
Η νέα ΚΑΠ και η ευρωπαϊκή γεωργία: 
ο ενάρετος κύκλος έρευνας, καινοτομίας και εφαρμογών στην 

αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα 

 

Τάσος Χανιώτης 
 

Κάποιες προσωπικές απόψεις με αφορμή την ανοιχτή εκδήλωση στα πλαίσια της ΔΕΘ 

"Μια μια νέα γεωργία σε μια νέα εποχή" 

11 Σεπτεμβρίου 2018 

 

 



Συνοψίζοντας τα γνωστά… 

 
 
Το μεταβαλλόμενο ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας της ΚAΠ 
 Οι προσδοκίες για το επίπεδο των τιμών των γεωργικών και βασικών αγαθών άλλαξαν από την ΚΓΠ μετά το 2013 
 Το παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον έχει μετατοπιστεί από τις πολυμερείς στις διμερείς/περιφερειακές συμφωνίες 
 Νέες δεσμεύσεις για κλιματική αλλαγή, περιβάλλον και βιωσιμότητα προέρχονται από την COP21 και των ΣΒΑ 

 

Στήριξη στη γνώση, την καινοτομία και την τεχνολογία 
 Η καλύτερη σύνδεση του τι γνωρίζουμε με το τι παράγουμε προωθείται με τη χρήση έξυπνης γεωργίας 
 Πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών γνώσης προωθείται με περισσότερη χρηματοδότηση έρευνας 
 Ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης μέσω συστήματος παροχής συμβουλών και δικτύου καινοτομίας 

 

Εκσυγχρονισμός της ΚΑΠ και της γεωργίας 
 Γεωργικές συμβουλές καλύτερα ενσωματωμένες στις ενισχυμένες απαιτήσεις της ΚΓΠ 
 Προσαρμογή της ΚΓΠ και της γεωργίας της ΕΕ ώστε να ενθαρρυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
 Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας από το πρόγραμμα "Ορίζοντας Ευρώπη" 

 



…και περνώντας στα ζητούμενα  

 
 
Γιατί ο τίτλος 
 Πλευρές της διχασμένης ελληνικής γεωργίας (όλο και πιο συχνά του ύψους, καμιά φορά ακόμα του βάθους…) 
 Όψεις της διχασμένης πραγματικότητας της σύγχρονης γεωργίας (τα 3 κενά - γνώσεων, εφαρμογής και αντιλήψεων) 
 Γιατί η "γεωργία 4.0" δεν είναι μελλοντολογία (το πρώτο τρένο έχει ήδη φύγει από το σταθμό…) 

 

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής πολιτικής, και ιδιαίτερα της ΚΑΠ 
 Έρευνα – αύξηση έμφασης στην έρευνα, στους πόρους και στις συνέργιες (φορέων και πολιτικών) 
 Καινοτομία – το παράδειγμα της ΚΑΠ και των εμπειριών από την Ευρωπαϊκή Συνεργασία Καινοτομίας  
 Συμβουλές – ρυθμιστικές υποχρεώσεις, ελλείψεις εφαρμογής και η στροφή στην απόδοση  

 

Ο ρόλος των εθνικών πολιτικών 
 Έρευνα – η ελληνική ιδιομορφία 
 Καινοτομία – η ελληνική άνοιξη 
 Σύστημα Παροχής Συμβουλών – ο μεγάλος ασθενής 

 


