
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ» 

 

Τον Μάιο του 2020 η Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της «από το αγρόκτημα στο πιάτο», η οποία 
αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Συμβάλλοντας 
στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, η στρατηγική έχει ως σκοπό να στρέψει το 
σημερινό σύστημα τροφίμων της ΕΕ προς ένα βιώσιμο πρότυπο. Ειδικότερα, η στρατηγική «από το 
αγρόκτημα στο πιάτο» (farm to fork strategy) είναι μία νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση του τρόπου με 
τον οποίο οι Ευρωπαίοι εκτιμούν τη βιωσιμότητα των τροφίμων. Είναι μία ευκαιρία για τη βελτίωση του 
τρόπου ζωής, της υγείας και του περιβάλλοντος. Η παραγωγή τροφίμων αποτελεί έναν από τους 
βασικούς παράγοντες που συμβάλουν στην κλιματική αλλαγή και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 
Ως εκ τούτου, υπάρχει άμεση ανάγκη για την μείωση της εξάρτησης του συστήματος παραγωγής 
τροφίμων από τα φυτοφάρμακα στην γεωργία και της υπερβολικής χρήσης των χημικών λιπασμάτων 
καθώς και των αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία. Παράλληλα, απαιτείται η ενδυνάμωση της βιολογικής 
γεωργίας και κτηνοτροφίας, η εφαρμογή μέτρων για την καλή διαβίωση των ζώων και η αντιστροφή του 
φαινομένου της μείωσης της βιοποικιλότητας. 

Οι στόχοι της Ε.Ε. της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» είναι:  

1. Να εξασφαλίσει ότι η αλυσίδα τροφίμων, που περιλαμβάνει την παραγωγή, τη μεταφορά, τη 
διανομή, την εμπορία και την κατανάλωση τροφίμων, έχει ουδέτερο ή θετικό αντίκτυπο, με 
διατήρηση και αποκατάσταση των χερσαίων, υδατικών και θαλάσσιων πόρων από τους οποίους 
εξαρτάται το επισιτιστικό σύστημα, να συμβάλει στην άμβλυνση της της κλιματικής αλλαγής και 
να προσαρμοστεί στις επιπτώσεις της, να προστατεύσει το έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και την 
υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, και να αναστρέψει την απώλεια της βιοποικιλότητας.  

2. Να προστατεύσει την επισιτιστική ασφάλεια, τη διατροφή και τη δημόσια υγεία εξασφαλίζοντας 
ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε επαρκή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα για τα οποία τηρούνται 
υψηλά πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα, την υγεία και την καλή μεταχείριση 
των ζώων, και τα οποία ανταποκρίνονται στις διατροφικές ανάγκες και προτιμήσεις.  

3. Να διατηρήσει τα τρόφιμα σε οικονομικά προσιτά επίπεδα, δημιουργώντας παράλληλα δίκαιες 
οικονομικές αποδόσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, ώστε τα πιο βιώσιμα τρόφιμα να είναι και τα 
πιο προσιτά από οικονομική άποψη, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του τομέα εφοδιασμού 
της Ε.Ε. προωθώντας το δίκαιο εμπόριο, δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και 
διασφαλίζοντας την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.  

https://evialdcn.gr/wp-content/uploads/2022/11/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1.pdf


 

 

Τα κράτη μέλη, μέσω των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ καλούνται να εξυπηρετήσουν την μετάβαση 
αυτή μέσω της ενίσχυσης κυρίως των γεωργών. Βασικά σημεία που θα συμβάλουν θετικά είναι η 
εφαρμογή εθελοντικών μέτρων, η αναδιανομή των άμεσων ενισχύσεων καθώς και η θέσπιση κανόνων 
για τον ανταγωνισμό και την προώθηση μιας αειφόρου τροφικής αλυσίδας. Ειδικότερα, μέσω της 
στρατηγικής ‘από το αγρόκτημα στο πιάτο’ επιδιώκεται η επίτευξη των παρακάτω στόχων:  

Η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας βιολογικής βάσης μέσω της παραγωγής πχ βιο-λιπασμάτων και βιο-
χημικών και η ενίσχυση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τους αγρότες καθώς και της 
εκμετάλλευσης, μέσω επενδύσεων, των εκπομπών αερίων από τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για 
παραγωγή ενέργειας.  

• Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών, η μείωση χρήσης επικίνδυνων 
χημικών εντομοκτόνων κατά 50% μέχρι το 2030 και η προώθηση εναλλακτικών μεθόδων για την 
προστασία της παραγωγής. Τα χημικά εντομοκτόνα ευθύνονται σε σημαντικό βαθμό για την 
μόλυνση του νερού, του εδάφους και του αέρα, καθώς και στην μείωση της βιοποικιλότητας.  

• Η μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων κατά 20% μέχρι το 2030 και η αντιμετώπιση της 
απώλειας των θρεπτικών συστατικών. Η υπερβολική χρήση χημικών λιπασμάτων συμβάλει 
σημαντικά στην μόλυνση του νερού, του εδάφους και του αέρα, καθώς και έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στο κλίμα και στην μείωση της βιοποικιλότητας.  

• Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την κτηνοτροφία κυρίως μέσω της 
βελτίωσης των σιτηρεσίων στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με την αντικατάσταση 
συγκεκριμένων τροφών. 

• Η μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία κατά 50% έως το 2030 δεδομένου ότι 
έχει παρατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό η υπερβολική και πολλές φορές χωρίς λόγο χρήση αυτών. 

https://evialdcn.gr/wp-content/uploads/2022/11/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A8%CE%97-%CE%A3%CE%A3-%CE%9AA%CE%A0-2023-2027_3-11-2022.pdf


Παράλληλα, προωθείται η καλή μεταχείριση των ζώων δεδομένου ότι συμβάλει θετικά στην 
μείωση χρήσης φαρμάκων.  

• Η εφαρμογή νέων καινοτόμων τεχνικών στην γεωργία που στοχεύουν στην υγεία των φυτών. 
Μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνικών είναι δυνατή η μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών 
και η επίτευξη της αειφορίας.  

• Η αύξηση της βιολογικής γεωργίας και επίτευξη του στόχου βάσει του οποίου έως το 2030 στο 
25% της καλλιεργούμενης έκτασης θα εφαρμόζεται βιολογική γεωργία.  

• Η εξασφάλιση της τήρησης των κοινωνικών δικαιωμάτων που συνδέονται με την αλυσίδα 
τροφίμων.  

• Η εφαρμογή νέων προτύπων αναφορικά με τη συσκευασία των τροφίμων και των ελάχιστων 
πληροφοριών της ετικέτας αυτών.  

• Η πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με την υγιεινή διατροφή και την σπατάλη τροφίμων καθώς 
και η ανάλογη προσαρμογή της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών.  

• Η εφαρμογή μέτρων για την μείωση της σπατάλης τροφίμων κυρίως κατά το στάδιο παραγωγής 
τους.  

 


