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Τον κώδωνα του κινδύνου για την 
απώλεια εκτάσεων βοσκοτόπων και 
κατ’ επέκταση και εισοδήµατος κρού-
ουν οι κτηνοτρόφοι του Κιλκίς, λό-
γω της πίεσης που ασκείται συνεπεία 
του ενδιαφέροντος για επενδύσεις 
στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πη-
γών Ενέργειας. Κοινόχρηστες εκτά-
σεις της τοπικής περιφερειακής ενό-
τητας έχουν µπει στο «στόχαστρο» ε-
ταιρειών και µεµονωµένων επενδυ-
τών που ψάχνουν γη για να εγκατα-
στήσουν φωτοβολταϊκά πάρκα, προ-
καλώντας µ’ αυτό τον τρόπο πρόσθετη 
έλλειψη, στους ήδη ελλειµµατικούς 

βοσκότοπους. Το πρόβληµα, που εί-
χε απασχολήσει τους τοπικούς κτη-
νοτρόφους και το 2019, χωρίς ωστό-
σο να υπάρξει κάποια εξέλιξη διαµόρ-
φωσης όρων προστασίας των βοσκο-
τόπων της περιοχής, επιχειρεί να ανα-
δείξει και πάλι ο αντιπεριφερειάρχης 
Κιλκίς, Ανδρέας Βεργίδης, µε επιστο-
λή του προς το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Ο αυτοδιοικητικός παρά-
γοντας ζητά την τροποποίηση του νό-
µου 4061/2012, προτείνοντας τη θέ-
σπιση ορίου µέγιστης κάλυψης σε ε-
γκαταστάσεις ΑΠΕ, για την κάθε πε-
ριφερειακή Ενότητα και την εξαίρεση 
των κοινόχρηστων εκτάσεων από τα 
κοµµάτια γης όπου θα µπορούν να α-
ναπτύσσονται ΑΠΕ.

«Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελού-
σε ασπίδα προστασίας άλλων τοµέ-
ων της οικονοµίας, όπως η γεωργία 
και η κτηνοτροφία και διαφύλαξης ε-

κτάσεων βοσκής στο Κιλκίς», σηµει-
ώνει ο αντιπεριφερειάρχης, υπενθυ-
µίζοντας πως το Κιλκίς κατέχει την 5η 
θέση πανελλαδικά στην παραγωγή α-
γελαδινού γάλακτος. «Θεωρήσαµε ότι 
το πρόβληµα θα έβρισκε λύση. Παρά 
ταύτα το τελευταίο διάστηµα πραγµα-
τοποιούνται συνεχώς παραχωρήσεις 
κατά χρήση µεγάλων δηµόσιων εκτά-
σεων άνω των 100 στρεµµάτων ανά 
περίπτωση, µε απόφαση του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης, µε σκοπό 
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο 
νοµό» αναφέρει ο ίδιος στην επιστο-
λή και σηµειώνει πως «ο νοµός µας, 
είναι ήδη ελλειµµατικός σε βοσκοτό-
πους και µε τις ως άνω παραχωρήσεις, 
το πρόβληµα επιτείνεται, µε αποτέλε-
σµα να αντιδρούν έντονα οι µόνιµοι 
κάτοικοι. Επιπλέον, διαπιστώνεται ό-
τι οι τιµές µίσθωσης του ΥΠΑΑΤ είναι 
πολύ χαµηλές σε σχέση µε τις τιµές µί-

σθωσης ιδιωτικών εκτάσεων στο νοµό µας 
για τον παραπάνω σκοπό, που σύµφωνα 
µε τα συµβόλαια των εταιρειών µε ιδιώτες 
ξεπερνούν τα 250 ευρώ ανά στρέµµα».

Ο αντιπεριφερειάρχης επισηµαίνει πως 
«η νοµοθεσία µέχρι σήµερα δεν προβλέ-
πει ανώτατο ποσοστό κάλυψης για µια πε-
ριοχή, δηµιουργώντας, δεδοµένα που ε-
πηρεάζουν έντονα αρνητικά την αγροτι-
κή οικονοµία στο νοµό», ενώ αναδεικνύ-
ει και την περιβαλλοντική διάσταση της ό-
λης υπόθεσης, υπογραµµίζοντας πως «δυ-
στυχώς όσον αφορά το περιβαλλοντικό 
κόστος, τα αποτελέσµατα θα είναι κατα-
στροφικά εάν συνεχιστεί ο ρυθµός και η 
υλοποίηση των αιτήσεων εγκατάστασης».

«Προτεραιότητα στην εντοπιότητα 
για τις δηµοπρασίες δηµόσιας γης»

Πέραν αυτού, ο κ. Βεργίδης ζητά τρο-
ποποίηση του νόµου 4061/2012 και για 
έναν ακόµη λόγο, που αφορά τις δηµο-
πρασίες δηµόσιων εκτάσεων για γεωργι-
κή και κτηνοτροφική χρήση, τονίζοντας 
πως πληθαίνουν συνεχώς οι περιπτώσεις 

κατά τις οποίες πλειοδοτούν παραγωγοί 
που δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι του Κιλ-
κίς ή έρχονται πρώτοι σε σειρά κατάταξης 
µε τη διαδικασία της µοριοδότησης, οι ο-
ποίοι τις κατοχυρώνουν µόνο για να εξα-
σφαλίσουν τις επιδοτήσεις και συχνά µέ-
νει γη ακαλλιέργητη και εγκαταλειµµένη.

«Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µόνιµοι κά-
τοικοι να µένουν χωρίς εκτάσεις για καλ-
λιέργεια, αλλά και απώλεια δικαιωµάτων 
και επιδοτήσεων ενιαίας ενίσχυσης, οδη-
γώντας σε δυσχερή θέση αγρότες και κτη-
νοτρόφους της παραµεθόριας Περιφερει-
ακής µας Ενότητας, οι οποίοι έχουν ως 
µοναδική πηγή εισοδήµατος τον πρωτο-
γενή τοµέα», επισηµαίνει στην επιστο-
λή του και προσθέτει: «προτείνουµε τρο-
ποποίηση του νόµου 4061/2012 στην ο-
ποία να αναφέρεται ρητά ότι κατά τη δια-
δικασία των δηµοπρασιών του άρθρου 4 
να προηγούνται οι ∆ηµότες, µόνιµοι κά-
τοικοι των τοπικών ή δηµοτικών κοινοτή-
των, στις οποίες βρίσκεται το παραχωρού-
µενο ακίνητο και, ελλείψει των παραπά-
νω, να προχωρά η διαδικασία µε άλλους».

Γεμίζουν βουνοκορφές
χάνονται γη και βοσκοτόπια
Στο στόχαστρο των επενδυτών ΑΠΕ έχει μπει και το Κιλκίς, αντιδρούν οι κτηνοτρόφοι

∆υσανάλογος σε σχέση µε τις ενεργειακές 
ανάγκες της χώρας είναι ο όγκος των αιτή-
σεων και της ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος 
σε έργα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
που έχουν αιτηθεί αδειοδότησης, ο οποίος 
όµως επισκιάζεται από τις αντιδράσεις για 
άναρχη χωροθέτηση έργων σε παραγωγι-
κές εκτάσεις και ευαίσθητα οικοσυστήµατα. 

Ενδεικτικό είναι, ότι ο γεωπληροφορι-
ακός χάρτης ΑΠΕ, θα πρέπει να συµπλη-
ρωθεί µε την ολοκλήρωση της ανάρτησης 
των δασικών χαρτών, που συναντούν εξί-
σου πλήθος αντιδράσεων λόγω ιδιοκτησι-
ακών αµφισβητήσεων, του ειδικού χωρο-
ταξικού των ΑΠΕ και την εκπόνηση των το-
πικών χωρικών σχεδίων. 

Η µόνη δικλίδα…ασφαλείας θα µπορού-
σε να πει κανείς απέναντι στη φρενίτιδα 
για επενδύσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ε-
νέργειας είναι το γεγονός ότι για την επί-
τευξη των εθνικών στόχων έως το 2030 α-
παιτείται λιγότερο από το 20% των έργων, 
ήτοι 9 GW έναντι των 54 GW, που έχουν υ-
ποβληθεί µόνο στους δύο τελευταίους κύ-
κλους της ΡΑΕ. Αρκεί, βέβαια η αρχή αυτή 
να τηρηθεί, ώστε να µην γεµίσει κάθε βου-
νοκορφή και πεδιάδα της Ελλάδας µε ανε-
µογεννήτριες και φωτοβολταϊκά.

Για την ώρα πάντως, βάσει των στοιχεί-
ων ο υπερπληθωρισµός των αιτήσεων για 
τα 54 GW ισοδυναµεί τρεις φορές από την 
συνολική κατανάλωση, ενώ από αυτές πά-
νω από το 30%, αφορά επικαλύψεις γης.

Εξάλλου και η σύσταση του ∆ιεθνούς Ορ-
γανισµού ∆ιατήρησης της Φύσης στην έκ-
θεση του για τη σηµασία της αιολικής ε-
νέργειας στην προστασία της βιοποικιλό-
τητας, αυτό ακριβώς επισηµαίνει «Οι επεν-
δυτές πρέπει να προσέχουν ώστε τα έργα Α-
ΠΕ που αναπτύσσουν να µην δηµιουργούν 
άθελα τους κινδύνους για τη φύση και τα 
οικοσυστήµατα. Ο ορθός σχεδιασµός και ο 
έγκαιρος προσδιορισµός των επιπτώσεων 
είναι αποτελεσµατικά εργαλεία για την ε-
πίτευξη της κατάλληλης χωροθέτησης των 

έργων. Γι’ αυτό οι επενδυτές θα πρέπει να 
αποφεύγουν περιοχές υψηλής οικολογι-
κής αξίας».

Καλοδεχούµενες οι επενδύσεις 
στη βάση οργανωµένου σχεδίου

Αναµφίβολα, οι συστάσεις των επιστηµό-
νων για περιβαλλοντικά έργα που θα αντι-
µετωπίζουν τις αυξανόµενες ενεργειακές 
ανάγκες του πλανήτη, αποµακρύνοντας 
τους κινδύνους µιας εκτεταµένης κλιµατι-
κής αλλαγής δεν θα πρέπει να παραγνωρι-
στεί. Προφανώς και οι επενδύσεις αυτές εί-
ναι καλοδεχούµενες. Μόνο που θα πρέπει 
να γίνουν βάσει ενός οργανωµένου σχε-
δίου, σε προκαθορισµένες ζώνες, µε απο-
τίµηση της αξίας της γης και µε αποζηµίω-
ση αυτών που τη χάνουν. Όχι µε αυθαιρεσί-
ες, καταπατήσεις, και αρπαγή γης από τους 
αγρότες, ζωτικού χώρου, στον οποίο ανέ-
πτυσσαν δραστηριότητα επί αιώνες.

Αυτό που καθίσταται σαφές σε όλο του 
το µεγαλείο, είναι πως και αυτή τη φορά 
και για την «πράσινη» επενδυτική φρενίτι-
δα αλλά και για τις αντιδράσεις που την συ-
νοδεύουν, ενοχοποιείται κατά ένα µεγάλο 
βαθµό το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, που 
καθώς φαίνεται µπάζει. Ως εκ τούτου σε κά-
ποιες περιοχές στο χορό των αντιδράσεων έ-
χουν αρχίσει να µπαίνουν και δήµοι και πε-
ριφέρειες, εκδίδοντας αρνητικές γνωµοδο-
τήσεις στις περιβαλλοντικές µελέτες έργων, 
που κατατίθενται προς έγκριση. Στην περι-
φέρεια ∆υτικής Μακεδονίας για παράδειγ-
µα, έχουν µπλοκαριστεί  διαδικασίες αδειο-
δότησης και υλοποίησης έργων ΑΠΕ, µέχρι 
την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού.

Σε κάθε περίπτωση, το «µέτρον άριστον» 
το περίφηµο ρητό του Κλεόβουλου του Λίν-
διου, είναι αυτό που θα πρέπει να γίνει από-
λυτα σαφές στις αρµόδιες αρχές και στους 
εν δυνάµει επενδυτές ώστε η πράσινη µετά-
βαση, να είναι αυτό ακριβώς που πρεσβεύ-
ει και όχι προσχηµατική. 

ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

Το τελευταίο διάστηµα 
γίνονται παραχωρήσεις 
κατά χρήση δηµόσιων 
εκτάσεων άνω των 100 
στρεµµάτων, µε απόφαση 
ΥπΑΑΤ για εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών στο Κιλκίς.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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ΑΙΟΛΙΚΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΦΥΣΙΚΟ
ΑΕΡΙΟ

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

15,6%

29,3%

26,5%

11,8%

ΑΠΟ 26,3%

ΑΠΟ 24,6%

ΑΠΟ 10%

ΑΠΟ 16,3%

Μέτρον άριστον
Το «µέτρον άριστον» 
το περίφηµο ρητό του 

Κλεόβουλου του Λίνδιου, 
είναι αυτό που θα πρέπει να 
γίνει απόλυτα σαφές στις 
αρµόδιες αρχές και στους 

εν δυνάµει επενδυτές

Φρενίτιδα
Για την επίτευξη των 

εθνικών στόχων έως το 
2030 απαιτείται λιγότερο 
από το 20% των έργων, 
ήτοι 9 GW έναντι των 54 
GW, που έχουν υποβληθεί 
µόνο στους δύο τελευταί-

ους κύκλους της ΡΑΕ

Στο 26,5% έναντι 16,3% ανήλθε το µερίδιο αιολικής ενέργειας 
το 2020, σύµφωνα µε στοιχεία του διεθνούς οργανισµού ΙΕΑ.

ΑΝΑΡΧΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ   

Τρεις φορές πάνω από όσο σηκώνει 
η εγχώρια κατανάλωση οι αιτήσεις για ΑΠΕ


