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Σχόλια επί των Παρεμβάςεων
του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ 2023- 2027
Με το παρόν και ϋχοντασ όδη ςυμμετϊςχει ςτισ τηλεδιαςκϋψεισ τησ 2ησ διαβούλευςησ επύ του
Στρατηγικού Σχεδύου τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ (ΣΣ τησ ΚΓΠ), το Μεςογειακό Ινςτιτούτο για
τη Φύςη και τον Άνθρωπο (MedINA) και το The Green Tank καταθϋτουμε οριςμϋνα πρόςθετα
ςχόλια, ςε ςυνϋχεια και τησ ςυμμετοχόσ μασ ςτην πρόςφατη δημόςια διαβούλευςη επύ του
ενδιϊμεςου κειμϋνου διαβούλευςησ του ΣΣ τησ ΚΓΠ1. Τα ςχόλια αυτϊ εύναι πρόςθετα εκεύνων που
κατατϋθηκαν ςτα ςχετικϊ ερωτηματολόγια ςτο πλαύςιο των πρόςφατων τηλεδιαςκϋψεων.
Πιςτεύουμε ότι εύναι θετικό ότι προχωρϊει το ΥΠΑΑΤ ςε διαβούλευςη επύ ςυγκεκριμϋνων
παρεμβϊςεων του ΣΣ τησ ΚΓΠ, ακόμα κι αν αυτϋσ δεν αποτελούν το ςύνολο των παρεμβϊςεων του
ΣΣ. Σημειώνουμε ωςτόςο ότι για τισ παρεμβϊςεισ αυτϋσ δεν προςδιορύζεται το ςυνολικό ύψοσ τησ
χρηματοδότηςησ ούτε το μερύδιο του ςυνολικού προώπολογιςμού προσ αυτϋσ. Ωσ εκ τούτου δεν
μπορούν να αξιολογηθούν ολοκληρωμϋνα.
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Ωσ γενικό ςχόλιο, επιςημαύνουμε ότι από την περιγραφό των παρεμβϊςεων διαπιςτώνεται ελλιπόσ
αναφορϊ ςτην προςταςύα και διαχεύριςη τησ βιοποικιλότητασ και τησ προςαρμογόσ ςτην
κλιματικό αλλαγό, καθώσ και ςε δρϊςεισ μετριαςμού των επιπτώςεων τησ τελευταύασ, με
οριςμϋνεσ ωςτόςο εξαιρϋςεισ (π.χ. για τα οικολογικϊ ςχόματα). Η περιβαλλοντικό διϊςταςη τησ
ΚΓΠ δεν θα πρϋπει να περιορύζεται ςτα οικολογικϊ ςχόματα, αλλϊ να διατρϋχει οριζόντια το
ςύνολο των παρεμβϊςεων προκειμϋνου να ανακατευθύνει ςημαντικϊ την ΚΓΠ προσ βιώςιμεσ
λύςεισ για το μϋλλον, κι αυτό θεωρούμε ότι δεν επιτυγχϊνεται επαρκώσ. Το ΣΣ θα πρϋπει να
διαςφαλύζει την υλοπούηςη των δεςμεύςεων τησ Ευρωπαώκόσ Πρϊςινησ Συμφωνύασ καθώσ και των
Στρατηγικών (α) για τη Βιοποικιλότητα μϋχρι το 2030 και (β) Από το Αγρόκτημα ςτο Πιϊτο. Ωσ εκ
τούτου, προτεύνουμε οι παρεμβϊςεισ να ενιςχυθούν με περιςςότερα οριζόντια μϋτρα για τη
βιοποικιλότητα και το κλύμα, ώςτε να τισ διαφοροποιόςουν ςημαντικϊ από το παρελθόν. Επύςησ,
προτεύνουμε να διερευνηθεύ η δυνατότητα ςυμπερύληψησ μϋτρων βαςιςμϋνων ςτη φύςη και τα
οικοςυςτόματα (nature based solutions), ιδύωσ όςον αφορϊ ςτισ δρϊςεισ προςταςύασ των
γεωργικών εκμεταλλεύςεων, προςαρμογόσ ςτην κλιματικό αλλαγό, αλλϊ και ςτα μϋτρα που
ενιςχύουν τισ υποδομϋσ ςτον γεωργικό τομϋα.
Επύςησ, επιςημαύνουμε ότι από τισ παρεμβϊςεισ που παρουςιϊςτηκαν απουςιϊζουν παρεμβϊςεισ
και μϋτρα που αφορούν ςυγκεκριμϋνα τον δαςικό χώρο, τη δαςικό διαχεύριςη και τη ςυμβολό τησ
ςτην ανϊπτυξη τησ χώρασ. Πϋραν κϊποιων παρεμβϊςεων ςτο πλαύςιο των οικολογικών ςχημϊτων,
δεν αποτυπώνεται με ςαφόνεια πώσ θα υποςτηριχθεύ η υλοπούηςη τησ πολιτικόσ για τον
αγροδαςικό τομϋα (ςε ςυνϋχεια τησ Εθνικόσ Στρατηγικόσ για τα Δϊςη) ωσ κομμϊτι τησ ανϊπτυξησ
τησ ελληνικόσ γεωργύασ και υπαύθρου.
Ειδικότερα ςχόλια και προτϊςεισ:
Οικολογικϊ ςχόματα/προγρϊμματα:
Τα οικολογικϊ ςχόματα που περιγρϊφονται εύναι ςε θετικό κατεύθυνςη, θεωρούμε όμωσ ότι
δεδομϋνησ τησ μη υποχρεωτικότητϊσ τουσ για τουσ γεωργούσ, δεν εξαςφαλύζεται η θετικό τουσ
ςυμβολό ωσ προσ τουσ διατυπωμϋνουσ ςτόχουσ. Επύςησ, δεν εύναι ςαφϋσ ςε πόςα επενδυτικϊ
ςχϋδια δικαιούται -ό οφεύλει κατ’ ελϊχιςτον- να ςυμμετϊςχει ο κϊθε γεωργόσ. Σε αυτό το πλαύςιο,
επιςημαύνουμε ότι δεν εύναι ξεκϊθαρο αν η εφαρμογό των οικολογικών ςχημϊτων αποθαρρύνει
τον παραγωγό από το να ςυνεχύςει να εφαρμόζει το μοντϋλο τησ μονοκαλλιϋργειασ, ςυμβϊλλοντασ
ϋτςι ςτη διαμόρφωςη ενόσ γεωργικού ςυςτόματοσ που ςτηρύζεται ςτην πολυκαλλιϋργεια ςε
επύπεδο εκμετϊλλευςησ. Οπότε θα χρειαςτούν περιςςότερη εξειδύκευςη οι παρεμβϊςεισ, ενώ θα
πρϋπει να ακολουθόςει καμπϊνια ενημϋρωςησ προσ τουσ γεωργούσ ώςτε να επιλϋξουν τα
κατϊλληλα οικολογικϊ ςχόματα και να μπορϋςουν να ανταποκριθούν ςτισ απαιτόςεισ εφαρμογόσ
τουσ.
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Όςον αφορϊ ςτη δυνατότητα εφαρμογόσ των οικολογικών ςχημϊτων και των προώποθϋςεων που
τύθενται για την εφαρμογό τουσ, εύναι ςαφϋσ ότι γύνεται προςπϊθεια ώςτε να ξεπεραςτούν
υφιςτϊμενεσ θεςμικϋσ ολιγωρύεσ και ανυπαρξύα θεςμικού πλαιςύου ώςτε να προχωρόςουν
ςχετικϋσ παρεμβϊςεισ. Παρόλα αυτϊ εγεύρεται ςοβαρό αμφιβολύα, για τη δυνατότητα του κϊθε
γεωργού να ανταποκριθεύ ςτισ προβλϋψεισ για τον απαιτούμενο ςχεδιαςμό, ϋςτω και τμηματικϊ
για το κομμϊτι τησ εκμετϊλλευςόσ του, ενώ η Πολιτεύα δεν ϋχει κατορθώςει ακόμη να ολοκληρώςει
τον αναγκαύο ςχεδιαςμό (διαχειριςτικϊ ςχϋδια βόςκηςησ, ειδικϋσ περιβαλλοντικϋσ μελϋτεσ για
προςτατευόμενεσ περιοχϋσ κ.ϊ.).
Προτείνεται τα οικολογικϊ προγρϊμματα να ενιςχυθούν με περιςςότερεσ δρϊςεισ για την
προςταςύα και διατόρηςη τησ βιοποικιλότητασ και το κλύμα, ςυμπληρωματικϊ με τισ παρεμβϊςεισ
που προβλϋπονται ςτον Πυλώνα ΙΙ. Απαιτεύται επύςησ μεγαλύτερη ϋμφαςη ςτη ςυμφωνύα των
μϋτρων με τισ καλϋσ γεωργικϋσ πρακτικϋσ για τη χρόςη των φυτοπροςτατευτικών, την εφαρμογό
και επϋκταςη μϋτρων με ϋμφαςη ςτισ λύςεισ που ςτηρύζονται ςτα οικοςυςτόματα, την προςταςύα
και διατόρηςη αυτόχθονων φυλών και προςταςύα τοπικών ποικιλιών.
Προτείνουμε επύςησ το οικολογικϊ ςχόματα να ςυμπληρωθούν με παρεμβϊςεισ που ςχετύζονται
με τη διατόρηςη και αναβϊθμιςη παραδοςιακών αγροτο-κτηνοτροφικών εγκαταςτϊςεων, όπωσ οι
μϊντρεσ τησ Λόμνου (πρότυπη δρϊςη: https://terra-lemnia.net/oi-mantres-tis-limnou/), την
προςταςύα και διατόρηςη αυτοχθόνων φυλών και τη ςυμπερύληψη των λύςεων που βαςύζονται
ςτη φύςη και τα οικοςυςτόματα (nature based solutions) ςτο πλαύςιο των δρϊςεων πρόληψησ
ςτισ εκμεταλλεύςεισ.
Συςτόματα ποιότητασ:
Στην παρϋμβαςη που αφορϊ ςτα ςυςτόματα ποιότητασ προτείνουμε να διευρυνθεύ ο κατϊλογοσ
των επιλογών, ώςτε να ςυμπεριληφθούν ολοκληρωμϋνα ςυςτόματα 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. Τϋτοιου εύδουσ ςυςτόματα θα
μπορούςαν να εφαρμοςτούν ςε εθνικό ό και τοπικό/περιφερειακό επύπεδο, καθώσ και ςτισ
περιοχϋσ Natura 2000 (καλό πρακτικό: ςύςτημα ποιότητασ για Λόμνο και Κύθηρα, το οπούο ϋχει
δυνατότητα
προςαρμογόσ
και
ςε
ϊλλεσ
περιοχϋσ,
https://terra-lemnia.net/wpcontent/uploads/2020/10/Terra-Lemnia-Local-Products-and-Practices.pdf ).
Για το ςκοπό αυτό χρειϊζεται να προβλεφθεύ η ςχετικό διαδικαςύα αξιολόγηςησ και θεςμικόσ
κατοχυρωςησ τϋτοιων ιδιωτικών ςυςτημϊτων ποιότητασ, ώςτε να εύναι επιλϋξιμη η εφαρμογό
τουσ μϋςω τησ ςυγκεκριμϋνησ παρϋμβαςησ, όπωσ αναφϋρθηκε και ςτο πλαύςιο τησ διαδικτυακόσ
ςυζότηςησ.
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