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Συγχρηματοδοτούμενη δράση
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Η ΚΑΠ ΝΑ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ
ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ;

ΑΙΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Η ΚΑΠ

Η γεωργία αποτελεί ζωτικό πυλώνα των αγροτικών οικονομιών της 
Ευρώπης, παρέχει θέσεις εργασίας και υποστηρίζει τις αγροτικές κοινότητες.

Ωστόσο, οι περιοχές αυτές πλήττονται από υψηλά επίπεδα φτώχειας και 
ανεργίας, καθώς και ελλιπείς επενδύσεις σε υπηρεσίες και υποδομές. Καθώς 
οι νέοι αναζητούν ευκαιρίες σε άλλες περιοχές, ο γεωργικός πληθυσμός της 

ΕΕ μεγαλώνει και η γη συχνά εγκαταλείπεται.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της 
φτώχειας στις αγροτικές περιοχές και της εγκατάλειψης της γης και να 
προωθήσει την ανανέωση των γενεών στις ευρωπαϊκές 
εκμεταλλεύσεις.

Οι άμεσες πληρωμές παρέχουν στήριξη του εισοδήματος, ενώ τα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης αποφέρουν ευρύτερα κοινωνικά 
οφέλη στις αγροτικές κοινότητες.

Ιρλανδία, Βόρεια Σουηδία, Φινλανδία, 
Βαλτικές Χώρες, Πορτογαλία, 

Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία

«Αν θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανές τις αγροτικές περιοχές 
στο μέλλον, εάν θέλουμε να διατηρήσουμε τη γεωργία ζωντανή, 

πρέπει να προσελκύσουμε τους νέους. Οι νέοι πρέπει να είναι σε 
θέση να δουν ότι αξίζει να ζουν σε αγροτικές περιοχές, ότι η 

γεωργία μπορεί να τους εξασφαλίσει τα προς το ζην και να τους 
επιτρέψει να φροντίσουν την οικογένειά τους».

Jannes Maes, πρόεδρος του European Council of Young Farmers (CEJA).

Η επόμενη ΚΑΠ
Σύμφωνα με το όραμα της Επιτροπής για την ΚΑΠ μετά το 2020, οι 
χώρες και οι περιφέρειες θα έχουν μεγαλύτερη ελευθερία όσον 
αφορά τον τρόπο κατανομής των άμεσων πληρωμών τους βάσει των 
τοπικών προτεραιοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, ευελπιστεί να 
καταστήσει την ΚΑΠ πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση 
της ανανέωσης των γενεών και της διαχείρισης της γης.

Πέρα από την ΚΑΠ
Σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να ενθαρρύνουν την 
πρόσβαση των νέων γεωργών στη γη, να καταπολεμήσουν την 
εγκατάλειψη της γης και την αγροτική φτώχεια με φορολογικά 
κίνητρα και επενδυτικά προγράμματα.
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Στήριξη νέων 
αγροτών
Οι αγρότες ηλικίας 
κάτω των 40 ετών 
δικαιούνται 
συμπληρωματική 
δόση 25% για τις 
άμεσες πληρωμές 
για τα πρώτα πέντε 
έτη δραστηριότητάς 
τους.
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Περιοχών
Οι αγρότες που έρχονται 

αντιμέτωποι με ιδιαίτερα 
δύσκολες συνθήκες (π.χ. ορεινή 

ή μη παραγωγική γη, βόρεια 
γεωγραφικά πλάτη, ακραίες 

κλιματολογικές συνθήκες, 
χαμηλή πληθυσμιακή 

πυκνότητα) δικαιούνται 
επιπρόσθετων πληρωμών.
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