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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  Αθήνα 18/10/2019 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  Αρ. Πρωτ.:. 47 

(Π.Ε.Γ.Δ.Υ.)    
  ΠΡΟΣ:    1. Υπουργό Αγροτικής  
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 (Γραφείο 112)   Ανάπτυξης & Τροφίμων 

 101 76  Αθήνα   κ. Μαυρουδή Βορίδη 
Τηλ: 
Fax: 

210 212 4133/4309 
210 212 4127  2. 

  
Υπουργό Περιβάλλοντος  
και Ενέργειας  

Email: pegdy.geoponoi@gmail.com   κ. Κωστή Χατζηδάκη 
     
  ΚΟΙΝ:    1.  Υφυπουργό Αγροτικής  
    Ανάπτυξης & Τροφίμων 
    κα. Φωτεινή Αραμπατζή 
      2. Υφυπουργό Αγροτικής  
    Ανάπτυξης & Τροφίμων 
    κ. Κων/νο Σκρέκα 
      3.  Γενικό Γραμματέα Αγροτικής 
    Ανάπτυξης κ Τροφίμων 
    κ. Γεώργιο Στρατάκο 
      4. Γενικό Γραμματέα Αγροτικής 
    Πολιτικής και Διαχείρισης 
    Κοινοτικών Πόρων 
    κ. Κων/νο Μπαγινέτα 
    Αχαρνών 2 
    10176 Αθήνα 
      5. Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. 
      6. Π.Σ. Π.Ε.Γ.Δ.Υ. 
      7. Γεωπόνους, μέλη μας 
                       Έδρες τους 
     

ΘΕΜΑ: “Η Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π.) της Χώρας σε κίνδυνο” 

Κύριοι Υπουργοί, 

 

Η Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Γ.Δ.Υ) απευθύνεται σε σας 

λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις και την εμπειρία των συναδέλφων Γεωτεχνικών των ΠΕΧΩΠ, 

προκειμένου να σας καταθέσει τον προβληματισμό της σχετικά με τους κινδύνους που κατά τη 

γνώμη της διατρέχει η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π.) της χώρας μας από την 

επιχειρούμενη αλόγιστη χρήσης της. 

Όπως γνωρίζεται εκ του συντάγματος της χώρας μας προστατεύεται η “γεωργική γη υψηλής 

παραγωγικότητας ( Γ.Γ.Υ.Π )” (άρθρο 24). Επίσης βάσει του νόμου 2637/1998 (άρθρο 56 παράγρ. 6 

περίπτ.) α) προστατεύεται – εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κυρίως για εθνικούς λόγους – η 



2 

γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας ( Γ.Γ.Υ.Π ). Σε εφαρμογή του προαναφερόμενου νόμου 

πληθώρες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), όπως για παράδειγμα η με αρ. 168040/3.9.2010 ΚΥΑ 

των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 1528/7.9.2010), έχουν περιγράψει σαφώς τι ορίζεται “Γεωργική (Αγροτική) Γη”, τί 

ορίζεται “Ποιότητα της Γεωργικής Γης”, τί ορίζεται “Παραγωγικότητα της Γεωργικής Γης”, καθώς και 

τα οκτώ Κριτήρια Ποιότητας (Κ.Π.) με τα οποία διαβαθμίζεται η Γεωργική (Αγροτική) Γη σε υψηλής, 

μέσης και απλής παραγωγικότητας. 

Μεταγενέστερη νομοθεσία έδωσε κατά περιόδους το δικαίωμα (ν. 3851/2010) για 

περιορισμένη χρήση της Γ.Γ.Υ.Π. ( 1% κατ’εξαίρεση σε κάθε περιφερειακή ενότητα) και για άλλους 

ειδικούς σκοπούς – συγκεκριμένα για εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε ) – κάτι 

που τελικά “καταργήθηκε” με άλλον νόμο (ν. 4015/2011,  άρθρο 21 ). 

Πρόσφατα επαναδιατυπώθηκε στο άρθρο 14 του Π.Δ. 59/2018 “Κατηγορίες και περιεχόμενο 

χρήσεων γης” η απαγόρευση της εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε Γ.Γ.Υ.Π. διότι οι εκτάσεις που 

καλύπτουν για παραγωγή ρεύματος είναι πολύ μεγάλες εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες ΑΠΕ και 

είμαστε σίγουροι πως δεν επιθυμούσατε να προτείνετε εσείς τις λεγόμενες ειδικές διατάξεις νόμου 

(δηλ. εξαιρέσεις) που θα επιτρέπουν τέτοιου είδους αλλαγές.  

¨Όλα τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι όλοι κόπτονται να προστατεύσουν την Γ.Γ.Υ.Π., αλλά 

τελευταία εδώ και ένα χρόνο ερμηνεύονται κατά το δοκούν νόμοι και ΚΥΑ όπως παραδείγματος 

χάρη ο ν.4178 /2013 που επιτρέπει την δόμηση σε Γ.Γ.Υ.Π. σε απόσταση 200 ή 150 μέτρων από 

Εθνικούς – επαρχιακούς ή δημοτικές οδούς (δόμηση εδώ και ένα χρόνο περάσανε και τα 

φωτοβολταϊκά ενώ ο νόμος είναι σε ισχύ από το 2013). 

Δηλαδή καταργήσαμε το κατ’ εξαίρεση 1% σε ΓΓΥΠ και αν υπολογίσουμε τις εκτάσεις που θα 

χαθούν με τα ανακαλυφθέντα παράθυρα-κερκόπορτες της νομοθεσίας μας υπερβαίνουμε το 20% 

(αλοίμονο στις επόμενες γενεές!!!). 

Με την εκτενή ανωτέρω εισαγωγή μας θέλαμε να τονίσουμε ότι άμεσα  το Υπ.Α.Α.Τ, με το 

συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, πρέπει να παρέμβουν νομοθετικά και να 

σταματήσουν τον ακροτηριασμό της Γ.Γ.Υ.Π. 

Το σωματείο μας δεν είναι αντίθετη σε επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον και ούτε αγνοεί 

τις προκλήσεις των καιρών, αλλά έχει ισχυρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις στις καιροσκοπικές 

αντιμετωπίσεις του. Λύσεις υπάρχουν δίδοντας τις άγονες εκτάσεις που δεν είναι και ολίγες. Ας 
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δούμε και τα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη με παρόμοιο εδαφολογικό ανάγλυφο (π.χ Ισπανία) τί 

πράττουν. Κανένας δεν ανοίγει τα παράθυρα να στερήσει από τις επόμενες γενεές την Γ.Γ.Υ.Π. Η 

διατήρηση και προστασία της γης αυτής, πολύ δε περισσότερο της Γ.Γ.Υ.Π, επιβάλλεται από την 

συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Ως Γεωπόνοι επιστήμονες είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα φυσικού 

περιβάλλοντος και πιστεύουμε ότι η χρήση τόσο των φυσικών πόρων, όσο και οι παντός είδους 

επεμβάσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές  περιβάλλον πρέπει να γίνονται με σύνεση και με το 

βλέμμα στις επόμενες γενεές και στην πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη. Το να γεμίσουμε τα εύφορα 

και παραγωγικά χωράφια μας με μελλοντικά “κουφάρια” προσδοκώντας βραχυχρόνια κέρδη είναι η 

πλέον λάθος επιλογή γιατί εμείς δεν θέλουμε να είμαστε αρεστοί, αλλά μόνο χρήσιμοι. 

Κύριοι Υπουργοί 

Η συγκεκριμένη επιστολή μας κρούει τον “κώδωνα του κινδύνου” για ένα σημαντικό και εν τη 

γενέσει του πρόβλημα και ευελπιστούμε να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο 

από εσάς που έχετε σήμερα την εποπτεία της πρωτογενούς παραγωγής και του περιβάλλοντος, 

όσο και από τους συναρμόδιους Υφυπουργούς.  

Κλείνοντας την παρέμβασή μας, συνοψίζουμε τις σκέψεις μας προτείνοντας τα εξής: 

 Η Πολιτεία δεν πρέπει να προάγει την εγκατάλειψη της γεωργικής γης, αλλά και ταυτόχρονα 

να μην είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη και στις νέες τεχνολογίες. Πιστεύουμε στις θεμιτές 

ισορροπίες μεταξύ προστασίας γης/περιβάλλοντος και ανάπτυξης. 

 Απόλυτη Προστασία της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π.) χωρίς 

“επιτήδειες” εξαιρέσεις.  

 Διευκρινίζουμε ότι άμεσα πρέπει να κλείσει το παράθυρο των δρόμων του ν.4178/2013. 

 Εξέταση των δυνατοτήτων επιλογής, (όπως γίνετε και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη) από τους 

Δήμους & Δ. Ενότητες και υπόδειξης των άγονων δημόσιων ή ιδιωτικών εκτάσεων για δημιουργία 

Φ/Β πάρκων και λοιπών Α.Π.Ε. και η επιλογή αυτών των εκτάσεων πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη 

προσοχή και με την συνδρομή των ΠΕΧΩΠ. Θεωρούμε ότι οι επενδύσεις τέτοιου είδους γίνονται 

συγκροτημένα, ελεγχόμενα και με δημιουργία υποδομών (π.χ δρόμων, ένα δίκτυο μεταφοράς ηλ. 

Ενέργειας υψηλών προδιαγραφών και οργανωμένης πυροπροστασίας) και όχι να είναι διάσπαρτες 

κατά το δοκούν μέσα στα αγροκτήματα  γιατί εκεί “βολεύει” τους επενδυτές. 
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Τέλος σας γνωρίζουμε ότι: 

Η Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Γ.Δ.Υ.) ενώνει την φωνή της με το 

σύνολο των κατοίκων, των Δημάρχων και των Συλλόγων της περιοχής των Αγράφων που αγωνίζονται 

ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή τους. 

Εκφράζει την αντίθεση της στην σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις αλπικές 

ζώνες των Αγράφων γιατί είναι περιοχές ευαίσθητες, ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000 και 

αποτελούν μοναδικούς βιότοπους που διατηρούν αδιατάρακτη στον χρόνο την φυσική ισορροπία. Η 

καταστροφή των αλπικών λιβαδιών και δασών θα προκαλέσει μη αναστρέψιμες μεταβολές και 

σημαντική υποβάθμιση της περιοχής. 

Δεν είναι δυνατόν στο όνομα της κλιματικής αλλαγής να υποβαθμίζουμε το δασικό φυσικό 

περιβάλλον της χώρας μας. 

 

Για το Δ.Σ. 
 

 
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         
 
 
 
 
             ΖΑΧΙΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
 


