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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ4α/58243/10
(1)
Τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ. 30241 Απόφασης «Σύ−
σταση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ στα Νοσο−
κομεία της χώρας» (Φ.Ε.Κ. 339/τ.Β΄/30−3−2010).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 25 (παρ. 1) του Ν. 1397/1983 «Εθνικό
Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143).
β) Του άρθρου 34 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ−
συγχρονισμός του ΕΣΥ, Οργάνωση των Υγειονομικών
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄/165).

γ) Του άρθρου 11 (παρ. 1) του Ν. 2889/01 «Βελτίωση
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄/37).
δ) Των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3754/09 «Ρύθμιση όρων
απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμ−
φωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
43/Α΄).
ε) Του άρθρου 6 του Ν. 3808/09 «Έκτακτη οικονομική
ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά
κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και
της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 227/Α΄).
στ) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης
Νοσοκομείων» (Φ.Ε.Κ. 32/Α/86).
ζ) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
η) Το υπ’ αριθ. 2/21−7−2010 Πρακτικό της Επιτροπής
του άρθρου 5 του Ν. 3754/2009.
θ) Τα σχετικά έγγραφα – εισηγήσεις των νοσοκομείων
και των αρμόδιων ΥΠΕ, αποφασίζουμε:
Οι παρακάτω θέσεις ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ, συ−
γκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως αυτές έχουν συστα−
θεί και κατανεμηθεί στα Νοσοκομεία με την υπ’ αριθ.
Υ4α/οικ. 30241 Υπουργική Απόφαση «Σύσταση θέσεων
ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της χώρας»
(Φ.Ε.Κ. 339/τ.Β΄/30−3−2010), τροποποιούνται ως εξής:
1. Ν. Α. & Δ. ΝΟΣΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ: Μία (1) θέση
ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής καταργείται και συ−
στήνεται αντίστοιχα μία (1) θέση ειδικότητας Πλαστικής
Χειρουργικής.
2. Κ.Υ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ του Γ.Ν.Ν.Θ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ: Μία
(1) θέση ειδικότητας Ορθοπεδικής καταργείται και συ−
στήνεται αντίστοιχα μία (1) θέση ειδικότητας Γεν. Ια−
τρικής ή Παθολογίας.
3. Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Μία (1) θέση ειδι−
κότητας Χειρουργικής – Παιδοχειρουργικής καταργεί−
ται και συστήνεται αντίστοιχα μία (1) θέση ειδικότητας
Χειρουργικής Παίδων.
4. Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Καταργούνται μία (1) θέση ει−
δικότητας Παιδιατρικής και μία (1) θέση ειδικότητας
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Νεφρολογίας και συστήνονται αντίστοιχα μία (1) θέση
ειδικότητας Αναισθησιολογίας και μία (1) θέση ειδικό−
τητας Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Πα−
θολογίας.
5. Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας: Μία (1) θέση ειδικότητας Οδοντι−
ατρικής καταργείται και συστήνεται αντίστοιχα μία (1)
θέση ειδικότητας ΩΡΛ.
6. Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Μία (1) θέση ειδικότητας Πνευμο−
νολογίας − Φυματιολογίας καταργείται και συστήνεται
αντίστοιχα μία (1) θέση ειδικότητας Ορθοπεδικής.
7. Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: Καταργούνται α)μία (1) θέση
ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ−
ΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΣΤΗ ΜΕΘ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΔΙΑΣΩ−
ΣΗ, ΠΡΟ−ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ−
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ
και β) μία (1) θέση ειδικότητας Γεν. Ιατρικής ή Παθολογί−
ας ή Πνευμονολογίας που έχει συσταθεί για το Κέντρο
Υγείας Ιάσμου και συστήνονται αντίστοιχα μία (1) θέση
ειδικότητας Νεφρολογίας και μία (1) θέση ειδικότητας
Αναισθησιολογίας για το Νοσοκομείο.
8. Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ: Μία (1) θέση ειδικότητας Παθολογί−
ας καταργείται και συστήνεται αντίστοιχα μία (1) θέση
ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας.
9. Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ: Μία (1) θέση ειδικότητας Νευρολογί−
ας καταργείται και συστήνεται αντίστοιχα μία (1) θέση
ειδικότητας Ορθοπεδικής.
10. Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ:
Καταργούνται τρεις (3) θέσεις ειδικότητας Παθολογίας
και συστήνονται αντίστοιχα δύο (2) θέσεις στην ειδικό−
τητα της Αναισθησιολογίας και μία (1) στην ειδικότητα
της ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟ−
ΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.
11. Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: Μία (1) θέση ειδικότητας Καρ−
διολογίας καταργείται και συστήνεται αντίστοιχα μία
(1) θέση ειδικότητας Ενδοκρινολογίας.
12. Γ.Ν. – Κ. Υ. ΜΟΛΑΩΝ: Καταργούνται μία (1) θέση
Ιατρικής Βιοπαθολογίας, μία (1) θέση Οφθαλμολογίας
και μία (1) θέση Μαιευτικής Γυναικολογίας και συνι−
στώνται αντίστοιχα μία (1) θέση Γενικής Χειρουργικής,
μία (1) θέση Ακτινοδιαγνωστικής και μία (1) θέση Ου−
ρολογίας.
13. Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ: Μία (1) θέση ειδικότητας Παθολογικής
Ανατομικής καταργείται και συστήνεται αντίστοιχα μία
(1) θέση ειδικότητας Καρδιολογίας.
14. Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ: Καταργούνται
μία (1) θέση ειδικότητας Αναισθησιολογίας και μία (1)
θέση ειδικότητας Παθολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυ−
ματιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Καρδιολογίας ή Χει−
ρουργικής και συνιστώνται αντίστοιχα μία (1) θέση στην
ειδικότητα της Ενδοκρινολογίας και μία (1) θέση στην
ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας.
Για την κατάληψη θέσης στη ΜΕΘ (ειδικότητας ΠΑ−
ΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ − ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡ−
ΓΙΚΗΣ), εκτός της κατοχής του τίτλου μιας (1) εκ των

ανωτέρω αναφερομένων ειδικοτήτων, απαιτείται και
η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του
Ν. 2071/92.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 168040
(2)
Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η
αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κα−
τηγορίες παραγωγικότητας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
− Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ.
98 Α´)
− Του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998 περί «Σύστασης Ορ−
γανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πλη−
ρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατο−
λισμού και Εγγυήσεων…και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 200Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001
(Φ.Ε.Κ. 223Α΄) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτι−
κής Δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμο−
διότητας του Υπουργείου Γεωργίας» και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 20 παράγραφο 23 του Ν. 3399/2005 «Ρυθμί−
σεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ και
άλλες διατάξεις»( Φ.Ε.Κ. 255 Α΄) και το άρθρο 9 παράγρα−
φος 7 του Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής» (Φ.Ε.Κ. 85 Α΄).
2. Το Π.Δ. 402/1998 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργί−
ας» (Φ.Ε.Κ. 187 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
την αριθμ. ΥΙ/2004 (Φ.Ε.Κ. 513 Β΄) Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «για μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας
σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
3. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221 Α΄) και την
αριθμ. 2876/07.10.2009 (Φ.Ε.Κ. 2234 Β΄) Απόφαση του
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
4. Την υπ αριθμ. 261043/27−04−2010 Απόφαση της
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί
«Σύστασης και συγκρότησης Ομάδας Εργασίας με
αντικείμενο τη διερεύνηση – επεξεργασία κριτηρίων
τυπολογίας της αγροτικής γης και τον καθορισμό των
γεωγραφικών ορίων».
5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας
ύστερα από τη σχετική εισήγηση της Γενικής Διεύθυν−
σης Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας.
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6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός − Ορισμοί
Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των κρι−
τηρίων ποιότητας και παραγωγικότητας και η με βάση
αυτά διαβάθμιση σε ποιότητες της Γεωργικής Γης και
η κατάταξή της σε κατηγορίες παραγωγικότητας.
Για τις ανάγκες της παρούσας γίνονται αποδεκτοί οι
παρακάτω ορισμοί:
Ως Γεωργική (Αγροτική) Γη ορίζεται «το ανώτερο
στρώμα του φλοιού της Γης το οποίον προήλθε από
αποσάθρωση συνεπεία ατμοσφαιρικών και βιολογικών
επιδράσεων, έχει ικανοποιητική περιεκτικότητα σε ορ−
γανική ουσία, υφίσταται την επίδραση του κλίματος
και των μηχανικών μέσων καλλιέργειας και χρησιμεύει
σαν πηγή θρεπτικών συστατικών και σαν στήριγμα των
καλλιεργούμενων φυτών και των ζώων».
Ως Ποιότητα της Γεωργικής Γης ορίζεται: «η φυσική
κατάσταση και η γονιμότητα της γης δηλαδή η δυνατό−
τητα του εδάφους να ενεργεί ως ένα φυσικό μέσο για
την αειφορική ανάπτυξη των καλλιεργούμενων φυτών
ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες επιβίωσης των αν−
θρώπων και των ζώων»
Ως Παραγωγικότητα της Γεωργικής Γης ορίζεται: «η
αποδοτικότητα της Γεωργικής Γης για την παραγω−
γή οικονομικής σημασίας φυτικών προϊόντων συναρ−
τήσει της ποιότητάς της, των κλιματικών συνθηκών,
των υποδομών και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων κάθε
περιοχής».
Άρθρο 2
Κριτήρια (ΚΠ) διαβάθμισης σε ποιότητες
της Αγροτικής (Γεωργικής) Γης
Καθορίζουμε τα παρακάτω οκτώ (8) Κριτήρια Ποιότη−
τας (ΚΠ), με τις κατηγοριοποιήσεις τους, με τα οποία δι−
αβαθμίζεται η Γεωργική (Αγροτική) Γη σε ποιότητες – με
τους αντίστοιχους συμβολισμούς τους:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΚΠ) ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ) ΓΗΣ
1. ΥΔΡΟΜΟΡΦΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ (συνθήκες στράγγισης
εδάφους) ΚΠ1
ΚΠ1(Υδρ1): Καλώς αποστραγγιζόμενο
ΚΠ1(Υδρ2): Ατελώς αποστραγγιζόμενο
ΚΠ1(Υδρ3): Κακώς αποστραγγιζόμενο
ΚΠ1(Υδρ4): Πολύ κακώς αποστραγγιζόμενο
2. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ (κοκκομετρική σύ−
σταση) ΚΠ2
ΚΠ2(Μ1): Μέσης κοκκομετρικής σύστασης (πηλώδη
εδάφη, με περιεκτικότητα σε άργιλο 8−28%) και μετρί−
ως λεπτόκοκκα εδάφη (με περιεκτικότητα σε άργιλο
28−40%)
ΚΠ2(Μ2): Λεπτόκοκκα εδάφη (με περιεκτικότητα σε
άργιλο μεγαλύτερη του 40%)
ΚΠ2(Μ3): Χονδρόκοκκα εδάφη (με περιεκτικότητα σε
άργιλο 10−15%) και πολύ λεπτόκοκκα εδάφη (με περιε−
κτικότητα σε άργιλο μεγαλύτερη του 60%)
ΚΠ2(Μ4): Πολύ χονδρόκοκκα εδάφη (αμμώδη εδάφη,
με περιεκτικότητα σε άργιλο μικρότερη του 5%)
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3. ΒΑΘΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΠ3
ΚΠ3(Β1): βάθος εδάφους μεγαλύτερο του 1 μέτρου
ΚΠ3(Β2): βάθος εδάφους από 60 – 100 εκ.
ΚΠ3(Β3): βάθος εδάφους από 30 – 60 εκ.
ΚΠ3(Β4): βάθος εδάφους μικρότερο των 30 εκ.
4. ΟΞΥΤΗΤΑ (PH) ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΠ4
ΚΠ4(PH1): 6,0 – 7,9
ΚΠ4(PH2): 8,0 – 8,5 ή 5,5 – 5,9
ΚΠ4(PH3): >8,5 ή < 5,5
5. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΔΡΟΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ (χαλίκια,
πέτρες) ΚΠ5
ΚΠ5(Αδρ1): περιεκτικότητα από 0 – 20%
ΚΠ5(Αδρ2): περιεκτικότητα από 20 – 60%
ΚΠ5(Αδρ3): περιεκτικότητα μεγαλύτερη του 60%
6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΚΠ6
ΚΠ6(Ηλ1): 0 – 2 ds/m
ΚΠ6(Ηλ2): 2 – 4 ds/m
ΚΠ6(Ηλ3): 4 − 8 ds/m
ΚΠ6(Ηλ4): > 8 ds/m
7. ΚΛΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΠ7
ΚΠ7(Κλ1): 0 – 8%
ΚΠ7(Κλ2): 8 – 25%
ΚΠ7(Κλ3): (> 25% )
8. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΠ8
ΚΠ8(ΑνΑσβ1): περιεκτικότητα μικρότερη του 35%
ΚΠ8(ΑνΑσβ2): περιεκτικότητα μεγαλύτερη του 35%
Με βάση δε αυτά τα κριτήρια η Γεωργική (Αγροτική)
Γη διαβαθμίζεται σε ποιότητες όπως φαίνεται στον Πί−
νακα του Παραρτήματος 1, το οποίο αποτελεί αναπό−
σπαστο τμήμα της παρούσας.
Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια η Αγροτική
Γη μπορεί να διαβαθμιστεί, κατά φθίνουσα σειρά, σε
τέσσερις (4) Ποιότητες ήτοι:
Α΄ Ποιότητα, Β΄ Ποιότητα, Γ΄ Ποιότητα και τέλος Δ΄
Ποιότητα (ακατάλληλη Γεωργική Γη).
Στην Α Ποιότητα, η οποία είναι και η καλύτερη ποι−
ότητα, όλα τα κριτήρια ποιότητας Γεωργικής Γης βρί−
σκονται υπό την ευνοϊκότερη συνθήκη (βαθμίδα των
κλάσεων), ανήκουν δηλαδή στην κλάση 1.
Στις Β και Γ Ποιότητες όλα τα κριτήρια ποιότητας
Γεωργικής Γης ανήκουν σε χαμηλότερες βαθμίδες των
κλάσεων των επί μέρους κριτηρίων, δηλαδή στις βαθ−
μίδες των κλάσεων 2 και 3 αντίστοιχα.
Στη δε Δ Ποιότητα (ακατάλληλα εδάφη), στην ακα−
τάλληλη για Γεωργική χρήση Γη, όλοι οι παράγοντες
βρίσκονται υπό την απαγορευτική συνθήκη (κλάση 4)
όπου υπάρχει.
Τέλος, η βαθμονόμηση και η τελική κατάταξη σε ποι−
ότητες της Γεωργικής Γης, στις περιπτώσεις που όλα
τα κριτήρια ποιότητας γης δεν βρίσκονται στην αυτή
διαβάθμιση των κλάσεων των επί μέρους κριτηρίων, θα
καθορίζεται κάθε φορά από τον περιοριστικό παράγο−
ντα, δηλαδή το Κριτήριο Ποιότητας που βρίσκεται υπό
τη δυσμενέστερη συνθήκη.
Άρθρο 3
Κριτήρια παραγωγικότητας (ΚΠαρ) και κατάταξη
της Αγροτικής Γης σε κατηγορίες παραγωγικότητας
Καθορίζουμε τα Κριτήρια Παραγωγικότητας (ΚΠαρ) με
βάση τα οποία κατατάσσεται η Γεωργική (Αγροτική) Γη
σε κατηγορίες παραγωγικότητας ως ακολούθως
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2:
Κριτήρια για την κατάταξη της Αγροτικής Γης σε κατηγορίες παραγωγικότητας=

α/α

Κριτήριο Παραγωγικότητας (ΚΠαρ)

Σύμβολο

Συμβολισμός Παρουσίας(1)
/Απουσίας(0) Κριτηρίου

1.

Η Άρδευση ή Αρδευσιμότητα και τα Εγγειοβελτιωτικά Έργα
(Υπάρχοντα ή προγραμματιζόμενα)

ΕΒ

ΕΒ1/ΕΒ0

2.

Ο Αναδασμός ή ο Προγραμματισμός Αναδασμού

Αν

Αν1/Αν0

3.

Η Συγκρότηση φυσικών ενοτήτων από τις καλλιέργειες με τοπικά ΦΕ
χαρακτηριστικά και πολλαπλή χρησιμότητα (π.χ. ελαιώνας Άμφισ−
σας, δενδροκομικές καλλιέργειες Πηλίου, φυστικεώνες νήσου Αίγι−
νας, λεμονοδάσος Πόρου)

ΦΕ1/ΦΕ0

4.

Η Παραδοσιακότητα των καλλιεργειών ή η ιδιαιτερότητά τους
(κρόκος Κοζάνης, μαστιχόδενδρα Χίου, αμπελώνες V.Q.P.R.D κλπ)

Παραδ

Παραδ1/Παραδ0

5.

Η Ειδική Σύσταση εδάφους (π.χ. τυρφώδη εδάφη στα Τενάγη Φι−
λίππων)

ΕΣ

ΕΣ1/ΕΣ0

6.

Νησιωτικότητα (λόγω της ιδιαίτερης τοπικής σημασίας)

ΝΗΣ

ΝΗΣ1/ΝΗΣ0

7.

Γειτ
Η Γειτνίαση με κάθε μορφής προστατευόμενες περιοχές: α) των
παρ. 1,2,3 και 4 του αρθ. 19 του Ν. 1650/86 «για την προστασία του
περιβάλλοντος», όπως ισχύουν σήμερα, β) των ορίων των υγροτό−
πων Διεθνούς σημασίας (Υγρότοποι Ραμσαρ) και γ) των ορίων των
περιοχών του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000

Γειτ1/Γειτ0

Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια κατηγοριοποιεί−
ται η Γεωργική (Αγροτική) Γη, από άποψη παραγωγι−
κότητας, στις παρακάτω, τρεις κατά φθίνουσα σειρά,
κατηγορίες:
1. Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας
2. Γεωργική Γη Μέσης Παραγωγικότητας
3. Γεωργική Γη Απλή
Ο χαρακτηρισμός δε και η κατάταξη σε κατηγορίες
Παραγωγικότητας της Γεωργικής (Αγροτικής) Γης, που
απεικονίζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος 2 της
παρούσας, γίνεται με την παρακάτω μεθοδολογία, συ−
ναρτήσει της Ποιότητάς της και των καθορισθέντων
Κριτηρίων Παραγωγικότητας:
α. Στην περίπτωση της Γεωργικής Γης Α΄ Ποιότητας
αυτή χαρακτηρίζεται αυτομάτως ως Γεωργική Γη Υψη−
λής Παραγωγικότητας ήτοι στην περίπτωση αυτή δεν
απαιτείται η ύπαρξη κανενός Κριτηρίου Παραγωγικότη−
τας για να της προσδώσει το χαρακτηρισμό της Υψηλής
Παραγωγικότητας.
β. Η ύπαρξη και μόνο ενός οποιουδήποτε από τα πέ−
ντε πρώτα Κριτήρια Παραγωγικότητας (ΠΙΝΑΚΑΣ 2),
σε οποιαδήποτε περίπτωση ποιότητας, χαρακτηρίζει

τη Γεωργική Γη ως υφιστάμενη Γεωργική Γη Υψηλής
Παραγωγικότητας.
γ. Στην περίπτωση των Ποιοτήτων Β΄ και Γ΄ η παντελής
απουσία κριτηρίων παραγωγικότητας κατατάσσει τις
Γεωργικής Γαίες αυτές στη Γεωργική Γη Μέσης Παρα−
γωγικότητας και Γεωργική Γη απλή αντίστοιχα.
δ. Στην περίπτωση του κριτηρίου της Νησιωτικότητας
ήτοι στην περίπτωση της Γεωργικής Γης των νησιών οι
Α΄ και Β΄ Ποιότητας Γεωργικές Γαίες χαρακτηρίζονται
αυτομάτως ως Γεωργικές Γαίες Υψηλής Παραγωγικότη−
τας, ανεξαρτήτως της παρουσίας ή όχι άλλου κριτηρίου
Παραγωγικότητας η δε κατηγορία Γ΄ χαρακτηρίζεται
ως Γεωργική Γη απλή.
ε. Σε ότι αφορά το έβδομο κριτήριο ήτοι αυτό της Γειτ−
νίασης με προστατευόμενες περιοχές ορίζεται ότι μια
τέτοια έκταση που βρίσκεται σε ζώνη περιμέτρου 300
μέτρων από τα όρια των περιοχών αυτών χαρακτηρίζεται
ως Γεωργική (Αγροτική) Γη Υψηλής Παραγωγικότητας
αφού ως γειτνιάζουσα συνιστά ρυθμιστική ζώνη διαφύ−
λαξης της όμορης προστατευόμενης περιοχής και με την
απόλυτη προστασία αυτής της Αγροτικής Γής επιτυγχά−
νεται ταυτόχρονα η ομαλή εναλλαγή των τοπίων αλλά
και η προστασία των προστατευομένων περιοχών.
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4

3

2

1

Į/Į

ȀȆ1(Ȋįȡ1)
ȀȆ1(Ȋįȡ2)
ȀȆ1(Ȋįȡ3)
ȀȆ1(Ȋįȡ4)
ȀȆ2(Ȃ1)
ȀȆ2(Ȃ2)
ȀȆ2(Ȃ3)
ȀȆ2(Ȃ4)
ȀȆ3(Ǻ1)
ȀȆ3(Ǻ2)
ȀȆ3(Ǻ3)
ȀȆ3(Ǻ4)
ȀȆ4(PH1)
ȀȆ4(PH2)
ȀȆ4(PH3)
ȀȆ5(ǹįȡ1)
ȀȆ5(ǹįȡ2)
ȀȆ5(ǹįȡ3)
ȀȆ6(ǾȜ1)
ȀȆ6(ǾȜ2)
ȀȆ6(ǾȜ3)
ȀȆ6(ǾȜ4)
ȀȆ7(ȀȜ1)
ȀȆ7(ȀȜ2)
ȀȆ7(ȀȜ3)
ȀȆ8(ǹȞǹıȕ1)
ȀȆ8(ǹȞǹıȕ2)

ȀȇǿȉǾȇǿǹ
ȆȅǿȅȉǾȉǹȈ

ȀȆ2(Ȃ2)

ȀȆ3(Ǻ2)

ȀȆ4(PH2)
ȀȆ5(ǹįȡ2)

ȀȆ6(ǾȜ2)

ȀȆ7(ȀȜ2)

ȀȆ8(ǹȞǹıȕ2)

ȀȆ3(Ǻ1)

ȀȆ4(PH1)

ȀȆ5(ǹįȡ1)

ȀȆ6(ǾȜ1)

ȀȆ7(ȀȜ1)

ȀȆ8(ǹȞǹıȕ1)

ȀȆ1(Ȋįȡ2)

Ǻ ȆȅǿȅȉǾȉǹ

ȀȆ2(Ȃ1)

ȀȆ1(Ȋįȡ1)

ǹ ȆȅǿȅȉǾȉǹ

ȀȆ7(ȀȜ3)

ȀȆ6(ǾȜ3)

ȀȆ5(ǹįȡ3)

ȀȆ4(PH3)

ȀȆ3(Ǻ3)

ȀȆ2(Ȃ3)

ȀȆ1(Ȋįȡ3)

ī ȆȅǿȅȉǾȉǹ

ȆǿȃǹȀǹȈ 1: ȆȅǿȅȉǾȉǼȈ īǼȍȇīǿȀǾȈ īǾȈ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 1

ȀȆ6(ǾȜ4)

ȀȆ3(Ǻ4)

ȀȆ2(Ȃ4)

ȀȆ1(Ȋįȡ4)

ǻ ȆȅǿȅȉǾȉǹ
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īİȚĲȞȓĮıȘ ȝİ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ȝȠȡĳȒȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ țĮȚ ıİ
ʌİȡȓȝİĲȡȠ 300 ȝȑĲȡȦȞ Įʌȩ ĲĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ

ȃȘıȚȦĲȚțȩĲȘĲĮ

ȆĮȡȠȣıȓĮ İȞȩȢ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ, Ȓ
ʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞ, Įʌȩ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ 1-5
ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 2

ǹʌȠȣıȓĮ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ȆĮȡĮȖȦȖȚțȩĲȘĲĮȢ

ȳ.ȳ.ɀ.Ʌ:ȳɸʘʌɶɿʃɼȳɻɀɹʍɻʎɅɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ

ī.ī.Ȋ.Ȇ

ī.ī.Ȋ.Ȇ

ī.ī.Ȋ.Ȇ

ī.ī.Ȋ.Ȇ

ǹ’ ȆȅǿȅȉǾȉǹ

ī.ī.Ȋ.Ȇ

ī.ī.Ȋ.Ȇ

ī.ī.Ȋ.Ȇ

ī.ī.Ȃ.Ȇ

Ǻ’ ȆȅǿȅȉǾȉǹ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2010

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ισχύει δε από την υπογραφή της.

ȳ.ȳ.Ȱ:ȳɸʘʌɶɿʃɼȳɻȰʋʄɼ

ȆǿȃǹȀǹȈ 3
ȀǹȉǹȉǹȄǾ ȉǾȈ īǼȍȇīǿȀǾȈ īǾȈ
ȈǼ ȀǹȉǾīȅȇǿǼȈ ȆǹȇǹīȍīǿȀȅȉǾȉǹȈ

ȳ.ȳ.ɉ.Ʌ:ȳɸʘʌɶɿʃɼȳɻɉʗɻʄɼʎɅɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ

Ʉʋʉʐ:

4.

3.

2.

1.

Į/Į



ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 2

ī.ī.Ȋ.Ȇ

ī.ī.ǹ

ī.ī.Ȋ.Ȇ

ī.ī.ǹ

ī’ ȆȅǿȅȉǾȉǹ
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