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Θζμα : Ρροτάςεισ για το Στρατθγικό Σχζδιο τθσ Κ.Α.Ρ. 2021 – 2027.

το πλαίςιο τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ που ζκεςε το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ &
Σροφίμων, ςχετικά με το τρατθγικό χζδιο για τθν Κοινι Αγροτικι Πολιτικι 2021 – 2027,
κα κζλαμε να επιςθμάνουμε τα παρακάτω.
Η εφαρμογι τθσ Κοινισ Αγροτικισ Πολιτικισ (ΚΑΠ) αποτελεί πράγματι ζνα κζμα εξαιρετικά
ςθμαντικό που απαςχολεί το ςφνολο των αγροτϊν, των γεωτεχνικϊν αλλά και ολόκλθρθ
τθν κοινωνία, κακϊσ κινθτοποιεί ςθμαντικά χρθματοοικονομικά μζςα, επθρεάηει τθν
κατανομι των παραγωγικϊν πόρων, προκαλεί ςθμαντικζσ ειςοδθματικζσ μεταβιβάςεισ,
ενϊ θ λειτουργία τθσ ςυγκεκριμζνθσ πολιτικισ επθρεάηει, τα ιςοηφγια πλθρωμϊν, τθν
απαςχόλθςθ, το φυςικό περιβάλλον, τθν περιφερειακι ανάπτυξθ αλλά και τθν αςφάλεια
των τροφίμων και τθν υγεία των καταναλωτϊν.
Με τθν εφαρμογι τθσ νζασ ΚΑΠ κα πρζπει να επιδιϊκεται θ αξιοποίθςθ των ενιςχφςεων όχι
ωσ προνοιακό επίδομα, αλλά ωσ πραγματικό αναπτυξιακό εργαλείο δθμιουργίασ ζργων
υποδομισ.

Επιπλζον, κα πρζπει να επιδιϊκεται θ βιϊςιμθ παραγωγι προϊόντων, θ

βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του αγροτικοφ τομζα, θ αποφυγι τθσ εγκατάλειψθσ
περιοχϊν με ειδικά μειονεκτιματα, θ βιϊςιμθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων, ο
μετριαςμόσ τθσ αλλαγισ του κλίματοσ και θ ιςορροπθμζνθ περιφερειακι ανάπτυξθ με
ςτιριξθ τθσ απαςχόλθςθσ και διατιρθςθσ τθσ κοινωνικισ δομισ των αγροτικϊν περιοχϊν.
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Βαςικι ςυνιςταμζνθ ςτθν επίλυςθ τθσ εξίςωςθσ ανάπτυξθσ, αλλά και ςθμαντικόσ
καταλφτθσ για τθν επίτευξθ των παραπάνω φαίνεται να αποτελεί θ ενςωμάτωςθ ςτο
παραγωγικό μοντζλο τθσ καινοτομίασ, τθσ ζξυπνθσ γεωργίασ και τθσ ςυνεργαςίασ.
Ιδιαίτερα για τθν Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ ελλθνικζσ
Περιφζρειεσ, θ εφαρμογι τθσ νζασ ΚΑΠ καλείται να διαδραματίςει ζναν ακόμθ πιο
ςθμαντικό ρόλο, αποκτϊντασ χαρακτιρα ηωτικισ ςθμαςίασ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί αφενόσ
μεν, θ Περιφζρεια βρίςκεται ςε τροχιά φφεςθσ για πολφ περιςςότερα χρόνια από όςα
διαρκεί θ κοινωνικό – οικονομικι φφεςθ τθσ χϊρασ, αφετζρου δε, δζχεται ιςχυρότατο
πλιγμα ςε όρουσ απαςχόλθςθσ και ειςοδιματοσ λόγω τθσ διαδικαςίασ απολιγνιτοποίθςθσ,
ωσ απόρροια των αποφάςεων απεξάρτθςθσ τθσ χϊρασ από τα ορυκτά καφςιμα για
ενεργειακι χριςθ και από βιομθχανίεσ ζνταςθσ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου.
το πλαίςιο επαναπροςδιοριςμοφ του παραγωγικοφ μοντζλου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Μακεδονίασ, ο αγροδιατροφικόσ τομζασ τθσ οικονομίασ βρίςκεται ενϊπιον τθσ πρόκλθςθσ
εκςυγχρονιςμοφ και αναδιάρκρωςισ του, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ςυμβάλλει ουςιαςτικά
ςτθν αναπτυξιακι τθσ προςπάκεια. Για αυτό το λόγο ζχει ιδιαίτερθ αξία για τθν Περιφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ θ ενίςχυςθ του αγροδιατροφικοφ τομζα με τθ δζουςα ςοβαρότθτα και
προςοχι, με εφαρμογι κατάλλθλων πολιτικϊν και δράςεων που να ςτοχεφουν ςτο
μεταςχθματιςμό του ςε ποιοτικό, εξωςτρεφι και ανταγωνιςτικό.
το παραπάνω περιγραφζν πλαίςιο, οι προτάςεισ του Περιφερειακοφ Παραρτιματοσ
Δυτικισ Μακεδονίασ του Γεωτεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, ςτοχεφουν ςτθν κατά το
δυνατόν καλφτερθ αξιοποίθςθ των ευρωπαϊκϊν πόρων, αλλά και ςτθ ςυμβολι ςτθν
αναπτυξιακι προςπάκεια τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ. Οι προτάςεισ ανά επίπεδο
παρζμβαςθσ είναι οι εξισ:

I. ΕΓΚΑΣΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (ΟΙΖΟΝΤΙΟΣ). τθ νζα Κοινι Αγροτικισ Πολιτικι ωσ οριηόντιοσ
ςτόχοσ είναι απαραίτθτο να προςτεκεί ο εξισ: ‘’Ενίςχυςθ τθσ Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ
Μετάβαςθσ των περιοχϊν που πλιττονται από τθν απόφαςθ απεξάρτθςθσ τθσ χϊρασ από
τα ορυκτά καφςιμα για ενεργειακι χριςθ και από βιομθχανίεσ ζνταςθσ εκπομπϊν αερίων
του κερμοκθπίου – απολιγνιτοποίθςθ’’.

II. ΡΥΛΩΝΑΣ Ι – ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ. το επίπεδο προςδιοριςμοφ των παρεμβάςεων του
Πυλϊνα Ι προτείνονται:
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1. Αναδιανεμθτικι Ενίςχυςθ. Η ςυμπλθρωματικι ςτιριξθ αναδιανεμθτικοφ ειςοδιματοσ
για τθ βιωςιμότθτα, επιβάλλεται να είναι αυξθμζνθ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ
Μακεδονίασ. Ρροτείνεται, ωσ ριτρα μετάβαςθσ, οι αρχικά αναλογοφντεσ πόροι τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ να διπλαςιαςτοφν.
Αυτι θ διαφοροποίθςθ ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ Περιφζρειεσ είναι δυνατι, κακϊσ ςτο
Βζλγιο και ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο, θ αναδιανεμθτικι πλθρωμι εφαρμόηεται μόνο ςτισ
Περιφζρειεσ τθσ Βαλλονίασ και τθσ Ουαλίασ αντίςτοιχα.
Επιπλζον προτείνεται, θ ενίςχυςθ να παρζχεται κλιμακωτά και να είναι αυξθμζνθ για τα
πρϊτα 50 ςτρζμματα.
2. Ρρογράμματα για το Κλίμα και το Ρεριβάλλον (Οικολογικά Ρρογράμματα). Είναι
αναγκαία θ κατά προτεραιότθτα ςφνταξθ Οικολογικοφ Προγράμματοσ για τθν Περιφζρεια
Δυτικισ Μακεδονίασ. Οι καλλιεργθτικζσ πρακτικζσ που κα μποροφςαν να υποςτθριχκοφν
αφοροφν τισ αποκατεςτθμζνεσ εκτάςεισ που κα αποδοκοφν ςτθν τοπικι κοινωνία λόγω
τθσ απολιγντοποίθςθσ και περιλαμβάνουν τθν εφαρμογι πρακτικϊν:
 Προςταςίασ των εδαφϊν (Conservation Agriculture).
 Βιολογικισ καλλιζργειασ.
 Γεωργίασ Ακριβείασ.
 Βιϊςιμθσ διαχείριςθσ των υφιςτάμενων δαςϊν.
3. Τομεακά Ρρογράμματα. Οι κλάδοι των Αρωματικά Φυτϊν, των Οςπρίων και του
Αιγοπρόβειου γάλακτοσ, παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν ανάπτυξθ του
αγροδιατροφικοφ τομζα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ και προτείνεται να
υλοποιθκοφν αντίςτοιχα Σομεακά Προγράμματα.

III. ΡΥΛΩΝΑΣ ΙΙ – ΑΓΟΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗ. το επίπεδο προςδιοριςμοφ των παρεμβάςεων
του Πυλϊνα ΙΙ προτείνονται:
1. Η ενίςχυςθ τθσ αγοράσ ηωικοφ κεφαλαίου με τθν προχπόκεςθ ότι πρόκειται για ηϊα
ελλθνικϊν φυλϊν.
2. Ο ςχεδιαςμόσ και θ ζνταξθ μζτρων πρόλθψθσ ηθμιϊν από τθν άγρια πανίδα ςε
αγροτικζσ

εκμεταλλεφςεισ,

ςυμπεριλαμβανόμενων

μζτρων

για

τθν

ενίςχυςθ

εγκατάςταςθσ Ηλεκτροφόρων Περιφράξεων και αγοράσ και διατιρθςθ ελλθνικϊν φυλϊν
ςκφλων φφλαξθσ κοπαδιϊν.
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3. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςτθν επιτάχυνςθ τθσ ψθφιακισ και πράςινθσ
μετάβαςθσ του γεωργικοφ τομζα με επζνδυςθ ςτο ςφςτθμα γεωργικισ γνϊςθσ και
καινοτομίασ, με εςτίαςθ ειδικότερα ςτισ γεωργικζσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, τθ
διαδραςτικι καινοτομία και τθν κατάρτιςθ για τθν αφξθςθ του επιπζδου γνϊςεων και
δεξιοτιτων καινοτομίασ των γεωργϊν και των γεωργικϊν ςυμβοφλων.

IV. ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΕΣ ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ. το επίπεδο προςδιοριςμοφ των παρεμβάςεων
διαχείριςθσ τθ ΚΑΠ προτείνονται:
1. Η ςυνεργαςία του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) με τα Εδαφικά Σχζδια
Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ (ΕΣΔΙΜ), κακϊσ αποτελεί ικανό και αναγκαίο
ςυςτατικό εφαρμογισ ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων ςτουσ οικονομικοφσ τομείσ
δραςτθριότθτασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ.
2. Η εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων διαχείριςθσ και εφαρμογισ Μζτρων/Δράςεων του νζου
Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ςτισ Διοικθτικζσ Ρεριφζρειεσ. Σο Π.Α.Α. αποτελεί
ζνα ςθμαντικότατο αναπτυξιακό πρόγραμμα, που με ςτοχευμζνθ κατανομι πόρων,
μπορεί να ςυμβάλει άμεςα και κακοριςτικά ςτθν επίτευξθ των ιδιαίτερων ςτρατθγικϊν
ςτόχων των Περιφερειϊν ενϊ παράλλθλα, μπορεί να καλφψει ςθμαντικζσ ιδιαίτερεσ ανά
Περιφζρεια

ανάγκεσ

και

να

επιλφςει

κρίςιμα

και

χρόνια

προβλιματα

του

αγροδριατροφικοφ τουσ τομζα.

Με τθν πεποίκθςθ ότι οι προτάςεισ μασ ςυμβάλουν ςτθν ορκολογικι αξιοποίθςθ των
πόρων αλλά και ςτθν προςπάκεια άμβλυνςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν ςτθν ΠΔΜ λόγω
τθσ απολιγνιτοποίθςθσ, παραμζνουμε ςτθ διάκεςθ ςασ για κάκε διευκρίνιςθ ι ςυνεργαςία
επί του κζματοσ.

Με τιμι,
Ο Ρρόεδροσ
τθσ Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Ρ.Δ.Μ.

Θεόδωροσ Γ. Σιόγκασ
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Ρίνακασ Αποδεκτϊν
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
1. Τπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων κ. πιλιο Λιβανό
2. Γενικό Γραμματζα Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν χζςεων κ. Κ. Μπαγινζτα
3. Γενικό Γραμματζα Ενωςιακϊν Πόρων και Τποδομϊν κ. Δ. Παπαγιαννίδθ
4. Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
5. Ειδικι Τπθρεςία Εφαρμογισ του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ

Κοινοποίθςθ
1. Γραφείο Πρωκυπουργοφ Θεςςαλονίκθσ
2. Τφυπουργό Τποδομϊν & Μεταφορϊν κ. Μ. Παπαδόπουλο
3. Βουλευτζσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ
4. Περιφερειάρχθ κ. Γ. Καςαπίδθ
5. Αντιπεριφερειάρχθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, κ. Λ. Χατηθηιςθ
6. Κ.Τ. και Παραρτιματα ΓΕΩΣ.Ε.Ε.
7. Μ.Μ.Ε.
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