημα, έστω για δύο (2) μήνες το χρόνο (Μάρτιο και  Απρίλιο)  και  για δύο (2) επιπλέον 
οχήματα.

Ανάλογο  πρόβλημα  αντιμετωπίζουμε  και  με  τη  μεταφορά  εύφλεκτων  υλικών  (άχυρα,  σανοί)  που  είναι  
εξαγωγικά προϊόντα της Λήμνου τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο) και είναι ευκαιρία να τακτοποιηθεί 
και αυτό. 

                               

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

                                                 
     Σάββας Βαρελτζής

Μύρινα, 26 Φεβρουαρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: οικ.8212/225
Προς: Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και
           Νησιωτικής Πολιτικής
           κ. Ιωάννη Σπιλάνη
Κοιν.: Βουλευτές Ν. Λέσβου
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