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Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΡΔΙΑ ΠΡΟ 

ΣΗΝ ΝΔΑ ΚΟΙΝΗ ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  2014 – 2020 

 
Τα ηειεπηαία ρξφληα ε Διιεληθή Γεσξγία, φπσο θαη φιε ε νηθνλνκία ηεο 

ρψξαο δηέξρεηαη κηα πξσηφγλσξε θξίζε. Τα ειιείκκαηα θαη ην ηεξάζηην 
δεκφζην ρξένο είλαη ηα ζςμπηϊμαηα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Διιεληθήο νη-
θνλνκίαο. Σο ππψβλημα φκσο είλαη φηη ε Διιεληθή νηθνλνκία δελ παξά-
γεη. Σηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ θαηαλάισζε θαη ζε δηάθνξεο κε παξα-
γσγηθέο δαπάλεο. 

Η Διιεληθή νηθνλνκία νχηε αληαγσληζηηθή είλαη, νχηε νη δαπάλεο είλαη 
παξαγσγηθέο. Όηαλ κηα νηθνλνκία είλαη αληαγσληζηηθή θαη παξάγεη αγαζά 
θαη ππεξεζίεο κε πξνζηηζέκελε αμία έρεη πξννπηηθή. Γελ θηλδπλεχεη φηαλ 
έρεη εηζνδήκαηα απφ παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. 

 
Υπάξρνπλ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ πξφζθνξνη ηνκείο γηα λα παξαρζεί λένο 

πινχηνο: 
α. Ο ηνπξηζκφο 
Η Διιάδα κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί κε επηηπρία ζηνλ ηνπξηζκφ πνηφ-

ηεηαο θάλνληαο δηαθξηηή ηελ παξνπζία ηεο ζην δηεζλέο ζηεξέσκα (ππάξ-
ρεη θαη ν Αγξνηνπξηζκφο). 

β . Η παξαγσγή ηξνθίκσλ 
Η Διιάδα παξάγεη ηξφθηκα αιιά κπνξεί λα ην θάλεη θαιχηεξα θαη ζε 

κεγαιχηεξε έληαζε. 
γ. Η ελέξγεηα 
Η Διιάδα έρεη ζεκαληηθή δηαξξνή θεθαιαίσλ ζε ελέξγεηα. Έρεη, φκσο, 

κεγάια πεξηζψξηα λα απμήζεη ηελ εγρψξηα παξαγσγή (ειηαθή, αηνιηθή, 
γεσζεξκηθή, πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα). 

 
Ο πξσηνγελήο ηνκέαο ζηελ ρψξα καο θαηείρε θαη εμαθνινπζεί λα θαηέ-

ρεη ζεκαληηθή ζέζε φρη κφλν απφ νηθνλνκηθή άπνςε αιιά θπξίσο θαη ζαλ 
παξάγνληαο δηαηήξεζεο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο ησλ πε-
ξηθεξεηψλ. Παξάιιεια, απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ 
θιάδσλ ηεο κεηαπνίεζεο (βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, θισζηνυθα-
ληνπξγία, θ.ι.π.) θαη ζπκβάιεη ζηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ (ιφγσ 
ηεο πςειήο πνηφηεηαο ησλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ ηεο ρψξαο). 

 
Άνοιγμα ταλίδαρ ηιμϊν 

Υϊπερ Σιμή παπαγυγοω Σιμή καηαναλυηή 

Βέλγιο (Κενηπ. Δςπϊπη) 1: 2,5 

Δλλάδα 1: 5 

 (Γθιαβάθεο Ισάλλεο, η. επξσβνπιεπηήο-AGROTICA  2010) 
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Έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγσλ ηνπ φινπ πιέγκαηνο ηεο Διιεληθήο Γεσξ-
γίαο είλαη θαη ε βησζηκφηεηα ησλ γεσξγηθψλ εθκ/ζεσλ, δειαδή θαηά πφζν 
κπνξνχλ λα ζηαζνχλ νηθνλνκηθά ζηα πφδηα ηνπο, απνθέξνληαο θεξδνθν-
ξία ή δεκηά ζηνλ θάηνρν ηεο γεσξγηθήο κνλάδαο 

 

Οικονομικψ μέγεθορ γευπγικϊν εκμεηαλλεωζευν 
 

 
 

ESU = ΔΜΜ = 1 Δςπυπαφκή Μονάδα Μεγέθοςρ ανηιζηοι-
σεί ζε Σςπικψ Ακαθάπιζηο Κέπδορ (ΣΑΚ) ηυν   1.200€. 

(1η πεπίπηυζη=37%, 2η πεπίπηυζη 39%, 3η πεπίπηυζη 24%) 
Πεγή: «Τερλνινγηθή Πξννπηηθή  Γηεξεχλεζε γηα ηνλ Αγξνηηθφ Τνκέα», Γεληθή 

Γξακκαηεία Έξεπλαο & Τερλνινγίαο, Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, 2007 
 

Βιέπνπκε δειαδή φηη κε ηα Δπξσπατθά θξηηήξηα πάλσ απφ ην 1/3 ησλ 
αγξνηηθψλ καο εθκ/ζεσλ είλαη κε βηψζηκεο. 

 
 
Τν ΥΠΑΑ&Τ  κε ηνλ Νφκν 3874/6-9-2010 (ΦΔΚ 151 A) φξηζε ηα εμήο: 
Δπαγγελμαηίαρ Αγπψηηρ είλαη ην ελήιηθν θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη 

δηθαίσκα εγγξαθήο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζε-
σλ, εθφζνλ πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) Δίλαη θάηνρνο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο. 
β) Αζρνιείηαη επαγγεικαηηθά κε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ εθκε-

ηάιιεπζε ηνπιάρηζηνλ θαηά 30% ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο 
ηνπ. 
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γ) Λακβάλεη απφ ηελ απαζρφιεζή ηνπ ζε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα ην 
35% ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ θαη 

δ) Δίλαη αζθαιηζκέλνο ζηνλ Οξγαληζκφ Γεσξγηθήο Αζθάιηζεο (Ο.Γ.Α.) , 
εθηφο εάλ δελ είλαη αζθαιηζκέλνο ζηνλ Ο.Γ.Α. σο απαζρνινχκελνο απν-
θιεηζηηθά ζηε δηαρείξηζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο έσο 100 KW, ή 
ζηε ιεηηνπξγία αγξνην-ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ έσο 10 δσκαηίσλ. 

 Με ηνλ ηξφπν απηφ ην Υπνπξγείν πξνβιέπεη φηη ζα ηχρνπλ ησλ ελη-
ζρχζεσλ ηνπιάρηζηνλ 500.000 άηνκα ηεο Διιεληθήο ππαίζξνπ. 

 
 Η ενθάππςνζη ηηρ επισειπημαηικψηηηαρ ηυν αγποηϊν 
Κξίλεηαη αλαγθαία η ενθάππςνζη ηηρ επισειπημαηικψηηηαρ ηυν 

νεοειζεπσψμενυν και ψσι μψνο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηνλ γεσξγηθφ 
ηνκέα. Με ηε θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππαξρφλησλ  θαηάιιεισλ ππνδνκψλ 
ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ ζε θάζε αγξνηηθή πε-
ξηθέξεηα, λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ηελ παξνρή ηεο πιεξνθφξεζεο, 
ηεο ελεκέξσζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ζε νξηζκέλα θξίζηκα 
ζέκαηα, φπσο: 

 Σηελ πνηφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα, 
 ζην πεξηβάιινλ, 
 ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ αγξνρεκηθψλ, 
 ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, 
 ζηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, 
 ζηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, 
 ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 
 ζηηο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη εθηξνθέο, 
 ζηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη 

ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ, αιιά θαη 
 ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζί-

δαο, 
 ηνπ κάξθεηηλγθ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 
 ηεο πινπνίεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, 
 ηεο θαηλνηνκίαο, 
 ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζηελ χπαηζξν, 
 ζηνλ αγξνηνπξηζκφ θαη ζηελ παξαγσγή ηνπηθψλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, 
 ζηνλ ζεζκφ ησλ δεκνπξαηεξίσλ ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφ-

λησλ, 
 ζην Τνπηθφ Σχκθσλν πνηφηεηαο ηνπ λνκνχ, 
 ζην «θαιάζη» αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο, 
 ζηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα εθζπγ-

ρξνληζζεί ε γεσξγία, λα βνεζεζνχλ νη θαηλνηφκνη αγξφηεο θαη λα 
κεηαδνζεί ε εκπεηξία. 
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Η λέα ΚΑΠ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεη κηα λέα  
«λνκηκφηεηα», κέζα απφ ηελ αληηκεηψπηζε κηαο ηξηπιήο πξφθιεζεο: 

-ηεο δηαηξνθηθήο, 
-ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη 
-ηεο πεξηθεξεηαθήο. 
Σην πιαίζην απηφ, ζηε κειινληηθή ΚΑΠ νη άκεζεο εληζρχζεηο πξέπεη λα 

ζπλδένληαη κε ηελ παποσή «δημψζιυν αγαθϊν».  
Τν θχξην δεκφζην αγαζφ πνπ παξέρεη ε γεσξγία είλαη ε παξαγσγή ηξν-

θίκσλ, απφ πιεπξάο: 
 επάξθεηαο, 
 πνηφηεηαο θαη 
 αζθάιεηαο (ην 2050 ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο αλακέλεηαη λα 

ππεξβεί ηα 9 δηο, θαζηζηψληαο απαξαίηεηε ηελ αχμεζε παξαγσγήο 
ησλ ηξνθίκσλ θαηά 70%-εθηίκεζε FAO). 

Η ΚΑΠ κε ηνλ εηήζιο πποχπολογιζμψ ηυν 57 διρ Δςπϊ (κ.ν. γηα ην 
2011, 12, 13, εληζρχζεηο – επηδνηήζεηο - δηνηθεηηθέο δαπάλεο - ρξεκαηνδφ-
ηεζε αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ), ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ παξνρή δε-
κφζησλ αγαζψλ. 

Ο γευπγικψρ ηομέαρ ζηην ΔΔ (γεσξγία, δαζνπνλία, αιηεία)  
-απαζρνιεί άκεζα ην 5,6% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο φιεο απαζρφ-

ιεζεο ζηελ ΔΔ,  
-ελψ έκκεζα ζηεξίδεη ηξηπιάζην αξηζκφ εξγαδνκέλσλ θαη  
-ζπλεηζθέξεη ζηελ παξαγσγή δεκφζησλ αγαζψλ αμίαο 355 διρ € ζηην 

οικονομία ηηρ ΔΔ. 
Οη πφξνη ηνπ γεσξγηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ θαηεπζχλνληαη σο ε-

μήο: 
-69% ζηελ ζηήξημε ησλ παξαγσγψλ (άκεζεο εληζρχζεηο), 
-7% ζε κέηξα ζηήξημεο ηεο αγνξάο, 
-24% ζηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. 
 Οι βαζικέρ απσέρ ηυν ενιζσωζευν ηηρ πεπιψδος 2014-2020 
Οη βαζηθέο αξρέο πνπ ζα ζηεξίδνπλ ηελ ΚΑΠ κε νξίδνληα ην 2020 είλαη: 
Η αληαγσληζηηθφηεηα, 
ε βησζηκφηεηα θαη 
ε δηθαηνζχλε 
Σχκθσλα κε ηνλ Δπίηξνπν Γεσξγίαο ηεο ΔΔ θ. Τζηφιν, ν εθζπγρξνλη-

ζκφο ηεο ΚΑΠ είλαη απαξαίηεηνο, αλεμάξηεηα ηνπ χςνπο ηνπ πξνυπνινγη-
ζκνχ. Θεσξεί φηη πιένλ νη εληζρχζεηο δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγνχληαη 
βάζεη ηνπ ηζηνξηθνχ κνληέινπ. Τν κεγάιν ζηνίρεκα είλαη ε Γεσξγία λα γί-
λεη πην πξάζηλε αιιά θαη αληαγσληζηηθή ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Γηα ηηο 
άκεζεο εληζρχζεηο, ππάξρεη ε δηαθξηηή ηάζε πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ Δπ-
ξψπε ππέξ ηνπ Πεπιθεπειακοω μονηέλος θαη φηη ε νκαιή – ζηαδηαθή 
κεηάβαζε κέζσ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ είλαη αλαγθαία. 
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Απνξξίπηεηαη ε θαζηέξσζε εληαίαο ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο ζε επίπεδν 
ΔΔ. Οη ζηξεκκαηηθέο εληζρχζεηο ζα δίλνληαη ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, φπσο 
απηή (ε Πεξηθέξεηα) ζα θαζνξηζηεί απφ θάζε θξάηνο-κέινο. 

Ο απιθμψρ ηυν αηομικϊν δικαιυμάηυν θάζε παξαγσγνχ παξακέλεη 
ν ίδηνο θαη ζην Ιζηνξηθφ θαη ζην Πεξηθεξεηαθφ κνληέιν. Η αμία φκσο ησλ 
δηθαησκάησλ αιιάδεη. 

Έηζη, ζχκθσλα κε ην Ιζηνξηθφ κνληέιν, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο εληαίαο 
απνδεζκεπκέλεο ελίζρπζεο θάζε δηθαηνχρνπ ηζνχηαη κε ηηο εληζρχζεηο πνπ 
εηζέπξαηηε θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Η κνλαδηαία αμία θάζε δηθαηψκα-
ηνο πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο εληαίαο ελίζρπ-
ζεο δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ θάζε δηθαηνχρνπ. Η κνλαδηαία αμία 
ησλ δηθαησκάησλ κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ δηαθέξεη. 

Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ κνληέινπ, ε κνλαδηαία 
αμία ησλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ παξαγσγψλ κηαο πεξηθέξεηαο είλαη ε ίδηα. 
Πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εληζρχζεσλ πνπ θαηαβιήζε-
θαλ ζε κηα πεξηθέξεηα, κε ηα εθηάξηα πνπ ζπλνιηθά δειψζεθαλ ζηελ πε-
ξηθέξεηα απηή θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Σηε ζπλέρεηα, γηα λα ππνινγη-
ζηεί ε εληαία απνδεζκεπκέλε ελίζρπζε θάζε δηθαηνχρνπ, πνιιαπιαζηάδνπ-
κε ηε κνλαδηαία αμία ησλ δηθαησκάησλ ηεο πεξηθέξεηαο επί ηνλ αξηζκφ 
ησλ δηθαησκάησλ θάζε δηθαηνχρνπ. 

Δάλ εθαξκνζηεί ην Πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ζηε ρψξα καο έλαληη ηνπ 
εθαξκνδφκελνπ Ιζηνξηθνχ, νη παξαγσγνί ζα παξακείλνπλ κε ηνλ ίδην α-
ξηζκφ δηθαησκάησλ (ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ εθηαξίσλ ηεο πεξηφδνπ αλα-
θνξάο 2000, 2001, 2002). 

Θα έρνπλ φκσο θαη ηελ ίδηα κνλαδηαία αμία δηθαησκάησλ ζε €/εθηάξην 
ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο. 

Παξνπζηάζηεθε ζηηο 1-7-2011 ζην Δπξσθνηλνβνχιην απφ ηνλ Πξφεδξν 
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θ. Μπαξφδν, ε Πξφηαζε ηεο Κνκηζηφλ γηα ην 
Πνιπεηέο Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην (ΠΓΠ) γηα ην δηάζηεκα 2014-2020. 
Σχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζηελ Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή 
(ΚΓΠ) ζα θαηαλεκεζεί ην 36,2% ηος ΠΓΠ, ζπλνιηθνχ χςνπο 1,025 ηξηο 
επξψ, έλαληη ηνπ 41,5% γηα ην 2013 ζην ηξέρνλ ΠΓΠ, ζπλνιηθνχ χςνπο 
0,925 ηξηο. 
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ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΓΠ 2014-2020 
-281,8 δηζ. επξψ γηα ηηο άκεζεο εληζρχζεηο θαη ηνπο κεραληζκνχο αγν-

ξάο ηνπ Ππιψλα Ι θαη 
-89,9 δηζ. επξψ γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε (Ππιψλαο ΙΙ). 
Μία επιππψζθεηη σπημαηοδψηηζη, ωτοςρ 15,2 διρ  εςπϊ ζα δηα-

ηεζεί κέζσ άιισλ γξακκψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

Πποηάζειρ ηηρ Δπιηποπήρ για ηο Πολςεηέρ Γημοζιονομικψ 
Πλαίζιο (ΠΓΠ) 2014 – 2020 ηηρ Δ.Δ.-27 (διζεκ. εςπϊ ζε ζηαθεπέρ 
ηιμέρ 2011) 
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38,1
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 Ο πποζαναηολιζμψρ ηηρ Δλληνικήρ ΓευπγίαρΜεηαμχ ησλ ηνκέσλ 

πνπ κπνξεί λα ζηεξηρζεί ην κέιινλ ηεο Διιεληθήο αλάπηπμεο είλαη θαη ε 
Γεσξγία. Πξνθεηκέλνπ ε Διιεληθή γεσξγία λα αληεπεμέιζεη επηηπρψο ηηο 
ζεκεξηλέο πξνθιήζεηο, πξέπεη λα μεπεξάζεη ηηο αγθπιψζεηο θαη ηελ εζσ-
ζηξέθεηα ηνπ παξειζφληνο, θαη λα κπεη ζε κηα λέα πεξίνδν, πξνζαλαηνιη-
ζκέλε πξνο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, κέζσ ηεο καινοηομίαρ, ηεο αχμεζεο 
ηηρ παπαγυγικψηηηαρ θαη ηηρ ανηαγυνιζηικψηηηαρ, ζεβφκελε πα-
ξάιιεια ην πεπιβάλλον. 

Σε έλα θφζκν φπνπ νη δηαηξνθηθέο αλάγθεο δηαξθψο απμάλνληαη ελψ 
ηαπηφρξνλα νη θπζηθνί πφξνη είλαη πεπεξαζκέλνη, η αειθψπορ γευπγία 
απνηειεί ηε κφλε βηψζηκε πξφηαζε γηα ην κέιινλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξ-
ρεη επάξθεηα ζηε παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη εμαζθάιηζε ηνπ α-
γξνηηθνχ εηζνδήκαηνο. Η θαηλνηνκία,  ππφ ηε κνξθή λέσλ ηερλνινγηψλ, 
ηερληθψλ θαη ζχγρξνλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζε-
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καληηθά ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 
ηεο Διιεληθήο γεσξγίαο, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξα-
γφκελσλ πξντφλησλ θαη ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο.  Η γεσξγία είλαη έλαο 
ηνκέαο φπνπ ε «Ππάζινη Ανάπηςξη» κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά 
νθέιε, πξάγκα πνπ θαίλεηαη λα ιακβάλεηαη ζεκαληηθά ππφςε ζηε δηα-
κφξθσζε ηεο λέαο ΚΑΠ κε εληζρχζεηο γηα πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Η θαηλνηνκία απνηειεί πξνυ-
πφζεζε γηα πξνζηηζέκελε αμία θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο. 

 
 Οι πποκλήζειρ και οι ζηψσοι 
Τέζζεξηο πξνθιήζεηο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε Γεσξγία ζην κέιινλ: 
-ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, 
-ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, 
-ηελ απμαλφκελε αζηάζεηα ησλ ηηκψλ θαη 
-ηελ αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κε αχμεζε ηεο γεσξγηθήο πα-

ξαγσγήο. 
Αληίζηνηρα, θαη η ΚΑΠ μεηά ηο 2013 έσει να ανηαποκπιθεί ζε ηέζ-

ζεπιρ ζηψσοςρ:  
-δηαηξνθηθή αζθάιεηα, 
-πεξηβαιινληηθή αζθάιεηα,  
-θνηλσληθή αζθάιεηα θαη  
-αλαδσνγφλεζε ηεο ππαίζξνπ. 
Γηέμνδν γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζπληζηά ε «πξάζηλε αλάπηπμε», ε πα-

ξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ, κε ηαπηφηεηα, πνπ ζ' απνηειέζεη δηαβαηή-
ξην γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο ζην εμσηεξηθφ θαη ν έιεγρνο ηεο αγνξάο, γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζηξεβιψζεσλ. 

Σηφρνο πξέπεη λα είλαη ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πςειήο πξνζηηζέκε-
λεο αμίαο θαη γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη απαξαίηεηε ε ζπιινγηθή εξγαζία 
κέζα απφ Οκάδεο Παξαγσγψλ (ΟΠ) θαη Σπλεηαηξηζκνχο (Σπιινγηθά Σρή-
καηα). Όζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Πνιηηείαο, απηέο ζπλίζηαληαη η-
δίσο ζηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη ζηε βειηίσζε 
ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ κέζα π.ρ. απφ Σρέδηα 
Βειηίσζεο. 


