ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΩΘΕΙ
Με πολύ ενδιαφέρον και συγκρατημένη αισιοδοξία ο Σύνδεσμος
Ελληνικού Οίνου και γενικότερα ο αμπελοοινικός κόσμος
υποδέχτηκε την κατάθεση της τροπολογίας στο νομοσχέδιο του
ΥΠΕΚΑ περί ενεργειακών επιθεωρητών κλπ. Που συζητείται στη
Βουλή, η οποία καταργεί τις παραγράφους 11 (α) και (β) του
άρθρου 51 του Ν. 4178/2013.
Οι υπό κατάργηση διατάξεις επιτρέπουν σήμερα, κατά
παρέκκλιση την χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας
δόμησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής
Παραγωγικότητας έστω και μικρότερες των 4 στρεμμάτων.
Ατυχώς αναφέρεται απαξιωτικά από φορείς και δημοσιογράφους
ότι η εν λόγω τροπολογία θα καταστήσει τα εν λόγω ακίνητα
« χωράφια ».
Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια παρέμβαση που θα
θέσει τέλος σε έναν μηχανισμό που κατέστη από εξαίρεση
κανόνας, υποβαθμίζοντας το περιβάλλον, την αισθητική της
υπαίθρου
και
κατατρώγοντας
την
υπάρχουσα
μικρή
καλλιεργήσιμη γη.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Νόμο 2945/2001, «σε
αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από την Διεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας
απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας
εκτός από τη (γεωργική εκμετάλλευση)». Με την Κ.Υ.Α. υπ’αριθ.
168040/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1528/7-9-2010) οι αμπελουργικές
ζώνες ΠΟΠ δύνανται να αναγνωριστούν ως γεωργική γη υψηλής
παραγωγικότητας ( ΚΥΑ 168040 ΦΕΚ 1528Β/7-9-2010).
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Η υπό συζήτηση τροπολογία είναι ένα μικρό βήμα για την
διατήρηση και αξιοποίηση της γεωργικής γης κατά τα πρότυπα
των σύγχρονων κρατών, όπου ο σαφής καθορισμός των χρήσεων
γης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της
γεωργίας και την ορθολογική οικιστική ανάπτυξη.
Την ώρα που ο αγροτικός κόσμος μαστίζεται από την οικονομική
δυσπραγία και η Χώρα αναζητά τρόπους να αναπτύξει την
πρωτογενή παραγωγή της, η σχετική τροπολογία κινείται στην
σωστή κατεύθυνση. Για κλάδους μάλιστα όπως η αμπελουργία
και η οινοποιία που δεν είναι ανταγωνιστικές λόγω του μικρού
γεωργικού κλήρου (ο Μέσος Όρος είναι 6 στρέμματα! ) κάθε
μέτρο που υποβοηθά τη σωτηρία της γεωργικής γης πρέπει να
ενθαρρύνεται.
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