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Οι φυτικοί γενετικοί πόροι - η ποικιλότητα των 
καλλιεργειών, οι ποικιλίες τους και οι άγριοι 
συγγενείς τους - είναι απαραίτητοι για την 
«ανθεκτική» γεωργία, τα τρόφιμα, τη διατροφή, 
την ασφάλεια της οικονομίας και την εξασφάλιση 
της διαβίωσης, καθώς και για τις πολιτιστικές 
δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτά. 
Ωστόσο, αυτοί οι πόροι διαβρώνονται από μια 
σειρά παραγόντων - συμπεριλαμβανομένων 
της εντατικής διαχείρισης της γης, του 
ακατάλληλου νομικού και πολιτικού πλαισίου 
και της κλιματικής αλλαγής - και οι τρέχουσες 
προσπάθειες διατήρησής τους δεν επαρκούν για να 
σταματήσουν ή να αντιστρέψουν αυτήν την τάση.

Το έργο Farmer’s Pride που χρηματοδοτείται από την 
ΕΕ συγκέντρωσε μια σειρά φορέων που εκπροσωπούν 
το πλήρες φάσμα των ομάδων που ενδιαφέρονται για 
τη διατήρηση και τη χρήση των φυτικών γενετικών 
πόρων επί τόπου (στον αγρό, στον κήπο και στη φύση). 
Το έργο έθεσε τα θεμέλια για ένα περιφερειακό δίκτυο 
τοποθεσιών, πληθυσμών και ενδιαφερόμενων φορέων - 
ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για την επί τόπου διατήρηση και 
την αειφόρο χρήση των φυτικών γενετικών πόρων. 

Αυτό το έγγραφο εξηγεί το σκεπτικό δημιουργίας του 
δικτύου, τον σκοπό και τους στόχους του δικτύου, ποιοι 
θα μπορούσαν να εμπλακούν, ποια θα είναι τα οφέλη 
της συμμετοχής και πώς θα λειτουργεί.

Γιατί να δημιουργηθεί αυτό το δίκτυο;

Στη σημερινή εποχή των παγκόσμιων αλλαγών - 
συμπεριλαμβανομένων του αυξανόμενου ανθρώπινου 
πληθυσμού και της κλιματικής αλλαγής - χρειαζόμαστε 

Μια πρόταση

μεγαλύτερη ποικιλότητα από ποτέ για να διατηρήσουμε 
την επάρκειά μας σε τρόφιμα, καθώς οι περιβαλλοντικές 
συνθήκες στις οποίες αναπτύσσονται οι καλλιέργειες 
αλλάζουν συνεχώς, μεταβάλλονται και γίνονται 
ασταθείς. Ενόψει αυτών των προκλήσεων, η ασφάλεια 
των τροφίμων, της διατροφής και της διαβίωσής 
μας εξαρτάται από τη διατήρηση και τη διαρκή 
διαθεσιμότητα ενός ευρέος φάσματος φυτικών 
γενετικών πόρων για χρήση από γεωργούς, ερευνητές 
και βελτιωτές για τη διαφοροποίηση και τη βελτίωση 
των καλλιεργειών μας - για παράδειγμα, για την 
εξασφάλιση ανθεκτικότητας απέναντι σε ακραία και 
ασταθή κλιματολογικά φαινόμενα και σε εξάρσεις 
παρασίτων και ασθενειών, που σχετίζονται με αυτά. 
Διαφορετικές, τοπικά προσαρμοσμένες καλλιεργούμενες 
ποικιλίες («παραδοσιακές ποικιλίες» ή «ποικιλίες 
γεωργών») και άγριοι συγγενείς των καλλιεργούμενων 
φυτών είναι πλούσιες πηγές αυτής της ποικιλότητας 
και, ως εκ τούτου, παρέχουν στο οικοσύστημα ζωτικές 
λειτουργίες για την κοινωνία, βοηθώντας στην αύξηση 
της ανθεκτικότητας στη γεωργία. Ωστόσο, αυτοί οι 
πόροι απειλούνται από μια σειρά παραγόντων. 

Η καλλιέργεια των παραδοσιακών ποικιλιών έχει 
μειωθεί σημαντικά λόγω μιας σειράς οικονομικών, 
κοινωνικών, νομικών και αγροκομικών παραγόντων, 
και αυτό έχει οδηγήσει στην αντίστοιχη απώλεια της 
ποικιλότητας. Η ποικιλότητα των άγριων συγγενών 
των καλλιεργούμενων ειδών διαβρώνεται από τη 
μη βιώσιμη και εντατική διαχείριση της γης, την 
υποβάθμιση και τον κατακερματισμό της, την απώλεια 
ενδιαιτημάτων - ιδιαίτερα λόγω της ανάπτυξης του 
τουρισμού και της επέκτασης των αστικών υποδομών. 
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους φυτικούς γενετικούς 
πόρους, τόσο των καλλιεργούμενων όσο και των άγριων 

Για περισσότερες πληροφορίες
Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το δίκτυο και/ή για το έργο Farmer’s Pride και 
τις σχετικές πρωτοβουλίες, εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας και επισκεφθείτε τον 
ιστότοπό μας

Πώς θα λειτουργήσει το δίκτυο;

Διοίκηση του δικτύου
Για να είναι βιώσιμο το δίκτυο, πρέπει να ενσωματωθεί 
μόνιμα σε υφιστάμενα και αναπτυσσόμενα νομικά 
και πολιτικά πλαίσια σχετικά με τους φυτικούς 
γενετικούς πόρους και τη διατήρηση της ευρύτερης 
βιοποικιλότητας, καθώς και την αειφόρο ανάπτυξη 
και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Αυτό 
απαιτεί την υποστήριξη των εθνικών κυβερνήσεων, 
που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των διατάξεων 
των σχετικών διεθνών συνθηκών και συμφωνιών, όπως 
η CBD, το GPA, η ITPGRFA, οι SDGs, η UNFCCC και η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal).

Αν και δεν είναι όλες οι χώρες της περιφέρειας μέλη της 
ΕΕ, αυτή είναι ένα σημαντικό πολιτικό όργανο με επιρροή 
σε ολόκληρη την περιοχή. Η ενσωμάτωση του δικτύου 
στο πλαίσιο της ΕΕ θα παρέχει ισχυρή δέσμευση και 
υποστήριξη σε ολόκληρη την περιφέρεια και συνδέσμους 
με συναφή παγκόσμια και περιφερειακά πολιτικά και 
νομοθετικά όργανα. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
- η οποία διαδραματίζει έναν ρόλο στην ανάπτυξη της 
συνολικής στρατηγικής της ΕΕ και στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή της πολιτικής της - είναι το καταλληλότερο 
όργανο για την εποπτεία της ανάπτυξης και της μόνιμης 
λειτουργίας του νέου δικτύου.

Ενώ είναι πρόωρο να καθοριστεί η ακριβής δομή 
διοίκησης του δικτύου, ένα παράδειγμα του τρόπου 
λειτουργίας του δίνεται εδώ. Θα μπορούσαν να 
συσταθούν δύο βασικά διοικητικά όργανα, τα οποία 
θα περιλαμβάνουν μια ισορροπημένη εκπροσώπηση 
όλων των ομάδων των ενδιαφερόμενων (βλ. «Συμμετοχή 
στο δίκτυο») και των οποίων τα μέλη θα εκλέγονται σε 
περιοδική, κυλιόμενη βάση:

1.  Μια εκτελεστική επιτροπή: Ένα όργανο λήψης 
αποφάσεων που θα έχει συνολική ευθύνη για τη 
διαχείριση του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης 
της ανάπτυξης πολιτικής και του ελέγχου του 
προϋπολογισμού.

2.  Ένα συμβούλιο: Το όργανο που θα εκλέγει 
τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και θα 
επανεξετάζει και θα εγκρίνει τα αποτελέσματά του, 
συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων πολιτικής, του 
προϋπολογισμού και των λογαριασμών. Τα μέλη του 
Συμβουλίου θα μπορούσαν να εκλέγονται από μέλη 
του δικτύου (οργανισμοί και μεμονωμένα άτομα) 
μέσω μιας διαδικασίας διορισμού και ψηφοφορίας.

Οι συνεδριάσεις των δύο παραπάνω σωμάτων θα 
πραγματοποιούνται σε τακτική βάση.

Μια γενική συνέλευση θα μπορούσε να συγκαλείται 
περιοδικά για να επιτρέπει στα μέλη του δικτύου να 
συζητούν και να ψηφίζουν για θέματα που σχετίζονται 
με τη διαχείριση του δικτύου, όπως η ανάπτυξη 
πολιτικής και οι δαπάνες του προϋπολογισμού. Σε 
περιπτώσεις που μια γενική συνέλευση δεν μπορεί 
να διοργανωθεί (όπως σε συνδυασμό με ένα σχετικό 
συνέδριο), τα μέλη θα μπορούσαν να έχουν τη 
δυνατότητα να συνεισφέρουν με τις απόψεις τους μέσω 
ενός ηλεκτρονικού μέσου.

Από την εκτελεστική επιτροπή θα ορισθεί μια γραμματεία 
για την εκτέλεση της καθημερινής διαχείρισης του 
δικτύου.

Οι εθνικές κυβερνήσεις θα διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο 
στην προώθηση της συμμετοχής στο δίκτυο, τη σύνδεσή 
του με τα συναφή πολιτικά και νομικά όργανα και θα 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πολιτικής του δικτύου.

Χρηματοδότηση δικτύου
Αναμένεται ότι η λειτουργία του δικτύου θα 
χρηματοδοτηθεί μέσω:
•	 Συνεισφορών από τις εθνικές κυβερνήσεις: 

Υπό την προϋπόθεση ότι το δίκτυο θα ενσωματωθεί 
στο πλαίσιο της ΕΕ (βλ. «Διοίκηση του δικτύου»), η 
οικονομική υποστήριξη θα παρέχεται από τα κράτη 
μέλη της ΕΕ και από μη κράτη μέλη που έχουν 
μέλη του δικτύου βάσει της δικαιοδοσίας τους (βλ. 
«Συμμετοχή στο δίκτυο - Πώς θα εντάσσονται τα 
μέλη στο δίκτυο;»).

•	 Τέλη συμμετοχής: Αυτά θα διαρθρωθούν 
σύμφωνα με τις διαφορετικές κατηγορίες 
των μελών (οργανισμοί, μεμονωμένα άτομα, 
θεματοφύλακες και μη θεματοφύλακες). Για 
παράδειγμα, τα μέλη θεματοφύλακες μπορούν 
να συνεισφέρουν ένα ονομαστικό τέλος προς 
αναγνώριση των οφελών της συμμετοχής, και του 
ρόλου τους ως διαχειριστές φυτικών γενετικών 
πληθυσμών (βλ. «Συμμετοχή στο δίκτυο»).

•	 Άλλοι οργανισμοί χρηματοδότησης και 
χορηγοί: Τα διοικητικά όργανα του δικτύου θα 
αναζητήσουν πρόσθετη χρηματοδότηση από άλλες 
πηγές.

Ευρωπαϊκό δίκτυο για την επί τόπου διατήρηση 
και την αειφόρο χρήση των φυτικών γενετικών 
πόρων – στην καλλιέργεια και τη φύση
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επί τόπου διατήρηση και την αειφόρο χρήση των 
φυτικών γενετικών πόρων - συμπεριλαμβανομένων 
των γεωργών, των διαχειριστών προστατευόμενων 
περιοχών, των βελτιωτών, των κοινοτικών τραπεζών 
σπόρων, των πολιτικών, των ερευνητών και άλλων 
ενδιαφερόμενων.

•	 Μεταδώσει αξιόπιστες πληροφορίες και να 
προσφέρει τεχνική υποστήριξη σε εθνικά 
προγράμματα για τους φυτικούς γενετικούς πόρους 
για να βοηθήσει στην υλοποίηση των σχετικών 
διεθνών συμβάσεων και διαδικασιών, και να 
επηρεάσει την αλλαγή πολιτικής για την υποστήριξη 
της επί τόπου διατήρησης και της αειφόρου χρήσης 
των φυτικών γενετικών πόρων.

Συμμετοχή στο δίκτυο

Ποια θα είναι τα μέλη του δικτύου;
Για την αποτελεσματική διαχείριση αυτών των 
σημαντικών γενετικών πόρων, απαιτείται μια δια-
τομεακή, πολυπαραγοντική συνεργασία - η οποία θα 
βασίζεται και θα ενισχύει τις υπάρχουσες συνεργασίες, 
οργανώσεις και διαδικασίες σε όλο το φάσμα των 
φορέων που εμπλέκονται στη διατήρηση και αειφόρο 
χρήση των φυτικών γενετικών πόρων. Αυτό σημαίνει ότι 
το δίκτυο θα περιλαμβάνει:

1.  Τους διαχειριστές των πληθυσμών των φυτικών 
γενετικών πόρων - γεωργούς, ερασιτέχνες 
κηπουρούς, κοινότητες, διαχειριστές ιδιωτικών 
και δημόσιων προστατευόμενων περιοχών, 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους διαχειριστές γης, 
επιμελητές ιδιωτικών και δημόσιων τραπεζών 
σπόρων/γενετικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων 
οπωρώνων, κοινοτικών τραπεζών σπόρων, ζωντανών 
συλλογών υπαίθρου και βοτανικών κήπων.

2.  Τους άμεσους και έμμεσους χρήστες των φυτικών 
γενετικών πόρων - γεωργούς, ερασιτέχνες 
κηπουρούς, κοινότητες, ερευνητές και τους 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς βελτίωσης και 
σποροπαραγωγής.

3.  Άλλους φορείς που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση 
και την αειφόρο χρήση των φυτικών γενετικών 
πόρων - ερευνητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, 
εκπαιδευτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους.

Τύποι συμμετοχής
Αναμένεται ότι τόσο οργανισμοί όσο και μεμονωμένα 
άτομα θα μπορούν να ενταχθούν στο δίκτυο:
•	 Συμμετοχή οργανισμών: Κατά τη δημιουργία 

ενός νέου ευρωπαϊκού δικτύου, δεν υπάρχει 
πρόθεση να ανακαλύψουμε εκ νέου τον τροχό 
- ο στόχος μάλλον, είναι να στηριχθούμε στους 
υπάρχοντες τοπικούς, εθνικούς και περιφερειακούς 
οργανισμούς. Αυτοί περιλαμβάνουν: τοπικά 
και εθνικά δίκτυα σπόρων και καλλιεργητών, 
συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων αγροτών, 
δίκτυα επικεντρωμένα στην έρευνα, εντεταλμένα 
μέσω εθνικών προγραμμάτων για τους φυτικούς 
γενετικούς πόρους, μέλη οργανισμών των 
τομέων βελτίωσης φυτών και σποροπαραγωγής 
και συνδεδεμένοι φορείς με τη διαχείριση των 
προστατευόμενων περιοχών.

Πολλοί τέτοιοι οργανισμοί είναι ήδη καλά 
εδραιωμένοι και λειτουργούν αποτελεσματικά για 
να φέρουν σε επαφή τους διαφορετικούς φορείς 
της κοινότητας διατήρησης και αειφόρου χρήσης 
των φυτικών γενετικών πόρων. Το προτεινόμενο 
δίκτυο συνεπώς, μπορεί να προωθήσει τη 
συμμετοχή τέτοιων υφιστάμενων φορέων και να 
προκαλέσει τη δια-τομεακή συνεργασία μεταξύ 
τους. Μπορεί να λειτουργήσει επίσης ως καταλύτης 
για την ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων 
τοπικών και εθνικών δικτύων σε περιοχές όπου δεν 
υπάρχουν ήδη.

•	 Συμμετοχή μεμονωμένων ατόμων: 
Μεμονωμένα άτομα/ιδιώτες θα μπορούν επίσης να 
ενταχθούν στο δίκτυο. Ωστόσο, για να βοηθήσουμε 
την προώθηση και τη διατήρηση των υφιστάμενων 
οργανισμών που εμπλέκονται στη διατήρηση 
και την αειφόρο χρήση των φυτικών γενετικών 
πόρων, η ιδιότητα του μέλους θα δίνεται σε 
άτομα μόνο εάν δεν είναι μέλη ενός οργανισμού 
συνδεδεμένου με το νέο ευρωπαϊκό δίκτυο (βλ. 
«Συμμετοχή οργανισμών»). Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
τα ενδιαφερόμενα άτομα θα ενημερώνονται για 
τις επιλογές συμμετοχής μέσω ενός συνδεδεμένου 
φορέα, εφόσον υπάρχει στην τοποθεσία τους.

Είτε πρόκειται για συμμετοχή μέσω ενός 
συνδεδεμένου οργανισμού είτε για συμμετοχή 
μεμονωμένων ατόμων, αναμένεται να αναγνωριστούν 
δύο τύποι μελών:

•	 Μέλη θεματοφύλακες: Για όσους διαχειρίζονται 
πληθυσμούς φυτικών γενετικών πόρων σύμφωνα 
με ελάχιστα κριτήρια1. 

•	 Μέλη μη-θεματοφύλακες: Για όλα τα υπόλοιπα 
μέλη.

Πώς θα εντάσσονται τα μέλη στο δίκτυο;
Οι διαδικασίες ένταξης στο δίκτυο θα αναπτυχθούν 
μόλις συμφωνηθεί το αρχικό σχέδιο και τεθούν 
τα στάδια για την υλοποίησή του. Ωστόσο, με την 
προϋπόθεση ότι το δίκτυο θα ενσωματωθεί στο 
πλαίσιο της ΕΕ (βλ. «Διοίκηση δικτύου»), αναμένεται 
ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα διαδραματίσουν 
βασικό ρόλο στη διαδικασία. Για παράδειγμα, οι 
εθνικοί εκπρόσωποι θα μπορούσαν να διοριστούν 
από το κυβερνητικό σώμα που είναι υπεύθυνο 
για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση των 
φυτικών γενετικών πόρων, και αυτοί οι εκπρόσωποι 
θα ενεργούν ως ενδιάμεσοι σύνδεσμοι μεταξύ 
του κυβερνητικού σώματος του δικτύου και των 
οργανισμών και των ατόμων (που βρίσκονται στη 
χώρα αυτή), οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν. 

Γιατί να ενταχθείτε στο ευρωπαϊκό 
δίκτυο;

Τοπικά, εθνικά και περιφερειακά δίκτυα και άλλοι 
οργανισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
διατήρηση και την αειφόρο χρήση των φυτικών 
γενετικών πόρων. Ωστόσο, οι διάφοροι φορείς 

τείνουν σήμερα να λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό 
απομονωμένοι μεταξύ τους, και συλλογικά δεν παρέχουν 
αποτελεσματικά μέσα για την αντιμετώπιση των απειλών 
των φυτικών γενετικών πόρων ή για την υλοποίηση 
της συστηματικής διατήρησής τους σε ολόκληρη την 
περιφέρεια, και δεν αποτελούν μια αρκετά ισχυρή φωνή 
που θα επηρεάσει την αλλαγή πολιτικής.

Επομένως, το πρωταρχικό όφελος της ένταξης στο 
ευρωπαϊκό δίκτυο θα είναι αυτό της συνεισφοράς σε κάτι 
μεγαλύτερο. Δηλαδή, συμμετοχή σε μια περιφερειακή 
κοινότητα φορέων για τη διατήρηση και αειφόρο χρήση 
των φυτικών γενετικών πόρων για την «ανθεκτική» 
γεωργία, τρόφιμα, διατροφή, οικονομική ασφάλεια και 
εξασφάλιση διαβιώσης, καθώς και για τη διατήρηση των 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα 
παραπάνω. Το να είσαι μέρος αυτής της μεγαλύτερης 
εικόνας θα προσθέσει αξία στο έργο των μελών όλων των 
ομάδων των ενδιαφερομένων, παρέχοντας αναγνώριση 
για τις διαφορετικές συνεισφορές τους και προωθώντας 
μεγαλύτερη δια-τομεακή συνεργασία, κατανόηση και 
αμοιβαία εκτίμηση.

Ουσιαστικά, το νέο ευρωπαϊκό δίκτυο αναμένεται 
να είναι μια ισχυρή δύναμη επιρροής προς τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άσκησης πίεσης 
για την αλλαγή πολιτικής προς όφελος της επί τόπου 
διατήρησης και της αειφόρου χρήσης των φυτικών 
γενετικών πόρων - για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση 
νόμων που εμποδίζουν τη διατήρηση και την ανάπτυξη 
της ποικιλότητας στον αγρό και στον κήπο, και για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων της Διεθνούς 
Συνθήκης (ITPGRFA).

Συγκεκριμένα, η συμμετοχή στο δίκτυο:

Για τα μέλη θεματοφύλακες….
•	 Θα δώσει αναγνώριση σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο στους πληθυσμούς των φυτικών 
γενετικών πόρων σας, παρέχοντας προστιθέμενη 
αξία στις δραστηριότητές σας για την επί τόπου 
διατήρηση και αειφόρο χρήση. Αυτό μπορεί, 
για παράδειγμα, να αυξήσει τις ευκαιρίες για 
μάρκετινγκ προϊόντων παραδοσιακών ποικιλιών 
μέσω ενός ειδικού συστήματος πιστοποίησης 
που σχετίζεται με τη διατήρηση και να 
παρέχει ένα μοναδικό σημείο πώλησης για τις 
προστατευόμενες περιοχές επεκτείνοντας το ρόλο 

ειδών, λόγω των μεταβαλλόμενων περιβαλλοντικών 
συνθηκών και των παρασίτων και ασθενειών, που 
σχετίζονται με αυτές, καθώς και την αύξηση του ρυθμού 
εμφάνισης και της σοβαρότητας των ακραίων καιρικών 
φαινομένων.

Η διατήρηση και η αειφόρος χρήση των φυτικών 
γενετικών πόρων επί τόπου - δηλαδή, στις περιοχές 
όπου καλλιεργούνται στην περίπτωση των 
παραδοσιακών ποικιλιών/ποικιλιών γεωργών ή στα 
φυσικά τους ενδιαιτήματα στην περίπτωση των άγριων 
ειδών - με εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας σε εκτός 
τόπου εγκαταστάσεις για τη δυνατότητα πρόσβασης 
στο φυτικό υλικό από γεωργούς, ερευνητές και 
βελτιωτές - είναι απαραίτητες για τη συντήρηση αυτής 
της ποικιλότητας, η οποία προσαρμόζεται συνεχώς στις 
τοπικές συνθήκες περιβάλλοντος και διαχείρισης. 

Η αξία αυτών των πόρων και οι απειλές που τους 
επηρεάζουν αναγνωρίζονται από τα παγκόσμια 
πολιτικά και νομικά όργανα, στα οποία η ΕΕ και άλλες 
χώρες της Ευρώπης είναι συμβαλλόμενα μέλη- κυρίως, 
η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD) που 
είναι σε ισχύ από το 1992, το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης 
για τη Διατήρηση και την Αειφόρο Χρήση των Φυτικών 
Γενετικών Πόρων για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία (GPA) 
που υιοθετήθηκε το 1996, το μεταγενέστερο, Δεύτερο 
Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης (Second GPA), που είναι 
σε ισχύ από το 2011 και η Διεθνής Συνθήκη για τους 
Φυτικούς Γενετικούς Πόρους για τα Τρόφιμα και τη 
Γεωργία (ITPGRFA) που ισχύει από το 2004. Επιπλέον, 
η διατήρηση των φυτικών γενετικών πόρων είναι 
θεμελιώδης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (European Green Deal), καθώς και των 
Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
(SDGs) και της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων 
Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC).

Παρά αυτό το εκτεταμένο παγκόσμιο νομικό και 
πολιτικό τοπίο, δεν υπάρχει πλαίσιο που να παρέχει 
ειδική υποστήριξη για τη διατήρηση και την αειφόρο 
χρήση των φυτικών γενετικών πόρων στην Ευρώπη. 
Κατά συνέπεια, η επί τόπου διαχείριση των φυτικών 
γενετικών πόρων, με τη συμπληρωματική εκτός 
τόπου διατήρηση, επί του παρόντος στερείται 
προγραμματισμού, συντονισμού και κρίνεται 
ανεπαρκής. Για τον εξορθολογισμό και την ενίσχυση 
των προσπαθειών μας και για την αύξηση της 

ποικιλότητας, που θα είναι διαθέσιμη για τη στήριξη 
της γεωργίας του μέλλοντος, χρειαζόμαστε ένα 
αποτελεσματικό και διαρκές δίκτυο για την επί τόπου 
διατήρηση και την αειφόρο χρήση των φυτικών 
γενετικών πόρων, καθώς και κατάλληλους μηχανισμούς 
στήριξης ικανούς να την ενσωματώσουν μόνιμα στο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Σκοπός και στόχοι του δικτύου

Ο σκοπός είναι η δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος 
για την πανευρωπαϊκή επί τόπου διατήρηση των 
φυτικών γενετικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της 
συμπληρωματικής εκτός τόπου διατήρησης, και κυρίως, 
για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης 
μεγαλύτερου μέρους της ποικιλότητας προς όφελος 
της κοινωνίας. Αναμένεται ότι το ευρωπαϊκό δίκτυο 
θα περιλαμβάνει: α) συγκεκριμένες περιοχές, όπου οι 
πληθυσμοί φυτικών γενετικών πόρων διατηρούνται 
σύμφωνα με τα ελάχιστα κριτήρια1, β) τους 
θεματοφύλακες αυτών των πληθυσμών και γ) άλλους 
ενδιαφερόμενους για τη διατήρηση και την αειφόρο 
χρήση των φυτικών γενετικών πόρων.

Για να επιτευχθεί αυτό, το δίκτυο θα μπορούσε να:

•	 Καθιερώσει μια διαδικασία για τον προσδιορισμό, 
την επικύρωση και την επίσημη αναγνώριση των 
άγριων συγγενών των καλλιεργούμενων ειδών 
και των παραδοσιακών ποικιλιών/ποικιλιών των 
γεωργών και των θεματοφυλάκων τους (βλ. «Μέλη 
Θεματοφύλακες»).

•	 Παρέχει τεχνική υποστήριξη στα μέλη 
(θεματοφύλακες και μη θεματοφύλακες) για τη 
διατήρηση των πληθυσμών τους και να προωθεί τις 
βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείρισή τους.

•	 Αναπτύξει μια στρατηγική για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της επί 
τόπου διατήρησης και της αειφόρου χρήσης των 
φυτικών γενετικών πόρων μεταξύ της κοινότητας 
των ενδιαφερόμενων, συμπεριλαμβανομένου και 
του ευρέως κοινού.

•	 Αξιοποιήσει πόρους για την υποστήριξη 
πρωτοβουλιών έρευνας και ανάπτυξης για τη 
βελτίωση της επί τόπου διατήρησης και της 
αειφόρου χρήσης των φυτικών γενετικών πόρων.

•	 Παρέχει μία πλατφόρμα και εργαλεία για τη σύνδεση 
των διαφόρων φορέων, που εμπλέκονται στην 

1 Τα προσχέδια των κριτηρίων βρίσκονται υπό διαμόρφωση και αναθεώρηση από τα ενδιαφερόμενα μέλη. Στα αρχικά στάδια δημιουργίας του δικτύου, 
θα υιοθετηθεί μια προσέγγιση «εκμάθησης μέσω της πράξης» χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό θα επιτρέψει να συμπεριληφθούν οι θεματοφύλακες και οι 
πληθυσμοί που διατηρούν, να αξιολογηθούν προσωρινά οι πρακτικές διαχείρισης και ακολούθως να συμφωνηθεί και να προωθηθεί η εφαρμογή των 
κατάλληλων κριτηρίων με την πάροδο του χρόνου.

2  Αυτό συμβαίνει επειδή οι τράπεζες γενετικού υλικού δε διαθέτουν 
επαρκή χώρο και πόρους για να παρέχουν αυτήν την υπηρεσία για 
όλους τους φυτικούς πληθυσμούς.  

τους, ώστε να περιλαμβάνουν τη διαχείριση της 
αγροβιοποικιλότητας, δίνοντας έτσι μεγαλύτερες 
ευκαιρίες για βιώσιμο τουρισμό, συμμετοχή της 
κοινότητας και εκπαίδευση.

•	 Θα εξασφαλίσει ότι οι επί τόπου πληθυσμοί των 
φυτικών γενετικών πόρων σας διατηρούνται με 
ασφάλεια σε μια τράπεζα γενετικού υλικού, η 
οποία θα παράσχει μια υπηρεσία επαναπατρισμού 
έκτακτης ανάγκης όταν ένας πληθυσμός απειληθεί. 
Το υλικό θα κατατεθεί σύμφωνα με τους όρους που 
έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του παρόχου και της 
τράπεζας γενετικού υλικού. 

Για μέλη θεματοφύλακες και μη θεματοφύλακες…
•	 Θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση 

για δραστηριότητες επί τόπου διατήρησης και 
αειφόρου χρήσης φυτικών γενετικών πόρων, καθώς 
και καθοδήγηση για την αναζήτηση κεφαλαίων για 
την υποστήριξη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών.

•	 Θα παρέχει μια πλατφόρμα για πρόσβαση σε 
αξιόπιστες πληροφορίες, ανταλλαγή γνώσεων και 
συνεργασίες - για παράδειγμα, για τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων, 
την επαφή με θεματοφύλακες για την παροχή 
πληροφοριών και / ή φυτικού υλικού ενδιαφέροντος 
και την αλληλεπίδραση με άλλους ενδιαφερόμενους 
φορείς για τη δημιουργία κοινοτικών πρωτοβουλιών 
και κοινοπραξιών έργων.

•	 Θα διευκολύνει την πρόσβαση σε μεγαλύτερο 
εύρος φυτικών γενετικών πόρων σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Διεθνούς Συνθήκης (ITPGRFA) και 
του Πρωτοκόλλου της Nagoya της Σύμβασης της 
Βιολογικής Ποικιλότητας (CBD).

Για μέλη μη θεματοφύλακες…
•	 Θα παρέχει διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας 

των επί τόπου διαχειριζόμενων πληθυσμών σε μια 
τράπεζα γενετικού υλικού σύμφωνα με τις εθνικές 
και περιφερειακές προτεραιότητες2.


