ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία (Ε.Λ.Ε.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που
ασχολείται με την προστασία και διαχείριση των φυσικών λιβαδιών, γνωστών ως
βοσκοτόπων. Η πλειονότητα των εκτάσεων αυτών ανήκει στις δασικές εκτάσεις, οι
οποίες προστατεύονται από τα άρθρα 24 και 117 του ισχύοντος Συντάγματος. Η
προστασία αυτή δεν αποτελεί εμπόδιο για τη χρήση τους από την κτηνοτροφία,
δεδομένου ότι σχεδόν όλες αυτές οι εκτάσεις βόσκονται σήμερα και στηρίζουν τη
ζωική παραγωγή της χώρας.
Η Ε.Λ.Ε. θεωρεί ότι οι δασικές εκτάσεις είναι εν δυνάμει δάση, οπότε δε διαφέρουν
επιστημονικά από τα δάση, με τα οποία συναποτελούν ενιαία οικοσυστήματα. Αν και
η κύρια χρήση στο μεγαλύτερό τους μέρος είναι η βόσκηση αγροτικών ζώων,
εντούτοις αποτελούν πολύτιμα φυσικά οικοσυστήματα που προσφέρουν και άλλα
αγαθά και υπηρεσίες. Μεταξύ των αγαθών αυτών είναι η βοσκήσιμη ύλη για τα άγρια
ζώα, τα προϊόντα ξύλου, το νερό, η πανίδα και χλωρίδα και μεταξύ των υπηρεσιών
είναι το οξυγόνο, η αντιδιαβρωτική προστασία, η αναψυχή και η βιοποικιλότητα.
Όπως και τα δάση, οι δασικές εκτάσεις αποτελούν δεξαμενές άνθρακα με
αποτέλεσμα να συμβάλουν αποφασιστκά
στη μείωση του φαινομένου του
θερμοκηπίου.
Από την άλλη μεριά, οι δασικές εκτάσεις είναι υποβαθμισμένα οικοσυστήματα που
έχουν καταπονηθεί από αλόγιστες ανθρωπογενείς επιδράσεις. Τέτοιες είναι οι
λαθροϋλοτομίες, η υπερβόσκηση, οι πυρκαγιές, η άναρχη δόμηση και η λαθροθηρία.
Ιδιαίτερα στις ξηροθερμικές περιοχές της χώρας, οι εκτάσεις αυτές είναι σε
σημαντικό ποσοστό ερημοποιημένες. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι είναι ήσσονος
σημασίας, αλλά, αντίθετα, χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Τυχόν διάκρισή τους από
τα δάση και αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που τις προστατεύει θα επιφέρει
δραματικές μεταβολές στη οικολογική ισορροπία και στο φυσικό περιβάλλον τη
χώρας μας.
Η Ε.Λ.Ε. είναι αντίθετη με την προτεινόμενη αναθεώρηση των άρθρων 24 και 117
του ισχύοντος Συντάγματος, η οποία έχει ως στόχο τις δασικές, κυρίως, εκτάσεις.
Τούτο διότι όχι μόνο δεν θα εξυπηρετηθεί η κτηνοτροφία, αλλά αντίθετα θα ζημιωθεί,
γιατί με τον αποχαρακτηρισμό τους θα φύγουν από την κτηνοτροφική χρήση και θα
περιέλθουν σε άλλες χρήσεις που δεν έχουν σχέση με την αγροτική ανάπτυξη της
χώρας. Αν και δεν είναι εφικτό στο στάδιο αυτό να εκτιμηθεί το μέγεθος των δασικών
εκτάσεων που θα αποδεσμευτούν από την προστασία του Συντάγματος με την
προτεινόμενη αναθεώρηση, είναι πολύ πιθανόν να αποχαρακτηριστούν και τα 50
εκατομμύρια στρέμματα που με το ισχύον Σύνταγμα θεωρούνται δασικές εκτάσεις
και χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι, δηλ. το 40% της χερσαίας επιφάνειας της
χώρας!
Επιπλέον, η προτεινόμενη αλλαγή του έτους αναφοράς από το 1945 στο 1975, όχι
μόνο θα σημάνει την νομιμοποίηση όλων των αυθαιρεσιών που έγιναν στο 30ετές
αυτό χρονικό διάστημα, αλλά θα αφαιρέσει μεγάλες βοσκόμενες εκτάσεις και από
την κτηνοτροφία με συνέπεια τη μείωση της παραγωγής ζωικών προϊόντων και τη
συρρίκνωση του αγροτικού τομέα.

Η Ε.Λ.Ε. έχει επίσης επιφυλάξεις για την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 100
του Συντάγματος, σχετικά με τη σύσταση Συνταγματικού Δικαστηρίου, διότι θα
περιοριστούν οι αρμοδιότητες του ΣτΕ, το οποίο κατά το παρελθόν είχε σημαντική
συμβολή στην προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων.
Τέλος, η Ε.Λ.Ε. είναι αντίθετη με τυχόν αλλαγές στον ορισμό περί δασικών
εκτάσεων, διότι θεωρεί ότι ο ορισμός που περιέχεται στο ισχύον Σύνταγμα συμφωνεί
με τις αρχές της λιβαδοπονικής επιστήμης.
Συμπερασματικά, η Ε.Λ.Ε. προτείνει, αντί της προτεινόμενης αναθεώρησης των
άρθρων 24, 100 και 117 του Συντάγματος, η Πολιτεία να αναλάβει τις υποχρεώσεις
της που απορρέουν από τους ισχύοντες νόμους σε ό,τι αφορά τη σύνταξη του δασικού
κτηματολογίου, του δασολογίου και των δασικών χαρτών, προκειμένου να
οριοθετηθούν οριστικά και αμετάβλητα τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της χώρας.
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