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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένας τομέας με ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την ενεργειακή μετάβαση από τα 
ορυκτά καύσιμα στην «πράσινη ενέργεια» για τη σταδιακή επίτευξη του 
στόχου της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050, είναι η γεωργία, η 

οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον κύκλο του άνθρακα στον πλανήτη. 
Η γεωργία και ο αγροδιατροφικός τομέας γενικότερα (συμπεριλαμβανομένων 
πέραν της πρωτογενούς παραγωγής και των μεταφορών, της βιομηχανίας 
τροφίμων, των χημικών βιομηχανιών για την παραγωγή αγροεφοδίων κ.λπ) 
καταναλώνουν και παράλληλα παράγουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας, οι 
οποίες εκτιμώνται στο ένα τρίτο περίπου των συνολικών εκπομπών Αερίων 
του Θερμοκηπίου (ΑτΘ) παγκοσμίως, επηρεάζοντας αμφίδρομα σε σημαντικό 
βαθμό τις εκπομπές ΑτΘ, γεγονός που στην Ευρώπη άρχισε να εκτιμάται στις 
πραγματικές του διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει από την 
Πράσινη Συμφωνία στην ΕΕ και τον Κλιματικό Νόμο στη χώρα μας. 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Σχετικά με τη σημασία της γεωργίας στο μεγάλο πρόβλημα της επισιτιστικής 
επάρκειας, το οποίο εμφανίζεται βέβαια με άλλη ένταση στις διάφορες περιοχές 
του πλανήτη -αλλά ορθώνεται ακόμη πιο απειλητικά σήμερα σε διεθνές επίπεδο 
λόγω της εξελισσόμενης ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία- 
αρκεί να αναφερθούν τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα ο Οργανισμός 
Τροφίμων και Γεωργίας (FAO)5. Σύμφωνα με αυτά, από το 2014 άρχισε να 
αυξάνει και πάλι το ποσοστό του υποσιτιζόμενου πληθυσμού του πλανήτη. Το 
2019, περίπου το 9% του παγκόσμιου πληθυσμού, υπέφερε από πείνα, το 20% 
του πληθυσμού της Αφρικής  υποσιτιζόταν και 690 εκατ. άνθρωποι πεινούσαν 
(το 2000 ο αριθμός αυτός ήταν 121 εκατ.). Το ίδιο έτος, το 10% περίπου του

2 Engler, N. and M. Krarti, 2021. Review of energy efficiency in controlled environment agriculture. Renewable 
and Sustainable Energy Reviews, 141:110786. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110786

3  The European Green Deal, COM (2019) 640 final Brussels.

4 European Climate Law. REGULATION (EU) 2021/1119 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 
401/2009 and (EU) 2018/1999.
5 FAO. 2020. World Food and Agriculture - Statistical Yearbook 2020. Rome. https://doi.org/10.4060/cb1329en  
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παγκόσμιου πληθυσμού ζούσε κάτω από πολύ σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια. 
Σε ό,τι αφορά την τροφή που λαμβάνουν οι άνθρωποι, μετρημένη σε θερμίδες 
ανά άτομο και ανά ημέρα, το 2019 ήταν κατά μ.ό. σε παγκόσμια κλίμακα 2870 kj 
(στην Ευρώπη και στην Αμερική ήταν 3500 kj). Σε ό,τι αφορά τη μέση ποσότητα 
πρωτεΐνης σε γραμμάρια κατ’ άτομο και ημέρα είναι περί τα 80g σε παγκόσμιο 
επίπεδο (περί τα 25g ζωικές και 75g φυτικές), περί τα 100g στην Ευρώπη και 
Αμερική (60g από ζωικές πηγές και 40g από φυτικές)  και περί τα 60g στην 
Αφρική (15g ζωικές και 45g φυτικές). Οι διαφορές στη διαθεσιμότητα και την 
πρόσληψη τροφής μεταξύ των διαφόρων περιοχών του πλανήτη αντανακλώνται 
και στις συνέπειες, όπως αυτές εκφράζονται στον αναπτυγμένο κόσμο μέσω π.χ. 
της παχυσαρκίας, τα ποσοστά της οποίας είναι αντίστροφα από την πρόσληψη 
τροφών. Έτσι η παχυσαρκία στους ενήλικες στην Ευρώπη και Αμερική ήταν 
περίπου 27% το 2016 έναντι 12% περίπου σε παγκόσμια κλίμακα και 7% περίπου 
στην Ασία. Όπως αναφέρεται σε μία πρόσφατη πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση6, αν 
και η υγειονομική κρίση λόγω του κορονοϊού δεν προκάλεσε έντονα προβλήματα 
στην προσφορά τροφίμων και τα παγκόσμια αποθέματα σε βασικά τρόφιμα 
κρίνονταν ικανοποιητικά για το έτος 2020, δύο χρόνια μετά, λόγω της ενεργειακής 
κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, το θέμα της επισιτιστικής επάρκειας 
επανέρχεται με ένταση και αναδεικνύει την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης 
και εγρήγορσης από τις δημόσιες αρχές λόγω των απρόβλεπτων οικονομικών, 
κλιματικών και γεωπολιτικών παραγόντων.

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι προοπτικές της επισιτιστικής επάρκειας σε 
συνδυασμό με την εξέλιξη βασικών συντελεστών του περιβάλλοντος, είναι 
απαραίτητο να γνωρίζουμε το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί σήμερα η γεωργία. 
Σύμφωνα με τα δεδομένα του FAO5 μεταξύ 2000 και 2018 την τελευταία 20ετία 
η γεωργική γη και οι δασικές εκτάσεις μειώθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 
78 και 90 εκατ. εκτάρια αντίστοιχα. Η μισή περίπου γεωργική γη καλλιεργείται 
με σιτηρά, το 40% των οποίων παράγεται στη Ρωσία και την Ουκρανία, γεγονός 
που έχει ιδιαίτερη σημασία, εάν λάβουμε υπόψη τα όσα συμβαίνουν αυτή την 
περίοδο στις περιοχές αυτές. Ταυτόχρονα  τεράστιες εκτάσεις στην Αφρική 
κυρίως, βρίσκονται σε καθεστώς έλλειψης νερού σε ποσοστό 100%. Στο ίδιο 
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διάστημα οι εκπομπές ΑτΘ από τη γεωργία αυξήθηκαν κατά 16% με το 40% 
αυτών να προέρχονται από την κτηνοτροφία. Σημειώνεται για παράδειγμα, 
ότι η παραγωγή βοδινού κρέατος προκαλεί 45 φορές μεγαλύτερη ποσότητα 
ΑτΘ σε σύγκριση με το κρέας των πουλερικών. Σε όλα αυτά πρέπει να 
λαμβάνεται σταθερά υπόψη η ραγδαία αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού με 
ρυθμούς 250.000 ανά ημέρα. Μάλιστα εκτιμάται ότι το 2100 θα ανέρχεται σε 12 
δισεκατομμύρια7. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η γεωργία διαδραματίζει 
και θα συνεχίζει να διαδραματίζει τον πρώτιστο ρόλο στην εξασφάλιση της 
επισιτιστικής επάρκειας και της επιβίωσης του ανθρώπου, αλλά και στην εξέλιξη 
της περιβαλλοντικής κρίσης. 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η βιωσιμότητα της γεωργίας συνδέεται άρρηκτα 
με την εξέλιξη και βιωσιμότητα των ανθρώπων στον πλανήτη και επομένως η 
ορθή διαχείριση των παραγόντων που την επηρεάζουν πρέπει να συγκεντρώνει 
το ενδιαφέρον και τη φροντίδα των αρμόδιων φορέων.  Είναι προφανές ότι 
η βιωσιμότητα  της γεωργίας προϋποθέτει την οικονομική βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η οποία σχετίζεται καθοριστικά με το κόστος 
παραγωγής και τη δυνατότητα εξασφάλισης κάποιου κέρδους, ώστε να είναι 
δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας τους. Μεταξύ των στοιχείων του κόστους 
παραγωγής το ενεργειακό κόστος κατέχει πρωτεύουσα θέση, ιδιαίτερα σε 
μια περίοδο σαν αυτή που διανύουμε, στην οποία εκτός των άλλων κρίσεων 
-οικονομική και υγειονομική- έχει προστεθεί και η ενεργειακή κρίση. Η γεωργία 
καταναλώνει σημαντικά ποσά ενέργειας, τόσο με άμεσο τρόπο, όπως μέσω των 
καυσίμων που χρησιμοποιούνται, όσο και με έμμεσο τρόπο, μέσω των διαφόρων 
εισροών που συνδέονται με την ενέργεια, όπως τα λιπάσματα. Το ποσοστό του 
συνολικού κόστους παραγωγής που οφείλεται στα καύσιμα, εκτιμάται ότι είναι 
50% περίπου. Με δεδομένη τη συνεχή αύξηση της τιμής της ενέργειας τόσο 
των καυσίμων όσο και της ηλεκτρικής ενέργειας, που επηρεάζει πολύ έντονα 
το κόστος παραγωγής και τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
αναζητούνται διάφορες εναλλακτικές πρακτικές που θα αποφορτίσουν από τη 
σκοπιά του κόστους τη λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αυτό είναι

7  Pimentel and Pimentel, 2003. World population, food, natural resources, and survival. World Futures: The 
Journal of General Evolution, 59:3-4, 145-167, DOI: 10.1080/02604020310124 
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ιδιαίτερα κρίσιμο στη χώρα μας, ύστερα και από την εκρηκτική αύξηση της 
ενέργειας το τελευταίο διάστημα, λόγω και της πολιτικής που ακολουθήθηκε 
προς τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, ιδιαίτερα δε λόγω της βίαιης 
απολιγνιτοποίησης που ανακοινώθηκε το 2019 και της τόσο στενής εξάρτησης 
από το φυσικό αέριο, το κόστος του που φαίνεται να επιδεινώνεται ακόμα πιο 
πολύ με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ως παράδειγμα για το πως διαμορφώνεται 
στην πραγματικότητα η κατάσταση σχετικά με την επίδραση της αύξησης της 
ενέργειας στη γεωργική παραγωγή, αναφέρεται η περίπτωση καλλιέργειας 
βαμβακιού στη Θεσσαλία. Σύμφωνα λοιπόν με τα ισχύοντα σήμερα δεδομένα, 
η αύξηση του κόστους παραγωγής του βαμβακιού στη Θεσσαλία που οφείλεται 
μόνο στην αύξηση της τιμής της ενέργειας και της τιμής των λιπασμάτων, η 
οποία αποδίδεται και αυτή κυρίως στην αύξηση της τιμής της ενέργειας, θα 
αναπροσαρμοσθεί αυξητικά από το 2021 στο 2022 με βάση τις σημερινές τιμές 
κατά 45% περίπου, ποσοστό που αναλύεται ως εξής: το κόστος των λιπασμάτων 
από 25 περίπου €/στρ. αυξήθηκε σε 52 €/στρ., το κόστος άρδευσης από 26  €/
στρ. σε 34 €/στρ. και το κόστος κατανάλωσης πετρελαίου από 50 σε 62 €/στρ.8.

ΓΕΩΡΓΙΚH ΠΑΡΑΓΩΓH ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ως μία σοβαρή εναλλακτική λύση στην αντιμετώπιση του ενεργειακού 
προβλήματος στη γεωργία, προβάλλει με πειστικό τρόπο η χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), -αιολική, γεωθερμική, παλιρροϊκή, 
κυματική, υδροηλεκτρική, ενέργεια από βιομάζα, ενέργεια από βιοαέρια και 
ιδιαίτερα ηλιακή ενέργεια, η οποία αξιοποιείται κυρίως μέσω της ανάπτυξης 
φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒΣ), τα οποία μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια 
σε ηλεκτρική. Η ποσότητα της ενέργειας που παράγεται σήμερα από την 
πηγή αυτή παγκοσμίως, είναι η τρίτη σε σειρά κατάταξης, ακολουθώντας την 
υδροηλεκτρική και την ενέργεια από τον άνεμο. Σημειώνεται ότι η ενέργεια 
που παράγεται με τα ΦΒΣ έχει αυξηθεί από μόλις 5 GW το 2005 σε 714 GW 
το 20209, κάτι που οφείλεται αφ’ ενός στη μείωση του κόστους των ΦΒΣ αφ’ 
ετέρου στα κίνητρα που δόθηκαν τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
κρατών, μέσω μιας πολιτικής στην κατεύθυνση μείωσης των εκπομπών ΑτΘ. 
Οι εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας στη γεωργία μπορούν να καλύψουν

8  Προσωπική επικοινωνία με συστηματικό βαμβακοπαραγωγό της περιοχής
9  IRENA. Renewable Capacity Statistics 2021; International Renewable Energy Agency (IRENA): Abu Dhabi, 
United Arab Emirates, 2021; ISBN 978-92-9260-342-7.



σημαντικές ανάγκες της γεωργικής παραγωγής, όπως η ξήρανση των 
προϊόντων και της βιομάζας, η θέρμανση  των γεωργικών εγκαταστάσεων, η 
άντληση του υπόγειου νερού για άρδευση ή και η θέρμανση θερμοκηπίων, 
αντικαθιστώντας αντίστοιχες ποσότητες καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Επειδή όμως η εγκατάσταση των ΦΒΣ συνεπάγεται κάλυψη γεωργικής γης, 
η οποία αφαιρείται από την παραγωγή, μία διερεύνηση των συνεπειών αυτής 
της επίπτωσης από την εξάπλωση των ΦΒΣ θεωρείται απαραίτητη, ιδιαίτερα 
σε χώρες όπως η Ελλάδα, στην οποία το μικρό μέγεθος του γεωργικού κλήρου 
(μ.ό. περίπου 50 στρ.), όπως είναι γνωστό, αποτελεί μία βασική αδυναμία του 
πρωτογενή τομέα της γεωργίας10. Το 2108 η πρώτη χώρα σε χρησιμοποίηση 
ηλιακής ενέργειας ήταν η Κίνα (44,4 GW) και ακολουθούσαν οι ΗΠΑ (10,6 
GW), η Ινδία (8,3 GW), η Ιαπωνία (6,6 GW), η Αυστραλία (5,3 GW) και η 
Γερμανία (2,9 GW)11. Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Γερμανία κατέχει την πρώτη 
θέση, ακολουθώντας την η Ιταλία, η Γαλλία, η Αγγλία και η  Ισπανία. Σε ό,τι 
αφορά το γενικό νομοθετικό πλαίσιο ευρωπαϊκό και εθνικό το οποίο διέπει 
την ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμπεριλαμβανομένης και της ηλιακής, 
αυτό καθορίζεται από την οδηγία 2018/2001/EU της 11/12/201812 σχετικά με 
την προώθηση και χρήση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και το Εθνικό 
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα13 (ΕΣΕΚ). Σύμφωνα με την οδηγία της 
ΕΕ, μέχρι το 2030 θα πρέπει τα κράτη-μέλη να διασφαλίζουν ότι το 32% της 
κατανάλωσης της συνολικής ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, στόχος που θα επιτευχθεί μέσω των ρυθμίσεων του ΕΣΕΚ. 
Με βάση την ελληνική νομοθεσία (ν.2773/1999, ν.3851/2010) αρμόδια Αρχή για 
την έγκριση των αδειών δημιουργίας ΑΠΕ είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
(ΡΑΕ).

ΧΩΡΟΘEΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ

Σε ό,τι αφορά τις θέσεις, στις οποίες επιτρέπεται η εγκατάσταση των ΑΠΕ, 
αυτές καθορίζονται από την ΚΥΑ 49828/3-12-2008 με την οποία εγκρίθηκε το 
«ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού». Ειδικότερα η «χωροθέτηση των 
εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας», δηλαδή των ΦΒΣ, 
ορίζεται στο άρθρο 17, παρ. 1, στο οποίο αναφέρεται επί λέξει ότι «Ως περιοχές 
προτεραιότητας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής
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11 Global Market Outlook for solar power/2019-2023. www.get-invest.eu 
13  DIRECTIVE (EU) 2018/2001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2018 
on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast). Official J. of the EU 21.12.2018. 
13  Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, Ιανουάριος 2019. 

10 Ινστιτούτο ΕΝΑ, Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης: https://bit.ly/3NpvYTb
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ενέργειας μπορεί ενδεικτικά να θεωρηθούν οι περιοχές που είναι άγονες 
ή δεν είναι υψηλής παραγωγικότητας και κατά προτίμηση αθέατες από 
πολυσύχναστους χώρους, και με δυνατότητες διασύνδεσης με το Δίκτυο 
ή το Σύστημα». Στην εικόνα 1 αποτυπώνεται η κατανομή των αιτημάτων και 
οι εγκρίσεις αδειών για την εγκατάσταση ΦΒΣ στην ελληνική επικράτεια. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)14 στο τέλος 
του 2020 είχαν υποβληθεί αιτήσεις που αντιστοιχούσαν σε αδειοδότηση 
παραγωγής 36.000 MW, από τις οποίες εγκρίθηκαν αιτήσεις για παραγωγή 
22.888 MW. Η γεωγραφική κατανομή των αιτήσεων εκτείνεται σε ολόκληρη 
την Ελλάδα, όπως φαίνεται στο σχ. 1.

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Από τα στοιχεία της ΡΑΕ και το σχ. 1 φαίνεται ότι το ενδιαφέρον για την 
χρησιμοποίηση της ηλιακής ενέργειας μέσω των ΦΒΣ είναι πολύ μεγάλο 
και επομένως, οι εκτάσεις που καλύπτονται είναι σημαντικές και θα έχουν 
επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγή, λόγω της μείωσης των καλλιεργούμενων 
εκτάσεων. Επομένως δημιουργείται ένα πρόβλημα που πρέπει αναλυθεί και 
αντιμετωπισθεί. Ποια είναι όμως αναλυτικότερα η κατάσταση σε ό,τι αφορά 
την εγκατάσταση ΦΒΣ στη γεωργική γη;  

Πέραν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με τη γενική νομοθεσία για 
τη χωροθέτηση των ΑΠΕ και ιδιαίτερα των ΦΒΣ, αναφέρονται και τα ακόλουθα:

14https://www.rae.gr/anakoinoseis/9235/  

Σχήμα 1.
Γεωγραφική
κατανομή 
φωτοβολταϊκών 
σταθμών 
στην Ελλάδα15

15 Πηγή: https://geo.rae.gr/ 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/special_report/carbon-farming-europes-new-trend/
https://geo.rae.gr/ 
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Στο άρθρο 24, παρ. 1 του Συντάγματος και της νομολογίας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (ΣτΕ) προβλέπεται με σαφήνεια η προστασία της γεωργικής και 
ιδιαίτερα της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΥΠ). Επιπλέον από 
το 1998 με νόμους (2673/1998, άρθρο 56, παρ. 1 και τον μετέπειτα ν.2945/2001) 
προβλέφθηκε η κατάταξη της γεωργικής γης σε κατηγορίες ποιότητας μέσω 
ΚΥΑ (168040/3-9-2010), ανά νομό, κάτι που, όμως, δεν έχει συντελεστεί μέχρι 
σήμερα. Στη συνέχεια με πλήθος αντιφατικών ή και ασαφών νομοθετικών 
διατάξεων (ενδεικτικά αναφέρονται ν.4178/2013, ν.4643/2019, ν.4711/2020, 
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/30-7-2020, ν.4811/26-6-2021-άρθρα 30 & 56, 
ν.4819/23-7-2021, άρθρο 159, παρ.2), στην ουσία έχει απελευθερωθεί σχεδόν 
πλήρως η αλλαγή χρήσης της γεωργικής γης και η εγκατάσταση ΦΒΣ, με 
αποτέλεσμα μεγάλες εκτάσεις να αφαιρούνται από τη γεωργική παραγωγή και να 
διατίθενται για παραγωγή ενέργειας. Χωρίς να είναι δυνατή η ακριβής εκτίμηση 
των γεωργικών εκτάσεων που άλλαξαν χρήση, δεδομένου ότι δεν παρέχονται 
εύκολα σχετικά στοιχεία από την αρμόδιες αρχές (ΡΑΕ, Περιφέρειες), φαίνεται 
ότι αυτές είναι πολύ μεγάλες. Αυτό άρχισε να γίνεται αισθητό στην περιφέρεια, 
στις οποίες άρχισαν να εκδηλώνονται αντιδράσεις από οργανώσεις αγροτών, 
τις αιρετές Περιφέρειες και πολιτικούς παράγοντες ολόκληρου του πολιτικού 
φάσματος, που ζητούν να αναχαιτισθεί αυτή η έντονη τάση εγκρίσεων αλλαγής 
χρήσης της αγροτικής γης για την εγκατάσταση ΦΒΣ. Φαίνεται λοιπόν πως με 
την ακολουθούμενη πολιτική στη χώρα μας δύο πολύ σημαντικοί τομείς για 
την ελληνική οικονομία και κοινωνία, δηλαδή η γεωργική παραγωγή και η 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, είναι σε ανταγωνιστική σχέση, 
δημιουργώντας διλήμματα ως προς την ακολουθητέα πολιτική. Είναι όμως 
τα διλήμματα αυτά πραγματικά και δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή που 
να ικανοποιεί και τις δύο ορθές και πολύ ωφέλιμες πρακτικές; Η απάντηση 
θεωρούμε ότι είναι αρνητική και ότι μπορούν να ικανοποιηθούν και οι δύο 
αυτές επιλογές, εάν υιοθετηθούν οι ενδεδειγμένες πολιτικές. 

Καταρχάς για να γίνει κατανοητή η σημασία της γεωργικής γης για τη χώρα 
μας αναφέρονται συνοπτικά τα ακόλουθα: Από τα 132 εκατ. στρ. περίπου της 
έκτασης της Ελλάδας, 65 εκατ. στρ. περίπου (ποσοστό περίπου 50%) είναι 
γεωργικές περιοχές, 62.5 εκατ. στρ. (ποσοστό 47%) είναι δάση και φυσικές 
εκτάσεις, 1.8 εκατ. στρ. (ποσοστό 1.35%) καλύπτονται από νερά και οι υπόλοιπες 
(ποσοστό περίπου 2%) είναι τεχνητές εκτάσεις. Η γεωργική γη κατανέμεται 
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κατά 33% σε αρόσιμη γη, 11% σε μόνιμες καλλιέργειες, 22% σε βοσκότοπους, και το 
υπόλοιπο 34% είναι ετερογενείς περιοχές16 (βλ. σχ. 2).

Σχήμα 2. Κατανομή χρήσεων της γεωργικής γης (χιλ. στρ.)

Σχήμα 2. Απώλεια γεωργικής γης στο διάστημα 2000-2018 (EEA, 2019)

Επιπλέον με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία (ν.4178/2013, ο οποίος καθορίζει τις 
εκτάσεις γεωργικής γης εκατέρωθεν του οδικού δικτύου που μπορεί να αλλάζουν 
χρήση) και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το μήκος του οδικού δικτύου, το οποίο το

16 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ



11

1998 υπολογιζόταν σε 40.000 χιλ.17,  υπολογίζεται ότι μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης 
γης εκατέρωθεν του οδικού δικτύου (εθνικού και περιφερειακού) σε τουλάχιστον 12 
εκατ. στρ. γεωργικής γης, δηλαδή σε ποσοστό περίπου 18% της συνολικής γεωργικής 
γης της χώρας. Από τα προαναφερθέντα φαίνεται καθαρά ότι η γεωργική γη, όχι 
απλώς δεν προστατεύεται, αλλά προσφέρεται με μεγάλη ευκολία σε οποιεσδήποτε 
άλλες χρήσεις. 

Παράλληλα, από την άλλη πλευρά, η ανάγκη μείωσης του κόστους της ενέργειας 
στη γεωργία καθώς και η συμβολή της γεωργίας στη μείωση των ΑτΘ, καθιστά τη 
χρήση της ηλιακής ενέργειας στη γεωργία επιβεβλημένη. Πως λοιπόν μπορούν 
να συνδυασθούν αυτές οι δύο επιτακτικές ανάγκες; Η απάντηση βρίσκεται στο 
ότι η εγκατάσταση των ΦΒΣ σε περιπτώσεις που η συλλεγόμενη ηλιακή ενέργεια 
δεν χρησιμοποιείται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, πρέπει να γίνεται μόνο σε 
εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως ετερογενείς περιοχές. Μία επιπλέον δυνατότητα 
διατήρησης στην παραγωγή της γεωργικής γης με παράλληλη δημιουργία 
ΦΒΣ προσφέρεται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας των αγροφωτοβολταϊκών 
συστημάτων (σχ. 3).  Με τα συστήματα αυτά δίνεται η δυνατότητα στις θέσεις 
που εγκαθίστανται ΦΒΣ να συνεχίζεται η καλλιέργειας της γης, διότι τα στοιχεία 
δέσμευσης της ηλιακής ενέργειας  τοποθετούνται σε αρκετό ύψος από την 
επιφάνεια της γης. Τέτοια συστήματα έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται σε 
πολλές χώρες του κόσμου (ΗΠΑ, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Χιλή, Ιαπωνία) με πολύ 
θετικά αποτελέσματα και φαίνεται ότι θα επικρατήσουν.

18  Weselek et al. 2019. Agrophotovoltaic systems: applications, challenges, and opportunities. A review. Agr. Sust. Devel. 
39:35. https://doi.org/10.1007/s13593-019-0581-3

Σχήμα 3. 
Αγροφωτοβολταϊκό 
σύστημα εγκαταστημένο
σε καλλιέργεια πατάτας18

17  ΕΛΣΤΑΤ, 1998-Στατιστική Μεταφορών και επικοινωνιών 1992-1998 σελ. 142.

https://doi.org/10.1007/s13593-019-0581-3
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Από τα προαναφερθέντα προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Η γεωργία, από την οποία εξαρτάται η επισιτιστική επάρκεια του πλανήτη, 
θεωρείται βασικός τομέας κατά την «πράσινη μετάβαση» καθώς καταναλώνει 
και παράλληλα παράγει τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Βασικός παράγοντας 
της γεωργίας είναι η γεωργική γη, η οποία σε παγκόσμιο επίπεδο υφίσταται 
τεράστιες πιέσεις μειούμενη συνεχώς. Η βιωσιμότητα της γεωργίας εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων το ενεργειακό κόστος, το οποίο 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια της εξελισσόμενης ενεργειακής κρίσης. 
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της βίαιης και 
μη επαρκώς σχεδιασμένης απολιγνιτοποίησης που αποφασίστηκε το 2019 
να ακολουθήσει η χώρα μας, εξ αιτίας της οποίας η αύξηση του ενεργειακού 
κόστους της γεωργίας είναι πολύ μεγάλη. Στο πλαίσιο αυτό η χρήση των ΑΠΕ 
φαίνεται να είναι επιβεβλημένη. Για τη γεωργία η χρησιμοποίηση της ηλιακής 
ενέργειας αποτελεί μια πολύ καλή εναλλακτική επιλογή. Με τον τρόπο όμως 
που εφαρμόζεται, που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της γεωργικής γης με 
αρνητικές συνέπειες στη γεωργική παραγωγή, φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση 
με τον στόχο της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας. Η ανταγωνιστική σχέση, 
όμως, που φαίνεται να προκύπτει δεν είναι αντικειμενική, αφού ΦΒΣ συστήματα 
μπορούν να αναπτυχθούν σε εκτάσεις με χαμηλή ή μηδενική γεωργική αξία, 
που υπάρχουν πάρα πολλές στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουν χωροθετηθεί ακόμη.

Στην κατεύθυνση αυτή διατυπώνονται οι παρακάτω προτάσεις, οι οποίες 
πιστεύεται ότι μπορούν να ικανοποιήσουν και τα δύο σημαντικά ζητούμενα, 
δηλαδή την ανάπτυξη της γεωργίας και παράλληλα τη μετάβαση στην πράσινη 
ενέργεια με βιώσιμο τρόπο:

• Αναγνώριση του ρόλου της γεωργίας στην ανασυγκρότηση της οικονομίας 
της χώρας και η λήψη μέτρων για την προστασία των συντελεστών της και 
κυρίως της γεωργικής γης.

• Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου με βάση τα οριζόμενα στο Σύνταγμα της 
χώρας.



• Αξιοποίηση των ΑΠΕ και ιδιαίτερα της ηλιακής ενέργειας με τα ΦΒΣ, αλλά με 
στόχο την υποστήριξη του γεωργικού τομέα, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας μέσω των ΦΒΣ να γίνεται πρωτίστως 
για τις ανάγκες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ξήρανση παραγωγής, 
θέρμανση θερμοκηπίων, άρδευση κ.λπ)

• Δημιουργία ειδικού χωροταξικού σχεδίου με πρόβλεψη η εγκατάσταση 
των ΦΒΣ, όταν δεν γίνεται για την εξυπηρέτηση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, να γίνεται σε εκτάσεις με πολύ χαμηλή ή και μηδενική 
γεωργική αξία. 
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