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I. Εισαγωγή 

 

 Η παρούσα έκθεση αποτελεί την πρώτη οργανωµένη προσπάθεια να 

αποτυπωθεί τόσο το θεωρητικό-νοµικό όσο και το πρακτικό πλαίσιο 

του δικαιώµατος στην «πρόσβαση στη γη», όπως αυτά αναπτύχθηκαν έως 

στιγµής στην Ελλάδα, πραγµατοποιώντας ταυτόχρονα µια αναγωγή στο 

παρελθόν και την ισχύουσα κατάσταση σε άλλα Κράτη-Μέλη της 

ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Άµεσα συνδεδεµένο µε την αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα, 

δηλαδή την εµφάνιση και την παρουσία του αγροτικού τοµέα στη χώρα, 

ως παράγοντα οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, το δικαίωµα της 

«πρόσβασης στη γη» εµφανίστηκε στις αρχές του προηγούµενου αιώνα 

ως δικαίωµα των ακτηµόνων προσφύγων σε καλλιεργήσιµη γη για να 

επανέλθει έναν αιώνα περίπου αργότερα ως δικαίωµα των συχνά 

αστικοποιηµένων πολιτών στην παραγωγή της τροφής τους και στην 

προστασία του υγιούς γενετικού κώδικα των καλλιεργούµενων ειδών. 

 Εντωµεταξύ, όλο αυτό τον αιώνα έχουν εµφιλοχωρήσει µία σειρά 

από γεγονότα που αποκαλύπτουν αφ’ενός τη δυσκολία ενός 

εγχειρήµατος τέτοιας φύσης, δηλαδή µικρής κλίµακας, µε ήπια µέσα 

και συνεργατικό µοντέλο παραγωγής κόντρα στην επέλαση των θηριωδών 

αγροτικών µονοκαλλιεργειών, τη συγκέντρωση της γης στα χέρια των 

ολίγων και την άπληστη επιδίωξη πλουτισµού των µεγαλοκαλλιεργητών 

αφ’ετέρου την ανάγκη επιστροφής ενός θεσµού που ενυπήρχε στην 

περιοχή µας κατά την περίοδο της οθωµανικής αυτοκρατορίας, 

επανήλθε µε τη δηµιουργία των εθνών-κρατών κι ειδικά µέσω του 

κοινοτικού µοντέλου παραγωγής για να εµφανιστεί εκ νέου τον 21ο 

αιώνα µε το επιπλέον καθήκον διαφύλαξης της φυσικής συνέχειας των 

σπόρων, χωρίς εξωγενείς παρεµβάσεις και αλλοιώσεις του γενετικού 

τους υλικού. 

 Καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του δικαιώµατος της 

«πρόσβασης στη γη» για να καταλήξουµε σήµερα στα µικρά αλλά εξόχως 

συµβολικά βήµατα που γίνονται πανευρωπαϊκά από σχετικά 

εγχειρήµατα, έπαιξαν η οργάνωση των εθνών-κρατών, η ταχεία 

ανάπτυξη του µη αειφόρου µοντέλου υπερβολικής παραγωγής-συνεχούς 

κατανάλωσης καθώς και το καταστρεπτικό µοντέλο της 

παγκοσµιοποίησης όπως αυτό εκφράστηκε µέσω του ΠΟΕ και της 



ευκολίας υπερατλαντικών µεταφορών και πωλήσεων, οδηγώντας συχνά 

κράτη σε µανιώδεις µονοκαλλιέργειες, συγκεντρώσεις γης σε λίγους 

ιδιοκτήτες και απαράδεκτους όρους εργασίας των πολλών πτωχών, 

ειδικά σε κράτη της Λατινικής Αµερικής, της Ασίας και της Αφρικής. 

 Εξάλλου, η κοστολόγηση της ίδιας της ζωής, αφού όλα 

µεταφράζονται σε χρήµα, µοναδικό πλέον δείκτη ευζωίας, ευτυχίας 

και κοινωνικής καταξίωσης οδήγησε στην καθοριστική για τον 

αγροτικό τοµέα µετατροπή της αγροτικής γης σε χρήµα, σε µετατροπή 

δηλαδή της γης σε αποκλειστική οικονοµική µονάδα, απογυµνώνοντάς 

την από την πολυσύνθετη σηµασία της και επιρροή της τόσο για το 

σώµα όσο και για τον ψυχισµό των ανθρώπων που τόσους αιώνες την 

καλλιεργούν. 

 Η προσπάθεια λοιπόν να προστατευθεί η αρχετυπική αξία της 

καλλιεργήσιµης γης για τον ιδιοκτήτη και καλλιεργητή της, όπως 

αυτή εκφράζεται µεταξύ άλλων και µε το θεσµό της «πρόσβασης στη 

γη», στα πλαίσια της διεκδίκησής της µε τα υπάρχοντα καθεστωτικά 

µέσα, µπορεί να επιτευχθεί αφ’ενός µε τη δηµιουργία του κατάλληλου 

νοµοθετικού πλαισίου που θα επιτρέψει τόσο µονάδες όσο και 

ενδιαφερόµενες συλλογικότητες να επιστρέψουν στη µικρού µεγέθους, 

βιώσιµη και αποδεκτή από τους κανόνες της φύσης καλλιέργεια κι 

αφ’ετέρου µε την εφαρµογή εκ µέρους της τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

κατόχου και εκµεταλλευτή τοπικά γης, σχεδίων και πολιτικών 

προώθησης της «πρόσβασης στη γη» και της κοινοτικά υποστηριζόµενης 

γεωργίας. 

 Στα πλαίσια λοιπόν της αναζήτησης της θέσης και της 

ρεαλιστικής εφαρµογής ενός ατοµικού και συλλογικού δικαιώµατος 

πρόσβασης του πολίτη στη γη, χρήσιµο είναι να προηγηθεί µία 

ιστορική αναδροµή σχετικών ρυθµίσεων στο σύγχρονο ελληνικό κράτος, 

ακολούθως να τεθεί το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο που δύναται να 

δικαιολογήσει την εφαρµογή του ζητούµενου δικαιώµατος καθώς και 

µια συγκριτική αναφορά µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα και τέλος να 

αποτυπωθούν ρεαλιστικά οι δυνατές παρεµβάσεις σε νοµοθετικό και 

νοµικό πάντα πλαίσιο, τόσο σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας, όσο και 

τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να συγκεκριµενοποιηθεί ένα πλαίσιο 

ικανό να θεµελιώσει ένα αυτόνοµο και σταθερό δικαίωµα πρόσβασης 

ατοµικής και κοινοτικής σε καλλιεργήσιµη γη. 



 

II. «Πρόσβαση στη γη» κι εφαρµοσθείσες πολιτικές στην ελληνική 

επικράτεια  

i) Η περίπτωση της αποκατάστασης ακτηµόνων µε τη δηµιουργία του 

σύγχρονου ελληνικού Κράτους 

 Η δηµιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους το 1823 

ακολούθησε την κατάρρευση της οθωµανικής αυτοκρατορίας, η οποία 

για 400 περίπου χρόνια είχε εφαρµόσει τις δικές της αγροτικές 

πρακτικές στους υπηκόους της, δηλαδή τη δηµιουργία κυρίως δηµοσίων 

γαιών, υπό την εκµετάλλευση της τοπικής οθωµανικής διοίκησης 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του οθωµανικού δικαίου (ταπίου). 

 Ζήτηµα λοιπόν προέκυψε µετά τη διάλυση της οθωµανικής 

αυτοκρατορίας, την εµφάνιση των Νέων Χωρών και τη σταδιακή δηλαδή 

ενσωµάτωση εδαφών στο ήδη υπάρχον ελληνικό κράτος, µε τα τέως 

οθωµανικά εδάφη, την υποκατάσταση της οθωµανικής διοίκησης από το 

ελληνικό Δηµόσιο και την ύπαρξη ήδη µεµονωµένων καλλιεργητών και 

χρηστών εδαφών, τα οποία διεκδικούσαν ως δικά τους κτήµατα1. 

 Το ελληνικό λοιπόν Δηµόσιο απέκτησε άµα τη δηµιουργία του 

πολλά αδέσποτα εδάφη περιέλθοντα σ’ αυτό κυρίως από το οθωµανικό 

Δηµόσιο, δηλαδή από το Σουλτάνο, είτε από Βακουφικές Ενώσεις, 

δηµοσίου χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα που συστήνονταν ειδικά για την 

εξυπηρέτηση θρησκευτικών σκοπών2. 

 Ωστόσο, η ανάγκη για δηµιουργία «καθαρών» εθνών-κρατών, κατά 

τα δυτικά πρότυπα (π.χ. Γαλλία), χωρίς πολυεθνικές απειλές κι άλλα 

πιθανά εµπόδια στην ασφάλεια των συνόρων, την εθνική κυριαρχία κι 

άρα στην ασφάλεια των συναλλαγών και της κίνησης του κεφαλαίου και 

των εµπορευµάτων, οδήγησε τελικά στην εκκαθάριση, όσο ήταν 

δυνατόν, του νέου τουρκικού κράτους από ετερόδοξους και αλλοεθνείς 

(χριστιανούς και ετερόδοξους µουσουλµάνους) καθώς και στη 

δηµιουργία ενός πρότυπου νέου ελληνικού κράτους, όπου όλοι θα 

βαφτίζονταν Έλληνες, υπό τη σκέπη της ανατολικής ορθοδόξου 

χριστιανικής πίστης. Συνέπεια λοιπόν τόσο της σταδιακής 

κατάρρευσης της οθωµανικής Αυτοκρατορίας όσο και της αρχής της 

                                                
1 Μ. Διατσίδης, «Η µεταβίβαση εποικιστικών ακινήτων», Αρµ 1997, σελ. 747. 
2 Εύα Ναστούλα, «Η Σύμβαση περί Ανταλλαγής πληθυσμών (1923) και οι νομικές της συνέπειες», Νοµική 

Σχολή ΑΠΘ, 2009. 



καθαρότητας των εθνών-κρατών ήταν και η ανταλλαγή πληθυσµών µεταξύ 

Ελλάδας και Τουρκίας, βασισµένη στη συνθήκη της Λωζάνης3, βάσει της 

οποίας υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν το νέο ελληνικό κράτος 

480.000 Μουσουλµάνοι Οθωµανοί Υπήκοοι και αντιστοίχως να 

εγκαταλείψουν το νέο τουρκικό Κράτος 1.221.849 χριστιανοί 

χαρακτηριζόµενοι Ρωµιοί. 

 Αποτέλεσµα αυτού του εµβληµατικού για την οικοδόµηση του νέου 

ελληνικού κράτους γεγονότος, της αθρόας εισόδου στην πρόσφατα 

ορισθείσα ελληνική επικράτεια µεγάλου όγκου πληθυσµού και µάλιστα 

προσφύγων που ελάχιστη σύνδεση µε την ηπειρωτική Ελλάδα είχαν έως 

τότε και της εξόδου από αυτήν επί πολλά έτη εγκατεστηµένων 

πληθυσµών, ήταν αφ’ενός η εγκατάλειψη εδαφών και αγροκτηµάτων από 

τους ανταλλαγέντες µουσουλµανικούς πληθυσµούς στην ελληνική 

επικράτεια, αφ’ετέρου η ύπαρξη µεγάλων πληθυσµών, αγροτικών ή µη 

στην προέλευσή τους, εντός των ελληνικών συνόρων πλέον, ακτηµόνων 

και απειλουµένων από την πείνα. 

 Το ελληνικό κράτος λοιπόν, αµέσως µετά την εγκόλπωση στο 

έδαφός του και των Νέων Χωρών, βρέθηκε µε µεγάλες αγροτικές 

εκτάσεις, οι οποίες προήλθαν από τα ανταλλαγέντα µουσουλµανικά 

εδάφη, όπως συµφωνήθηκε δυνάµει της από 30 Ιανουαρίου 1923 

Σύµβασης ανταλλαγής πληθυσµών, της από 21 Ιουνίου 1924 απόφασης 

της Μικτής Επιτροπής και των ελληνοτουρκικών συµφωνιών της 10ης 

Ιουνίου 1930, όπως αυτές κυρώθηκαν µε το νόµο 4793. 

 Ωστόσο, οι ακτήµονες πρόσφυγες, ο αριθµός των οποίων άγγιζε 

τον αριθµό των 1.069.9574, χωρίς να προσµετρώνται οι πριν της 

µικρασιατικής καταστροφής ελθόντες πρόσφυγες5, έπρεπε να 

αποκατασταθούν στο βαθµό που θα τοποθετούνταν ανά την Ελλάδα, 

προκειµένου να συνεχίσουν  την καλλιέργεια των εγκαταληφθέντων 

κτηµάτων από τους ανταλλαγέντες πληθυσµού. Σε αυτή την περίπτωση 

και όσο το ελληνικό Δηµόσιο δυσκολεύονταν να το διαχειριστεί λόγω 

του µεγέθους του, η διανοµή των αγρών σε ακτήµονες ανατέθηκε στην 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος βάσει της από 25 Μαΐου 1931 Σύµβασης 

µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της ΕτΕ, όπως αυτή κυρώθηκε µε 

                                                
3 24 Ιουλίου 1923. 
4 Απογραφή του 1928. 
5 151.982 σύµφωνα µε τη Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος 1931. 



το νόµο 5266/1931.6 Η διαδικασία µοιράσµατος των γαιών στους 

ακτήµονες αγρότες έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός δέκα ετών. Μάλιστα, 

η παράγραφος 17 του αγροτικού αυτού νόµου προέβλεπε τη δυνατότητα 

να παραµείνουν στη διαχείριση της ΕτΕ όσα κτήµατα δε διανέµονταν 

εµπρόθεσµα. Ενδεικτικά, τα κτήµατα που πέρασαν στην ΕτΕ ήταν 

αµπελώνες, ελαιώνες και καλλιεργούµενοι αγροί µε σιτηρά. 

 Το εντυπωσιακό στη διαδικασία αυτή απόκτησης καλλιεργήσιµης 

γης ήταν το γεγονός της πώλησης στους ακτήµονες των κτηµάτων, µε 

τίµηµα που θα καθορίζονταν από τριµελή Τοπική Επιτροπή και 

πρόβλεψη για καταβολή ετησίου µισθώµατος έως την πώληση στους 

ακτήµονες των αγροκτηµάτων, εφόσον αυτά καλλιεργούνταν όλο αυτό το 

διάστηµα. 

 Η παροχή στους ακτήµονες γεωργικών κλήρων έως την οριστική 

αποκατάσταση των εν λόγω ακτηµόνων, προέβλεπε ουσιαστικά την 

εκµίσθωση από την Εθνική Τράπεζα των κτηµάτων που βρίσκονταν µε 

νόµο στην κατοχή της και την καταβολή ετησίου µισθώµατος 5,5% επί 

του τιµήµατος εξαγοράς, όπως αυτό καθορίζονταν από την Τοπική 

Επιτροπή. Η διαδικασία αυτή αποκατάστασης των ακτηµόνων µε την 

παραχώρηση της κυριότητας των γαιών που ήδη καλλιεργούσαν 

ουσιαστικά επιβλήθηκε από αγροτικό νόµο7 που υποχρέωσε τις κατά 

τόπους Εποικιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας να 

παραχωρήσει τα κτήµατα εντός 10 ετών από την εφαρµογή του νόµου. 

Στο σηµείο αυτό, να αναφερθεί ότι προβλεπόταν για πρώτη φορά η 

υποχρέωση καταχώρισης των κτηµάτων σε Κτηµατολόγιο ήδη από την 

περίοδο κυριότητας της ΕτΕ8, χωρίς ωστόσο η µη συµµόρφωση να 

επηρεάζει την κυριότητα ή τη µεταβίβαση στους ακτήµονες τω γαιών. 

 Τέλος, η Τράπεζα ανέλαβε να παραχωρήσει δάνεια στους 

ανταλλάξιµους ακτήµονες πρόσφυγες και να εκδώσει εξ αυτού του 

λόγου έντοκες οµολογίες καθώς επίσης και να καταβάλει στους 

δικαιούχους ανταλλάξιµους πρόσφυγες 625.000.000 δρχ ανάλογα µε το 

την αξία των οµολογιών που θα λάµβαναν έναντι αποζηµίωσης οι 

ακτήµονες. 

                                                
6 Ευθ., Δηµητριάδη, «Νοµοθεσία Μουσουλµανικών και Ανταλλάξιµων κτηµάτων», 1936. 
7 Ν. 5266/1931 (ΦΕΚ 281Α/1931). 
8 Άρθ. 2 παρ. 3. 



 Συµπερασµατικά, όπως προκύπτει λοιπόν από τη σύγχρονη ιστορία 

του ελληνικού κράτους, η πρώτη διαδικασία «πρόσβασης στη γη» που η 

ίδια η Διοίκηση προώθησε αφορούσε σε περίπου 560.136 ακτήµονες 

πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στον ελλαδικό χώρο και επιθυµούσαν να 

ασχοληθούν µε την αγροτική παραγωγή, επί των πλείστον 

εγκατασταθέντων σε καθαρά αγροτικές περιοχές. Εξάλλου, οι γαίες 

που έπρεπε να αποδοθούν για καλλιέργεια στους ακτήµονες άγγιζαν 

την έκταση των 5 εκατοµµυρίων στρεµµάτων9, παραδοτέες στην Επιτροπή 

Αποκατάστασης Προσφύγων. 

 Ωστόσο, η πρόσβαση σε καλλιεργήσιµη γη των ακτηµόνων νέων 

αγροτών ξεκίνησε από παραχώρηση χρήσης µε τη µορφή µίσθωσης για να 

καταλήξει στην πώληση των γαιών στους καλλιεργητές τους, αφού 

εξοφλούσαν τα χρέη τους. Δηλαδή, το πρώτο γνωστό εν Ελλάδι 

παράδειγµα «πρόσβασης στη γη» απαιτούσε αφ’ενός την προσωρινή 

διανοµή σε ακτήµονες γης για καλλιέργεια, η οποία τελικά, µε την 

οριστική διανοµή ως προαπαιτούµενο η οποία άγγιξε πανελλαδικά τα 

4.113.470 στρέµµατα10, κατάληξε στην παραχώρηση σε αυτούς της 

πλήρους κυριότητας της γης που καλλιεργούσαν επί σειρά ετών. 

 
ii) Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 95/1975 

 Μεταξύ της πρώτης δηµόσιας παρέµβασης για την αποκατάσταση 

των ακτηµόνων προσφύγων, στις αρχές του 20ου αιώνα και της νέας 

προσέγγισης των αγροτικών ζητηµάτων που έµελλε να εµφανιστεί ήδη 

στις αρχές του 21ου αιώνα, έρχεται να διευκολύνει την 

προσβασιµότητα σε καλλιεργήσιµη δηµόσια γη των ακτηµόνων αγροτών, 

µία κρατική πρωτοβουλία, όπως αυτή ορίστηκε µε την Πράξη 

Υπουργικού Συµβουλίου 95/1975, η οποία κατέστη νόµος του κράτους 

µε το άρθρο 2 του ν. 138/197511. 

 Αποτελεί λοιπόν ο παρών νόµος και η αντίστοιχη ΠΥΣ την πρώτη 

σύγχρονη προσπάθεια του ελληνικού Δηµοσίου να παραχωρήσει γη προς 

καλλιέργεια, µε µειωµένο µίσθωµα, σε ακτήµονες καλλιεργητές που 

επιθυµούν να εισέλθουν στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής. 

                                                
9 Ν.Δ. της 13/10/1923 ( ΦΕΚ Α’ 289/1923) και ψήφισµα της 24/10/1924 (ΦΕΚ Α’ 272/1924). 
10 27η τριµηνιαία Έκθεση Πεπραγµένων ΕΑΠ. 
11 ΦΕΚ Α’ 180/1975. 



 Πιο συγκεκριµένα, αυτό το προοδευτικό νοµοθέτηµα προέβλεπε τη 

δυνατότητα του Νοµάρχη να εκµισθώνει δηµόσια γη, παντός είδους, 

δεκτική καλλιέργειας, σε ακτήµονες καλλιεργητές, ορίζοντας η 

Νοµαρχιακή Αρχή και το το τίµηµα, µειωµένο του συνηθισµένου στις 

συναλλαγές. Μοναδική προϋπόθεση, η ιδιότητα του ακτήµονα 

καλλιεργητή κι ο γεωγραφικός περιορισµός, καθώς ο υποψήφιος 

καλλιεργητής έπρεπε να είναι περίοικος του παραχωρούµενου 

αγροτεµαχίου, κατά τις διατάξεις της εποικιστικής νοµοθεσίας. 

 Εξαίρεση στην παραχώρηση προβλέφθηκε για τα δάση, ενώ η 

περίοδος παραχώρησης, παρ’ότι δεν ορίστηκε από το νόµο, ωστόσο 

προβλέφθηκε να είναι προσωρινή ώστε να µη δηµιουργηθούν άλλα 

δικαιώµατα των καλλιεργητών επί των παραχωρούµενων γαιών.  

 Έχοντας στην πράξη εφαρµοστεί κατά κόρον η νοµοθεσία αυτή, 

εντύπωση προκαλεί ότι η παραχώρηση βάσει αυτής της ΠΥΣ συνέχισε να 

εφαρµόζεται έως σχεδόν και σήµερα, αποτελώντας µάλιστα εξαίρεση 

στην τελευταία νοµοθετική καθολική ρύθµιση του δικαιώµατος 

«πρόσβασης στη γη», του νόµου 4061/201212. Μόλις µε την από 

8/10/2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

σταµάτησε πλέον η εφαρµογή αυτού του είδους της παραχώρησης 

δηµοσίων καλλιεργούµενων εκτάσεων σε αγρότες, εφαρµοζοµένου από 

την 1/11/2018 µόνον του νόµου 4061/2012 για όλα τα παραχωρούµενα 

δηµόσια κτήµατα. 

  
iii) Ο περί αναδασµού νόµος 674/1977 

 Ακόµα µία προσπάθεια αναθεώρησης του δικαιώµατος «πρόσβασης 

στη γη» µε τη βοήθηση των αδυνάµων και µικρών καλλιεργητών να 

αποκτήσουν περισσότερη γη αλλά και πιο αποδοτική, ώστε να 

καταφέρουν να καταστήσουν την καλλιέργειά τους βιώσιµη, αποτέλεσε 

και ο νόµος 674/197713 περί αναδασµού της γης και µεγεθύνσεως των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων. 

 Ο εν λόγω νόµος, ο οποίος µε διάφορες τροποποιήσεις είναι έως 

σήµερα ενεργός, προέβλεπε ως µέσο τροπής των καλλιεργειών 

επωφελέστερων για τους αγρότες τον αναδασµό της γης για µία νέα, 

ορθολογική διάταξή της, σε συνδυασµό µε έγγειες βελτιώσεις. 
                                                
12 βλ. άρθρο 36. παρ. 13, ν. 4061/2012. 
13 ΦΕΚ Α΄242/1977. Βλ. παρ. Στοιχείο Δ, µέρος i, IV. 



 Με αυτό τον τρόπο, µε την παραχώρηση δηλαδή κτηµάτων ισαξίων 

των αναδιανεµοµένων µεταξύ των αγροτών, επιδιώκεται ουσιαστικά η 

παραµονή των µικροαγροτών στις εστίες τους µε τη συµπλήρωση των 

κτηµάτων τους και τη δηµιουργία νέων, βιώσιµων και ολοκληρωµένων 

γαιών στη θέση των ασύµφορων, κατακερµατισµένων που ήδη κατείχαν. 

 Μάλιστα, το πέµπτο άρθρο του νόµου, προέβλεπε την υποχρεωτική 

διαδικασία αναδασµού για ορισµένες γαίες, οι οποίες αφορούσαν σε 

κλήρους του εποικιστικού νόµου ή αφορούσαν σε εδάφη που 

εκτελούνται αποξηραντικά ή άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα. 

 Ο Νοµάρχης ήταν ο υπεύθυνος να αποφασίσει τον αναδασµό, αφού 

είχε ήδη προηγηθεί η έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, ενώ ο 

αναδασµός εκτελούνταν από την αρµόδια Επιτροπή Αναδασµού, 

υποβοηθούµενη από την επιτροπή εµπειρογνωµόνων.  

 Η διαδικασία του αναδασµού, στο βαθµό που τελικά επιτεύχθηκε 

έως σήµερα, σίγουρα βρήκε διάφορα εµπόδια στο δρόµο προς µία 

επιτυχή εφαρµογή, µε κύριο αυτό της ασυνεννοησίας των παραγωγών 

και της αδιαφορίας των ιδιοκτητών που έτσι κι αλλιώς δεν 

καλλιεργούσαν τα µικροκτήµατά τους αφού ήδη διέµεναν εκτός των 

αγροτικών περιοχών.  

 

iv) Ο νόµος 3147/2003, ως τροποποίηση του Αγροτικού Κώδικα 

 Ο Αγροτικός Κώδικας14, όπως καθιερώθηκε µε το Προεδρικό 

Διάταγµα της 6ης Δεκεµβρίου 1949 (ΦΕΚ Α’ 342/1949) επεξέτεινε την 

υποχρέωση του Κράτους να διανείµει σε ακτήµονες δηµόσια γεωργική 

γη, µε τις απαραίτητες εγκαταστάσεις εντός, καθώς και να 

απαλλοτριώσει ιδιωτική γη, όπου χρειάζεται, για τη δηµιουργία 

ικανής για την επιβίωση αγροτικής έκτασης ακόµα και σε αγρότες που 

ήδη καλλιεργούσαν κάποια εδάφη.  

 Συµπληρωµατικά προς τους ακτήµονες και προς την πρώτη 

αποκατάσταση προσφύγων, το νέο αυτό Προεδρικό Διάταγµα, έκανε λόγο 

για την αποκατάσταση µε γεωργικό κλήρο και προσφύγων που δεν είχαν 

προηγούµενα αποκατασταθεί µε καλλιεργούµενες εκτάσεις ή τις 

καλλιεργούσαν και δεν τις κατείχαν νόµιµα. 

                                                
14 βλ. περίπτωση Γ, µέρος i, IV. 



 Ωστόσο, σηµαντική προς την κατοχύρωση του δικαιώµατος 

«πρόσβασης στη γη» ήταν η ρύθµιση του νόµου 3147/200315, η οποία, 

αναφερόµενη στη διαδικασία αποκατάστασης ακτηµόνων και προσφύγων 

του Αγροτικού Κώδικα, του Κώδικα Αποστραγγιζοµένων Γαιών και του 

Νοµοθετικού Διατάγµατος 2185/195216, ορίζει ως αποφασιστικό όργανο 

για την παραχώρηση γαιών τον Υπουργό Γεωργίας. Εισάγει µάλιστα ως 

γνωµοδοτικό όργανο, µε υποχρεωτική αιτιολογηµένη πρόταση προς τον 

Υπουργό Γεωργίας, την Υπηρεσία Γεωργίας της τότε Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαπλοκή µε 

τους προς αποκατάσταση αγρότες. Στην πρόταση, οφείλει η Υπηρεσία 

αυτή να αιτιολογεί εµπεριστατωµένα την ανάγκη του υποψηφίου αγρότη 

για αποκατάσταση καθώς και οι προτεινόµενες καλλιέργειες και η 

µορφή εκµετάλλευσης. Τελικά, οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις 

καταργήθηκαν µε το νόµο 4061/201217. 

 

v) Νόµος 4061/2012: Η πιο πρόσφατη κρατική παρέµβαση για την 

ενίσχυση της «πρόσβασης στη γη» ανέργων και νέων αγροτών 

 Ενενήντα περίπου χρόνια µετά την πρώτη κρατική παρέµβαση για 

την «πρόσβαση στη γη» µεγάλου τµήµατος του ενεργού πληθυσµού, ο 

κρατικός µηχανισµός έµελε να κινητοποιηθεί ξανά προς όφελος της 

αγροτικής επαναδραστηριοποίησης των επί τω πλείστον 

αστικοποιηµένων πολιτών, µε νοµοθετική πρόβλεψη για παραχώρηση γης 

σε ανέργους και νέους αγρότες. 

 Η πολιτική αυτή κίνηση που αναµφισβήτητα εντάσσεται στις 

πράξεις παραχώρησης προσβασιµότητας σε καλλιεργήσιµη γη, δεν 

έρχεται τυχαία τη χρονική στιγµή που νοµοθετείται το εν λόγω 

πλαίσιο18 καθώς τώρα πια, δεν είναι προτεραιότητα για τον κρατικό 

µηχανισµό η «τακτοποίηση» των νέων κατοίκων αλλά η αποκατάσταση 

των πληγέντων νεόπτωχων, µετά και την οικονοµική κρίση που ξέσπασε 

στην ελληνική κοινωνία και την κρατική οικονοµικά, ήδη από το 

2008. 

                                                
15 ΦΕΚ Α’ 135/2003. 
16 ΦΕΚ Α’ 217/1952. 
17 ΦΕΚ Α’ 66/2012. 
18 Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α’ 66/2012). 



 Ωστόσο, η έστω και καθυστερηµένη αυτή κρατική πρωτοβουλία 

έρχεται προς επίρρωση της σπουδαιότητας του αγροτικού τοµέα για 

την ελληνική οικονοµία, ο οποίος αποτελούσε και συνεχίζει να 

αποτελεί την ακρογωνιαία λίθο της ελληνικής παραγωγικότητας. 

 Με παρατηρηµένη την εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών και 

των καλλιεργούµενων γαιών από τη δεκαετία του ’80 και τη µαζική 

εγκατάσταση πρώην αγροτικών πληθυσµών στα µεγάλα αστικά κέντρα, 

δηλαδή τη µετατόπιση της αγοράς εργασίας από την αγροτική 

παραγωγή, πρωτίστως στις υπηρεσίες, ο αγροτικός πληθυσµός 

αποδεκατίστηκε αφού από το µισό πληθυσµό που διέµενε σε αγροτικές 

περιοχές τη δεκαετία του ’50, πλέον διαµένει µόνον ένας στους 

τέσσερεις κατοίκους. 

 Παρ’όλα αυτά, η εξέλιξη της αγροτικής απασχόλησης έµελε να 

αντιστραφεί ή έστω να διαφοροποιηθεί σε σχέση µε τη φθίνουσα 

πορεία που έλαβε για εξήντα περίπου χρόνια αφού η επιστροφή στην 

ύπαιθρο και αύξηση του αγροτικού πληθυσµού χάριν κυρίως του 

οικονοµικού και εργασιακού µαρασµού που γνωρίζουν τα αστικά κέντρα 

και τον αδιέξοδο τρόπο ζωής που αυτά πλέον προτείνουν. Να 

αναφερθεί µονάχα ότι το 1991, 18% του ενεργού πληθυσµού ή 671.000 

ασχολούνταν µε την αγροτική παραγωγή ενώ το 2009, µε την έναρξη 

της οικονοµικής κρίσης, αυξήθηκε ο αγροτικός πληθυσµός στις 

467.000 από 434.000 την προηγούµενη χρονιά19. 

 Είναι δηλαδή φανερές οι εσωτερικές ανακατατάξεις που επέφερε 

η οικονοµική κρίση στην αγορά εργασίας και στα εισοδήµατα, 

οδηγώντας κόσµο στην αποκλειστική αγροτική απασχόληση, έστω και µε 

µικρής έκτασης χρησιµοποιούµενες γαίες (ΧΓΕ). Έτσι λοιπόν αφ΄ενός 

τα υψηλά ποσοστά εθνικής ανεργίας που άγγιξαν το 2012 το 24,3% και 

η συµβολή της αγροτικής παραγωγής στο ΑΕΠ κατά τη έναρξη της 

οικονοµικής κρίσης κατά 4,4%20, αφ’ετέρου η ανάγκη του πρώην 

αγροτικού πληθυσµού να επιστρέψει στις εστίες του οδήγησαν την 

ελληνική Πολιτεία στην προσφορά κινήτρων για την παραχώρηση γης σε 

ανέργους και νέους αγρότες µέσω µίας νέας νοµοθετηµένης 

πλατφόρµας. 

                                                
19 ΕΛΣΤΑΤ, Εξέλιξη αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα 1991-2013. 
20 Μ. Καλοφώνου, «Συνοπτική παρουσίαση του αγροτικού τοµέα στην Ελλάδα, Δυνατότητες και προοπτικές», 2001, 

ΙΣΤΑΜΕ. 



 Με τη θέση σε ισχύ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α’ 66/2012) 

επιχειρείται λοιπόν από την κεντρική Διοίκηση η παραχώρηση της 

δυνατότητας πρόσβασης και χρήσης καλλιεργήσιµης δηµόσιας γης από 

ανέργους κι αγρότες µε µικρή ιδιοκτησία. Θέτοντας µία σειρά 

βαθµολογικής κατάταξης, η πρωτοποριακή για τη δυσκίνητη κρατική 

µηχανή πρωτοβουλία δε διστάζει αν εµπιστευθεί τη δηµόσια γη είτε 

σε επαγγελµατίες αγρότες µε µικρή ιδιοκτησία, είτε σε επίσηµα 

εγγεγραµµένους στα αρχεία του ΟΑΕΔ ανέργους, είτε τέλος σε 

πτυχιούχους Γεωτεχνικής σχολής, έως 35 ετών. 

 Η πρωτοβουλία αυτή που αφορά ακίνητα του Δηµοσίου που 

διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αφορά 

στην παραχώρηση έως 100 στρεµµάτων ανά ενδιαφερόµενο και µε την 

καταβολή για την παραχώρηση ενός συµβολικού τιµήµατος, όπως αυτό 

καθορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού. 

 Εξάλλου, ο εν λόγω νόµος όπως τέθηκε σε ισχύ από την 22α 

Μαρτίου 2012, συµπληρώθηκε τελικά µε τους νόµους 4099/201221 και 

4235/201422 κι ολοκληρώθηκε µε την Υπουργική απόφαση της 8/10/2018, 

απέβαλε κάθε υποψία αδιαφάνειας στους παραχωρησιούχους και στην 

πιθανή εύνοια κάποιων εξ αυτών από τις αρµόδιες Περιφερειακές 

Αρχές που ενεπλάκησαν στις παραχωρήσεις µε τους δύο παραπάνω 

αναφερόµενους νόµους, ορίζοντας επιπλέον το ποσό της παραχώρησης 

στο συµβολικό των 5 ευρώ ανά στρέµµα και λήγοντας κάθε είδους 

παραχώρηση που είχε ήδη συµβεί έως την 1/11/2018, οπότε θα 

ακολουθούνταν πιστά η διαδικασία του αρχικού νόµου 4061/2012. 

 Μάλιστα, για την εφαρµογή της Υπουργικής Απόφασης άνοιξε 

ηλεκτρονική πλατφόρµα για την καταχώριση των αιτήσεων και τον 

υπολογισµό της βαθµολογίας των υποψηφίων, δίνοντας προτεραιότητα 

σε περίπτωση µεγάλου ενδιαφέροντος και ισοψηφίας στους εντόπιους 

καλλιεργητές και κατόπιν στους νεότερους. 

 Τέλος, βασικοί στόχοι του αρµόδιου Κρατικού φορέα που 

εξειδίκευσε τους όρους εφαρµογής του ν. 4061/2012 τέθηκαν η 

διάνοιξη προοπτικών για τους νέους που θέλουν να κάνουν τα πρώτα 

βήµατά τους στον πρωτογενή τοµέα, η στήριξη της τοπικής παραγωγής 

και συνεπώς της ανταγωνιστικότητας µέσω µείωσης του κόστους 

                                                
21 ΦΕΚ Α’ 250/2012. 
22 ΦΕΚ Α’32/2014. 



παραγωγής αλλά και η προώθηση και η ενίσχυση του συνεργατικού και 

συνεταιριστικού κινήµατος.  

 

ΙΙΙ. Το δικαίωµα της «πρόσβασης στη γη» σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

i) Ευρωπαϊκοί Θεσµοί 

 Το δικαίωµα στην «πρόσβαση στη γη» εισχώρησε στην κοινωνική-

περιβαλλοντική ατζέντα της ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια µιας 

συνολικής προσπάθειας της ένωσης να  προσεγγίσει ζητήµατα 

καινοφανή αλλά όχι τόσο καθοριστικά για τις ευρωπαϊκές 

θεσµοθετηµένες πολιτικές.  

 Άλλωστε, όπως η κλιµατική αλλαγή ή το ζήτηµα της παραγωγής 

και κατανάλωσης ζωικών παραγώγων και η συνδροµή του στο 

περιβαλλοντικό αποτύπωµα των κρατών-µελών και στις εκποµπές αερίων 

των θερµοκηπίων, αποτελούν λοιπόν όλα αυτά ζητήµατα που µάλλον 

απασχόλησαν πρώτα τη διεθνή κοινότητα και τον ΟΗΕ για να 

αποτελέσουν καθυστερηµένα κι ακόµα σε επίπεδο πρώτης ψηλάφησης, 

προβληµατισµούς των ευρωπαϊκών θεσµών. 

  
 Α. Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/10/2004 

 Με δύο Οδηγίες του ΟΗΕ µη υποχρεωτικές για τα κράτη-µέλη και 

την ενασχόληση ήδη του FAO σχετικά µε το θέµα, η ευρωπαϊκή Ένωση 

έρχεται να αναφερθεί στο θέµα της προστασίας της αγροτικής γης, 

της πρόσβασης σε αυτό όλων και στην εν γένει χάραξη πολιτικής γης 

µε την από 19/10/2004 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και 

τη στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο23 η οποία όµως αφορά στη χάραξη 

Πολιτικής γης στις αναπτυσσόµενες χώρες, στο βαθµό άσκησης 

εξωτερικής πολιτικής της ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Έχοντας επηρεαστεί από τις µακροχρόνιες συζητήσεις και το 

σηµαντικό πολιτικό διάλογο που είχε ήδη αναπτυχθεί στα πλαίσια του 

Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε το ζήτηµα Πολιτικής γης και 

«πρόσβασης στη γη», η ευρωπαϊκή Ένωση µέσω ενός µη δεσµευτικού 

κειµένου της που αφορά τρίτες χώρες κι όχι τα κράτη-µέλη, θέτει σε 

επίπεδο προβληµατισµού την αναγκαιότητα διαµόρφωσης από τις 

αναπτυσσόµενες χώρες καθορισµένης πολιτικής γης, µε συγκεκριµένη 

                                                
23 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρ. Κοινοβούλιο της 19/10/2004 COM (686) τελικό. 



κατεύθυνση, αυτήν της αποφυγής των συγκρούσεων για τη γη και την 

προστασία θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσω της προστασίας 

του δικαιώµατος «πρόσβασης στη γη». 

 Συνδέοντας το δικαίωµα «πρόσβασης στη γη» µε την έγγεια 

κυρίως ιδιοκτησία η οποία µπαίνει συχνά στο στόχαστρο όσων θέλουν 

να την αποσπάσουν από τους παραγωγούς ως πλέον αποδοτική, η 

Επιτροπή βλέπει την Πολιτική γης άµεσα συνδεδεµένη µε την αγροτική 

και οικονοµική πολιτική. Έτσι, η εγγύηση της «πρόσβασης στη γη» 

όσων το επιθυµούν κι η σταθερότητα στην κυριότητα γης αποτελεί 

στοιχείο διασφάλισης και βελτίωσης της αγροτικής γης, µέσω των 

επενδύσεων σε αυτήν. 

 Φυσικά, όλη αυτή η ρητορική που φαίνεται ότι θα απασχολήσει 

τα κράτη-µέλη σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας και την ευρωπαϊκή 

Ένωση, πρέπει να στοχεύει όχι στην προσέγγιση επενδυτών, την 

τεχνητή διαµόρφωση τιµών της αγροτικής αγωγής24 και τελικά την 

αρπαγή των γαιών από τους λίγους και το κεφάλαιο αλλά την 

ενθάρρυνση των µικρών εκµεταλλεύσεων, την αποκατάσταση των 

ευάλωτων οµάδων και την προστασία των αυτοχθόνων λαών που 

επιθυµούν να διατηρήσουν το µοντέλο αγροτικής τους παραγωγής και 

τελικά το µοντέλο της ζωής τους. 

 Προκειµένου δε για τη διασφάλιση του δικαιώµατος «πρόσβασης 

στη γη» στις αναπτυσσόµενες χώρες, κάτι που έτσι κι αλλιώς θα 

έπρεπε να ισχύει και για τα κράτη-µέλη, η Επιτροπή προτείνει τη 

βελτίωση πρόσβασης µε διευκόλυνση αυτής καθώς και τη διασφάλιση 

των σχετικών δικαιωµάτων, ειδικά µε τη µη αµφισβήτηση των 

δικαιωµάτων αυτών. 

 Ωστόσο, είναι σηµαντικό ότι η Επιτροπή προτείνει αφ’ενός την 

εµπλοκή της αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης στην παραχώρηση του 

δικαιώµατος «πρόσβασης στη γη» καθώς η κεντρική διοίκηση είναι 

δυσκίνητη και συχνά χρονοβόρα και αναποτελεσµατική στην εφαρµογή 

πολιτικών, αφ’ετέρου την αποφυγή αγοραπωλησιών της αγροτικής γης, 

οι οποίες αυξάνουν τεχνητά την αξία της αγροτικής γης και κατά 

προτίµηση, την εκµίσθωση της αγροτικής γης ώστε να ανταποκρίνονται 

                                                
24 Artificialisation de la terre agricole. 



στις ανάγκες των µικρών αγροτών που επιθυµούν µέσω της µίσθωσης να 

παραµείνουν βιώσιµοι. 

 Τέλος, η Επιτροπή δε διστάζει να µιλήσει ακόµα και για 

αναδιανοµή της γης σε περιοχές που υπάρχουν µεγάλες οικονοµικές 

ανισότητες, ακόµα και µε αγορές από το Κράτος, µέσω ειδικού 

µηχανισµού. 

 

  

 
 Β. Έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών του 

ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτους 2015 

 Σηµαντική για την πορεία του δικαιώµατος «πρόσβασης στη γη» 

εντός της επικράτειας της ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Έρευνα που 

εκπόνησε και δηµοσίευσε το 2015 η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών 

Υποθέσεων του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου25 µε αντικείµενο την έκταση 

του φαινοµένου της αρπαγής γης στην ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα 

αυτή, αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη προσπάθεια να ενηµερωθούν οι 

ευρωπαϊκοί θεσµοί σχετικά µε την απόκτηση γης µέσα από 

αγοραπωλησίες µεγάλης κλίµακας, κυρίως αγροτικής γης. Απώτερος 

στόχος δε, είναι ο επαναπροσδιορισµός της Πολιτικής µε µία 

εξορθολογισµένη πια διακυβέρνηση η οποία θα διαφυλάσσει τη 

διατροφική κυριαρχία και ασφάλεια. 

 Αποτελούµενη από πέντε ενότητες, η σπουδή αυτή δίνει µια 

ξεκάθαρη εικόνα για την τρέχουσα κατάσταση της αρπαγής γης στην 

ευρωπαϊκή Ένωση µε ποσοτικά και γεωγραφικά δεδοµένα, αποτυπώνει τα 

χαρακτηριστικά αυτής της αρπαγής και των αρνητικών συνεπειών τους 

στους καλλιεργητές και το περιβάλλον, εστιάζοντας σε δύο 

πρωταρχικούς παράγοντες που βλάπτονται από το φαινόµενο της 

συγκέντρωσης και αρπαγής γης, τους µικρούς και οικογενειακούς 

καλλιεργητές και τη διατροφική ασφάλεια και κυριαρχία, Τέλος, το 

κείµενο κλείνει µε τις προτεινόµενες αλλαγές που πρέπει να 

εφαρµοσθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

                                                
25 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης, Διεύθυνση Διαρθρωτικών. 

Πολιτικών και Συνοχής, Έρευνα, «Το µέγεθος της αρπαγής των αγροτικών γαιών εντός της ευρωπαϊκής Ένωσης», 
2015. 



 Για πρώτη φορά λοιπόν, η έρευνα αναφέρεται στην έννοια της 

«αρπαγής γης» ως έννοια διαµορφούµενη από τις ΜΚΟ, τους ακτιβιστές 

και όσων εµπλέκονται και επηρεάζονται σηµαντικά από την τακτική 

αυτή. Μάλιστα, για να ξεκαθαρίσει την οπτική γωνία των ερευνητών 

και κατ’επέκταση των εντολέων τους ευρωπαϊκών θεσµών στον ορισµό 

της«αρπαγής γης», µάλλον αυτό που την κάνει αρνητική ως φαινόµενο 

είναι η εµπλοκή εξωοικονοµικών δυνάµεων στη µεταβίβαση γης µε 

σκοπό τον κατακερµατισµό της και τη συγκέντρωσή της στα χέρια 

λίγων. 

 Αναγνωρίζει λοιπόν η έρευνα την εµφάνιση µεγάλης κλίµακας 

κερδοσκόπων26 από τη µεταβίβαση αγροτικής γης, των οποίων οι 

αισχροκερδείς πράξεις έχουν βαθιές και σηµαντικές συνέπειες στους 

µικροπαραγωγούς, στην κατοχή και εκµετάλλευση φυσικών πόρων, στη 

βιώσιµη και πολυλειτουργική γεωργία, η οποία αποτελούσε 

χαρακτηριστικό τρόπο µοντέλου γεωργίας στην ευρωπαϊκή Ένωση27. 

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι από το 2007 έως το 2010, από το 

φαινόµενο της αρπαγής γης έχασαν µικροκαλλιεργητές στην ευρωπαϊκή 

Ένωση που κατείχαν λιγότερα από 10 εκτάρια έχασαν τον έλεγχο πάνω 

από το 17% αυτών. 

 Μάλιστα, το ζήτηµα των επιπτώσεων της αρπαγής γης από τους 

κερδοσκόπους, ειδικά στην οικογενειακή γεωργία τίθεται από την 

έρευνα κι ως προς το ζήτηµα της «πρόσβασης στη γη», στο βαθµό που 

αναγνωρίζοντας τη δυσκολία και τα εµπόδια της ύπαρξης των ήδη και 

επί πολλά χρόνια λειτουργούντων αγροκτηµάτων, οι νέοι και 

απαίδευτοι ακόµα αγρότες αποθαρρύνονται και τελικά εγκαταλείπουν 

τα όποια εγχειρήµατά τους ενασχόλησης µε τις µικροκαλλιέργειές 

τους. 

 Δεύτερο σηµαντικό στοιχείο στο οποίο εκτενώς αναφέρεται η 

έρευνα είναι αυτό των βλαπτικών συνεπειών που έχει η αρπαγή γης 

στη διατροφική ισορροπία, ασφάλεια και κυριαρχία. Η 

υπερσυγκέντρωση γαιών στα χέρια λίγων και δυνατών και η δυνατότητα 

που έχουν αυτοί να πωλούν τα προϊόντα τους σε εξευτελιστικά 

χαµηλές τιµές, µη ανταγωνίσιµες, οδηγεί τους µικρούς και 

ποιοτικούς παραγωγούς να ρίχνουν τις τιµές τους σε µη βιώσιµα 

                                                
26 Land deal brokers. 
27 Σύµφωνα µε την έρευνα, 84% της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ σχετίζεται µε οικογενειακή εκµετάλλευση. 



επίπεδα, οδηγώντας τους συχνά εκτός αγορών, αφού δεν είναι δυνατόν 

να ανταγωνιστούν το µαζικό, φθηνό προϊόν που παράγει η αγροτική 

βιοµηχανία. Φυσικά, η θέση εκτός αγοράς των µικρό παραδοσιακών 

καλλιεργητών, έχει ως παράπλευρη συνέπεια και την απώλεια των 

ευρωπαϊκών διατροφικών συνηθειών και παραδόσεων, όπως αυτές 

εκφράζονταν επί αιώνες και µέσω του αγροοικολογικού µοντέλου 

παραγωγής και διατροφής. 

 Στα πλαίσια αυτά, η έρευνα θέτει µία σειρά από ενέργειες τις 

οποίες οφείλει να αναλάβει η ευρωπαϊκή Ένωση και κατ’επέκταση και 

τα κράτη-µέλη, εάν θέλει να εναρµονίσει την αγορά της µε πολιτικές 

παραµονής των αγροτικών γαιών σε µικρούς και πολλούς καλλιεργητές, 

οι οποίοι εγγυώνται καλύτερα την ποιοτική καλλιέργεια και το 

σεβασµό της γης τους. Πέραν της διαµόρφωσης µίας ΚΑΠ σύµφωνης µε 

τα συµφέροντα των µικρών και ποιοτικών καλλιεργητών, του 

σχεδιασµού περιβαλλοντικών όρων και πολιτικής που να ευνοεί τις 

ποιοτικές καλλιέργειες και να εµποδίζει τη συγκέντρωση γης σε 

λίγους άρπαγες, τον επαναπροσδιορισµό της Πολιτικής γης της 

ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σηµαντικό ότι για πρώτη φορά, προτείνεται 

από επίσηµο όργανο της ευρωπαϊκής Ένωσης η δηµιουργία νοµικού 

πλαισίου και δη ενός νοµικού µηχανισµού που να δείχνει ξεκάθαρα 

την πολιτική κατεύθυνση προς την οποία κοιτάει η ευρωπαϊκή Ένωση 

σε σχέση µε την «πρόσβαση στη γη» και την «αρπαγή γαιών», µε τη 

µορφή Συστάσεων, το οποίο θα εφαρµοσθεί µέσα από µία σειρά Οδηγιών 

που να βασίζονται στους τέσσερεις άξονες εσωτερικής αγοράς, 

γεωργίας, περιβάλλον και εδαφική συνοχή. Ένα τέτοιο όργανό θα 

εγγυούνταν µία κατανοητή, ολιστική, λειτουργική και βασισµένη στα 

ανθρώπινα δικαιώµατα προσέγγιση της αγροτικής γης. 

 

 Γ. Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30/3/2017 

 Η Έκθεση του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξεδόθη το Μάρτιο 

του 2017 και ψηφίστηκε από την Ολοµέλεια την 27η Απριλίου 2017 

προσδιόρισε ήδη από τον τίτλο της28 την ανάγκη για το ευρωπαϊκό 

οικοδόµηµα να διευκολύνει την επιστροφή και γενικά την πρόσβαση 

                                                
28 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Έκθεση σχετικά µε τη σηµερινή 

κατάσταση της συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ: πως µπορεί να διευκολυνθεί η «πρόσβαση στη γη» για τους 
γεωργούς (2016/2141(ΙΝΙ)) της 30/3/2017, 8-0119/2017. 



των αγροτών και ειδικά των νέων στη γεωργική γη, απέναντι στο 

ολοένα και πιο κοινό ανά την Ευρώπη, φαινόµενο της συγκέντρωσης 

της αγροτικής γης στα χέρια κερδοσκόπων ή του κεφαλαίου. 

 Η εν λόγω Έκθεση που έφτασε να προταθεί για ψήφιση στο 

ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το πρώτο ολοκληρωµένο νοµικό 

κείµενο που εµφανίζεται σε επίπεδο ευρωπαϊκής διακυβέρνησης που 

αγγίζει απευθείας και ολιστικά το ζήτηµα της «πρόσβασης στη γη» 

των αγροτών, όπως οι εµπλεκόµενοι και η κοινωνία των πολιτών το 

επιθυµούσε για χρόνια. 

 Ξεκινώντας µε τη διαπίστωση ότι η αγροτική γη συγκεντρώνεται 

όλο και περισσότερο στα χέρια των λίγων πλουτοκρατών ή των µεγάλων 

εταιρειών29η Έκθεση συνδέει τελικά την εκδίωξη των αγροτών και 

ειδικά των νέων από τις εστίες τους κατόπιν µιας διαδικασίας 

δηµιουργίας τεχνητής οικονοµικής και χρηµατιστηριακής αγοράς για 

τα γεωργικά ακίνητα, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε στόχο να 

αποκτηθούν αυτά από µη αγρότες και να χρησιµοποιηθούν για κάθε 

άλλο σκοπό εκτός της καλλιέργειας. 

 Μεταξύ των άλλων, η Επιτροπή του Κοινοβουλίου διαπιστώνει την 

ανάγκη να ληφθεί ως προαπαιτούµενο πραγµάτωσης θεµελιωδών 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της Χάρτας Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της 

ευρωπαϊκής Ένωσης ο σεβασµός και η προστασία του δικαιώµατος 

«πρόσβασης στη γη» παρ’ότι η ίδια δεν αναγνωρίζεται ως τέτοιο 

καθώς είναι και ο µόνος τοµέας που µπορεί να παρέµβει αφού προς το 

παρόν δεν έχει η ίδια αποκλειστική ή συντρέχουσα αρµοδιότητα σε 

θέµατα πολιτικής γης στα κράτη-µέλη. 

 Ακολούθως, το κείµενο κάνει λόγο για τη διαφύλαξη της 

διατροφικής ασφάλειας και τη διαχείριση του ζητήµατος της 

διατροφικής κυριαρχίας όπως πια εµφανίζεται στην παγκοσµιοποιηµένη 

οικονοµία και συνδέεται άµεσα µε τη συγκέντρωση του πλούτου και 

των κερδών σε λίγους.  

 Άλλωστε, οι παραπάνω αναφορές στοχεύουν να υπερτονίσουν 

τελικά ότι οι µικροί και µεσαίοι καλλιεργητές που συνδέονται άµεσα 

µε τη γη τους και την πρόσβαση σ’ αυτήν είναι ο καλύτερος τρόπος 

να εγγυηθεί η Ένωση µια βιώσιµη γεωργία και υπεύθυνη και µε 

                                                
29 Το 2013, µονάχα το 3,1% των αγροτών έλεγχαν το 52,2% των γεωργικών γαιών στην Ευρώπη κι αντίστοιχα το 

76,2% των αγροτών έλεγχαν µόνο το 11,2% της καλλιεργήσιµης γης. 



σεβασµό σχέση µε τις καλλιεργούµενες γαίες που αποτελούν ξεχωριστά 

οικοσυστήµατα. Εξάλλου, όπου ενθαρρύνθηκαν πρακτικές παραµονής και 

εργασίας αγροτών σε αγροτικές περιοχές είχαν µόνο θετικά 

αποτελέσµατα, κοινωνικοοικονοµικά, σε επίπεδο εγκαταστάσεων, στην 

εγγύηση της διατροφικής ασφάλειας και στην προστασία της αγροτικής 

ζωής και το κοινωνικού µοντέλου οργάνωσης που αυτή εκπροσωπούσε 

πάντα στην ευρωπαϊκή ιστορία. 

 Συµπερασµατικά, η Έκθεση τείνει να συγκεντρώσει όλα τα 

χαρακτηριστικά της προσπάθειας ενίσχυσης της γεωργίας από την 

ευρωπαϊκή Ένωση στην αναγκαιότητα ενίσχυσης των νέων αγροτών µέσα 

και από νέες µεθόδους οργάνωσης και δράσης και ειδικά µέσω του 

δικαιώµατος «πρόσβασης στη γη» το οποίο θα δηµιουργήσει νέες 

θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει την κοινωνική και οικονοµική 

ευηµερία των κρατών-µελών. 

 Αναφορικά δε µε τις προτάσεις που το Κοινοβούλιο κάνει στο 

ψήφισµά του, από τις σπουδαιότερες µε πρακτική και πολιτική 

σηµασία είναι η δηµιουργία µίας ειδικής επιτροπής από την 

Επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από υψηλού επιπέδου ερευνητές και 

η οποία θα µελετήσει το φαινόµενο της συγκέντρωσης γης στο 

ευρωπαϊκό έδαφος, τις συνέπειές του στη διατροφική ασφάλεια και 

τους κινδύνους που αυτό δηµιουργεί στην ποιότητα του εδάφους και 

στην κοινωνική δοµή των αγροτικών περιοχών. 

 Επιπλέον, θεωρεί αναγκαίο το Κοινοβούλιο να επανενωθούν 

κατακερµατισµένα αγροτεµάχια προκειµένου να διευκολυνθεί η 

«πρόσβαση στη γη». Μάλιστα, προτείνεται ως µέσω ενοποίησης η 

µίσθωση των γαιών που θα συντείνει σε ένα ενοποιηµένο σύστηµα 

διαχείρισης της γης και θα ανταποκρίνεται στην πραγµατική αξία της 

γης, αναλόγως και µε την αποδοτικότητά της. 

 Τέλος, συνδέει η Έκθεση το ζήτηµα της ΚΓΠ µε την «πρόσβαση 

στη γη» αν και αναγνωρίζει ότι οι πολιτικές γης είναι αρµοδιότητα 

των κρατών-µελών και επαφίεται σε αυτά να κατευθύνουν τις 

πολιτικές τους στην ενίσχυση των µικρών και υγειών καλλιεργειών 

και στη διασφάλιση της διατροφικής ασφάλειας µέσω της ποιοτικής 

και σε µικρή κλίµακα παραγωγής. 

 Ωστόσο, στο βαθµό που η ΚΓΠ µπορεί να έχει έµµεσες συνέπειες 

στο δικαίωµα «πρόσβασης στη γη» πρέπει αυτή να ενισχύσει την ίση 



και δίκαιη κατανοµή γης µέσω της επιρροής που έχει στον τοµέα της 

έγγειας ιδιοκτησίας αλλά και της εσωτερικής αγοράς, ενώ τα κράτη-

µέλη αντίστοιχα, δρώντας εντός της ΚΓΠ πρέπει να δώσουν 

προτεραιότητα στους νέους αγρότες και στη διαγενεακή γαιοκτησία, 

ειδικά µέσω της προτεραιότητάς τους στην αγορά και εκµίσθωση γης 

καθώς αυτοί θα διαφυλάξουν καλύτερα τη συνοχή των γαιών από την 

επέλαση της κερδοσκοπίας. 

 Άλλωστε, η αιτιολογική έκθεση δείχνει ακριβώς τη διαδικασία 

ανάδειξης του ζητήµατος της αρπαγής και συγκέντρωσης 

καλλιεργήσιµης γης στην ευρωπαϊκή Ένωση ως εξόχως σηµαντικό αφού 

ξεκίνησε και αναδείχθηκε στις αναπτυσσόµενες χώρες του Νότου, όπου 

οι γαίες ήταν η εύκολη λεία για τους κερδοσκόπους. Οι εποχές 

αλλάζουν λοιπόν και η ευρωπαϊκή κτηµαταγορά έχει πλήρως 

συντονιστεί µε τη γενικότερη αγορά ακινήτων που µόνος στόχος τους 

παραµένει η αποκόµιση του µεγαλύτερου δυνατού κέρδους και οφέλους 

των επενδυτών, αγνοώντας τη µεγάλη κοινωνικοοικονοµική αξία της 

αγροτικής γης καθώς και την αξιοπρόσεκτη συµβολή της στην 

περιβαλλοντική ισορροπία. 

 

ii) Πρακτικές στα κράτη-µέλη 

 Έχοντας υπόψιν ότι η Πολιτική γης εξαρτάται απόλυτα από το 

κάθε κράτος, την εσωτερική του πολιτική και την προνοητικότητα που 

αυτό επιδεικνύει στη θέσπιση των πολιτικών του και στις 

µελλοντικές εξελίξεις που διαφαίνονται σε κάθε τοµέα που καλείται 

να ρυθµίσει, τα κράτη-µέλη ασκούν τις δικές τους εθνικές πολιτικές 

στην κατοχύρωση του δικαιώµατος «πρόσβασης στη γη» και οι οποίες 

προς το παρόν φαίνεται να ακολουθούν αργούς ρυθµούς. 

 Ωστόσο, αυτό που είναι σηµαντικό να αναδειχθεί από την 

παρούσα µελέτη είναι η παρουσία εγχειρηµάτων σχετιζοµένων µε το 

δικαίωµα «πρόσβασης στη γη», είτε ως κινήµατα διεκδίκησης είτε ως 

παραδείγµατα εφαρµοσθέντα στην πράξη. Είναι δε αναπόσπαστα δεµένη 

διεκδίκηση του δικαιώµατος «πρόσβασης στη γη» µε την «Κοινοτικά 

Υποστηριζόµενη Γεωργία»,  τη γεωργία δηλαδή η οποία αφορά τοπικούς 

κυρίως συνεργατισµούς αφ’ενός µεταξύ των παραγωγών και αφ’ετέρου 

των παραγωγών µε τους καταναλωτές. 



 Πολλές φορές λοιπόν συσχετιζόµενα αυτά τα δύο-Κοινοτικά 

Υπητηριζόµενη Γεωργία και «πρόσβαση στη γη»-έχουν αποτελέσει 

βασικούς µοχλούς κινητοποίησης ενός ενεργού τµήµατος παραγωγών 

αλλά και καταναλωτών, µε διαφορετικούς τρόπους δράσης ανά κράτος-

µέλος, προσαρµοσµένη πάντα στο βαθµό δηµοκρατίας και ενεργοποίησης 

της κοινωνίας των πολιτών του καθενός. 

  

  

  
 

 Α. Αυστρία 

 Αριθµώντας περίπου 160.00030 τα αγροκτήµατα στην Αυστρία έχουν 

ετήσια ή εποχική απασχόληση. Έχοντας χάσει µεγάλο αγροτικό 

δυναµικό τα τελευταία πενήντα χρόνια31 επικεντρώθηκε ωστόσο η 

αυστριακή γεωργική παραγωγή στη βιολογική και ποιοτική 

καλλιέργεια, κατέχοντας περίπου το 20% των συνολικών αγροτικών 

γαιών που παράγουν βιολογικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Αν και σε έκταση µικρή χώρα, ωστόσο, παρά τα ειδικά της 

χαρακτηριστικά32 η γεωργία στην Αυστρία απειλείται εξίσου από τη 

συγκέντρωση και αρπαγή γης από τους κερδοσκόπους και τη µαταίωση 

του δικαιώµατος «πρόσβασης στη γη» για τους νέους αγρότες. Η 

ανυπαρξία κληρονόµων γεωργικών γαιών, υπολογιζόµενη σε ποσοστό 20% 

αυτών καθώς και υποβάθµιση του εδάφους της λόγω της γρήγορης 

αστικοποίησης πρώην γεωργικών περιοχών, η Αυστρία αποτελεί το 

σπουδαιότερο παράδειγµα απώλειας αγροτικής γης µε απώλεια 22 

εκτάρια καλλιεργήσιµης γης καθηµερινά. 

 Από την άλλη πλευρά, η απώλεια αυτής της γης αποτελεί βασική 

στόχευση των επιτηδείων εκµεταλλευτών και αφήνει περιθώριο για 

πρακτικές κερδοσκοπίες, οι οποίες ενισχύουν φαινόµενα «αρπαγής 

γης», µε συγκέντρωση της καλλιεργήσιµης γης στα χέρια λίγων και 

µάλιστα κερδοσκόπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη συγκέντρωση 

γης ενισχύει η αδιαφάνεια στις τιµές των γαιοκτησιών όπου οι τιµές 

                                                
30 Κρατικά δεδοµένα 2013. 
31 50% από το 1950 έως το 1999 και 30% από το 1995 έως το 2005. 
32 Κατοχή του 10% της γης από το Κράτος και µε δεύτερο κύριο γης την πόλη της Βιέννης, ενώ υπάρχουν αρκετοί 

οικογενειακοί και µοναστηριακοί κλήροι. 



ανά εκτάριο αναπροσαρµόζονται συνεχώς και διαφέρουν σηµαντικά από 

περιοχή σε περιοχή33, όπως τεχνητά δηµιουργείται αυτή η κατάσταση 

από την αγορά της κερδοσκοπίας. 

 Στα πλαίσια αυτά και µε έναν περίπλοκο νόµο για την απόκτηση 

γης ο οποίος επιτρέπει σε κρατικές και δη αυτοδιοικητικές δοµές να 

αποκτήσουν γη για εξισορρόπηση της αγοράς και της ζήτησης ανά 

περιοχή, εγχειρήµατα όπως το GeLa, µε στόχο κυρίως στην ανάδειξη 

έφορων εδαφών κοντά στις πόλεις, διεκδικούν όλο και παραπάνω χώρο 

στην αυστριακή αγροτική και κοινωνικοοικονοµική ζωή, οδηγώντας 

ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης µεταξύ των µελών του 

καθώς και στην ανάµειξη µε το εγχείρηµα πολλών εθελοντών, στη βάση 

πάντα µιας αλληλέγγυας καλλιέργειας. 

 

 Β. Βέλγιο 

 Με αγροτικό πληθυσµό µόλις 37.194 άτοµα για ένα σύνολο 

11.239.755 κατοίκους, το Βέλγιο αντιµετώπιζε ιστορικά ζήτηµα 

διαφοροποίησης του τρόπου παραγωγής στη Φλάνδρα (µικρές, βιώσιµες 

καλλιέργειες) σε σχέση µε τη Βαλονία (µεγάλοι γαιοκτήµονες, µεγάλη 

αγροτική απασχόληση). 

 Η γεωργία στο Βέλγιο ήταν και παραµένει κυρίως οικογενειακή 

υπόθεση µε σηµαντικές όµως αλλαγές στον αριθµό των αγροτών, στο 

µέγεθος των ιδιοκτησιών και στον τρόπο παραγωγής. Έτσι λοιπόν, 

αφού ο ανταγωνισµός και ο εκβιοµηχανισµός αποτελούν βασικά 

χαρακτηριστικά της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής, οι 

απασχολούµενοι σε αυτήν προέρχονται πλέον κι από µη αγροτικό 

περιβάλλον34 ενώ η γη συγκεντρώνεται ολοένα σε λιγότερα αγροτικά 

χέρια καθώς παρατηρείται το 2014 τριπλασιασµός των εδαφών από κάθε 

αγρότη σε σχέση µε το 198035 κι εποµένως µείωση του αριθµού των 

αγροτών και των αγροτικών οικογενειών µε βασική αρχή την επιβίωση 

όποιων παρουσιάζονται ανταγωνιστικότεροι. Άλλωστε, στα πλαίσια 

αυτά, επλήγη η αγροτική παραγωγή στο Βέλγιο από την αστικοποίηση 

                                                
33 Από 300 ευρώ/εκτάριο στην ανατολική Αυστρία έως 460 ευρώ/εκτάριο στη νότια Αυστρία, σύµφωνα µε 

στατιστικά δεδοµένα της ΕUROSTAT, το 2016. 
34 20% το 2013. 
35 Στη Φλάνδρα από 8,4 εκτάρια/αγρότη η ιδιοκτησία έφτασε στα 25,5 εκτάρια/αγρότη ενώ στη Βαλλονία από 20,8 

εκτάρια/αγρότη έφτασε στα 55,4 εκτάρια/αγρότη. 



του πληθυσµού και τη συγκέντρωση της γης σε λίγους µε απώλεια 67% 

των αγροτικών καλλιεργειών. 

 Σηµαντική εξέλιξη στο δικαίωµα των αγροτών για πρόσβαση στην 

καλλιεργούµενη γη απετέλεσε η αναµόρφωση στην κρατική πολιτική 

ενοικίασης αγροτικών γαιών µε την εµφάνιση του σχετικού νόµου για 

την παραχώρηση χρήσης γης, ο οποίος ετέθη σε εφαρµογή το 1969 και 

πλέον επιτρέπει στους εν ενεργεία αγρότες που καλλιεργούν 

µισθωµένα αγροκτήµατα να προηγούνται στην αγορά τους, ενώ το 

µίσθωµα που ήδη καταβάλλουν ρυθµίζεται µε πλαφόν. 

 Επίσης, προς αυτή την κατεύθυνση της ενθάρρυνσης πρόσβασης 

στη γη των νέων αγροτών συνέτεινε κι ο νέος αγροτικός κώδικας που 

έθεσε σε ισχύ η Κυβέρνηση της Βαλλονίας το 2015, ο οποίος 

δηµιουργεί παρατηρητήριο παρακολούθησης της διάθεσης ιδιωτικών 

γαιών καθώς και τράπεζας γης για την καλύτερη διαχείριση της 

δηµόσιας γης µε πώληση ακόµα, σε ιδιώτες δηµοσίων καλλιεργουµένων 

εδαφών. 

 Ωστόσο, ειδικά οι δηµόσιες αγροτικές γαίες ή γη που δυνητικά 

θα µπορούσε να καλλιεργηθεί, συχνά εκποιείται για να καλύψει τα 

δηµοσιονοµικά κενά των Δήµων και των Περιφερειών ενώ, ειδικά οι 

αυτοδιοικητικές Αρχές θα µπορούσαν να εκµεταλλευτούν τη γη τους 

για τη στήριξη των µικρών βιώσιµων καλλιεργειών µε παράλληλη 

στήριξη της παραµονής της γης σε δηµόσιο καθεστώς και την τόνωση 

της τοπικής οικονοµίας. Επιπλέον, η τοπική Αυτοδιοίκηση που 

σχεδιάζει τη διαχείριση των δηµοσίων γαιών που της ανήκουν τείνει 

εκτός των άλλων να συνδέει όλο και περισσότερο τη γη για 

καλλιέργεια µε την οικιστική ζώνη, την απορρόφηση δηλαδή καθαρής 

αγροτικής γης από γη για άλλες χρήσεις, µη αγροτικές, γεγονός που 

δεν ενισχύει το δικαίωµα «πρόσβασης στη γη», παρά οξύνει τις 

προβληµατικές αγροτικές πολιτικές που ήδη εφαρµόζονται σε βάρος 

της µικρής, οικογενειακής αγροτικής παραγωγής. 

 Ελάχιστα είναι τα παραδείγµατα που οι τοπικές Αρχές, 

εκµεταλλευόµενες το υπάρχον νοµικό πλαίσιο παραχώρησαν γη σε 

µικρούς καλλιεργητές ή προς µια βιώσιµη γεωργία µε πρώτο 

παράδειγµα την επανάκτηση γης στη Βαλλονία, από την αντίστοιχη 



Επαρχία, γη η οποία καλλιεργούνταν από ιδιοκτήτη που δεν τήρησε τη 

νοµοθεσία περί Natura 2000 και αποδόθηκε σε βιοκαλλιεργητές36. 

 Στα πλαίσια λοιπόν τοπικών ή κρατικών πρωτοβουλιών ενίσχυσης 

ειδικά της πώλησης τοπικά προϊόντων που παράγονται στο Βέλγιο, 

αναπτύχθηκε και η πολιτική της Επαρχίας των Βρυξελλών για µια 

στρατηγική «Καλού Φαγητού», η οποία εµπλέκοντας πολλούς 

ενδιαφεροµένους αφορά από την πρωτογενή παραγωγή έως τους 

συµβούλους διατροφής και φυσικά ζητήµατα όπως αυτό της «πρόσβασης 

στη γη». Κυρίως δε λειτουργεί µέσω σωστής πληροφόρησης για την 

παραγωγή και προώθηση τοπικών προϊόντων και την ενηµέρωση των 

ενδιαφεροµένων καταναλωτών. 

 Ενδιαφέρον νοµικά και κοινωνιολογικά αποτελεί και το 

εγχείρηµα της «Terres de Rebaix», στη Βαλλονία, όπου η τοπική 

Κυβέρνηση και η Υπηρεσία Σχεδιασµού Αγροτικής Γης, συνεργαζόµενη 

από άλλους φορείς, µεταξύ των οποίων και η «Terre-en-vue», 

συνεργατική εταιρεία για την διεκδίκηση του δικαιώµατος «πρόσβασης 

στη γη», µέσω ενός αρµοδίου γραφείου της, εργάζεται προς την 

κατεύθυνση της σταθεροποίησης ιδιοκτησιακά της γης καθώς και την 

ανάκτηση γης που δε φαίνεται να έχει κάποιον κύριο.  

 Πιο συγκεκριµένα, στο Rebaix, ένα Δήµο της Βαλλονίας, αγρότης 

ονόµατι Yannick Hostie εκδιώχθηκε από τη γη που καλλιεργούσε και 

δη από τον ιδιοκτήτη της γης και σε αναζήτηση νέας γης, µέσω 

προσέγγισης που έγινε από την «Terre-en-vue», µετά από πίεση 

οµάδας καταναλωτών του αγρότη, αφού ενηµερώθηκε το γραφείο της 

τοπικής Κυβέρνησης για το σχεδιασµό της αγροτικής γης, παραχώρησε 

δηµόσια γη στον εκδιωχθέντα αγρότη, την οποία τελικά πώλησε στη 

συνεργατική εταιρεία «Terre-en-vue» που στηρίζει τους 

µικροκαλλιεργητές και την Κοινοτικά Υποστηριζόµενη Γεωργία. 

  
 Γ. Γαλλία 

 Με διάφορο νοµικό υπόβαθρο στην απόκτηση και χρήση γης, η 

Γαλλία αντιµετωπίζει ίσως-λόγω και του µεγέθους της και της 

µεγάλης έκτασης γαιών-από τις σηµαντικότερες απειλές στην 

ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά µε τη συγκέντρωση αγροτικής γης σε λίγα 

                                                
36 Montagne Saint-Pierre, 2013-2014. 



χέρια, πολλές φορές µε δόλιους και τεχνητούς τρόπους, καθώς και 

στη µετατροπή της γης αυτής από αγροτική σε άλλους είδους, ειδικά 

βιοµηχανική και οικιστική. 

 Στο µεγαλύτερο βαθµό, το µικρό, ήπιο και βιώσιµο µοντέλο 

αγροτικής παραγωγής που κυριαρχούσε στις γαλλικές καλλιέργειες, 

πέρασε µετά και την εισαγωγή της µηχανικής και των µηχανών στην 

παραγωγή, στον εκµοντερνισµό της καλλιέργειας γης, στον ακραίο 

ανταγωνισµό και τελικά στην εξαφάνιση σχεδόν του µικρού αγρότη, µε 

την ποιοτική και ήπια παραγωγή. 

 Η µεγάλη πίεση που έχει δηµιουργηθεί µε την ακραία 

αστικοποίηση του γαλλικού πληθυσµού και την εξωτερική µετανάστευση 

που κατευθύνεται κυρίως στα αστικά κέντρα, η ανάγκη δηλαδή για 

ολοένα µεγαλύτερη επέκταση του πληθυσµού των πόλεων και των 

δραστηριοτήτων τους σε βάρος της αγροτικής γης καθιστά σχεδόν 

αδύνατο το δικαίωµα των νέων και ειδικά των αγροτικών οικογενειών 

σε πρόσβαση στη γεωργική γη. Επιπλέον, χαρακτηριστικό ειδικά της 

γαλλικής παραγωγής είναι η εκ του αποτελέσµατος συγκέντρωση στα 

χέρια λίγων µεγάλων εκτάσεων λόγω του συνεχούς ανηλεούς 

ανταγωνισµού µεταξύ των καλλιεργητών. 

 Με την ανάγκη για ανταγωνιστική γεωργία και τις αναµορφώσεις 

που έφερε η κοινή ευρωπαϊκή αγορά στις επιµέρους εσωτερικές αγορές 

κάθε κράτους-µέλους, η Γαλλία διαµόρφωσε µία πολιτική γης η οποία 

στόχευε κυρίως στη διασφάλιση των αγροµισθωτών µέσω ελαχίστου 

κόστους ενοικίασης γης, επιστροφή επενδύσεων κλπ, στη διαµόρφωση 

κατά το δοκούν της αγοράς ακινήτων εγγυόµενη έτσι η κρατική 

πολιτική τη µη αλλαγή χρήσης των αγροτικών γαιών και τέλος στον 

έλεγχο κατοχής αγροτικών γαιών ώστε να διευκολύνει την «πρόσβαση 

στη γη» νέων αγροτών και ταυτόχρονα να εγγυηθεί τις µεσαίου 

µεγέθους ιδιοκτησίες. 

 Στα πλαίσια αυτά και δεδοµένου του πολυσύνθετου γαλλικού 

πολιτικού και αυτοδιοικητικού συστήµατος, είναι κυρίως οι τοπικές 

Αρχές που καλούνται, βάσει αρµοδιοτήτων να στηρίξουν το δικαίωµα 

«πρόσβασης στη γη» και να πατάξουν όποια δόλια προσπάθεια «αρπαγής 

γης». Οι Περιφέρειες (Régions) είναι αυτές που έχουν ουσιαστικά 

τις σχετικές µε τη διαχείριση της γης αρµοδιότητες και οι οποίες 

µπορούν να παίξουν έναν σηµαντικό ρόλο στο σχεδιασµό πολιτικής της 



γης και στην εφαρµογή κάθε µέτρου για την προστασία και την 

ασφάλιση της γης. 

 Έτσι, τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκαν σηµαντικές 

προσπάθειες της γαλλικής Αυτοδιοίκησης προς την επιδιωκόµενη 

προσπάθεια θωράκισης του δικαιώµατος «πρόσβασης στη γη», από την 

ενίσχυση αγοράς τοπικών προϊόντων έως τη δηµιουργία πράσινων 

ζωνών, δεδοµένης και την ενίσχυσης νοµικά και πολιτικά των 

αυτοδιοικητικών αρχών µε τη δηµιουργία «Προστατευόµενων Αγροτικών 

Ζωνών»37 και την «Περιµετρική Προστασία των αγροτικών και φυσικών 

περιοχών πέριξ των αστικών περιοχών»38. 

 Στο ίδιο πνεύµα τροποποιήθηκε το 2010 ο Αγροτικός Νόµος 

θέτοντας ως στόχο τον υποδιπλασιασµό της ανάπτυξης στον τοµέα των 

αγροτικών γαιών έως το 2020, δηµιουργώντας συγχρόνως ένα 

παρατηρητήριο για τη διατήρηση της γεωργίας, των δασών και των 

φυσικών περιοχών. 

 Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στη σπουδαία δυνατότητα που 

έχουν οι Δήµοι βάσει του άρθρου L 125-1 του Αγροτικού Κώδικα να 

αποκτήσουν εγκαταλελειµµένη αγροτική γη, η οποία είτε προέρχεται 

από έλλειψη διαδόχων κληρονόµων, είτε πάλι έχει αφεθεί στην 

εγκατάλειψη από κυρίους που θεωρούν ότι κάποια στιγµή θα αποκτήσει 

αξία µπαίνοντας στο σχέδιο πόλης. Μέσω λοιπόν µιας αυτοδιοικητικών 

διαδικασίας που στοχεύει στην ανάπτυξη µε ήπιο τρόπο 

αχρησιµοποίητων ή υποχρησιµοποιούµενων γαιών η τοπική Αυτοδιοίκηση 

διευκολύνει τους εντόπιους αγρότες να διευρύνουν τη µικρή 

αγροκτησία τους αλλά και τη µετάβαση της αγροτικής γης από τους 

εγκαταλείποντες αγρότες σε νέους που πρόκειται να τους διαδεχθούν. 

 Τα παραδείγµατα που έχει να επιδείξει η συνεργασία 

Αυτοδιοίκησης και πολιτών στη Γαλλία είναι µερικά και σηµαντικά. 

Μεταξύ αυτών η αγορά αγροτικής εγκατάστασης 3,4 εκταρίων από το 

Δήµο Bourgoin-Jallieu και τη ΜΚΟ «Terre de Liens», το 2012, 

προκειµένου να ενισχύσει την οργανική τοπική παραγωγή αλλά και την 

Κοινοτικά Υποστηριζόµενη Γεωργία αλλά και το εγχείρηµα του Δήµου 

Mouans-Sartoux για διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας του Δήµου 

από ιδία προϊόντα και ειδικά των σχολικών γευµάτων της περιοχής. 

                                                
37 ZAP, 1999. 
38 PAEN, 2005. 



 Σε µία περιοχή (γαλλική ριβιέρα) όπου η τιµή της γης είναι 

πολύ αυξηµένη σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ο 

µικρός αυτός Δήµος, εφαρµόζοντας απόφαση των δηµοτικών συµβούλων 

για τη δηµιουργία µίας ανεξάρτητης τοπικής αγροτικής και 

διατροφικής πολιτικής µε στόχο την αυτάρκεια, αγόρασε αρχικά 

(2005) ένα κρίσιµο αγροτικό οίκηµα µε γη39, κοντά στο κέντρο της 

πόλης κι ακολούθως προσέλαβε για αρχή έναν καλλιεργητή βιολογικών 

λαχανικών κι έπειτα και δεύτερο, φτάνοντας τελικά το 2016 να 

αγοράσει ο Δήµος ακόµα δύο εκτάρια και να καλύπτει όλες τις 

διατροφικές ανάγκες στα σχολικά εστιατόρια, ελαχιστοποιώντας το 

κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωµα των µεταφορών της τροφής, 

µηδενίζοντας το αδιάθετο φαγητό και αποφεύγοντας τους µεσάζοντες, 

δηλαδή ενισχύοντας και την οικονοµία του Δήµου. 

 Ακολούθως, σηµαντική ήταν και η πρωτοβουλία του Δήµου του 

νησιού Yeu, στον Ατλαντικό Ωκεανό, µε τους δέκα αγρότες του και τα 

130 περίπου καλλιεργούµενα εκτάρια σε αυτό αλλά και τα 500 εκτάρια 

που µένουν αχρησιµοποίητα για πολλά χρόνια. Ο τοπικός Δήµος, µε τη 

συµβολή της ΜΚΟ «Terre de Liens» και τις κινήσεις πολιτών 

«Collectif Agricole» και «Yeu Demain», σχεδίασε την πολιτική της 

γης στο νησί το 2013, βάσει του Τοπικού Αναπτυξιακού Σχεδιασµού, 

µε τη συµβολή και τη διαβούλευση µε τους πολίτες. Από το 2014 

λοιπόν, οι τοπικές Αρχές υπέγραψαν µία συµφωνία εισόδου στην αγορά 

της γης, µε έναν ηµιδηµόσιο Οργανισµό διαχείρισης γης (Safer) και 

κατόπιν, βάσει του Σχεδιασµού Πολιτικής Γης αναπτύχθηκε η 

πρωτοβουλία «Terres Fert’ile», µε ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020, το 

οποίο προσβλέπει στη διατήρηση των αγροτικών οικογενειών στο νησί 

και την είσοδο νέων αγροτών, προσφέροντας 165 εκτάρια γης, µεταξύ 

των οποίων και 70 εκτάρια από την εγκαταλελειµµένη αγροτική γη.  

 Τέλος, αποτελεσµατική ήταν η κινητοποίηση πολιτών και οµάδων 

Κοινοτικά Υποστηριζόµενης Γεωργίας στην περίπτωση της «Terre de 

Rivières» όπου απετράπη η πώληση αγροτικής γης βιολογικά 

καλλιεργούµενης έως τότε σε µεγαλοκτηµατία µαζικής παραγωγής και 

τελικά διασφαλίστηκε η συνέχιση της βιολογικής καλλιέργειας της εν 

λόγω έκτασης µε πώλησή της τόσο σε βιοκαλλιεργητή γείτονα του 
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αρχικού κυρίου όσο και στο σωµατείο «Terre de Rivières» που 

στήριξε όλο αυτό το δίκαιο αγώνα για µη µεταβολή της καλλιέργειας 

και παραµονή στα χέρια µικροαγροτών. 

 
 Δ. Γερµανία 

 Η οικονοµική ανάπτυξη της Γερµανίας τον τελευταίο αιώνα που 

στηρίχθηκε επί τω πλείστον στην εκβιοµηχανοποίηση της παραγωγής 

και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών είχε ως ανεπανόρθωτη συνέπεια τη 

συνεχή υποβάθµιση της µικρού και µεσαίου µεγέθους αγροτικής 

παραγωγής και την εξαφάνιση του κλασικού µοντέλου παραγωγής που 

στηρίζονταν στις οικογένειες αγροτών, συνέπεια του οποίων υπήρξε 

και η διάρρηξη οποιασδήποτε επαφής υπήρχε µεταξύ αγροτικής 

παραγωγής και κοινωνίας. 

 Επιπλέον, δυσκόλεψε αρκετά η πρόσβαση σε γη των νέων ή µικρών 

αγροτών καθώς αυξήθηκε σηµαντικά η τιµή τη γης και έτσι έγινε µη 

προσεγγίσιµη στους µικρούς καλλιεργητές η νέα γη, κατευθυνόµενη 

λοιπόν η γη στους µεγάλους παραγωγούς επηρεάζοντας ταυτόχρονα και 

την περιβαλλοντική υποβάθµιση της γης λόγω της µεγάλης 

συγκέντρωσής της σε λίγους και σε µονοκαλλιέργειες. 

 Με απώλεια λοιπόν 45.000 εκτάρια ανά έτος καλλιεργήσιµης γης 

και 4.000 αγροκτήµατα ανά έτος, ο αριθµός των εργαζοµένων σε 

αγροτικές δουλειές και των αγροτών40 µειώθηκε δραστικά µε 

απασχόλησή τους σε άλλους τοµείς, στα αστικά κέντρα όπου 

µετακινήθηκαν. 

 Επιπλέον, η βιώσιµη γεωργία µεταµορφώθηκε σε ένα ακόρεστο 

υπερεντατικό µοντέλο εξειδικευµένης παραγωγής, όπου 9 στις 10 

παραγωγές είναι εξειδικευµένες µονοκαλλιέργειες και ανήκουν στους 

λίγους, µεγαλογεωκτήµονες. 

 Άλλωστε, ο ολοένα και πιο γερασµένος αγροτικός πληθυσµός41 και 

η έλλειψη κληρονόµων και διαδόχων ενίσχυσαν τη συγκέντρωση της γης 

σε λίγους και η εκ του αποτελέσµατος άνοδος της τιµής των γαιών 

αποθαρρύνει την είσοδο νέων αγροτών στον αγροτικό στίβο. 

 Η αγροτική πολιτική στη Γερµανία συνεχίζει να καθορίζεται σε 

µεγάλο βαθµό από τις επιχορηγήσεις που προβλέπονται κυρίως από την 
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ΚΓΠ και οι οποίες µε τη σειρά διαµορφώνουν το µέγεθος των 

αγροκτησιών, αφού το ποσό εξαρτάται από το µέγεθος των γαιών και 

επηρεάζουν τα κίνητρα κτήσης αγροτικής γης. Φτάνει να αναλογιστεί 

κανείς ότι περίπου λαµβάνει ο Γερµανός αγρότης επιδότηση 340 ευρώ 

ανά εκτάριο, ενώ οι µικροί αγρότες, δηλαδή περίπου οι µισοί 

αγρότες λαµβάνουν 1.600 ευρώ ανά έτος και επιχείρηση και οι 

µεγάλοι, περίπου 1,5% των ωφελουµένων, 283.000 ευρώ ανά έτος και 

επιχείρηση. 

 Στα πλαίσια αυτή και µε µία πολιτική και νοµική κατάσταση όχι 

πολύ ευνοϊκή για την πρόσβαση σε γη νέων αγροτών, σηµαντικό 

εγχείρηµα είναι αυτό της εκµίσθωσης γης έκτασης 8 εκταρίων στο 

Σωµατείο GardenCoop το οποίο έχει ως µέλη αγρότες που φυτεύουν 

σπόρους µε ανοιχτή επικονίαση προκειµένου να στηριχτεί και η 

Κοινοτικά Υποστηριζόµενη Γεωργία, το οποίο αύξησε την 

καλλιεργούµενη έκταση µε δωρεά δύο εκταρίων από την τοπική 

Αυτοδιοίκηση, γη η οποία περιοδικά καλλιεργούνταν και για µεγάλο 

διάστηµα ήταν αχρησιµοποίητη. 

 
 Ε. Ισπανία (Καταλονία) 

 Με τάχιστη ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα από την είσοδο της 

στις ευρωπαϊκές Κοινότητες το 1986 κι έως σήµερα και µε τη µόνιµη 

απειλή της αλλαγής χρήσης των αγροτικών σε γαιών σε τουριστικού 

σκοπού ακίνητα, η Ισπανία και ειδικά η Καταλονία που έχει το πιο 

αναπτυγµένο ενδιαφέρον για την προώθηση και τη διαφύλαξη 

δικαιωµάτων «πρόσβασης στη γη», φαίνεται να έχει προωθήσει ένα 

σηµαντικό δίκτυο ενεργών πολιτών και αγροτών για τη βιώσιµη και 

µικρού µεγέθους γεωργία, την καταπολέµηση της υπερσυγκέντρωσης της 

γης σε στα χέρια λίγων και την κερδοσκοπία από την αγορά ακινήτων 

και το κεφάλαιο. 

 Αποτέλεσµα δε αυτής της αδυναµίας να επιβάλλει πολιτικές γης 

και να ελέγξει την αγορά ακινήτων µε συγκεκριµένους 

θεσµοθετηµένους κανόνες, η Ισπανία χάνει περίπου 83 αγροκτήµατα 

την ηµέρα, ενώ η Καταλονία χαρακτηρίζεται επιπλέον από την 

εξάρτηση των µεσαίου µεγέθους καλλιεργητών από τη βιοµηχανία του 

φαγητού, την οποία αναγκάζονται να υπηρετούν για να επιβιώσουν. 



 Έχοντας λοιπόν υποστεί ακραία αύξηση της παραγωγής της εντός 

λίγων δεκαετιών, η Ισπανία προσπαθεί να αναπτύξει στον αντίποδα τη 

βιολογική γεωργία, έχοντας σήµερα 1,8 εκατοµµύρια εκτάρια µε 

οργανικές καλλιέργειες, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα σχετικές τοπικές 

και περιφερειακές πολιτικές. 

 Στα πλαίσια αυτά και µε παρόµοιες καταστάσεις σε όλες τι 

ισπανικές περιφέρειες, η Καταλονία µοιάζει να απειλείται 

περισσότερο από την αρπαγή γης, δεδοµένης και της µεγαλύτερης 

τουριστικής άλογης ανάπτυξης που χρόνια τώρα αλλοιώνει το 

γεωγραφικό και κοινωνικό χαρακτήρα της περιοχής. Οι µεγάλες 

γαιοκτησίες γίνονται ολοένα και µεγαλύτερες ενώ αντίστοιχα αυτές 

κάτω των δέκα εκταρίων εξαφανίζονται. Εξάλλου, µόνο τα µεγάλα 

αγροκτήµατα φαίνεται να έχουν δυναµική ανάπτυξης, γεγονός που 

οφείλεται και στον προορισµό συχνά αυτών για καλλιέργεια 

ζωοτροφών, ειδικά των γουρουνιών των οποίων η ζήτηση έχει αυξηθεί 

θεαµατικά τα τελευταία χρόνια42. 

 Τέλος, η καταλανική νοµοθεσία, στα πλαίσια εφαρµογή της ΚΓΠ 

έχει προβλέψει την παροχή επιχορηγήσεων, ειδικά στους νέους 

αγρότες που επιθυµούν να εισέλθουν στην αγροτική παραγωγή, κάλεσµα 

το οποίο συµβαίνει ετήσια. 

 Στα πλαίσια αυτά και µε µία εθνική καµπάνια για δίκαιη και 

βιώσιµη πολιτική γης που έχει ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2016 από 

την Κάτω Βουλή αλλά και την πρόσφατη θεσµοθέτηση νοµοθεσίας για 

την πώληση αγροτικής γης από συλλόγους και ιδιώτες καλλιεργητές 

στο Δηµόσιο, η Αυτοδιοίκηση που ειδικά στην Ισπανία αποτελεί 

σχεδόν αυτόνοµη εξουσία από την Κεντρική Διοίκηση διατηρεί κάθε 

έλεγχο στο σχεδιασµό και τη χρήση της γης, ειδικά µέσω των 

αυτόνοµων κατά τόπους κυβερνήσεων και του Εδαφικού Σχεδιασµού που 

οφείλουν αυτές να καταρτίζουν για την προστασία της αγροτικής 

παραγωγής και της ιδιοκτησίας των αγροτών. 

 Χαρακτηριστική των καινοτόµων πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει 

η Αυτοδιοίκηση στην Καταλονία είναι κι αυτή της δηµιουργίας 

αγροτικής πράσινης ζώνης στο Παλού, σχεδιασµός πολυετής µε 

ορίζοντα χρονικό, ολοκλήρωσης το 2025 και µε κύρια δράση του Δήµου 
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τη χρήση αχρησιµοποίητης ή ηµιχρησιµοποιούµενης γης για 

καλλιέργεια, εντός και πέριξ του αστικού ιστού, µε τη συµµετοχή 

ιδιοκτητών γης, αγροτών και αστών. Ο Δήµος λοιπόν ανέλαβε και 

πέτυχε να αποτελέσει το διαµεσολαβητή στη διαδικασία να πεισθούν 

οι ιδιοκτήτες γης να την καλλιεργήσουν οι ίδιοι ή να την 

εκµισθώσουν σε καλλιεργητές καθώς και στην εξεύρεση αγορών για την 

διάθεση των προϊόντων που παρήγαγαν στη γη που φρόντισε ο Δήµος να 

µετατρέψει σε αγροτική, αν και η αρχική χρήση µπορεί να µην ήταν 

τέτοια. 

 Ακόµα, η περίπτωση «Gallecs», µίας από τις πιο 

πυκνοκατοικηµένες περιοχές της Καταλονίας, αποτελεί ένα καλό 

παράδειγµα για το πως η τοπική Αυτοδιοίκηση, κάνοντας χρήση του 

νόµου, µπορεί να ενθαρρύνει την «πρόσβαση στη γη» µε την ανάκτηση 

αχρησιµοποίητης γης και την απόδοσή της σε νέους αγρότες. 

Πρόκειται στη συγκεκριµένη περίπτωση για γη αποψιλωµένη που 

επρόκειτο να δοµηθεί για οικιστικούς λόγους και τελικά ποτέ δεν 

επήλθε η δόµηση, παραµένοντας στη θέση του δάσους ένα γυµνό, 

αχρησιµοποίητο έδαφος. Μάλιστα, η περιοχή είναι γνωστή για τη 

βιοποικιλότητά της και τη σύνδεσή της µε την αγροτική καλλιέργεια. 

 Οι τοπικοί Δήµοι λοιπόν, σε συνεργασία µε την καταλανική 

Κυβέρνηση και την Υπηρεσία Εδαφών και Βιωσιµότητας, ανέλαβαν και 

πέτυχαν το σχεδιασµό ενός οδικού χάρτη για τη διαφύλαξη του 

φυσικού πλούτου της περιοχής, για την οποία έτσι κι αλλιώς η 

καταλανική Κυβέρνηση έχει υπογράψει συµφωνία εποπτείας, µε τους 

τοπικούς Δήµους. Μεταξύ των πρωτοβουλιών που έγιναν πράξη, η 

απόδοση δηµόσιας αγροτικής γης σε καλλιεργητές για εκ νέου 

καλλιέργεια, προώθηση της βιολογικής γεωργίας µε σχεδιασµό έως το 

2016 και προώθηση σχεδίου για µηδενική χιλιοµετρική απόσταση από 

την παραγωγή έως την κατανάλωση των εκεί παραγόµενων αγαθών. 

 
 ΣΤ. Ιταλία 

 Με µεγάλο αντίκτυπο στην ιταλική οικονοµία, η παραγωγή 

αγροτικών προϊόντων στην Ιταλία έχει περάσει από διάφορες φάσεις 

για να φτάσει σήµερα στην πλήρη εντατικοποίησή της, στην ανάγκη 

για ολοένα µεγαλύτερη παραγωγή, στην εκβιοµηχάνισή της και τελικά 

στη συγκέντρωση µεγάλων εκτάσεων γης σε λίγους, δεδοµένης και της 



αθρόας µετανάστευσης του πληθυσµού από τον αγροτικό Νότο στον 

αστικό Βορά.  

 Περισσότερο όµως από τη φυγή των αγροτών από τις πατρικές 

τους εστίες, η αγροτική παραγωγή στην Ιταλία επλήγη από την άνοδο 

των τιµών της αγροτικής γης σε συνδυασµό µε την πτώση των τιµών 

των µαζικά παραγοµένων προϊόντων, γεγονός που κατέστησε ασύµφορη 

την καλλιέργεια για τους µικρούς παραγωγούς και οδήγησε µεγάλες 

εκτάσεις είτε στα χέρια λίγων ή πολύ συχνά σε αλλαγή χρήσης της 

γης, όπως παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας µέσω φωτοβολταϊκών, 

τουριστική αξιοποίηση και εγκατάσταση βιοµηχανικών κτηρίων. 

 Στον αντίποδα, παρά την εγκατάλειψη αγροτικών γαιών από τους 

νυν αστούς, η Ιταλία κατάφερε να αναπτύξει τη βιολογική γεωργία σε 

σηµαντικό βαθµό, ώστε να γίνει η πρώτη ποσοστιαία, παραγωγός χώρα 

βιολογικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή Ένωση, παρ’ότι η εθνική 

νοµοθεσία ευνοεί κυρίως την εκβιοµηχανοποιηµένη, εντατική 

καλλιέργεια. 

 Με την κεντρική Διοίκηση να είναι σχεδόν αποδυναµωµένη από τη 

νοµοθεσία στη χάραξη πολιτικών γης και µε την τοπική Αυτοδιοίκηση 

να παίζει το ρόλο αυτό, το βάρος πέφτει στις Επαρχίες που είναι 

επιφορτισµένες µε το σχεδιασµό πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης καθώς 

και τη διαχείριση της πλειοψηφίας της δηµόσιας γης, µαζί µε τους 

Δήµους. 

 Μεταξύ των αρµοδιοτήτων των Επαρχιών, οι οποίες καθορίζονται 

από το νόµο και επηρεάζουν άµεσα τη διεκδίκηση του δικαιώµατος 

«πρόσβασης στη γη» συγκαταλέγεται η αρµοδιότητά τους διαχείρισης 

της κοινής γης (usi civici), η συνεργασία µε το εθνικό γραφείο 

ISMEA για την ενθάρρυνση και βοήθηση νέων αγροτών να εισέλθουν 

στην αγροτική παραγωγή, ειδικά µε παροχή διευκολύνσεων σε 

διαδικασίες συναλλαγών που αφορούν αγροτική γη καθώς και η χρήση 

εργαλείων και θεσµών όπως υπουργικών αποφάσεων και γραφείων όπως 

την Τράπεζα Αγροτικής Γης. 

 Η περιοχή του Lazio, από τις πλέον  πρωτοπόρες στην προστασία 

του δικαιώµατος «πρόσβασης στη γη» και την ενθάρρυνση της 

ποιοτικής και βιώσιµης παραγωγής, κατάφερε να ιδρύσει τοπικό 

γραφείο για την αγροτική ανάπτυξη (ARSIAL) το οποίο σε περιπτώσεις 

πώλησης δηµοσίας γης, προτιµάει να την παραχωρεί στα πιο 



ολοκληρωµένα επιχειρησιακά σχέδια κι όχι στα πιο κερδοφόρα, µε 

γνώµονα την ποιοτική οργανική παραγωγή και τη νεότητα των 

υποψηφίων αγροτών. 

 Σηµαντική ένδειξη της αλλαγής της νοοτροπίας στην αγροτική 

παραγωγή απετέλεσε και η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά µε τη γη, 

των Υπουργών Αγροτικής Παραγωγής και Οικονοµικών και Οικονοµίας 

που προέβλεπε πώληση και ενοικίαση γης περίπου 5.500 εκταρίων µε 

προτεραιότητα στους αγρότες κάτω των 40 ετών. 

 Η Αυτοδιοίκηση και ειδικά οι Δήµοι, συνεχίζουν να παίζουν 

πρωτεύοντα ρόλο, όπως αποδείχθηκε και στην περίπτωση της «Arvaia», 

Οµάδας Κοινοτικά Υποστηριζόµενης Γεωργίας, η οποία επιχειρώντας να 

βρει δηµόσια γη για να καλλιεργήσει στην περιοχή της Μπολόνια, 

προκειµένου να ασφαλίσει τη δηµόσια γη από τους κερδοσκόπους και 

να διδάξει την επιστροφή και χρήση της δηµόσιας γης για το όφελος 

όλων, συνεργάστηκε µε το Σωµατείο «Campi Aperti (Ανοιχτά Χωράφια) 

για την πρόσβαση σε γη» και τελικά διεκδίκησε και ανέλαβε τη 

διαχείριση δηµόσιας γης έκτασης 50 εκταρίων από το Δήµο Μπολόνιας. 

 
 Ζ. Ρουµανία 

 Η Ρουµανία αποτελεί µία ιδιαίτερη περίπτωση στην αγροτική 

παραγωγή αφού η γη είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη λαϊκή παράδοση 

και το βασικό µοντέλο αγροτικής παραγωγής στηρίζεται στις µικρές 

οικογενειακές φάρµες. 

 Ωστόσο, η κυριαρχία στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία του 

νεοφιλελεύθερου µοντέλου που στηρίζεται στην αθρόα και µαζική 

παραγωγή µη ποιοτικών προϊόντων, µέσω του εκµοντερνισµού των µέσων 

παραγωγής και της χρήσης εξειδικευµένων τεχνικών µέσων, ακόµα και 

στη γεωργία, δεδοµένης δε και της φθηνής γης, µετέτρεψαν την 

άλλοτε φθηνή και αζήτητη ρουµάνικη αγροτική γη, σε πόλο έλξης για 

µαζικές επενδύσεις και κερδοσκοπία. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε 

συνεχή εξέλιξη, µε αποτέλεσµα τη συνεχή αρπαγή της γης των µικρών 

και µεσαίων οικογενειακών αγροκτηµάτων και την αποθάρρυνση για 

είσοδο στην αγροτική παραγωγή νέων και µελλοντικών αγροτών. 

 Χαρακτηριστικό επίσης γνώρισµα της αγροτικής παραγωγής στη 

Ρουµανία είναι ο αυξηµένος πληθυσµός που σχετίζεται µε την 

αγροτική παραγωγή, ο οποίος φτάνει το µισό αριθµό του συνολικού 



πληθυσµού των 20 εκατοµµυρίων κατοίκων καθώς και οι διαφορετικές 

σε µέγεθος κι έκταση αγροκτησίες, ανάλογα µε την περιοχή. Δηλαδή, 

η ανατολική δυτικό τµήµα της χώρας καταλαµβάνονται από µεγάλες 

γαιοκτησίες, υπερεντατικής εκµετάλλευσης ενώ ο βοράς και το κέντρο 

καλύπτονται από µικρές ιδιοκτησίες που καλλιεργούνται από 

χωρικούς-αγρότες. 

 Αν και η κύρια µορφή αγροτικής παραγωγής στη Ρουµανία 

συνεχίζει να είναι αυτή της οικογενειακής καλλιέργειας και της 

µικρής γαιοκτησίας, ωστόσο οι µεγάλες γαιοκτησίες τις οποίες 

κατέχουν µεγάλες εταιρείες αγροτοκαλλιέργειας κατακτούν όλο και 

µεγαλύτερο χώρο στον αγροτικό τοµέα αφού ήδη από το 2010 έως το 

2013 ο µέσος όρος των µεγάλων αγροκτηµάτων των εταιρειών αυξήθηκε 

από 190,78 εκτάρια σε 207,49 εκτάρια. 

 Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε το γερασµένο αγροτικό 

πληθυσµό και το µικρότερο ποσοστιαία αριθµό νέων Ρουµάνων αγροτών 

στην ευρωπαϊκή Ένωση, το ζήτηµα της αρπαγής της καλλιεργήσιµης γης 

µαζικά και ανεξέλεγκτα από εταιρείες και µεγαλο0καλλιεργητές για 

επενδύσεις και κερδοσκοπία, αποτελεί τη βασική απειλή του ήπιου 

µοντέλου αγροτικής παραγωγής που για δεκαετίες ακολουθούνταν στη 

χώρα. 

 Εξάλλου, προς αυτή την κατεύθυνση πιέζει και το νέο 

οικονοµικό µοντέλο που εφαρµόστηκε στη χώρα µετά το σοσιαλιστικό 

καθεστώς, µε απελευθέρωση της αγοράς και του ανταγωνισµού που 

ευνόησε την αγορά ακινήτων, την απελευθέρωση της αγοράς τροφίµων 

και των βιοµηχανιών τροφίµων και τελικά µετέτρεψε τις αγροτικές 

εκτάσεις σε περιοχές και γη για βιοµηχανικές επενδύσεις και 

βιοµηχανική παραγωγή αγροτικών πρώτων υλών. Μεγάλες πολυεθνικές 

εταιρείες βρίσκουν φτηνή εύφορη γη να επενδύσουν και οδηγούν τον 

αγροτικό πληθυσµό σε έξοδο από τα χωριά του προς την πόλη, αφού δε 

µπορεί να τις ανταγωνιστεί και να αποκτήσει αυτός τη γη που 

πωλείται. 

 Φυσικά, δε θα µπορούσε να αγνοηθεί η οικονοµική και πολιτική 

ενίσχυση που έλαβε η χώρα από το 2000 έως το 2006 προκειµένου να 

προετοιµάσει την αγροτική της παραγωγή και οικονοµία για την 

ένταξή της στην ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έφθασε τα 150 εκατοµµύρια 

ευρώ σε επιχορηγήσεις για εκµοντερνισµό των αγροτών και ειδικά των 



εγκαταστάσεών τους ενώ µετά την προσχώρηση στην ευρωπαϊκή Ένωση, η 

Ρουµανία υιοθέτησε νόµο για την αποφυγή απόκτησης γης από ξένες 

εταιρείες, πρακτική που τελικά µε διάφορα τεχνάσµατα δεν κατέστη 

απόλυτα επιτυχής και οι µεγάλες, ευρωπαϊκές κυρίως εταιρείες 

εισχώρησαν στο έδαφός της. Μάλιστα, µεταξύ των προνοµίων που δίνει 

η χώρα, πέραν της φθηνής γης είναι και το πρόσφορο έδαφος και οι 

συνθήκες για καλλιέργεια σόγιας, η οποία έφθασε το 2017-2018 να 

καταλαµβάνει 178.000 εκτάρια καλλιεργήσιµης γης43, δεύτερη σε 

παραγωγή χώρα της ευρωπαϊκής Ένωσης, µετά την Ιταλία. 

 Με ένα δυσκίνητο νοµικά ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά και 

διαχείρισης της δηµόσιας γης, τόσο από την αυτοδιοίκηση όσο κι από 

την Κεντρική Διοίκηση, οι αγροτικές καλλιέργειες δε θα επιβίωναν 

χωρίς την κοινή γη που διαθέτουν οι Δήµοι και καλλιεργούν πολλοί 

µικροκαλλιεργητές προς όφελος της κοινότητας, δηµοτικές εκτάσεις 

που συχνά γίνονται αντικείµενο διαφθοράς των Δήµων και κάποιων 

µικροκαλλιεργητών. 

 Στα πλαίσια αυτά και µε την Κεντρική Διοίκηση ως µόνη 

υπεύθυνη για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη των τοπικών χωροταξικών 

σχεδιασµών, κάποια πρώτο κίνηµα Κοινοτικά Υποστηριζόµενης Γεωργίας 

έχει αναπτυχθεί στην περιοχή της Τιµισοάρα, µε την επωνυµία 

«ASAT», το οποίο φέρνοντας σε επαφή καταναλωτές µε µικρούς 

παραγωγούς, ουσιαστικά διασφαλίζει την ποιότητα των τροφίµων για 

τους καταναλωτές και την εξεύρεση αγοραστικού κοινού για τους 

παραγωγούς, ενισχύοντας τη διάθεσή των καλλιεργητών να παραµείνουν 

στη γη τους και να συνεχίζουν να καλλιεργούν. 

 

 Η. Ηνωµένο Βασίλειο 

 Το Ηνωµένο Βασίλειο, µε µία µακρά ιστορία αγροτικής 

καλλιέργειας κι αγροτικού πολιτισµού µε βαθιές σχέσης 

καλλιεργητών-γης, πλήττεται πλέον από τα νέα δεδοµένα που φέρνουν 

αφ΄ενός το κυρίαρχο οικονοµικό µοντέλο, αφ’ετέρου οι πρακτικές 

κερδοσκοπίας τις οποίες εφαρµόζουν και στην αγροτική γη οι µεγάλες 

εταιρείες και η εντατική καλλιέργεια που κυριαρχεί παγκόσµια. 

                                                
43 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης; 2018 Eτήσια Δραστηριότητα. 



 Αποτέλεσµα των νέων δεδοµένων για τη βρετανική αγροτιά είναι 

να χάνει συνεχώς κόσµο ο αγροτικός πληθυσµός, µε κορύφωση το 2014 

οπότε 10.000 αγρότες εγκατέλειψαν τις εστίες τους και το επάγγελµά 

τους για να απορροφηθούν κυρίως στα αστικά κέντρα. 

 Μείζον πρόβληµα, το οποίο οδήγησε κι αυτό και ακόµα οδηγεί σε 

έξοδο των αγροτών από την περιφέρεια είναι η αύξηση των τιµών των 

αγροτικών γαιών που έχουν σχεδόν διπλασιαστεί εντός µίας 

δεκαετίας. Ωστόσο, όλο αυτό το ακραίο για τα δεδοµένα της 

αγροτικής ιστορίας της χώρας φαινόµενο, πυροδότησε εγχειρήµατα και 

προσπάθειες αποτροπής της απώλειας αγροτικών γαιών και διατήρησης 

του ήπιου χαρακτήρα της βρετανικής αγροτικής παραγωγής. 

 Δεδοµένης και της αρµοδιότητας της τοπικής Αυτοδιοίκησης για 

σχεδιασµό και ορισµό της χρήσης της γης και επιλογής του είδους 

αυτής, όπως αγροτική, εµπορική ή βιοµηχανική, επαφίεται λοιπόν 

στην Αυτοδιοίκηση η εφαρµογή µέσω τοπικών σχεδιασµών και της 

Εθνικής Πολιτικής Γης µε κριτήριο πάντα την αειφόρο ανάπτυξη. 

 Εξάλλου, διάφορα εργαλεία προβλέπονται από τη βρετανική 

νοµοθεσία που επιτρέπουν και θωρακίζουν επιπλέον το δικαίωµα 

«πρόσβασης στη γη» για τους νέους αγρότες όπως η δυνατότητα 

µεταφοράς δηµόσιας γης σε έναν κοινοτικό οργανισµό, ακόµα και σε 

τιµή χαµηλότερη της εµπορικής του αξίας, προκειµένου να επιτευχθεί 

κοινωφελής σκοπός ή οι καλλιεργούµενες εκτάσεις των κατά τόπους 

Δήµων (County farms), τις οποίες οι τοπικές Αρχές µπορούν να 

διατηρούν σε δηµόσια δική τους γη και να διαθέτουν σε νέους 

αγρότες που τώρα ξεκινούν να καλλιεργούν.  

 Στα πλαίσια αυτά, η ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια στις 

παραγόµενες τροφές και στην παραµονή της γης στους µικρούς, ήπιους 

και βιώσιµους παραγωγούς οδήγησε στη δηµιουργία του Σωµατείου 

«Soil (έδαφος)», το οποίο σχεδιάζει δράσεις για την «πρόσβαση στη 

γη», µέσω και µιας υπηρεσίας διαχείρισης γης που έχει αναπτύξει 

και η οποία σκοπεύει στη διάθεση γης για βιώσιµη και βιολογική 

καλλιέργεια. Μάλιστα, το τµήµα διαχείρισης γης που έχει το 

Σωµατείο, λειτουργεί µε το δικό αυτόνοµο Κανονισµό λειτουργίας και 

δικιά του Διοίκηση, η οποία πάλι ελέγχεται από τα µέλη του 

Σωµατείου. 



 Ο σύνδεσµος λοιπόν έχει καταφέρει να πείσει σε σχέση µε τη 

διαχείριση γης µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα της 

παραγωγής και των εµπλεκοµένων σε αυτήν, χωρίς να αλλάζει η χρήση 

της γης ή να κερδοσκοπούν από αυτήν, µε αποτέλεσµα ήδη να τον 

έχουν εµπιστευθεί αρκετοί διαθέτες44 και να έχουν παραχωρήσει γη σ’ 

αυτόν, είτε κατά κυριότητα είτε προς διαχείριση, πάντα µε γνώµονα 

τη βιώσιµη γεωργία. 

 Ακόµα, άλλες περιπτώσεις ενίσχυσης της πρόσβασης, ειδικά 

νέων, αγροτών σε καλλιεργήσιµη γη είναι αυτή των καλλιεργειών του 

Cambridgeshire, το γραφείο γης του οποίου διαθέτει καλλιεργήσιµη 

γη έκτασης 13.400 εκταρίων, παρέχοντας εργασία και επιβίωση σε 197 

αγρότες. Οι εν λόγω φάρµες που ανήκουν στην αγροτική έκταση της 

κοµητείας προσφέρονται ειδικά σε νεοεισερχόµενους στην αγροτική 

παραγωγή και ηλικιακά νέους (23-40), οι οποίοι ωστόσο έχουν 

εµπειρία πέντε ετών τουλάχιστον σε αγροτικές εργασίες. Αποτέλεσµα 

αυτής της πολιτικής γης ήταν τουλάχιστον 92 νέοι αγρότες να 

αποκτήσουν και να καλλιεργήσουν γη µεταξύ των ετών 2000-2017, ενώ 

το 2017 εµφανίστηκαν επιπλέον καλλιεργητές για άλλες οκτώ φάρµες. 

 Στα πολλά παραδείγµατα συµµετοχής ιδιωτών και Δηµοσίου στη 

µάχη για την προστασία της αγροτικής γης, απέναντι στην 

κερδοσκοπία και τα συµφέροντα λίγων συγκαταλέγεται και το 

εγχείρηµα του Συµβουλίου της κοµητείας του Dorset, στην Αγγλία, το 

οποίο, προκειµένου να µη µειωθεί η αγροτική καλλιέργεια 

κατηγοριοποίησε τις γαιοκτησίες σε δύο είδη, καθιστώντας τες έτσι 

βιώσιµα σχήµατα: αυτές που ενδείκνυται για παραγωγή κι αυτές που 

πρόκειται να πωληθούν, αποτρέποντας έτσι τα χειρότερα και 

διατηρώντας στη γη την αγροτική της χρήση. 

 Επιπλέον, έδωσε άλλα προνόµια στους νεοεισερχόµενους στην 

αγροτική παραγωγή, δεσµεύοντας τους νέους αγρότες µε µικρότερα 

συµβόλαια και εγκρίνοντάς τους βάσει επιχειρηµατικών σχεδίων. 

Επιπλέον, ενίσχυσαν τη δυνατότητα των νέων αγροτών, κατά 

προτεραιότητα, να αποκτούν αυτοί νέα εδάφη για µίσθωση, 

συµπληρωµατικά των ήδη υφισταµένων. 

                                                
44 The Field Perthshire, Chitcombe Farm Somerset, Manor Organic Farm Leicesters, Sunnerhill Farm Devon κ.λ.π. 



 Γενικώς, κι αυτό το εγχείρηµα επενδύει στους νέους αγρότες 

που βλέπουν την αγροτική παραγωγή σαν µέσο ευηµερίας των ίδιων, 

των καταναλωτών και του περιβάλλοντος κι όχι αυστηρά και απόλυτα 

ως πλουτοπαραγωγική πηγή, χωρίς άλλες συνέπειες στην κοινωνία και 

τη φύση. Ταυτόχρονα, η κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης της γης κατά 

το βρετανικό πλαίσιο δράσης της Αυτοδιοίκησης και η απαιτούµενη 

παροχή συµβουλών, ως στοιχεία νοµικού και επικοινωνιακού 

νεωτερισµού στην υπόθεση της διατήρησης ήπιων και βιώσιµων 

αγροτικών καλλιεργειών, εµφανίζονται ως προαπαιτούµενα στον αγώνα 

ενάντια στην αρπαγή γης και την κερδοσκοπία από τη γη που παράγει 

την τροφή µας. 

 
IV. Το νοµικό πλαίσιο σχετικά µε τη γη και την «πρόσβαση στη γη» 

κατά την ελληνική έννοµη τάξη. 

 

 Η αγροτική γη, όπως και κάθε έκταση κάθε χρήσης, κατά το 

ελληνικό δίκαιο δύναται να είναι δηµόσια ή ιδιωτική, µε ό,τι αυτό 

συνεπάγεται σε σχέση µε την εφαρµογή των αντίστοιχων νοµοθετικών 

διατάξεων. Προκειµένου δε, να δοθεί µία πλήρης εικόνα του 

κανονιστικού πλαισίου που ρυθµίζει τόσο την κτήση και χρήση της 

δηµόσιας όσο και της ιδιωτικής γης και το οποίο µπορεί να 

επηρεάσει µε όποιο τρόπο το δικαίωµα «πρόσβασης στη γη», πρέπει να 

γίνει µία αναφορά τόσο σε ιδιωτικού δικαίου όσο και δηµοσίου 

δικαίου διατάξεις, καθώς ειδικά για τη δηµόσια γη, η µε 

οποιοδήποτε τρόπο µεταβίβαση ή χρήση της απαιτεί µακροχρόνιες 

διαδικασίες, λήψεις αδειών και πολικές επιλογές. 

 

i) Ιδιωτικού δικαίου διατάξεις 

 Α. Αστικός κώδικας. 

 Ο Αστικός Κώδικας αποτελεί το πρώτο και βασικό νοµοθέτηµα της 

ελληνικής δικαϊικής τάξης σε κάθε σχέση ρύθµισης απόκτησης και 

χρήσης γης, όπως οι δύο αυτές ενέργειες είναι άµεσα συνυφασµένες 

µε το το δικαίωµα «πρόσβασης στη γη». Ωστόσο, στο βαθµό που ο 

Αστικός Κώδικας αποτελεί τη βάση ρύθµισης συγκεκριµένων έννοµων 

σχέσεων των ιδιωτών µε την (αγροτική) γη, αυτός συµπληρώνεται κάθε 

φορά από περιφερειακά ή εξειδικευµένα νοµοθετήµατα, µε σκοπό τη 



ρύθµιση πιο συγκεκριµένων ζητηµάτων που ο ίδιος δεν αποκωδικοποιεί 

όσο πρέπει. 

  
 α) Ως προς την απόκτηση και χρήση των αγροκτηµάτων 

• Πώληση 

 Τα άρθρα 513-573 του Αστικού Κώδικα, εφαρµόζονται στις 

πράξεις πώλησης κάθε κινητού ή ακινήτου, συµπεριλαµβανοµένων και 

των αγροτικών γαιών. Ειδικά το άρθρο 513ΑΚ αναφέρεται στην έννοια 

της πώλησης, σύµφωνα µε την οποία «µε τη σύµβαση της πώλησης ο 

πωλητής έχει την υποχρέωση να µεταβιβάσει την κυριότητα του 

πράγµατος ή το δικαίωµα, που αποτελούν το αντικείµενο της πώλησης 

και να παραδώσει το πράγµα και ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να 

πληρώσει το τίµηµα που συµφωνήθηκε».  

 Βάσει των ανωτέρω, η αγροτική γη µπορεί να µεταβιβαστεί κατά 

κυριότητα προκειµένου να συνεχίσει να εκπληρώνει το σκοπό της, µε 

εφαρµογή όλων των επιµέρους διατάξεων, των σχετικών µε την πώληση 

που προβλέπονται από των Αστικό Κώδικα. 

 

• Μίσθωση 

 Αν και ο Αστικός Κώδικας αφιερώνει ολόκληρο το 15ο Κεφάλαιο 

του στις παντός είδους µισθώσεις και συµπληρώνει αυτό µε το νόµο 

1703/1987 για τις αστικές µισθώσεις κατοικιών, ωστόσο, φρόντισε µε 

το ακριβώς επόµενο Κεφάλαιό του να κάνει χωριστή µνεία στις 

µισθώσεις αγροτικών κτηµάτων. 

 Έτσι λοιπόν, σύµφωνα µε το άρθρο 619ΑΚ «µε τη σύµβαση της 

µίσθωσης αγροτικού κτήµατος ο εκµισθωτής έχει υποχρέωση, µε 

αντάλλαγµα την καταβολή µισθώµατος, να παραχωρήσει στο µισθωτή τη 

χρήση του µισθίου και την κάρπωσή του µε τους όρους της τακτικής 

εκµετάλλευσης». 

 Σύµφωνα λοιπόν και µε τα παραπάνω, το ελληνικό αστικό δίκαιο 

προβλέπει χωριστά από τις γενικές µισθώσεις αντικειµένων και 

ακινήτων, µία σειρά διατάξεων είκοσι δύο άρθρων που ρυθµίζουν 

ειδικά τους όρους και τις δεσµεύσεις των συµβαλλοµένων σε µίσθωση 

αγροτικών γαιών. Μάλιστα, µε τα άρθρα 639 και 640ΑΚ γίνεται ειδική 

πρόβλεψη στη δυνατότητα µίσθωσης κτηνών που δε συµπεριλαµβάνονται 

στην ήδη υπάρχουσα µίσθωση αγροτικών γαιών, δίνοντας τη δυνατότητα  



να έχουν εξ ηµισείας ωφελήµατα από τα παράγωγα µαλλιά και γόνους 

των κτηνών αµφότεροι, µισθωτής κι εκµισθωτής. 

 Σηµαντικό στοιχείο το οποίο χρήζει ειδικής αναφοράς είναι η 

ελάχιστη χρονική ισχύς της µίσθωσης αγροτικών γαιών, η οποία, 

σύµφωνα µε το άρθρο 634ΑΚ δε µπορεί να διαρκεί λιγότερο από 

τέσσερα χρόνια, κανόνας αναγκαστικού δικαίου, ακόµα κι αν τα µέρη 

έχουν συµφωνήσει για βραχύτερο χρονικό διάστηµα. Βασικός στόχος 

της ρύθµισης αυτής είναι η προστασία του µισθωτή που έτσι κι 

αλλιώς χρειάζεται αρκετά χρόνια για να αποδώσει καρπούς η 

προσπάθειά του, πολλώ δε µάλλον σε αγρόκτηµα που δεν έλεγχε ο 

ίδιος το προηγούµενο διάστηµα. Θεωρεί, δηλαδή ο νοµοθέτης, ότι η 

µακροχρόνιες όσο το δυνατόν καλλιέργειες είναι αποδοτικότερες και 

προς όφελος του καλλιεργητή-µισθωτή45. 

 Ακολούθως, τα επόµενα άρθρα 641-647ΑΚ αναφέρονται στο 

ειδικότερο θέµα της επίµορτης αγροληψίας, της καταβολής δηλαδή του 

µισθώµατος σε είδος και πιο συγκεκριµένα σε ποσοστό επί των 

καρπών. Κρίσιµο είναι το άρθρο 642ΑΚ το οποίο καθορίζει τον 

εκµισθωτή ως µόνο υπεύθυνο της εκµετάλλευσης του αγρού, ο οποίος 

έχει τη γενική διεύθυνση αυτής, ενώ τα βάρη, τα έξοδα της 

καλλιέργειας και οι φόροι επί του ακινήτου, παραδόξως, 

επιµερίζονται και στους δύο, ανάλογα µε το ποσοστό της αγροληψίας. 

 Η ρύθµιση του άρθρου 642ΑΚ, µάλλον αποτελεί µία παραφωνία 

στις διατάξεις επί των αγροτικών µισθώσεων αφού δίνει τη 

δυνατότητα στον εκµισθωτή επί µίας επίµορτης αγροληψίας να 

καθορίζει το είδος και τον τρόπο της εκµετάλλευσης, παρ’ότι όλη η 

εργασία γίνεται από το µισθωτή. Ο εκµισθωτής, επιβλέπει και 

επιθεωρεί τις εργασίες του µισθωτή-καλλιεργητή και παρεµβαίνει 

όπου θεωρεί ότι αποκλίνουν από το συµφέρον του αγρού, γεγονός 

φυσικά που µάλλον αποδυναµώνει τη θέση του καλλιεργητή σε σχέση µε 

τον εκµισθωτή. 

 

• Χρησιδάνειο 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 810ΑΚ «µε τη σύµβαση του χρησιδανείου ο 

ένας από τους συµβαλλόµενους (χρήστης) παραχωρεί στον άλλο τη 

                                                
45 Βασίλης Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ, τόµος Γ΄, Ηµίτοµος Β’, σ.52 



χρήση πράγµατος χωρίς αντάλλαγµα κι αυτός (χρησάµενος) έχει 

υποχρέωση να αποδώσει το πράγµα µετά τη λήξη της σύµβασης». 

 Οι αγροί και οι καλλιεργούµενες εκτάσεις δύνανται να 

αποτελέσουν αντικείµενο σύµβασης χρησιδανείου αφού ο κύριος του 

αγρού µπορεί να τον δώσει σε άλλο πρόσωπο, το χρησάµενο, προς 

καλλιέργεια, χωρίς αρχικά καµιά απαίτηση. 

 Ωστόσο, υποχρεωτικά ο χρησάµενος πρέπει να µην αλλάξει τη 

χρήση του αντικειµένου που χρησιδανείζεται, δηλαδή των 

αγροκτηµάτων, ενώ ανάµεσα στην ευθύνη του είναι και αυτή της 

κάλυψης των συνήθων δαπανώ του αγρού καθώς και των καλλιεργειών. 

 

 β) Ως προς τη νοµική µορφή του καλλιεργητή 

 Επιπλέον του φυσικού προσώπου (κυρίου, µισθωτή) που µπορεί να 

έχει στη νοµή του ένα αγρόκτηµα ή καλλιεργούµενες εκτάσεις, ο 

Αστικός Κώδικας, ρυθµίζει βάσει διαφόρων διατάξεών του τις έννοµες 

σχέσεις των καλλιεργητών. 

 Βασική διάταξη, της οποίας µπορούν να κάνουν χρήση οι 

ενδιαφερόµενοι καλλιεργητές είναι αυτή της Κοινωνίας δικαιώµατος, 

όπως τη διατυπώνει το άρθρο 785ΑΚ: «Αν ένα δικαίωµα ανήκει σε 

περισσότερους, εφόσον ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, υπάρχει 

ανάµεσά τους κοινωνία κατ’ιδανικά µέρη». Ακολούθως το άρθρο 786ΑΚ 

ορίζει ότι «Κάθε κοινός έχει ανάλογη µερίδα στους καρπούς του 

κοινού αντικειµένου» ενώ το άρθρο 788ΑΚ θέτει τα όρια ευθύνης των 

κοινωνών αφού «Η διοίκηση του κοινού ανήκει σε όλους µαζί τους 

κοινωνούς. Στις µεταξύ τους σχέσεις ευθύνονται για κάθε πταίσµα». 

 Θεµελιακό για τη διοίκηση των κοινών πραγµάτων και στη 

συγκεκριµένη περίπτωση των κοινών αγρών είναι και το άρθρο 789ΑΚ 

το οποίο αναφέρεται στον τρόπο λήψης αποφάσεων. Πιο συγκεκριµένα, 

αυτό προβλέπει ότι «µε απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών µπορεί 

να καθοριστεί ο τρόπος της τακτικής διοίκησης και εκµετάλλευσης 

που αρµόζει στο κοινό αντικείµενο. Η πλειοψηφία ορίζεται µε βάση 

το µέγεθος των µερίδων». 

 Γενικότερα, θα λέγαµε ότι η Κοινωνία δικαιώµατος δεν είναι 

απλά µια λογιστική διαχείριση µεριδίων επί κοινού δικαιώµατος αλλά 

ρυθµίζει σχέσεις και συνέπειες σε προσωπικό χαρακτήρα, όπως τη 

συµµετοχή στη διοίκηση και στους καρπούς του κοινού πράγµατος. Οι 



καλλιεργητές, µε όποια µορφή κι αν κατέχουν τον αγρό, δύνανται 

βάσει των διατάξεων περί Κοινωνίας δικαιώµατος να διαχειρίζονται 

κοινές καλλιέργειες µε τη µορφή κοινοβίου ακινήτου και µε ένα 

µοντέλο επί τω πλείστων δηµοκρατικά δοµηµένο να ρυθµίζουν τη 

διοίκηση και τις απολαβές του κοινού αγρού τους.  

  
 Β. Ν. 4384/2016-Αγροτικός Συνεταιρισµός 

 Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί έχοντας µία µακρά ιστορία τόσο στη 

νοµική εγχώρια θεωρία όσο και στην πρακτική, αποτελούν τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο συνεργατικών εγχειρηµάτων, βασισµένων στον 

αµεσοδηµοκρατικό τρόπο λειτουργίας και στην ισότιµη και ισοβαρή 

συµµετοχικότητα σε συλλογικότητα. 

 Με πρώτη αναφορά σε συνεταιριστικά εγχειρήµατα από το νόµο 

602/1914 και ειδικότερη µνεία σε γεωργικό συνεταιρισµό το πρώτο 

από το νόµο 921/1979, το ζήτηµα της συσπείρωσης και της 

αλληλέγγυας συνεργασίας των καλλιεργητών αγροτικής γης ακόµα 

απασχολεί την ελληνική έννοµη τάξη, µε τελευταίο δείγµα το νόµο 

4384/2016 (ΦΕΚ Α’ 78/2016). 

 Σύµφωνα λοιπόν µε το πρώτο άρθρο του εν λόγω νόµου, 

«Αγροτικός Συνεταιρισµός είναι αυτόνοµη ένωση προσώπων, η οποία 

συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, µε την αµοιβαία βοήθεια και 

την αλληλεγγύη των µελών της, τη συλλογική οικονοµική, κοινωνική, 

πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, µέσω µίας συνιδιόκτητης 

και δηµοκρατικά διοικούµενης επιχείρησης».  

 Εµφανίζεται λοιπόν πλέον ο αγροτικός συνεταιρισµός, ως ένα 

νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που λειτουργεί µόνο δηµοκρατικά 

και αλληλέγγυα προς τα µέλη του και επιδιώκει πλέον του 

οικονοµικού ακόµα και πολιτιστικό σκοπό. Ξεκαθαρίζεται ότι 

ελάχιστη σχέση έχει ο αγροτικός συνεταιρισµός µε τη νοµική µορφή 

και την ουσιαστική λειτουργία των εταιρειών, αφού εδώ πρόκειται 

για πρόσωπα και µάλιστα για σκεπτόµενα όχι µόνο κερδοσκοπικά 

υποκείµενα, ενώ η ένωση αυτών των προσώπων είναι ο µόνος τρόπος να 

προωθηθούν διαφόρου είδους συµφέροντα της κοινότητας κι όχι µόνο 

τα στενά οικονοµικά. 

 Σηµαντική παρέµβαση για τη διαφύλαξη του δικαιώµατος τόσο της 

«πρόσβασης στη γη» όσο και της Κοινωνικά Υποστηριζόµενης Γεωργίας 



αποτελεί η τρίτη παράγραφος του πρώτου άρθρου του ν. 4384/2016, η 

οποία δίνει τη δυνατότητα στους αγροτικούς συνεταιρισµούς να 

συνιστούν νοµικά πρόσωπα και συνεργάζονται µε καταναλωτικούς 

συνεταιρισµούς ή άλλα νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου ή ιδιωτικά ή 

κοινωφελείς οργανισµούς ή µε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.. 

  
 Γ. Αγροτικός Κώδικας 

 Βασική νοµοθεσία που ρύθµιζε έως πρόσφατα τα αγροτικά 

ζητήµατα, επηρεάζοντας κατά βάση τόσο την κτήση όσο και τη χρήση 

των αγροτικών κτηµάτων, ήταν το ΠΔ της 6ης Δεκεµβρίου 1949 (ΦΕΚ Α’ 

342/1949) το οποίο καθιέρωνε τον Αγροτικό Κώδικα. Αν και 

καταργηθείς από το νόµο 4061/2012, ο Αγροτικός Κώδικας έχει τόση 

σπουδαιότητα για το ζήτηµα που µας αφορά ώστε αξίζει µια αυτοτελής 

σε αυτόν αναφορά. 

 Ουσιαστικά, µε το πρώτο άρθρο του που τιτλοφορείται «Σκοπός-

Ακτηµοσύνη», ο Αγροτικός Κώδικας εισάγει το ζήτηµα της παραχώρησης 

«πρόσβασης στη γη» σε ακτήµονες, γη η οποία ανήκει στο υπό στενή 

έννοια Δηµόσιο ή στους Δήµους και τις Κοινότητες, ενώ αναφέρεται 

και στη δυνατότητα απαλλοτρίωσης γεωργικής γης που ανήκει σε 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε σκοπό την αποκατάσταση ακτηµόνων 

καλλιεργητών. Μάλιστα, στα υπό απαλλοτρίωση αγροτικά εδάφη 

συµπεριλαµβάνονται κι όσα ανήκουν σε Μονές ή θρησκευτικά ιδρύµατα, 

µε εξαίρεση τις φυτείες, τα δάση και τις βοσκήσιµες γαίες. 

 Αφού λοιπόν ο Αγροτικός Κώδικας, πέραν όλων των άλλων 

ζητηµάτων που ρυθµίζει κρίθηκε ότι πρώτο θέµα το οποίο έπρεπε να 

προβλέψει είναι η αποκατάσταση ακτηµόνων καλλιεργητών, όσων δεν 

έχουν ήδη αποκατασταθεί, προέβη δε σε ιεράρχηση των µελλοντικών 

καλλιεργητών: των µαχητών στον απελευθερωτικό αγώνα, των εφέδρων 

πολεµιστών, των Μακεδονοµάχων, των αναπήρων και θυµάτων πολέµου 

και τέλος των πολυτέκνων κατά το νόµο 5761. Η δε παραχωρούµενη 

έκταση, αφορούσε όλη τη γεωργική εγκατάσταση µε τα συστατικά της 

µέρη, ενώ η έκτασή της κάθε φορά οριζόταν από την Επιτροπή 

απαλλοτριώσεων, ικανή να αναθρέψει τους γονείς και τρία τέκνα, µη 

υπερβαινούσης σε περίπτωση παραπάνω τέκνων, τους δύο γεωργικούς 

κλήρους. 



 Σηµαντική πρόβλεψη που επηρέασε άµεσα το συνεταιριστικό 

κίνηµα στη χώρα αλλά και την πρόσβαση σε καλλιεργήσιµη γη µεγάλου 

τµήµατος του ελληνικού πληθυσµού της υπαίθρου, ήταν και αυτή του 

άρθρου 42 του αυτού νόµου, η οποία έκανε λόγο για υποχρεωτική 

σύσταση συνεταιρισµών σε κάθε περιοχή που έχουν απαλλοτριωθεί 

κτήµατα υπέρ ακτηµόνων. Μάλιστα, ο συνεταιρισµός, βάσει του άρθρου 

47, απολάµβανε τουλάχιστον τη µερική νοµή των παραχωρούµενων στους 

αγρότες κτηµάτων, ορίζοντας και τον τρόπο εκµετάλλευσής τους. 

 Επιπλέον, ο Αγροτικός Κώδικας φρόντισε να ρυθµίσει εκ νέου 

και συµπληρωµατικά προς το Ν.Δ. της 6ης Ιουλίου 1923 το ζήτηµα της 

αποκατάστασης µε γεωργικές γαίες προσφύγων, είτε µε παραχώρηση των  

δηµοσίων κτηµάτων είτε µε επίταξη και απαλλοτρίωση ιδιωτικών και 

ήδη καταληφθέντων από τους πρόσφυγες, κτηµάτων. 

 
ii) Δηµοσίου δικαίου διατάξεις 

 Α. Η περί αναδασµού νοµοθεσία 

 Όπως εκτέθηκε και παραπάνω, προς ενίσχυση των µικρών 

καλλιεργητών και της µετατροπής των ασύµφορων, µη αποδοτικών και 

µη ανταγωνιστικών γαιοκτησιών τους σε συµπαγείς, αποδοτικότερες 

και πιο ολοκληρωµένες, η Πολιτεία θέσπισε το νόµο 674/1977 

εισάγοντας έτσι το θεσµό του αναδασµού, υποχρεωτικού ή µη, στην 

ελληνική έννοµη τάξη. 

 Αναδασµός ορίστηκε από το εν λόγω νοµοθέτηµα (άρθρο 1 παρ. 1) 

κάθε «διαµόρφωση, διατάραξη και συγκέντρωση εγγείου ιδιοκτησίας 

φυσικών ή νοµικών προσώπων σε ελάσσονα τον αριθµό και µείζονα την 

έκταση αγροτεµάχια ή τουλάχιστον σε αγροτεµάχια των οποίων το 

σχήµα, η θέση και η διάταξη των ορίων επιτρέπουν την καλύτερα 

παραγωγική αυτής αξιοποίηση και εκµετάλλευση». 

 Συνεπώς, ο αναδασµός, αφορά µόνο έγγειο ιδιοκτησία, αγροτικά 

εκµεταλλεύσιµη, η οποία ευρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων 

µίας Κοινότητας ή Δήµου. Είναι δυνατόν και συνεχόµενη προς την 

κατοικηµένη περιοχή γαιοκτησία να συµπεριληφθεί στις υπό αναδασµό, 

εφόσον το κρίνει η Επιτροπή του άρθρου 7παρ. 1 του εν λόγω νόµου, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 49 του ν. 4325/2014. 



 Σύµφωνα µε το άρθρο 30 του ν. 4061/201246, που τροποποίησε την 

τρίτη παράγραφο του άρθρου 2 του εν θέµατι νόµου, αρµόδιο όργανο 

για να καταρτίσει το ετήσιο πρόγραµµα εκτέλεσης προγραµµάτων 

αναδασµού είναι ο οικείος Περιφερειάρχης. Βασική προϋπόθεση όµως, 

για να συµµετάσχουν οι αγρότες εκουσίως στους αναδασµούς είναι η 

πρόταση στον Περιφερειάρχη αιτήσεων συµµετοχής που αφορούν 20 

τουλάχιστον κτήµατα της περιοχής στη διαδικασία του αναδασµού, 

οπότε αυτός αποφασίζει τη διενέργειά του. 

 Οι ελάχιστες και µε πολλούς περιορισµούς υποχρεωτικές 

περιπτώσεις αναδασµού, σχεδόν δεν εφαρµόζονται στην πράξη, καθώς 

αφορούν ακίνητα που είχαν διανεµηθεί στους πρόσφυγες και δεν έχει 

λυθεί ως σήµερα το ιδιοκτησιακό τους, γεγονός σπανιότατο ή εάν ο 

αναδασµός επιβάλλεται, λόγω εκτελέσεως αρδευτικών, αποξηραντικών 

και εν γένει εγγειοβελτιωτικών έργων, για τα οποία έχει ήδη 

καταρτισθεί και εγκριθεί η οριστική µελέτη ή υφίσταται δέσµευση 

του Δηµοσίου από σύµβαση για την κατασκευή τέτοιων έργων. 

 Για την εκτίµηση των υπό αναδασµό γαιών, η Επιτροπή αναδασµών 

λαµβάνει υπόψιν της τη γονιµότητα του εδάφους, της κλίσεως αυτού, 

την κατάσταση αρδεύσεως και στραγγίσεως του αγροτεµαχίου, της 

θέσης του και αναλόγως, κατατάσσει τις γαίες κατά κατηγορίες, 

καθορίζουσα την µεταξύ των κατηγοριών συγκριτική σχέση. Για τον 

καθορισµό της σχέσεως αυτής, λαµβάνεται µία των κατηγοριών ως 

βασική και ορίζεται υπό της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων συντελεστής 

αναγωγής εκάστης των λοιπών κατηγοριών σε εµβαδόν γαιών της 

βασικής κατηγορίας. 

 Σηµαντική προσθήκη στο νόµο περί αναδασµού συνέβη µε το άρθρο 

2 του ν. 3147/200347, το οποίο επέβαλε την καταβολή τιµήµατος ίσο 

µε το ένα τρίτο της αγοραίας αξίας των υπό αναδασµό εκτάσεων ανά 

στρέµµα, σε κάθε αγροτεµάχιο που παραχωρείται βάσει του νόµου περί 

αναδασµού. 

 

 Β. Νόµος 4061/2012 περί πρόσβασης στη γη 
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 Με το νοµοθέτηµα 4061/201248, το οποίο τιτλοφορείται 

«Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων-Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές 

διατάξεις», το αρµόδιο Υπουργείο έθεσε ως βασικό σκοπό την 

αξιοποίηση των πάσης φύσεως αδιάθετων και αχρησιµοποίητων γαιών 

του που δύνανται να καλλιεργηθούν, παραχωρώντας έναντι µικρού 

αντιτίµου τη χρήση τους σε µικροκαλλιεργητές, νέους αγρότες και 

ανέργους. Το ετήσιο µάλιστα αυτό αντίτιµο, ορίστηκε µάλιστα στα 5 

ευρώ ανά στρέµµα, βάσει του άρθρου 168 του ν. 4099/201249. 

 Με ένα νόµο πραγµατικά προοδευτικό για τα δεδοµένα της 

δυσκίνητης και επί πολλά χρόνια συγκεντρωτικής δηµόσιας διοίκησης, 

η οποία επί των πλείστον έχει κριθεί ανίκανη να διαχειριστεί 

επωφελεία της και των διοικουµένων την περιουσία της, γίνεται µια 

αξιοπρόσεκτη προσπάθεια να ενθαρρυνθεί η επιστροφή στις αγροτικές 

τους εστίες των ανέργων αστών ή σε άλλη περίπτωση όσων επιθυµούν 

να εισέλθουν το πρώτον στην αγροτική παραγωγή, ενισχύοντας 

ταυτόχρονα και τους νέους αγρότες που κατέχοντας µικρή ιδιοκτησία, 

καθίσταται αυτή περισσότερο βιώσιµη και αποτελεσµατική αφού 

αυξηθεί η καλλιεργήσιµη από αυτούς αγροτική γη.  

 Σύµφωνα λοιπόν µε το νόµο αυτό, στις διάθεσιµες για 

αξιοποίηση εκτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

συγκαταλέγονται οι διαθέσιµες εκτάσεις και τα διαθέσιµα οικόπεδα, 

δηλαδή όσες εκτάσεις και οικόπεδα έµειναν αδιάθετα µετά την 

ολοκλήρωση της απαλλοτριωτικής διαδικασίας για την αποκατάσταση 

ακτηµόνων γεωργών και γεωργοκτηνοτρόφων, καθώς και όσες επανήλθαν 

στην κυριότητα του Ελληνικού Δηµόσιου, λόγω έκπτωσης του 

δικαιούχου και ανάκλησης του σχετικού παραχωρητηρίου, οι 

συνεταιρικές εκτάσεις του άρθρου 31 του β.δ. 29.10/6.12.1949 

«Αγροτικός Κώδικας» (Α` 342/1952) και αυτές που αναγράφονται ως 

κοινόχρηστες στα κυρωµένα κτηµατολογικά στοιχεία των διανοµών 

αγροκτηµάτων, οι αποστραγγιζόµενες γαίες50, τα µπασταινουχικά 

κτήµατα του άρθρου 290 του Αγροτικού Κώδικα, οι εκτάσεις οι οποίες 

απετέλεσαν αντικείµενο κτηνοτροφικής αποκατάστασης βάσει πράξεων 
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απαλλοτριώσεων που εκδόθηκαν κατ` εφαρµογή του ν.δ. 203/ 1969 

«Κτηνοτροφικός Κώδικας» (Α` 368/1941) και του άρθρου 28 του ν. 

2185/1952 (Α` 217/1952) και τα ακίνητα που περιήλθαν ή 

περιέρχονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 

σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3147/2003 (Α` 135), όπως συµπληρώθηκε 

και τροποποιήθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 19 του ν. 3208/2003 

(Α` 303) και τις παραγράφους 12 και 33 του άρθρου 20 του ν. 

3399/2005 (Α` 255), την παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 3147/2003, την 

παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2215/1994 (Α` 77), καθώς και µε πράξεις 

δωρεάς ή κληρονοµιάς. 

 Απ’ότι δε το ίδιο το Υπουργείο ενηµερώνει στην ηλεκτρονική 

του σελίδα, οι διαθέσιµες για παραχώρηση αγροτικές γαίες του 

καλύπτουν το µέγιστο έκταση 3 εκατοµµυρίων στρεµµάτων ενώ στην 

πλειοψηφία τους πρόκειται για αγροτεµάχια µικρότερα των 10 

στρεµµάτων51. 

 Προκειµένου να προστατευθούν κυρίως αγαθά «κοινά τοις πάσι», 

η παράγραφος 3 του πρώτου άρθρου του εν λόγω νόµου, προέβλεψε 

κάποιες εξαιρέσεις από τα δηµόσια εδάφη προς αξιοποίηση, 

συµπληρωµένη από το άρθρο 37 παρ.1.β του ν.4325/201452 και από την 

παρ άγραφο 1  του άρθρου 49 του ν. 4280/201453: δεν αξιοποιούνται 

λοιπόν «οι ανταλλάξιµες εκτάσεις, τα δάση, οι δασικές ή αναδα-

σωτέες εκτάσεις, στις ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης και 

προστασίας της φύσης των προστατευόµενων περιοχών των άρθρων 18 

και 19 του ν. 1650/1986, χώροι και ζώνες µνηµείων που 

προστατεύονται από την αρχαιολογική υπηρεσία, αιγιαλό και 

παραλίες, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του ν. 2971/2001, καθώς 

και σε άλλες προστατευόµενες, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, 

περιοχές. Επίσης οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται 

σε κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδοµές, που διαχειρίζονται και 

χρησιµοποιούν οι Δασικές Υπηρεσίες, όπως δασικά κτίρια, 

δασοφυλάκεια, πυροφυλάκεια, αποθήκες, υδατοδεξαµενές, φυτώρια, 

εργοστάσια ξυλείας, ιχθυογεννητικοί σταθµοί, ορειβατικά 

καταλύµατα, ξύλινα λυόµενα οικήµατα κλπ.». 
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 Παρακάτω, το άρθρο 4 του ν. 4061/2012 προβλέπει τους τρόπους 

µε τους οποίους παραχωρούνται τα ως άνω αναφερόµενα ακίνητα καθώς 

και τα πρόσωπα των δικαιούχων. Μεταξύ λοιπόν αυτών προβλέπεται και 

η ζητούµενη για εµάς παραχώρηση αγροτικής γης για χρήση και µόνον, 

δηλαδή όπως εξειδικεύεται για παραγωγή φυτικών ή ζωικών τροφών ή 

για ζωοτροφές, έναντι χαµηλού τιµήµατος, µε µέγιστη έκταση τα 100 

στρέµµατα, γη η οποία παραχωρείται είτε σε ήδη ασκούντες το 

επάγγελµα του αγρότη, είτε σε συνεταιρισµούς και οµάδες παραγωγών, 

είτε σε ανέργους, εγγεγραµµένους στον εθνικό Οργανισµό Απασχόλησης 

Δυναµικού. 

 Με το άρθρο δε 37 παρ. 2Β του ν. 4235/201454 συµπληρώνονται οι 

δυνατότητες παραχώρησης γης σε αγρότη πέρα της καλλιέργειας, όταν 

αυτή πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για ανέγερση κτηνοτροφικών 

µονάδων, µέγιστης συνολικής έκτασης 8 στρεµµάτων. 

 Τόσο η απόφαση περί παραχώρησης γης σε αγρότες και ανέργους 

έως 100 στρέµµατα για καλλιέργεια τροφών και ζωοτροφών όσο και η 

απόφαση περί παραχώρησης γης σε αγρότες έως 8 στρέµµατα για 

ανέγερση κτηνοτροφικών µονάδων, εκδίδεται από τον οικείο 

Περιφερειάρχη. Οι αποφάσεις αυτές περιλαµβάνουν υποχρεωτικά το 

χρόνο και τον τρόπο εγκατάστασης του παραχωρησιούχου, το τίµηµα 

και τον τρόπο καταβολής του, τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης, 

τους όρους παραχώρησης, και το αναλογούν δικαίωµα δόµησης στο 

παραχωρούµενο ακίνητο, εφόσον παραχωρείται τµήµα ακινήτου και 

πρόκειται να ανεγερθεί κτίσµα σε αυτό. 

 Μην αναφέροντας ακριβώς τη νοµική µορφή της παραχώρησης κι 

αφήνοντας ανοικτό το ζήτηµα του τρόπου παραχώρησης και για το 

µέλλον, το νοµοθέτηµα εξειδικεύει τη δεύτερη παράγραφο, σηµείο α) 

περί παραχώρησης σε αγρότες ή ανέργους καλλιεργήσιµης γης, µε το 

άρθρο 7, το οποίος ουσιαστικά ταυτίζει τον όρο παραχώρηση µε τη 

µισθωτική σύµβαση, στην οποία όµως θέτει συγκεκριµένα κριτήρια και 

ιεραρχεί τους εν δυνάµει µισθωτές βάσει προνοµιούχων 

χαρακτηριστικών. 

 Έτσι, οι αιτούντες δικαιούχοι κατατάσσονται στον πίνακα 

δικαιούχων αφού πρώτα ληφθούν υπόψιν οι συγκεντρωθείσες 

                                                
54 ΦΕΚ Α’ 32/2014. 



βαθµολογίες, όπως αυτές συνοδεύουν κάθε κριτήριο. Τα κριτήρια που 

θέτει ο νόµος για να µπορεί κάποιος να αιτηθεί παραχώρησης χρήσης, 

καθορίζοντας ταυτόχρονα τη βαθµολογία για το καθένα είναι τα 

ακόλουθα:  

-Το πρώτο Κριτήριο προϋποθέτει να είναι αγρότης µε όµορα κτήµατα 

προς το παραχωρούµενο, µε όχι παραπάνω των 100 στρεµµάτων ήδη 

καλλιεργούµενα κτήµατα ή να είναι αγρότης µε ήδη παραχωρούµενη 

έκταση για καλλιέργεια µε απόφαση Περιφερειάρχη, για δύο έτη, ή 

µόνιµος κάτοικος Δήµου ή τοπικών ή δηµοτικών Κοινοτήτων του 

ακινήτου. 

-Το δεύτερο Κριτήριο καταλαµβάνει τις περιπτώσεις του νέου αγρότη 

έως 35 ετών ή νέου αγρότη σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ)αριθµ. 

1698/2005 του Συµβουλίου τηw 20/9/2005, του νέου αγρότη έως 35 

ετών µε πτυχίο Γεωπονικής Σχολής, του ανέργου και του επαγγελµατία 

αγρότη. 

-Το τρίτο Κριτήριο αφορά τους νέους αγρότες του προηγούµενου 

κριτηρίου που έχουν δηλώσει στο Μ.Α.Α.Ε. και στο Ολοκληρωµένο 

Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου συνολικά καλλιεργούµενα ή 

εκµεταλλεύσιµα αγροτικά ακίνητα έως 100 στρέµµατα ή ανέργους, 

υπολογιζοµένων των βαθµών ανάλογα µε τα δηλωθέντα ιδιόκτητα 

µισθωµένα ή καλλιεργούµενα στρέµµατα. 

-Το τέταρτο Κριτήριο καταλαµβάνει υποψηφίους µε δέσµευση 

καλλιέργειας για παραγωγή τροφίµου ενταγµένου στο στρατηγικό 

σχεδιασµό της Περιφέρειας καθώς και υποψηφίου µε δέσµευση 

καλλιέργειας για τρόφιµα µη ενταγµένα στο σχεδιασµό ή καλλιέργειας 

για παραγωγή χονδροειδών ή συµπυκνωµένων ζωοτροφών ή για βόσκηση. 

-Το πέµπτο Κριτήριο, αναφέρεται σε συνεταιρισµούς και Οµάδες 

Παραγωγών µε δέσµευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίµων 

ενταγµένων στο σχεδιασµό της Περιφέρειας ή για παραγωγή 

χονδροειδών ή συµπυκνωµένων ζωοτροφών ή για βόσκηση. 

 Κατόπιν δε εξέτασης των ως άνω αναπτυχθέντων κριτηρίων, 

διαπιστώνει κανείς ότι πρώτη προτεραιότητα του νοµοθέτη και της 

Πολιτείας είναι η στήριξη των συνεταιριστικών τρόπων παραγωγής, οι 

οποίοι ευνοούνται στην πρόσβαση σε νέα γη από το νόµο, αφού 

αφ’ενός δεν τίθεται ο περιορισµός των κατά το µέγιστο αριθµό 100 



παραχωρούµενων στρεµµάτων, αφ’ετέρου λαµβάνουν 300 βαθµούς, τη 

βέλτιστη κατάταξη στον πίνακα των αιτούντων. 

 Κατόπιν, ο νόµος προκρίνει τον άνεργο από τον ήδη 

επαγγελµατία αγρότη, δίνοντας του 180 βαθµούς, τη δεύτερη 

υψηλότερη βαθµολογία, ενώ οι ήδη επαγγελµατίες αγρότες, γενικώς 

δεν προτιµώνται στην παραχώρηση σε σχέση µε τους νεοεισερχοµένους. 

Εξάλλου, το ίδιο το Υπουργείο στην ιστοσελίδα του, ενηµερώνει τους 

ενδιαφεροµένους ότι ευνοούνται στη βαθµολογία οι κατέχοντες ή 

καλλιεργούντες λίγα στρέµµατα σε σχέση µε αυτούς που διαθέτουν και 

καλλιεργούν περισσότερα. 

 Κατόπιν, η τρίτη παράγραφος του παρόντος άρθρου ξεκαθαρίζει 

ότι τα νοµικά πρόσωπα προηγούνται σε περίπτωση ισοβαθµίας µε τα 

φυσικά καθώς και ο µόνιµος κάτοικος του νεώτερου, ο οποίος µε τη 

σειρά του προηγείται των υπολοίπων σε περίπτωση ισοψηφίας. 

 Αµφίσηµη ερµηνεία χωράει στην επιλογή της Πολιτείας να 

προκρίνει τα νοµικά πρόσωπα από τα φυσικά σε περίπτωση ισοβαθµίας, 

δείχνοντας µε µia πρώτη ερµηνεία να ευνοεί όχι το µικρό και 

εντόπιο καλλιεργητή αλλά και ξενόφερτες κοινοπραξίες ή πιθανώς 

κερδοσκόπους, οι οποίο θα συγκαλύπτονταν πιθανώς πίσω από την 

προσωπίδα ενός νοµικού προσώπου. Ωστόσο, µια πιθανή, πιο ψύχραιµη 

ερµηνεία του νόµου θα µας οδηγούσε να σκεφτούµε ότι ο νοµοθέτης, 

ιεραρχώντας ψηλά τους συνεταιρισµούς, µάλλον προτιµά τις όποιου 

είδους συνεργατικές προσπάθειες για την καλλιέργεια της γης, πάντα 

σε ήπια και βιώσιµα πλαίσια, από τους µεµονωµένους καλλιεργητές. 

 Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης-µίσθωσης του ακινήτου 

ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 8 του νόµου από 5 έως 25 έτη 

δυνατότητα παράτασης έως 10 χρόνια, ενώ το τίµηµα ορίζεται κάθε 

φορά από τον αρµόδιο Υπουργό και αναφέρεται στη διακήρυξη της 

παραχώρησης και τη σχετικής δηµοπρασίας. Μάλιστα, ο νόµος 

προβλέπει µε το άρθρο 10 παρ. 3 ότι το ελάχιστο όριο προσφοράς, 

όπως καθορίζεται από την Επιτροπή δηµοπρασίας, δε µπορεί να είναι 

λιγότερο από το 60% της µισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος. 

 Ωστόσο, µε το νόµο 4325/201455, τροποποιήθηκε το ανάλογο 

εδάφιο του αρχικού νόµου, δίνοντας στον Υπουργό Αγροτικής 
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Ανάπτυξης τη δυνατότητα να αναπροσαρµόζει σταδιακά το τίµηµα, µε 

απόφασή του. Το καταβληθέν τίµηµα, ανήκει εξ ηµισείας στο Δηµόσιο 

και στην οικεία Περιφέρεια. 

 Προκειµένου δε να καταθέσει κάποιος αίτηση για να συµµετάσχει 

στη διαδικασία παραχώρησης και δηµοπρασίας, αρκεί να υποβάλλει την 

αίτησή του είτε στην αντίστοιχη ηλεκτρονική σελίδα είτε στην 

Επιτροπή θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας 

Περιφέρειας. Μάλιστα, όπως η ίδια η πλατφόρµα του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ενηµερώνει τους υποψηφίους 

καλλιεργητές, οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να ελέγχουν µέσω αυτής 

όλα τα διαθέσιµα προς εκµίσθωση ακίνητα της Περιφέρειάς τους καθώς 

και τη βαθµολογία που αποκοµίζουν ανά περίπτωση.  

 Πλέον όσων παραπάνω εξετέθησαν, µε την παράγραφο 13 που 

προστέθηκε στο άρθρο 36 του αναφεροµένου νόµου µε το νόµο 

4099/201256 και κατόπιν αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 37 του ν. 

4325/201457, ουσιαστικά, για όσο διάστηµα δεν εφαρµοζόταν ο εν 

θέµατι νόµος, δόθηκε η δυνατότητα παράτασης τη ΠΥΣ 95/1975, 

προάγγελου του ν. 4061/2012, η οποία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

καθιέρωσε το δικαίωµα πρόσβασης σε γη ακτηµόνων. 

 Η παράγραφος λοιπόν 13α του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 έδωσε 

τη δυνατότητα σε όσους µίσθωναν από το Δηµόσιο εν γένει βάσει της 

ΠΥΣ 95/1975 αγροτεµάχια για καλλιέργεια, µε συµβολικό τίµηµα, για 

ορισµένο χρονικό διάστηµα, να παρατείνουν για µία τριετία µετά την 

έκδοση του νόµου 4061/2012 τις εν λόγω µισθώσεις.  

 Συνεπώς, παράλληλα µε τις νέες µισθώσεις µη µισθωµένων 

ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που θα συνέβαιναν µετά 

την έναρξη ισχύος του ν. 4061/2012, θα διατηρούνταν και οι επί 

σχεδόν 40 χρονιά παλαιές µε ευνοϊκούς όρους µισθώσεις ακινήτων του 

Δηµοσίου σε ακτήµονες. Μάλιστα, µε το νόµο 4099/2012, ορίστηκε και 

το ποσό των 5 ευρώ ως τίµηµα µίσθωσης, που θα ίσχυε τόσο στους 

αγρούς που κατ’εξαίρεση θα συνεχίζονταν να µισθώνονται κατά την 

ΠΥΣ 95/1975 όσο και µε τη λήξη της, οπότε θα εφαρµόζονταν σε όλους 

τους δηµόσιους αγρούς προς εκµίσθωση, ο νόµος 4061/2012. 
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 Ωστόσο, υποκρύπτοντας τακτικές διαπλοκής και αδιαφάνειας, οι 

πολυετείς αυτές σε βάρος του Δηµοσίου και των υπολοίπων αγροτών 

µισθώσεις, παρατείνονταν έως και την 1/11/201858, οπότε όριζε το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µε τελευταία πράξη του. Κατόπιν 

έλευσης του συγκεκριµένου χρονικού σηµείου και ήδη από το 2019 και 

εντεύθεν, και γι’αυτά τα ακίνητα εφαρµόζεται εις ολόκληρον ο νόµος 

4061/2012 και δη τα άρθρα 4 έως 11 αυτού. 

  

 Γ.  Νόµος 4384/2016 περί Αγροτοδιατροφικών Συµπράξεων των 

Περιφερειών 

 Ο νόµος 4384/2016 περί Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων 

διατάξεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αποτελεί 

µία ακόµα περίπτωση έµµεσης ενίσχυσης του δικαιώµατος «πρόσβασης 

στη γη» των µικρών και εντόπιων αγροτών, σε συνδυασµό µε την 

Κοινοτικά Υποστηριζόµενη γεωργία. 

 Με το άρθρο 35, ο εν λόγω νόµος δίνει τη δυνατότητα στις κατά 

τόπους Περιφέρειες να ιδρύουν µη κερδοσκοπικές εταιρείες, τις 

οποίες αποκαλεί αγροτοδιατροφικές συµπράξεις, οι οποίες έχουν ως 

βασικό σκοπό την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών 

προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της κάθε Περιφέρειας 

καθώς και την παροχή υπηρεσιών τεκµηρίωσης, υποστήριξης και 

προώθησης των προϊόντων της Περιφέρειας. 

 Προκειµένου λοιπόν να ενισχυθεί η τοπική παραγωγή και 

κατανάλωση, η αποφυγή εισαγωγών αγαθών και το κατ’επέκταση 

οικολογικό αποτύπωµα, ο νόµος αυτός ωθεί τις Περιφέρειες στο 

σχεδιασµό τοπικών πολιτικών για τα προϊόντα που παράγονται εντός 

των ορίων τους, βοηθώντας τους να ενσκήψουν στον εντόπιο παραγωγό 

και στα συµφέροντά του, τα οποία γίνονται και συµφέροντα των 

Περιφερειών, σε κάθε επίπεδο: ποιότητα, υγεία, οικονοµία, 

περιβάλλον. Η κάθε Περιφέρεια πρέπει να νοιαστεί για το µικρό, 

ποιοτικό, εγχώριο παραγωγό ώστε ανταποδοτικά να έχει κι αυτή 

πολυεπίπεδα οφέλη. 
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 Μάλιστα, για τα επιθυµητά αποτελέσµατα, ο νόµος προβλέπει τη 

συνεργασία της Περιφέρειας µε τους Δήµους και ενώσεις καταναλωτών 

που δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας, οι οποίοι άπαντες 

µπορούν να συµµετάσχουν στην ίδρυση των εταιρειών αυτών και 

γενικότερα να συνεργάζονται για την προάσπιση των 

αγροτοδιατροφικών συνηθειών του τόπου τους. 

 

 Δ. Στρατηγικός Σχεδιασµός των Περιφερειών 

 Με τη δηµοσίευση του νόµου 3852/201059, ο οποίος αποτέλεσε τον 

προηγούµενο εκλογικό νόµο περί αρχαιρεσιών στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, γνωστό και ως «Καλλικράτη», υποχρεώθηκαν οι β’ 

βαθµού αυτοδιοικητικές αρχές από την 1η Ιανουαρίου 2011 να 

καταρτούν «Επιχειρησιακά Προγράµµατα», τα οποία ειδικά για την 

πρώτη φορά εφαρµογής τους είχαν τριετή διάρκεια (2012-2014), αλλά 

έκτοτε προβλεπόταν από τον εν λόγω νόµο πενταετής διάρκεια. 

  Προκειµένου δε για την εφαρµογή του νόµου και την υπόδειξη 

στις Περιφέρειες του τρόπου εκπόνησης και εκτέλεσης αυτών των 

«Επιχειρησιακών Προγραµµάτων», εξεδόθη η υπ’αριθµ. 74754/2010 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών60, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, η οποία καθόριζε το περιεχόµενο, τη δοµή, τον τρόπο 

υποβολής, τα όργανα και τη διαδικασία παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των εν λόγω Προγραµµάτων των Περιφερειών. 

 Η απόφαση αυτή, έθεσε έναν βασικό άξονα δόµησης των 

«Επιχειρησιακών Προγραµµάτων», µε πρώτη ενότητα της ενιαίας δοµής 

και λογικής τους, την πρόβλεψη ενός «Στρατηγικού Σχεδιασµού» των 

Περιφερειών61. Μάλιστα, για την επόµενη πενταετία 2014-2019, η 

κατάρτιση και υποβολή των «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» και πιο 

συγκεκριµένα το περιεχόµενό τους, τα όργανα σύνταξής τους και η 

διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης προβλέφθηκαν από την 

υπ’αριθµ. 35829/2014 απόφαση του Αν. Υπουργού Εσωτερικών62, 
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επικαιροποιώντας την προηγούµενη Υπουργική Απόφαση που ίσχυσε για 

τα βραχύβια τριετή Προγράµµατα των ετών 2012-2014. 

 Έτσι λοιπόν, η υπουργική απόφαση του 2010 προέβλεπε για το 

«Στρατηγικό Σχεδιασµό» τη στρατηγική της κάθε Περιφέρειας σε σχέση 

µε τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, χαρτογραφώντας την υφιστάµενη 

κατάσταση και αξιολογώντας τις προτεραιότητες δράσης. Το δεύτερο 

Κεφάλαιο της προτεινόµενης από το νόµο δοµής των Προγραµµάτων, 

συµπεριλαµβάνει τις κατευθυντήριες αρχές του σχεδιασµού και τον 

καθορισµό στρατηγικών στόχων για την προώθηση της οικονοµικής, 

κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των περιοχών που υπάγονται 

στην κάθε Περιφέρεια, µε γνώµονα πάντα την προστασία του 

περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την οικονοµική 

πρόοδο και την τόνωση της τοπικής απασχόλησης καθώς και τη 

βελτίωση των σχέσεων της τοπικής Αρχής µε τους πολίτες. 

 Το πνεύµα αυτό της Υπουργικής Απόφασης 74754/2010, υιοθέτησε 

και η επόµενη Υπουργική Απόφαση µε αριθµό 35829/2014, σε σχέση µε 

τα πενταετή πλέον «Επιχειρησιακά Προγράµµατα», εξειδικεύοντας 

πλέον τις δράσεις σε ενιαύσιας διάρκειας, µέσω των «Ετησίων 

Προγραµµάτων Δράσης».  

 Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, του σχεδιασµού µίας στρατηγικής για 

τις Περιφέρειες, οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, µε γνώµονα 

τη διαφύλαξη και της ποιότητας του περιβάλλοντος αλλά και της 

κοινωνικής ευηµερίας, είναι δυνατόν να εφαρµοσθούν πολιτικές 

παραχώρησης καλλιεργούµενων εδαφών σε νέους αγρότες, µε σκοπό να 

τονωθεί η τοπική απασχόληση και οικονοµία αλλά και να µειωθούν τα 

έξοδα των Περιφερειών σε είδη πρωτογενούς παραγωγής που 

αναγκάζεται να αγοράζει και να µεταφέρει από άλλους τόπους.  

 Εξάλλου, η ανάπτυξη όποιας µορφής Κοινοτικά Υποστηριζόµενης 

Γεωργίας είναι δυνατή µέσω διαδικασιών συµµετοχικότητας των 

πολιτών στο «Στρατηγικό αυτό Σχεδιασµό» των Περιφερειών, αφού 

βάσει και των ως άνω αναφεροµένων υπουργικών αποφάσεων, είναι 

προτεραιότητα των Περιφερειών πλέον η σύσφιξη των δεσµών τους µε 

τους πολίτες και ειδικά µε τις οργανώσεις τους, όπως καταναλωτικές 

και άλλες, ενώ η παραχώρηση γης που είναι δυνατή µέσω των 



Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, θα µπορούσε σίγουρα να συνδυαστεί µε 

έναν καλό σχεδιασµό, µε τη διάθεση της τοπικά παραγόµενης εσοδείας 

πάλι τοπικά, προς όφελος των δηµοτών της Περιφέρειας και του 

περιβάλλοντος.  

 

 Ε. Νόµος 4555/2018 περί Δήµων 

 Ο νόµος 4555/201863, ο οποίος καθιέρωσε τον πλέον πρόσφατο 

τρόπο ανάδειξης των τοπικών αρχών, µε τον πλέον αναλογικό τρόπο, 

αποτελεί επίσης ένα κατάλληλο όργανο για την προώθηση από τις 

αυτοδιοικητικές αρχές α’ βαθµού του δικαιώµατος «πρόσβασης στη 

γη», αφού καθιερώνει µε τη δυνατότητα για τους Δήµους ανάπτυξης 

του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής σε δηµοτικές εκτάσεις καθώς και 

την εκµίσθωση δηµοτικών εκτάσεων για χρήση αγροτική, µε ειδικούς 

όρους. 

 Πιο συγκεκριµένα, το άρθρο 195 του εν λόγω νόµου «Κλεισθένη 

Ι» καθιερώνει τη συγκρότηση µε Κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ειδική Επιτροπή για την 

εκπόνηση ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου για την ανάπτυξη 

οικονοµικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα 

παραγωγής σε δηµοτικές εκτάσεις. 

 Η εν λόγω Επιτροπή, η οποία αποτελείται κυρίως από 

εκπροσώπους  της Γενικής Κυβέρνησης και µόνο ένα µέλος της 

προέρχεσαι από την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος, έχει ως κύριο 

σκοπό τη σύνταξη µίας πρότασης προς τη Γενική Κυβέρνηση και ενός 

ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου για την ανάπτυξη σε δηµοτικές 

εκτάσεις που βρίσκονται σε αχρησία βιοτεχνικών ή βιοµηχανικών 

δραστηριοτήτων καθώς και αγροτικών καλλιεργειών και κτηνοτροφίας. 

Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι ο νόµος κάνει λόγο και για 

εγκαταστάσεις θερµοκηπίων, αναφορικά µε αγροτικούς σκοπούς. 

 Με τον παρόντα νόµο, ουσιαστικά συστήνεται µία de facto 

Επιτροπή, η οποία θα καταγράψει το εύρος των διαθέσιµων ακίνητων 

περιουσιών των Δήµων, τις δυνατότητες ανάπτυξής τους µε παραχώρηση 
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σε ιδιώτες και τα αναµενόµενο αποτελέσµατα σε επίπεδο 

περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι σηµαντικό, ότι ο νόµος κάνει λόγο 

γενικά για παραχώρηση, χωρίς να προσδιορίζει το είδος, µε σκοπό να 

προσδιοριστεί ο καταλληλότερος τρόπος εκµετάλλευσης των αγροτικών 

εκτάσεων µε δραστηριότητες που εντάσσονται στον πρωτογενή ή και 

στο δευτερογενή τοµέα παραγωγής. 

 Στα πλαίσια αυτά, η Επιτροπή έχει την ευχέρεια να προτείνει 

την ιδιαίτερη, ευµενή µεταχείριση των αιτούντων για καλλιέργεια 

εκτάσεων, µε µικρού κόστους µισθώσεις και µε όρους βιώσιµης 

παραγωγής προκειµένου να ενθαρρυνθεί η περιαστική καλλιέργεια 

καθώς και η είσοδος στις αγροτικές καλλιέργειες νέων αγροτών. 

 Προέβλεπε δε ο νόµος αυτός το χρονικό πλαίσιο για την υποβολή 

της πρότασης συγκρότησης, το οποίο οριζόταν σε ένα έτος από τη 

συγκρότηση της Επιτροπής, µε τη δυνατότητα παράτασης, µετά από 

κοινή απόφαση των αρµοδίων Υπουργών. 

 Ακολούθως, το άρθρο 196 του ν. 4555/2018, το οποίο 

αντικατέστησε το άρθρο 192 του ν. 3463/2006, επικαιροποίησε τη 

δυνατότητα των Δήµων να εκµισθώνουν τα ακίνητά τους, είτε µε 

Δηµοπρασία, είτε µε απευθείας ανάθεση και συµφωνία, η οποία 

αποτελεί την εξαίρεση στη διαφανή διαδικασία της δηµοπρασίας.  

 Στα πλαίσια των κατ’εξαίρεση εκµισθώσεων δηµοτικών εκτάσεων, 

προβλέπεται µε την περίπτωση β) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 

192 η δυνατότητα εκµίσθωσης µε απευθείας πράξη αγροτικών και 

καλλιεργήσιµων δηµοτικών εδαφών σε συνεταιρισµούς, για την 

ικανοποίηση των αναγκών τους. Μάλιστα, η τιµή του µισθώµατος 

ορίζεται µε απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 186παρ. 5. 

 Με την παράγραφο 4, περίπτωση γ), του άρθρου 192, 

καθιερώνεται η µακροχρόνια εκµίσθωση αγροτικών ακινήτων και δη 

ακάλυπτων δηµοτικών εκτάσεων, για διάρκεια έως και τα 50 έτη, µε 

µόνο όρο την υποχρέωση του µισθωτή να καλύψει τις ουσιώδεις 

δαπάνες του ακινήτου. Μάλιστα, τέτοιου είδους µισθώσεις, 

απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωµα του Δηµοσίου ή 

τρίτων, ενώ προβλέπονται και µειωµένα έξοδα για τη σύναψη της 

σύµβασης, στο 1/10 των πραγµατικών εξόδων. 

 Τέλος, µε τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 196  του ν. 

4555/2018, η οποία πρόσθεσε την παράγραφο 2Α στο άρθρο 185 του ν. 



3463/200664, παραχωρείται στους δήµους η δυνατότητα, µε απόφαση της 

απόλυτης πλειοψηφίας των µελών του δηµοτικού Συµβουλίου να 

παραχωρούν εντελώς δωρεάν, για χρήση, ακίνητά τους σε φορείς 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, όπως οι τελευταίοι 

καθορίζονται από το νόµο 4430/201665. 

 Με την παρούσα ρύθµιση είναι δυνατόν να ενισχυθούν όλες οι 

µορφές αλληλέγγυας οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένων και των ΚΟΙΝΣΕΠ 

που ασχολούνται µε την πρωτογενή παραγωγή ή την κατανάλωση, 

συµπεριλαµβανοµένων και εγχειρηµάτων Κοινοτικά Υποστηριζόµενης 

Γεωργίας. 

 

V. Προτάσεις για την αναβάθµιση του δικαιώµατος «πρόσβασης στη γη» 

i) Νοµοθετικές παρεµβάσεις σε επίπεδο κεντρικής Διοίκησης 

 Η εκάστοτε νοµοθετική εξουσία, οφείλει και πρέπει να λαµβάνει 

υπόψιν της για το σχηµατισµό του νοµοθετικού της έργου τα νέα 

διεθνή δεδοµένα, επιστηµονικά, θεωρητικά αλλά και πρακτικά, τα 

οποία θα πρέπει να χρησιµοποιεί προς όφελος πλέον, όχι µόνο των 

ανθρώπων και της οικονοµικής τους ευηµερίας αλλά και του 

περιβάλλοντος και της διαφύλαξής του.  

 Δεδοµένου λοιπόν και του νέου επαναπροσδιορισµού των τρόπων 

παραγωγής, της χρήσης ενέργειας και του εν γένει οικολογικού 

αποτυπώµατος της κάθε ανθρώπινης δράσης, όπως αυτά έχουν ήδη 

αποτυπωθεί στο πολιτικό πρόταγµα και της ευρωπαϊκής Ένωσης66, 

καθίσταται σαφές πως η Γενική Κυβέρνηση κι οι φορείς αυτής πρέπει 

να νοµοθετούν µε γνώµονα ότι κάθε επιχειρηµατική δράση πρέπει να 

στηρίζει και να ιεραρχεί κατά προτεραιότητα την προώθηση των 

µεσαίων και µικρών επιχειρηµατικών µονάδων καθώς αυτές αποτελούν 

ιστορικά το οικονοµικό και πολιτισµικό θεµέλιο της ευρωπαϊκής 

οικονοµίας και κοινωνικής συνοχής, ενώ αυτές αποδεικνύονται 

καινοτόµες, ευέλικτες, βιώσιµες και ενδείκνυνται για την 
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απασχόληση και την εκπαίδευση της νέας γενιάς, σε ένα πλαίσιο πιο 

αλληλέγγυο και πιο ανθρώπινο67. 

 Στα πλαίσια αυτά και αφού ληφθούν υπόψιν και οι δηµογραφικές 

τάσεις στην ύπαιθρο των τελευταίων ετών, είναι δυνατή η νοµοθέτηση 

από την Κεντρική Διοίκηση ευνοϊκών για τις µικρές καλλιέργειες και 

το µοντέλο των αγροτικών οικογενειών, στο οποίο στηρίχθηκε η 

οικονοµική επιβίωση µεγάλου µέρους του ελληνικού πληθυσµού επί 

δεκαετίες, βοηθώντας τους να αποκτήσουν επιπλέον γη για 

καλλιέργεια, διατηρώντας ταυτόχρονα το µικρό και βιώσιµο µοντέλο 

παραγωγής. 

 Μεταξύ αυτών των νοµοθετήσεων µπορούν να συµπεριληφθούν: 

α. Η θεσµοθέτηση ενός ευνοϊκού φοροαπαλλακτικού οικονοµικού 

επιχειρηµατικού µοντέλου για όσους ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν 

σε παραχωρούµενη δηµόσια γη, λαµβανοµένου υπόψιν του δηµοσίου 

οφέλους αλλά και των κοινωνικών οφεληµάτων που συνοδεύουν την 

απόφαση καλλιέργειας σε αχρησία δηµόσιας γης. 

β. Η καταγραφή όλων των δηµοσίων γαιών σε ειδικό αγροτικό 

κτηµατολόγιο, ασχέτως φορέα διαχείρισής τους, µε απώτερο σκοπό τη 

διαδικασία παραχώρησής τους σε ακτήµονες και µικρούς καλλιεργητές, 

µε ελάχιστο αντίτιµο, κατά το πνεύµα του νόµου 4061/2012. 

γ. Η δυνατότητα χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) δηµοσίων 

καλλιεργήσιµων εδαφών από ακτήµονες και νεοεισερχόµενους στον 

αγροτικό τοµέα καλλιεργητές, οι οποίοι µε αυτό τον τρόπο θα 

ενθαρρύνονται να αναµειχθούν µε την αγροτική παραγωγή, έχοντας στο 

νου τους ότι τα εδάφη που καλλιεργούν θα παραχωρηθούν σε αυτούς 

και κατά κυριότητα. 

δ. Η Πριµοδότηση των νέων και καινοτόµων καλλιεργειών, οι οποίες 

χάριν των νέων τεχνικών και υποδοµών, σκοπούν στη βελτίωση της 

παραγωγής, µε τη διατήρηση συγχρόνως των ποιοτικών προϊόντων, 

διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εργασία και των γυναικών. 

ε. Ο αποκλεισµός µεταβολής της χρήσης της καλλιεργήσιµης γης, 

ιδιωτικής ή δηµόσιας, η οποία έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα, 

αποτελείται από αγροκτήµατα µικρής έκτασης, µε ταυτόχρονη παροχή 
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προνοµίων για ανταλλαγές κτηµάτων και αναδασµούς, σε µέρη (π.χ. 

νησιά, ορεινά κ.λ.π.) όπου τα µικρά κτήµατα εγκαταλείπονται 

εξαιτίας του ασύµφορου της καλλιέργειάς τους για τους ιδιοκτήτες 

τους. 

στ. Η νοµοθετική πρόβλεψη για την αγορά δηµοσίων γαιών δεκτικών 

καλλιέργειας, µε όρους ευνοϊκούς, από τους Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, µε δέσµευση παραχώρησής τους κατόπιν σε νέους 

αγρότες ή µικροκαλλιεργητές, ενισχύοντας την τοπική, ποιοτική και 

φιλοπεριβαλλοντική καλλιέργεια. 

ζ. Η προστασία των µικροκαλλιεργητών από όποιου είδους καταπάτησης 

της γης του και η επαναπόδοσή της σ’αυτούς, µετά από χρόνια 

εγκατάλειψή της, προκειµένου για καλλιέργειες. 

η. Τέλος, η ενθάρρυνση από το Κράτος της συµµετοχικότητας των 

αγροτών µεσαίου και µικρού µεγέθους στη δηµιουργία πολιτικών και 

νοµοθεσιών που αφορούν τις καλλιέργειές τους και το ιδιοκτησιακό, 

πάντα µε γνώµονα την ποιότητα και τη δηµοκρατικότητα, ως βασικά 

στοιχεία στο σύγχρονο τρόπο καλλιέργειας και παραγωγής. 

θ. Η απόδοση κινήτρων, ειδικά φορολογικής φύσεως, στην πώληση 

αγαθών του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής, σε τοπική κλίµακα, γεγονός 

που θα ενισχύσει την αποδοτικότητα των τοπικών παραγωγών αλλά και 

του µοντέλου παραγωγής-πώλησης, ενισχύοντας ταυτόχρονα την τοπική 

οικονοµία και το οικολογικό αποτύπωµα των µεταφορών. 

ι. Η διαµόρφωση εθνικής στρατηγικής µέσω νοµοθετήµατος για ζώνες 

προστασίας περιβάλλοντος, δασών κι αγροτικών καλλιεργειών, εθνικού 

ενδιαφέροντος. Πρόκειται δηλαδή για αγροτικές καλλιέργειες που θα 

αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερη νοµοθετική ρύθµιση, λόγω του εθνικού 

τους πια ενδιαφέροντος, όπως τα δάση και το φυσικό περιβάλλον, 

αφού οι εν λόγω καλλιέργειες θα ενέχουν ιδιαίτερη προστιθέµενη 

αξία τόσο σε ποιοτικά χαρακτηριστικά όσο και σε επίπεδο 

πολιτιστικής κληρονοµιάς και κοινωνικής και περιβαλλοντικής 

συνεισφοράς. 

 

 

 

 



ii)  Ο αναθεωρηµένος ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 Έχοντας ήδη επιφορτιστεί βάσει νόµου µε καθήκοντα και 

δυνατότητες προστασίας και προώθησης του δικαιώµατος «πρόσβασης 

στη γη», οι φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τα νοµικά 

τους πρόσωπα, µπορούν να παίξουν έναν επιπλέον ρόλο, ως δικλείδα 

ασφαλείας σε όσους από τους δηµότες τους ενδιαφέρονται να 

ασχοληθούν αστικά ή περιαστικά µε την καλλιέργεια της γης, 

διασφαλίζοντας επιπλέον τη νοµιµότητα τόσο των καλλιεργειών όσο 

και των ιδιοκτησιών, οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων τους. 

 Πέραν όσων προβλέπει ήδη η νοµοθεσία σχετικά µε τη διαχείριση 

και την παραχώρηση δηµοτικής και εν γένει δηµόσιας γης σε 

καλλιεργητές, οι φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης µπορούν να 

παίξουν καθοριστικότερο ρόλο στην προστασία και αξιοποίηση της 

καλλιεργήσιµης γης τους, σε συνεργασία πάντα µε τους νέους 

καλλιεργητές και τις οργανωµένες κινήσεις πολιτών, που 

δραστηριοποιούνται στην επικράτειά τους. 

 Εξάλλου, οι φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν να 

προσαρµόζονται ευκολότερα στα νέα δεδοµένα και στις κάθε φορά 

µεταβαλλόµενες τοπικές ανάγκες, αφού είναι πιο ευέλικτοι από τις 

κεντρικές κρατικές δοµές, κάθε δε ενέργεια προς την πρακτική 

εφαρµογή σχεδίων πρόσβασης σε γη νέων, σχετίζεται σίγουρα µε αυτήν 

ευελιξία και την καινοτοµία που οφείλουν οι Δήµοι να επιδεικνύουν. 

Αρκεί να ληφθεί υπόψιν, ότι τέτοιες δράσεις, δηµιουργούν τοπικά 

νέες θέσεις εργασίας-πέραν των καλλιεργητών- και µειώνουν τους 

τοπικούς και περιφερειακούς δείκτες ανεργίας, τονώνουν την τοπική 

οικονοµία, προµηθεύουν το ντόπιο πληθυσµό µε τοπικά, ποιοτικά 

προϊόντα και ταυτόχρονα βοηθούν στη διατήρηση ενός υγιούς 

περιβάλλοντος, µε τις φιλοπεριβαλλοντικές καλλιέργειες αλλά και 

τους ελάχιστους ρύπους κατά τη µεταφορά των προϊόντων στην τοπική 

αγορά, καταπολεµώντας και το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής. 

 Έτσι, οι Δήµοι έχουν τη δυνατότητα: 

Α. Nα επιδιώξουν από την κεντρική Διοίκηση τον περισσότερο 

αποκεντρωµένο χαρακτήρα στη διαχείριση των δηµοσίων γαιών, ασχέτως 

χρήσης αυτών ή χαρακτηρισµού τους, προκειµένου µε τη σειρά τους να 

παραχωρήσουν αρµοδιότητες στους πολίτες, σχεδιάζοντας µαζί τους 

τοπικές πολιτικές χρήσης της γης.  



Β.  Να προχωρήσουν σε άµεσο χωροταξικό σχεδιασµό, εισάγοντας ως 

νέο στοιχείο τις πιθανές καλλιεργούµενες εκτάσεις κυριότητας τους, 

αφού πρώτα τις καταγράψουν και εκτιµήσουν τη δυνατότητα χρήσης 

τους ως καλλιεργήσιµες γαίες. Αυτός ο σχεδιασµός, θα δώσει τη 

δυνατότητα να ανακτηθούν από τους Δήµους εγκαταλελειµµένες 

εκτάσεις και να τεθούν σε χρήση, άγονες και παρατηµένες γαίες. 

Γ. Να επανασχεδιάσουν την τοπική αναπτυξιακή τους πολιτική, 

εισάγοντας ως τοµέα δράσης και αυτό της παραγωγής τροφών και της 

αγροτικής καλλιέργειας εν γένει, επενδύοντας µάλιστα οικονοµικά σε 

τέτοιες δράσεις. 

Δ. Να προστατεύσουν την καλλιεργήσιµη γη τους από φαινόµενα 

«αρπαγής» και κερδοσκοπίας που συνοδεύουν την απόκτηση γης από 

µεγάλες εταιρείες, τουριστικού ή βιοµηχανικού χαρακτήρα αλλά και 

από µεγαλοκαλλιεργητές, προφυλάσσοντας µε αυτό τον τρόπο την 

κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών και την αξιοπρεπή διαβίωση 

των πολλών, κόντρα στον πλουτισµό των λίγων και την αποδόµηση του 

περιβάλλοντος. 

 Οι Περιφέρειες µε τη σειρά τους πρέπει να επανασχεδιάσουν τις 

περιβαλλοντικές πολιτικές τις οποίες οφείλουν να παράγουν, 

λαµβάνοντας υπόψιν και τη δυνατότητα παραχώρησης δηµόσιας γης σε 

καλλιεργητές που πρόκειται να αναπτύξουν καλλιέργειες φιλικές προς 

το περιβάλλον, µε γνώµονα τη προστασία της βιοποικιλότητας και των 

ντόπιων σπόρων. 

 

 
VI. Συµπέρασµα 

 Η επικράτηση της οικονοµικής διάστασης σε κάθε ανθρώπινη 

δραστηριότητα και η υποταγή των αναγκαίων φυσικών αναγκών σε 

οικονοµική εκτίµηση προκειµένου να εκπληρωθούν, οδήγησε σταδιακά 

και την παραγωγή τροφής σε οικονοµικά αποτιµητή διαδικασία, 

εποµένως και σε κερδοσκοπική φαντασίωση, όσων εποφθαλµιούν στην 

αποκοµιδή των µεγαλύτερων δυνατών κερδών από την κάλυψη των 

απαραίτητων ανθρώπινων διατροφικών αναγκών. 

Στην κατεύθυνση αυτή συνέτεινε δίχως άλλο και η αναγωγή της 

ιδιοκτησίας σε ανθρώπινο αυτοσκοπό, συνδεόµενη αφ’ενός µε τη 



δηµιουργία ψεύτικης ασφάλειας αφ’ετέρου µε την επιδίωξη 

πλουτισµού, µέσω της κεφαλαιοποίησής της. 

Η αγροτική γη, δεν κατάφερε να ξεφύγει από τη µοίρα της 

“ιδιοκτησίας” στη δυτική καταναλωτική λογική, αποτελώντας συχνά 

πια χρηµατιστηριακό προϊόν, πηγή κερδών και τελικά µέσο 

κερδοσκοπίας,. Από την άλλη, αυτή ακριβώς η συνεχιζόµενη πρακτική, 

σε συνδυασµό µε τη πτωχοποίηση του µικρού αγρότη και την 

εγκατάλειψη της υπαίθρου, διέστρεψαν σηµαντικά τον προορισµό της 

αγροτικής γης, η οποία αποσυνδέθηκε από τον προορισµό της, την 

παραγωγή δηλαδή βιώσιµης ανθρώπινης τροφής και την παραγωγή 

τοπικού, φυσιοκεντρικού, µαζικού πολιτισµού. 

Η λογική της ευρωπαϊκής οικονοµικής Κοινότητας, όπως αυτή 

εδραιώθηκε µέσω της συνθήκης του Μάαστριχτ68 κι ακολούθως του 

Άµστερνταµ69 καθώς και η οικονοµικά νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση 

που κυριάρχησε στη παγκόσµια οικονοµία, υπεξέτειναν την πρακτική 

των κρατών να φορολογήσουν µε τον ίδιο τον τρόπο την αγροτική γη, 

όπως συνέβαινε µε την αστική εµπορική γη καθώς και να οδηγήσουν 

την αγροτική παραγωγή στο µονόδροµο της µαζικής παραγωγής ως µόνη 

οδό επιβίωσης του αγροτικού τοµέα. 

 Έχοντας φτάσει πια σε περιβαλλοντικό και οικονοµικό αδιέξοδο, 

µε τις επιβλαβείς  συνέπειες τις «κακής» τροφής στην ανθρώπινη 

υγεία φανερές όσο ποτέ, ο δυτικός κόσµος προσπαθεί δειλά-δειλά να 

επανεισάγει στην τοπική οικονοµία και πρακτική τη µικρού µεγέθους, 

οικογενειακή αγροτική παραγωγή, ως µοντέλο βιωσιµότητας, διάσωσης 

της τοπικής, αγροτικής παράδοσης και επιβίωσης της υπαίθρου. Προς 

αυτή την κατεύθυνση, πέραν κάποιων ευρωπαϊκών κρατών, αρχίζει να 

κατατείνει και ο Οργανισµών Ηνωµένων Εθνών, µέσω των κειµένων που 

έχει εκδώσει σχετικά µε το ζήτηµα70, προτρέποντας τα µέλη του στη 

µεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση της κατοχής και καλλιέργειας γης από 

µικρούς καλλιεργητές και στην απαξίωση κάθε µορφής κερδοσκοπίας 

και πλουτισµού σε βάρος της αγροτικής γης. 

                                                
68 Συνθήκη για την ευρωπαϊκή Ένωση της 7ης Φεβρουαρίου 1992, C 191/1. 
69 Συνθήκη του Άµστερνταµ της 2ας Οκτωβρίου 1977, C 340/1. 
70 Gender and access to land, FAO Land Tenure Studies 4, FAO and Agricultural Organization of United Nations, 

Rome 2002, Directives volontaires sur le droit à l’alimentation, FAO, novembre 2004, Report of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights  E2014/86, Land and Human Rights: Standards and applications, Office of 
the High Commissioner of Human Rights United Nations, 2015. 



 Θα µπορούσε κανείς να συνοψίσει όλη αυτή την προσπάθεια που 

τώρα ξεκινάει για το µετριασµό της κάθε µορφής λογικής 

κερδοσκοπίας από την παραγωγική γη, σε συνδυασµό µε την ανάγκη για 

ποιοτική παραγωγή τροφών και υγιεινή διατροφή στις εισαγωγικές 

παρατηρήσεις της έκδοσης των κατευθυντηρίων Οδηγιών που εξέδωσε ο 

Παγκόσµιος Οργανισµός για την τροφή και τη γεωργία, το 2012: « (Οι 

κατευθυντήριες αυτές Οδηγίες) έχουν ως στόχο να συµβάλλουν στις 

εθνικές και παγκόσµιες προσπάθειες για µείωση της φτώχειας και της 

πείνας και οι οποίες βασίζονται στις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, 

αφού λαµβάνουν υπόψιν και του κεντρικού ρόλου της ιδιοκτησίας  

στην ανάπτυξη αυτή, χάριν της προώθησης των δικαιωµάτων της 

ασφαλούς ιδιοκτησίας και της ισόνοµης πρόσβασης στη γη, στα 

αλιεύµατα, στα δάση». 

 Ωστόσο, όποια προσπάθεια σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο 

στοχεύει πραγµατικά στην προώθηση του δικαιώµατος «πρόσβασης στη 

γη» απαιτεί αφ’ενός τη νοµική επαναθεώρηση της ιδιοκτησίας και των 

συναλλαγών µε αντικείµενο αυτήν καθώς και προώθηση πολιτικών 

άµεσης δηµοκρατίας, ισονοµίας και διαφάνειας. Η συµµετοχικότητα 

στη λήψη αποφάσεων αλλά και στη διοίκηση των αγροϊδιοκτησιών καθώς 

και η απόκρουση κάθε προσπάθειας οικονοµικής αποστράγγισης της 

υπεραξίας των αγροτικών γαιών πρέπει να αποτελέσουν σκοπούς των 

κρατικών πρακτικών, συµβάλλοντας έτσι οι κεντρικές πολιτικές στη 

διάσωση καλών πρακτικών του παρελθόντος αλλά και υγιούς µετάβασης 

σε ένα γνώριµο, ήπιο και βιώσιµο µοντέλο παραγωγής και 

κατανάλωσης. 

 Η κάθε προσπάθεια της Διοίκησης (κεντρικής και περιφερειακής) 

να αντιµετωπίσει το ζήτηµα της αγροτικής παραγωγής και της 

πρόσβασης στην αγροτική γη προς την επιθυµητή κατεύθυνση επιτάσσει 

την ταυτόχρονη θεώρηση συναφών προς αυτά τοµέων, αφού η παραγωγή 

της τροφής δε δύναται να αποκοπεί από το γενικότερο περιβάλλον και 

την κοινωνικό της αποτύπωµα. Έτσι, ο µόνος τρόπος επιτυχούς 

επαναθεώρησης του ζητήµατος της αγροτικής παραγωγής επιτάσσει την 

ταυτόχρονη σύνδεσή της µε το ζήτηµα της περιβαλλοντικής κρίσης, 

της υπερεντατικής παραγωγής ζωικής προέλευσης τροφών και τελικά 

την κλιµατική αλλαγή. 



 Τελικά, είναι πια απαραίτητο ένα πλήρες πολιτικό, νοµοθετικό 

και οργανωτικό πλαίσιο από την πλευρά των κρατών προκειµένου να 

σταµατήσουν την επέλαση των κερδοσκόπων σε βάρος της παραγωγού γης 

και ταυτόχρονα να ενθαρρύνουν τους πολίτες που επιθυµούν να 

προσεγγίσουν τον παραγωγικό πρωτογενή τοµέα, να το πράξουν αυτό µε 

ασφάλεια και µε κριτήρια στραµµένα προς τη βιωσιµότητα και την 

προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής. 
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