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Λευκωσία, 21 Ιανουαρίου 2021 
 
 

Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Από το αγρόκτημα στο πιάτο.  Ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και 

φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων. 
 
Κυρία/ε, 
 
Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο - From Farm to Fork” 
βρίσκεται στο επίκεντρο της Πράσινης Συμφωνίας και υποδεικνύει μια νέα και ορθότερη ισορροπία 
μεταξύ της φύσης, των συστημάτων τροφίμων και της βιοποικιλότητας, με στόχο την προστασία 
της υγείας και της ευημερίας των πολιτών και παράλληλα, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και 
της ανθεκτικότητας της ΕΕ. 
 
Η πανδημία της νόσου COVID-19 υπογράμμισε την σπουδαιότητα ενός εύρωστου και ανθεκτικού 
συστήματος τροφίμων. Επιπρόσθετα, η αυξανόμενη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται 
ξηρασίες, πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, μας υπενθυμίζουν διαρκώς ότι το σύστημα τροφίμων μας 
απειλείται και πρέπει να καταστεί περισσότερο βιώσιμο και ανθεκτικό. 
 
Στόχος της ΕΕ είναι: 
 

• να μειώσει το περιβαλλοντικό και κλιματικό αποτύπωμα του συστήματος τροφίμων της ΕΕ 
και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του  

• να εξασφαλίσει ότι η αλυσίδα τροφίμων, που περιλαμβάνει την παραγωγή, τη μεταφορά, τη 
διανομή, την εμπορία και την κατανάλωση τροφίμων, έχει ουδέτερο ή θετικό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο 

• να προστατεύσει την επισιτιστική ασφάλεια, τη διατροφή και τη δημόσια υγεία, 
εξασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε επαρκή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα και 

• να διατηρήσει τα τρόφιμα σε οικονομικά προσιτά επίπεδα, δημιουργώντας δίκαιες 
οικονομικές αποδόσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού ώστε τα πιο βιώσιμα τρόφιμα να γίνουν 
και πιο προσιτά 

 
Το ΚΕΒΕ καλεί τα μέλη του όπως ενημερωθούν έγκαιρα και μελετήσουν με προσοχή την στρατηγική 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να συμφιλιωθεί το 
σύστημα τροφίμων μας με τις ανάγκες του πλανήτη και να ανταποκριθεί θετικά στις προσδοκίες των 
Ευρωπαίων πολιτών για ισότιμη και φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή υγιεινών τροφίμων. 
 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 
ακόλουθο έγγραφο και στον  σύνδεσμο: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-
eu/farm-fork_el 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Κύπρος Αντωνίου, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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http://www.ccci.org.cy/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_el


European food must remain safe, nutritious and of high quality.
It must be produced with minimum impact on nature.

In EU budget 2021-2027

In spring 2020, the Commission will present a Farm to Fork Strategy to:

40% of Common Agriculture Policy  
should contribute to climate action

30% of the maritime fisheries fund 
should contribute to climate objectives

tackle climate 
change

protect the 
environment

increase 
organic 
farming

preserve 
biodiversity

December 2019

#EUGreenDeal

The European
Green Deal

From Farm to Fork

make sure 
Europeans get 
affordable and 

sustainable food



Farm to fork will also help combat food fraud 
by preventing, detecting and fighting it through 
coordination with Member States and non-EU countries.

Imported food products from third countries must comply with the EU’s environmental 
standards.

Farm to Fork will contribute to achieving a circular economy – from 
production to consumption:

Farmers and fishermen are key to managing the transition

The European Commission will work with Member States 
and stakeholders to:

Working with Member States is key: national strategic plans for agriculture should fully reflect 
the ambition of the European Green Deal and the Farm to Fork Strategy.

Ensure the transition is fair and just for everyone 
working in the European agricultural and maritime sector;

Reduce significantly the dependency, risk and use of 
chemical pesticides, as well as of fertilisers, antibiotics;

Develop innovative farming and fishing techniques 
that protect harvest from pests and diseases.
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More sustainable 
processing and 
farm transport

Better storage 
and packaging

Healthy consumption and 
reduce food loss and waste

More efficient food 
production systems

Circular 
Economy

Better informed 
citizens
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