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Θέμα: «Απφςεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ κε ηίηιν ‘Βνζθήζηκεο Γαίεο
θαη άιιεο δηαηάμεηο’»
Αμηφηηκνη θχξηνη
Σν παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο
ππεξεηψληαο ηνλ ζεζκνζεηεκέλν ξφιν πνπ έρεη, σο ηνπ ζπκβνχινπ ζε ζέκαηα
πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (Ν.1474/1984) ζηελ Αλαηνιηθή
Μαθεδνλία, ζπκκεηέρεη ζηελ δηαβνχιεπζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πνπ αθνξά ηηο «βνζθήζηκεο
γαίεο Διιάδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ζαο θνηλνπνηεί ηηο απφςεηο ηνπ, φπσο απηέο καο
έρνπλ δεηεζεί.
Απότειρ επί ηος ζσεδίος νόμος «Βοζκήζιμερ Γαίερ Δλλάδαρ και άλλερ διαηάξειρ»
ηα κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα ε βφζθεζε απνηειεί κία απφ ηηο πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο
πνπ αζθνχληαη εληφο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα κέηξα θαη ηνπο θαλφλεο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, ζην
πιαίζην ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ εθηάζεσλ απηψλ. H θαη’ εμαίξεζε ρξήζε ησλ
δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, γηα αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε (κέξνο ηεο νπνίαο απνηειεί ε
θηελνηξνθηθή), ζε ζρέζε κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο πξνβιέπεηαη θαη απφ ηελ παξάγξαθν 1
ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ πληάγκαηνο. ήκεξα φκσο απηή ε εμαίξεζε εληάζεθε δηφηη ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πεδηλψλ βνζθήζηκσλ γαηψλ άιιαμε ρξήζε θαη απφ βνζθφηνπνη
έγηλαλ θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, νπφηε νη θηελνηξφθνη ζηξάθεθαλ ζηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο
εθηάζεηο .
Σν γεγνλφο απηφ δηαθνξνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ άζθεζε ηεο βνζθήο ζηελ Διιάδα
απφ ηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο θαη ζπλεπψο ε δηαδηθαζία ησλ επηδνηήζεσλ ησλ

θηελνηξφθσλ ζηε λέα ΚΑΠ ζα πξέπεη λα ηζρχεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη βνζθφηνπνη
είλαη δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο. Ζ βφζθεζε σο πξαθηηθή είλαη παλάξραηα ζηελ ρψξα καο
θαη δίλεη έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ θηελνηξνθία φζνλ αθνξά ηε κείσζε ηνπ
θφζηνπο παξαγσγήο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ (γάια,
θξέαο θ.ι.π.), βαζηδφκελε ζηελ πινχζηα ρισξίδα ηεο ρψξαο καο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ
αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. ηε ζχγρξνλε επνρή κε ηνλ
ηζρπξφ κνλνπσιηαθφ αληαγσληζκφ, ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη ηηο
αλνηθηέο αγνξέο δελ ζα κπνξέζεη λα επηβηψζεη ε Διιεληθή κηθξή θαη θαηαθεξκαηηζκέλε
θηελνηξνθία θαη εθκεηάιιεπζε ρσξίο ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ησλ βνζθνηφπσλ θαη ηελ
ιήςε εμηζσηηθψλ θαη άιισλ εληζρχζεσλ. πλεπψο ν ζηφρνο ηεο απηάξθεηαο, ή έζησ ηεο
ζρεηηθήο επάξθεηαο ζε εγρψξηα θηελνηξνθηθά πξντφληα, μνδεχνληαο ρξήκαηα πνπ δελ
πεξηζζεχνπλ ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πεξλάεη ε ρψξα, δελ θαζίζηαηαη
εθηθηφο.
Η θιλοζοθία ηος νομοζσεδίος δεν κινείηαι ππορ ηη ζυζηή καηεύθςνζη καθώρ
εμπλέκει ηο καθεζηώρ ηηρ διασείπιζηρ ηυν βοζκήζιμυν εκηάζευν με ηο καθεζηώρ
ηυν επιδοηήζευν, φπσο απηφ πξνέθπςε κε ηελ λέα ΚΑΠ πνπ πξνθάιεζε απηήλ ηε
ζηξέβισζε. Σν αδηέμνδν ηεο θαηαβνιήο ησλ επηδνηήζεσλ ζηνπο θηελνηξφθνπο έξρεηαη εθ
ησλ πζηέξσλ λα επηιπζεί κε άιινπο ηξφπνπο. Με ηο ζςγκεκπιμένο ζσέδιο νόμος η
δπαζηηπιόηηηα ηηρ βόζκηζηρ επικενηπώνεηαι ζηη λογική ηηρ εύπεζηρ επιλέξιμυν
βοζκοηόπυν νη νπνίνη ζα δίλνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εηθνληθά (θαη φρη
πξαγκαηηθά γηα λα βνζθεζνχλ) ζηνπο θηελνηξφθνπο πξνθεηκέλνπ απηνί λα πάξνπλ ηηο
άκεζεο εληζρχζεηο φπσο πξνβιέπεη ε Νέα ΚΑΠ (απαηηείηαη ε χπαξμε βνζθνηφπσλ γηα ηελ
θαηαβνιή απηψλ), ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε αλ νη βνζθφηνπνη απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη
πξαγκαηηθά (π.ρ. γηα λνκαδηθή θηελνηξνθία) ή δελ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζφινπ (π.ρ.
ελζηαβιηζκέλε θηελνηξνθία). Απηά ηα δχν είλαη εληειψο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα γηαηί ην
πξαγκαηηθφ αληηθείκελν ηεο βφζθεζεο έρεη επηζηεκνληθφ ππφβαζξν θαη είλαη δαζηθφ
ζηνρεχνληαο ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ έρεη
ζρέζε κε ινγηζηηθνχο ππνινγηζκνχο ησλ επηιέμηκσλ βνζθνηφπσλ.
Άιισζηε ηα πξναλαθεξφκελα αθελψο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 103 Ν.Γ.86/1968
ηνπ Γαζηθνχ Κψδηθα, αθεηέξνπ ηα δψα ζπλήζσο βφζθνπλ ηφζν ζε επηιέμηκνπο φζν θαη ζε
κε επηιέμηκνπο βνζθνηφπνπο. Οπφηε ζα πξέπεη ηα δψα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ
πξαγκαηηθά ηνπο βνζθνηφπνπο (ελζηαβιηζκέλα) λα κελ επηδνηνχληαη ζηελ Νέα ΚΑΠ κε
βάζε ηελ ζεσξεηηθή ρξήζε εθηάζεσλ βνζθνηφπσλ, δηφηη έηζη ζα ζηεξνχλ βνζθνηφπνπο
απφ ηελ λνκαδηθή καο θηελνηξνθία πνπ φλησο ηνπο ρξεζηκνπνηεί.

Η βοζκή είναι επιηπεπηή ζηον δαζικό σώπο δπαζηηπιόηηηα, με ηην
πποϋπόθεζη όηι ππαγμαηοποιείηαι ζύμθυνα με ηα μέηπα και ηοςρ κανόνερ πος
ηίθενηαι από ηη δαζική νομοθεζία, ζηα πιαίζηα ηεο νξζνινγηθήο θαη ηζφξξνπεο
δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ απηνχ. Γηα ην ιφγν απηφ αζθείην σο δξαζηεξηφηεηα ειεχζεξα, κε ηηο
εμαηξέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ θαη γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ππήξραλ δεζκεχζεηο θαη ίζρπαλ
πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ηνπο, πνπ απέξξεαλ απφ ηε δαζηθή λνκνζεζία.
Σν παξάξηεκα

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, ζην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο ηνπ λένπ

λνκνζρεδίνπ, πξαγκαηνπνίεζε ζπζθέςεηο γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κε ζπλαδέιθνπο
Γεσηερληθνχο ησλ εκπιεθφκελσλ θιάδσλ. Σνπο επραξηζηνχκε φινπο γηα ηελ ζπκκεηνρή
θαη ζπγθεληξψλνληαο ην απνηέιεζκα ησλ ζπζθέςεσλ παξαζέηνπκε ηα παξαθάησ.
 χκθσλα κε ηελ δαζνινγηθή επηζηήκε ε βφζθεζε απνηειεί βαζηθφ δηαρεηξηζηηθφ
εξγαιείν ηεο δαζνπνλίαο πνιιαπιψλ ζθνπψλ φπσο νξίδεηαη απφ ην εθάζηνηε
δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην θαη ζπλεπψο φπσο πξνηείλεηαη θαη ζην ελ ιφγσ ζρέδην λφκνπ
είλαη επηηξεπηή θαη απαξαίηεηε δξαζηεξηφηεηα εληφο ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ
εθηάζεσλ.
 Σα ζρέδηα δηαρείξηζεο βνζθνηφπσλ πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλα

ζηα δαζηθά

δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα, δηφηη ην αληηθείκελν ηεο βφζθεζεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ θαη
επηθνπξηθφ ηεο δαζηθήο δηαρείξηζεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ ζρεδίνπ λφκνπ κε ηα
ζρέδηα δηαρείξηζεο βφζθεζεο λα ζέηνπλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο απφ ηα δαζηθά
δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα, ελέρεη ηνλ ζνβαξφ θίλδπλν ππνβάζκηζεο ησλ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ.
 Θα πξέπεη λα ζπληαρζνχλ λέεο πξνδηαγξαθέο ζχληαμεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ
ησλ δαζψλ φπνπ ζα ππάξρεη εηδηθφ θεθάιαην γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο βφζθεζεο. Με
ιίγα ιφγηα ζε απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο ζα θαζνξίδνληαη νη θαηά ρψξν θαη ρξφλν
ρξήζεηο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, φπνπ ζηελ ζπλέρεηα ζα
εθαξκφδεηαη ε δαζνπνληθή δηαρείξηζε πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ζθνπψλ θαη
ιεηηνπξγηψλ.
 Δπίζεο ζπκθσλνχκε κε ην άξζξν 3 παξ.2 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πνπ επηηξέπεη εληφο
βνζθήζηκσλ γαηψλ πξφρεηξα θαηαιχκαηα δψσλ φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4056/2012 θαη πνηίζηξεο δψσλ. Γηα λα
απνθχγνπκε φκσο ηηο παξεξκελείεο θαη ηελ ζχγρπζε, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη
ζε εθηάζεηο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, είλαη
επηηξεπηέο

φιεο νη παξαρσξήζεηο ηνπ άξζξνπ 47Α ηνπ Ν.998/1979) θαη ε

λνκηκνπνίεζε πθηζηάκελσλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα
δηαιακβαλφκελα ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 4280/14, (ΦΔΚ-159Α/8-8-14),

φπσο

ηξνπνπνηήζεθε.

εγθαηαζηάζεσλ ζε εθηάζεηο

Ζ

λνκηκνπνίεζε

πθηζηάκελσλ

θηελνηξνθηθψλ

ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 1 ηνπ Ν. 4061/2012,

γίλεηαη

ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 52 παξ. 7 ηνπ Ν.4280/2014 γηα φιεο ηηο
θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4056/2012 (πξφρεηξα θαηαιχκαηα, εγθαηαζηάζεηο
εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ κε ζθειεηφ ζεξκνθεπίνπ, εγθαηαζηάζεηο εγθεθξηκέλσλ
πξνηχπσλ θαηαζθεπήο, εγθαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα).
 Οξζψο ζην ζρέδην απηφ κε ην άξζξν 12 δίλεηαη παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ
άξζξνπ

14

ηνπ

Ν.4056/2012

γηα

ηελ

αδεηνδφηεζε

ησλ

θηελνηξνθηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ. Απηφ άιισζηε ήηαλ θαη γξαπηφ αίηεκα ηνπ παξαξηήκαηνο καο
πξνο ην αξκφδην Τπνπξγείν.
 πκθσλνχκε κε ηελ ρξήζε θαη ζχληαμε ησλ πξνζσξηλψλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο
βφζθεζεο κέρξη ηελ ζχληαμε νινθιεξσκέλσλ κειεηψλ πάληνηε φκσο απηά ηα
ζρέδηα λα γίλνληαη ζην πιαίζην ηεο ζχληαμεο δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ησλ δαζψλ.
 πκθσλνχκε κε ηελ δεκηνπξγία ηεο Δζληθήο Γεσγξαθηθήο Πιεξνθνξηαθήο Βάζεο
Γεδνκέλσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ζπκπεξηιεθζνχλ νη εθηάζεηο πνπ ζα
πξνθχςνπλ κεηά ηελ ζχληαμε θαη νινθιήξσζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη φρη απφ
κηα απζαίξεηε θαη πξφρεηξε ζρεδίαζε ψζηε λα θαζίζηαηαη απηή αμηφπηζηε
 Πξνηείλνπκε λα ζπκκεηάζρνπλ θαη εθπξφζσπνη ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζηηο επηηξνπέο
παξαθνινχζεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ βφζθεζεο ηνπ
άξζξνπ 9. Λφγσ ηνπ φηη ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. εθπξνζσπεί φιεο ηηο επηζηεκνληθέο
εηδηθφηεηεο θαη ηνπο Γεσηερληθνχο πνπ εκπιέθνληαη ζην αληηθείκελν ηεο βφζθεζεο
θαη ηεο θηελνηξνθίαο (Γεσπφλνη, Γαζνιφγνη θαη Κηελίαηξνη) ε δηεπηζηεκνληθφηεηα
πνπ ζα επηηεπρζεί κε απηή ηελ εθπξνζψπεζε ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζην έξγν ηεο
επηηξνπήο.


Δπίζεο είλαη ακθηζβεηνχκελε ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 2 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ γηα
ην αλ δηθαηψκαηα βνζθήο ησλ δεκνζίσλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ δχλαηαη λα
δηαηεζνχλ, φπσο πξνέβιεπε ην άξζξν 103 ηνπ Ν.Γ. 86/1969 κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
νπνίνπ (κφλν απηνχ) παξαρσξνχληαη ηα δηθαηψκαηα βνζθήο θαη νη εμ’ απηψλ
πξφζνδνη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.. Γελ είκαζηε αληίζεηνη ζηελ
είζπξαμε απηψλ ησλ πφξσλ απφ ηνπο δήκνπο, αθνχ είλαη θαη αληαπνδνηηθνί γηα
ηνπο θηελνηξφθνπο (γηα θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο, δξφκσλ, πνηίζηξεο θ.ι.π.),
ζηελ δπζκελή κάιηζηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη νη δήκνη, αιιά κε ηνλ
ηξφπν πνπ απηή επηρεηξείηαη δελ μέξνπκε αλ ζα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηεζεί.

Γιαθυνούμε όμυρ και με ηιρ διαηάξειρ ηος παπόνηορ νομοζσεδίος πος αθοπούν:
 Με ηνλ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 1, δηφηη ε έλλνηα βνζθήζηκεο γαίεο θαη βνζθφηνπνη δελ
είλαη ραξαθηεξηζκφο ηεο κνξθήο κηαο έθηαζεο, αιιά θαζνξηζκφο ησλ ρξήζεσλ
ηεο. Ζ ρξήζε κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ βιάζηεζεο ζηνλ πξναλαθεξφκελν
νξηζκφ, είλαη ίδηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξηζκνχ ησλ Γαζψλ θαη Γαζηθψλ
Δθηάζεσλ ηεο εξκελεπηηθήο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ πληάγκαηνο θαη ησλ
παξ.1,2,3,5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.998/79 φπσο ηζρχεη.
 Με ηελ απνκφλσζε θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ βνζθνηφπσλ, πνπ είλαη ε
θηινζνθία πνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ,. απφ ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ
νξεηλνχ ρεξζαίνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο
 Σελ ζχληαμε μερσξηζηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ησλ βνζθνηφπσλ πνπ είλαη ζηελ
βαζηθή ηδέα ηνπ ελ ιφγσ λνκνζρεδίνπ. Αληηζέησο απηά φπσο αλαθέξνπκε
παξαπάλσ πξέπεη λα εληαρζνχλ ζηα δαζηθά δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα.
 ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ βνζθνηφπσλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε δάζε θαη
δαζηθέο εθηάζεηο κφλν γηα βφζθεζε (άξζξν 8 παξ. 3 ηνπ ζρεδίνπ) φπνπ
απαγνξεχεη θάζε άιιε επέκβαζε επ’ απηψλ. Δδψ πξνβιέπεηαη λα ππάξμεη
πξφβιεκα κε επεκβάζεηο πνπ ζα αθνξνχζαλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε
κειηζζνθνκία θαη ε αλαςπρή νη νπνίεο ελδερνκέλσο ηνπηθά λα παξεκπνδίδνπλ ηελ
βφζθεζε αιιά είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ην δάζνο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ, ηηο
ινηπέο επεκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Σ Κεθάιαην ηνπ 998/1979 φπσο
ηζρχζεη θαη ηηο δαζψζεηο - αλαδαζψζεηο.
 Με ηελ πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε λα θαηαξγήζεη ην άξζξν 103 ηνπ Ν.Γ. 86/1969.
Γηφηη κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ απηνχ νη δαζηθέο αξρέο παχνπλ λα ξπζκίδνπλ
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην επηηξεπηφ ηεο βνζθήο ζε δεκφζηα δάζε, κεξηθψο
δαζνζθεπείο εθηάζεηο θαη κε πεδηλά ρνξηνιίβαδα θαη ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηνπ
ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο, φπσο φξηδε ην άξζξν απηφ. Με ιίγα ιφγηα απνθφπηεηαη ε
βφζθεζε απφ ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο πξάγκα επηζηεκνληθψο
κε απνδεθηφ.
Κιείλνληαο ηα ζρφιηα καο επί ηνπ αλσηέξσ λνκνζρεδίνπ φζνλ αθνξά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ, ζρεηηθά κε ηνπο βνζθνηφπνπο θαη ηελ θηελνηξνθία, ζέινπκε λα ηνλίζνπκε φηη
δηαθσλνχκε κε ηελ ινγηθή ηνπ λφκνπ πνπ πξνηίζεηαη λα επηιχζεη εθ ησλ πζηέξσλ, ην
πξφβιεκα ησλ επηιέμηκσλ βνζθνηφπσλ, πξνρσξάεη ζηελ απνθνπή ησλ βνζθνηφπσλ απφ
ηελ δαζνπνληθή επηζηήκε κε φιεο ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο πνπ ζα επηθέξεη ηφζν ζηα
δάζε φζν θαη ζηνπο βνζθνηφπνπο θαη ζηνπο θηελνηξφθνπο. Ζ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηνπ
ππφ ςήθηζε ζρεδίνπ λφκνπ «Βνζθήζηκεο γαίεο Διιάδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζα ζεκάλεη

θαη ηελ εληφο δεθαεηίαο νπηζζνδξφκεζε ησλ ειιεληθψλ δαζψλ ζηηο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχζαλ ην 1930.
Λχζεηο ππάξρνπλ γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ επηδνηήζεσλ ζηνπο θηελνηξφθνπο καο θαη
ηηο αλαθέξνπκε ζην παξαπάλσ θείκελν καο. Σν ζσζηφηεξν φκσο γηα ηελ Διιεληθή
πνιηηεία ζα ήηαλ λα ιχζεη πξψηα ην ζέκα ηεο ζχληαμεο Δζληθνχ Γαζνινγίνπ θαη
Κηεκαηνινγίνπ, λα θαηαξηίζεη ρέδην Υσξνηαμηθψλ Υξήζεσλ Γεο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα
δερηεί θαη λα εθαξκφζεη κηα ΚΑΠ φπνπ νη επηδνηήζεηο ζα δίλνληαη κε βάζε ηηο βνζθήζηκεο
εθηάζεηο θαη ηα βνζθνηφπηα. Απηέο ηηο δηαδηθαζίεο έρνπλ ήδε εθαξκφζεη εδψ θαη ρξφληα νη
πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο θαη δελ έρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ
Νέα ΚΑΠ. ηελ ρψξα καο φκσο ζπλέβε ην αληίζεην μεθηλψληαο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
Νέαο ΚΑΠ ρσξίο λα ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο πξνυπνζέζεηο (Γαζνιφγην, Κηεκαηνιφγην,
Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θ.ι.π.), γηα απηφ θαη ηξέρνπκε πίζσ απφ ηηο εμειίμεηο ςεθίδνληαο
λνκνζρέδηα πνπ πηζηεχνπκε φηη ζα κπαιψζνπλ ηα πξνβιήκαηα, αιιά ζηελ νπζία ζα
πξνθαιέζνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα θαη δπζεπίιπηα.
Γιαηάξειρ ηος ζσεδίος νόμος πος αθοπούν ηον ΔΛΓΑ
ην ίδην ζρέδην λφκνπ εληνπίζακε θαη αξθεηέο ηξνπνπνηεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
ΔΛΓΑ θαη ην έξγν ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 16 παξ.4 ηνπ ελ ιφγσ λνκνζρεδίνπ
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ΔΛΓΑ λα πξνζιακβάλεη επνρηαθφ πξνζσπηθφ απνηεινχκελν
απφ ηερλνιφγνπο γεσπνλίαο (αλεμαξηήηνπ εηδίθεπζεο, ρσξίο αληίζηνηρε εκπεηξία θαη
αζρέηνπο κε ην αληηθείκελν) γηα ηελ εθηηκεηηθή δηαδηθαζία ησλ δεκηψλ. Αλ κε ηη άιιν είλαη
πνιχ άδηθν λα εμηζψλεηαη ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη επάξθεηα ησλ απνθνίησλ ησλ
Γεσπνληθψλ θαη Κηεληαηξηθψλ ρνιψλ 5εηνχο θνίηεζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ κε ηνπο
απνθνίηνπο

Σερλνινγηθψλ

Ηδξπκάησλ

3εηνχο

θαη

4εηνχο

θνίηεζεο

γηα

ιφγνπο

κηθξνπνιηηηθνχ νθέινπο.
Έηζη ζα επέιζεη κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ ηζνπέδσζε πξνο ηα θάησ ηεο πνηφηεηαο
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΛΓΑ πξνο ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο θηελνηξφθνπο
θαζηζηψληαο ηελ εθηηκεηηθή δηαδηθαζία ιηγφηεξε αμηφπηζηε, θάηη ην νπνίν ζα έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ κεηέπεηηα απαμίσζε ηνπ Οξγαληζκνχ. Δηδηθφηεξα ζηηο κέξεο καο πνπ ν
ΔΛΓΑ είλαη έλαο απφ ηνπο ιίγνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζηεξηρηνχλ
νη αγξφηεο θαη νη θηελνηξφθνη ηεο ρψξαο καο, πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη έλαλ
πνιιαπιφ ξφιν ζηα γεσξγνθηελνηξνθηθά ηεθηαηλφκελα. Αλ ην Τπνπξγείν επηζπκεί ηελ
αλαβάζκηζε ηνπ νξγαληζκνχ, ηφηε απηή δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ρξήζε επηζηεκνληθνχ
πξνζσπηθνχ θαηψηεξεο εθπαηδεπηήο βαζκίδαο, ρακειήο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο, ρσξίο
ζρεηηθή εκπεηξία θαη ζρεηηθφηεηα κε ην αληηθείκελν (π.ρ. ηερλνιφγνπο γεσπνλίαο

ζεξκνθεπηαθψλ θαιιηεξγεηψλ). Γελ είλαη δπλαηφλ ινηπφλ ζην βσκφ ησλ κηθξνπνιηηηθψλ
ζπκθεξφλησλ λα ζπζηαζηεί ε ππνβάζκηζε ηεο εθηηκεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα νδεγήζεη
ζηελ ηειηθή απαμίσζε ηνπ ΔΛΓΑ δεκηνπξγψληαο πνιιαπιάζηα πξνβιήκαηα ηφζν ζηνλ ίδην
ηνλ νξγαληζκφ θαη ζην Τπνπξγείν, φζν θαη ζηελ γεσξγία θαη θηελνηξνθία ηεο παηξίδαο
καο. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο πξνηείλνπκε ηελ απφζπξζε απηήο ηεο δηάηαμεο.
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