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Αρ. Πρωτ.  49/2021 (Green Tank) 

1η Νοεμβρύου 2021 

 

Σχόλια επί του ενδιάμεςου κειμένου Διαβούλευςησ  

του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ 2023- 2027 

 

 

Σο παρόν καταγρϊφει τα ςχόλια και τισ προτϊςεισ του Μεςογειακού Ινςτιτούτου για τη Φύςη 

και τον Άνθρωπο, MedINA1 και τησ δεξαμενόσ ςκϋψησ, The Green Tank2 επύ του ενδιϊμεςου 

κειμϋνου του τρατηγικού χεδύου ΚΓΠ 2023-2027.  

  

Σο κεύμενο τρατηγικού χεδιαςμού τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ (ΚΓΠ) 2023-2027 αποτελεύ 

το βαςικό κεύμενο πολιτικόσ για την ανϊπτυξη του πρωτογενό τομϋα και των αγροτικών περιοχών 

τησ χώρασ. Όμωσ το κεύμενο που τϋθηκε ςε διαβούλευςη δεν περιλαμβϊνει τισ παρεμβϊςεισ, τα 

μϋτρα ούτε και την κατανομό των προβλεπόμενων χρηματοδοτόςεων για τη νϋα περύοδο. Ωσ εκ 

τούτου, περιορύζεται η δυνατότητα για κατϊθεςη ςυγκεκριμϋνων ςχολύων και προτϊςεων. 

ημειώνουμε ότι και οι δύο οργανιςμού μασ ϋχουν οριςτεύ μϋλη ςτισ θεματικϋσ ομϊδεσ τρατηγικού 

χεδιαςμού Εταιρικόσ χϋςησ τησ νϋασ ΚΓΠ. Ωςτόςο προσ το παρόν αυτϋσ δεν ϋχουν ςυγκληθεύ, 

παρόλο που διαφαύνεται ότι ο ςχεδιαςμόσ προχωρϊ. Καθώσ δε η προθεςμύα υποβολόσ των 

τρατηγικών χεδύων για την ΚΓΠ 2023-2027 από τα κρϊτη μϋλη εύναι η 31.12.2021, τα χρονικϊ 

περιθώρια για ουςιαςτικό διαβούλευςη και πραγματικό ςυμβολό ςτον ςχεδιαςμό ςτενεύουν. 

 

                                                             
1 MedINA: https://med-ina.org/  
2 The Green Tank: https://thegreentank.gr  

https://med-ina.org/
https://thegreentank.gr/
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Η ϊμεςη δημοςιοπούηςη και διαβούλευςη αναλυτικών κειμϋνων (παρεμβϊςεισ, μϋτρα, δεύκτεσ, 

χρονοδιαγρϊμματα, κατανομό πόρων κ.ϊ.) του ςχεδιαςμού τησ ΚΓΠ, θα δώςει τον αναγκαύο χρόνο 

ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ και εμπλεκόμενουσ να ςυνειςφϋρουν ςτη διαμόρφωςη τησ 

αγροτικόσ πολιτικόσ τησ χώρασ, τησ πολιτικόσ που απολαμβϊνει το ςημαντικότερο ποςοςτό των 

ευρωπαώκών πληρωμών ςτην Ελλϊδα.  

 

ε κϊθε περύπτωςη καταθϋτουμε οριςμϋνεσ παρατηρόςεισ και προτϊςεισ, επύ του ενδιϊμεςου 

κειμϋνου του τρατηγικού Κειμϋνου.  

 

Επιςημαύνουμε ότι από την επιτυχημϋνη υλοπούηςη του ϋργου Terra Lemnia που υλοποιεύ το 

MedINA ςε ςυνεργαςύα με το Γεωπονικό Πανεπιςτόμιο Αθηνών, το Πανεπιςτόμιο Αιγαύου, τον 

Όμιλο Προςταςύασ Περιβϊλλοντοσ και Αρχιτεκτονικόσ Κληρονομιϊσ Λόμνου «Ανεμόεςςα», την 

Ελληνικό Ορνιθολογικό Εταιρεύα, την Εταιρεύα Προςταςύασ Πρεςπών, το Γαλλικό ερευνητικό 

ινςτιτούτο «Tour du Valat», το Πανεπιςτόμιο Πατρών, το Γερμανικό Πανεπιςτόμιο του Γκϋτινγκεν, 

την εταιρεύα ςυμβούλων AK&P και τη δεξαμενό ςκϋψησ The Green Tank, τα πρώτα αποτελϋςματα 

του οπούου ςασ ϋχουμε όδη κοινοποιόςει με ςχετικό επιςτολό από τον Νοϋμβριο του 2020 (Αρ. 

Πρωτ. Εξερχ. MedINA 32/2020), μπορούν και θα πρϋπει να αντληθούν παραδεύγματα 

παρεμβϊςεων που ϋχουν ςτόχο τη βιώςιμη αγροτικό ανϊπτυξη. Ενδεικτικϊ, αναφϋρουμε:  

 την προώθηςη αγροτικών πρακτικών που ευνοούν το τοπύο και τη βιοποικιλότητα,  

 την προςταςύα και ανϊδειξη τησ ποικιλότητασ και τησ δομόσ τοπικών και ςπϊνιων φυλών, 

όπωσ εύναι οι πληθυςμού προβϊτων των νηςιών τησ Λόμνου, Λϋςβου και Αγ. Ευςτρατύου, 

 τη διατόρηςη και ανϊδειξη τοπικών ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών που παρουςιϊζουν 

υψηλό προςαρμοςτικότητα και ϋχουν χαμηλϋσ απαιτόςεισ ειςροών, 

 την προώθηςη ολοκληρωμϋνων ςυςτημϊτων πιςτοπούηςησ τησ αγροτικόσ παραγωγόσ και 

ςόμανςησ των προώόντων που προϋρχονται από φιλοπεριβαλλοντικϋσ αγροτικϋσ πρακτικϋσ, 

προκειμϋνου να προςδύδεται προςτιθϋμενη αξύα ςε αυτϊ τα προώόντα και να υποςτηρύζεται το 

ειςόδημα των παραγωγών μϋςω τησ αγορϊσ. Σϋτοιου εύδουσ ςυςτόματα θα μπορούςαν να 

εφαρμοςτούν ςε εθνικό ό και τοπικό/περιφερειακό επύπεδο, καθώσ και ςτισ περιοχϋσ Natura 

2000 (ενδεικτικϊ, η ομϊδα μασ υλοποιεύ ςόμερα ϋνα τϋτοιο ςύςτημα ςτη Λόμνο και τα Κύθηρα, 

το οπούο ϋχει δυνατότητα προςαρμογόσ και ςε ϊλλεσ περιοχϋσ). 

 

Γενικό ςχόλιο 

Η ΚΓΠ για την περύοδο 2023 – 2027 δύνει την ευκαιρύα ςτη χώρα να ανακατευθύνει τον γεωργικό 

τομϋα ςε βιώςιμα πρότυπα και πρακτικϋσ και ταυτόχρονα αναδεικνύει τη γεωργύα ςε ϋναν 

ςημαντικό «παύκτη» για την επιτυχύα τησ πρϊςινησ μετϊβαςησ. Για τον λόγο αυτό ο νϋοσ 

ςχεδιαςμόσ τησ ΚΓΠ εύναι ςημαντικό να ςυμβϊλει ςτη διόρθωςη ςτρεβλώςεων των προηγούμενων 

δεκαετιών και να ςταματόςει τισ περιβαλλοντικϊ επιβαρυντικϋσ επιδοτόςεισ αξιοποιώντασ τουσ 

πόρουσ τησ περιόδου 2023 – 2027 και τισ δυνατότητεσ τησ χώρασ ςτην κατεύθυνςη τησ ενύςχυςησ 

τησ βιωςιμότητασ του αγροδιατροφικού τομϋα και τησ αγροτικόσ ανϊπτυξησ. Επιπλϋον, με 

δεδομϋνη την πρϊςινη ςτροφό ςυνολικϊ του ευρωπαώκού προώπολογιςμού τησ ΕΕ, ο ςχεδιαςμόσ 

https://terra-lemnia.net/
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τησ νϋασ περιόδου θα πρϋπει να προςανατολιςτεύ όχι μόνο ςτην ορθό αξιοπούηςη τησ ΚΓΠ αλλϊ και 

ςτη διαςύνδεςό τησ με ϊλλουσ τομεακούσ και περιφερειακούσ ςχεδιαςμούσ (Σομεακϊ και 

Περιφερειακϊ Προγρϊμματα ΕΠΑ, χϋδιο Ανϊκαμψησ και Ανθεκτικότητασ). Με αυτόν τον τρόπο 

οι διαθϋςιμοι πόροι, επιτρϋπουν τον ςυνδυαςμό τησ γεωργύασ με ϊλλουσ τομεύσ, όπωσ εύναι ο 

τουριςμόσ, ςυνειςφϋροντασ ςυνολικϊ ςτη βιώςιμη ανϊπτυξη τησ ελληνικόσ υπαύθρου. Οι 

δυνατότητεσ αξιοπούηςησ τησ χρηματοδοτικόσ περιόδου 2021 – 2027 για τον πρϊςινο 

μεταςχηματιςμό κομβικών κλϊδων τησ οικονομύασ, και τη μετϊβαςη ςε ϋνα νϋο βιώςιμο 

αναπτυξιακό πρότυπο αναδεικνύονται ςτην ϋκθεςη «Ευκαιρύεσ χρηματοδότηςησ για ϋνα βιώςιμο 

μϋλλον κατϊ την περύοδο 2021-2027». 

 

Ειδικότερα ςχόλια:  

1. Ευρωπαΰκή Πράςινη Συμφωνία: Οι ευρωπαώκϋσ απαιτόςεισ προβλϋπουν την ανϊγκη 

ςυμφωνύασ τησ ΚΓΠ με την Ευρωπαώκό Πρϊςινη υμφωνύα, τη τρατηγικό από το Αγρόκτημα 

ςτο Πιϊτο και τη τρατηγικό για τη Βιοποικιλότητα. το ενδιϊμεςο κεύμενο του τρατηγικού 

χεδύου που ϋχει τεθεύ ςε διαβούλευςη, παρϊ το γεγονόσ ότι ειςαγωγικϊ αναφϋρεται αυτό η 

ανϊγκη, δεν διευκρινύζεται πώσ ακριβώσ η Ελλϊδα θα εκπληρώςει αυτό την απαύτηςη. Αυτό 

γύνεται ακόμα πιο δύςκολο με δεδομϋνο ότι δεν διευκρινύζονται οι παρεμβϊςεισ, τα μϋτρα και η 

κατανομό των πόρων. Σο γεγονόσ ότι ςτη νϋα προγραμματικό περύοδο προβλϋπεται 

μεγαλύτερη ευελιξύα και ςτρατηγικό προςϋγγιςη για την αξιοπούηςη των πόρων, δεν 

ςυνεπϊγεται ότι δεν θα υπϊρχει εξειδύκευςη και κυρύωσ παρουςύαςη των επιμϋρουσ 

παρεμβϊςεων που θα υποςτηριχθούν ανϊ πυλώνα (ενιςχύςεισ και αγροτικό ανϊπτυξη). Η 

Ευρωπαώκό Επιτροπό ϋχει όδη εκδώςει κατευθυντόριεσ γραμμϋσ που μπορούν να ςυνδρϊμουν 

την ελληνικό πολιτεύα ςτην κατϊρτιςη του τρατηγικού χεδύου 2023-2027 ενιςχύοντασ την 

εφαρμογό αυτών των τρατηγικών και των προβλϋψεων τουσ. Εξϊλλου η εφαρμογό τουσ 

ςυνδϋεται ϊμεςα με την εκπλόρωςη των γενικών και ειδικών ςτόχων τησ Κοινόσ Γεωργικόσ 

Πολιτικόσ.  

 

2. Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα: Ενώ ςτο κεύμενο αναγνωρύζεται η πλούςια 

βιοποικιλότητα τησ Ελλϊδασ, εν τούτοισ ςτη διατύπωςη των αναγκών, όπωσ αυτϋσ 

αποτυπώνονται ςε γενικούσ, ειδικούσ και εγκϊρςιουσ ςτόχουσ καθώσ και η παρϊμετροσ τησ 

διατόρηςησ, διαχεύριςησ και αποκατϊςταςησ τησ βιοποικιλότητασ δεν περιλαμβϊνεται 

επαρκώσ. Πρϋπει να ςημειωθεύ ότι μϋχρι ςόμερα, τόςο ςε εθνικό όςο και ςε ευρωπαώκό και 

παγκόςμιο επύπεδο, οι ςτόχοι που εύχαν τεθεύ για τη βιοποικιλότητα με ορύζοντα το 2020 δεν 

ϋχουν επιτευχθεύ ςε ϋνα πολύ μεγϊλο ποςοςτό.3 Ειδικότερα, οι ςτόχοι που απαιτούν 

διατομεακό ςυνεργαςύα παρουςιϊζουν τη μικρότερη πρόοδο και ςυνεπώσ τη μεγαλύτερη 

προςοχό το επόμενο διϊςτημα.  

                                                             
3 The Green Tank. 2020. Προτεραιότητα ςτη Υύςη: Αξιολόγηςη τησ υλοπούηςησ τησ Εθνικόσ τρατηγικόσ για 
τη Βιοποικιλότητα». Περιςςότερα: https://thegreentank.gr/2020/12/09/axiologisi-stratigikis-
viopoikilotitas/  

https://thegreentank.gr/wp-content/uploads/2021/06/202105_GreenTank_FinancingSustainableFuture.pdf
https://thegreentank.gr/wp-content/uploads/2021/06/202105_GreenTank_FinancingSustainableFuture.pdf
https://thegreentank.gr/wp-content/uploads/2020/12/202011_PrioritytoNature_Report_GreenTank.pdf
https://thegreentank.gr/wp-content/uploads/2020/12/202011_PrioritytoNature_Report_GreenTank.pdf
https://thegreentank.gr/2020/12/09/axiologisi-stratigikis-viopoikilotitas/
https://thegreentank.gr/2020/12/09/axiologisi-stratigikis-viopoikilotitas/
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Η τρατηγικό τησ ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα με ορύζοντα το 2030 περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνουσ 

και ποςοτικοποιημϋνουσ ςτόχουσ, οι οπούοι πρϋπει να εξειδικευτούν ανϊ κρϊτοσ μϋλοσ και η 

υλοπούηςό τουσ να χρηματοδοτηθεύ και από το εκϊςτοτε εθνικό τρατηγικό χϋδιο τησ ΚΓΠ. 

Ειδικότερα, το Εθνικό τρατηγικό χϋδιο τησ ΚΓΠ θα πρϋπει να ορύζει, μεταξύ ϊλλων, τισ 

παρεμβϊςεισ, ςτόχουσ, μϋτρα και δρϊςεισ (ποιοτικϊ και ποςοτικϊ) που θα ςυμβϊλλουν: 

 ςτην ανϊδειξη τησ ςημαςύασ τησ βιοποικιλότητασ για τουσ γεωργούσ για την παροχό 

αςφαλών, βιώςιμων, θρεπτικών και οικονομικϊ προςιτών τροφύμων καθώσ και τη 

δημιουργύα ειςοδόματοσ.  

 ςτην υποςτόριξη και την παροχό κινότρων με ςκοπό τη μετϊβαςη ςε πλόρωσ βιώςιμεσ 

πρακτικϋσ. Ο ευρωπαώκόσ ςτόχοσ εύναι το 25% των γεωργικών εκτϊςεων τησ ΕΕ να 

καλλιεργούνται βιολογικϊ ϋωσ το 2030. 

 ςτον ευρωπαώκό ςτόχο για μεύωςη κατϊ 50% τησ χρόςησ πιο επικύνδυνων φυτοφαρμϊκων 

ϋωσ το 2030. 

 ςτην πλόρη εφαρμογό τησ πρωτοβουλύασ τησ ΕΕ για τουσ επικονιαςτϋσ. 

 ςτην επεύγουςα ανϊγκη επαναφορϊσ τουλϊχιςτον του 10% των γεωργικών εκτϊςεων ςε 

χαρακτηριςτικϊ τοπύου με υψηλό ποικιλομορφύα καθώσ και ςτη βελτύωςη τησ κατϊςταςησ 

και τησ ποικιλομορφύασ των γεωργικών οικοςυςτημϊτων με ςτόχο την αύξηςη τησ 

ανθεκτικότητασ του τομϋα ςτην κλιματικό αλλαγό, τουσ περιβαλλοντικούσ κινδύνουσ και 

τισ κοινωνικοοικονομικϋσ επιπτώςεισ.  

 ςτην εφαρμογό των οδηγιών για τη φύςη (Οδηγύα 92/43/ΕΟΚ για τουσ οικοτόπουσ και 

Οδηγύα 2009/147/ΕΚ για τα ϊγρια πτηνϊ). Ειδικϊ όςον αφορϊ ςτην εφαρμογό αυτών των 

οδηγιών, αλλϊ όχι μόνο, το Πλαύςιο Δρϊςεων Προτεραιότητασ που ϋχει εκπονόςει το 

Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ για την περύοδο 2021-2027 αποτελεύ μύα πλόρη 

καταγραφό των αναγκών προσ χρηματοδότηςη, τισ οπούεσ μπορεύ να υποςτηρύξει η ΚΓΠ.  

 ςτην αποκατϊςταςη τησ φύςησ (αγροτικϋσ εκτϊςεισ, δϊςη, δαςικϋσ εκτϊςεισ, λύμνεσ, κ.ϊ.). 

 ςτην αύξηςη τησ αγροδαςοπονύασ ςτο πλαύςιο τησ αγροτικόσ ανϊπτυξησ, ώςτε να 

αξιοποιηθούν τα οφϋλη που αυτό παρϋχει ςτη βιοποικιλότητα, τισ αγροτικϋσ κοινωνύεσ 

καθώσ και το κλύμα. 

 ςτην ενύςχυςη τησ γενετικόσ πολυμορφύασ, μεταξύ ϊλλων με τη χρόςη παραδοςιακών 

ποικιλιών καλλιεργειών και φυλών αγροτικών ζώων. 

 

Εξϊλλου τισ ύδιεσ κατευθύνςεισ περιλαμβϊνει και η τρατηγικό από το Αγρόκτημα ςτο Πιϊτο, 

την οπούα η Ευρωπαώκό Επιτροπό ςυμβολικϊ ανακούνωςε μαζύ με τη τρατηγικό για τη 

Βιοποικιλότητα τον Μϊιο του 2020.  

 

υνεπώσ το τρατηγικό χϋδιο πρϋπει να ενςωματώςει τη διατόρηςη τησ βιοποικιλότητασ 

ςτισ προβλϋψεισ του, εύτε αυτϋσ αφορούν ςτα οικολογικϊ προγρϊμματα και ςχόματα, ςτα 

πρότυπα ςυμμόρφωςησ με ςτόχο την καλό γεωργικό και περιβαλλοντικό κατϊςταςη τησ γησ 

και ςτισ παρεμβϊςεισ που αφορούν ςτην αγροτικό ανϊπτυξη. 
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Η εμπειρύα μασ από τισ δρϊςεισ που ϋχουν υλοποιηθεύ ςτη Λόμνο αναδεικνύει τα πολλαπλϊ 

οφϋλη για την ανϊδειξη και προώθηςη των προώόντων, τουσ παραγωγούσ και τη φύςη μϋςα 

από τη ςυνδυαςτικό προςϋγγιςη ςτη γεωργύα και την κτηνοτροφύα με τη διατόρηςη τησ 

βιοποικιλότητασ και του τοπύου ςύμφωνα με το παραδοςιακό πρότυπο αγροτικόσ διαχεύριςησ 

του νηςιού. ε αυτό τη βϊςη ϋχουμε ςυγκροτόςει ϋνα τοπικό δύκτυο παραγωγών οι οπούοι 

υλοποιούν ϋνα ςύνολο ‘καλών αγροτικών πρακτικών’4 -ςτισ οπούεσ περιλαμβϊνεται η 

διατόρηςη φυςικών ςτοιχεύων του αγροτικού τοπύου- με τη βοόθεια εφαρμογών γεωργύασ 

ακριβεύασ, και οργανώνουμε ϋνα ςύςτημα παρακολούθηςησ τησ βιοποικιλότητασ και των 

εδαφών με βϊςη επιλεγμϋνα ςτοιχεύα – βιοδεύκτεσ, ςτο οπούο ςυμμετϋχουν και οι ύδιοι οι 

παραγωγού. Σο ςύςτημα αυτό ςυνδϋεται με ϋνα χόμα Πιςτοπούηςησ που ςτοχεύει να δώςει 

προτιθϋμενη αξύα ςτα παραγόμενα προώόντα. 

 

3. Βιώςιμα αγροδιατροφικά ςυςτήματα: Η τρατηγικό από το Αγρόκτημα ςτο Πιϊτο εύναι 

ςαφώσ προςανατολιςμϋνη ςτην αντιμετώπιςη των προκλόςεων ενόσ βιώςιμου ευρωπαώκού 

αγροδιατροφικού ςυςτόματοσ και η ΚΓΠ κινεύται αντύςτοιχα προσ αυτό την κατεύθυνςη. το 

πλαύςιο τησ τρατηγικόσ Από το Αγρόκτημα ςτο Πιϊτο η Ευρωπαώκό Επιτροπό ϋχει όδη 

ανακοινώςει την υιοθϋτηςη το 2023 ενόσ οριζόντιου νόμου-πλαιςύου για την επιτϊχυνςη και 

διευκόλυνςη τησ μετϊβαςησ ςε ϋνα βιώςιμο αγροδιατροφικό ςύςτημα που θα εξαςφαλύζει ότι 

τα τρόφιμα που τοποθετούνται ςτην ευρωπαώκό αγορϊ θα εύναι βιώςιμα. Αυτό η παρϋμβαςη 

αποςκοπεύ ςτην εμπϋδωςη ςτόχων και αρχών για τισ μελλοντικϋσ βιώςιμεσ αγροδιατροφικϋσ 

πολιτικϋσ ςτη βϊςη τησ ολοκληρωμϋνησ προςϋγγιςησ του ςυςτόματοσ τροφύμων.   

 

Τπό αυτό το πρύςμα λοιπόν, εύναι ςημαντικό το τρατηγικό χϋδιο τησ ΚΓΠ να δώςει ϋμφαςη 

όχι μόνο ςτη διαμόρφωςη ενόσ βιώςιμου ςυςτόματοσ παραγωγόσ αλλϊ αυτό να επεκταθεύ ςτο 

ςύνολο του αγροδιατροφικού ςυςτόματοσ. Για την επύτευξη αυτού του ςτόχου εύναι κρύςιμο να 

υπϊρξουν παρεμβϊςεισ που θα διατηρόςουν και θα ενιςχύςουν αγροτικϋσ πρακτικϋσ, ακόμα 

και τα παραδοςιακϊ ςυςτόματα διαχεύριςησ αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύςεων, 

αναδεικνύοντασ προώόντα ποιότητασ που ενςωματώνουν χαρακτηριςτικϊ βιωςιμότητασ, τόςο 

ςτισ μεθόδουσ παραγωγόσ ςτο χωρϊφι, όςο και ςτον τρόπο διϊθεςόσ τουσ μϋςω τοπικών 

αγροδιατροφικών αλυςύδων, ςυντελώντασ ςτη μεύωςη του μεταφορικού κόςτουσ και του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματοσ. 

 

ε μια τϋτοια κατεύθυνςη κινεύται η προςπϊθεια που κϊνουμε ςτη Λόμνο και τα Κύθηρα, με 

την εφαρμογό του ιδιωτικού χόματοσ Πιςτοπούηςησ ‘Αγροτικό Παρϊδοςη και 

Βιοποικιλότητα’ ςε ςυνεργαςύα με τοπικούσ παραγωγούσ, με ςτόχο την παραγωγό 

                                                             
4 TERRA LEMNIA: ΟΔΗΓΟ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ - Μϋτρα αγροτικόσ διαχεύριςησ που ευνοούν το τοπύο και τη 
βιοποικιλότητα τησ Λόμνου, επτϋμβριοσ 2020 // https://terra-lemnia.net/wp-
content/uploads/2020/10/Terra-Lemnia-Good-Practices-GR.pdf 
 

https://terra-lemnia.net/wp-content/uploads/2020/10/Terra-Lemnia-Good-Practices-GR.pdf
https://terra-lemnia.net/wp-content/uploads/2020/10/Terra-Lemnia-Good-Practices-GR.pdf
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πιςτοποιημϋνων τοπικών προώόντων ποιότητασ – τα οπούα ϋχουν παραχθεύ με μεθόδουσ 

φιλικϋσ προσ το περιβϊλλον και το τοπύο των δύο νηςιών, ςτα πρότυπα τησ τοπικόσ 

παραδοςιακόσ αγροτικόσ διαχεύριςησ. Η προςπϊθειϊ μασ ςτοχεύει ςτη δημιουργύα τοπικών 

αλυςύδων αξύασ, με τη μορφό τοπικών ςυμφώνων ςυνεργαςύασ, όπου τα πιςτοποιημϋνα 

προώόντα θα διατύθενται μϋςω των καταςτημϊτων λιανικόσ πώληςησ, των εςτιατοριών και 

ξενοδοχεύων, δημιουργώντασ ϊμεςεσ ςυνϋργειεσ με τον τουριςτικό κλϊδο. τη Λόμνο το 

ςύςτημα αφορϊ την παραγωγό δημητριακών, οςπρύων και γαλακτοκομικών και ςτα Κύθηρα 

την παραγωγό ελαιόλαδου. Σα πρώτα πιςτοποιημϋνα προώόντα ςτη Λόμνο αναμϋνονται ςτισ 

αρχϋσ του 2022 και ςτα Κύθηρα ςτα μϋςα τησ ύδιασ χρονιϊσ. 

 

4. Ελληνική γεωργία και κλιματική φιλοδοξία  

ε διϊφορα ςημεύα του κειμϋνου που αφορούν τόςο ςτισ ϊμεςεσ επενδύςεισ όςο και ςτην 

αγροτικό ανϊπτυξη, γύνεται ςαφϋσ ότι επιχειρεύται η αναβϊθμιςη τησ περιβαλλοντικόσ και 

κλιματικόσ φιλοδοξύασ τησ ελληνικόσ γεωργύασ ςε πολλαπλϊ επύπεδα με τη βελτύωςη των 

περιβαλλοντικών γεωργικών προτύπων να τύθεται ςε προτεραιότητα. Οριςμϋνεσ από αυτϋσ τισ 

βελτιώςεισ, π.χ. για τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα των γεωργικών μηχανημϊτων, 

ςυνειςφϋρουν και ςε κλιματικούσ ςτόχουσ, καθώσ αφορούν ςτη βελτύωςη τησ ενεργειακόσ 

αποδοτικότητασ του κλϊδου και για αυτό αποτελούν επιλϋξιμεσ για χρηματοδότηςη δρϊςεισ, 

με βϊςη τα δεδομϋνα για τουσ κανονιςμούσ που ϋχουμε αυτό τη ςτιγμό.  

 

Οι ϊξονεσ αυτού θα μπορούςαν ακόμα να ενιςχυθούν με ςτόχουσ και αντύςτοιχεσ παρεμβϊςεισ 

που:  

 οδηγούν τη γεωργύα ςτην απεξϊρτηςη από τα ορυκτϊ καύςιμα,  

 αξιοποιούν τισ Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ (ΑΠΕ) και την αποθόκευςη ενϋργειασ από τον 

πρωτογενό τομϋα, και μϊλιςτα ςε ςυνδυαςμό με τισ αντύςτοιχεσ ψηφιακϋσ και 

τεχνολογικϋσ δυνατότητεσ που αναπτύςςονται,  

 ενιςχύουν τη δημιουργύα ενεργειακών κοινοτότων από αγρότεσ αξιοποιώντασ κατ΄ αυτόν 

τον τρόπο τισ δυνατότητεσ του εργαλεύου των ενεργειακών κοινοτότων αφενόσ για τη 

μεύωςη του ενεργειακού κόςτουσ των εκμεταλλεύςεών τουσ και αφετϋρου για την 

ενδυνϊμωςη τουσ ςτην ενεργό ςυμμετοχό ςτην ενεργειακό μετϊβαςη. 

 

5. Δάςη: Η ΚΓΠ αποτελεύ το κύριο χρηματοδοτικό εργαλεύο όχι μόνο τησ αγροτικόσ αλλϊ και τησ 

δαςικόσ πολιτικόσ τησ χώρασ. Ωσ εκ τούτου ο δαςικόσ τομϋασ οφεύλει να καταλαμβϊνει ϋναν 

ςημαντικό και διακριτό ρόλο ςτο ςχεδιαςμό τησ ΚΓΠ και των παρεμβϊςεών με κύριουσ 

ςτόχουσ τη βελτύωςη τησ δαςικόσ διαχεύριςησ και την αποφυγό λαθών του παρελθόντοσ, όπωσ 

αυτό τησ δϊςωςησ γεωργικών ό δαςικών γαιών με ξενικϊ εύδη. Αν επανενεργοποιηθεύ το μϋτρο 

τησ δϊςωςησ γεωργικών γαιών, όπωσ αναφϋρεται ςτο κεύμενο του τρατηγικού χεδύου, τότε 

ςε αυτό θα πρϋπει να πληρούνται πολύ αυςτηρϊ κριτόρια, τα οπούα θα ςχετύζονται τόςο με την 

επιλογό κατϊλληλων (αυτόχθονων) ειδών προσ φύτευςη, όςο και με τη προϋλευςη του 

φυτευτικού υλικού. 
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Για την επύτευξη των ςτόχων του ΕΕΚ για τη ςυμβολό τησ γεωργύασ ςτην επύτευξη των 

εθνικών κλιματικών και ενεργειακών ςτόχων για το 2030, θα πρϋπει να επιςημϊνουμε ότι η 

αειφόροσ διαχεύριςη των δαςών ςτη βϊςη του προτύπου τησ μεςογειακόσ δαςοπονύασ, όπωσ 

περιγρϊφεται και ςτην Εθνικό τρατηγικό για τα Δϊςη (ΕΔ), παρϋχει ϋνα ςημαντικό εργαλεύο 

για την επύτευξη των εθνικών ςτόχων. ε μια χρονικό ςυγκυρύα όπου το δαςικό και αγροτικό 

περιβϊλλον ϋχουν υποςτεύ ςημαντικϋσ καταςτροφϋσ λόγω των πυρκαγιών και των ακραύων 

καιρικών φαινομϋνων, υπϊρχει η δυνατότητα μϋςα από τισ παρεμβϊςεισ και τουσ πόρουσ τησ 

ΚΓΠ να ενιςχυθούν οι φυςικϋσ «καταβόθρεσ» αερύων του θερμοκηπύου τησ χώρασ, δηλαδό τα 

δαςικϊ οικοςυςτόματα, και να προςανατολιςτεύ ο αγροτικόσ τομϋασ ςε ϋνα παραγωγικό 

μοντϋλο απεξαρτημϋνο από τα ορυκτϊ καύςιμα. ύμφωνα με την ΕΔ για το θϋμα τησ 

κλιματικόσ αλλαγόσ (Κϊθετοσ Άξονασ 2) οι γενικού ςτόχοι εύναι:  

1. Αξιολόγηςη τησ τρωτότητασ των δαςικών οικοςυςτημϊτων ςτην κλιματικό αλλαγό,  

2. Διαχεύριςη με ςκοπό την προςαρμογό των δαςικών οικοςυςτημϊτων ςτην κλιματικό 

αλλαγό, 

3. υμβολό ςτο μετριαςμό τησ κλιματικόσ αλλαγόσ με αύξηςη τησ δϋςμευςησ και 

αποθόκευςησ του ϊνθρακα ςτα δαςικϊ οικοςυςτόματα.  

υνεπώσ ο τρατηγικόσ χεδιαςμόσ τησ ΚΓΠ θα πρϋπει να αξιοποιόςει και την ΕΔ ωσ εργαλεύο 

ςχεδιαςμού και διαμόρφωςησ πολιτικόσ.  

 

6. Διακυβέρνηςη: Η διακυβϋρνηςη τησ ΚΓΠ 2023-2027 απουςιϊζει από το ςχϋδιο του εθνικού 

τρατηγικού χεδύου ςτο οπούο πιςτεύουμε ότι πρϋπει να περιλαμβϊνεται. Σο ςύςτημα 

διακυβϋρνηςησ του τρατηγικού χεδύου τησ ΚΓΠ θα πρϋπει να διαμορφώνεται ςτη βϊςη τησ 

ςυμμετοχικότητασ, τησ ςυμπερύληψησ, τησ διαφϊνειασ και να μην περιοριςτεύ ςτη διοικητικό 

διϊθρωςη μιασ διαχειριςτικόσ αρχόσ.   


