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ΕΕιισσααγγωωγγήή  

Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της  Κυπριακής γεωργίας διαρθρώνεται 

με βάση τους εννέα ειδικούς στόχους της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η νέα 

προσέγγιση του κανονισμού και η υποχρέωση σύνταξης της SWOT ανάλυσης στην 

βάση των εννέα ειδικών στόχων της ΚΑΠ αποτελεί μια διαφοροποίηση σε σχέση με 

ότι ίσχυε μέχρι σήμερα, ενώ στη βάση των συμπερασμάτων της SWOT θα 

προσδιοριστούν οι τύποι των παρεμβάσεων, η χρηματοδοτική κατανομή καθώς και η 

τεκμηρίωση για μια ενδεχόμενη μεταφορά πόρων μεταξύ των Πυλώνων. 

Το περιεχόμενο της SWOT ανάλυσης, περιλαμβάνεται στο άρθρο 103 

«Παραρτήματα» του σχεδίου κανονισμού, αλλά η σημασία της και ο βαθμός που 

αυτή επηρεάζει τη  σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου παρουσιάζεται στα άρθρα 96 

«Εκτίμηση Αναγκών» και 97 «Στρατηγική παρέμβασης». 

Με βάση το Άρθρο 103 του Σχεδίου Κανονισμού, η ανάλυση της SWOT περιγράφει 

την τρέχουσα κατάσταση της περιοχής για κάθε ειδικό στόχο στη βάση πρόσφατων 

μελετών,   κοινών δεικτών και άλλων ποσοτικών και ποιοτικών ενημερωμένων 

πληροφοριών.  

 

Επιπρόσθετα, για την ετοιμασία της SWOT διοργανώθηκαν μια σειρά εργαστηρίων 

συζήτησης με φορείς άμεσα εμπλεκόμενους ούτως ώστε να καταγράφουν σε 

λεπτομέρεια θέσεις και απόψεις δομημένες στη βάση της SWOT ανάλυσης. 

Σημαντικά ευρήματα των διαβουλεύσεων τεκμηριώθηκαν στη συνέχεια  μέσα από 

εκθέσεις,  μελέτες και άλλες πηγές πληροφοριών για να δώσουν μια πληρέστερη 

εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης. 
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ΓΣ - 1: 
  Τ ην προώθηση ενός έξυπνου,  

ανθεκτικού και διαφοροποιημένου  
γεωργικού τομέα που θα διασφαλίζει την  

επισιτιστική ασφάλεια 
  

ΓΣ - 2: 
  την ενίσχυση της περιβαλλοντικής  

φροντίδας και της δράση για το κλίμα και  
την επίτευξη των περιβαλλοντικών και  

κλιματικών στόχων της Ένωσης 
  

ΓΣ - 3: 
  Τ ην ενίσχυση του  

κοινωνικοοικονομικού ιστού των  
αγροτικών περιοχών 

  

  
ΕΓΚΑΡΣΙΟΣ 

    ΣΤΟΧΟΣ 
  

Ο 
  εκσυγχρονισμός  

του αγροτικού  
τομέα με την  
προώθηση και τη  
διάδοση της  
γνώσης, της  
καινοτομίας και της  
ψηφιοποίησης στη  
γεωργία και τις  
αγροτικές περιοχές  
και την ενθάρρυνση  
της υιοθέτησής τους 

  

ΕΣ - 1:  
Υ ποστήριξη  
βιώσιμων  
γεωργικών  
εισοδημάτων  
και  
ανθεκτικότητας  
σε ολόκληρη  
την Ένωση για  
τη στήριξη της  
επισιτιστικής  
ασφάλειας 

    

ΕΣ - 2:  
  

Ενίσχυση του  
προσανατολισμ 
ού προς την  
αγορά και  
αύξηση της  
ανταγωνιστικότ 
ητας,  
συμπεριλαμβαν 
ομένης  
μεγαλύτερης  
εστίασης στην  
έρευνα, την  
τεχνολογία και  
την  
ψηφιοποίηση 

    

ΕΣ - 3:  
  

Βελτίωση της  
θέσης των  
αγροτών στην  
αλυσίδα αξίας 

  

ΕΣ - 4:  
  

Συμβολή στον  
μετριασμό της  
κλιματικής  
αλλαγής και  
στην  
προσαρμογή σε  
αυτήν, καθώς  
και στη βιώσιμη  
ενέργεια  

  

ΕΣ - 5:  
  

Προώθηση της  
βιώσιμης  
ανάπτυξης και  
της  
αποτελεσματική 
ς διαχείρισης  
των φυσικών  
πόρων, όπως το  
νερό, το έδαφος  
και ο αέρας 

  

ΕΣ - 6:  
  

Συμβολή στην  
προστασία της  
βιοποικιλότητας 
, ενίσχυση των  
υπηρεσιών  
οικοσυστήματο 
ς και διατήρηση  
οικοτόπων και  
τοπίων 

  

ΕΣ - 7:  
Προσέλκυση  
νέων γεωργών  
και  
διευκόλυνση  
της  
επιχειρηματικής  
ανάπτυξης στις  
αγροτικές  
περιοχές 

  

ΕΣ - 8:  
  

Προώθηση της  
απασχόλησης,  
της ανάπτυξης,  
της κοινωνικής  
ένταξης και της  
τοπικής  
ανάπτυξης στις  
αγροτικές  
περιοχές,  
συμπεριλαμβαν 
ομένης της βιο - 
οικονομίας και  
της βιώσιμης  
δασοκομίας 

  

ΕΣ - 9:  
  

Βελτίωση της  
ανταπόκρισης  
της γεωργίας  
της ΕΕ στις  
απαιτήσεις της  
κοινωνίας όσον  
αφορά τα  
τρόφιμα και την  
υγεία,  
συμπεριλαμβαν 
ομένης της  
απαίτησης για  
ασφαλή,  
θρεπτικά και  
βιώσιμα  
τρόφιμα,  
απορρίμματα  
τροφίμων,  
καθώς και για  
καλή  
μεταχείριση  
των ζώων 

  

1 
  2 

  3 
  9 

  4 
  3 

  1 
  1 

  5 
  

Κύρια συνεισφορά 
  

Δευτερεύουσα συνεισφορά 
  

5 
  6 

  6 
  9 

  7 
  8 

  9 
  7 

  8 
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ΓΓεεννιικκήή  αανναασσκκόόππηησσηη  ττηηςς  

κκυυππρριιαακκήήςς  γγεεωωρργγίίααςς  κκααιι  

κκττηηννοοττρροοφφίίααςς  
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Α1. Η υφιστάμενη  κατάσταση της Κυπριακή οικονομίας  

Πληθυσμός (CCI 1) 

Τα πληθυσμιακά δεδομένα αποτυπώνουν  αύξηση του πληθυσμού της χώρας μεταξύ των 

ετών 2013 (έτος αναφοράς στο ΠΑΑ) και 2019 που είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Η 

αύξηση ανέρχεται στο 1.1.% (σε απόλυτους αριθμούς 9.899 κάτοικοι).   

 

Ηλικιακή διάρθρωση (CCI 2) 

Η ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού της χώρας όπως αποτυπώνεται στο ΠΑΑ (έτος 

αναφοράς 2013) παρουσιάζει μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα νεότερα δεδομένα 

(τιμές 2019) . Ελαφρά μείωση παρουσιάζει   η ποσοστιαία συμμετοχή της  ηλικιακής ομάδας 

15-64 ετών, (-2% και διαμορφώνεται πλέον στο 68,) με αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού  της 

ηλικιακής ομάδος άνω των 64 ετών, (+2% και διαμορφώνεται πλέον σε 15,9%), ενώ τέλος 

διατηρείται  σταθερό το ποσοστό της ηλικιακής ομάδας  0-15 ετών (16,2%) . Η δημογραφική 

σύνθεση της Κύπρου παραμένει ευνοϊκότερη της ΕΕ -28 με το  ποσοστό της ηλικιακής 

ομάδος των άνω των 64 να είναι σημαντικά χαμηλότερο στην Κύπρο (15,9% έναντι 20,0%) 

στην ΕΕ-28. Η απουσία δεδομένων σε επίπεδο περιοχών (λόγω του ότι η Κύπρος στο 

σύνολο της χαρακτηρίζεται ως ενδιάμεση αστική) δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων 

αναφορικά με το βαθμό γήρανσης στις αγροτικές περιοχές.      

 

Έδαφος (CCI 3) 

Δεν έχει εφαρμογή στην Κύπρο που το σύνολο της χώρας εντάσσεται με βάση την κοινή 

μεθοδολογία ΟΟΣΑΑ – Ε.Ε στις ενδιάμεσες αγροτικές περιοχές.   

 

 Πληθυσμιακή πυκνότητα (CCI 4) 

Ο δείκτης της πληθυσμιακής πυκνότητας, παρουσιάζει ελαφρά μείωση με βάση τα δεδομένα 

του έτους 2019 και   διαμορφώνεται σε 92 κατ./ km2  έναντι 93,8 κατ./ km2  το έτος 2012 που 

αποτελεί το έτος αναφοράς στο αρχικό ΠΑΑ . Η πληθυσμιακή πυκνότητα της Κύπρου 

υπολείπεται του μέσου όρου της Ε.Ε  (108,5  κατ./ km2)   

 

Ποσοστό απασχόλησης (CCI 5) 

Βελτίωση των συνθηκών  στην  αγορά εργασίας καταγράφεται από την αύξηση του ποσοστού 

απασχόλησης το 2019.  Το ποσοστό απασχόλησης  στο σύνολο του πληθυσμού 15 – 64 

ετών το 2013 (έτος αναφοράς)  ήταν 61,7% και διαμορφώνεται  το 2019  στο 70,5%, ποσοστό 

που υπερτερεί σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό όρο (68,4%). Η αύξηση του 

ποσοστού απασχόλησης παρατηρείται και στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες με το ίδιο 

ποσοστό (+5,8%), εξακολουθεί όμως  να παραμένει σημαντικά υψηλότερο το ποσοστό 

απασχόλησης των ανδρών έναντι των γυναικών (76,2% έναντι 65,2%) Το ποσοστό 

απασχόλησης της Κύπρου (70,5%) είναι ελαφρώς πιο ψηλός από τον μέσο όρο της ΕΕ  

(68,4%). 

Στις αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές  παρατηρείται  αύξηση του ποσοστού 

απασχόλησης κατά + 7,8% (υψηλότερο σε σχέση με το ποσοστό απασχόλησης σε σύνολο 

χώρας) μεταξύ των ετών 2013 (έτος αναφοράς στο Πρόγραμμα) και 2019.  Τα ποσοστά 

απασχόλησης είναι οριακά χαμηλότερα στις αγροτικές (αραιοκατοικημένες) περιοχές σε 

σχέση με το σύνολο της χώρας αλλά η απόκλιση παραμένει με το μέσο όρο του ποσοστού 

απασχόλησης στις αγροτικές αραιοκατοικημένες   στην Ε.Ε  το 2019 να είναι 68,4% έναντι 

68,1% της Κύπρου.   
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Ποσοστό αυτοαπασχόλησης (CCI 6) 

Το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων το 2018 μειώνεται περαιτέρω (-3,2% έναντι του 

2013) και διαμορφώνεται  στο 11,7%, που είναι  πλέον  χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο (13,5%). Η συνεχιζόμενη μείωση του ποσοστού των αυτοαπασχολουμένων στην 

Κυπριακή αγορά εργασίας αναδεικνύει την μεταβολή στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της 

απασχόλησης και την προσαρμογή  του προ της κρίσης παραγωγικού μοντέλου της χώρας.  

 

Ποσοστό ανεργίας (CCI 7) 

Το ποσοστό ανεργίας    μειώνεται   σημαντικά και διαμορφώνεται πλέον στο 8,4%  (2018) 

έναντι 15,9% το 2013, διατηρείται όμως σε  υψηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο της Ε.Ε 

(7,3%), ενώ σημαντική μείωση αποτυπώνεται και στο ποσοστό της συνολικής νεανικής 

ανεργίας ( ομάδα ηλικιών 15 – 24 ετών) που διαμορφώνεται σε  20,1% το 2018 έναντι 38,8% 

το 2013. 

Στις αγροτικές (αραιοκατοικημένες) περιοχές το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει σημαντική  

μείωση (9,1%, το 2018 έναντι 15,9% το 2013). Ελαφρά ψηλότερο  είναι το ποσοστό ανεργίας 

των νέων στις αγροτικές περιοχές  σε σχέση με το ποσοστό ανεργίας των νέων στο σύνολο 

της χώρας (9,1% στις αγροτικές περιοχές έναντι 8,4% σε σύνολο χώρας) αλλά παραμένει  

υψηλότερο από το αντίστοιχό ποσοστό της Ε.Ε (6,3%).   

 

Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (CCI 8) 

Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης αποτυπώνονται  στην  μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 

σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) με τιμή βάση ΕΕ27=100,. Από το 91 το 2012 το 

2018 πέφτει στο 89,9 της ΕΕ-27.  Δεν υπάρχουν στοιχεία ΑΕΠ σε επίπεδο αγροτικών 

περιοχών.  

 

Ποσοστό φτώχειας (CCI 9) 

Το ποσοστό φτώχιας του πληθυσμού διευρύνεται οριακά (από 23,8%  έτος αναφοράς το 

2012 σε 23,9%) το 2018. Υψηλότερο παραμένει το ποσοστό φτώχιας στις αραιοκατοικημένες 

αγροτικές περιοχές σε σχέση με το ποσοστό φτώχιας στη χώρα μέσο όρο της χώρας   που 

ανέρχεται  σε  26,4% το 2018 συρρικνωμένο σε σχέση με το 2012 ( 30,2% ) αλλά παραμένει  

υψηλότερο από  το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ -28 το 2018 που είναι 23,6%.    

 

Διάρθρωση της οικονομίας (ΑΠΑ) (CCI 10) 

Μεταξύ των ετών 2013 που αποτελεί το έτος αναφοράς για το ΠΑΑ και του 2019 που 

υπάρχουν τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία παρατηρείται  σημαντική αύξηση  της 

Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ)  της Κυπριακής  οικονομίας κατά +17,4%. 

Αναφορικά με την επιμέρους συμβολή των τομέων της οικονομίας στην  ΑΠΑ της Κυπριακής 

οικονομίας  μεταξύ των ετών 2013 και 2019 παρατηρείται ελαφρά μείωση της συμβολής του 

πρωτογενή (από 2,7%  σε 2,3%), ελαφρά αύξηση του δευτερογενή  (από 12,8%  σε 14,1%) 

και μείωση της συμβολής του τριτογενή (από 84,5%  σε 83,6%). 

 Σε επίπεδο Ε.Ε η συμβολή των επιμέρους οικονομικών τομέων στην  ΑΠΑ της Ευρωπαϊκής 

οικονομίας  είναι 1,8% για τον πρωτογενή, 25,5% για τον δευτερογενή, δευτερογενή και 

72,7% για τον τριτογενή. Η  σύνθεση της Κυπριακής ΑΠΑ παρουσιάζει σημαντικές διαφορές 

σε σχέση με την ΕΕ λόγω της ελαφρά  ψηλότερης συμβολής  του Πρωτογενή (2,3% στην 

Κύπρο έναντι 1,8% ΕΕ -28,  της σημαντικά μειωμένης συμβολής  του Δευτερογενή (14,1% 

στην Κύπρο έναντι 25,5% ΕΕ -28) και την σημαντικά μεγαλύτερη συμβολή  του Τριτογενή 

τομέα στην  Κυπριακή οικονομία.(83,6% έναντι 72,7% ΕΕ -28). 



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της κυπριακής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών 
(Ανάλυση SWOT)  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  21.04.2021 12 

 

Διάρθρωση της απασχόλησης (CCI 11) 

Η αύξηση της  ΑΠΑ συνοδεύεται από την σημαντική αύξηση της απασχόλησης την περίοδο 

2013 -2019 (αύξηση των απασχολουμένων κατά +16%). Οι μεταβολές στη συμβολή των 

τομέων παραγωγής στην οικονομία  δεν  συνοδεύτηκαν με  σημαντική  διαφοροποίηση της 

απασχόλησης ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Αναλυτικότερα η κατανομή της 

απασχόλησης στους τομείς οικονομικής  δραστηριότητας διατηρείται σχεδόν αμετάβλητη   

μεταξύ των ετών  2013 και 2019 (3,4 στον πρωτογενή, 17,5% στον δευτερογενή και 79% στον 

τριτογενή).  

 Σε επίπεδο ΕΕ -27 η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα κινείται ελαφρά υψηλότερα  σε 

σχέση με την Κύπρο  (4,5%  το 2019)  στο δευτερογενή τομέα αρκετά υψηλότερα στο 22,6% 

ενώ τέλος στο τριτογενή τομέα το ποσοστό απασχόληση στην Ε.Ε υπολείπεται (72,9%) 

σημαντικά σε σχέση με τη χώρα (79%). Τα δεδομένα για την διάρθρωση της απασχόλησης 

αντλούνται  από την Ετήσια Έρευνα Εργατικού Δυναμικού και δεν αντιστοιχίζονται με τα 

δεδομένα για την απασχόληση στην γεωργία που αντλούνται από τις Γεωργικές Στατιστικές.  

 

Παραγωγικότητα της εργασίας ανά οικονομικό τομέα (CCI 12) 

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Κύπρο παρουσιάζει ελαφρά αύξηση  μεταξύ των ετών 

2013 (έτος αναφοράς) στο Πρόγραμμα και το 2019 (αύξηση κατά 3,2%). Σε επίπεδο 

οικονομικών τομέων στο πρωτογενή (γεωργία, αλιεία, δασοκομία) σημειώνεται αύξηση (2,6%)  

από 29.007€/εργαζόμενο το 2013  σε 29.747,2€/εργαζόμενο αλλά εξακολουθεί να παραμένει 

υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε..Ε που είναι 23.649,7 €/εργαζόμενο. Η 

παραγωγικότητα της εργασίας  αυξάνεται  στο δευτερογενή (από 33.879€/εργαζόμενο σε 

37.281,6€/εργαζόμενο (αύξηση κατά 10%), ενώ αντίθετα αυξάνεται ελαφρά (+2,4%) η 

παραγωγικότητα στο τριτογενή (από 44.591€/εργαζόμενο σε 45.675,5€/εργαζόμενο. Παρά τις 

σχετικές αυξομειώσεις η παραγωγικότητα της εργασίας στον πρωτογενή αντιστοιχεί στο 68% 

της παραγωγικότητας της εργασίας στην Κυπριακή οικονομία (29.747,2 €/εργαζόμενο στον 

πρωτογενή έναντι 43.657,1€/εργαζόμενο για το σύνολο της οικονομίας. Από την εξέταση της 

παραγωγικότητας της εργασίας ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι την 

μεγαλύτερη απόκλιση σε όρους παραγωγικότητας την παρουσιάζει ο δευτερογενής τομέας  

(37.281,6€/εργαζόμενο  στην Κύπρο έναντι 66.838€/εργαζόμενο σε ΕΕ -28). Ο μόνος τομέας 

οικονομικής δραστηριότητας που η παραγωγικότητα της εργασίας υπερβαίνει το μέσο όρο της 

ΕΕ -28 είναι ο πρωτογενής.   
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Α2. Οι αγροτικές περιοχές της Κύπρου 

Το μικρό μέγεθος της Κύπρου δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες για την σαφή 

διαφοροποίηση των περιοχών σε αστικές και αγροτικές. Με βάση την κατάταξη των 

περιοχών που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βασίζεται στον αναθεωρημένο 

ορισμό του ΟΟΣΑΑ που έχει ως βάση πληθυσμιακά κριτήρια, η Κύπρος στο σύνολο 

της θεωρείται ενδιάμεση αγροτική περιοχή (Intermediate rural area). 

Για σκοπούς εφαρμογής αγροτικής πολιτικών ο διαχωρισμός σε αστικές και 

αγροτικές βασίζεται στην ερμηνεία που δίνει το Τμήμα Πολεοδομίας του Υπουργείου 

Εσωτερικών και καθορίζει ως αστικές περιοχές εκείνες που καλύπτονται από τα 

Τοπικά Σχέδια των Πόλεων. Με βάση τον πιο πάνω διαχωρισμό η Στατιστική 

Υπηρεσία Κύπρου εκτιμά τις αγροτικές περιοχές σε μια έκταση 4,783 τ.χλμ και τις 

αστικές σε 637 τ.χλμ.με τη μέση πληθυσμιακή πυκνότητα (άτομα/ τ.χλμ) να ανέρχεται 

σε 6,90 και133,80 αντίστοιχα. Ως εκ τούτου ως αγροτικές περιοχές χαρακτηρίζονται 

379 κοινότητες και σε αυτές διαμένει το 33% (275,000 κάτοικοι περίπου – Απογραφή 

2011) των κατοίκων.  

Από την εξέταση των αγροτικών περιοχών προκύπτει έντονη απόκλιση και διαφορά 

στα χαρακτηριστικά και κατ’ επέκταση στις ανάγκες των διαφόρων αγροτικών 

περιοχών. Σε μεγάλο βαθμό, πλείστες των πεδινών περιοχών της υπαίθρου 

μπορούν πλέον να χαρακτηριστούν ως περιαστικές και παρουσιάζουν αύξηση στον 

πληθυσμό, καλύτερη δημογραφική σύνθεση (ηλικιακή ισορροπία) και περιορισμένη 

εξάρτηση από την γεωργική ενασχόληση. Σε αντίθεση, οι ημιορεινές/ ορεινές 

περιοχές παρουσιάζουν πληθυσμιακή αποψίλωση, γερασμένη πληθυσμιακή 

σύνθεση και σημαντική εξάρτηση από δραστηριότητες της αγροτικής οικονομίας. Σε 

ορισμένες δε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές η τάση φυγής και η έλλειψη 

ευκαιριών απασχόλησης ενδέχεται να οδηγήσουν τα επόμενα χρόνια τις περιοχές σε 

πλήρη εγκατάλειψη, με την τάση να είναι σχεδόν μη αναστρέψιμη. Ως εκ τούτου, οι 

ανάγκες των περιοχών διαφέρουν σε τέτοιο βαθμό που απαιτείται διαφορετική 

χωρική προσέγγιση και καταρτισμός ιδιαίτερων στρατηγικών ανάπτυξης. 

Ως ορεινές περιοχές με υψόμετρο ≥ 800 m ή υψόμετρο 500-800 m και κλίση 15% 

έχουν χαρακτηριστεί 106 κοινότητες με 9,350 εκτάρια ενώ στις λοιπές αγροτικές 

περιοχές κατατάσσονται 273 κοινότητες με 97.081 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης. Η 

έκταση των ορεινών περιοχών όπου τα σημαντικότερα προβλήματα είναι σαφώς 

μικρότερη των υπολοίπων αγροτικών περιοχών ενώ και ο πληθυσμός των περιοχών 

εκτιμάται γύρω στις 30.000, δηλαδή το 10% περίπου των αγροτικών περιοχών. 

Απαιτείται όμως μια διαφορετική προσέγγιση αγροτικής πολιτικής για τις δύο 

περιοχές τόσο σε σχέση με την γεωργία όσο και ευρύτερα με την αγροτική ανάπτυξη.  
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Α3. Η διάρθρωση της κυπριακής γεωργίας & κτηνοτροφίας 

Γεωργικές εκμεταλλεύσεις & απασχολούμενοι στη γεωργία 

Από την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. παρουσιάζεται μια συρρίκνωση των 

γεωργικών εκτάσεων η οποία όμως βαίνει προς σταθεροποίηση μετά το 2013. Μια 

σειρά παραγόντων που αναλύονται στις επόμενες ενότητες έχουν οδηγήσει στη 

σταδιακή έξοδο σημαντικού αριθμού αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη 

μείωση του αριθμού τους κατά 22% μεταξύ των ετών 2005 -2016 σε 34.940 ενώ κατά 

την ίδια περίοδο ο αριθμός των ‘πολύ μικρών’ εκμεταλλεύσεων που στα πλαίσια της 

Eurostat καταγράφονται ως εκμεταλλεύσεις ημιαυτοσυντήρησης (semi-subsistence 

farms), παρουσιάζουν αύξηση κατά 27% σε 19,560. Παρατηρείται με βάση τα 

στοιχεία αυτά ένας δυϊσμός στην κυπριακή γεωργία όπου ένας μεγάλος αριθμός 

εκμεταλλεύσεων δεν λειτουργεί με βάση οικονομικά κριτήρια επαγγελματικής 

γεωργίας αλλά εντάσσεται σε ένα πλαίσιο πολυλειτουργικών δραστηριοτήτων με το 

γεωργικό εισόδημα να αποτελεί ένα (αδιευκρίνιστο) μέρος του συνολικού 

οικογενειακού εισοδήματος.   

Διάγραμμα: 1.1: Εξέλιξη αριθμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
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Πηγή: Eurostat: Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 
2 regions [ef_m_farmleg] 

Παρά τη μείωση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων, ο συνολικός αριθμός 

απασχολούμενων στη γεωργία  (εκφρασμένος ως μονάδες απασχολούμενης 

εργασίας (ΜΑΕ)) παρουσιάζει (α) σχετική σταθερότητα μεταξύ των ετών 2010-14 και  

2016-19 και (β) μια απώλεια 4.000 ΜΑΕ (16% του δυναμικού του) που σημειώθηκε 

κυρίως τα έτη 2014-16 (διάγραμμα 1.2).  Η παρατηρούμενη μείωση επηρεάζει 

σαφώς περισσότερο την κατηγορία ‘non salaried’ στην οποία περιλαμβάνονται τα 

μέλη της οικογενείας που απασχολούνται στην εκμετάλλευση και καταγράφει 

απώλειες από 18.000 σε 15.301 μεταξύ των ετών 2010-19. Κατά την ίδια περίοδο, οι 

μισθωτοί εργάτες παρουσιάζουν μείωση από 7.400 σε 6.280 Με βάση στοιχεία της 

Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου1 για το 2017 που αφορά σε συνολικούς αριθμούς 

απασχολουμένων, στον τομέα της γεωργίας απασχολείτο το 4.1% του εργατικού 

δυναμικού έναντι 5.6% που ήταν το 2008.   

Διάγραμμα 1.2:   Απασχολούμενοι στη γεωργία (σε ΜΑΕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Eurostat: Agricultural labour input statistics: absolute figures (1 000 annual work units) 
[aact_ali01] 

Χρησιμοποιούμενες Γεωργικές Εκτάσεις (ΧΓΕ) 

Σε συνάφεια με τη μείωση του αριθμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων καταγράφεται, 

μεταξύ των ετών 2005-16 μείωση των ΧΓΕ κατά 27% και μείωση της αξίας 

παραγωγής (εκφρασμένο σε standard output) κατά 15% σε €616,7εκ. με την πτωτική 

πορεία να παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης και οριακή αναστροφή από το έτος 

2013. 

Διάγραμμα: 1.3: Εξέλιξη εκτάσεων και αξίας παραγωγής (εκτάρια  / €) 

 

 

 

                                                
1 Κυριότεροι δείκτες του Γεωργικού Τομέα, 1960-2017 
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Πηγή: Eurostat: Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 
2 regions [ef_m_farmleg] 

Με βάση ετήσια στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ομαδοποιημένα σε τομείς 

καλλιεργειών για τα έτη 2009-2017 (διάγραμμα 1.4), η προαναφερόμενη μείωση των 

συνολικών εκτάσεων φαίνεται να αποτυπώνεται σε όλες τις καλλιέργειες πλην των 

κτηνοτροφικών φυτών. Οι απώλειες εκτάσεων παρουσιάζονται εντονότερα στις 

δενδρώδεις (μόνιμες) καλλιέργειες, σε αντίθεση με τις ετήσιες αρδεύσιμες 

καλλιέργειες (λαχανικά και πατάτες).   

 

Διάγραμμα 1.4: Διαφοροποίηση στις γεωργικές εκτάσεις 2009/2017 

 
Πηγή: Γεωργικές Στατιστικές – Χρονοσειρές, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Ως αποτέλεσμα των μεταβολών στη διάρθρωση των γεωργικών εκτάσεων, η πλέον 

πρόσφατη καταγεγραμμένη εικόνα ως αποτυπώνεται στα συγκεντρωτικά δεδομένα 

της Στατιστικής Υπηρεσίας για το έτος 2017, υπολογίζει τη συνολική ΧΓΕ σε περίπου 

122.000 εκτάρια με το 41% να αξιοποιείται για κτηνοτροφικά φυτά ενώ τα σιτηρά 

περιορίζονται στο 17%. Σημαντικό μερίδιο των εκτάσεων αναφέρεται στην 

αγρανάπαυση (14%) με το υπόλοιπο 28% να κατανέμεται σε άλλες καλλιέργειες με 

κυριότερες τις ελιές/χαρουπιές (10%), λαχανικά και πατάτες (6%) και τα αμπέλια 

(5%). Είναι άρα εμφανές ότι σχεδόν το ½ των συνολικών εκτάσεων γεωργικής γης 

αξιοποιείται για την παραγωγή/βόσκηση κτηνοτροφικών τροφών ενώ η 

αξιοποιούμενη γη για παραγωγή τροφίμων φυτικής προέλευσης περιορίζεται σε 

περίπου 53.000 εκτάρια (43% της ΧΓΕ).  

 Διάγραμμα 1.5: Χρησιμοποιούμενες Γεωργικές Εκτάσεις σε ‘000 εκτάρια (2017) 
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Πηγή: Γεωργικές Στατιστικές, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Διάρθρωση της αξίας παραγωγής 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια διαρκής ενίσχυση της θέσης της κτηνοτροφίας 

έναντι των κλάδων φυτικής παραγωγής, με αποτέλεσμα η κτηνοτροφία να ξεπερνά 

το 60% (2017:63%) στη συνολική ακαθάριστη αξία παραγωγής. Είναι προφανές, ως 

έχει προαναφερθεί, ότι και στη φυτική παραγωγή, με αναφορά στις εκτάσεις ΧΓΕ, 

σημαντικό μέρος της ΧΓΕ (ως αποτυπώνεται στις χρήσεις γης) αξιοποιείται για την 

παραγωγή ζωοτροφών με σκοπό την παραγωγή ζωικών προϊόντων για την εγχώρια 

αγορά και για εξαγωγή (κυρίως χαλλούμι). 

Διάγραμμα 1.6: Ακαθάριστη γεωργική παραγωγή  (‘000€) 
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Πηγή: Γεωργικές Στατιστικές, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου  
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Η κατανομή στην αξία παραγωγής των κυριότερων κλάδων της κυπριακής γεωργίας 

αποτυπώνεται στο πιο κάτω διάγραμμα 1,7 όπου είναι εμφανές πως η κτηνοτροφία 

βασίζεται (με σχετικά ισομερή σημασία) στους τρείς κλάδους αιγοπροβατοτροφίας, 

χοιροτροφίας και πτηνοτροφίας ενώ υψηλότερη είναι η συμβολή της αγελαδοτροφίας. 

Στη φυτική παραγωγή σημαντική σε αξία είναι η παραγωγή ετήσιων λαχανικών και 

πατατών ακολουθούμενη από την παραγωγή φρούτων. 

Διάγραμμα 1.7: Κατανομή ακαθάριστης αξία παραγωγής (μέσος όρος 2016-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Μια ιδιαίτερα σημαντική διαπίστωση είναι πως το 63% της συνολικής αξίας 

παραγωγής της Κύπρου που αφορά στους τέσσερις κλάδους της κτηνοτροφίας 

προέρχεται από 2.249 εκμεταλλεύσεις που αντιστοιχούν στο 6% περίπου του 

συνόλου των εκμεταλλεύσεων  και απασχολούν 5.600 περίπου άτομα2, δηλαδή το 

35% περίπου των απασχολούμενων στη γεωργία/κτηνοτροφία. Είναι επίσης 

σημαντικό να αναφερθεί ότι εξαιρουμένων των εκμεταλλεύσεων 

αιγοπροβατοτροφίας, το 50% της συνολικής ακαθάριστης αξίας παραγωγής για το 

έτος 206-17 (μέσος όρος) προέρχεται από 407 εκμεταλλεύσεις στους τομείς 

πτηνοτροφίας, χοιροτροφίας και αγελαδοτροφίας, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1,2% 

του συνολικού αριθμού εκμεταλλεύσεων. Ως εκ τούτου, πέραν του προαναφερόμενου 

δυϊσμού της κυπριακής γεωργίας σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων ημιαυτοσυντήρησης 

(semi-subsistence farms) που δεν λειτουργούν με οικονομικά κριτήρια και των άλλων 

εκμεταλλεύσεων, σημειώνεται και ένα άλλο διαρθρωτικό χαρακτηριστικό όπου ένας 

πολύ μικρός αριθμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων παράγει το μεγαλύτερο 

ποσοστό στην αξία της αγροτικής παραγωγής της χώρας. 

Κτηνοτροφικά προϊόντα 

Τα κυριότερα παραγόμενα προϊόντα στην κτηνοτροφία είναι το κρέας (49,7%) και το 

γάλα (44,7%).  Μικρότερη συνεισφορά έχει ο κλάδος της αυγοπαραγωγής (4.3%) 

                                                
2 Τα στοιχεία προέρχονται από Επισκοπήσεις του Τμήματος Γεωργίας για τα έτη 2018 (Αγελαδοτροφία, 
Αιγοπροβατοτροφία, Χοιροτροφία) και 2017 (Πτηνοτροφία)  
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ενώ αμελητέα σε αξία θεωρείται η συνεισφορά των λοιπών προϊόντων (μαλλί, μελί 

κλπ). Στο πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των διαφόρων 

κτηνοτροφικών προϊόντων ως προς την αξία παραγωγής. 

Διάγραμμα 1.8: Ακαθάριστη αξία στην κτηνοτροφική παραγωγή € 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Η αξία παραγωγής κρέατος (2017) παρουσιάζεται στο επόμενο διάδραμμα. Η αξία 

παραγωγής του χοιρινού ανέρχεται στα €83,5 εκ  (43,1%) και των πουλερικών στα 

€64,3 εκ (33,2%). Μικρότερη συνεισφορά στη συνολική αξία έχει η παραγωγή βόεϊου 

(7,4%), πρόβειου (8,5%) και αιγινού κρέατος (5,5%). Η παραγωγή κρέατος 

συγκετρώνεται στους τομείς χοιροτροφίας και πτηνοτροφίας ενώ η παραγωγή 

γάλακτος αποτελεί επ΄σιης σημαντικό μέρος της κτηνοτροφικής παραγωγής. 

Σημειώνεται ότι την τελευταία δεκαετία, η παραγωγή κρέατος (σε βάρος) παρουσιάζει 

συρρίκνωση (βλ διάγραμμα 1.10) κατά 18% ενώ η παραγωγή γάλακτος παρουσιάζει 

σημαντική αύξηση (διάγραμμα 1.11) που ξεπερνά σε συνολικό ποσοστό το 45%. 

Διάγραμμα 1.9: Αξία παραγωγής κρέατος σε ‘000€ (2017) 

 
Πηγή: Γεωργικές Στατιστικές, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου  
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Διάγραμμα 1.10: Παραγωγή κυριότερων  κτηνοτροφικών προϊόντων (τόνοι) 2009-2017 

 

Κρέας 

 
Γάλα 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Πίνακας 1.1 : Παραγωγή γάλακτος (2014-2018) σε τόνους 

Πηγή: Επισκόπηση Αγελαδοτροφίας / Αιγοπροβατοτροφίας 2018, Τμήμα Γεωργίας 

Είναι εμφανές ότι η παραγωγή κρεάτων είναι το κύριο κτηνοτροφικό προϊόν και 

αποτελεί το 30% της συνολικής αξίας παραγωγής. Όμως, η πορεία αύξησης της 

παραγωγής στην κτηνοτροφία βασίζεται στην παραγωγή γάλακτος το οποίο 

προορίζεται για την τυροκομική βιομηχανία ως νωπό και για την παραγωγή 

τυροκομικών προϊόντων. 

Προϊόντα φυτικής παραγωγής: 

Η φυτική παραγωγή το 2017 ανήλθε στα €235εκ και προέρχεται από  προϊόντα που  

ομαδοποιούνται σε τέσσερις παραγωγικούς κλάδους με τον τομέα των λαχανικών να 

έχει ι τη μεγαλύτερη συνεισφορά με €50εκ. (21,7%). Ακολουθεί ο τομέας των 

πατατών με €36,7εκ (15,6%) και των κτηνοτροφικών φυτών με €31,5εκ (13,4%).  

Διάγραμμα 1.11: Ακαθάριστη αξία στη φυτική παραγωγή € 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Πρόβειο γάλα 23,553 25,853 27,477 31,353 33,150

Αιγινό γάλα 22,218 22,937 24,146 29,472 31,472

Αγελαδινό γάλα 158,850 163,310 200,400 216,368 228,076

Σύνολο Αιγοπρόβειου 45,771 48,790 51,623 60,825 64,622

Συνολική Γαλακτοπαραγωγή 204,621 212,100 252,023 277,193 292,698

Παραγωγή γάλακτος 2014-2018 (tones)
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Η συνολική εικόνα παραγωγής προϊόντων φυτικής προέλευσης τα τελευταία 10 

χρόνια είναι κυρίως πτωτική με τάσεις σταθεροποίησης για την κύρια κατηγορία των 

λαχανικών. Δεν σημειώνεται κάποια ξεκάθαρη τάση αύξησης σε οποιαδήποτε 

κατηγορία και αυτό οφείλεται στις σταθεροποιητικές τάσεις ζήτησης στην εγχώρια 

αγορά και στη στασιμότητα / υποχώρηση των εξαγωγών (βλέπε Ειδικό Στόχο 2). 

Διάγραμμα 1.12: Μεταβολή παραγωγής κύριων προϊόντων φυτικής προέλευσης (τόνοι) 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Τα παραπάνω δεδομένα επιβεβαιώνουν τη ψηλή εξάρτηση της Κύπρου από την 

κτηνοτροφία. Η χοιροτροφία και η πτηνοτροφία εξυπηρετούν κυρίως την εγχώρια 

αγορά και χαρακτηρίζονται ως κλάδοι με σχετική σταθερότητα, αν και τα τελευταία 

χρόνια αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από εισαγωγές. Από την άλλη η θετική 

πορεία στην εξαγωγή τυροκομικών προϊόντων αυξάνει την προοπτική για 

βιωσιμότητα στον πρωτογενή τομέα στους κλάδους της αγελαδοτροφίας και της 

αιγοπροβατοτροφίας.  

 



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της κυπριακής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών 
(Ανάλυση SWOT)  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  21.04.2021 22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ΕΕννόόττηητταα  ΒΒ’’  

ΚΚααττααγγρρααφφήή  ττηηςς  υυφφιισσττάάμμεεννηηςς  

κκααττάάσστταασσηηςς  μμεε  ββάάσσηη  ττοουυςς  

ΕΕιιδδιικκοούύςς  ΣΣττόόχχοουυςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΠΠ  22002211--2277  



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της κυπριακής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών 
(Ανάλυση SWOT)  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  21.04.2021 23 

ΕΕιιδδιικκόόςς  σσττόόχχοοςς  11::  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηη  ββιιώώσσιιμμωωνν  γγεεωωρργγιικκώώνν  

εειισσοοδδηημμάάττωωνν  κκααιι  ααννθθεεκκττιικκόόττηηττααςς  σσεε  οολλόόκκλληηρρηη  ττηηνν  ΈΈννωωσσηη  γγιιαα  

ττηη  σσττήήρριιξξηη  ττηηςς  εεππιισσιιττιισσττιικκήήςς  αασσφφάάλλεειιααςς  

1.1 Το γεωργικό εισόδημα  

1.1.1. Δείκτης ελκυστικότητας του γεωργικού επαγγέλματος  

Ο βαθμός προσέλκυσης ή/και διατήρησης του γεωργικού επαγγέλματος αποτελεί 

κρίσιμο παράγοντα  για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας κάθε κράτους στο 

πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τους κινδύνους από μια πιθανή επιδημία 

όπως αυτή του COVID-19, κρίσεων στην αγορά ή και άλλων παραγόντων (π.χ. 

κλιματικοί) που επηρεάζουν την γεωργική παραγωγή και τη διάθεση των γεωργικών 

προϊόντων, η διατήρηση ενός σημαντικού ποσοστού αυτάρκειας κρίνεται 

περισσότερο απαραίτητη για την Κύπρο λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα και των 

περιορισμένων ροών τροφοδοσίας από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο βαθμός 

προσέλκυσης εξαρτάται κυρίως από τη συγκριτική εξέλιξη του γεωργικού 

εισοδήματος σε σχέση με το μέσο μισθό στην οικονομία, ως μια ενδεικτική σχέση για 

το πιθανό ευκαιριακό κόστος από την ενασχόληση με τη γεωργία. Τα δεδομένα 

αναφορικά με το οικογενειακό γεωργικό εισόδημα3, σύμφωνα με  τα στοιχεία της 

Eurostat για την Κύπρο, όπως αποτυπώνονται στο διάγραμμα 1.13, προσδιορίζουν 

τον σχετικό δείκτη οικογενειακού γεωργικού εισοδήματος στο 79% περίπου του 

μέσου μισθού της οικονομίας, με σημαντικά αυξητικές τάσεις μετά το 2014, από 49% 

σε 79% (διάγραμμα 1.14). Η αυξητική τάση είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της 

στασιμότητας  (πτώση την περίοδο 2013-2016 λόγω των συνεπειών της οικονομικής 

κρίσης και της εφαρμογής του Προγράμματος οικονομικής προσαρμογής) που 

παρατηρείται στο μέσο ακαθάριστο μισθό στην οικονομία και της αύξησης του 

γεωργικού εισοδήματος (διάγραμμα 1.15). Παρόλα αυτά, το οικογενειακό γεωργικό 

εισόδημα διατηρείται πιο ψηλά από το μέσο όρο της ΕΕ σχεδόν καθ’ όλη την περίοδο 

2005-2017 (διάγραμμα 1.16). Σε οικονομικούς όρους, το μέσο ετήσιο οικογενειακό 

γεωργικό εισόδημα για την Κύπρο κατά την περίοδο 2016-18, κυμαίνεται στα 

€17.500 υπερβαίνοντας κατά 20-25% το αντίστοιχο εισόδημα στην ΕΕ28.  

Από τα δεδομένα συμπεραίνεται ότι η ιδιαίτερα αρνητική θέση των γεωργικών 

εισοδημάτων στην οικονομία είχε μεν προεκτάσεις στη βιωσιμότητα των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και οδήγησε σε συρρίκνωση του επαγγέλματος, αλλά τα τελευταία 

πέντε χρόνια διαφαίνεται μια μερική αναστροφή της όλης κατάστασης με βελτίωση 

του συσχετισμού του γεωργικού εισοδήματος έναντι του (οριζόμενο ως ευκαιριακό 

κόστος) μέσου μισθού στην οικονομία, οφειλόμενο όμως και στη στασιμότητα που 

παρατηρείται στον μέσο μισθό στην οικονομία. 

                                                
3 Δείκτης πλαισίου Ι.01 – Agricultural Enterprise Income 
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Διάγραμμα 1.13: Οικογενειακό Γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο4 σε σχέση με το μέσο 
μισθό στην οικονομία (€/ ώρα εργασίας) 

Πηγή: Analytical factsheet for Cyprus: Nine objectives for a future Common Agricultural Policy, Sep. 
2019 

Διάγραμμα 1.14: Οικογενειακό Γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο σε σχέση με το μέσο 

μισθό στην οικονομία (€/ ώρα εργασίας) 

Πηγή: Ανάλυση δεδομένων από Eurostat ( Economic accounts for agriculture - values at current prices 
[aact_eaa01]) και Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Διάγραμμα 1.15: Συγκριτική απεικόνιση  γεωργικού εισοδήματος και μισθών στην οικονομία  

(σε €/ ώρα εργασίας) 

 
Πηγή: Ανάλυση δεδομένων από Eurostat (Economic accounts for agriculture - values at current prices 

[aact_eaa01]) και Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

                                                
4 Agricultural enterprise income per worker 
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Διάγραμμα 1.16: Συγκριτική απεικόνιση εξέλιξης γεωργικών εισοδημάτων Κύπρου και ΕΕ27  

(σε € ετησίως) 

Πηγή: Eurostat: Economic accounts for agriculture - values at current prices [aact_eaa01] / Agricultural 
labour input statistics: absolute figures (1 000 annual work units) [aact_ali01] 

Όμως, παρά την σταδιακή σύγκλιση των εισοδημάτων, ακόμα και σε μια περίοδο 

όπου παρατηρείται στασιμότητα στο μέσο ακαθάριστο μισθό στην οικονομία της 

Κύπρου, το γεωργικό εισόδημα συνεχίζει να υπολείπεται του μέσου μισθού στην 

οικονομία κατά περίπου 20%. Αν ληφθεί υπόψη ότι (α) το 70% του γεωργικού 

πληθυσμού είναι άντρες και (β) ο μέσος μισθός στην οικονομία για τους άντρες είναι 

περίπου 10% ψηλότερος του μέσου μισθού στην οικονομία, η ψαλίδα εισοδημάτων 

για τους περισσότερους γεωργούς σε σχέση με τον μέσο ακαθάριστο μισθό για την 

κυπριακή οικονομία υπολογίζεται γύρω στο 30%. Αποτέλεσμα τούτου είναι πως 

παρά τη διαχρονική βελτίωση των δεδομένων απασχόλησης στη γεωργία,  το 

γεωργικό επάγγελμα παραμένει μη ελκυστικό, όσον αφορά την άσκηση της γεωργίας 

με οικονομικούς όρους, για την είσοδο νέων και την ανανέωση των γενεών.   Από την 

άλλη, ο ψηλός δείκτης ανεργίας τα τελευταία πέντε χρόνια ο οποίος από το ψηλότερο 

σημείο του 16% (2013-14) μειώθηκε στο 7% (2019) αποτέλεσε παράγοντα με 

δυνητικά θετικό  αντίκτυπο στη συγκράτηση του γεωργικού ανθρώπινου δυναμικού 

όμως αυτή η πρόσκαιρη αδυναμία της οικονομίας δεν μπορεί να αποτελεί μια 

διαχρονική ‘ευκαιρία’ για διατήρηση του γεωργικού δυναμικού ακόμα και με αυτά τα 

δεδομένα. 

1.1.2. Διαχρονική Εξέλιξη και σταθερότητα στο γεωργικό εισόδημα  

Ο δείκτης καθαρής προστιθέμενης αξίας (Ι.02 - agricultural factor income) ανά 

μονάδα απασχολούμενης εργασίας (ΚΠΑ/ΜΑΕ), ο οποίος υπολογίζει την αμοιβή των 

συντελεστών παραγωγής ανά ΜΑΕ, με έτος βάσης το 2010, αντικατοπτρίζει τόσο την 

αρνητική επίπτωση της οικονομικής κρίσης τα έτη 2012-2014 όσο και την αυξητική 

πορεία του γεωργικού εισοδήματος από το 2015 και μετά,  με αποτέλεσμα την 

αύξηση του κατά 30% ξεπερνώντας οριακά τον αντίστοιχο δείκτη στην ΕΕ27 

(διάγραμμα 1.17). Σε απόλυτους αριθμούς η ΚΠΑ εκτιμάται γύρω στις €16.000 και 

βρίσκεται σε σύγκλιση τα τελευταία 5 χρόνια με τον μέσο όρο της ΕΕ27 (διάγραμμα 

1.18). 
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Διάγραμμα 1.17: Index of the real income of factors in agriculture per annual work unit 

(2010:100)  

Πηγή: Eurostat Table: Economic accounts for agriculture - agricultural income (indicator A) [aact_eaa06] 

Γράφημα 1.18: Agricultural factor income per annual work unit (AWU) 

 

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat, Table: Economic accounts for agriculture - values at real prices (aact eaa04)  

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, η γενική εικόνα των εισοδημάτων στον γεωργικό 

τομέα τα τελευταία τέσσερα χρόνια παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα  η οποία 

ακολουθεί μια διορθωτική πορεία εξόδου από την οικονομική κρίση των ετών 2013-

2014. Σημειώνεται δε ότι η έξοδος από την κρίσιμη περίοδο των ετών 2013-14 

επιτυγχάνεται με μια μέση αύξηση στο οικογενειακό γεωργικό εισόδημα κατά 40% και 

στην Καθαρή Προστιθέμενη Αξία (ΚΠρΑ) κατά 30%.5  

Μια πιο λεπτομερής ανάλυση κατά τάξεις μεγέθους με βάση την με ΚΠρΑ/ ΜΑΕ των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως αποτυπώνονται από τα ετήσια δεδομένα του 

Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής της Ε.Ε. (ΔΙΓΕΛΠ) Κύπρου, δεικνύει μια σημαντική 

αύξηση στις τάξεις μεγέθους (2) έως (4) (εκμεταλλεύσεις με ΚΠρΑ/ ΜΑΕ μεταξύ 

€8.000 και €100.000) για την περίοδο μεταξύ 2013 και 2017 έναντι μιας σχετικής 

σταθεροποίησης στις τάξεις μεγέθους (1) και (5) (εκμεταλλεύσεις με ΚΠρΑ/ ΜΑΕ 

μεταξύ €2000-<€8000 και €100000-<€500.000). Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται και μια 

σχετική σταθερότητα εισοδημάτων μετά το 2015 για όλες τις εκμεταλλεύσεις 

(διάγραμμα 1.19).  Η σύγκριση των δεδομένων αυτών με τα αντίστοιχα δεδομένα της 

ΕΕ για εκμεταλλεύσεις άνω των €8.000 (κατηγορίες 2 έως 5)  υπολείπεται την 

αντίστοιχη  σε επίπεδο ΕΕ28 (διάγραμμα 1.20).  Η απόκλιση αυτή να διευρύνεται στις 

μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις (άνω των €100.000 ΚΠρΑ/ ΜΑΕ). Η διαφορά αυτή  

                                                
55 Υπολογίστηκε ως μέσος όρος ετών 2011-2014 έναντι του μέσου όρου 2015-2018 
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ενδεχόμενα να υποδηλώνει μια έλλειψη ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής γεωργίας 

(διάγραμμα 1.20).  

Διάγραμμα 1.19: Καθαρή προστιθέμενη αξία/ ΜΑΕ κατά τάξη μεγέθους εκμεταλλεύσεων - 
Κύπρος 

 
Πηγή: ΔΙΓΕΛΠ (Farm Net Value Added / AWU (SE425)) 

Διάγραμμα 1.20: Σύγκριση Καθαρής προστιθέμενης αξίας/ ΜΑΕ, Κύπρος – ΕΕ28 (€) (2017) 

 
Πηγή: ΔΙΓΕΛΠ (Farm Net Value Added / AWU (SE425)) 
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Μια προσεκτική εξέταση των δεδομένων στο Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής, επιτρέπει 

το συμπέρασμα ότι το έλλειμα στην ΚΠΑ/ΜΑΕ μεταξύ Κύπρου και του μέσου όρου 

στην  ΕΕ28, παρουσιάζεται σε όλους τους παραγωγικούς τομείς.  

Παρά τη σχετική σταθερότητα των γεωργικών εισοδημάτων σε επίπεδο συνολικού 

αγροτικού τομέα, η αστάθεια των εισοδημάτων αποτελεί διαχρονικό ζήτημα σε 

ορισμένους τομείς της αγροτικής παραγωγής. Αυτό αποτυπώνεται τόσο μέσα από 

απόλυτους αριθμούς στο Διάγραμμα 1.21 όσο και στη βάση ποσοστών μεταβολής 

στη σύνθεση των Διαγραμμάτων 1.22. Η διαπιστωμένη πάντως βελτίωση των 

γεωργικών εισοδημάτων μετά το 2015 φαίνεται να επηρεάζει όλους τους επί μέρους 

τομείς αλλά παρατηρούνται σημαντικές ταλαντεύσεις σε ετήσια βάση σε τομείς όπως 

οι δενδρώδεις καλλιέργειες, η αιγοπροβατοτροφία και τα σιτηρά. 

 

Διάγραμμα 1.21: Καθαρή προστιθέμενη αξία/ΜΑΕ κατά τομέα παραγωγής 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής ΔΙΓΕΛΠ 
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Γράφημα 1.22: Δείκτες μεταβλητότητας μεικτής προστιθέμενης αξίας ανά ΜΑΕ για κύριους τομείς αγροτικής παραγωγής  

   

   

   
Πηγή: Farm Income Support, European Commission (https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardIndicators/FarmIncome.html) 

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardIndicators/FarmIncome.html
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1.2. Κίνδυνοι και παράγοντες αστάθειας των γεωργικών εισοδημάτων 

Η αστάθεια των γεωργικών εισοδημάτων αποτελεί αρνητικό στοιχείο στην 

διασφάλιση ανθεκτικότητας (resilience) και ανταγωνιστικότητας στον γεωργικό τομέα. 

Τα γεωργικά εισοδήματα ως αποτέλεσμα του όγκου παραγωγής και των τιμών 

επηρεάζονται τόσο από παράγοντες που διαφοροποιούν την παραγωγή όσο και από 

παράγοντες που διαφοροποιούν την τιμή του τελικού προϊόντος.  

Κλιματικοί παράγοντες που επηρεάζουν την γεωργική παραγωγή αφορούν, μεταξύ 

άλλων,(α) την παρατεταμένη ανομβρία που επιδρά αρνητικά στα εισοδήματα όλων 

των καλλιεργειών αλλά πρωτίστως στις ετήσιες ξηρικές και (β) τα ακραία φαινόμενα 

που επηρεάζουν τόσο τις δενδρώδεις καλλιέργειες στα ορεινά και ημιορεινά όσο και 

καλλιέργειες λαχανοκομίας και πατατών στα πεδίνα. Η διαπίστωση για αύξηση της 

έντασης  των ακραίων καιρικών φαινομένων στο μέλλον επεξηγείται αναλυτικά στο 

έγγραφο καταγραφής της Υφιστάμενης Κατάστασης του Περιβάλλοντος στην Κύπρο, 

ενώ η συχνότητα  των ακραίων καιρικών φαινομένων είναι ήδη αισθητή στην 

Κυπριακή γεωργία τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω στο 

μέλλον με ορατό τον κίνδυνο της ερημοποίησης. Επιπρόσθετοι παράγοντες 

αστάθειας στα γεωργικά εισοδήματα αποτελούν και η διαπραγματευτική θέση των 

παραγωγών στην αγροδιατροφική αλυσίδα, η κεφαλαιουχική επάρκεια των γεωργών/ 

κτηνοτρόφων, ο βαθμός οργάνωσης των τομέων παραγωγής αλλά και η ύπαρξη και 

η έγκαιρη εφαρμογή ή μη μέτρων διαμόρφωσης ενός πλαισίου στήριξης των 

γεωργικών εισοδημάτων σε περιόδους αστάθειας/ κρίσεων συμπεριλαμβανομένου 

και κρίσεων λόγω πανδημίας. 

 Οι επιπτώσεις από την αστάθεια των αγορών όσο και των τιμών πρώτων υλών στο 

γεωργικό εισόδημα επιβεβαιώνονται και με βάση στατιστικά δεδομένα. Παρατηρείται 

ότι μικρή πτώση στις τιμές παραγωγού (βλέπε διάγραμμα 1.23) συνοδευόμενη από 

μικρή αύξηση στις πρώτες ύλες (π.χ. φυτοφάρμακα - διάγραμμα 1.24) μπορεί να 

επιφέρει σημαντική απώλεια στο γεωργικό εισόδημα. Από τα προαναφερόμενα 

στοιχεία καθώς και από μια σχετική σταθερότητα στην εγχώρια αγορά (μεταβολές +/-

12%) και στις τιμές εξαγωγών (βλέπε διαγράμματα 1.25 και 1.26) διαφαίνεται ότι οι 

αγορές αλλά και το κόστος εισροών αποτελούν σημαντικό παράγοντα αστάθειας στο 

γεωργικό εισόδημα. Θεωρείται σημαντική και η διαχρονική απόκλιση στις τιμές 

εγχώριων και εισαγόμενων γεωργικών προϊόντων σε βάρος της εγχώριας 

παραγωγής, στοιχείο που εξετάζεται εκτενέστερα στο κεφάλαιο του 2ου Ειδικού 

Στόχου.  

Διάγραμμα 1.23: Δείκτες τιμών παραγωγού (2015:100) 

  
Πηγή: Γεωργικές Στατιστικές, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 
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Διάγραμμα 1.24: Δείκτες τιμών εισροών στη γεωργία (2015:100) 

 
Πηγή: Γεωργικές Στατιστικές, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Διάγραμμα 1.25: Δείκτες τιμών καταναλωτή για γεωργικά προϊόντα (2015:100) 

 

Πηγή: Γεωργικές Στατιστικές (Δείκτης τιμών καταναλωτή κατά οικονομική κατηγορία), Στατιστική 
Υπηρεσία Κύπρου 

Διάγραμμα 1.26: Δείκτες μέσων τιμών (fob) εξαγωγών γεωργικών προϊόντων 
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Πηγή: Γεωργικές Στατιστικές, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

1.3 Πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις 

Οι συνολικές πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις (μη περιλαμβανομένου του ζωικού 

κεφαλαίου το οποίο παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές σε ετήσια βάση και ενίοτε με 

αρνητικό πρόσημο) παρουσιάζουν μια σχετική σταθερότητα γύρω στα €23εκ ετησίως 

κατά τα τελευταία χρόνια (2014-2017). Μεγάλο ποσοστό των επενδύσεων έχει ως  

κύρια κατεύθυνση τις κατασκευές υποστατικών και εγγειοβελτιωτικών έργων 

(Διάγραμμα 1.27). Αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία του ΔΙΓΕΛΠ, διαφαίνεται ότι η 

βιωσιμότητα των γεωργικών εισοδημάτων ενισχύεται από τον συσχετισμού 

παθητικού/ενεργητικού6 στις εκμεταλλεύσεις και υποδηλώνει μια ανθεκτικότητα των 

εκμεταλλεύσεων (συνολικά) σε ενδεχόμενα αρνητικά σενάρια  και πιθανές δυσμενείς 

καταστάσεις. Συγκεκριμένα, ο δείκτης περιορίζεται μόλις στο 3% για την Κύπρο 

έναντι 16% για την ΕΕ28, στοιχείο που κρίνεται ιδιαίτερα θετικό για την 

μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και την ανθεκτικότητα τους σε 

πιθανές εισοδηματικές αστάθειες. 

Διάγραμμα 1.27: Συνολικές πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις (τρέχουσες τιμές, σε €εκ.) 

                                                
6 ΔΙΓΕΛΠ: Total liabilities (SE485)/ Total assets (SE436)  
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

1.4 Χωρική ισορροπία γεωργικών εισοδημάτων 

Μια άλλη παράμετρος που έχει αναδείξει η έκδοση «Analytical factsheet for Cyprus» 

είναι η σημαντική υστέρηση του εισοδήματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 

βρίσκονται στις ορεινές περιοχές οι οποίες παρά την λήψη πρόσθετων ενισχύσεων 

μέσα από το μέτρο της εξισωτικής αποζημίωσης (LFA / ANC),  έχουν εισόδημα που 

δεν υπερβαίνει το 50% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται στις λοιπές 

περιοχές  όπως αποτυπώνεται στο  πιο κάτω διάγραμμα.  

Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι η διαπίστωση δεν αφορά τη σύγκριση μεταξύ όμοιας 

σύνθεσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων αφού (α) στις πεδινές περιοχές 

δραστηριοποιούνται πολύ περισσότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, που 

ιδιαίτερα για τον τομέα της αγελαδοτροφίας έχουν σαφώς υψηλότερα εισοδήματα; (β) 

το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων στα ορεινά είναι πολύ μικρότερο και (γ) ο 

πολυλειτουργικός ρόλος των εκμεταλλεύσεων πιθανότατα να παρουσιάζεται πιο 

έντονα στις μικρότερες εκμεταλλεύσεις αλλά και στις κοινωνίες και την οικονομία των 

ορεινών περιοχών. 

Διάγραμμα 1.28: Καθαρή Προστιθέμενη Αξία (ΚΠΑ/ΜΑΕ σε περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα 
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Πηγή: Analytical factsheet for Cyprus: Nine objectives for a future Common Agricultural Policy, Sep. 2019 

Με βάση τα στοιχεία των άμεσων ενισχύσεων, το παγκύπριο μέσο μέγεθος 

εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 4,26 εκτάρια έναντι 2,2 εκτάρια που είναι στα ορεινά και 

σύμφωνα με το διάγραμμα 1.19 η καθαρή προστιθέμενη αξία είναι μικρότερη στα 

μικρά μεγέθη εκμεταλλεύσεων. Είναι επίσης δεδομένο (έστω και χωρίς ποσοτική 

τεκμηρίωση) ότι μεγαλύτερο ποσοστό εκμεταλλεύσεων στα ορεινά 

δραστηριοποιούνται σε δενδρώδεις καλλιέργειες  με επίσης χαμηλότερη 

προστιθέμενη αξία (διάγραμμα 1.22).  

Το συμπέρασμα στο διάγραμμα 1.28 όντως αποτυπώνει μια συνολική αρνητική 

απόκλιση του οικογενειακού γεωργικού εισοδήματος στα ορεινά για περιοχές 

ANC/LFA, στοιχείο που μάλλον οφείλεται σε ένα διαφορετικό διαρθρωτικό προφίλ 

των εκμεταλλεύσεων στα ορεινά, και το οποίο χαρακτηρίζεται από μικρότερους 

κλήρους, συγκέντρωση σε παραγωγικούς τομείς με χαμηλότερες εισοδηματικές 

δυνατότητες και δυσχέρεια στην αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας μέσω της 

εκμηχάνισης, στοιχεία τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικές αδυναμίες της ορεινής 

γεωργίας σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο7,8.  

1.5 Κατανομή άμεσων ενισχύσεων και συμβολή στην ενίσχυση των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

Ο χρηματοδοτικός φάκελος των άμεσων πληρωμών ανέρχεται ετησίως γύρω στα 

€49εκ, εκ των οποίων η κατανομή (μέσος όρος 2017-18) έχει ως ακολούθως 

• Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) 61,1% 

• Καθεστώς ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το 

περιβάλλον (Πράσινες ενισχύσεις) 30% 

• Καθεστώς προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης εσπεριδοειδών 0,01% 

                                                
7 Angelo di Mambro,  Farming in mountainous areas: A fragile balance (EURACTIV.it – 2015) 
8 FAO, Mountain Farming is Family farming 2013 (Published by the Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, the Centre for Development and Environment of the University of Bern and the 
Centre for Development  Research of the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna. 



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της κυπριακής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών 
(Ανάλυση SWOT)  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  21.04.2021 35 

• Καθεστώς προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης για αιγοπρόβατα 7,9% 

• Καθεστώς ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας 0,9% 

Στα καθεστώτα ΚΕΣΕ και πράσινων ενισχύσεων που αποτελούν τα κύρια εργαλεία 

στήριξης των γεωργών μέσω των άμεσων ενισχύσεων του 1ου πυλώνα (91% των 

πόρων) συμμετείχαν το 2018 32.118 γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αναλογεί γύρω 

στο 92% του συνόλου και σε αυτούς καταβλήθηκαν συνολικά €45.5εκ περίπου. Ο 

μέσος όρος των εκταρικών ενισχύσεων (SAPS και πρασίνισμα) ανέρχεται για το 

2018 σε €324/ εκτάριο (επεξεργασία δεδομένων ΚΟΑΠ) κατανέμεται όμως 

ανισομερώς, ως αποτέλεσμα της διάρθρωσης των μεγεθών των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε.9, η Κύπρος κατατάσσεται 13η 

(οριακά χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ε.Ε.) αναφορικά με τη συγκέντρωση των 

άμεσων ενισχύσεων σε μικρό αριθμό δικαιούχων, όπου το 20% των δικαιούχων 

κατέχει το 75% των ΧΓΕ και εισπράττει το 75% των συνολικών άμεσων (εκταρικών) 

ενισχύσεων. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του 2018 (διάγραμμα 1.29), γύρω στο 

80% των άμεσων εκταρικών ενισχύσεων του 1ου πυλώνα καταβάλλονται προς 

ενίσχυση του 24.3% των δικαιούχων (7.728 γεωργικές εκμ/σεις) ενώ το 38,1% των 

δικαιούχων (12.126) λαμβάνουν ενισχύσεις κάτω από €300 ετησίως. Σημειώνεται ότι 

με βάση την ανάλυση των δεδομένων για τις εκταρικές ενισχύσεις του 2018 (ΚΟΑΠ), 

το 41% των εκμεταλλεύσεων κατέχουν εκμεταλλεύσεις κάτω του ενός εκταρίου με το 

ποσοστό να αυξάνεται σε 48% στα ορεινά. Σημειώνεται ότι στα ορεινά 

δραστηριοποιείται το 8% (2.693) των δικαιούχων με συνολικά 6.028 εκτάρια αλλά 

λαμβάνει το 4,4% της αξίας των ενισχύσεων (€1.9εκ).  

Από τα συνολικά στοιχεία συμπεραίνεται ότι για το οικογενειακό γεωργικό εισόδημα: 

οι άμεσες ενισχύσεις (όλα τα καθεστώτα) ανέρχονται  γύρω στο 19.5% (έτος 2018)10 

και οι εισοδηματικές ενισχύσεις του 2ου πυλώνα σε 7% (μέσος όρος 2016-2018)11. Σε 

σχέση με την καθαρή προστιθέμενη αξία (agricultural factor income)12 οι συνολικές 

άμεσες ενισχύσεις ανέρχονται (στοιχεία ετών 201713 και 201814) στο 14%, ποσοστό 

που είναι σαφώς χαμηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ28 που ανέρχεται σε 24%.  

Διάγραμμα 1.29: Κατανομή άμεσων ενισχύσεων σε δικαιούχους (έτος 2018) 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Cap Specific Objectives explained – Brief No 1, Ensuring Viable Farm Income, European Commission 
10 Συνολικό ποσό €49,4€εκ. από καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων και στήριξη αιγοπροβάτων (Ετήσια 
Έκθεση ΚΟΑΠ) 
11 Μέσος όρος γεωργικού εισοδήματος από Eurostat έναντι μέσου όρου πληρωμών Μέτρων 10-14, ΠΑΑ 
2014-20 (στοιχεία Διαχειριστικής Αρχής ΠΑΑ) 
12 Δείκτης κοινού πλαισίου Ι.02 Impact indicator fiches (= net value added at factor costs) 
13 https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardIndicators/FarmIncome.html 
14 Ανάλυση δεδομένων Eurostat και συνολικών άμεσων ενισχύσεων από Ετήσια Έκθεση ΚΟΑΠ 2018 
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Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων ΚΟΑΠ 

Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία του ΔΙΓΕΛΠ με έτος αναφοράς το 2017 με 

επεξεργασία κατά τάξεις μεγέθους εκμεταλλεύσεων, το ποσοστό των άμεσων 

ενισχύσεων ανεβαίνει στο 29% με την κατανομή να αποτυπώνεται στο πιο κάτω 

διάγραμμα. Η απόκλιση του ποσοστού στους δύο διαφορετικούς τρόπους 

υπολογισμού είναι λογική αφού (ως επεξηγήθηκε πιο πάνω) σημαντικό μέρος της 

κτηνοτροφικής παραγωγής (μεγάλων εκμεταλλεύσεων με ψηλή ΚΠΑ και χαμηλό 

συσχετισμό ενισχύσεων) δεν περιλαμβάνεται στο αντιπροσωπευτικό δείγμα. Τα 

ποσοστά είναι σαφώς ψηλότερα στις κατηγορίες ‘fieldcrops’ και ‘mixed’ οι οποίες 

αντίστοιχα αναφέρονται σε ετήσια σιτηρά ως κύρια δραστηριότητα και σε μεικτά 

συστήματα κτηνοτροφίας και γεωργίας. 

Διάγραμμα 1.30: Ποσοστό (%) άμεσων ενισχύσεων και κόστος ξένων εισροών στην 
ΚΠΑ/ΜΑΕ  (ανά κύριο παραγωγικό τύπο)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: ΔΙΓΕΛΠ – (α) Total direct payments (SE606) /AWU ως ποσοστό του Farm Net Value Added / 
AWU (SE425) και (β) Total external factors (SE365)/AWU ως ποσοστό του Farm Net Value Added / 
AWU (SE425) (Υπολογίζεται στη βάση μέσων όρων 2014-2017) 

 

Διάγραμμα 1.31: Ποσοστό (%) άμεσων ενισχύσεων και κόστος ξένων εισροών στην 
ΚΠΑ/ΜΑΕ  (κατά τάξη μεγέθους) 
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Πηγή: ΔΙΓΕΛΠ – (α) Total direct payments (SE606) /AWU ως ποσοστό του Farm Net Value Added / 
AWU (SE425) και (β) Total external factors (SE365)/AWU ως ποσοστό του Farm Net Value Added / 
AWU (SE425) (Υπολογίζεται στη βάση μέσων όρων 2014-2017) 

Επιπρόσθετα στο διάγραμμα 1.31 αποτυπώνεται ο συσχετισμός των άμεσων 

ενισχύσεων με την ΚΠΑ/ΜΑΕ κατά τάξη μεγέθους των εκμεταλλεύσεων, όπου 

καταγράφεται ένα ψηλότερο ποσοστό που ανέρχεται μέχρι και το 55% στις 

μικρότερες εκμεταλλεύσεις το οποίο βαίνει μειούμενο καθώς η τάξη μεγέθους 

αυξάνεται. 

Τα δύο πιο πάνω διαγράμματα αποτυπώνουν μια πιθανή σχέση μεταξύ του ύψους 

των άμεσων ενισχύσεων με το κόστος αξιοποίησης ξένων στην εκμετάλλευση 

παραγωγικών πόρων (total external factors)15. Oι άμεσες ενισχύσεις ως ποσό 

ενίσχυσης φαίνεται να μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος του κόστους το 

οποίο σχετίζεται με την αξιοποίηση παραγωγικών πόρων που δεν ανήκουν στην 

εκμετάλλευση δηλαδή ενοικιαζόμενη γη, ξένο εργατικό και τόκος δανειακών 

κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι η καθαρή προστιθέμενη αξία (agricultural factor income 

or net value at factor costs) μετρά την ανταμοιβή αξιοποίησης όλων των 

συντελεστών παραγωγής (γη, κεφάλαιο, εργατικό) τόσο των ιδιόκτητων (πχ γη, 

οικογενειακή εργασία) όσο  εκείνων που δεν ανήκουν στην εκμετάλλευση (π.χ. 

ενοικιαζόμενη γη, δανειακό κεφάλαιο). Αυτή η σχέση  κόστους/ ενίσχυσης φαίνεται  

ισχυρή στην κατηγορία ‘field crops’ στην οποία καταβάλλεται ένα σημαντικό μέρος 

των άμεσων ενισχύσεων και όπου η ενοικίαση γης και η επένδυση σε νέα 

μηχανήματα είναι προαπαιτούμενες ξένες εισροές για επέκταση των 

δραστηριοτήτων. Θα μπορούσε άρα να λεχθεί ότι οι άμεσες ενισχύσεις αποτελούν 

ένα κίνητρο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων μέσω τηςε 

αύξησης της ΧΓΕ και της διατήρησης/ δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, πέραν των 

δικών της ιδιόκτητων παραγωγικών πόρων. Η ύπαρξη τέτοιων ανταγωνιστικών 

                                                
15 Total External Factors (SE365) = Remuneration of inputs (work, land and capital) which are not the property of the 
holder (wages, rent and interest paid). 
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εκμεταλλεύσεων θα μπορούσε να αποτελέσει και κίνητρο στήριξης των εισοδημάτων 

σε εκμεταλλεύσεις που επιδιώκουν τη μετάβαση και λειτουργία τους από ένα μοντέλο 

της οικογενειακής – πολυλειτουργικής γεωργίας στην επιχειρηματική γεωργία. Πέραν 

τούτου, ο συσχετισμός των ενίσχυσης/ κόστους μεταξύ άμεσων ενισχύσεων με το 

κόστος (μη ιδιόκτητων) εισροών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι άμεσες ενισχύσεις 

δεν παραμένουν ως ένα συμπληρωματικό εισόδημα στην εκμετάλλευση αλλά 

διαχέονται στην οικονομία στο πλαίσιο διατήρησης της βιωσιμότητας και τις 

ανθεκτικότητας (resilience) των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.   

Δίκαια κατανομή των ενισχύσεων: Η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση στον γενικό 

κανόνα της ΕΕ όπου η αναλογία 80/20 υπερισχύει στις άμεσες ενισχύσεις (δηλαδή 

όπου 80% των ενισχύσεων καταβάλλονται στο 20% των δικαιούχων)16. Η Ε. 

Επιτροπή αναγνωρίζει το γεγονός αυτό τόσο στην   εκτίμηση αντικτύπου17 όσο και 

στην πρόταση της για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-202718. Παράλληλα 

όμως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των άμεσων ενισχύσεων είναι 

ψηλότερο σε σχέση με το γεωργικό εισόδημα στις μικρότερες κατά τάξη μεγέθους 

ΔΙΓΕΛΠ εκμεταλλεύσεις, οι οποίες αποτελούν και την πλειονότητα. Επιπρόσθετα, 

στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας (Field crops), που  στην πλειονότητα των εκτάσεων  

τους αφορούν  μεγάλες σε έκταση εκμεταλλεύσεις , όπως αποτυπώνεται στο 

διάγραμμα 1.30, παρατηρείται ένας ιδιαίτερα ψηλός δείκτης κόστους ξένων εισροών, 

στοιχείο που φαίνεται να  είναι υποβοηθητικό για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, 

αξιοποιώντας παραγωγικούς πόρους πέραν των δυνατοτήτων τους. Πέραν των πιο 

πάνω, το συνολικό ενεργητικό (total asset) στο οποίο περιλαμβάνεται και η ιδιόκτητη 

                                                
16 Cap Specific Objectives explained – Brief No 1, Ensuring Viable Farm Income, European Commission, σελ 8 
17 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, SWD/2018/301 final, PART 2/3, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT 
IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposals for a - Regulation of the European 
Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by 
Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the 
European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural 
Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and 
of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council - 
Regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and 
monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013 - 
Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013 
establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on 
quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, 
description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine 
products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of 
the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the 
smaller Aegean islands, 1/6/2018, σελ. 20, 24,30 και 65. 
18 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM/2018/392 final, Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των 
στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, 1/6/2018. 
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έκταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα του δείκτη ανθεκτικότητας των 

εκμεταλλεύσεων19. 

Οι άμεσες ενισχύσεις αποτελούν μικτό εργαλείο κοινωνικής, πολιτικής επάρκειας 

τροφίμων και πολιτικής ανταγωνιστικότητας για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η 

ένταση στήριξης στην μια ή την άλλη πολιτική δεν είναι συχνά εμφανής λόγω και των 

πολλών μορφών άσκησης της γεωργίας.  

Για την Κύπρο, από την ανάλυση των στοιχείων που αφορούν τις άμεσες ενισχύσεις 

για το έτος 2018, προκύπτει ότι, 17.927 εκμεταλλεύσεις διαχειρίζονται κάτω του ενός 

εκταρίου και λαμβάνουν λιγότερα από €350 ετησίως. Εκτιμάται ότι, μεγάλο μέρος 

αυτών των εκμεταλλεύσεων πιθανότατα ανήκει στην κατηγορία της 

ημιαυτοσυντήρησης (semi-subsistence farms).  

Από τα στοιχεία πληρωμών των άμεσων ενισχύσεων διαφαίνεται στήριξη των 

γεωργικών εισοδημάτων και της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

αφού: 

• Παρά τη σχετική σταθερότητα των γεωργικών εισοδημάτων σε επίπεδο 

συνολικού αγροτικού τομέα εντοπίζονται αστάθειες εισοδημάτων σε ορισμένους 

τομείς της αγροτικής παραγωγής  

• η Κύπρος χρειάζεται μια ποσότητα εγχώριας παραγωγής ως δίκτυ ασφαλείας. 

Αυτό ισχύει και για τα σιτηρά, αφού το μεγαλύτερο μέρος των σιτηρών είναι 

εισαγόμενα   

• παρατηρείται θετική περιβαλλοντική επίπτωση από την εφαρμογή των άμεσων 

πληρωμών, τόσο από την στήριξη πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον 

(πρασίνισμα) όσο και από την αξιοποίηση γεωργικής γης που θα έμενε σε 

αχρηστία ή θα αξιοποιείτο σε άλλους τομείς της οικονομίας με μεγαλύτερες 

επιπτώσεις στο περιβάλλον (κατασκευές, οικιστική ανάπτυξη)  και δεν ανήκει 

στις εκμεταλλεύσεις  

Η ανάλυση αναφορικά με το δίκαιο της κατανομής των ενισχύσεων σημειώνει ότι,   

(α) οι άμεσες ενισχύσεις παρέχουν σταθερή πηγή εισοδήματος συνδεδεμένο με την 

έκταση της καλλιέργειας. Αυτή η μορφή ενίσχυσης είναι ιδιαίτερα σημαντική και σε 

εκτατικές καλλιέργειες που χαρακτηρίζονται από συχνές μεταβολές στο γεωργικό 

εισόδημα και επηρεάζονται από παρατεταμένη ξηρασία π.χ. σιτηρά αφού 

περιορίζουν την αρνητική επίπτωση των μεταβολών. Το πιο κάτω διάγραμμα 1.32 

αποτυπώνει τη βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος σε δύο κατηγορίες 

καλλιέργειών με σημαντικές μεταβολές όπου η μπλε γραμμή αποτυπώνει το 

γεωργικού εισόδημα πριν τις άμεσες ενισχύσεις και η πορτοκαλί γραμμή μετά τις 

ενισχύσεις. Η χρησιμότητα των άμεσων ενισχύσεων στη βελτίωση των εισοδημάτων, 

είναι πιο εμφανής σε περιόδους με μειωμένα ή αρνητικά εισοδήματα ώστε να 

διατηρηθεί η γεωργική δραστηριότητα και να διασφαλιστεί η επισιτιστική επάρκεια της 

χώρας. Επιπτρόσθετα η τήρηση των κανόνων που συνδέονται με την χορήγηση των 

                                                
19 Στο ίδιοError! Bookmark not defined.,  σελ. 5. 
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άμεσων ενισχύσεων παρέχει οφέλη για το περιβάλλον και για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής. 

(β) Οι ενισχύσεις κρίνονται πολύ περιορισμένες σε σχέση με την ΚΠΑ/ΜΑΕ στη 

λαχανοκομία και την αμπελοκαλλιέργεια και ενδεχομένως να ‘αδικούν’ τις 

εκμεταλλεύσεις που ειδικεύονται σε αυτούς τους τομείς. 

Διάγραμμα 1.32: Συμβολή άμεσων ενισχύσεων στο γεωργικό εισόδημα σε ενδεικτικές 
καλλιέργειες (2014-17) 

 
Mixed Crops  

 
Fieldcrops 

Πηγή: ΔΙΓΕΛΠ – Farm Net Value Added / AWU (SE425) και Total direct payments (SE606) /AWU  

Οι άμεσες ενισχύσεις αποτελούν ένα εργαλείο σταθεροποίησης των εισοδημάτων 

των γεωργών, κυρίως σε τομείς με σημαντικές μεταβολές. Σε μεσοπρόθεσμο 

ορίζοντα παρέχουν οικονομική υποστήριξη για κάλυψη μέρους του κόστους 

ενεργοποίησης μη ιδιόκτητων εισροών (external factors) δηλαδή γη, δανειακό 

κεφάλαιο και ξένο εργατικό με αποτέλεσμα να διαδραματίζουν ρόλο στην επίτευξη 

οικονομιών κλίμακας που κατ’ επέκταση οδηγεί σε ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και χαμηλότερες τιμές για τον καταναλωτή.  

Σε αυτό το πλαίσιο ανάλυσης και λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των άμεσων 

ενισχύσεων ως εργαλείο στήριξης της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, το 

παρόν σύστημα  ως αυτό οδηγεί σε μια αναλογία 80% των ενισχύσεων σε 25% των 

δικαιούχων, δεν μπορεί να κριθεί ως μη δίκαιο στο σύνολο του. Για το 56% των 

εκμεταλλεύσεων που με βάση τα στατιστικά δεδομένα θεωρούνται ως εκμεταλλεύσεις 

ημιαυτοπρομήθειας, οι άμεσες ενισχύσεις αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος του 

εισοδήματος αλλά παραμένει αδιευκρίνιστο αν έχουν συμβολή στην 

ανταγωνιστικότητα. Άρα τυχόν αναδιανομή και μετακίνηση πόρων από μεγαλύτερες 

(σε μέγεθος εκτάσεων) προς όφελος των μικρότερων εκμεταλλεύσεων ενδεχόμενα 

να οδηγεί και σε μια μετατόπιση της πολιτικής προτεραιότητας προς μια κοινωνική 

ισότητα με επικίνδυνες όμως προεκτάσεις για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας 

και επισιτιστικής επάρκειας. Κάποια μορφή ‘αδικίας’ ως προαναφέρθηκε, 

καταγράφεται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στην 

καλλιέργειας ετήσιων λαχανικών και πατατών όπου η συμβολή των άμεσων 

ενισχύσεων είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με το γεωργικό εισόδημα για να μπορεί 

να προσδώσει ουσιαστικό κίνητρο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.  
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1.6 Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων στην Κύπρο 

Από τον Αύγουστο του 2019 τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα Διαχείρισης 

Κινδύνων της Κύπρου, με τον περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή 

και Συναφή Θέματα Νόμο (Ν103(Ι)2019). Με το νέο σύστημα καλύπτονται όλες οι 

γεωργικές καλλιέργειες, για όλους τους κινδύνους που οφείλονται σε δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες ή/και θεομηνίες, περιλαμβανομένου και του τομέα της 

αιγοπροβατοτροφίας.  

Το νέο αυτό σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων διαμορφώθηκε μετά απο ευρεία 

διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες με αποτέλεσμα τη 

διαμόρφωση της νομοθεσίας και της βελτίωσης του ήδη υπάρχοντος Εθνικού 

Πλαισίου Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για την Αντιστάθμιση Ζημιών στον τομέα 

της Γεωργίας για την περίοδο 2014-2020 που διέπεται από τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον γεωργικό και 

δασικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020.  

Η φιλοσοφία του συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων είναι η αντιστάθμιση της 

απώλειας εισοδήματος των παραγωγών, δρώντας ως δίχτυ προστασίας του 

γεωργικού εισοδήματος.  

Με τον Νόμο Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα 

Νόμο (Ν103(Ι)2019) δημιουργήθηκε το Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της 

Γεωργικής Παραγωγής, το οποίο τελεί υπό τη διοικηση και διαχείριση της Επιτροπής 

Διαχείρισης Ταμείου και έχει ξεχωριστό προϋπολογισμό. Της επιτροπής προεδρεύει 

ο Γενικός Διευθυντής του ΥΓΑΑΠ, με συμμετοχή άλλων υπηρεσιακών και 

εκπροσώπων όλων των Αγροτικών Οργανώσεων. Το Ταμείο καλύπτει όλα τα 

υφιστάμενα και μελλοντικά Σχέδια Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς επίσης και 

Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) που θα σχετίζονται με την διαχείριση 

κινδύνων. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από τις  εισφορές των γεωργών και τη 

συνεισφορά του Κράτους.  

Πιο συγκεκριμένα η Διαχείριση κινδύνων στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή ή και 

τα μέσα παραγωγής της, διενεργείται αποκλειστικά μέσω σχεδίων, 

περιλαμβανομένων και των σχεδίων ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, τα οποία 

χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής 

Παραγωγής και σχετίζονται με: 

(α) Την αντιστάθμιση ζημιών που οφείλονται σε θεομηνίες και δυσμενή κλιματικά 

φαινόμενα στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή ή και τα μέσα παραγωγής της˙ 

(β) Την επαναδραστηριοποίηση των πληγέντων διαχειριστών γεωργικής 

εκμετάλλευσης και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές που 

κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιές˙ 

(γ) Δράσεις ενεργητικής προστασίας που αφορούν την πρωτογενή γεωργική 

παραγωγή˙ 
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(δ) Οποιαδήποτε άλλα σχέδια που αφορούν τη διαχείριση κινδύνου ή και την 

αντιστάθμιση ζημιών στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή ή και στα μέσα 

παραγωγής της. 

Όλα τα πιο πάνω σχέδια καταρτίζονται από την Αρμόδια Αρχή, εγκρίνονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο και απαιτείται να πληρούν τις πρόνοιες του σχετικού, κατά 

περίπτωση, κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και 

των σχετικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας. 

Ειδικός στόχος 1: Υποστήριξη βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων και 
ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση για τη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας 

S 

1. Το γεωργικό εισόδημα παρουσιάζει σύγκλιση σε σχέση με το μέσο εισόδημα στην οικονομία τα 
τελευταία χρόνια με άνοδο από 49% (2014) σε 79% (2017)  

2. Ο δείκτης παθητικού/ ενεργητικού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εκτιμάται στο 3% (ΕΕ: 16%), 
στοιχείο που δείχνει ισχυρή κεφαλαιουχική βάση και ανθεκτικότητα σε ακραίες καταστάσεις 

3. Σε σχέση με την καθαρή προστιθέμενη αξία (agricultural factor income)  οι συνολικές άμεσες 
ενισχύσεις ανέρχονται στο 14%, ποσοστό που είναι σαφώς χαμηλότερο του μέσου όρου της 
ΕΕ28 (24%). 

4. Οι άμεσες ενισχύσεις παρέχουν υποστήριξη στην αξιοποίηση μη ιδιόκτητων παραγωγικών 
πόρων στην εκμετάλλευση για σκοπούς επίτευξης οικονομικών κλίμακας, ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας και διατήρηση της επισιτιστικής επάρκειας 

5. Παρουσιάζεται σταθεροποίηση στις γεωργικές εκτάσεις τα τελευταία χρόνια  

W 

1. Το γεωργικό εισόδημα συνεχίζει να υπολείπεται του μέσου μισθού στην οικονομία κατά 20-30% 

2. Το 56% των εκμεταλλεύσεων δεν λειτουργεί με βάση οικονομικά κριτήρια επαγγελματικής 
γεωργίας αλλά εντάσσεται σε ένα πλαίσιο πολυλειτουργικών δραστηριοτήτων και 
ημιαυτοπρομήθειας 

3. Οι μεταβολές στο γεωργικό εισόδημα λόγω κυρίως ακραίων καιρικών φαινομένων, επηρεάζουν 
σε σημαντικό βαθμό ορισμένους παραγωγικούς τομείς και σε χωρικό επίπεδο τα ορεινά 

4. Καταγράφεται σημαντική υστέρηση κατά 50% του εισοδήματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
που βρίσκονται στις ορεινές περιοχές έναντι των υπολοίπων περιοχών 

5. Υπάρχει συρρίκνωση της οικογενειακής απασχόλησης στη γεωργία κατά 15% μεταξύ των ετών 
2010-19 

6. Οι κυπριακές εκμεταλλεύσεις υπολείπονται σε γεωργικό εισόδημα ανά ΜΑΕ των αντίστοιχων 
στην ΕΕ κυρίως σε μεγαλύτερες τάξεις μεγέθους από €25.000 (Standard Output) 

O 

1. Η νέα ΚΑΠ παρέχει ευκαιρία επανεξέτασης των δυνατοτήτων στήριξης μέσω των άμεσων 
ενισχύσεων ή άλλων εργαλείων ισορρόπησης στις ετήσιες καλλιέργειες που φαίνεται να μην 
υποστηρίζονται επαρκώς από τις άμεσες ενισχύσεις 

2.  Στον σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ δύναται να επανεξεταστεί στον 2ο πυλώνα η στήριξη της 
πολυλειτουργικής γεωργίας (εκμεταλλεύσεις ημιαυτοπρομήθειας) με τη λογική της κοινωνικής 
στήριξης ως αντιστάθμισμα της χαμηλής στήριξης που τυγχάνουν από τις άμεσες ενισχύσεις 

T 

1. Τυχόν διατήρηση του γεωργικού εισοδήματος κάτω του μέσου εισοδήματος στην οικονομία θα 
αποτελέσει αρνητικό παράγοντα για είσοδο νέων και την ανανέωση των γενεών στη γεωργία 

2. Αύξηση στις μεταβολές γεωργικών εισοδημάτων λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων 
επηρεάζει τη σταθερότητα των εισοδημάτων σε ορισμένους τομείς παραγωγής 
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3. Μείωση (περαιτέρω) της γεωργικής απασχόλησης στα ορεινά ως αποτέλεσμα διατήρησης της 
υστέρησης στο γεωργικό εισόδημα έναντι άλλων περιοχών 

4. Ο έντονος ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά ως αποτέλεσμα υποχώρησης των μέσων τιμών 
ενδέχεται να συνεχίσει τη διάβρωση της ανταγωνιστικότητας και της θέσης της τοπικής 
παραγωγής  



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της κυπριακής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών 
(Ανάλυση SWOT)  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  21.04.2021 44 

ΕΕιιδδιικκόόςς  σσττόόχχοοςς  22::  ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττοουυ  ππρροοσσααννααττοολλιισσμμοούύ  ππρροοςς  ττηηνν  

ααγγοορράά  κκααιι  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς,,  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννηηςς  

μμεεγγααλλύύττεερρηηςς  εεσσττίίαασσηηςς  σσττηηνν  έέρρεευυνναα,,  ττηηνν  ττεεχχννοολλοογγίίαα  κκααιι  ττηηνν  

ψψηηφφιιοοπποοίίηησσηη    

Ενότητα Α - Ανασκόπηση αγροτικού τομέα και γεωργικό   εισόδημα 

2.1 Η θέση της αγροτικής παραγωγής στην εγχώρια και διεθνή αγορά 

2.1.1 Ισοζύγιο εμπορίου γεωργικών προϊόντων 

Το ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου στα γεωργικά και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα 

διατηρείται αρνητικό καθ’ όλη τη τελευταία δεκαετία και κυμαίνεται γύρω στα €800εκ. 

ενώ από το 2014 παρατηρείται αύξηση στο έλλειμα ως αποτυπώνεται στο πιο κάτω 

διάγραμμα. Το αρνητικό ισοζύγιο αποτυπώνεται σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες 

προϊόντων με σημαντικότερες αποκλίσεις να σημειώνονται σε βασικά είδη πρώτων 

υλών (commodities), στα ποτά και στα επεξεργασμένα τρόφιμα. 

Διάγραμμα 2.1: Ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών στον αγροδιατροφικό τομέα 

 

Πηγή: Analytical factsheet for Cyprus: Nine objectives for a future Common Agricultural Policy, Sep. 2019 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διαχρονική εξάρτηση της Κύπρου από εισαγόμενα σιτηρά 

(διάγραμμα 2.2) ενώ, παρά τις ευνοϊκές τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και το ψηλό 

κόστος μεταφοράς από τα υπόλοιπα κέντρα παραγωγής, η Κύπρος παρουσιάζει από 

το 2015 αρνητικό ισοζύγιο και στα νωπά γεωργικά προϊόντα (διάγραμμα 2.3). 

Διάγραμμα 2.2: Ισοζύγιο εμπορίου σιτηρών (€εκ.)  
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Πηγή: Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου 2018, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (Κατηγορία10 – cereals) 

Διάγραμμα 2.3α: Ισοζύγιο εμπορίου νωπών γεωργικών προϊόντων (€εκ.)  

 
Πηγή: Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου 2018, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (classif. 08 - Edible fruit 

and nuts; peel of citrus fruit or melons, 07 - Edible vegetables and certain roots and tubers) 

Το αρνητικό ισοζύγιο στα νωπά γεωργικά προϊόντα (φυτικής προέλευσης) φαίνεται 

να εδραιώνεται και να διευρύνεται τα τελευταία 4 χρόνια, στοιχείο που καταγράφεται 

ως σημαντική απειλή για τους παραγωγικούς τομείς φυτικής παραγωγής, κυρίως στα 

φρούτα και λαχανικά.  

Παρόμοια κατάσταση όμως φαίνεται να ισχύει και στην εγχώρια αγορά κρεάτων20 

όπου παρατηρείται μια διαρκής αύξηση των εισαγόμενων έναντι μιας πολύ 

περιορισμένης (σχεδόν μηδαμινής) εξαγωγής κρεάτων. Οι εισαγωγές έχουν αυξηθεί 

από €56εκ το 2015 σε €74εκ το 2018 (+32%) ενώ οι εξαγωγές κυμαίνονται ετησίως 

                                                
20 Η αναφορά γίνεται για όλα τα είδη, ζώντων, νωπών και επεξεργασμένων προϊόντων  
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γύρω στα €2-4εκ. ενώ σε συνολικό βάρος αυξήθηκε κατά 5.500 τόνους (+29%) σε 

24.600 το 2018. 

Διάγραμμα 2.3β: Ισοζύγιο εμπορίου νωπών/ μεταποιημένων κτηνοτροφικών προϊόντων (€εκ.)  

 
Πηγή: Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου 2018, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (classif. 01 – Live Animals, 

02 - Meat and edible meat offal) 

2.1.2 Εγχώρια αγορά 

Είναι προφανές από τα πιο πάνω διαγράμματα ότι η εγχώρια αγορά εμφανίζει 

έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις από εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα 

περιλαμβανομένων από το 2015 και εντονότερων πιέσεων στα νωπά προϊόντα 

φυτικής παραγωγής. Αυτό μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στην παρατηρούμενη 

απόκλιση μεταξύ των δεικτών τιμών στα εγχώρια και εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα 

(διάγραμμα 2.4).  Ο διαπιστωμένος κίνδυνος διάβρωσης της ανταγωνιστικότητας των 

κλάδων φυτικής παραγωγής που σχετίζεται με το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο, 

φαίνεται να επιτείνεται από την αυξανόμενη απόκλιση στους δείκτες τιμών μεταξύ 

εγχώριων και εισαγόμενων προϊόντων.  

Διάγραμμα 2.4: Δείκτες τιμών καταναλωτή γεωργικών προϊόντων (2015:100) 
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (Δείκτες Τιμών Καταναλωτή) 

Διάγραμμα 2.5: Μεταβολές στην κατά κεφαλή κατανάλωση αγροτικών προϊόντων (σύγκριση 

μέσων όρων 2008-12 με 2013-17) 

 

Πηγή: Γεωργικές Στατιστικές, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου,  

Για την κατανάλωση των διαφόρων αγροτικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά, 

σχετικό είναι το πιο κάτω διάγραμμα όπου διαφαίνεται μια γενικότερη τάση 

υποχώρησης στα πλείστα προϊόντα εγχώριας παραγωγής και σημαντικής αύξησης 

στην κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων, με σημαντικότερες μεταβολές στην 

κατανάλωση κρεάτων και παστεριωμένου γάλακτος. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί 
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ότι παρά την μικρή υποχώρηση στην κατά κεφαλή κατανάλωση σημαντικός είναι ο 

ρόλος του τουρισμού στον καθορισμό των μεγεθών στην εγχώρια αγορά, στοιχείο 

που ήταν ιδιαίτερα θετικό τα τελευταία χρόνια και που ενδεχομένως (δεν υπάρχουν 

στοιχεία τεκμηρίωσης) να αναιρούν την μειωμένη ζήτηση ως αποτέλεσμα της 

υποχώρησης στην κατά κεφαλή κατανάλωση εγχώριων αγροτικών προϊόντων.  

2.1.3 Εξαγωγικό εμπόριο 

Οι συνολικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων έχουν τα τελευταία χρόνια μια συνεχώς 

αυξανόμενη εξάρτηση από την πορεία εξαγωγών του χαλλουμιού, προϊόν που 

σύμφωνα με στοιχεία του 2018 αποτελεί το 59% της συνολικής αξίας εξαγωγών. 

Αυτό έχει διαχρονικά ανατρέψει το μείγμα εξαγωγών αγροτικών προϊόντων αφού το 

2005 τα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής είχαν το 23% των συνολικών εξαγωγών 

ενώ το 2018 το ποσοστό έχει μειωθεί γύρω στο 6% (σε αυτό περιλαμβάνονται τα 

φρέσκα ψάρια με σημαντικά ανοδικές εξαγωγές που σήμερα αντιστοιχούν στο 33%) 

– διάγραμμα 2.6. Αντίθετα, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντων έχουν διατηρήσει 

το ποσοστό τους γύρω στο 15-18% των συνολικών εγχώριων εξαγωγών, ουσιαστικά 

ακολουθώντας την πορεία αύξησης (σε τρέχουσες τιμές) των συνολικών εξαγωγών, 

ενισχυόμενες σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις εξαγωγές χαλλουμιών οι οποίες 

παρουσιάζουν αύξηση άνω του 15% σε ετήσια βάση τα τελευταία δέκα περίπου 

χρόνια και αγγίζουν τα €200εκ. (βλέπε διάγραμμα 2.12). 

Διάγραμμα 2.6: Συμβολή της γεωργίας στις συνολικές εξαγωγές - περιλ. ψαριών (%)  

 
Πηγή: Στατιστικές Εξωτερικού εμπορίου, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Εξαγωγές γεωργικών προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής:  
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Οι γεωργικές εξαγωγές νωπών προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής (πλην ψαριών) 

κυμάνθηκαν το 2018 σε περίπου €63εκ (2017: €70εκ.) και κατανέμονται σε 

κατηγορίες ως το παρακάτω διάγραμμα.  

Διάγραμμα 2.7: Εξαγωγές γεωργικών προϊόντων (‘000€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Γύρω στο 90% των εξαγωγών επικεντρώνεται στις πατάτες και τα εσπεριδοειδή με 

την πορεία εξαγωγών τους τα τελευταία χρόνια να παρουσιάζει σταθεροποίηση στις 

πατάτες και πτωτικές τάσεις στα εσπεριδοειδή (διαγράμματα 2.8, 2.9). Αντίθετα, 

ιδιαίτερα πτωτικές τάσεις αποτυπώνονται στα φρέσκα λαχανικά όπου σε όγκους 

παραγωγής οι συνολικές ποσότητες έχουν μειωθεί κατά περίπου 900% και 

ουσιαστικά ο τομέας ακολουθεί μια πορεία πλήρους απώλειας των εξαγωγικών 

αγορών του (διάγραμμα 2.10). 

Η μείωση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων οφείλεται στα ψηλά κόστη 

παραγωγής, κυρίως το ψηλό κόστος μεταφοράς στις Ευρωπαϊκές και διεθνείς 

αγορές, αποτέλεσμα του νησιώτικου χαρακτήρα της Κύπρου21. Συναφές με το θέμα 

είναι και η πολύ περιορισμένη ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κύπρου με τις Ευρωπαϊκές 

αγορές, δεδομένο που στερεί την απαιτούμενη συχνότητα αποστολών και που οδηγεί 

στην αύξηση του μεταφορικού κόστους.   

Διάγραμμα 2.8: Όγκος και αξία εξαγωγών πατατών 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Natos D., M.Markou, Mattas K., Stylianou A., Estimating the Effect of Cyprus Geographical Position 
on International Agricultural Trade (2012) 
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Διάγραμμα 2.9: Όγκος και αξία εξαγωγών εσπεριδοειδών 

 

 

 

 

 

 

 
 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Διάγραμμα 2.10: Εξαγωγές λαχανικών σε τόνους (1998-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Τμήμα Γεωργίας 

Μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα: 

Στα μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα, οι συνολικές εξαγωγές για το 2018 ανήλθαν σε 

€265εκ (17% του συνόλου εγχώριων εξαγωγών) εκ των οποίων τα €195 εκ. αφορούν 

στον χαλλούμι. Είναι εμφανές από το διάγραμμα 2.11 ότι η συμβολή των 

μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων στο σύνολο των εξαγωγών καθορίζεται και 

συντηρείται από την πορεία εξαγωγών του χαλλουμιού. 

Διάγραμμα 2.11: Εξαγωγές μεταποιημένων  γεωργικών προϊόντων (‘000€) 
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Πηγή: Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Διάγραμμα 2.12: Αξία και ποσότητα εξαγωγών χαλλουμιού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, μη δημοσιευμένοι πίνακες 

Συνοπτικά, οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων πρωτογενούς και 

μεταποιημένης παραγωγής ανήλθαν το 2018 σε €360εκ με κυρίαρχα προϊόντα (α) το 

χαλλούμι με 59%; (β) τις πατάτες με 13%; (γ) τους συσκευασμένους χυμούς με 10%; 

(δ) τα εσπεριδοειδή με 5%. 

Είναι προφανές ότι στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, η Κύπρος διαθέτει 

περιορισμένο συγκριτικό πλεονέκτημα στην εμπορία γεωργικών προϊόντων 

πρωτογενούς παραγωγής σε ανταγωνιστικές τιμές, ενώ τα ιδιαίτερα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά είτε δεν αναδεικνύονται ή δεν αρκούν για να καλύψουν την αδυναμία 

στο κόστος παραγωγής και εμπορίας. Ως εκ τούτου, η διασφάλιση της επισιτιστικής 

αυτάρκειας της χώρας αποτελεί πρωτεύων παράγοντα στη διατήρηση της κυπριακής 

γεωργίας και κτηνοτροφίας ενώ οι εξαγωγικές προοπτικές φαίνεται να 

επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στο χαλλούμι για τα μεταποιημένα 

προϊόντα και να περιορίζονται στις πατάτες και (σε μικρότερο βαθμό) στα 

εσπεριδοειδή για τα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής.   

Η διαπιστωμένη υπερ-συγκέντρωση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της Κύπρου σε 

ένα πολύ μικρό αριθμό προϊόντων αποτελεί ένα κίνδυνο που χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής ως προς, αφενός τη διατήρηση της δυναμικής στα υφιστάμενα εξαγώγιμα 

προϊόντα και αφετέρου τη σταδιακή διεύρυνση των δυνατοτήτων και σε άλλα 

προϊόντα μέσω μιας στοχευμένης εξαγωγικής στρατηγικής.   
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2.2 Αποδοτικότητα συντελεστών παραγωγής (παραγωγικότητα) 

2.2.1 Συνολική παραγωγικότητα (TFP)22 

Η συνολική αποδοτικότητα των συντελεστών παραγωγής παρουσιάζει αύξηση κατά 

την περίοδο 2005-16 με σημαντικότερη συμβολή στην αύξηση να προέρχεται από 

την παραγωγικότητα στην εργασία και την απόδοση των επενδύσεων. Αντίθετα, 

σταθερή παραμένει η παραγωγικότητα της γης κατά τη διάρκεια των ετών 2005-17, 

με την παρατηρούμενη υποχώρηση να σχετίζεται με τη μακρά περίοδο 

παρατεταμένης ξηρασίας (2008-15). 

Διάγραμμα 2.13: Δείκτης παραγωγικότητας στους συντελεστές παραγωγής (TFP Index 2005 

EU = 100) 

 

Πηγή: Analytical factsheet for Cyprus: Nine objectives for a future Common Agricultural Policy, Sep. 2019 

2.2.2 Παραγωγικότητα εργασίας 

Τόσο το πιο πάνω διάγραμμα όσο και η αξιοποίηση των δεδομένων του ΔΙΓΕΛΠ 

(διάγραμμα 2.14) επιβεβαιώνουν μια θετική εικόνα αναφορικά με τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας στην εργασία με την τάση να βελτιώνεται τα έτη 2016-17. Μεταξύ 

των δεδομένων του διαγράμματος 2.13 (το οποίο βασίζεται σε στοιχεία της Eurostat) 

και των δεδομένων του ΔΙΓΕΛΠ στο διάγραμμα 2.14 σημειώνεται μια απόκλιση σε 

σχέση με τη βελτίωση της παραγωγικότητας στην εργασία, ιδιαίτερα κατά τα έτη 

2015-2016. Η διαφορά ενδέχεται να οφείλεται στην περίληψη των στοιχείων της 

Eurostat, παραγωγικών κλάδων της κτηνοτροφίας που δεν αντιπροσωπεύονται στο 

ΔΙΓΕΛΠ και που λόγω μεγεθών και οικονομιών κλίμακας έχουν σημαντική θετική 

επίπτωση στη συνολική παραγωγικότητα εργασίας. 

Διάγραμμα 2.14: Παραγωγικότητα στην εργασία (Farm Net Value Added / AWU (SE425)) 

                                                
22 Total Factor Productivity (I.03) 
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Πηγή: Βάση δεδομένων ΔΙΓΕΛΠ 

2.2.3 Παραγωγικότητα επενδύσεων  

Ο δείκτης παραγωγικότητας των επενδύσεων στο διάγραμμα 2.13 παρουσιάζει μια 

σαφή βελτίωση μετά το 2015 και μπορεί να συσχετισθεί με την συνολική αύξηση των 

επενδύσεων στη γεωργία ως αποτυπώνεται στο πιο κάτω διάγραμμα. Στο ίδιο 

διάγραμμα για σκοπούς σύγκρισης της επενδυτικής δραστηριότητας στη γεωργία 

γίνεται μια σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη με τη χρήση του δείκτη ποσοστό 

επενδύσεων στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (GFCF/GVA), όπου η Κύπρος 

φαίνεται να υστερεί σημαντικά στην επενδυτική δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα 

σε σύγκριση με την υπόλοιπη ΕΕ..  

Διάγραμμα 2.15: Επενδύσεις στη γεωργία (GFCF/ GVA%)23 και συνολικές επενδύσεις 

 
Πηγή: Eurostat - Economic accounts for agriculture - values at current prices [aact_eaa01] 

Μέσα από τα δεδομένα του ΔΙΓΕΛΠ και την ανάλυση των επενδύσεων στους 

διάφορους τομείς παραγωγής με τον δείκτη Gross Investment (SE516)/ Gross Farm 
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Income (SE410), προκύπτει ότι (α) ο δείκτης για την Κύπρο (έτη 2016-17) ανέρχεται 

γύρω στο 13-14% έναντι 23-24% που είναι για την ΕΕ28 και (β) σημαντικά 

υπολείπεται του δείκτη ο τομέας της λαχανοκομίας (horticulture) όπου από το 2014 ο 

δείκτης περιορίζεται στο 3%. Το στοιχείο αυτό προφανώς σχετίζεται με την μη 

προτεραιοποίηση του τομέα στις προκηρύξεις του επενδυτικού καθεστώς 4.1, όπου 

από το 2012 η έμφαση στήριξης έχει μετατοπιστεί στην κτηνοτροφία.  

2.2.4 Παραγωγικότητα (αποδοτικότητα ΧΓΕ) στη φυτική παραγωγή 

Η παραγωγικότητα των ΧΓΕ με βάση τις κύριες καλλιέργειες ως αποτυπώνεται τόσο 

στο διάγραμμα 2.13 πιο πάνω καθώς επίσης στα πιο κάτω διαγράμματα κρίνεται ως 

μάλλον σταθερή, χωρίς συγκεκριμένη τάση μεταβολής, ενώ στα φυτά μεγάλης 

καλλιέργειας οι έντονες διακυμάνσεις αντανακλούν τις επιπτώσεις των κλιματικών 

μεταβολών στην παραγωγικότητα. Η σταθερότητα στην παραγωγικότητα της γης 

επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα του ΔΙΓΕΛΠ (διάγραμμα 2.16) ενώ στην 

ανάλυση κατά τάξεις μεγέθους (από στοιχεία ΔΙΓΕΛΠ) διαπιστώνεται μια οριακά 

αυξητική τάση στις εκμεταλλεύσεις στην κατηγορία (5) 100 000 - < 500 000 EUR. 

Αντλώντας από τα δεδομένα της βάσης ΔΙΓΕΛΠ, παρατηρείται ένας ικανοποιητικός 

συσχετισμός στις αποδόσεις των διαφόρων τύπων καλλιεργειών μεταξύ Κύπρου και 

ΕΕ28 με μοναδική εξαίρεση τον τομέα της λαχανοκομίας όπου είναι εμφανής η 

μεγάλη απόκλιση των αποδόσεων και η οποία ενδεχομένως να ταυτίζεται με τη 

περιορισμένη επενδυτική δραστηριότητα – δεδομένο πάντως που χρήζει περαιτέρω 

διερεύνησης και αξιολόγησης. 

Διάγραμμα 2.15: Αποδόσεις κύριων καλλιεργειών (τόνοι/εκτάριο) 

  

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

 

Διάγραμμα 2.16: Αποδόσεις κύριων καλλιεργειών Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής 

                                                                                                                                       
23 Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου / Μεικτή Προστιθέμενη Αξία 
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Πηγή: ΔΙΓΕΛΠ (Total crops output / ha (SE136)) 

Διάγραμμα 2.17: Συγκριτικές αποδόσεις κύριων καλλιεργειών μεταξύ Κύπρου και ΕΕ 

 

Πηγή: ΔΙΓΕΛΠ (Total crops output / ha (SE136)) 

2.2.5 Παραγωγικότητα ζωικού κεφαλαίου  

Αγελαδινό γάλα: Με βάση τα στοιχεία του Τμήματος Γεωργίας οι παραδοθείσες 

ποσότητες αγελαδινού γάλακτος για το 2018 ήταν 228.076 τόνοι και αποτελούν το 

79% του συνολικού ετήσιου παραγόμενου γάλακτος. Σε σχέση με το 2017, 

παρουσιάζεται αύξηση στις ποσότητες του αγελαδινού γάλακτος κατά 11.708 τόνους 

(5,4%). Αξιοσημείωτη είναι η μεταβολή της συνολικής παραγωγής μεταξύ 2014 και 

2018 όπου σημειώνεται αύξηση 69.226 τόνων γάλακτος (43,6%), αποτέλεσμα τόσο 

της κατάργησης των ποσοστώσεων παραγωγής αγελαδινού γάλακτος όσο και της 

αυξανόμενης ζήτησης από τις τυροκομικές μονάδες. 
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Η μέση ετήσια παραγωγικότητα των γαλακτοφόρων αγελάδων ανέρχεται το 2018 στα 

7.155 λίτρα και έχει αυξηθεί κατά 14% από 6,272 λίτρα που ήταν το 2014. Η μέση 

ετήσια παραγωγή γάλακτος ανά μονάδα υπολογίζεται στους 848 περίπου τόνους 

(2018) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25% από το 2014.  

Διάγραμμα 2.18: Παραγωγικότητα αγελάδων (τόνοι ετησίως/ παραγωγικό ζώο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat - Production and utilization of milk on the farm - annual data [apro_mk_farm] 

Σημειώνεται ότι η μέση ετήσια παραγωγικότητα των γαλακτοφόρων αγελάδων στην 

ΕΕ κυμαίνεται γύρω στα 7.000 λίτρα ανά αγελάδα για το 201724. Ως εθνικός μέσος 

όρος, οι υψηλότερες επιδόσεις καταγράφηκαν στη Δανία (9.569 λίτρα), Εσθονία 

(9.143 λίτρα) και Φινλανδία (8.889 λίτρα) ενώ οι χαμηλότερες σε Ρουμανία και στη 

Βουλγαρία (3.231 και 3.713 λίτρα αντίστοιχα). Είναι προφανές ότι η κυπριακή 

παραγωγή βρίσκεται ελαφρώς πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο με τις επιδόσεις 

να κρίνονται ικανοποιητικές, υπάρχουν όμως περιθώριά εξέλιξης και βελτίωσης της 

παραγωγικότητας που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα από δράσεις βελτίωσης της 

ευζωίας.   Σε επίπεδο τιμών παραγωγού, στοιχεία της ΕΕ25 τοποθετούν το αγελαδινό 

γάλα της Κύπρου στην ψηλότερη θέση με €0,585/ λίτρο έναντι €0,356/ λίτρο που 

είναι ο μέσος όρος της ΕΕ. 

Αιγοπρόβειο γάλα: Αυξητικές τάσεις παραγωγικότητας γάλακτος παρουσιάζει και ο 

τομέας της αιγοπροβατοτροφίας με σημαντικές όμως αποκλίσεις στον μέσο όρο 

μεταξύ μικρών και μεγάλων εκμεταλλεύσεων (στη βάση ζωικού πληθυσμού) ως 

επεξηγείται πιο κάτω. 

Η μέση ετήσια παραγωγικότητα των αιγοπροβάτων ανέρχεται στα 167 λίτρα. 

Σημειώνεται αύξηση 38,9 λίτρων/ζώο (30,4%) στην μέση ετησία παραγωγικότητα την 

περίοδο 2014-2018. Η μέση ετήσια παραγωγή γάλακτος ανά μονάδα υπολογίζεται 

στους 32 περίπου τόνους, με περιθώρια αύξησης. Για τα πρόβατα η μέση ετήσια 

παραγωγικότητα ανέρχεται στα 150 λίτρα και για τις αίγες στα 190 λίτρα. Στα 

πρόβατα η αύξηση της μέσης ετησίας παραγωγικότητας την περίοδο 2014-2018 ήταν 

35 λίτρα (41%) ενώ για τις αίγες 43 λίτρα (30%).  

                                                
24 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Milk_and_milk_product_statistics#Milk_production 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Milk_and_milk_product_statistics#Milk_production
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Διάγραμμα 2.19: Παραγωγικότητα αιγοπροβατοτροφίας (λίτρα ετησίως/ζώο) 

 
Πηγή: Επισκόπηση Αιγοπροβατοτροφίας 2018 

Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο που επηρεάζει αρνητικά την μέση παραγωγικότητα 

αιγοπροβάτων τείνει να σχετίζεται με το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων σε ζωικό 

κεφάλαιο που έμμεσα δύναται να σχετίζεται και με τον βαθμό επαγγελματικής 

διαχείρισης των μονάδων (περιλαμβανομένων θεμάτων κατάρτισης, συνθηκών 

ευζωίας, καταλληλότητας υποδομών). 

Το παρακάτω διάγραμμα είναι ενδεικτικό της μεγάλης απόκλισης στην μέση 

παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων στη βάση μεγέθους ζωικού κεφαλαίου. Με 

δεδομένη τη μεγάλη σημασία του αιγοπρόβειου γάλακτος στην εγχώρια παραγωγή 

αφού αποτελεί το 21% (έναντι 3-4% στην ΕΕ28 – στοιχεία Eurostat), η διαπίστωση 

κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό ως προς τη διαχείριση της ανταγωνιστικότητας του 

συγκεκριμένου κτηνοτροφικού τομέα. 

Διάγραμμα 2.20: Παραγωγικότητα αιγοπροβατοτροφίας στη βάση μεγέθους εκμεταλλεύσεων 

                                                                                                                                       
25 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-raw-milk-prices_en.pdf 
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Πηγή: Επισκόπηση Αιγοπροβατοτροφίας 2018, Τμήμα Γεωργίας 

2.3 Έξοδα παραγωγής 

Η διαχρονική εξέλιξη των εσόδων και εξόδων της κυπριακής γεωργίας αποτυπώνεται 

στο διάγραμμα 2.21 και παρουσιάζει μια συνολικά σταθερή πορεία σύνθεσης ενώ 

ταυτόχρονα είναι εμφανής η ενισχυμένη θέση του κτηνοτροφικού τομέα.   

Διάγραμμα 2.21: Δομή εσόδων/εξόδων γεωργικής παραγωγής (σε πραγματικές τιμές εκ.€) 

 
Πηγή: Analytical factsheet for Cyprus: Nine objectives for a future Common Agricultural Policy, Sep. 2019 

Η εξέλιξη του δαπανών ενδιάμεσης κατανάλωσης αποτυπώνεται επίσης στο 

διάγραμμα 2.22 και πέραν των ζωοτροφών που αποτελούν το 51%, σημαντικές είναι 

οι δαπάνες άρδευσης (9%) και ενέργειας/ καυσίμων (9%).  Οι δείκτες τιμών 

ενδιάμεσης κατανάλωσης και συνολικών εξόδων παρουσιάζουν επίσης μια σχετική 

σταθερότητα με τον συνολικό δείκτη (2017) να ανέρχεται σε 104,6 μονάδες 
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(2010:100) με σημαντικότερη ανοδική μεταβολή στον δείκτη άρδευσης (113,3) ενώ οι 

μεταβολή στις υπόλοιπες δαπάνες κυμαίνεται στο +/-10%. 

Διάγραμμα 2.22: Δαπάνες εξόδων ενδιάμεσης κατανάλωσης (€) 

 
Πηγή: Γεωργικές Στατιστικές, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Για σκοπούς συγκριτικής αποτίμησης των εξόδων σε βασικούς συντελεστές εισροών 

έχει διενεργηθεί δειγματοληπτική έρευνα με την χρήση των δεδομένων του ΔΙΓΕΛΠ 

σε παραγωγικούς τομείς με αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση στο δίκτυο. Ο δείκτης 

παραγωγής έναντι εισροών (Total output / Total input (SE132)) ως μέσος όρος 2015-

17 δείχνει μια περιορισμένη υστέρηση στους τομείς φυτικής παραγωγής αλλά στο 

σύνολο των εκμεταλλεύσεων η Κύπρος βρίσκεται σε οριακά καλύτερη θέση (1,14) 

από την ΕΕ28 (1,11). Θα πρέπει να καταγραφεί όμως μια σημαντική υστέρηση της 

Κύπρου έναντι άλλων Μεσογειακών/ ανταγωνιστικών χώρων όπως Ισπανία (1,37), 

Ιταλία (1,56), Ελλάδα (1,27), Πορτογαλία (1,35). 

Διάγραμμα 2.23: Δείκτης παραγωγής/εισροών ως μέσος όρος ετών 2015-17 



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της κυπριακής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών 
(Ανάλυση SWOT)  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  21.04.2021 60 

 
Πηγή: ΔΙΓΕΛΠ (Total output / Total input (SE132)) 

Τόσο μέσα από τις διαβουλεύσεις με τους παραγωγικούς τομείς όσο και με 

δειγματοληπτική αξιολόγηση με τη χρήση δεδομένων ΔΙΓΕΛΠ διαφαίνεται ότι το 

συνολικό κόστος ενέργειας (καύσιμα και ηλεκτρισμός) είναι ιδιαίτερα ψηλό και 

αποτελεί σημαντική παράμετρο περιορισμού της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών 

αγροτικών προϊόντων. Σε τρεις ενδεικτικούς τομείς παραγωγής με επάρκεια 

δεδομένων στο ΔΙΓΕΛΠ και με τη χρήση μέσων όρων τριετίας 2015-17 σημειώνονται 

στον πιο κάτω πίνακα συγκριτικοί δείκτες για σημαντικές κατηγορίες εξόδων. Από την 

ανάλυση των δεδομένων και την αποτύπωση στον Πίνακα των συγκεντρωτικών 

δεδομένων προκύπτει ότι το κόστος ενέργειας είναι ιδιαίτερα ψηλό σε σχέση με την 

ΕΕ28 σε όλους τους τύπους εκμεταλλεύσεων (TF8) καθώς και στο σύνολο των 

εκμεταλλεύσεων (46% έναντι 28% στα συνολικά υπερκεφαλικά έξοδα). Αντίθετα 

ανάμεικτη και σαφώς πιο κοντά στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο για το σύνολο των 

εκμεταλλεύσεων είναι η εικόνα των δαπανών σε λιπάσματα και φυτοπροστασία. 

Σημειώνεται ότι σε επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας από τη γεωργία η Κύπρος με 

ποσοστό 2,9% (2017) ή 45.000 ΤΟΕ (tons of oil equivalent) βρίσκεται κοντά στον 

μέσο όρο της ΕΕ28 (2,8%) αλλά χρησιμοποιεί περισσότερα ορυκτά καύσιμα 90% 

έναντι  της ΕΕ28 (85%)26. 

 

 

                                                
26 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_energy_use 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_energy_use
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Πίνακας 2.2: Ενδεικτικοί δείκτες επιλεγμένων εξόδων σε τομείς της γεωργίας σε ΕΕ και Κύπρο   
(1) Fieldcrops (2) Horticulture 

 
Fertilisers 

(SE295) / Total 
specific costs27 

(SE281) 

Crop protection 
(SE300)/ Total 
specific costs 

(SE281) 

Energy (SE345) 
/ Total farming 

overheads 
(SE336) 

Fertilisers 
(SE295) / Total 
specific costs 

(SE281) 

Crop protection 
(SE300)/ Total 
specific costs 

(SE281) 

Energy (SE345) 
/ Total farming 

overheads 
(SE336) 

Cyprus 32% 18% 51% 23% 26% 44% 

EU28 35% 25% 30% 11% 9% 38% 
 

(4) Other permanent crops Total 
 

Fertilisers 
(SE295) / Total 
specific costs 

(SE281) 

Crop protection 
(SE300)/ Total 
specific costs 

(SE281) 

Energy (SE345) 
/ Total farming 

overheads 
(SE336) 

Fertilisers 

(SE295) / Total 

specific costs 

(SE281) 

Crop protection 

(SE300)/ Total 

specific costs 

(SE281) 

Energy (SE345) 

/ Total farming 

overheads 

(SE336) 

Cyprus 43% 36% 43% 10% 6% 46% 

EU28 30% 34% 28% 14% 10% 28% 

Πηγή: ΔΙΓΕΛΠ  

2.4 Χρηματοδοτικές δυνατότητες 

Το Θέμα της ανάγκης εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών αρχικής χρηματοδότησης για 

τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα από τους αιτητές του ΠΑΑ κατά την έναρξη της 

επένδυσης και μέχρι την λήψη της επιδότησης τους, έχει εντοπιστεί και μελετηθεί 

ιδιαίτερα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο. Σχετικά έχει προωθηθεί 

από τον ΚΟΑΠ η καταβολή της επενδυτικής επιδότησης σε δόσεις των 50000 ευρώ, 

με την υποβολή από τον αιτητή των αποδείξεων υλοποίησης τμημάτων του έργου.  

Πρόσθετα έχει μελετηθεί το θέμα δημιουργίας εξειδικευμένου χρηματοδοτικού 

εργαλείου μέσα από το πρόγραμμα, πρακτική η οποία για τα οικονομικά μεγέθη της 

Κύπρου, του οικονομικού φακέλου του Προγράμματος και τον αριθμό των 

επενδύσεων κρίθηκε ότι θα έχει δυσανάλογο κόστος προς όφελος ειδικά για την 

λειτουργία και παρακολούθηση του εργαλείου αυτού.  

Για την οριστική επίλυση του θέματος το ΥΓΑΑΠ μέσω της ΔΑΠΑΑ είχε συναντήσεις 

με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε μια προσπάθεια παρουσίασης του ΠΑΑ, των 

διαδικασιών αξιολόγησης και μελέτης της βιωσιμότητας των γεωργικών επενδύσεων. 

Μέσα από τις συναντήσεις διαφάνηκε το ενδιαφέρον των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων για τον πρωτογενή τομέα με την εισήγησή τους για εγγύηση εκ μέρους 

του Κράτους ενός ποσοστού της επένδυσης η οποία θα τύγχανε χρηματοδότησης 

μέσω δανείου από τα τραπεζικά ιδρύματα.   

Η ΔΑΠΑΑ ανέλαβε πρωτοβουλία και σε συνεννόηση με το Υπουργείο οικονομικών 

κατάφερε όπως στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που λειτουργεί το Υπουργείο 

Οικονομικών σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων για την 

επιχειρηματικότητα ο πρωτογενής τομέας να αποτελεί επιλέξιμο κλάδο, κάτι που 

παλαιότερα δεν το προέβλεπε. Συνεπώς με τη συνέργεια αυτή και τη 

συμπληρωματικότητα πλέον ο κάθε αιτητής του ΠΑΑ θα μπορεί να επιλέξει στη 

                                                
27 Total intermediate consumption(SE275) = total specific costs (SE281) + total farming overheads (SE336) 
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δανειοδότησή του συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προϊόντα τα οποία παρέχουν στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετικές εγγυήσεις κεφαλαίου.  

2.5 Έρευνα, Τεχνολογία & Ψηφιοποίηση  

2.5.1 Η έρευνα στον αγροτικό και αγροδιατροφικό τομέα 

Η γενικότερη εικόνα αναφορικά με την  έρευνα στον αγροδιατροφικό τομέα κρίνεται 

με βάση το πιο κάτω διάγραμμα  ως αρνητικότερη έναντι του συνόλου της 

οικονομίας. Συνολικά, οι δαπάνες της Κύπρου στην έρευνα ανέρχονται στο 0,5% του 

ΑΕΠ (ΕΕ28: 2,03%) ενώ (κατά αντιστοιχία), η συνολική δαπάνη επί της ακαθάριστης 

αξίας παραγωγής του γεωργικού τομέα  ανέρχεται στο 0,8%.  Σε απόλυτους όμως 

αριθμούς οι συνολικές ερευνητικές δαπάνες της χώρας παρουσιάζουν αύξηση σε 

αντίθεση με τις ερευνητικές δαπάνες στις αγροτικές επιστήμες που κυμαίνονται γύρω 

στα €6εκ ετησίως το 2017 (γύρω στα 5 εκ το 2016). 

Εκεί που όμως διαπιστώνεται μια σαφέστατη αδυναμία είναι στις δαπάνες έρευνας 

από επιχειρήσεις στον αγροδιατροφικό τομέα (γεωργία και τρόφιμα). Με βάση τα 

δημοσιευμένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το 85-90% περίπου των δαπανών 

αφορά σε ερευνητικές δράσεις του Δημοσίου Τομέα (Ινστιτούτου Γεωργικών 

Ερευνών) ενώ μόνο το 3-5% αφορά σε ερευνητικές δαπάνες από επιχειρήσεις. Οι 

συνολικές ερευνητικές δαπάνες από επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα 

αποτελούν μόνο το 0,5% των ερευνητικών δαπανών που διενεργούνται συνολικά 

από ιδιωτικές επιχειρήσεις ετησίως. Με δεδομένο ότι ο αγροτικός και 

αγροδιατροφικός τομέας εκπροσωπεί το 15-20% της ακαθάριστης εγχώριας 

παραγωγής της Κύπρου, το αναλογούν ποσό σε ερευνητικές δαπάνες από 

επιχειρήσεις κρίνεται ως πολύ χαμηλό.   

Η γεωργική έρευνα στην Κύπρο υλοποιείται μέσω:  

i. της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών με τις 

δράσεις να  καθοδηγούνται από συγκεκριμένες και εκφρασμένες ανάγκες στη 

γεωργική παραγωγή αλλά και από τα ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου και 

το γνωσιολογικό αντικείμενο των ερευνητών,   

ii. ερευνητικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας στους τομείς της 

γεωργίας και τροφίμων με έμφαση σε μικρό αριθμό Ολοκληρωμένων Έργων (με 

προϋπολογισμό κοντά στο €1εκ έκαστο) στα οποία συμμετέχουν πανεπιστημιακά 

ιδρύματα πχ ΤΕΠΑΚ, Ινστιτούτο Κύπρου,  

iii. ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν ως εταίροι φορείς του γεωργικού 

τομέα με άλλες χώρες 

iv. καινοτόμα Έργα πρακτικής εφαρμογής που αναμένεται να υλοποιηθούν μέσω των 

8 ΕΟ καινοτομίας που έχουν συσταθεί στα πλαίσια της Α΄ Προκήρυξης της Φάσης 

Α του Καθεστώτος 16.1 του Π.Α.Α. 2014-20 καθώς και των νέων ΕΟ που πρόκειται 

να συσταθούν στα πλαίσια της Β’ προκήρυξης του εν λόγω Καθεστώτος. 

Διάγραμμα 2.24: Ερευνητικές δαπάνες (1991-2017) 
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (Η ερευνητική δραστηριότητα στην Κύπρο) 

Διάγραμμα 2.25: Ποσοστό ερευνητικών δαπανών Ε&Α επί ακαθάριστης αξίας (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου 

2.5.2 Εφαρμογές καινοτομίας στον αγροτικό και αγροδιατροφικό τομέα 

Η εφαρμογή καινοτόμων διεργασιών και προϊόντων στον αγροτικό τομέα δεν μπορεί 

να τεκμηριωθεί από στατιστικά δεδομένα, αποτελεί όμως μια σχετικά καινούργια  

προσπάθεια  σε επίπεδο πολιτικής που βασίζεται στο Καθεστώς 16.1 το ΠΑΑ 2014-

20 και τη σύσταση και λειτουργία των Επιχειρησιακών Ομάδων.  
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Από στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου αναφορικά με την καινοτομία στις 

επιχειρήσεις προκύπτει ότι  για τη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων 

καπνού, το 45% περίπου των επιχειρήσεων έχει αναπτύξει / εφαρμόσει κάποιας 

μορφής καινοτομία κατά την περίοδο 2014-16, ποσοστό οριακά καλύτερο από το 

συνολικό μέσο όρο της χώρας στον τομέα της μεταποίησης (40%). 

Από το πλαίσιο διαβούλευσης διαφαίνεται πως οι επιχειρήσεις τροφίμων επενδύουν 

σε εισαγόμενες καινοτομίες παρά στην ανάπτυξη μέσω έρευνας, νέων καινοτομιών, 

δεδομένο που κρίνεται αναμενόμενο με βάση τα μεγέθη των τοπικών επιχειρήσεων 

αλλά και της οικονομίας γενικότερα.   

Επίσης, διαφαίνεται η απουσία ερευνητικών φορέων και ενός θεσμικού πλαισίου 

στήριξης της καινοτομίας μέσα από εγχώρια έρευνα στον τομέα των τροφίμων και 

της  προστιθέμενης αξίας στα αγροτικά προϊόντα, με γνώμονα την μελέτη και 

αξιοποίηση των διεθνών καταναλωτικών τάσεων σε θέματα διατροφής. 

Ο καλύτερος τρόπος εμπλοκής των γεωργών στην ενσωμάτωση της καινοτομίας 

είναι με τη δημιουργία ΕΟ της ΕΣΚ, οι οποίες θα αποτελούνται τουλάχιστον από ένα 

γεωργό και από οποιοσδήποτε άλλο εταίρο που μπορεί να συμβάλλει στη λύση του 

προβλήματος. Σκοπός των ΕΟ είναι η ανεύρεση καινοτόμων λύσεων στα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί, έχουν πρακτική εφαρμογή και 

διαδίδονται στο ευρύ κοινό.  

Η υιοθέτηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στον γεωργικό τομέα επιφέρουν όφελος 

πρωτίστως στους παραγωγούς, αφού μπορούν να  συμβάλλουν  στη βιωσιμότητα 

και την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την καλύτερη 

διαχείριση των φυσικών πόρων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον.   

Στην προγραμματική περίοδο 2014-20 μέσω του Καθεστώτος 16.1 

πραγματοποιήθηκαν δύο Προκηρύξεις για τη Φάση Α και μία προκήρυξη στη Φάση 

Β’. Τα καινοτόμα Έργα των ΕΟ που θα υλοποιηθούν, αφορούν σχεδόν όλους τους 

παραγωγικούς κλάδους και διαπραγματεύονται μεταξύ άλλων  την εισαγωγή νέων 

γεωργικών πρακτικών και τεχνολογιών συμβάλλοντας στους στόχους του ΠΑΑ 2014-

2020.  

Για την εφαρμογή και την υποστήριξη τόσο του Καθεστώτος 16.1 όσο και για την 

προώθηση της καινοτομίας δημιουργήθηκε υποομάδα Δικτύου ΕΣΚΚ υπό την αιγίδα 

του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου. Μέσω διαφόρων ενεργειών όπως τη δημιουργία 

διαδικτυακού ιστότοπου με παροχή ενημερωτικού και πληροφοριακού υλικού για την 

καινοτομία καθώς και η διασύνδεση με το ΙΠΕ, newsletters, άρθρα, ενημερωτικές 

συναντήσεις κλπ έγινε μία μεγάλη προσπάθεια διασύνδεσης όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων του γεωργικού τομέα στα θέματα της καινοτομίας και ειδικά 

για την αποδοχή του Καθεστώτος 16.1. Οι συνειδήσεις όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων με τις ενέργειες που έγιναν έχουν αρχίσει να αλλάζουν και να δείχνουν 

ενδιαφέρον στα θέματα της καινοτομίας και της συνεργασίας.  

Σε αυτήν την προγραμματική περίοδο θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση και 

χρηματοδότηση στην παρέμβαση της συνεργασίας που αφορά τις ΕΟ έτσι ώστε να 

δοθεί ώθηση στην καινοτομία για καλύτερα αποτελέσματα. 
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Επιπρόσθετα, θα συνεχίσει να υφίσταται κάτω από το Κυπριακό Δίκτυο ΚΑΠ, η 

υποομάδα του Δικτύου ΕΣΚΚ παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας στο 

γεωργικό τομέα όπου μεταξύ άλλων θα προωθεί την ταχύτερη και ευρύτερη 

μεταφορά καινοτόμων λύσεων στην πράξη. 

Επιπρόσθετα, το Δίκτυο ΕΣΚΚ υποστηρίζει το AKIS όπου με την υφιστάμενη δομή η 

ενημέρωση των συμβούλων του Τμήματος Γεωργίας για τα αποτελέσματα των 

καινοτόμων Έργων των ΕΟ, θα γίνεται άμεσα από τον Κλάδο Γεωργικών 

Εφαρμογών. Σημειώνεται ότι οι συμβουλές προς τους αγρότες στην Κύπρο 

παρέχεται από το Τμήμα Γεωργίας, μέσω του συστήματος των Γεωργικών 

Εφαρμογών και με τον τρόπο αυτό η επικοινωνία, η άντληση ιδεών και η διάδοση 

γνώσης και καινοτομίας είναι άμεση και αποτελεσματική. 

Τον ιδιαίτερο δύσκολο ρόλο του “facilitator” για τη δημιουργία δεσμών μεταξύ 

παραγωγής και ερευνητικής – ακαδημαϊκής κοινότητας τον έχει το Εθνικό Αγροτικό 

Δίκτυο. Από την ανάλυση των δραστηριοτήτων του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου28 που 

έγινε στο πλαίσιο της δεύτερης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014-2020 (AIR 

2019) προκύπτει περιορισμένη αλλά σταδιακά αυξανόμενη δραστηριοποίηση του 

στην προώθηση της συνεργασίας για την παραγωγή και υιοθέτηση καινοτομίας στην 

αγροτική παραγωγή και στα τρόφιμα.  

2.5.3 Ψηφιοποίηση και τεχνολογίες πληροφορικής  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε 

σχέση με την εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής στη γεωργία και στον αγροτικό 

τομέα γενικότερα. Μέσα από την αξιοποίηση δεδομένων που αφορούν τις ενισχύσεις 

για  επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, παρουσιάζεται σημαντική δραστηριότητα στην 

αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και πληροφορικής στην κτηνοτροφία, αλλά σαφώς πιο 

περιορισμένη στην γεωργία. Σημειώνεται ότι οι νέες τεχνολογίες ψηφιακών 

εφαρμογών και πληροφορικής σε θέματα γεωργίας ακριβείας μόλις πρόσφατα έχουν 

εισαχθεί πιλοτικά σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ενώ πολύ περιορισμένη κρίνεται η 

αξιοποίηση της ψηφιοποίησης και της πληροφορικής σε θέματα εμπορίας γεωργικών 

προϊόντων. 

 

 

                                                
28 Απάντηση του κοινού ερωτήματος 21  
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ΕΕιιδδιικκόόςς  σσττόόχχοοςς  22::  ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττοουυ  ππρροοσσααννααττοολλιισσμμοούύ  ππρροοςς  ττηηνν  

ααγγοορράά  κκααιι  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς,,  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννηηςς  

μμεεγγααλλύύττεερρηηςς  εεσσττίίαασσηηςς  σσττηηνν  έέρρεευυνναα  ττηηνν  ττεεχχννοολλοογγίίαα  κκααιι  ττηηνν  

ψψηηφφιιοοπποοίίηησσηη  

Ενότητα Β, Υφιστάμενη κατάσταση σε κύριους παραγωγικούς τομείς 

2.6 Τομέας της Κτηνοτροφίας 

2.6.3 Αγελαδοτροφία 

Εκμεταλλεύσεις, ζωικό κεφάλαιο και εκτάσεις υπό διαχείριση: Κατά το 2018 

καταγράφηκαν 269 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εκ των οποίων οι 248 είναι 

μονάδες γαλακτοπαραγωγής ενώ οι 21 μονάδες πάχυνσης βοοειδών29. Ο 

πληθυσμός των βοοειδών ανήλθε σε 70.821 ζώα με την αύξηση από το 2014 να 

ανέρχεται σε 14% ενώ αυξητική τάση αποτυπώνεται και στον αριθμό των 

γαλακτοπαραγωγών αγελάδων κατά 24% την ίδια περίοδο. Ο τομέας της 

αγελαδοτροφίας απασχολεί 1.057 άτομα εκ των οποίων οι 407 αφορούν σε 

οικογενειακή εργασία. Ο μέσος όρος εργατών (οικογενειακή και μισθωτή εργασία) 

ανά μονάδα υπολογίζεται στους 3.9.   

Πίνακας 2.2: Αγελαδοτροφικές εκμεταλλεύσεις  

Πηγή: Επισκόπηση Αγελαδοτροφίας 2018, Τμήμα Γεωργίας 

Σημειώνεται ότι από το σύνολο των 269 βουστασίων που λειτουργούσαν το 2018, 

μόνο τα 166 από αυτά κατέχουν άδεια οικοδομής (61,7%), στοιχείο που για τις 

υπόλοιπες μονάδες αποτελεί πρόβλημα και αδυναμία επέκτασης των εργασιών και 

αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων.  

Οι εκτάσεις υπό διαχείριση των αγελαδοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την 

παραγωγή χονδροειδών τροφών ανήλθαν το 2018 στα 15.516 εκτάρια (+11,5% σε 

σχέση με το 2014)30. Οι ξηρικές καλλιέργειες αποτελούν το 92% των συνολικών 

εκτάσεων ενώ το υπόλοιπο 8% αφορά σε αρδευόμενες εκτάσεις. Οι εκτάσεις για την 

παραγωγή χορτοδοτικών φυτών επικεντρώνονται στις πεδινές περιοχές και 

ουσιαστικά ανταγωνίζονται στη χρήση γεωργικών γαιών με την καλλιέργεια σιτηρών. 

 

                                                
29 Επισκόπηση Αγελαδοτροφίας 2018 (Τμήμα Γεωργίας) 
30 Να σημειωθεί ότι υπάρχουν 35 εκμεταλλεύσεις αγελαδοτροφίας που  είναι και εκμεταλλεύσεις 
αιγοπροβατοτροφίας 

2014 2015 2016 2017 2018

αριθμός κτηνοτροφικών μονάδων 233 243 251 268 269

συνολικός αριθμός ζώων 59,777 59,102 63,398 67,130 70,821

μ.ο ζώων / μονάδα 257 243 253 250 263

αριθμός γαλακτοφόρων αγελάδων 25,325 26,189 28,502 30,137 31,878

% γαλακτοφόρων / συνόλου 42.4% 44.3% 45.0% 44.9% 45.0%
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Πίνακας 2.3: Ξηρικές και αρδευόμενες εκτάσεις (δεκάρια) για χορτοδοτικά φυτά 

Πηγή: Επισκόπηση Αγελαδοτροφίας 2018, Τμήμα Γεωργίας 

Παραγωγή και παραγωγικότητα: Αυξητικές είναι οι τάσεις σε όλους τους επί 

μέρους δείκτες παραγωγής (μέσο μέγεθος εκμεταλλεύσεων, συνολική παραγωγή) και 

παραγωγικότητας (ανά ζώο, ανά μονάδα). Με βάση στοιχεία του Τμήματος Γεωργίας 

οι παραδοθείσες ποσότητες αγελαδινού γάλακτος για το 2018 ήταν 228.076 τόνοι και 

αποτελούν το 79% του συνολικού ετήσιου παραγόμενου γάλακτος. Αξιοσημείωτη 

είναι η μεταβολή της παραγωγής μεταξύ 2014 και 2018 όπου σημειώνεται αύξηση 

69.226 τόνων γάλακτος (43,6%), αποτέλεσμα τόσο της κατάργησης των 

ποσοστώσεων παραγωγής αγελαδινού γάλακτος όσο και της αυξανόμενης ζήτησης 

από τις τυροκομικές μονάδες. Η παραγωγή βόειου κρέατος ανήλθε στους 4.820 

τόνους σημειώνοντας μείωση κατά 281 τόνους (5,5%) σε σχέση με το 2017.  

Η μέση ετήσια παραγωγικότητα των γαλακτοφόρων αγελάδων ανέρχεται σε 7.155 

τόνους και ως προαναφέρθηκε βρίσκεται οριακά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ28. 

Η μέση ετήσια παραγωγή γάλακτος ανά μονάδα υπολογίζεται στους 848 τόνους 

(2018) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25% από το 2014. Είναι προφανές ότι η 

παραγωγικότητα βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα ενώ σε τιμές παραγωγού, τα 

στοιχεία της ΕΕ31 τοποθετούν το αγελαδινό γάλα της Κύπρου στην ψηλότερη θέση με 

€0,585/ λίτρο έναντι €0,356/ λίτρο που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ. 

Πίνακας 2.4: Στοιχεία αγελαδοτροφίας 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Αριθμός γαλακτοφόρων αγελάδων 25,325 26,189 28,502 30,137 31,878 

Γαλακτοπαραγωγή (‘000 τόνοι) 158.85 163.31 200.4 216.37 228.08 

Παραγωγικότητα γάλα/ ζώο (τόνοι) 6,272 6,236 7,031 7,179 7,155 

Αριθμός σφάγιων 14,710 14,928 16,390 16,578 16,865 

Κρεατοπαραγωγή (τόνοι) 4,573 4,953 4,951 5,101 4,820 

Παραγωγικότητα γάλα/ μονάδα (τόνοι) 682 672 798 807 848 

Πηγή: Επισκόπηση Αγελαδοτροφίας 2018, Τμήμα Γεωργίας 

Αξία παραγωγής και εμπορία: Η αξία παραγωγού στα αγελαδοτροφικά προιόντα 

ανέρχεται σε περίπου €143εκ (2018) εκ των οποίων τα €130εκ. αφορά στο γάλα και 

τα €13εκ σε κρέας32. Στη συνολική αξία κτηνοτροφικής παραγωγής ο τομέας της 

αγελαδοτροφίας αντιπροσωπεύει  περίπου το  36-37%. Μικρότερη είναι η συμβολή 

                                                
31 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-raw-milk-
prices_en.pdf 
32 Επισκόπηση Αγελαδοτροφίας 2018, Τμήμα Γεωργίας 
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του βόειου κρέατος το οποίο απευθύνεται στην εγχώρια αγορά και αναλογεί σε 6 κιλά 

(από 7.8 συνολική κατά κεφαλή κατανάλωση βόειου κρέατος - μέσος όρος 2013-17) 

αποτελεί μόλις το 6% κατανάλωσης κρέατος στην Κύπρο.  Η εμπορία του γάλακτος 

στις γαλακτοκομικές και τυροκομικές μονάδες γίνεται σε ποσοστό 75% περίπου από 

δύο Ομάδες Παραγωγών, ποσοστό πολύ ψηλό για τα κυπριακά δεδομένα. 

Επιπρόσθετα, μια Ομάδα Παραγωγών έχει καθετοποιηθεί στην τυροκομεία και 

επωφελείται την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται από την παραγωγή 

τυροκομικών προϊόντων.   

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Η αύξηση της αγελαδοτροφίας αναπόφευκτα οδηγεί 

σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αφορούν κυρίως την ανεπάρκεια διαχείρισης της 

κοπριάς με περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους και στην αύξηση των εκπομπών 

αμμωνίας. Αριθμός εκμεταλλεύσεων έχει επενδύσει σε μηχανήματα ενσωμάτωσης 

της κοπριάς στο χώμα ενώ η αξιοποίηση των κτηνοτροφικών αποβλήτων για την 

παραγωγή βιοαερίου βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (εκτιμάται σε 10-15% του 

συνόλου των αποβλήτων), δεδομένο που σχετίζεται με την τιμολογιακή πολιτική της 

ΑΗΚ για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

διαθέτει ο σύνδεσμος παραγωγών βιοαερίου, και σχετικές συναντήσεις έχει 

καταγραφεί η μειωμένη αποδοτικότητα της επένδυσης μέσω της παραγωγής 

βιοαερίου και συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αφενός λόγω της μειωμένης 

απόδοσης των επενδύσεων ( μειωμένες ποσότητες επεξεργασίας αποβλήτων και 

μειωμένο δυναμικό μονάδων) με αποτέλεσμα την μειωμένη παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας και μειωμένης τιμής απόδοσης της ηλεκτρικής μονάδας που προέρχεται 

από αυτά τα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικού. Οι κτηνοτροφικές μονάδες 

αγελαδοτροφίας συχνά θεωρούνται από τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους ως 

οχληρές και μη συμβατές με την οικιστική ανάπτυξη των πεδινών περιοχών με 

αποτέλεσμα να τίθεται ένα σημαντικό εμπόδιο για παραπέρα ανάπτυξη του τομέα της 

αγελαδοτροφίας. 

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και διαπιστώσεις: Η αγελαδοτροφία αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα ισχυρό τομέα της αγροτικής παραγωγής που απολαμβάνει μια ψηλή 

συγκέντρωση της εμπορίας των προϊόντων του γύρω από δύο Ομάδες Παραγωγών 

οι οποίες συνολικά εμπορεύονται άνω του 75% του όγκου παραγωγής. Το αγελαδινό 

γάλα είναι βασικό συστατικό για την παστερίωση ως νωπό και για την παραγωγή 

χαλλουμιών και ως εκ τούτου η ζήτηση βρίσκεται εδώ και δέκα περίπου χρόνια σε 

διαρκή αύξηση. Λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα η τοπική παραγωγή απολαμβάνει 

μια φυσική προστασία στην εμπορία αφού το κόστος και ο χρόνος μεταφοράς νωπού 

γάλακτος είναι αποτρεπτικοί παράγοντες για την εισαγωγή του στην Κύπρο.   

Από το 2014 παρατηρείται μια διαρκής αύξηση του ζωικού κεφαλαίου (+20%) ενώ ως 

αποτέλεσμα και της αύξησης στην παραγωγικότητα, οι ποσότητες αγελαδινού 

γάλακτος αυξήθηκαν κατά 44%. Λαμβάνοντας υπόψη τις ξηροθερμικές συνθήκες της 

Κύπρου, η αύξηση στην παραγωγικότητα οφείλεται πρωτίστως στον εκσυγχρονισμό 

και την τεχνολογική αναβάθμιση των μονάδων που οδηγεί σε βελτιωμένες συνθήκες 

ευζωίας και κατ’ επέκταση σε ψηλότερη παραγωγικότητας. Διαφαίνεται να υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης με πρόσθετες δράσεις καλής διαβίωσης των ζώων και κυρίως 

διαχείρισης της κοπριάς, ενεργώντας ως αντιστάθμισμα στις ξηροθερμικές συνθήκες 

που οδηγούν στην καταπόνηση των ζώων. Μια πρόσθετη διάσταση στην ανάπτυξη 
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της αγελαδοτροφίας σχετίζεται με την αύξηση των διαθέσιμων αρδεύσιμων εκτάσεων 

με ανακυκλωμένο νερό. Το στοιχείο αυτό έχει αναφερθεί στα πλαίσια της 

διαβούλευσης και διαφαίνεται επίσης στον Πίνακα 2.3 πιο πάνω, δεδομένο που 

συμβάλλει στη χρήση ντόπιας χονδροειδούς ζωοτροφής. 

Σημαντικός περιοριστικός παράγοντας είναι η οριακή διαθεσιμότητα γαιών και νερού 

για την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών που σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις συναποτελούν κρίσιμους περιοριστικούς παράγοντες για την παραπέρα 

αναπτυξιακή προοπτική, τουλάχιστο σε όρους αύξησης κτηνοτροφικών μονάδων και 

ζωικού κεφαλαίου.    

2.6.4  Αιγοπροβατοτροφία 

Εκμεταλλεύσεις, ζωικό κεφάλαιο και εκτάσεις υπό διαχείριση: Το 2018 

καταγράφηκαν 2.022 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ενώ κατά  την περίοδο 2014–18 

ο αριθμός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων έχει μειωθεί κατά  (11,8%). Ο 

πληθυσμός των αιγοπροβάτων το 2018 ήταν 402.210 ζώα και παρά την  αύξηση που 

παρατηρείται κατά την περίοδο 2014 – 2018 κατά 8%, υπολείπεται σημαντικά του 

αριθμού των ζώων που καταγράφηκαν τα έτη 2011-12. Από τα 402.210 ζώα, το 57% 

είναι πρόβατα και το 43% αίγες με την ποσοστιαία αναλογία να διατηρείται σταθερή 

κατά την περίοδο 2014 – 2018. Ο μέσος όρος αιγοπροβάτων ανά εκμετάλλευση για 

το 2018 υπολογίστηκε στα 199 ζώα και παρουσιάζει μια διαρκή αύξηση από το 2011.  

Πίνακας 2.5: Στοιχεία προβάτων 

Έτος 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Αρ. μονάδων 2.770 2.593 2.431 2.292 2.215 2.157 2.112 2.022 

Αριθμός ζώων 470.260 445.458 402.369 372.654 370.106 380.694 401.508 402.210 

μ.ο. ζώων/ μονάδα 170 172 166 163 167 176 190 199 

Αριθμός προβάτων  255.540 249.628 226.067 213.423 216.381 219.218 228.834 229.120 

% πρόβατα/ σύνολο  54,3% 56,0% 56,2% 57,3% 58,5% 57,6% 57,0% 57,0% 

Αριθμός αιγών 214.720 195.830 176.302 159.231 153.725 161.476 172.674 173.090 

% αιγών/ σύνολο 45,7% 44,0% 43,8% 42,7% 41,5% 42,4% 43,0% 43,0% 

Πηγή: Επισκόπηση Αιγοπροβατοτροφίας 2018, Τμήμα Γεωργίας 

Η αιγοπροβατοτροφία απασχολεί 3.173 άτομα εκ των οποίων το 74% αποτελεί 

οικογενειακή εργασία και το 26% από μισθωτή εργασία. Ο μέσος όρος εργατών 

(οικογενειακή και μισθωτή εργασία) ανά μονάδα υπολογίζεται σε 1,6.   

Παραγωγή και παραγωγικότητα: Οι ποσότητες γάλακτος που έχουν παραχθεί 

κατά το 2018 είναι 64.622 τόνοι, σημειώνοντας αύξηση την πενταετία 2014-18 κατά 

18.851 τόνους (41,1%). Η παραγωγή πρόβειου γάλακτος ανέρχεται στους 33.150 

τόνους και η παραγωγή αιγινού στους 31.472 τόνους. Η παραγωγή αιγοπρόβειου 

κρέατος ανήλθε σε 5.613 τόνους (2018) και αποτελούσε το 7% της ολικής 

παραγωγής κρέατος ενώ σε επίπεδο κατά κεφαλής κατανάλωσης κρεάτων στην 

Κύπρο περιορίζεται στο 8% περίπου (Στατιστική Υπηρεσία). Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να αναφερθεί ότι 314 εκμεταλλεύσεις που αντιστοιχούν στο 16% των 

εκμεταλλεύσεων (με ζώα άνω των 400 παραγωγικών) διαθέτει το 56% του συνόλου 

των παραγωγικών ζώων και παράγει το 65% του συνολικού γάλακτος.  
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Αξία παραγωγής και εμπορία: Η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί το 20% της 

συνολικής αξίας παραγωγής του κτηνοτροφικού τομέα με την αξία παραγωγής να 

ανέρχεται για το 2018 σε €77εκ. και να κατανέμεται σε αναλογία 68:22 μεταξύ 

γάλακτος και κρέατος. Το μεγαλύτερο ποσοστό (94%) του αιγοπρόβειου γάλακτος 

διοχετεύεται στις βιομηχανίες ενώ το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για ιδιοπαραγωγή 

τυροκομικών προϊόντων. Η ιδιοπαραγωγή τυροκομικών προϊόντων αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο για την ανθεκτικότητα (resilience) και τη βιωσιμότητα των 

μονάδων με μικρούς πληθυσμούς ζώων αφού δίδει προστιθέμενη αξία στο τελικό 

προϊόν που παράγεται από τους αιγοπροβατοτρόφους. Εκτιμάται ότι γύρω στο 85% 

του αιγοπρόβειου γάλακτος χρησιμοποιείται για την παρασκευή χαλλουμιών και το 

υπόλοιπο για την παρασκευή άλλων τυροκομικών προϊόντων. 

Πίνακας 2.6: Στοιχεία αιγοπροβάτων 

Πηγή: Επισκόπηση Αιγοπροβατοτροφίας 2018, Τμήμα Γεωργίας 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Δεν έχουν καταγραφεί σημαντικά αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητα του τομέα της 

αιγοπροβατοτροφίας. Το ζήτημα της υπερβόσκησης είναι εστιασμένο σε δύο 

περιοχές Natura της Πάφου και εξετάζεται στα πλαίσια του ειδικού στόχου 6.  

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και διαπιστώσεις: Η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί 

ένα τομέα που δύναται να αναπτυχθεί περαιτέρω εφόσον βελτιωθούν δεδομένα που 

αφορούν (α) το ψηλό κόστος διατροφής, (β) τη χαμηλή παραγωγικότητα των ζώων – 

κυρίως σε μονάδες κάτω των 400 ζώων, (γ) τη βελτίωση της  οργάνωσης του τομέα 

για μείωση του κόστους παραγωγής ή/και αύξησης της τιμής διάθεσης του γάλακτος 

αφού η αδύναμη διαπραγματευτική θέση των παραγωγών, ως αποτέλεσμα της 

έλλειψης συλλογικών φορέων εμπορίας, δεν επιτρέπει την επίτευξη καλύτερων 

τιμών. 

Σημαντικό επίσης στοιχείο για την ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας φαίνεται να 

αποτελεί (α)  η τεχνολογική αναβάθμιση και (β) η αύξηση στο μέσο μέγεθος των 

μονάδων. Ειδικότερα ως προς τη σχέση παραγωγικότητας και μεγέθους 

εκμετάλλευσης, η Επισκόπηση Αιγοπροβατοτροφίας 2018 αναφέρει,  

«όσον αφορά την μέση ετήσια παραγωγή γάλακτος ανά ζώο μονάδας ανά μέγεθος 

μονάδας, η παραγωγή γάλακτος σε μονάδες πέραν των 400 ζώων υπερβαίνει τον 

παγκύπριο μέσο όρο για το αιγινό γάλα με παραγωγή ανά ζώο μονάδας (189,51 λίτρα 

γάλακτος ανά ζώο μονάδας ανά έτος). Για το πρόβειο γάλα η παραγωγή υπερβαίνει 

τον παγκύπριο μέσο όρο παραγωγής ανά ζώο όταν οι μονάδες υπερβαίνουν και πάλι 

τα 400 ζώα (150,15 λίτρα γάλακτος ανά ζώο μονάδας ανά έτος για το πρόβειο). Οι 

2014 2015 2016 2017 2018

αριθμός παραγωγικών αιγοπροβάτων 357,215 353,004 365,737 386,102 386,847

γαλακτοπαραγωγή (tones) 45,771 48,790 51,624 60,825 64,622

μέση παραγωγή γάλακτος (λίτρα) 128.1 138.2 141.2 157.5 167.0

αριθμός προβάτων (αρνάδες) 205,214 205,711 211,146 220,415 220,781

γαλακτοπαραγωγή (tones) 23,553 25,853 27,477 31,353 33,150

μέση παραγωγή γάλακτος (λίτρα) 114.8 125.7 130.1 142.2 150.1

αριθμός αιγών (ριφάδες) 152,001 147,293 154,591 165,687 166,066

γαλακτοπαραγωγή (tones) 22,218 22,937 24,146 29,472 31,472

μέση παραγωγή γάλακτος (λίτρα) 146 156 156 178 190
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μέγιστες ετήσιες τιμές 188,45 λίτρα για το πρόβειο και 264,14 λίτρα για το αιγινό 

παρατηρούνται σε μονάδες πέραν των 1000 ζώων. Η χαμηλότερη μέση παραγωγή 

γάλακτος παρατηρείται σε μονάδες μεγέθους κάτω των 50 ζώων. Μονάδες με 201 

μέχρι 400 ζώα πλησιάζουν σημαντικά τον παγκύπριο μέσο όρο χωρίς όμως να τον 

υπερβαίνουν».  

Διαφαίνεται από την πιο πάνω ανάλυση ότι ένας πολύ μικρός αριθμός 

εκμεταλλεύσεων λειτουργεί σε πλαίσια ψηλής παραγωγικότητας και ουσιαστικά 

συνεισφέρει στη βελτίωση των δεικτών παραγωγικότητας και της συνολικής 

παραγωγής. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία σύγκρισης σε επίπεδο 

μικροοικονομικών δεδομένων κατά τάξη μεγέθους εκμεταλλεύσεων αλλά διαφαίνεται 

από στοιχεία των κτηνοτρόφων ότι η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων όσον αφορά 

την διάθεση γάλακτος διασφαλίζεται στις μεγαλύτερες σε αριθμό ζώων 

εκμεταλλεύσεις, όπου η παραγωγικότητα ξεπερνά τον μέσο όρο κατά +30-40% ενώ 

στην περίπτωση των μικρότερων εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να επιδιωχθεί μια 

διαφορετική προσέγγιση οργάνωσης της παραγωγής η οποία να διαμορφώνει το 

πλαίσιο που να στηρίζει την ιδιοπαραγωγή (παραγωγή τυροκομικών προϊόντων από 

τον ίδιο τον αιγοπροβατοτρόφο μέρους ή και ολόκληρης της παραγωγής της 

μονάδας) ώστε να ενισχύεται η βιωσιμότητα της πλειονότητας των μονάδων του 

αιγοπροβατοτροφικού τομέα.  

 

Διάθεση γαλακτοπαραγωγής: Η συνολική παραγωγή γάλακτος παρουσιάζει 

αύξηση κατά 43% μεταξύ των ετών 2014-18 σε παρόμοια περίπου ποσοστά  

μεταξύ αγελαδινού και αιγοπρόβειου γάλακτος αλλά σχεδόν πενταπλάσια σε 

απόλυτους αριθμούς για το αγελαδινό γάλα. 

Διάγραμμα 2.26: Παραγωγή γάλακτος (tons) 

Πηγή: Επισκόπηση Αγελαδοτροφίας / Αιγοπροβατοτροφίας 2018, Τμήμα Γεωργίας 
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Πίνακας 2.7: Ποσότητα και αξία προϊόντων γάλακτος (2014-2017) 
 2014 2015 2016 2017 

  
Ποσότη

τα (t) 
Αξία 

(€000's) 
Ποσότ
ητα (t) 

Αξία 
(€000's) 

Ποσότ
ητα (t) 

Αξία 
(€000's) 

Ποσότη
τα (t) 

Αξία 
(€000's) 

 Παστεριωμένο 
γάλα/κρέμα γάλακτος 

64,920 80,611 64,639 78,345 62,766 77,035 61,296 74,274 

 Βούτυρο 15 76 19 90 12 53 11 42 

 Χαλλούμι 17,213 117,363 18,690 127,579 22,593 153,139 27,512 186,074 

 Tυρί  527 6,352 472 5,428 468 4,957 479 4,752 

 Λευκό τυρί  109 776 43 340 39 312 24 188 

 Αναρή νωπή και ξηρή 2,180 7,349 2,291 7,209 2,487 7,379 3,081 9,300 

 Γιαούρτια 9,002 26,734 8,632 25,435 8,549 26,365 8,774 26,182 

 Άλλα γαλακτοκομικά.  515 2,224 386 1,947 377 1,875 328 1,625 

ΣΥΝΟΛΟ   241,485     246,373     271,115     302,437   

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Είναι εμφανές ότι η αύξηση στην συνολική παραγωγή γάλακτος οφείλεται στην 

ανάγκη για κάλυψη του πρόσθετου γάλακτος που απαιτείται για την παραγωγή 

τυροκομικών προϊόντων (κυρίως χαλλουμιού) ως αυτό παρουσιάζεται στον Πίνακα 

2.7 πιο πάνω.  

Ενώ για τα κύρια γαλακτοκομικά είδη, η συνολική αξία παραγωγής παρουσιάζει 

σταθεροποιητικές τάσεις, η αξία παραγωγής χαλλουμιών παρουσιάζει μια αύξηση 

για την περίοδο 2014-17 κατά 60% περίπου, που συνεχίζει και για το έτος 2018. 

Παρόλα αυτά, η μέση τιμή ανά κιλό χαλλουμιών παρέμεινε σχετικά σταθερή (€6,80/ 

κιλό για την περίοδο 2014-2016) με τάσεις μείωσης, αφού για το 2016 και το 2017 

παρατηρήθηκαν οι χαμηλότερες τιμές της τετραετίας (€6,78/ κιλό και €6,76/ κιλό για 

τα έτη 2016 και 2017 αντίστοιχα). 

2.6.5 Χοιροτροφία 

Εκμεταλλεύσεις και ζωικό κεφάλαιο: Κατά τη διάρκεια του 2018 καταγράφηκαν 63 

χοιροστάσια με τον αριθμό τόσο των εκμεταλλεύσεων όσο και του ζωικού 

πληθυσμού να παρουσιάζουν σταθεροποιητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια.  

Στα 63 χοιροστάσια εργοδοτούνται συνολικά 426 άτομα. Τα 94 άτομα (22%) 

αποτελούν οικογενειακή εργασία ενώ τα υπόλοιποι 332 (78%) από μισθωτή εργασία 

(αλλοδαπούς και κύπριους). Οι 338 είναι άνδρες (79%) και οι 88 είναι γυναίκες 

(21%). Ο μέσος όρος εργατών (οικογενειακή και μισθωτή εργασία) ανά μονάδα 

υπολογίζεται στους 6,8. 

Παραγωγή και παραγωγικότητα: H παραγωγή χοιρινού κρέατος ανήλθε το 2019 

στους 43.354 τόνους (2018:41.723) και αποτελεί (με βάση στοιχεία 2018) το 53% της 

συνολικής παραγωγής κρεάτων εξυπηρετώντας ουσιαστικά την κυπριακή αγορά 

αφού οι εξαγωγές (βλ. πιο κάτω) είναι σχεδόν μηδενικές. Η μέση παραγωγή κρέατος 

ανά ζώο που σφαγιάζεται αντιστοιχεί στα 74,5 κιλά ενώ η μέση ετήσια παραγωγή 

κρέατος ανά μονάδα υπολογίζεται στους 662 περίπου τόνους. 
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Πίνακας 2.8: Στοιχεία χοιροτροφίας 

  2014 2015 2016 2017 2018 

αριθμός κτηνοτροφικών μονάδων 67 66 65 65 63 

συνολικός αριθμός ζώων  342,174 358,302 352,769 350,147 362,220 

μ.ο ζώων / μονάδα 5,107 5,429 5,427 5,387 5,750 

αριθμός χοιρομητέρων 29,174 28,339 28,799 29,474 29,043 

μ.ο χοιρομητέρων / μονάδα 435 429 443 453 461 

αριθμός χοίρων πάχυνσης 187,894 195,302 195,447 191,781 199,355 

αριθμός σφάγιων (ζώα) 563,693 579,344 578,303 574,158 560,255 

παραγωγή σφάγιου (tones) 42,618 43,774 43,899 43,143 41,799 

μέση παραγωγή κρέατος/ζώο 75.6 75.6 75.9 75.4 74.5 

Πηγή: Επισκόπηση Χοιροτροφίας 2018, Τμήμα Γεωργίας 

Αξία παραγωγής & εμπορία: Ο τομέας της χοιροτροφίας, με βάση στοιχεία της 

Επισκόπησης Χοιροτροφίας 2018, παρουσίασε αξία παραγωγής γύρω στα €79εκ 

ενώ οι εξαγωγές ανήλθαν σε μόλις €110χιλ. και οι εισαγωγές σε €18εκ (Στατιστικές 

εξωτερικού Εμπορίου, Στατιστική Υπηρεσία). 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Η περιβαλλοντική εικόνα των χοιροστασίων 

καταδεικνύει ότι μόνο 26 χοιροστάσια (41,1%) εφαρμόζουν σύστημα διαχωρισμού 

των στερεών από τα υγρά απόβλητα χοιρολύματα, ενώ βιολογικοί σταθμοί αερόβιας 

και αναερόβιας επεξεργασίας υπάρχουν μόνο σε δέκα χοιροτροφικές μονάδες. 

Επιπλέον υπάρχει ένας βιολογικός σταθμός εγκατεστημένος σε μονάδα στην 

επαρχία Λευκωσίας που εξυπηρετεί και άλλες συμβεβλημένες μονάδες της επαρχίας. 

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και διαπιστώσεις: Σημαντικές πιέσεις 

αντιμετωπίζει ο τομέας της χοιροτροφίας τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα (α) της 

μείωσης στην κατά κεφαλή κατανάλωση από 55.5 κιλά σε 50.2 και (β) στον 

διπλασιασμό της κατά κεφαλή κατανάλωσης εισαγόμενου κρέατος από 2.8 σε 

5.9κιλά33. Ο τομέας παραμένει ο κύριος προμηθευτής χοιρινού κρέατος στην εγχώρια 

αγορά του οποίου φραγμός στην ανάπτυξη είναι η πολύ περιορισμένη εξαγωγική 

δυνατότητα των μεταποιημένων  προϊόντων από χοίρειο κρέας.  

Η Α.Η.Κ. είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής ενέργειας για 32 χοιροστάσια ή για το 

50,8%. Το 46,0% των χοιροστασίων προμηθεύεται ρεύμα και από την Α.Η.Κ. και από 

εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια (μικτό), ενώ το 3,2% διαθέτει μόνον ηλεκτρογεννήτρια. 

Επιπρόσθετα σε 10 χοιροστάσια έχουν εγκατασταθεί Βιολογικοί Σταθμοί αναερόβιας 

επεξεργασίας των χοιρολυμάτων, όπου παράγεται ηλεκτρική ενέργεια, η οποία 

χρησιμοποιείται τόσο για τις ανάγκες του ίδιου του Σταθμού όσο και για τις ανάγκες 

της χοιροτροφικής μονάδας. Το τυχόν πλεόνασμα διοχετεύεται στο δίκτυο της Α.Η.Κ. 

Σημαντικά ζητήματα παραμένουν οι ανάγκες σε εκσυγχρονισμό των μονάδων ώστε 

να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και οι δείκτες οικονομικής βιωσιμότητας ενώ 

κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης αποτελεί η ορθολογιστική διαχείριση των αποβλήτων 

των μονάδων.  

                                                
33 Κατά κεφαλή κατανάλωση γεωργικών προϊόντων, Στατιστικές Γεωργίας, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της κυπριακής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών 
(Ανάλυση SWOT)  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  21.04.2021 74 

2.6.6 Πτηνοτροφία 

Εκμεταλλεύσεις και ζωικό κεφάλαιο: Ο αριθμός των πτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων κατά το 2017 ήταν 75 εκ των οποίων  40 εκτροφεία 

κρεατοπαραγωγής και 30 αυγοπαραγωγής (οι υπόλοιπες είναι μονάδες 

αναπαραγωγής και μεικτών δραστηριοτήτων). Στις 75 μονάδες εργοδοτούνται 

συνολικά 949 άτομα εκ των οποίων το 18% αποτελούν οικογενειακή εργασία και το 

82% από μισθωτή εργασία. Ο μέσος όρος εργατών (οικογενειακή και μισθωτή 

εργασία) ανά μονάδα υπολογίζεται στους 12,7.  

Οι όρνιθες αυγοπαραγωγής κατά το τέλος του 2017 ανήλθαν στις 369.464. Οι 

μέθοδοι εκτροφής που εφαρμόζονται είναι εκτροφή σε κλωβοστοιχία (71,1%) και 

αφορά 262.687 όρνιθες, το σύστημα στρώμνης (14,3%) και αφορά 52.881 όρνιθες, η 

μέθοδος εκτροφής ελεύθερης βοσκής (12,4%) και αφορά 45.851 όρνιθες και το 

σύστημα βιολογικής εκτροφής (2,2%) με 8.045 όρνιθες.  

Παραγωγή και παραγωγικότητα: Ο τομέας της πτηνοτροφίας βρίσκεται σε μια 

διαχρονικά σταθερή βάση αναφορικά με την παραγωγή η οποία κυμαίνεται γύρω 

στους 25.000 τόνους (2018:25.297) και αποτελεί το 32% της συνολικής παραγωγής 

κρέατος και περίπου το 35% της κατά κεφαλή κατανάλωσης κρεάτων.  

Αξία παραγωγής & εμπορία: Σε όρους αξίας παραγωγής, η πτηνοτροφία της 

Κύπρου είχε για το 2018 αξία παραγωγής €82.7εκ που αναλογεί στο 21% της 

συνολικής κτηνοτροφικής αξίας παραγωγής με την κατανομή σε κρέας και αυγά να 

ανέρχεται σε €64.2εκ και €17εκ. αντίστοιχα. Ο τομέας της πτηνοτροφίας αποτελεί τον 

δεύτερο μεγαλύτερο τομέα παραγωγής κρεάτων και επικεντρώνεται επίσης (ως και η 

χοιροτροφία) στην εγχώρια αγορά, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο του τοπικού 

πληθυσμού όσο και του μεγάλου τουριστικού ρεύματος. Παρά τη σχετική 

σταθερότητα στην κατά κεφαλή κατανάλωση που εκτιμάται στα 34 κιλά, 

καταγράφεται μια σημαντική υποχώρηση στην κατανάλωση εγχώριας παραγωγής 

μεταξύ των ετών 2008-12 και 2013-17 κατά 20% με αντικατάσταση του από 

εισαγόμενο. Αυτό φαίνεται να αποτυπώνεται σε μια μείωση παραγωγής μεταξύ των 

προαναφερόμενων περιόδων γύρω στους 2.500-3.000 τόνους ετησίως. 

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και διαπιστώσεις: Η πτηνοτροφία χαρακτηρίζεται 

από μεγάλες, καλά οργανωμένες και καθετοποιημένες μονάδες οι οποίες έχουν 

αναπτύξει καινοτόμα προϊόντα μεταποίησης αλλά με (σχεδόν) μηδενική δυνατότητα 

εξαγωγών.   

Τόσο ο τομέας της χοιροτροφίας όσο και της πτηνοτροφίας παρουσιάζουν ζητήματα 

διαδοχής που το παρόν σύστημα ενίσχυσης νέων γεωργών δεν μπορεί να 

υποστηρίξει αφού πρόκειται για μεγάλες οικογενειακές επιχειρήσεις όπου οι διαδοχή 

και η ένταξη νέων στο επάγγελμα γίνεται ενδοεπιχειρησιακά. Επιπρόσθετα, η 

εξασφάλιση αδειοδοτήσεων για τη δημιουργία νέων μονάδων είναι μια δύσκολη και 

χρονοβόρα διαδικασία λόγω των οικιστικών πιέσεων και της αρνητικής θέσης των 

τοπικών αρχών να δεχθούν νέες μονάδες, με αποτέλεσμα η ένταξη νέων 

επιχειρήσεων στη χοιροτροφία να καθίσταται σχεδόν αδύνατη, ενώ πιο 
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ορθολογιστική διαφαίνεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων 

μονάδων, με ταυτόχρονη στήριξη του ζητήματος διαδοχής.      

2.6.7 Κονικλοτροφία 

Κατά το 2018 ο αριθμός των κονικλοτρόφων ήταν 28 (2017:30)  και ο ολικός αριθμός 

των κονικλομητέρων που καταγράφηκε παγκύπρια ήταν 7.896 (2017: 8.608). Η 

παραγωγή κρέατος κουνελιών ανήλθε στους 514 τόνους και αποτελεί ένα πολύ μικρό 

ποσοστό (0,7%) της συνολικής παραγωγής κρέατος. Σε επίπεδο πολιτικής ο τομέας 

της κονικλοτροφίας δεν μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα αλλά εντάσσεται στο 

ευρύτερο πεδίο της παραγωγής λευκών κρεάτων.    

2.6.8 Μελισσοκομία 

Μελισσοκομικές μονάδες: Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων 

μελισσοκόμων κατά το 2018 ανήλθε σε 676 και παρουσιάζει σταθερότητα τα 

τελευταία πέντε χρόνια. Ο αριθμός των κυψελών αυξήθηκε από 42.502 το 2014 σε 

51.219 το 2018 (+20%) και κατ’ επέκταση ο μέσος όρος κυψελών ανά μελισσοκόμο 

παρουσιάζει αύξηση κατά 17% και ανέρχεται σε 76 το 2018 (ΕΕ28-21)34. Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι το 11% (75) των μελισσοκόμων που κατέχει άνω των 150 κυψελών 

διαχειρίζεται το 61% του μελισσοκομικού δυναμικού της χώρας με την τάση 

συγκέντρωσης να παρουσιάζει μια σταδιακή ενίσχυση τα τελευταία πέντε χρόνια. Σε 

επίπεδο ΕΕ μόνο το 4% των μελισσοκόμων κατέχει άνω των 150 κυψελών, αριθμός 

που αποτελεί ένα ενδεικτικό όριο καθορισμού της επαγγελματικής μελισσοκομία35.  

Πίνακας 2.9 Στοιχεία μελισσοκομίας 
9/2013-8/2014 9/2014-8/2015 9/2015-8/2016 9/2016-8/2017 9/2017-8/2018

Εγγεγραμμένοι μελισσοκόμοι 657 691 673 668 676

Συνολικός αριθμός κυψελών 42.505 46.529 43.143 49.616 51.219

Μ.ο κυψελών ανά μελισσοκόμων 65 67 64 74 76

Εγγεγραμμένοι νέοι μελισσοκόμοι με >150 κυψέλες 62 65 59 70 75

Αριθμός κυψελών για >150 κυψέλες 23.253 25.959 25.33 29.782 31.419

Μ.ο κυψελών ανά μελισσοκόμων με >150 κυψέλες 375 399 429 425 419

% κυψέλες μελισσοκόμων με >150 κυψέλες / σύνολο 54.70% 55.80% 58.70% 60.00% 61.30%  
Πηγή: Τμήμα Γεωργίας 

Παραγωγή: Η παραγωγή μελιού κατά το 2018 ανήλθε σε 584 τόνους σημειώνοντας 

αύξηση κατά 13,4% σε σχέση με το 2017. Τα δεδομένα δεν δύναται να οδηγήσουν σε 

κάποιο συμπέρασμα αναφορικά με την τάση ενίσχυσης της παραγωγικότητας αφού 

αυτή επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις ετήσιες κλιματολογικές συνθήκες. Η μέση 

παραγωγή μελιού ανά κυψέλη για το 2018 ανέρχεται 11,4 κιλά και για κάθε 

μελισσοκόμο στα 864 κιλά, ποσότητα που αφορά σε μια μέση αξία παραγωγής ανά 

εκμετάλλευση στα €4.786 (μέση τιμή €5.54/ κιλό). 

Εμπορία: Παρά τον έντονο ανταγωνισμό από εισαγόμενο μέλι, κυρίως από χώρες 

της ΕΕ, φαίνεται πως η αύξηση των εισαγωγών τα τελευταία χρόνια δεν έχει 

αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα διάθεσης της τοπικής παραγωγής στην εγχώρια 

                                                
34 European Commission, Honey Market Presentation 2019 
35 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608786/EPRS_ATA(2017)608786_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608786/EPRS_ATA(2017)608786_EN.pdf
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αγορά (οι εξαγωγές είναι σχεδόν αμελητέες και δεν ξεπερνούν σε αξία τις €50χιλ.). 

Ταυτόχρονα, παρατηρείται μια σταθερότητα στην τιμή παραγωγού που προφανώς 

οφείλεται σε αύξηση στην κατά κεφαλή κατανάλωση καθώς και ενδεχόμενα σε μια 

θετική εικόνα των καταναλωτών για το Κυπριακό μέλι.  

Πίνακας 2.10: Στοιχεία μελιού 

Πηγή: Τμήμα Γεωργίας 

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και διαπιστώσεις: Το Κυπριακό μέλι μπορεί να 

αντισταθεί στον διεθνή ανταγωνισμό από φτηνότερα μέλια με μοναδικό όπλο την 

ποιότητα του που βασίζεται τόσο στο άρωμα όσο και μια σειρά οργανοληπτικών 

χαρακτηριστικών που δύναται να αναδειχθούν μέσα από ενέργειες προώθησης.  

Σημαντική διαφαίνεται η προοπτική για τη δημιουργία ενός σήματος προώθησης της 

τοπικής παραγωγής μέσα από τη συνεργασία των μελισσοκόμων. Πρόσφατα, σε 

συλλογικό επίπεδο, οι οργανωμένοι φορείς των μελισσοκόμων έχουν καθιερώσει μια 

ιδιωτική διαδικασία ανάπτυξης σήματος τοπικής παραγωγής η οποία μπορεί να 

αποτελέσει την ευκαιρία για καταχώρηση του κυπριακού μελιού ως προϊόν ποιότητας 

(ΠΟΠ, ΠΓΕ), ενώ παράλληλα, η καλή οργάνωση σε συλλογικό επίπεδο δύναται να 

επιτρέψει την δημιουργία  εμπορικής ονομασίας (μάρκας) και βελτίωσης της θέσης 

τους στην αλυσίδα αξίας. 

Διάγραμμα 2.27: Παραγωγή/ εισαγωγή και μέση τιμή παραγωγού μελιού στην Κύπρο 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Τμήμα Γεωργίας 

 

Πηγή: Στατιστικές Εμπορίου, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου & Τμήμα Γεωργίας 

Όμως, από τα σημαντικότερα προβλήματα της μελισσοκομίας είναι η υποβάθμιση 

της μελισσοχλωρίδας, λόγω ξηροθερμικών συνθηκών ή/και των φυτοπροστατευτικών 

ουσιών στις καλλιέργειες. Αυτό οδηγεί σε σημαντικό κόστος μετακίνησης των 

μελισσιών σε διαρκή αναζήτηση ανθοφορίας. Με βάση στοιχεία της ετήσιας Έκθεσης 

Μελισσοκομίας του Τμήματος Γεωργίας, γύρω στο 78% των μελισσιών είναι 

μετακινούμενα σε αναζήτηση διαφόρων ανθοφοριών. Οι μετακινήσεις προϋποθέτουν 

2014 2015 2016 2017 2018

παραγωγή μελιού (tones) 273 472 246 515 584

μ.ο. παραγωγής μελιού ανά κυψέλη (κιλά) 6.4 10.1 5.7 10.4 11.4

μ.ο. παραγωγής μελιού ανά μελισσοκόμο (κιλά) 415.5 683.1 365.5 771.0 863.9
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τη συγκατάθεση άλλων αγροτών για τοποθέτηση των μελισσιών στις γεωργικές τους 

εκμεταλλεύσεις, μια διαδικασία που στα πλαίσια της διαβούλευσης έχει αναδειχθεί ως 

πρόβλημα και δυσκολία για τους μελισσοκόμους. 

Τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα σε καλλιέργειες, εφόσον λάβουν μέριμνα για τη 

βελτίωση της μελισσοχλωρίδας, μπορούν να έχουν σημαντική πρόσθετη συμβολή 

στην ανάπτυξη της μελισσοκομίας ενώ διαφαίνεται και η ανάγκη να δοθούν κίνητρα 

στους αγρότες για παραχώρηση χώρου σε μελισσοκόμους ώστε να υπάρχει 

συνύπαρξη καλλιεργειών και μελισσών.  

 

2.7 Τομείς φυτικής παραγωγής 

2.7.3 Φυτά μεγάλης καλλιέργειας 

Εκτάσεις: Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια παρατηρείται μια επαναλαμβανόμενη τάση 

αύξησης των εκτάσεων με κτηνοτροφικά φυτά, η οποία ενδέχεται να μην σχετίζεται 

αποκλειστικά με τις κλιματολογικές συνθήκες αλλά με την ανάγκη παραγωγής 

ζωοτροφών ως αποτέλεσμα αυξανόμενων αναγκών στην κτηνοτροφία. Οι συνολικές 

εκτάσεις κτηνοτροφικών  φυτών αυξήθηκαν κατά 20.000 εκτάρια τα τελευταία πέντε 

χρόνια ενώ οι αροτραίες καλλιέργειες υποχώρησαν κατά 10.000 εκτάρια.  

 Διάγραμμα 2.28: Εκτάσεις κυριότερων φυτών μεγάλης καλλιέργειας σε εκτάρια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο μέρος της ΧΓΕ είναι ενοικιαζόμενη ή υπό 

διαχείριση, με αποτέλεσμα, ο περιορισμός στην ιδιοκτησία της γης να επηρεάζει τη 

δυνατότητα μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων. Παρατηρείται επίσης πίεση στην 

εξασφάλιση γης σε ορισμένες περιοχές από κτηνοτρόφους για την παραγωγή 

κτηνοτροφικών φυτών. Ως αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης για γάλα καθώς και της 

ισχυρής διαπραγματευτικής θέσης των αγελαδοτρόφων, έχει διαμορφωθεί ένα 

ανταγωνιστικό πεδίο στη χρήση γεωργικών γαιών μεταξύ κτηνοτροφικών φυτών και 

σιτηρών το οποίο είναι ετεροβαρές υπέρ των κτηνοτρόφων. Η ικανότητα να 
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πληρώσουν ψηλότερα ποσά στην ενοικίαση γης έχει ανεβάσει το κόστος ενοικίου και 

κατ’ επέκταση το κόστος καλλιέργειας σιτηρών.  

Παραγωγή: Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των τελευταίων ετών (αλλά και διαχρονικά) 

είναι οι μεγάλες διακυμάνσεις στον όγκο παραγωγής σιτηρών (διάγραμμα 2.29), 

στοιχείο άμεσα συνυφασμένο με τις κλιματολογικές συνθήκες και την παρατεταμένη 

ξηρασία σε ορισμένα έτη. Ταυτόχρονα όμως παρατηρείται μια τάση υποχώρησης του 

δείκτη τιμών σιτηρών που επηρεάζει επίσης αρνητικά το ισοζύγιο εκροών / εισροών 

(βλέπε διάγραμμα 2.30)  

Διάγραμμα 2.29: Δείκτες τιμών και ποσοτήτων σιτηρών (2010:100) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Γεωργικές στατιστικές, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Διάγραμμα 2.30: Μεταβολές εισοδημάτων στα σιτηρά 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξία παραγωγής:Πηγή: ΔΙΓΕΛΠ  

Εμπορία: Από τα σημαντικά θετικά δεδομένα για τον τομέα φυτών μεγάλης 

καλλιέργειας, ως έχουν προκύψει μέσα από τις διαβουλεύσεις, είναι η ύπαρξη μιας 

καλά οργανωμένης Ομάδας Παραγωγών στην οποία συμμετέχουν αρκετοί νέοι και 

δραστήριοι γεωργοί, η οποία όμως στερείται επαρκών αποθηκευτικών χώρων. 

Στα πλαίσια της διαβούλευσης με εκπροσώπους του τομέα φυτών μεγάλης 

καλλιέργειας έχει διαφανεί ότι ο κλάδος μπορεί να αξιοποιήσει την ποιοτική 

ανωτερότητα του προϊόντος που σχετίζεται στις ψηλές πρωτεΐνες (ψηλή διατροφική 

αξία) και η οποία οφείλεται στην ηλιοφάνεια και στη χαμηλή υγρασία, μέσω της 
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παραγωγής μεταποιημένων προϊόντων με αποκλειστική χρήση ντόπιας πρώτης 

ύλης.  

Σημαντικό στοιχείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας αποτελεί η αξιοποίηση 

πιστοποιημένων σπόρων που μπορεί να συντείνει στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και στον περιορισμό των ασθενειών. 

Περιβαλλοντικά δεδομένα: Για την αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων στο 

περιβάλλον από την καλλιέργεια σιτηρών, θετική είναι η συμβολή της βιολογικής 

γεωργίας και άλλων αγροπεριβαλλοντικών μέτρων.  

2.7.4 Λαχανοκομία & πατατοκαλλιέργεια 

Εκτάσεις: Οι ετήσιες καλλιέργειες λαχανικών και πατατών καταλαμβάνουν συνολική 

έκταση 6.885 εκταρίων κατά το 2017 και αποτελούν το 6,7% της συνολικής 

καλλιεργούμενης έκτασης. Όπως διαφαίνεται από το Διάγραμμα 2.31 οι εκτάσεις 

διατηρούνται σταθερές κατά την περίοδο 2009-17, κυμαίνονται δε ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα σε νερό άρδευσης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυξομειώσεις σε 

ποσοστό 10-15% ανάμεσα σε διαδοχικά έτη. Η καλλιέργεια της πατάτας είναι ο 

μεγαλύτερος παραγωγικός τομέας των ετήσιων εποχιακών καλλιεργειών με συνολική 

καλλιεργούμενη έκταση 4.219 εκτάρια (61,3%). Στις κατηγορίες ‘Λαχανικά και 

Πεπονοειδή’ οι καλλιέργειες με την πιο μεγάλη εκπροσώπηση είναι τα φυλλώδη 

λαχανικά (9,1%), τα καρπούζια (6,3%), οι ντομάτες (3,8%), τα αγγουράκια (2,8%) και 

τα πεπόνια (2,1%). Το υπόλοιπο 16% περίπου αφορά στα διάφορα υπόλοιπα 

λαχανικά.  

Διάγραμμα 2.31: Διακύμανση εκτάσεων στα ετήσια κηπευτικά 

2014 2015 2016 2017

4,912 4,735 5,041 
4,219 

2,021 2,111 
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ΚαλλιερΓΗσιμη ΕΚΤΑΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (εΚΤΑΡΙΑ) 

Πατάτες Λαχανικά Πεπονοειδή

 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 
 

Παραγωγή: Η κατανομή της παραγωγής αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα η 

οποία παρουσιάζει μια διαχρονική σταθερότητα η οποία κυμαίνεται μεταξύ 200-

250χιλ τόνων, προφανώς επηρεαζόμενη από κλιματολογικούς παράγοντες και 
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διαθεσιμότητα νερού παρά σε προσαρμογή σε συνθήκες των αγορών (όπου η τάση 

θα είχε μονιμότερο χαρακτήρα).  

Σημαντική διαπίστωση, ως έχει ήδη καταγραφεί στον Ειδικό Στόχο 1 αποτελεί η πολύ 

χαμηλή παραγωγικότητα του τομέα της λαχανοκομίας έναντι των υπολοίπων κρατών 

μελών της ΕΕ ως αυτή προκύπτει με βάση τον δείκτη παραγωγή/ εκτάριο (Total 

crops output / ha (SE136)) και τα δεδομένα του ΔΙΓΕΛΠ (διάγραμμα 2.33). Με 

αναφορά στον μέσο όρο της ΕΕ ως 100, η κυπριακή παραγωγικότητα βρίσκεται στο 

29 (δηλαδή στο 29%) της μέσης παραγωγικότητας στην ΕΕ στον υπό αναφορά 

τομέα παραγωγής και στις χαμηλότερες θέσεις ως αποτυπώνεται στο διάγραμμα. Το 

ζήτημα ως προκύπτει από τα στατιστικά δεδομένα απαιτεί πρόσθετη διερεύνηση 

ούτως ώστε να διαφανούν τα κρίσιμα ζητήματα αδυναμιών, ιδιαίτερα δε όταν 

παρατηρείται σημαντική διάβρωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων φυτικής 

παραγωγής στην εγχώρια αγορά.   

Διάγραμμα 2.32: Παραγωγή λαχανικών και πατατών 2009-2017 (τόνοι) 

 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Διάγραμμα 2.33: Παραγωγικότητα στην λαχανοκομία – σύγκριση με ΕΕ 
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Πηγή: ΔΙΓΕΛΠ, Total crops output / ha (SE136) (2) Horticulture 

Εμπορία: Παρά τις σχετικές τάσεις σταθεροποίησης στην παραγωγή λαχανικών, οι 

εξαγωγές παρουσιάζουν μια διαρκή υποχώρηση, δεδομένο που φανερώνει την 

αδυναμία της Κύπρου να ανταγωνιστεί στις διεθνής αγορές (βλέπε Ειδικό Στόχο 1). Η 

τάση προδιαγράφει σταδιακή  εγκατάλειψή των εξαγωγών στα λαχανικά αφού τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα που δύναται να διαθέτει η Κύπρος λόγω ψηλής 

ηλιοφάνειας εξουδετερώνονται από το ψηλό κόστος παραγωγής και μεταφοράς στις 

αγορές.  ¨Έτσι, από το 2004 η καλλιέργεια λαχανικών περιορίζεται ολοένα και 

περισσότερο στην εγχώρια αγορά όπου ο ανταγωνισμός καθίσταται εντονότερος 

λόγω και των πιέσεων από εισαγόμενα προϊόντα με αποτέλεσμα  τον περιορισμό 

των γεωργικών εισοδημάτων. Το κόστος εισροών παραμένει ψηλό λόγω των μικρών 

σε μέγεθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων ενώ η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών 

παραμένει σε χαμηλό επίπεδο.   

Αντίθετα, οι εκτάσεις καλλιέργειας πατατών παρουσιάζουν μια σταθερότητα η οποία 

συνάδει και με τη σχετική σταθερότητα στον όγκο εξαγωγών. Ως προαναφέρθηκε 

(Ενότητα Α’- Εξαγωγές) η πατάτα αποτελεί το σημαντικότερο εξαγώγιμο γεωργικό 

προϊόν με €47εκ, και το μοναδικό προϊόν που διατηρεί μια σχετικά σταθερή πορεία 

στις εξαγωγές με σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα εμπορίας στις διεθνής 

αγορές. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των πατατών στις διεθνείς αγορές 

στηρίζεται  (α) στην αναγνωρισμένη ποιοτική ανωτερότητα των κυπριακών πατατών 

κοκκινογής και (β) στην πρωιμότητα συγκομιδής που δίνει ένα χρονικό πλεονέκτημα 

έναντι της Ευρωπαϊκής παραγωγής. Τα τελευταία 3 χρόνια η ανομβρία έχει 

επηρεάσει σημαντικά τις καλλιεργούμενες εκτάσεις αλλά η ζήτηση για την εξαγωγή 

πατατών παραμένει ψηλή, κυρίως λόγω της πρωιμότητας, της ποιότητας αλλά και 

της φήμης τους. Σημαντικό τροχοπέδη στην κερδοφορία στην εμπορία αλλά και στη 

μεσοπρόθεσμη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των πατατών αποτελούν τα ψηλά 
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κόστη μεταφοράς στις διεθνείς αγορές καθώς επίσης, ως καταγράφηκε στα πλαίσια 

της διαβούλευσης, τα ψηλά έξοδα διαχείρισης εμπορευμάτων στο λιμάνι Λεμεσού. 

Η πατάτα, παρά την μεγάλη εξαγωγική σημασίας για τους παραγωγούς, παραμένει 

στον έλεγχο των ιδιωτών εμπόρων με αποτέλεσμα να παρατηρούνται τα εξής 

προβλήματα τα οποία αποστερούν από τον παραγωγό τη δίκαιη αξία στην 

εμπορεύσιμη παραγωγή τους: 

• οι ιδιώτες έμποροι έχουν την ευχέρεια προχρηματοδότησης (δανεισμού) των 

παραγωγών με αποτέλεσμα οι δεύτεροι να παραμένουν δεσμευμένοι και να 

αποδέχονται χαμηλότερες τιμές, 

• η μη κατοχύρωση ως προϊόν ποιότητας έχει επιτρέψει την ’νοθεία’ στην 

εμπορία, ιδίως σε περιόδους ελλείψεων και ψηλών τιμών με αποτέλεσμα οι 

τιμές παραγωγού να παραμένουν καθηλωμένες καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παραγωγικής περιόδου  

Μια σημαντική παράμετρος που συνεχίζει να αποτελεί αναξιοποίητη ευκαιρία είναι η 

καταχώρηση της κυπριακής ‘πατάτας κοκκινογής’ ως προϊόν ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ. 

Προφανώς η μη σωστή οργάνωση των παραγωγών, η ευκαιριακή (βραχυπρόθεσμης 

στόχευσης) εμπορία που τυγχάνουν οι πατάτες από διάφορους εμπόρους, δεν έχουν 

δώσει την απαιτούμενη έμφαση στο ζήτημα που θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να 

ρυθμίσει τα θέματα του αθέμιτου ανταγωνισμού.  

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η πατάτα, λόγω 

της εντατικής της καλλιέργειας, αποτελεί ένα από τα προϊόντα με σημαντικό 

περιβαλλοντικό κόστος, ιδίως λόγω της καλλιέργειας της σε περιοχές ευπρόσβλητες 

στη νιτρορύπανση.  Με βάση στοιχεία του ΚΟΑΠ (2018), οι συνολικές εκτάσεις 

πατατών ενταγμένες σε αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ανέρχονται σε περίπου 3.750 

που αντιστοιχούν σε περίπου 82% των συνολικών εκτάσεων. Η ψηλή συμμετοχή 

δικαιούχων στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα φαίνεται να έχει ήδη συμβάλει στη 

σταθεροποίηση των νιτρικών στα υπόγεια νερά, σε περιοχές καλλιέργειας της 

πατάτας, μια διαπίστωση που καταγράφεται στις αξιολογήσεις των προγραμμάτων 

αγροτικής ανάπτυξης  και που θα πρέπει να διατηρηθεί στο μέλλον.  

Η συμμετοχή εκτάσεων πατάτας στη βιοκαλλιέργεια παραμένει πολύ περιορισμένη 

(περίπου στα 4 εκτάρια – Eurostat 2018) δεδομένο που ενδεχομένως να απαιτεί 

πρόσθετη μελέτη ως προς τις προοπτικές παραγωγής για τη διεθνή αγορά.   

2.7.5 Δενδρώδεις καλλιέργειες 

Εκτάσεις: Οι δενδρώδεις καλλιέργειες καταλαμβάνουν συνολική έκταση 19.520 

εκταρίων κατά το 2017 και αποτελούν το 20% περίπου της συνολικής 

καλλιεργούμενης έκταση και ουσιαστικά συν αποτελούνται από τα εσπεριδοειδή, τις 

ελιές, τα ακρόδρυα και τα φρουτόδεντρα. Στο  διάγραμμα 2.34 σημειώνεται η 

διακύμανση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά την περίοδο 2009-17 για τις 

τέσσερις μεγάλες ομάδες στις δενδρώδεις καλλιέργειες. Κοινό τους χαρακτηριστικό 

είναι η μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, ιδιαίτερα στα εσπεριδοειδή, μέχρι το 
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2013 η οποία ήταν παρατεταμένη και επιβεβαιώνει την τάση της σταδιακής μείωσης 

των ΧΓΕ ως αποτέλεσμα της μείωσης των εξαγωγικών δυνατοτήτων  καθώς και του 

αυξημένου ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά. Σημειώνεται πάντως μια 

σταθεροποίηση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις από το 2014. 

Διάγραμμα 2.34: Εκτάσεις σε δενδρώδεις καλλιέργειες  
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η δενδροκαλλιέργεια (μαζί με την αμπελουργία) αποτελούν 

κύριες γεωργικές δραστηριότητες στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, οδηγούμαστε 

στο συμπέρασμα ότι η εγκατάλειψη γεωργικής γης είναι ιδιαίτερα έντονη σε αυτές τις 

περιοχές. Αντίθετα, στις πεδινές περιοχές η διατήρηση των εκτάσεων στις πατάτες 

και τα λαχανικά και ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ της καλλιέργειας σιτηρών και 

κτηνοτροφικών φυτών οδηγεί σε διαφορετικά συμπεράσματα αναφορικά με την 

υφιστάμενη κατάσταση χρήσεων ΧΓΕ.  

Αν και δεν υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συνολική τάση 

μεταβολών στη ΧΓΕ, δύναται να εκτιμηθεί (και μέσα από διαβουλεύσεις με τους 

παραγωγικούς φορείς) ότι οι πεδινές περιοχές χαρακτηρίζονται από (α) εγκατάλειψη 

και μετατροπή σε οικιστικές ζώνες περιαστικά των πόλεων και (β) έντονο 

ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων παραγωγικών κλάδων στις υπόλοιπες περιοχές.  

Αντίθετα στα ορεινά, η συνολική εικόνα είναι αυτή της σταδιακής εγκατάλειψης με 

εξαίρεση ορισμένα μεγάλα αγροκτήματα όπου έχουν επενδυθεί μεγάλα κεφάλαια 

στην αναδιάρθρωση και στη δημιουργία συνθηκών εκμηχάνισης της παραγωγής. 

Συντελείται άρα και στα ορεινά μια τάση συγκέντρωσης της ΧΓΕ σε περιορισμένο 

αριθμό γεωργών που όμως δεν μπορεί να αναστρέψει την τάση εγκατάλειψης ΧΓΕ.  

Παραγωγή: Τα στατιστικά για την παραγωγή/ εμπορία εσπεριδοειδών 

παρουσιάζουν επίσης μια πτωτική τάση με μια συνολική μείωση στον όγκο 

παραγωγής κατά περίπου 20.000 τόνους τόσο στην παραγωγή όσο και στην 

εξαγωγή. Σημαντικός αρνητικός παράγοντας είναι και η επίπτωση από το Ρωσικό 

εμπάργκο στην εξαγωγή εσπεριδοειδών στη Ρωσία, ένας παραδοσιακά ισχυρός 
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προορισμός. Το μεγαλύτερο πλήγμα από το Ρωσικό εμπάργκο έχει υποστεί η 

ποικιλία Μαντόρα, οι μεγαλύτερες ποσότητες της οποίας  πριν το εμπάργκο 

εξάγονταν στη Ρωσία. Επιπρόσθετο σοβαρό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η 

ποικιλία Μαντόρα είναι και η  εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011, όπως αυτός 

τροποποιείται από τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 594/2013, σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

οποίου, από το 2024 και έπειτα, για να εμπορευτεί η συγκεκριμένη ποικιλία θα 

πρέπει να παρουσιάζει ελάχιστη αναλογία σακχάρων προς οξέα 7,5:1. Η ποικιλία 

αυτή, στις κυπριακές συνθήκες καλλιέργειας δεν επιτυγχάνει την αναλογία αυτή, 

ιδιαίτερα την περίοδο κατά την οποία επιδιώκεται η συγκομιδή της. Τα δεδομένα αυτά 

θα καθιστούν πλέον εξαιρετικά δύσκολη την εμπορία της Μαντόρας στο εξωτερικό, η 

οποία σήμερα αποτελεί περίπου το 35% των εξαγωγών εσπεριδοειδών (στοιχεία 

Τμήματος Γεωργίας 2018). 

Διάγραμμα 2.35: Παραγωγή εσπεριδοειδών σε τόνους (2009-2017) 

 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Εμπορία: Σε επίπεδο οργάνωσης της εμπορίας στα πλαίσια Οργανώσεων 

Παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, σημειώνεται μια ιδιαίτερα χαμηλή 

συμμετοχή αγροτών  η οποία εκτιμάται γύρω στο 20%, ένα στοιχείο που δημιουργεί 

σοβαρή αδυναμία στη θέση των γεωργών στην αλυσίδα αξίας. Το στοιχείο αυτό 

επηρεάζει τόσο τον τομέα των λαχανικών όσο και των δενδρωδών καλλιεργειών. 

2.7.6 Αμπελοκαλλιέργεια  και Οινική Παραγωγή 

Εκτάσεις: Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες εντοπίζεται μια διαρκής μείωση στις 

καλλιεργούμενες εκτάσεις αμπέλου κυρίως αυτές των οινοποιήσιμων σταφυλιών.  

Από το 2003 μέχρι το 2011, η συνολική έκταση οινοποιήσιμου αμπελώνα μειώθηκε 

κατά 73% και έφτασε τα 9,058 εκτάρια. Η μείωση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις 

συνεχίζεται και για την περίοδο 2009-2017 και προσεγγίζει το 38%, καθώς οι 

εκτάσεις έχουν περιοριστεί στα 5.313 εκτάρια ενώ οι εκτάσεις επιτραπέζιων 

σταφυλιών παρουσιάζουν μια σταθεροποίηση γύρω στα 600 εκτάρια.  

 Διάγραμμα 2.36: Εκτάσεις αμπελιών σε εκτάρια (2009-2017) 
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Κλάδος Αμπελουργίας και Οινολογίας του Τμήματος 

Γεωργίας, καταγράφει για το έτος 2018, με βάση την πρόσφατη αναθεώρηση του 

Αμπελουργικού Μητρώου, μια συνολική έκταση οινοποιήσιμων αμπελιών γύρω στα 

7.650 εκτάρια, με τάσεις σταθεροποίησης τα τελευταία 3 χρόνια (αύξηση 1.6% των 

εκτάσεων). Σημειώνεται πως τα στοιχεία του αρμόδιου Κλάδου κρίνονται ορθότερα 

λόγω τήρησης του Αμπελουργικού Μητρώου αλλά τα συμπεράσματα ως προς τη 

διαχρονική υποχώρηση των εκτάσεων που αποτυπώνουν τα στοιχεία της Στατιστικής 

Υπηρεσίας, δεν επηρεάζονται.  

Τα επιτραπέζια σταφύλια επικεντρώνονται στη γεωγραφική περιοχή των κοινοτήτων 

Πισσουρίου, Αλέκτορας και Αυδήμου  και αφορούν σε μεγάλο βαθμό την επιτραπέζια 

ή/και βιολογική καλλιέργεια της ποικιλίας Σουλτανίνας.  Διαχρονικά, οι 

σημαντικότερες οινοποιήσιμες ποικιλίες ήταν και παραμένουν οι γηγενείς ποικιλίες  

της Κύπρου-Ντόπιο Μαύρο και Ξυνιστέρι - που μαζί συναποτελούν το 68% των 

συνολικών εκτάσεων με αμπελώνες οινοπαραγωγής. Από την εξέταση των 

στατιστικών δεδομένων ποικιλιακής σύνθεσης, δεν διακρίνεται ουσιαστική τάση 

διαφοροποίησης στις εκτάσεις των οινοποιήσιμων ποικιλιών κατά τα τελευταία 

τέσσερα χρόνια, δεδομένο που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο  αμπελοοινικός τομέας  

βρίσκεται σε μια φάση σταθεροποίησης, η οποία ακολουθεί την μεγάλη πτώση στις 

καλλιεργούμενες εκτάσεις των προηγούμενων δεκαετιών.   

Παραγωγή: Οι συνολικές ποσότητες παραγωγής έχουν ακολουθήσει τη μείωση των 

εκτάσεων μέχρι το 2013 αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια παρατηρείται μια 

σταθεροποίηση γύρω στους 20.000 τόνους εκ των οποίων το 80-85% αφορά σε 

οινοποιήσιμα σταφύλια. Το 2017 η συνολική αξία παραγωγής ανήλθε στα €9.3 εκ και 

αποτελεί γύρω στο 4% της συνολικής αξίας φυτικής παραγωγής. 

Διάγραμμα  2.37: Κυριότερες ποικιλίες οινοποιήσιμων αμπελιών 
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Πηγή: Τμήμα Γεωργίας 

Διάγραμμα 2.38: Εκτάσεις και παραγωγή οινοποιήσιμων αμπελιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Εμπορία - η Αμπελοοινική Αγορά: Η συνολική αγορά οίνων στην Κύπρο εκτιμάται 

σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (Βιομηχανικές Στατιστικές) γύρω 

στα €25εκ. Με βάση  στοιχεία του Κλάδου Αμπελουργίας και Οινολογίας (Τμήμα 

Γεωργίας), τα δεδομένα της αγοράς αναλύονται πιο κάτω.  

Πίνακας 2.12: Παραγωγή, εισαγωγές και συνολική κατανάλωση κρασιού  (σε εκατόλιτρα) 

 
2017 2016 2015 

Κατανάλωση  172.870 185.097 180.000 

Εισαγωγές  88.810 87.353 85.196 

Παραγωγή  107.339 81.026 79.307 

Τα πλέον πρόσφατα δεδομένα του αμπελουργικού έτους που ολοκληρώθηκε την 

31/07/2018, καταγράφουν τη συνολική παραγωγή στα  110.292,00hl και την εξαγωγή 

γύρω στο 7% της συνολικής παραγωγής. Με βάση τα στατιστικά δεδομένα, 
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συμπεραίνεται ότι ο αμπελοοινικός τομέας  στηρίζεται σήμερα στην  οινική αγορά της 

Κύπρου, μια αγορά η οποία έχει όμως διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμός από  οίνους 

εισαγωγής των τρίτων χωρών με ανταγωνιστικά χαμηλότερες τιμές, καθώς και από 

το ενδοκοινοτικό εμπόριο (στο εξής οίνοι εισαγωγής).  

Τα δεδομένα καταδικνύουν τη διαχρονικά σταθερή αύξηση στα μερίδια αγοράς των  

οίνων εισαγωγής  που από 1%, πριν από 30 περίπου χρόνια, ανέβηκε στο 50% 

περίπου σήμερα. Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώνεται από την κατά κεφαλή 

κατανάλωση που καταγράφει η Στατιστική Υπηρεσία. Κατά το  2014, η αναλογία 

μεταξύ  των οίνων της Κύπρου και των οίνων εισαγωγής  ανήλθε στο 50:50 

μοιραζόμενα μια συνολική κατά κεφαλή κατανάλωση 19,2 λίτρων36.  

Πίνακας 2.13: Κατά κεφαλή κατανάλωση κρασιού στην Κύπρο 

Πηγή: Βιομηχανικές Στατιστικές 2015, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Σε επίπεδο τομεακής ανταγωνιστικότητας, έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των 

οινοποιήσιμων αμπελιών για την παραγωγή οίνων με προστατευόμενη ονομασία 

προέλευσης (ΠΟΠ)/προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)/ένδειξη ποικιλίας 

αμπέλου,  ενώ τα επιτραπέζια αμπέλια βιολογικής παραγωγής εξετάζονται στο 

πλαίσιο του  Ειδικού Στόχου 6, σε σχέση με τη σημασία τους στη βιοποικιλότητα.   

Ενδιαφέρον για τον αμπελοοινικό τομέα  αποτελούν ορισμένες γηγενείς ποικιλίες της 

Κύπρου με ιδιαίτερα οινολογικά χαρακτηριστικά,  οι οποίες μέχρι σήμερα τυγχάνουν 

περιορισμένης εμπορικής αξιοποίησης και οι οποίες συναποτελούν το 5% περίπου 

του κυπριακού αμπελώνα. Κυριότερες αυτών είναι το Μαραθεύτικο, που αποτελεί το 

2% του αμπελώνα ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους οινοποιούς παρουσιάζουν οι 

ποικιλίες Πρωμάρα, Μωροκανέλα, Σπούρτικο και Γιαννούδι.  

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και διαπιστώσεις: Ο κυπριακός αμπελώνας είναι 

ο μοναδικός αναγνωρισμένος αμπελώνας στην Ευρώπη χωρίς την φυλλοξήρα και 

ανάμεσα στους τρεις ανέπαφους αμπελώνες διεθνώς (μαζί με το Αζερμπαϊτζάν και τη 

Χιλή). Είναι επίσης ο μοναδικός αμπελώνας στην Ευρώπη όπου το αμπέλι 

καλλιεργείται στο δικό του ρίζωμα και στηρίζεται κατά περίπου 80% σε γηγενείς 

ποικιλίες  μερικές εκ των οποίων είναι σπάνιες και πολύ αξιόλογες για σκοπούς 

οινοποίησης. Ο κυπριακός αμπελώνας αποτελεί σημαντικό στοιχείο του αγροτικού 

τοπίου στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κύπρου και συμβάλλει στη 

βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του ντόπιου γενετικού κεφαλαίου. Επιπρόσθετα, η 

αμπελουργία αποτελεί συμπληρωματικό εισόδημα των αγροτών στις 

υποβαθμισμένες και γεωργικά αποψιλωμένες ορεινές και ημιορεινές κοινότητες 

                                                
36 Βιομηχανικές Στατιστικές 2015, Στατιστική Υπηρεσία 

Κατά κεφαλή κατανάλωση κρασιού στην Κύπρο 

Οίνοι 1986 2000 2013 2014 

Κυπριακοί 11.7 15.3 9.0 9.6 

Εισαγόμενοι 0.2 1.0 8.2 9.6 

Σύνολο 11.9 16.3 17.2 19.2 
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συμβάλλοντας τα μέγιστα στην κοινωνική συνοχή και την οικονομική στήριξη των 

αμπελουργικών κοινοτήτων προσφέροντας εισόδημα και θέσεις εργασίας.  

Όμως η εμπορική αξιοποίηση του κυπριακού αμπελώνα με επίκεντρο την ποιότητα 

εμποδίζεται από τον κατακερματισμό της οινικής παραγωγής σε πολυτεμαχικές 

οντότητες που δίνει ένα από τους χαμηλότερους συντελεστές έκτασης ανά 

εκμετάλλευση (0,55 εκτάρια) σε επίπεδο Ε.Ε.37 και ένα ιδιαίτερα γερασμένο προφίλ 

αρχηγών αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με αδυναμία  πρόσβασης σε υψηλού 

επιπέδου αμπελουργική εξειδίκευση και τεχνογνωσία. Επιπρόσθετα, ως προς την 

επιδίωξη για ποιοτική αναβάθμιση των κυπριακών οίνων καταγράφεται η απουσία 

προσδιορισμού και χαρακτηρισμού επιμέρους terroir εντός των αμπελοοινικών 

περιοχών λόγω ελλιπούς βασικής έρευνας και καινοτομίας. Η έλλειψη έρευνας σε 

επίπεδο αμπελουργικού δυναμικού τόσο σε κλωνικό επίπεδο όσο και σε συσχετισμό 

με τα επί  μέρους μικροκλίματα, στερεί τις επιπλέον προοπτικές που δύναται να 

διαθέτει ο κυπριακός αμπελώνας στην παραγωγή  ποιοτικά ανώτερων κρασιών με 

συνέπεια και σταθερότητα. 

Παρά τη σημαντική ιστορική προέλευση του κυπριακού αμπελώνα και της 

μοναδικότητας του που βασίζεται τόσο στο αυτόριζο του αμπελώνα όσο και στις 

γηγενείς ποικιλίες, σημειώνεται ανεπάρκεια στην προβολή και ανάδειξη αυτών των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων  που να επιτρέψουν την αναγνώριση των κυπριακών 

οίνων ως ποιοτικούς και ιδιαίτερους, ούτως ώστε να τύχουν απεξάρτησης από τον 

εγχώριο και διεθνή ανταγωνισμό στη βάση τιμής. Γενικότερα, σημειώνεται η απουσία 

στρατηγικής ανταγωνιστικής τοποθέτησης διεθνώς (branding positioning) καθώς και 

εθνικής εικόνας στον παγκόσμιο χάρτη παραγωγής (national branding identity), που 

απαιτούν οι σύγχρονες στρατηγικές του δυναμικού οινικού μάρκετινγκ. 

Η στήριξη της σύγχρονης οινικής εικόνας της Κύπρου φαίνεται να μην υποβοηθείται 

από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό των οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ 

Ποικιλιακής Ενδειξης αλλά ούτε και από τον παγκόσμια μοναδικό οίνο της Κύπρου,  

την  «Κουμανδαρία», η οποία  εξακολουθεί να παραμένει χωρίς εθνική εικόνα αφού 

διέπεται από ένα μωσαϊκό φιαλών και έλλειψη κοινών προωθητικών ενεργειών.  

Ο ρόλος των τοπικών οινοποιείων: Παρά τη διάβρωση της ανταγωνιστικότητας 

στην εγχώριακαι διεθνή αγορά, τα δεδομένα συγκλίνουν σε μια τάση ανάκαμψης και 

αύξησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος στον τομέα της οινοπαραγωγής με την 

αναβάθμιση των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων οινοποιείων.  Διαπιστώνεται 

μια ενίσχυση της βάσης γνώσης στα οινοποιεία τόσο ως αποτέλεσμα της εμπειρίας 

αλλά και του επιστημονικού υπόβαθρου που χαρακτηρίζει τους νέους οινοποιούς. 

Μπορεί να λεχθεί ότι τα οινοποιεία (τομέας μεταποίησης της πρώτης ύλης) 

αποτελούν τους πυρήνες γύρω από τους οποίους δύναται να ενισχυθεί η 

αμπελοοινική  γνώση και παιδεία ώστε να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί η ποιότητα 

στην παραγωγή της πρώτης ύλης από τους αμπελουργούς. 

                                                
37 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Vineyards_in_the_EU_-

_statistics#General_overview 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Vineyards_in_the_EU_-_statistics#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Vineyards_in_the_EU_-_statistics#General_overview
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Πλείστα από τα τοπικά οινοποιεία συνδυάζουν την αμπελοκαλλιέργεια  με την 

μεταποίηση σε οίνο αλλά παράλληλα αγοράζουν σημαντικό μέρος των πρώτων υλών 

από διάφορους αμπελουργούς ανά την Κύπρο. Αρκετά τοπικά οινοποιεία είναι 

επισκέψιμα αλλά ο βαθμός καταλληλότητας τους για σκοπούς οινοτουρισμού και οι 

δυνατότητες παροχής της οινικής εμπειρίας στον εξεζητημένο επισκέπτη ποικίλουν. 

Αξίζει όμως να αναφερθεί η προσπάθεια που έχουν αναλάβει αρκετοί οινοποιοί  να 

χρησιμοποιήσουν τους χώρους παραγωγής τους ως σημεία λιανικής πώλησης  σε 

επισκέπτες, κυρίως τουρίστες. 

Σημαντικές ευκαιρίες για ενίσχυση του αμπελοοινικού τομέα  μπορούν να 

αποτελέσουν επίσης τα πιο κάτω. 

• Η αξιοποίηση των τοπικών οινοποιείων ως πυρήνες διασφάλισης των 

σωστών καλλιεργητικών πρακτικών στο αμπέλι μέσα από την παροχή 

συμβουλευτικών και καθοδηγητικών υπηρεσιών προς τους αμπελουργούς -

συνεργάτες τους. 

• Η παροχή ενισχύσεων εγκατάστασης νέων αμπελουργών ώστε να ενισχυθεί 

η αύξηση των εκτάσεων  (πολιτική που ταυτόχρονα εξυπηρετεί τους  Ειδικούς 

Στόχους 7 και 8 για εγκατάσταση νέων στα ορεινά και ημιορεινά με στόχο την 

ανάπτυξη των υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών). 

• Η στήριξη των γηγενών ποικιλιών της Κύπρου τόσο σε σχέση με τις 

αμπελουργικές πρακτικές όσο και με την εμπορία των οίνων  ως 

προμετωπίδα δράσεων προώθησης (με μπροστάρη την  «Κουμανδαρία»). 

• Η ανάπτυξη του οινο-γαστρονομικού τουρισμού, ως αυτός αποτελεί στόχο 

διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος από το Υφυπουργείο Τουρισμού. 

• Η αξιόλογη παρουσία των οινοχόων και των διαφόρων επαγγελματιών 

επιρροής (influencers) στην τοπική αγορά. 

• Οι δυνατότητες που παρέχουν οι παρεμβάσεις   προώθησης και 

πληροφόρησης  στις  αγορές των τρίτων χωρών και της ΕΕ αντίστοιχα. 

• Η διαφύλαξη και ενίσχυση της «Κουμανδαρίας» ως ο μπροστάρης της 

αυθεντικότητας και ιστορίας της κυπριακής οινοπαραγωγής. 

Σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η διαχείριση του 

αμπελοοινικού τομέα από μία μικρή και ευέλικτη αρμόδια αρχή (Κλάδος 

Αμπελουργίας-Οινολογίας του Τμήματος Γεωργίας), η οποία μεταξύ άλλων έχει την 

ευθύνη διαχείρισης του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα 

(ΕΠΣΑ) 2019-2023, καθώς και της ύπαρξης ενός οργανωμενου Συνδέσμου 

Οινοποιείων Κύπρου (ΣΟΚ) με σημαντικό όμως κενό να διαπιστώνεται στη σύζευξη 

ιδιωτικών και ερευνητικών  φορέων για την ανάληψη κρίσιμων ερευνητικών εργασιών 

σε αμπελουργικά και οινολογικά πεδία.  

Συμπερασματικά με βάση την πιο πάνω ανάλυση, η κυπριακή υπογραφή σε μια 

μακραίωνη οινική παράδοση και μοναδικότητα παραμένει χωρίς υπεραξία για το 

προϊόν, ενώ ο αμπελοοινικός τομέας  μπορεί (και ίσως πρέπει) να αποτελεί μια 

εθνική προτεραιότητα για την αγροτική ανάπτυξη αφού σε αυτόν συνυπάρχουν τα 
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δεδομένα τόσο των ειδικών στόχων της ΚΑΠ όσο και των ευρύτερων αναγκών και 

δυνατοτήτων της κυπριακής γεωργίας, που συνοψίζονται ως ακολούθως, 

• περιβαλλοντικά φιλική καλλιέργεια που ενισχύει το αγροτικό τοπίο και 

συμβάλλει στον περιορισμο των πυρκαγιών, 

• προσφέρει συμπληρωματικό εισόδημα στον αγρότη στα πλαίσια ενίσχυσης 

της πολυλειτουργικής γεωργίας, 

• παρουσιάζει χαρακτηριστικά μεγάλης ιστορικής αξίας και ποικιλιακής 

αυθεντικότητας, 

• έχουν ήδη διαμορφωθεί ώριμες (τεχνολογικά και σε υποδομές) συνθήκες για 

την αξιοποίηση  της πρώτης ύλης και μετατροπής της σε οίνο ποιότητας, 

• ο οίνος αποτελεί προιόν που τυγχάνει προστιθέμενης αξίας ώστε να 

εξισορροπήσει το ψηλό κόστος μεταφοράς στις αγορές, 

• υπάρχει σημαντική προοπτική οινικής εμπορίας μέσω ανάκτησης μεριδίων 

στην εγχώρια αγορά αλλά και εξαγωγών (εφόσον γίνει κατάλληλη προώθηση 

και κοινή μάρκα σε στοχεύμενες αγορές). 

2.7.7 Ελαιοκομία 

Εκτάσεις: Οι συνολικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις ελαιόδεντρων στην Κύπρο το 2017 

ανέρχονται στα 10.830 εκτάρια38. Oι καλλιεργούμενες εκτάσεις τείνουν τα τελευταία 

χρόνια σε μια τάση σταθεροποίησης αν και διαφαίνεται μια μικρή μείωση της τάξης 

του 5%, ως αποτέλεσμα των ξηροθερμικών συνθηκών και της έλλειψης νερού για 

άρδευση. Ο πολυτεμαχισμός και ο μικρός γεωργικός κλήρος αποτελεί ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό του ελαιοκομικού τομέα, αφού μόνο το 16% περίπου των εκτάσεων 

με ελαιώνες αφορά μονάδες μεγέθους πάνω από 2 εκτάρια, ενώ η συντριπτική 

πλειοψηφία των μονάδων είναι μεγέθους μικρότερου από 0,5 εκτάρια. Σύμφωνα με 

στοιχεία της τελευταίας Απογραφής Γεωργίας (Στατιστική Υπηρεσία, 2010) υπήρχαν 

29.897 ελαιοκομικές εκμεταλλεύσεις, με μέσο μέγεθος 0,4 εκτάρια.  

Παραγωγή και παραγωγικότητα: Στο διάγραμμα πιο κάτω παρουσιάζεται η 

διακύμανσή του όγκου παραγωγής του ελαιοκομικού τομέα. Η απόδοση της 

ελαιοκαλλιέργειας τόσο στην Κύπρο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, εξαρτάται από 

ένα πλήθος αστάθμητων παραγόντων όπως οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε 

μια περιοχή, προσβολές από εχθρούς και ασθένειες, διαθεσιμότητα νερού και 

θρεπτικών στοιχείων, στάδιο συγκομιδής κ.α.  Επιπρόσθετα παράγοντες όπως η 

πυκνότητα φύτευσης, η ποικιλία, ο γονότυπος της ελιάς, η προσαρμοστικότητα κ.α. 

μπορούν να καθορίσουν την συνολική παραγωγή του ελαιώνα. 

Διάγραμμα 2.39: Όγκος και αξία παραγωγής ελιών (2011-2017) 

                                                
38 Γεωργικές Στατιστικές, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Τα ελαιόδεντρα προσαρμόζονται άριστα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Κύπρου 

και η αντοχή τους στην αλατότητα του νερού άρδευσης επιτρέπει την αξιοποίηση 

υποβαθμισμένων πηγών υδάτων. Εξάλλου οι χαμηλές συνολικές απαιτήσεις της 

καλλιέργειας σε νερό επιτρέπουν την επέκταση της ακόμα και σε περιοχές όπου δεν 

υπάρχει διαθέσιμη πηγή άρδευσης. 

Παραγωγή και εμπορία: Στον Πίνακα 4.17 παρουσιάζονται για τα έτη 2009 – 2017, 

οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, η παραγωγή και η μέση απόδοση σε ελαιόκαρπο των 

κυπριακών ελιών.   

Πίνακας 2.14: Έκταση, παραγωγή και απόδοση Κυπριακών ελιών (2009-2016) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Έκταση (ha) 12,019 11,645 10,762 10,465 10,653 10,889 10,012 10,612 10,830 

Παραγωγή (τ) 13,329 14,873 10,650 12,640 12,728 17,266 13,416 10,061 19,495 

Απόδοση τ/ha) 1.11 1.28 0.99 1.21 1.19 1.59 1.34 0.95 1.80 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Σημειώνεται ότι παρά την μείωση κατά 5% των εκτάσεων σε ελιές, η μέση ετήσια 

παραγωγή είναι σταθερή έως αυξητική, πράγμα που καταδεικνύει την τάση για 

μετάβαση σε οργανωμένους, αρδευόμενους και επαγγελματικά καλλιεργούμενους 

ελαιώνες.  
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Στον Πίνακα 2.15 παρουσιάζονται οι ετήσιες εξαγωγές και εισαγωγές ελαιόλαδου για 

τη ίδια χρονική περίοδο.39 

Στη Κύπρο λειτουργούν γύρω στα 30 ελαιοτριβεία ενώ στην τυποποίηση ελιών και 

ελαιολάδου δραστηριοποιούνται άλλες 25-30 επιχειρήσεις μερικές εκ των οποίων 

διαθέτουν και ιδιόκτητο ελαιοτριβείο. 

Πίνακας 2.15: Ετήσια παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές ελαιόλαδου σε τόνους 

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

Η κυριότερη χρήση του ελαιόλαδου αφορά σχεδόν αποκλειστικά την ικανοποίηση 

των αναγκών της εγχώριας αγοράς. Εξετάζοντας δεδομένα των χρονοσειρών 2008 – 

2016 διαπιστώνεται ότι, οι εξαγωγές ελαιόλαδου είναι περιορισμένες και κατά μέσο 

όρο κυμαίνονται στο 8% της συνολικής παραγωγής ελαιόλαδου. Αντίθετα οι 

εισαγωγές ελαιόλαδου αυξάνονται χρόνο με το χρόνο ως αποτέλεσμα αφενός της μη 

ικανοποίησης των αναγκών σε ελαιόλαδο από την εγχώρια παραγωγή και αφετέρου, 

της πρόσβασης των εισαγωγέων σε καλής ποιότητας ελαιόλαδα με χαμηλές τιμές. 

Κατά μέσο όρο οι εισαγωγές ανέρχονται στους 1.029 τόνους ελαιόλαδο και 

αντιστοιχούν στο 50% της παραγωγής ελαιόλαδου.  

Το διαφαινόμενο συμπέρασμα της ανάλυσης, είναι η σταδιακή αύξηση της 

κατανάλωσης ελαιόλαδου στην Κύπρο κατά 17% μεταξύ των ετών 2008 – 2016 η 

οποία προκύπτει από δεδομένα του Πίνακα 2.15.  

                                                
39 http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC 
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Η ελαιοκαλλιέργεια παρουσιάζει όμοια χαρακτηριστικά στοιχεία με εκείνα της 

αμπελουργίας όσο αφορά την περιβαλλοντική της αξία και την ενίσχυση των 

αγροτικών εισοδημάτων σε μια πολυλειτουργική γεωργία. Μέσα από μεμονωμένες 

ιδιωτικές πρωτοβουλίες έχουν ήδη παραχθεί ελαιόλαδα με ψηλές πολυφαινόλες (τα 

οποία κατατάσσονται ως πολύ ποιοτικά για την υγεία), δεδομένο που όμως δεν έχει 

εξεταστεί σε βάθος ώστε να καταγραφούν καλλιεργητικές πρακτικές και περιοχές με 

δυνατότητες παραγωγής ψηλής ποιότητας ελαιολάδου.  Γενικότερα όμως το 

κυπριακό ελαιόλαδο παραμένει χωρίς ταυτότητα και αδυνατεί να αντισταθεί σε 

ανταγωνιστικές πιέσεις από εισαγόμενες μάρκες. Η ευκαιρία που παρέχουν τα 

ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ είτε για τη καταχώρηση ενός ελαιολάδου 

σε επίπεδο χώρας ή σε συγκεκριμένες περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δεν έχει 

εξεταστεί επαρκώς και παραμένει ως μια αναξιοποίητη ευκαιρία. 

2.7.8 Ανθοκομία  

Η εμπορική ανθοκομία αποτελεί εντατικό σύστημα γεωργικής παραγωγής και 

χωροταξικά, οι περισσότερες ανθοκομικές μονάδες εντοπίζονται παραθαλάσσια 

λόγω των πιο ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές 

αυτές. Οι ανθοκομικές εκμεταλλεύσεις στην Κύπρο, λειτουργούν πλέον ως 

επιχειρήσεις, δηλαδή εκμεταλλεύσεις εντατικής μορφής που επεκτείνονται και στην 

εμπορία και όχι σαν παραδοσιακές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. 

Διάγραμμα 2.40: Ποσοστιαία κατανομή των καλλιεργούμενων εκτάσεων 

 

Πηγή: Επισκόπηση Ανθοκομίας 2018 

Η συνολικά καλλιεργούμενη έκταση με ανθοκομικά είδη στην Κύπρο κατά το 2018 

ανέρχεται στα 147.4 εκτάρια, με τις μισές περίπου εκτάσεις να αφορούν υπαίθριες 

καλλιέργειες ενώ οι υπόλοιπες είναι καλυμμένες εκτάσεις. Το 55% της καλυμμένης 

έκτασης με ανθοκομικά είδη αφορά πολύρρικτα θερμοκήπια ενώ το 45% αφορά 

τουνέλια, όπου το κύριο υλικό κάλυψης και στις δύο περιπτώσεις είναι το πλαστικό. 

Ο συνολικός αριθμός ανθοκομικών μονάδων ανέρχεται στις 117, όπου οι 81 από 

αυτές αποτελούν μονάδες φυτών γλάστρας οι οποίες καταλαμβάνουν συνολικά 

έκταση 103 εκταρίων (περίπου το 70% της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης), ενώ 

οι 36 αποτελούν μονάδες κομμένων ανθέων οι οποίες καταλαμβάνουν συνολικά 
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έκταση 44 εκταρίων (περίπου το 30% της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης). Στο  

πιο πάνω διάγραμμα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των καλλιεργούμενων 

εκτάσεων για τις δύο κατηγορίες ανθοκομικών προϊόντων. 

Τα ανθοκομικά είδη που καλλιεργούνται σήμερα στην Κύπρο αποτελούν 0,14% του 

συνόλου της καλλιεργούμενης γεωργικής γης. Ωστόσο, η αξία της παραγωγής 

ανθοκομικών ειδών ανέρχεται στο 5% του ακαθάριστου γεωργικού προϊόντος 

(Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2015).. 

Ο τομέας της ανθοκομίας, σε συνολικό επίπεδο, παρουσίασε μεταβολές τα τελευταία 

δύο χρόνια αφού η συνολικά καλλιεργούμενη έκταση παρουσίασε μια αυξητική τάση 

της τάξης του 23%. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις του τομέα των φυτών γλάστρας 

αυξήθηκαν κατά 15 επιπλέον περίπου εκτάρια (18%) ενώ στον τομέα των κομμένων 

ανθέων κατά 12 περίπου εκτάρια (38%). Στο  πιο κάτω αποτυπώνεται η μεταβολή 

των ανθοκομικών εκτάσεων κατά την περίοδο 2010-2018 

Διάγραμμα 2.41: Μεταβολή των ανθοκομικών εκτάσεων (2010-2018) 
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Πηγή: Επισκόπηση Ανθοκομίας 2018 

Παρόλο που κατά την τετραετία 2011-2014, καταγράφηκε μια φθίνουσα πορεία στις 

εισαγωγές ανθοκομικών προϊόντων, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την οικονομική 

κρίση που έχει πλήξει το νησί, αυτό φαίνεται να ήταν παροδικό. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Τμήματος Γεωργίας40, φαίνεται ότι μετά το 2015 και ως αποτέλεσμα 

βελτίωσης του οικονομικού κλίματος αλλά και της ανομβρίας,  παρατηρούνται 

σημαντικές αυξήσεις εισαγωγών στα ανθοκομικά είδη.  

Οι εξαγωγές ανθοκομικών προϊόντων είναι μηδενικές λόγω του αυξημένου κόστους 

παραγωγής και μεταφοράς ενώ το ισοζύγιο παραγωγής έναντι εισαγωγών φαίνεται 

(παρά την έλλειψη στατιστικά συγκρίσιμων δεδομένων) να βαραίνει διαρκώς υπέρ 

των εισαγωγών με τους ίδιους τους ανθοκαλλιεργητές να δραστηριοποιούνται στο 

εμπόριο εισαγόμενων ανθοκομικών ειδών. 

Η διακίνηση και η εμπορία ανθοκομικών προϊόντων στη χώρα παρουσιάζει σοβαρά 

προβλήματα και αδυναμίες, που έχουν καθοριστικές συνέπειες στην ανάπτυξη του 

τομέα αυτού. Η έλλειψη οργανωμένων, σύγχρονων αγορών είναι το κυριότερο 

πρόβλημα στον τομέα της εμπορίας με συνέπεια το μεγάλο κόστος, τις υψηλές 

διαφορές τιμών μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή, την αδύναμη διαπραγματευτική 

                                                
40 Απογραφή Ανθοκομίας, Τμήμα Γεωργίας 2018  
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θέση των καλλιεργητών κ.λ.π. Η μη ύπαρξη οργανωμένης και σε όλους τους 

καλλιεργητές προσιτής ανθαγοράς, αποτελεί ιδιαίτερα περιοριστικό παράγοντα 

ανάπτυξης.  

Η καλλιέργεια των κομμένων ανθέων διαφαίνεται να παρουσιάζει σοβαρά 

μειονεκτήματα στα πλαίσια μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς αφού το μικρό μέγεθος 

της αγοράς δεν επιτρέπει τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας ενώ τα ψηλά κόστα 

παραγωγής δεν επιτρέπουν την επιβίωση στον διεθνή ανταγωνισμό. 

Από την άλλη, τα φυτά γλάστρας παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης 

αξιοποιώντας την εγχώρια αγορά. Οι προοπτικές μπορούν να ενισχυθούν 

αξιοποιώντας τα ενδημικά φυτά στην εγχώρια κηποτεχνία και στην αισθητική 

βελτίωση δημόσιων χώρων ενώ ταυτόχρονα μπορούν να αποτελέσουν και δράσεις 

ενίσχυσης της μελισσοχλωρίδας και της βιοποικιλότητας εφόσον αξιοποιηθούν 

κατάλληλα ενδημικά φυτά.  

 Διάγραμμα 2.42: Εισαγωγές ανθοκομικών ειδών (τεμάχια) 
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Ειδικός στόχος 2: Ενίσχυση του προσανατολισμού προς την αγορά και αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας, συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης εστίασης στην 
έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση 

S 

1. Το χαλλούμι αποτελεί τη σημαία εξαγωγών με 15% ετήσια αύξηση και 59% των συνολικών 
εξαγωγών 

2. Διατήρηση των εξαγωγικών προοπτικών της πατάτας παρά το έντονο διεθνές ανταγωνιστικό 
κλίμα  

3. Ο ισχυρός τουριστικός τομέας αποτελεί σημαντική πρόσθετη εγχώρια αγορά για 
αγροδιατροφικά προϊόντα 

4. Αυξανόμενος δείκτης παραγωγικότητας στην εργασία και βελτίωση δείκτη παραγωγικότητας 
επενδύσεων 

5. Ο δείκτης παραγωγικότητας αγελαδινού γάλακτος είναι διαχρονικά αυξανόμενος και στα 
επίπεδα της ΕΕ 

W 

1. Αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο αγροδιατροφικών προϊόντων 

2. Διεύρυνση αρνητικού ισοζυγίου στα νωπά γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα   

3. Σημαντική υποχώρηση εξαγωγών στα λαχανικά και τα εσπεριδοειδή 

4. Ψηλό κόστος μεταφοράς λόγω απόστασης από τις αγορές 

5. Ψηλό κόστος ενέργειας σε σχέση με την ΕΕ 

6. Σημαντική υστέρηση στην παραγωγικότητα κεφαλαίου έναντι της ΕΕ 

7. Σημαντική υστέρηση στην αποδοτικότητα της γης ιδιαίτερα στον τομέα των λαχανικών 

8. Μεγάλος αριθμός πολύ μικρών εκμεταλλεύσεων αιγοπροβατοτροφίας με πολύ χαμηλή 
παραγωγικότητα 

9. Πολύ χαμηλά επίπεδα δαπάνης σε Ε&Κ και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις 

10. Δράσεις Ε&Κ χωρίς υπόβαθρο σε έρευνες αγορών 

O 

1. Αξιοποίησης της αυξανόμενης παραγωγικότητας  

2. Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αύξησης της παραγωγικότητας (και κατ’ επέκταση της 
ανταγωνιστικότητας) στην αιγοπροβατοτροφία μέσα από αύξηση μεγεθών εκμεταλλεύσεων, 
κατάρτισης και διαχείρισης μονάδων 

3. Αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων σε γεωργία ακριβείας άρδευσης και λίπανσης 

4. Επαναπροσδιορισμός και σχεδιασμός των δομών Ε&Κ μέσα από ολιστική προσέγγιση 
(consumer driven R&D) και λύσεις σε θέματα μείωσης της χρήσης ενέργειας  

5. Αξιοποίηση της φήμης και επιτυχίας του χαλλουμιού ως όχημα προώθησης άλλων τοπικών 
προϊόντων (πχ κρασί) 

T 

1. Περαιτέρω διάβρωση εγχώριας ανταγωνιστικότητας ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη 
βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων 

2. Ψηλή συγκέντρωση των εξαγωγών σε πολύ λίγα προϊόντα (77% σε τρία προϊόντα μόνο – 
χαλλούμι, πατάτες και εσπεριδοειδή) 

3. Ο τομέας εστίασης να αυξάνει την προτίμηση του σε κατεψυγμένα κρέατα, μη εγχώριας 
παραγωγής 
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ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (S) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (W) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (O) ΚΙΝΔΥΝΟΙ (T) 

ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΑ 

1. Σταθερή ζήτηση στην παστερίωση και 

αυξανόμενη ζήτηση στην εξαγωγή για 

παραγωγή χαλλουμιών 

2. Περιορισμένη δυνατότητα ανταγωνισμού σε 

αντίστοιχο προϊόν (νωπό γάλα) εισαγωγής 

3. Ψηλή τεχνολογική επάρκεια και οργάνωση 

κτηνοτροφικών μονάδων  

4. Αύξηση της ιδιοπαραγωγής κτηνοτροφικών 

φυτών με τη χρήση ανακυκλωμένου νερού 

5. Δυνατή οργάνωση παραγωγών, με 

καθετοποιημένη δυνατότητα  και ισχυρή 

διαπραγματευτική θέση 

6. Η πολύ ψηλή τιμή παραγωγού στο γάλα σε 

επίπεδο ΕΕ 

1. Ξηροθερμικό κλιματολογικό προφίλ αυξάνει την 

καταπόνηση στα ζώα και επιδρά αρνητικά στην 

επίτευξη  ψηλών δεικτών παραγωγικότητας 

2. Εκτιμάται ότι μόνο το 15% του κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων “αξιοποιούν” τα κτηνοτροφικά 

τους απόβλητα σε σταθμούς βιοαερίου 

3. Περιβαλλοντικά προβλήματα από τα απόβλητα 

κτηνοτροφικών μονάδων  

4. Έλλειψη ικανών κινήτρων στην τιμολογιακή 

πολιτική της ΑΗΚ για τη βιώσιμη λειτουργία 

σταθμών βιοαερίου 

5. Αριθμός μονάδων λειτουργεί χωρίς άδεια 

οικοδομής με αποτέλεσμα να στερούνται 

δυνατότητας ενισχύσεων για αναβαθμίσεις 

υποδομών   

6. Δυσκολία στην εξασφάλιση άδειας οικοδομής σε 

νέα υποστατικά 

1. Υπάρχουν περιθώρια αύξησης της 

παραγωγικότητας των ζώων με τη χρήση 

σύγχρονων τεχνολογιών που 

επικεντρώνονται στην καλή διαβίωση των 

ζώων 

2. Η ψηλή συγκέντρωση μονάδων σε κάποιες 

περιοχές της Κύπρου μπορεί να 

υποβοηθήσει στην οργάνωση του 

συστήματος διαχείρισης αποβλήτων σε ένα 

μικρό αριθμό σταθμών βιοαερίου 

3. Η αξιοποίηση του συστήματος net metering 

με μια τιμή που να υπερβαίνει (ενδεικτικά) τα 

18c/ KW θα επιτρέψει ιδιωτικές επενδύσεις 

σε μονάδες βιοαερίου 

4. Οι αναμενόμενες νέες υποδομές μεταφοράς 

ανακυκλωμένου νερού αυξάνουν τις 

δυνατότητες παραγωγής κτηνοτροφικών 

φυτών 

 

1. Κίνδυνοι περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης των υπογείων νερών 

από την μη επαρκή διαχείριση των 

κτηνοτροφικών αποβλήτων (διαχείριση 

κοπριάς) και του δείκτη εκπομπών 

αμμωνίας  

2. Αύξηση των πιέσεων από Δήμους και 

κοινότητες για απομάκρυνση / μη 

εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων 

που περιορίζει  την επέκταση/ αύξηση 

των ζωικού κεφαλαίου 

3. Η επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής 

και οι πιο έντονες περίοδοι ανομβρίας 

δύναται να αυξήσουν το κόστος 

ζωοτροφών 

4. Αρκετά υποστατικά κρίνονται ως 

οχληρά και θα πρέπει να μετακινηθούν 

 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 

1. Τομέας με σημαντική συμβολή στο αγροτικό 

εισόδημα και την απασχόληση στην ύπαιθρο 

2. Τομέας με περιορισμένες αρνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον  

3. Ο συντελεστής μετατρεψιμότητας της 

τροφής σε τελικό προϊόν είναι σημαντικά 

καλύτερος έναντι της αγελαδοτροφίας 

4. Η ορθολογιστική βόσκηση αιγοπροβάτων 

μπορεί να περιορίσει κινδύνους πυρκαγιών 

5. Το αιγοπρόβειο γάλα αποτελεί βασική 

πρώτη ύλη σε γαλακτοκομικά προιόντα (π.χ 

χαλούμι, γιαούρτι, χαλίτζια κλπ) που 

1. Πολύ ψηλό κόστος διατροφής λόγω συστήματος 

διαχείρισης  

2. Χαμηλή μέση παραγωγικότητα των ζώων, 

κυρίως σε μικρές εκμεταλλεύσεις 

3. Έλλειψη γνώσεων εκ μέρους των παραγωγών 

σε θέματα ορθού προγράμματος διατροφής 

4. Οι μη επαγγελματίες κτηνοτρόφοι με εποχιακές 

παραδόσεις γάλακτος συμβάλλουν στην μεγάλη 

εποχικότητα διακύμανσης της παραγωγής 

5. Χαμηλός δείκτης οργάνωσης των παραγωγών 

σε Ομ. Παραγωγών 

1. Η καταχώρηση του φακέλου ΠΟΠ ως έχει θα 

δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση στο 

αιγοπρόβειο γάλα  

2. Η προώθηση του 100% αιγοπρόβειου 

χαλλουμιού  στις διεθνείς αγορές  

3. Οι δυνατότητες οργάνωσης των παραγωγών 

για κοινή προμήθεια ζωοτροφών και κοινή 

διαπραγμάτευση-εμπορία του γάλακτος και  

κρέατος μπορούν επίσης να βελτιώσουν την 

ανταγωνιστικότητα  

4. Η γενετική βελτίωση των ζώων καθώς και η 

καλύτερη διαχείριση τους μπορεί να 

1. H αύξηση στο κόστος ζωοτροφών.  

2. H αύξηση στο κόστος ζωοτροφών λόγω 

ανομβρίας, διεθνών συνθηκών ή άλλων 

παραγόντων 

3. Η είσοδος νέων κτηνοτρόφων σε νέες 

εκμεταλλεύσεις να μην είναι βιώσιμη σε 

μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 

9.   Οι κεφαλικές ενισχύσεις δεν 

επιβραβεύουν τους κτηνοτρόφους που 

στοχεύουν στην παραγωγή γάλακτος  
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προσδίδουν οργανοληπτικά στοιχεία που 

αναγνωρίζονται  

6. Υπάρχουν ορισμένες καλά οργανωμένες 

μονάδες ενσταβλισμένης 

αιγοπροβατοτροφίας που μπορούν να 

αποτελέσουν παραδείγματα καλής 

πρακτικής 

6. Η περιορισμένη ρευστότητα των κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων 

7. Μεγάλος αριθμός μη αδειούχων υποστατικών 

δεν μπορεί να λάβει στήριξη για αναβαθμίσεις 

υποδομών 

8. Ανεπάρκεια των απαραίτητων υποδομών στις 

κτηνοτροφικές ζώνες δυσχεραίνει την εργασία 

του κτηνοτρόφου και ενδεχομένως την ευζωία  

συμβάλει σε σημαντική αύξηση της 

παραγωγικότητας των ζώων.  

5. Η δημιουργία Ομ. Παραγωγών ενδέχεται να 

είναι μια βάση για βελτίωση στη 

διαπραγματευτική ισχύ των παραγωγών 

6. Η αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού για 

ιδιοπαραγωγή χορτοδοτικών τροφών 

7. Η χαμηλή μέση παραγωγικότητα σε σχέση 

με το δυναμικό που μπορεί να έχουν τα ζώα 

παρέχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης 

 

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ 

1. Καλά οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες 

2. Η κατανάλωση στην εγχώρια αγορά 

παραμένει πολύ ψηλότερη της ΕΕ27 (κατά 

κεφαλή 35,5 κιλά41 έναντι 50 στην Κύπρο) 

3. Σχετική προστασία στο νωπό κρέας λόγω 

του νησιώτικου χαρακτήρα  

 

1. Αρκετά χοιροτροφικά υποστατικά κρίνονται ως 

οχληρά και θα πρέπει να μετακινηθούν  

2. Ο νόμος περί ευημερίας των χοίρων ανάγκασε 

τους χοιροτρόφους σε επεκτάσεις υποστατικών 

με αποτέλεσμα πολλές μονάδες να μην έχουν 

100% Άδεια Οικοδομής 

3. Ο παραγκωνισμός του τομέα στα προηγούμενα 

Π.Α.Α, λόγω άλλων προτεραιοτήτων, επέφερε 

την ανάγκη ενίσχυσης του εκσυγχρονισμού των 

μονάδων λόγω περιορισμένων επενδύσεων. 

4. Μείωση στην κατά κεφαλή κατανάλωση από 

55.5 κιλά σε 50.2 ετησίως  

5. Διπλασιασμό της κατά κεφαλή κατανάλωσης 

εισαγόμενου κρέατος από 2.8 σε 5.9 κιλά 

1. Υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω 

αξιοποίησης των αποβλήτων για μείωση των 

μεγάλων πλεονασμάτων αζώτου και 

φωσφόρου 

1. Η προώθηση της μείωσης στην 

κατανάλωση κόκκινου κρέατος 

(χοιροτροφία) 

2. Εισαγωγές χοιρινού κρέατος  

3. Μη κίνητρα για εκσυγχρονισμό θα 

οδηγήσουν σε υποχώρηση της 

ανταγωνιστικότητας με αποτέλεσμα τα 

προϊόντα να υποχωρούν στην εγχώρια 

αγορά 

4. Η μη εναλλακτική χρήση σόγιας και 

αραβόσιτου στους Τομείς της 

Χοιροτροφίας και Πτηνοτροφίας. 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ –– ΚΟΝΙΚΛΟΤΡΟΦΙΑ 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (S) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (W) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (O) ΚΙΝΔΥΝΟΙ (T) 

1. Σύγχρονες μονάδες με καθετοποιημένη 

παραγωγή στην μεταποίηση και στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων  

1. Περιορισμένες δυνατότητες αύξησης 

παραγωγικών υποστατικών λόγω απροθυμίας 

των τοπικών αρχών να εγκρίνουν νέες μονάδες 

στα διοικητικά τους όρια (χαρακτηριστικό 

1. Η τάση για υγιεινή διατροφή ενισχύει και 

δύναται να αυξήσει  την κατά κεφαλή 

κατανάλωση λευκών κρεάτων 

1. Περαιτέρω συρρίκνωση του τομέα 

αυγοπαραγωγής και πουλερικών 

(κρέστος) λόγω φτηνότερων 

εισαγωγών και αδυναμία αντιμετώπισης  

                                                
41 https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm 
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2. Η κατανάλωση λευκών κρεάτων στην 

Κύπρο διατηρείται σε ψηλά επίπεδα (34 κιλά 

έναντι 23,6 ΕΕ27) ενώ η αύξηση του 

τουρισμού διασφαλίζει και τη ζήτηση των 

προιόντων κρεατοπαραγωγής 

3. Οι βοσκότοποι της πτηνοτροφίας μπορούν 

να αξιοποιηθούν για όλα τα είδη δενδρωδών 

καλλιεργειών, ώστε ο παραγωγός να 

αποκτήσει και δεύτερο εισόδημα. 

 

παράδειγμα το διάταγμα Λευκής Ζώνης στο 

Μένοικο) και χρονοβόρων διαδικασιών έγκρισης  

2. Θέματα διαδοχής στις επιχειρήσεις το οποίο οι 

παρούσες πολιτικές δεν μπορούν να 

υποστηρίξουν 

3. Ανεπάρκεια κτηνοτροφικών ζωνών για 

δημιουργία νέων εγκαταστάσεων 

4. Ο παραγκωνισμός των Κλάδων στα 

προηγούμενα Π.Α.Α, λόγω άλλων 

προτεραιοτήτων, επέφερε την ανάγκη ενίσχυσης 

του εκσυγχρονισμού των μονάδων. 

5. Έλλειψη συνεργασίας στον τομέα της 

Κονικλοτροφίας 

6. Επιπτώσεις εισαγωγών με μείωση της 

συνολικής εγχώριας παραγωγής 

2. Υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος 

μονοεκτροφής all in all out στην 

αυγοπαραγωγή θα δημιουργήσει 

προβλήματα ολόχρονης διάθεσης των 

αυγών 

3. Στον τομέα της Κονικλοτροφίας η δημιουργία 

εμπορικών προτύπων και διαφοροποίηση 

από τα εισαγόμενα πιθανόν να δώσει ώθηση 

στην αγορά  

4. Αυξανόμενη ζήτηση σε προϊόντα ελευθέρας 

και βιολογικής εκτροφής 

λόγω μη εκσυγχρονισμού / 

παραγωγικότητας  

2. Η υποχρεωτική εφαρμογή του 

συστήματος μονοεκτροφής all in all out 

στην αυγοπαραγωγή ενδέχεται να 

οδηγήσει σε μείωση των διαθέσιμων 

χώρων εκτροφής και να απαιτηθεί 

διπλασιασμός των εκτάσεων 

παραγωγής με ψηλό επενδυτικό κόστος 

3. Η μη εναλλακτική χρήση σόγιας  

4. Παρά τη σχετική σταθερότητα στην 

κατά κεφαλή κατανάλωση 

καταγράφεται μια σημαντική 

υποχώρηση στην κατανάλωση 

εγχώριας παραγωγής μεταξύ των ετών 

2008-12 και 2013-17 κατά 20% με 

αντικατάσταση του από εισαγόμενο 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (S) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (W) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (O) ΚΙΝΔΥΝΟΙ (T) 

1. H ποιοτική ανωτερότητα διαφορετικότητα 

στο κυπριακό μέλι με την προσθήκη 

θυμαρίσου μελιού ως αναγνωρίζεται από τις 

επιλογές των καταναλωτών στην Κύπρο 

2. Η καλή οργάνωση των μελισσοκόμων σε 

Συνδέσμους  

1. Η υποβάθμιση της μελισσοχλωρίδας  λόγω 

ξηρασίας και χρήσης φυτοπροστατευτικών 

ουσιών 

2. Απροθυμία άλλων γεωργών ή ιδιοκτητών γης να 

επιτρέψουν την τοποθέτηση μελισσών στα 

τεμάχια τους  

3. Οι μελισσοφάγοι επηρεάζουν αρνητικά την 

οικονομική απόδοση ενός μελισσιού 

4. Το ψηλό κόστος καυσίμων για μετακίνηση των 

μελισσιών προς αναζήτηση ανθοφορίας 

1. Η δημιουργία ενός κοινού σήματος 

προσδιορισμού του τοπικού μελιού με βάση 

τη συμμετοχή του παραγωγού σε τοπικούς 

συνδέσμους είναι μια καλή προσπάθεια 

προστασίας των τοπικών παραγωγών 

2. Η αξιοποίηση των οργανωμένων 

συνδέσμων και η καταχώρηση φακέλου ΠΓΕ 

για το κυπριακό μέλι  

3. Οι διεθνείς βραβεύσεις κυπριακών μελιών 

που αποδεικνύουν την ποιοτική 

ανωτερότητα του 

1. Η μείωση της μελισσοχλωρίδας και η 

χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών 

αποτελούν το σοβαρότερο κίνδυνο 

ανάπτυξης της μελισσοκομίας  

2. Η ανεπάρκεια πόρων προώθησης του 

σήματος ‘Κυπριακό Μέλι’ αποτελεί τον 

κυριότερο κίνδυνο επιτυχούς 

εφαρμογής του θεσμού 

3. Η κλιματική αλλαγή με τα ακραία 

φαινόμενα και ιδιαίτερα η ξηρασία 

δύναται να επηρεάσουν αρνητικά το 

μέλλον της μελισσοκομίας 
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ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (S) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (W) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (O) ΚΙΝΔΥΝΟΙ (T) 
 

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ  

1. Οι κυπριακές καιρικές συνθήκες 

ευνοούν την παραγωγή κηπευτικών σε 

σχεδόν ολόχρονη βάση 

 

1. Χαμηλός δείκτης οργάνωσης σε Οργανώσεις 

Παραγωγών (20%) 

2. Απώλεια εξαγωγών σε μεγάλο βαθμό στα 

κηπευτικά  

3. Ψηλό μεταφορικό κόστος στις διεθνείς αγορές 

επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα  

4. Χαμηλή προστιθέμενη αξία στα γεωργικά 

προϊόντα εξαγωγής 

5. Έλλειψη επαρκούς πλαισίου ιχνηλασιμότητας 

στην τοπική αγορά 

6.5. Το εργατικό κόστος είναι ψηλό αλλά και η 

εξεύρεση εργατικού δυναμικού δύσκολη 

7.6. To αυξημένο κόστος παραγωγής (ενεργειακό 

κόστος) στις καλλιέργειες θερμοκηπίου. 

8.7. Χαμηλή παραγωγικότητα έναντι ΕΕ 

1. Υπάρχει αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης 

καλλιεργειών με εξαγωγικές προοπτικές και 

ψηλή προστιθέμενη αξία 

2. Η αξιοποίηση δυνατοτήτων βιολογικής 

καταπολέμησης ασθενειών μπορεί να 

συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των 

εκμεταλλεύσεων και στην βελτίωση της 

ασφάλειας και υγιεινής στα τρόφιμα  

3. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στις 

καλλιέργειες υπο-κάλυψη για μείωση των 

εισροών/εκροών και ταυτόχρονη αύξηση του 

συγκριτικού πλεονεκτήματος 

4. Αξιολόγηση χρήσης καλλιεργειών με 

αυξημένη οικονομική παραγωγικότητα του 

νερού. 

 

1. Η συνέχιση της απώλειας 

εξαγωγικών αγορών δύναται να 

οδηγήσει σε αύξηση της προσφοράς 

στην εγχώρια αγορά και συρρίκνωση 

των τιμών παραγωγού 

2. Η αύξηση των εισαγωγών εντείνει τις 

πιέσεις στις τιμές παραγωγού 

3. Τυχόν διατήρηση της μεγάλης   

ψαλίδας τιμών παραγωγού-

καταναλωτή θα συνεχίσει να επιδρά 

αρνητικά στα γεωργικά εισοδήματα 

 

ΠΑΤΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

1. Το περιθώριο χρόνου στην διεθνή 

αγορά για φρέσκες πατάτες σε 

περιόδους που δεν έχουν άλλες χώρες 

2. Η φήμη της Κυπριακής πατάτας  

3. Η περιβαλλοντική δράση της 

αμειψισποράς συμβάλλει στον 

μετριασμό των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και ενισχύει την 

παραγωγικότητα των καλλιεργειών  

1. Η αδυναμία ελέγχου της ιχνηλασιμότητας της 

Κυπριακής πατάτας και η συχνή ανάμειξη 

(βάπτισμα) ξένων πατατών ως Κυπριακές  

2. Το ψηλό περιβαλλοντικό κόστος από την 

εντατική καλλιέργεια πατατών 

3. Το ψηλό κόστος μεταφορικών στις αγορές του 

εξωτερικού 

4. Περιορισμένος βαθμός οργάνωσης  

5. H περιορισμένη ρευστότητα των παραγωγών 

τους καθιστά δέσμιους των εμπόρων οι οποίοι 

ενεργούν και ως φορείς χρηματοδότησης 

1. Η αξιοποίηση του νομοσχεδίου με τίτλο «ο 

περί της απονομής Κυπριακού Σήματος 

Νόμος του 2019» για τη δημιουργία ενός 

αποδοτικού συστήματος ιχνηλασιμότητας  

2. Η αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού (εφόσον 

υπάρχουν διαθέσιμα δίκτυα) στην 

πατατοκαλλιέργεια μπορεί να συμβάλει στην 

εξοικονόμηση νερού  

 

1. Η απώλεια της ανταγωνιστικότητας ή 

η μη επαρκείς τιμές παραγωγού 

δύναται να οδηγήσει σε εγκατάλειψη 

της πατατοκαλλιέργειας σε 

συγκεκριμένες περιοχές χωρίς 

δυνατότητα αναδιάρθρωσης 

2. Αύξηση εμφάνισης ακραίων καιρικών 

φαινομένων 
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ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

1. Αποτελεί τη μεγαλύτερη καλλιέργεια της 

Κύπρου και συμβάλει στη διατήρηση του 

αγροτικού τοπίου  

2. Το προϊόν είναι ψηλό σε πρωτεΐνες 

λόγω της μεγάλης ηλιοφάνειας και 

χαμηλό σε υγρασία με αποτέλεσμα να 

μην προσβάλλεται από ασθένειες 

3. Καλή οργάνωση των παραγωγών στην 

οποία συμμετέχει το μεγαλύτερο 

ποσοστό των αγροτών  

1. Καλλιέργεια με μεγάλη εξάρτηση βιωσιμότητας 

από τις άμεσες επιδοτήσεις της ΚΑΠ 

2. Οι πλείστοι γεωργοί δεν διαθέτουν ιδιόκτητη γη 

με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναλάβουν 

μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις 

3. Έλλειψη γης και ψηλό κόστος ενοικίων στις 

κύριες περιοχές καλλιεργειών 

4. Το τελικό προϊόν είναι λιγότερο καθαρό από 

εισαγόμενο και στερείται επαρκούς 

τυποποίησης 

5. Περιορισμένοι αποθηκευτικοί χώροι  

1. Η αξιοποίηση μελισσοκομικών φυτών μπορεί 

να είναι επωφελής για το περιβάλλον και τη 

βιοποικιλότητα – σε συνδυασμό με έλεγχο 

των φυτοπροστατευτικών ουσιών  

2. Η ανακατανομή των επιδοτήσεων για ΧΓΕ 

που βρίσκεται σε μόνιμη αγρανάπαυση 

μπορεί να ενισχύσει τους πραγματικούς 

γεωργούς/ καλλιεργητές  

3. Η χρήση πιστοποιημένου σπόρου αποτελεί 

αναγκαιότητα για παραγωγικότητα και 

περιορισμό των ασθενειών  

1. Οι καθυστερήσεις στην καταβολή 

κάποιων  ενισχύσεων 

(αγροπεριβαλλοντικά) δημιουργεί 

δυσκολίες στη ρευστότητα των 

γεωργών και αδυναμία επαρκούς 

δραστηριότητας 

2. Η συνέχιση των πιέσεων στα ενοίκια 

γης λόγω της μεγαλύτερης 

διαπραγματευτικής δύναμης των 

αγελαδοτρόφων μπορεί να 

καταστήσει το επάγγελμα μη βιώσιμο 

3. Η συνέχιση της πολύ χαμηλής 

συμμετοχής στα επενδυτικά σχέδια θα 

οδηγήσει σε παλαιωμένο εξοπλισμό 

στις πλείστες μονάδες 

4. Αύξηση εμφάνισης ακραίων καιρικών 

φαινομένων 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 

1. Το αμπέλι αποτελεί κύριο στοιχείο του 

Κυπριακού αγροτικού τοπίου 

2. Το αμπέλι αποτελεί μια φιλική στο 

περιβάλλον καλλιέργεια με χαμηλές 

εισροές και ψηλή πυροπροστατευτική 

ικανότητα  

3. Η ύπαρξη  σημαντικού αριθμού 

οινοποιείων με επάρκεια εξοπλισμού και 

προσωπικό με ψηλή τεχνική/ 

επιστημονική κατάρτιση αποτελούν τους 

πυλώνες ανάπτυξης της αμπελουργίας 

4. Η ύπαρξη γηγενών ποικιλιών που 

αξιοποιούνται στην παραγωγή κρασιών 

1. Πολύ μικρό μέγεθος του αμπελώνα (7.646 

εκτάρια) και κατακερματισμός της οινικής 

παραγωγής (109.114 εκατόλιτρα) σε 

πολυτεμαχικές οντότητες  

2. Γερασμένος πληθυσμός αμπελουργών και 

αδυναμία πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου 

αμπελουργικής εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας 

3. Αδυναμία διαδοχής στις οινοποιητικές 

επιχειρήσεις ή ατεκμηρίωτη διαδοχή χωρίς 

στρατηγικό σχεδιασμό 

4. Μωσαϊκό ποικιλιών σε όλες τις αμπελοοινικές 

περιοχές χωρίς επιστημονική βάση 

1. Η δημιουργία ενός αποδοτικού συστήματος 

ποιότητας βασισμένο στα μοναδικά terroir των 

διαφόρων περιοχών   

2. Αξιοποίηση της αυθεντικότητας του ιστορικού 

γλυκού οίνου ΠΟΠ «Κουμανδαρία» 

3. Ανανέωση της οινικής εικόνας μέσω οίνων-

πρεσβευτών από γηγενείς ποικιλίες της 

Κύπρου και δημιουργία ενός στοχευμένου 

εθνικού brand 

4. Αξιοποίηση της εξαγωγικής επιτυχίας του 

χαλλουμιού ως όχημα διείσδυσης σε ξένες 

αγορές   

1. Περαιτέρω συρρίκνωση του 

κυπριακού αμπελώνα θα επιφέρει 

υποβάθμιση στο αγροτικό τοπίο, 

αύξηση του κινδύνου εξάπλωσης 

πυρκαγιών, απώλεια εισοδημάτων σε 

αγροτικές κοινότητες ορεινών 

περιοχών και αύξηση των εισαγωγών 

οίνων από τρίτες χώρες 

2. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που 

επηρεάζουν την παραγωγικότητα και 

την ποιότητα  

3. Η διαρκής αύξηση των οινοποιητικών 

επιχειρήσεων δύναται να αυξήσει τον 
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επιτρέπουν τη διαφοροποίηση  

5. Χαρακτηριστικά μοναδικότητας (ιστορία, 

μοναδικός αναγνωρισμένος αμπελώνας 

στην Ευρώπη χωρίς φυλλοξήρα) 

6. Χαρακτηριστικό τοπίου (έντονου ορεινού 

χαρακτήρα των αμπελοοινικών 

περιοχών 

7. Διαχείριση του αμπελοοινικού τομέα, 

κατά κύριο λόγο, από μία μικρή και 

ευέλικτη αρμόδια αρχή 

8. Προσφορά του αμπελουργού ως 

θεματοφύλακα του παραδοσιακού 

τοπίου και της πυροπροστασίας  

9. Συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη 

των ορεινών αμπελουργικών κοινοτήτων 

προσφέροντας εισόδημα και θέσεις 

εργασίας 

 

 

5. Απροσδιόριστα επιμέρους terroir εντός των 

αμπελοοινικών περιοχών λόγω ελλιπούς 

βασικής έρευνας και καινοτομίας 

6. Ανεπαρκές πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό 

υλικό, απουσία πιστοποιημένων κλώνων για 

ποικιλίες-πρεσβευτές, παντελής απουσία 

ιδιωτών φυτωρίων αμπέλου 

7. Αδυναμία συνεργειών με άλλους 

τομείς/κλάδους και μεμονωμένες πρωτοβουλίες 

μάρκετινγκ 

8. Αναχρονιστικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο όσον 

αφορά την παραγωγή οίνων αναγνωρισμένης 

ποιότητας και γεωγραφικής περιοχής 

9. Έλλειψη κοινής ταυτότητας και μωσαϊκό φιαλών 

στο εθνικό γεωργικό προϊόν της Κύπρου-την 

ΠΟΠ «Κουμανδαρία» 

10. Αδυναμία αναγνώρισης της σύγχρονης 

κυπριακής οινικής προσφοράς στις διεθνείς 

αγορές και πενιχρό μερίδιο αγοράς διεθνώς  

11. Ανεπάρκεια γνώσης για τις προτιμήσεις και 

καταναλωτικές τάσεις των καταναλωτών ανά 

φυλή/τμήμα αγοράς 

12. Απώλεια μεγάλου μεριδίου στην εγχώρια αγορά 

13. Απουσία στρατηγικής ανταγωνιστικής 

τοποθέτησης διεθνώς (branding positioning) και 

εθνικής εικόνας στον παγκόσμιο χάρτη 

παραγωγής (national branding identity) 

14. Απουσία κοινού οράματος και ενιαίας 

στρατηγικής προσέγγισης από εμπλεκόμενους 

στον αμπελοοινικό τομέα  

15. Προβληματική τροφοδοτική αλυσίδα χωρίς 

5. Διάχυση της πληροφορίας και γνώσης από 

τους διάφορους επαγγελματίες επιρροής, 

ή/και υποσχόμενους επαγγελματίες που 

κατευθύνουν τις επιλογές καταναλωτών 

διεθνώς (influencers) 

6. Συμβολή του αμπελοοινικού τομέα στην 

κοινωνική συνοχή των αμπελουργικών 

κοινοτήτων 

7. Ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ρόλου του 

οινοτουρισμού σε δημοφιλή ταξιδιωτική 

δραστηριότητα, της συνοχής και των 

συνεργειών με άλλους τομείς/κλάδους 

8. Επέκταση της τομεακής παρέμβασης από την 

αρμόδια αρχή για στήριξη της αμπελοοινικής 

αγοράς και ενίσχυση των θεμελιωδών 

αμπελοοινικών υποδομών αποκλειστικά με 

Ενωσιακούς πόρους-Εθνικό Πρόγραμμα 

Στήριξης στον Αμπελοοινικό Τομέα (ΕΠΣΑ) 

2019-2023 

9. Στόχευση σε αγορές-στόχους στις τρίτες 

χώρες καθώς και σε αναδυόμενες 

καταναλωτικές προτιμήσεις/συμπεριφορές 

10. Συνεργασία εμπλεκομένων, φορέων, κέντρων 

εκπαίδευσης και καινοτομίας, οινοποιητικών 

επιχειρήσεων 

11. Εντοπισμός εξειδικευμένων αγορών (niche 

markets) για μεγιστοποίηση των πωλήσεων 

και κερδοφορία 

12. Μετεξέλιξη του Κυπριακού Διαγωνισμού 

Οίνου σε περιφερειακό ή/και περισσότερο 

εξειδικευμένο θεσμό 

13. Διαχείριση της αποτελεσματικής διαδοχής στις 

εγχώριο ανταγωνισμό που σε 

συνδυασμό με τις εισαγωγές οίνων θα 

επηρεάσουν την κερδοφορία των 

επιχειρήσεων 

4. Στροφή των καταναλωτών σε οίνους 

χαμηλής τιμής ή σε οίνους premium 

υψηλότερης τιμής και συρρίκνωση της 

μεσαίας κατηγορίας 

5. Ϊδιες εισαγωγές από μεγάλες 

αλυσίδες λιανικού εμπορίου 

συρρικνώνουν περαιτέρω την 

εγχώρια αγορά 
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συμβολαιακή σχέση αμπελουργού-οινοποιού 

16. Χαμηλές τιμές αμπελουργού/οινοποιού και 

δυσανάλογη τιμολόγηση του καταναλωτή σε 

επίπεδο λιανικής αγοράς και HORECA  

οινοποιητικές επιχειρήσεις και επένδυση στη 

νέα γενιά 

14. Αξιοποίηση και προσαρμογή στις 

τεχνολογικές αλλαγές (digitalisation) 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ 

1. Η ελιά αποτελεί βασικό στοιχείο του 

αγροτικού τοπίου 

2. Η ελιά αποτελεί καλλιέργεια με χαμηλές 

εισροές και περιορισμένο 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο 

3. Η ελιά αποτελεί καλλιέργεια με 

συμπληρωματικό εισόδημα για μεγάλο 

αριθμό μικροκαλλιεργητών στην 

ύπαιθρο 

4. Πλείστα  ελαιοτριβεία της Κύπρου 

εφαρμόζουν σε μεγάλο βαθμό 

συστήματα κυκλικής οικονομίας 

1. Η εμπορία ελαιολάδου υποφέρει από 

εισαγόμενα ανταγωνιστικά προϊόντα που 

ενδέχεται να αποτελούν και προσμίξεις 

υποβαθμισμένων ελαιόλαδων  

2. Το κυπριακό ελαιόλαδο δεν έχει αποκτήσει 

ταυτότητα μέσω ενός ΠΟΠ/ΠΓΕ  

3. Ο έλεγχος της εμπορίας ελαιοκομικών 

προϊόντων ανήκει σε εμπόρους και όχι σε 

οργανωμένα σύνολα παραγωγών 

4. Οι πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις δεν μπορούν να 

εκσυγχρονιστούν για να καταστούν ισοδύναμα 

ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές 

5. Αρκετά ελαιοτριβεία βρίσκονται κοντά σε 

οικιστικές περιοχές με αποτέλεσμα να υπάρχει 

πίεση για μετακίνηση  

6. Μεγάλος αριθμός ελαιοτριβείων συνεχίζει να 

λειτουργεί με παραδοσιακά/ τριφασικά 

συστήματα (αντί νεότερου τύπου διφασικά) με 

αποτέλεσμα τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων 

νερού   

1. Η καταχώρηση του κυπριακού ελαιόλαδου 

στο σύνολο του στα συστήματα ΠΟΠ/ΠΓΕ 

2. Η χρήση χημικών σκευασμάτων θα μπορούσε 

να αντικατασταθεί με εργαλεία βιολογικής 

καταπολέμησης , κομπόστας, χλωρής 

λίπανσης ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα της καλλιέργειας 

3. Η καταπολέμηση του δάκου με δολωματικούς 

ψεκασμούς αποτελεί μια αποτελεσματική 

μέθοδο αλλά απαιτεί συλλογική δράση σε μια 

περιοχή 

4. Σε αρκετά ελαιοτριβεία παρατηρείται μια 

διάδοχη κατάσταση με επιστημονική 

κατάρτιση που μπορούν να αξιοποιήσουν 

νέες τεχνολογίες 

1. Απώλεια ανταγωνιστικών 

δυνατοτήτων δύναται να οδηγήσει σε 

εγκατάλειψη ελαιώνων 

2. Εγκατάλειψη της ελαιοκαλλιέργειας θα 

οδηγήσει σε υποβάθμιση του 

αγροτικού τοπίου και απώλεια 

συμπληρωματικών εισοδημάτων για 

αγροτικές οικογένειες. 

3. Νέες ασθένειες ελιάς 

ΔΕΝΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ & ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 

1. Σημαντική συμβολή των εσπεριδοειδών 

στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων  

1. Απώλεια εξαγωγών σε μεγάλο βαθμό 

εσπεριδοειδή 

1. Υπάρχει αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης  

(κυρίως για τα εσπεριδοειδή και την ποικιλία 

Μαντόρα) με νέες ανταγωνιστικές ποικιλίες 

1. Η συνέχιση της απώλειας 

εξαγωγικών αγορών εσπεριδοειδών 

δύναται να οδηγήσει σε περαιτέρω 
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2. Σημαντική συμβολή των λοιπών 

δενδρωδών καλλιεργειών 

φρουτοπαραγωγής στην ορεινή γεωργία 

 

2. Ψηλό μεταφορικό κόστος στις διεθνείς αγορές 

επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα  

3. Το εργατικό κόστος είναι ψηλό αλλά και η 

εξεύρεση εργατικού δυναμικού δύσκολη 

4. Πολύ μικροί κλήροι,  

5. Περιορισμένος βαθμός εκμηχάνισης και 

έλλειψη ανταγωνιστικών δυνατοτήτων σε 

σχέση τιμής 

6. Απουσία ταυτότητας και ποιοτικής 

διαφοροποίησης 

7. Ανεπάρκεια προστασίας από ακραία 

φαινόμενα (παγετούς/ χαλαζοπτώσεις) 

και νέες γραμμικές διατάξεις ψηλής 

αποδοτικότητας. 

2. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων τήρησης 

συστημάτων ποιότητας ώστε να επιτευχθεί 

διαφοροποίηση και ποιοτική ανάδειξη  

3. Η αξιοποίηση δυνατοτήτων βιολογικής 

καταπολέμησης ασθενειών μπορεί να 

συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των 

εκμεταλλεύσεων και στην βελτίωση της 

ασφάλειας και υγιεινής στα τρόφιμα  

4. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών γεωργίας 

ακριβείας για μείωση των εισροών/εκροών 

Ανανέωση γενεών και εκπαίδευση για 

αποδοχή εφαρμογής νέων τεχνολογιών 

μείωση των εκτάσεων και απώλεια 

γεωργικών εισοδημάτων από 

εξωτερικό εμπόριο 

2. Η αύξηση των εισαγωγών θα εντείνει 

τις πιέσεις στις τιμές παραγωγού 

3. Τυχόν διατήρηση ή/και διεύρυνση της   

ψαλίδας τιμών εγχώριων και 

εισαγόμενων γεωργικών προιόντων 

θα οδηγήσει σε συρρίκνωση της 

παραγωγής  

 

ΑΝΘΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

1. Έχουν εντοπιστεί μέσα από 

επιστημονικές εργασίες ενδημικά είδη 

που μπορούν να δώσουν ένα συγκριτικό 

πλεονέκτημα στα φυτά γλάστρας 

2. Υπάρχει μια καλά οργανωμένη 

επιχειρηματική δραστηριότητα σε 

επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας 

φυτών γλάστρας 

 

1. Ψηλό κόστος παραγωγής και οι μονάδες δεν 

διαθέτουν υποδομές ΑΠΕ για έλεγχο των 

ενεργειακών δαπανών  

2. Μικρή εγχώρια αγορά κομμένων ανθέων που 

δεν μπορεί να υποστηρίξει μεγάλες 

παραγωγικές μονάδες με οικονομίες κλίμακος  

3. Μη οργανωμένη εμπορία ανθοκομικών 

προϊόντων, απουσία κεντρικής ανθαγοράς. 

4. Έλλειψη συνεργασιών  

5.  Ψηλό περιβαλλοντικό κόστος και περιορισμένη 

χρήση ωφέλιμων εντόμων.  

1. Η αξιοποίηση των ΑΠΕ μπορεί να μειώσει το 

κόστος ενέργειας το οποίο αποτελεί ένα από 

τα κυριότερα κόστα παραγωγής κομμένων 

ανθέων 

2. Το υποβαθμισμένο αγροτικό τοπίο σε 

κοινότητες της υπαίθρου μπορεί να δώσει 

χώρο ανάδειξης ενδημικών φυτών γλάστρας 

και ενίσχυσης της ελκυστικότητας τους 

 

1. Ο εντονότερος ανταγωνισμός και η 

έλλειψη επενδύσεων σε μονάδες 

ανθοκομίας δύναται να οδηγήσει σε 

αδυναμία ανταγωνισμού με εισαγωγές 

2. Το δεδομένο ότι οι ανθοκαλλιεργητές 

είναι και εισαγωγείς αυξάνει τον 

κίνδυνο αντικατάστασης της τοπικής 

παραγωγής από εισαγόμενα είδη 

3. Η κατάργηση φυτοπροστατευτικών 

ουσιών οδηγεί σε δυσκολίες 

διαχείρισης εχθρών και ασθενειών. 
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ΕΕιιδδιικκόόςς  σσττόόχχοοςς  33::  ΒΒεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  θθέέσσηηςς  ττωωνν  ααγγρροοττώώνν  σσττηηνν  

ααλλυυσσίίδδαα  ααξξίίααςς  

3.1 Η θέση  των  αγροτών στην αλυσίδα διατροφής και ο βαθμός 
ενσωμάτωσης τους σε βραχείες αλυσίδες 

3.1.1 Η αδύναμη θέση των αγροτών στην αλυσίδα τροφίμων 

Η γεωργική παραγωγή στην Κύπρο είναι συνδεδεμένη αποκλειστικά με την αλυσίδα 

αξίας του αγροδιατροφικού τομέα αφού στη χώρα  δεν παράγονται μη εδώδιμα 

γεωργικά προϊόντα ενώ περιορισμένες είναι και οι «διακλαδικές» σχέσεις με λοιπούς 

τομείς της οικονομίας όπως την  παραγωγή βιοκαυσίμων ή  την  αξιοποίηση των 

υποπροϊόντων  και παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής.  

Η υποβάθμιση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας  του αγροδιατροφικού 

τομέα αποτελεί τάση που σημειώνεται εντονότερα τα τελευταία έτη στην Ε.Ε. ως 

απόρροια πληθώρας παραγόντων που σχετίζονται με το «άνοιγμα» του παγκόσμιου 

εμπορίου και την εδραίωση των μεγάλων (συχνά πολυεθνικών) αλυσίδων εμπορίας 

γεωργικών προϊόντων ή/και μεταποίησης. Οι παράγοντες αυτοί καθίστανται ακόμα 

εντονότεροι στην Κύπρο  λόγω της απομακρυσμένης γεωγραφικής θέσης και της 

ιστορικά ισχυρής θέσης που κατέχουν οι έμποροι/ διακινητές γεωργικών προϊόντων 

στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Τα τελευταία είκοσι τουλάχιστο χρόνια άλλος ένας 

ισχυρός διαπραγματευτικός πόλος είναι οι μεγάλες υπεραγορές λιανικού εμπορίου 

που έχουν ήδη καθορίσει τους όρους στο εγχώριο εμπόριο και έχουν αυξήσει σε 

σημαντικό βαθμό το μερίδιο που τους αναλογεί στην αλυσίδα αξίας διατροφής.     

Η θέση των  αγροτών της Κύπρου  στην αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα 

όπως παρουσιάζεται στο  διάγραμμα 3.1 βαίνει μειούμενη από 19,3% το 2008, στο 

18,3% το 2016 ενώ  το 2013 είχε φτάσει στο 21,8% που αποτελεί το μέγιστο της 

τιμής του. Το ποσοστό της συμμετοχής των παραγωγών στην αλυσίδα αξίας του 

αγροδιατροφικού τομέα διαμορφώνεται σε ποσοστά χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό 

μέσο όρο που είναι 25% και κυμαίνεται από το 61% στην Ρουμανία μέχρι 9% στο 

Λουξεμβούργο. Το προαναφερόμενο συμπέρασμα, ως προκύπτει από το διάγραμμα  

3.1, επιβεβαιώνει μια από τις μεγαλύτερες αδυναμίες του αγροτικού τομέα της 

Κύπρου – την περιορισμένη διαπραγματευτική θέση στην αλυσίδα αξίας που στερεί 

το δίκαιο εισόδημα του αγρότη στη γεωργική του παραγωγή. 

Αντίστοιχα πτωτική είναι και η συμμετοχή του τομέα μεταποίησης γεωργικών 

προϊόντων (τρόφιμα - ποτά),   το ποσοστό του οποίου από 23,4% το 2008 μειώνεται 

σε 20,9% το 2016. Αντίθετα παρατηρείται μια ελαφρά αύξηση της συμμετοχής του 

τομέα διανομής τροφίμων από 29,8% σε 31,7% την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Το 

σύνολο των ανωτέρω στοιχείων αναδεικνύει το πρόβλημα της εξασφάλισης ενός 

δίκαιου μεριδίου των αγροτών στην αλυσίδα αξίας λαμβανομένων υπόψη των 

κινδύνων που αναλαμβάνουν ώστε να τροφοδοτούν την αγορά με επαρκή, ποιοτικά 

και ασφαλή τρόφιμα. 
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 Διάγραμμα 3.1: Προστιθέμενη αξία στην τροφική αλυσίδα  

 
Πηγή: Analytical factsheet for Cyprus: Nine objectives for a future Common Agricultural Policy, Sep. 2019 

Η  εξέλιξη που παρατηρείται στην Ε.Ε.42 αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο,  αφορά την 

«υπερσυγκέντρωση» των δικτύων διάθεσης τροφίμων προς τον τελικό καταναλωτή 

(σε επίπεδο Ε.Ε ο τομέας των αλυσίδων λιανικής συγκεντρώνει το 54% των 

πωλήσεων των τροφίμων). Πρόσθετα, σημειώνεται «συγκέντρωση» στον τομέα της 

μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων αφού οι τρείς μεγαλύτερες βιομηχανίες 

επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων  σε ορισμένους  υποκλάδους κατέχουν μερίδια  

αγοράς άνω του 50% ενώ σε ορισμένα κράτη της Ε.Ε. παρουσιάζεται συγκέντρωση 

άνω του 80% σε επίπεδο λιανικής πώλησης. Αντίθετα υπάρχει  μεγάλη διασπορά σε 

πλήθος παραγωγών της πρωτογενούς παραγωγής αφού ο αριθμός των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων στην Ε.Ε είναι 10.5εκ ενώ διαδικασίες συγκέντρωσης 

καταγράφονται και στη γεωργία αφού από το 2006 μέχρι το 2019 ο αριθμός των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων μειώθηκε κατά  25% ενώ η καλλιεργούμενη γη 

παραμένει σταθερή. Η τάση συγκέντρωσης που σημειώνεται τόσο σε επίπεδο 

μεταποίησης όσο και διανομής  δημιουργεί ανισομέρεια στη διαπραγματευτική θέση 

που έχει  το κάθε  τμήμα της αλυσίδας αξίας με τον «γεωργό» να βρίσκεται μονίμως 

σε δυσμενέστερη θέση.  Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα που να 

προσδιορίζουν με τεκμηριωμένο τρόπο την ψαλίδα στην αλυσίδα αξίας μεταξύ 

γεωργού και τελικού καταναλωτή. 

Το εμπόριο γεωργικών προϊόντων στην Κύπρο ακολουθεί μια παρόμοια εικόνα ενώ 

παρά τον μεγάλο αριθμό ενδιάμεσων εμπόρων και μεταποιητών σημαντική 

συγκέντρωση παρουσιάζεται τόσο στον τομέα του λιανικού εμπορίου όσο και της 

μεταποίησης των κύριων αγροτικών προϊόντων. 

Λιανικό εμπόριο: Τα τρόφιμα κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην ανάπτυξη αλυσίδων 

λιανικού εμπορίου στην Κύπρο. Το 2018 είχαν παρουσία στην Κύπρο οκτώ αλυσίδες 

τροφίμων, μία περισσότερη από τις αλυσίδες λιανικού εμπορίου του τομέα της μόδας 

και της ένδυσης (Statista, 2019). Οι μεγάλες «υπεραγορές»  διευρύνουν συνεχώς το 

ποσοστό τους στη διάθεση τροφίμων και ποτών και ουσιαστικά καθορίζουν τους 

όρους εμπορίας γεωργικών προϊόντων.   

                                                
42  European Commission CAP Specific Objectives Brief No 3 Farmer Position in Value chains  

https://www.statista.com/statistics/642357/retail-chains-number-by-sector-cyprus/
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 Διάγραμμα 3.2: Αριθμός αλυσίδων λιανικής στην Κύπρο το 2018 

Πηγή: Statista 2019 

Επιπρόσθετα, στον τομέα εμπορίας γεωργικών προϊόντων καταγράφεται μια σειρά 

αθέμιτων πρακτικών οι οποίες συνοψίζονται στα συμπεράσματα σχετικής μελέτης43 η 

οποία έχει καταλήξει στην ετοιμασία νομοσχεδίου ‘αθέμιτων εμπορικών πρακτικών 

στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων’. Συγκεκριμένα στα 

συμπεράσματα της μελέτης αναφέρεται ότι, “the results showed that particular UTPs 

(unfair trading practises) do appear in the food supply chain with a different 

frequency, while the majority of businesses have been victims of UTPs in the last five 

years. Notably, the estimated cost of UTPs as a percentage of the business annual 

turnover is considered important ranging from 5.7% for retailers to 31.9% for 

farmers”. Το νομοσχέδιο έχει ήδη τεθεί σε διαβούλευση και η εφαρμογή του 

αναμένεται να γίνει τα επόμενα 2-3 χρόνια. Ήδη ο Νομοτεχνικός έλεγχος του 

νομοσχεδίου έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η έγκρισή του από το Υπουργικό 

συμβούλιο και η ψήφισή του από την Βουλή των αντιπροσώπων εντός του 2021.   

Σημαντική πάντως πρέπει να θεωρηθεί και η ευκαιρία για αξιοποίηση τεχνολογιών 

πληροφορικής και των τεχνολογιών διαδικτύου (internet of things) για την επίλυση 

κρίσιμων ζητημάτων ιχνηλασιμότητας και διαφάνειας στις αγορές (πχ. Τεχνολογίες 

RFID44). Το θέμα αποτελεί μέρος των καινοτομιών στην βελτίωση της 

ιχνηλασιμότητας και της εμπορίας προϊόντων στην αλυσίδα διατροφής στο οποίο η 

Κύπρος φαίνεται να υστερεί σε πολύ μεγάλο βαθμό 

Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων: Σημαντική για τη θέση των παραγωγών στην 

αλυσίδα αξίας είναι και η δομή της αγοράς του μεταποιητικού τομέα. Όσο πιο 

ανταγωνιστική είναι η δομή τόσο καλύτερη η θέση του παραγωγού. Στον τομέα της 

κυπριακής μεταποίησης τροφίμων και ποτών ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός με βάση 

το πλήθος των επιχειρήσεων και την κλίμακα τους. Στα παρακάτω τρία διαγράμματα 

φαίνεται ότι ο αριθμός των μεταποιητικών επιχειρήσεων στον τομέα των τροφίμων 

                                                

43 Markou, M., Stylianou, A., Giannakopoulou, M., Adamides, G., in press. Identifying Business-to-

Business Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain: The case of Cyprus. New Medit 
44 Radio frequency identification technology  
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και ποτών κυμαίνεται γύρω στις 950 επιχειρήσεις, ενώ ακόμη και στην περίοδο της 

κρίσης ο κλάδος έδειξε αντίσταση και ο αριθμός τους μειώθηκε από το μέγιστο των 

982 το 2008 στο ελάχιστο των 847 το 2011 (μείωση 16%). Αυτό φαίνεται επίσης από 

το γεγονός ότι ο τομέας διατήρησε την αξία παραγωγής του σε περίπου €1,3 δις (με 

μικρή καμπή την περίοδο 2013-2015) και αύξησε την συμμετοχή του σε όρους αξίας 

παραγωγής στο σύνολο της μεταποίησης. Η προστιθέμενη αξία του τομέα είναι γύρω 

στα €380 εκ. και άρα η μέση ανά επιχείρηση προστιθέμενη αξία είναι γύρω στις €400 

χιλιάδες. Συνεπώς, σε όρους συνολικού τομέα μεταποίησης, τα δεδομένα δεν 

προσδίδουν χαμηλή συγκέντρωση  - και άρα ψηλό έλεγχο από ορισμένες 

επιχειρήσεις –στα άλλα μέρη της αλυσίδας των τροφίμων (παραγωγούς- χονδρικό 

εμπόριο και εξαγωγές- λιανικό εμπόριο).  

Όμως, παρά τον μεγάλο αριθμό ενδιάμεσων επιχειρήσεων στον τομέα μεταποίησης, 

η συγκέντρωση του όγκου παραγωγής σε κύριους κλάδους πχ γαλακτοκομία, 

αλλαντικά, πατάτες,  παραμένει πολύ ψηλή (πχ στην γαλακτοκομία 4 εταιρείες 

ελέγχουν το 80% της εμπορίας) ενώ αντίστοιχα ποσοστά ισχύουν και στην 

μεταποίηση κρεάτων (ένα χαρακτηριστικό που συνάδει με την συνολική εικόνα σε 

επίπεδο Ε.Ε.).  Αυτό κατ’ επέκταση οδηγεί σε μια ετεροβαρή διαπραγματευτική 

σχέση μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών/ εμπόρων με αποτέλεσμα να μην 

καρπούνται τη δίκαιη αξία των προϊόντων τους στην αλυσίδα αξίας.  

Διάγραμμα 3.3: Αριθμός μεταποιητικών επιχειρήσεων στα τρόφιμα και στα ποτά 
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Πηγή: Eurostat, Annual enterprise statistics, μεταβλητή: sbs_na_sca_r2 
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Διάγραμμα 3.4: Αξία παραγωγής μεταποιητικών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών 
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Πηγή: Eurostat, Annual enterprise statistics, μεταβλητή: sbs_na_sca_r2 

Διάγραμμα 3.5: Προστιθέμενη αξία μεταποιητικών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών 
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Πηγή: Eurostat, Annual enterprise statistics, μεταβλητή: sbs_na_sca_r2 

3.1.2 Λαϊκές αγορές και άλλες βραχείες αλυσίδες 

Παρά την έλλειψη στατιστικών δεδομένων, η γενικότερη εικόνα αναφορικά με την 

αξιοποίηση λαϊκών ή τοπικών αγορών από τους γεωργούς τείνει να είναι αρνητική για 

τους εξής λόγους: 

• οι λαϊκές αγορές αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από ενδιάμεσους εμπόρους 

παρά από τους γεωργούς, 

• η οργάνωση και λειτουργία τους δεν γίνεται με οργανωμένα σύνολα αγροτών 

ώστε να προβάλλονται ως αγορές αγροτών, 

• η πληρότητα και επάρκεια των υποδομών είναι πολλές φορές περιορισμένη, 
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• οι οργανώσεις παραγωγών δεν συμμετέχουν στη λειτουργία τοπικών/ λαϊκών 

αγορών. 

Επιπρόσθετα, δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική ανάπτυξη άλλων μορφών βραχείων 

αλυσίδων παρά την προκήρυξη του σχετικού Μέτρου 16.4 ‘Σύσταση βραχείων 

αλυσίδων’ πριν από περίπου ένα χρόνο. Εκτιμάται ότι με την 2η προκήρυξη και την 

υλοποίηση κάποιων έργων θα δοθεί το έναυσμα και θα υπάρξουν καλές πρακτικές 

αναφοράς για σταδιακή επέκταση του θεσμού των βραχείων αλυσίδων.  

Το προσχέδιο νόμου που αναθεωρεί και βελτιώνει τους «Περί Ρύθμισης της 

Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών νόμους» παρέχει σημαντική ευκαιρία για την καλύτερη 

οργάνωση και την ορθότερη προβολή των αγροτών σε αυτές, αφού πρωτίστως θα 

διασφαλίζει την ενίσχυση της θέσης των παραγωγών έναντι άλλων εμπόρων. 

Ως εκ τούτου, μια αναθεωρημένη μορφή λαϊκών αγορών ή δημοπρατήριο γεωργικών 

προϊόντων με επίκεντρο τον αγρότη/ παραγωγό, δύναται να αποτελέσει μια ισχυρή 

ευκαιρία για βελτίωση της τιμής παραγωγού (και κατ’ επέκταση των εισοδημάτων 

του) που μπορεί να αξιοποιηθεί και σε συλλογικό επίπεδο ώστε να ενισχυθεί ο 

θεσμός των Οργανώσεων Παραγωγών.  

Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη λειτουργία των λαϊκών αγορών κρίνεται ιδιαίτερα 

θετική, με σημαντική επισκεψιμότητα (έστω χωρίς τη διαθεσιμότητα στοιχείων) 

κυρίως στα αστικά κέντρα. Διαπιστώνεται μια σταθερή αύξηση τόσο των ημερών 

λειτουργίας όσο και των πελατών στις υφιστάμενες λαϊκές αγορές. Η εμπειρία  

μάλιστα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών είναι ότι οι τιμές παραγωγού ελάχιστο 

υπολείπονται των τιμών στις υπεραγορές, δεδομένο που συμβάλλει στην αύξηση 

των γεωργικών εισοδημάτων και παράλληλα καταδεικνύει μια θετική ανταπόκριση 

των καταναλωτών που δεν οφείλεται μόνο στις τιμές πώλησης των προϊόντων. 

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ο εντοπισμός πρωτοβουλιών για αναβάθμιση των  

λαϊκών αγορών στα αστικά κέντρα καθώς επίσης και το ενδιαφέρον τοπικών αρχών 

σε αγροτικές περιοχές για δημιουργία νέων χώρων για χρήση ως λαϊκές αγορές. 

3.2 Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών 

Σήμερα λειτουργούν 16 αναγνωρισμένες Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών εκ των 

οποίων 10 στη φυτική και 6 στην κτηνοτροφική παραγωγή (στοιχεία 2017). Πιο 

συγκεκριμένα δραστηριοποιούνται, 

• Στα φρούτα και λαχανικά 7 Οργ. Παραγωγών καλύπτοντας το 12% των 

συνολικών εκτάσεων  

• Στα σιτηρά 1Ομάδα Παραγωγών (μη διαθέσιμη κάλυψη εκτάσεων) 

• Στις μπανάνες 1 Οργ. Παραγωγών καλύπτωντας το 53% των συνολικών 

εκτάσεων  

• Στα εσπεριδοειδή 1 Οργ. Παραγωγών καλύπτοντας το 27% των συνολικών 

εκτάσεων  
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• Στο αγελαδινό γάλα 2 Ομ. Παραγωγών καλύπτωντας το 51% του συνολικού 

αριθμού ζώων  

• Στο αιγοπρόβειο γάλα 4 Ομ. Παραγωγών καλύπτωντας το 9% του συνολικού 

αριθμού ζώων  

Λόγω του πολύ μικρού αριθμού των Ομ. Και Οργ. Παραγωγών, η παράθεση 

οποιονδήποτε δεδομένων αξίας εμπορεύσιμης παραγωγής και αριθμού μελών 

δύναται τα αποτελέσει προσωπική πληροφορία και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει 

αναφορά στα επί μέρους στοιχεία. 

 Με βάση την αξία εμπορεύσιμης παραγωγής των μελών των Ομάδων και 

Οργανώσεων παραγωγών και συνολικά στοιχεία παραγωγής έτους 2017 εκτιμάται 

μια μέση συγκέντρωση γύρω στο 55% στην κτηνοτροφία (με μεγαλύτερη 

συγκέντρωση στην αγελαδοτροφία με 75%) και γύρω στο 25% στη φυτική παραγωγή 

(λαχανικά, φρούτα και σιτηρά). Στον τομέα οπωροκηπευτικών η συγκέντρωση στην 

αξία εμπορεύσιμης παραγωγής εκτιμάται γύρω στο 20%, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό 

για να επιτρέπει ισχυροποίηση της θέσης των παραγωγών στην αλυσίδα αξίας.  

Τα δεδομένα οδηγούν στα πιο κάτω συμπεράσματα: 

• ότι ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών στη φυτική παραγωγή είναι 

ιδιαίτερα χαμηλός, 

• ότι ο βαθμός οργάνωσης στην κτηνοτροφία είναι ιδιαίτερα ψηλός για την 

αγελαδοτροφία αλλά χαμηλός για την αιγοπροβατοτροφία και για άλλους 

κλάδους της κτηνοτροφίας, 

• ότι στον τομέα των οπωροκηπευτικών, οι Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών 

δεν μπορούν να έχουν ρυθμιστικό ρόλο στην αγορά αλλά ούτε και να δώσουν 

ένα ισχυρά διαπραγματευτικό κίνημα παραγωγών. 

Σε επίπεδο οργανωμένων συνόλων των παραγωγών, παρατηρείται γενικώς μια 

αδύναμη διαπραγματευτική θέση στην τοπική αγορά η οποία οδηγεί σε σημαντική 

διαφορά μεταξύ της τιμής παραγωγού και της λιανικής τιμής (δεν έχουν εντοπιστεί 

πρόσφατα στοιχεία τεκμηρίωσης και καθορισμού της ψαλίδας). Το πρόβλημα 

καθίσταται εντονότερο στις ορεινές περιοχές όπου ο βαθμός οργάνωσης είναι πολύ 

πιο περιορισμένος, τα μεγέθη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μικρότερα  και η 

απόσταση από τα αστικά κέντρα μεγαλύτερη. Επιπρόσθετα σημειώνεται έλλειψη 

συνεργασιών ανάμεσα σε Ομάδες Παραγωγών για δημιουργία δυνατών δικτύων 

παραγωγών τα οποία στρατηγικά να δημιουργήσουν νέες δομές διάθεσης των 

προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές. 

Το ζήτημα των Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών έχει εξεταστεί και στο 

παρελθόν στα πλαίσια αξιολογήσεων του Π.Α.Α.. Διαφαίνεται ότι ο κυριότερος 

ανασταλτικός παράγοντας είναι η έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας, αδυναμία που 

δύσκολα μπορεί να ξεπεραστεί μέσα από δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.      
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3.3 Προϊόντα Ποιότητας & άλλα συστήματα ποιότητας 

Σημαντική υστέρηση παρουσιάζει η κυπριακή γεωργία αναφορικά με την υιοθέτηση 

Ευρωπαϊκών συστημάτων ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ.  Η Κύπρος έχει καταχωρήσει 

τέσσερεις  Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις οι οποίες αφορούν  

μεταποιημένα προϊόντα με πολύ μικρό εκτόπισμα στην αγορά και μία 

Προστατευόμενη Ονομασία  Προέλευσης που αφορά προϊόν πρωτογενούς 

παραγωγής με συνολική ποσότητα παραγωγής που αντιπροσωπεύει λιγότερο από 

το 0,2% της συνολικής γεωργικής παραγωγής. Στο Μητρώο προστατευόμενων 

ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων της Ε.Ε. η Κύπρος έχει 

καταχωρίσει τις πέντε προαναφερόμενες ονομασίες προϊόντων ενώ εκκρεμεί η 

αίτηση καταχώρησης της ονομασίας Χαλλούμι/Hellim ως ΠΟΠ και άλλες τρεις 

αιτήσεις για τοπικά αλλαντικά.   

Πίνακας 3.1: Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ της Κύπρου στη βάση DOOR. 

Αριθμός φακέλλου Ονομασία Προϊόντος Κατάσταση αίτησης Τύπος Ημερομηνία 

CY/PDO/0005/01309 
Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-
Πούλλες Σωτήρας Έχει καταχωρισθεί ΠΟΠ 03/08/2016 

CY/PGI/0005/01310 Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού Έχει καταχωρισθεί ΠΓΕ 21/06/2016 

CY/PGI/0005/01244 Παφίτικο Λουκάνικο Έχει καταχωρισθεί ΠΓΕ 20/10/2015 

CY/PGI/0005/0800 Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου Έχει καταχωρισθεί ΠΓΕ 03/03/2012 

CY/PGI/0005/0454 Λουκούμι Γεροσκήπου  Έχει καταχωρισθεί ΠΓΕ 15/12/2007 

Πηγή: Βάση δεδομένων DOOR 

Η συμβολή των ΠΟΠ/ΠΓΕ στην ακαθάριστη αξία παραγωγής είναι ουσιαστικά 

αμελητέα και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ικανός παράγοντας να επηρεάσει την 

αξία στην αλυσίδα διατροφής. 

Ανύπαρκτη είναι και η υιοθέτηση λοιπών (εκτός Ευρωπαϊκής νομοθεσίας), 

εθελοντικού χαρακτήρα, σημάτων  ποιότητας σε αντίθεση με την τάση που επικρατεί 

στην Ε.E. (σε σχετική μελέτη45 γίνεται αναφορά σε 901 εθελοντικά συστήματα  εκ των 

οποίων το 65% ιδιωτικά). Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα συστήματα που στοχεύουν  

στη διαφοροποίηση (differentiation)46 και στοχεύουν στην προσέλκυση καταναλωτών 

με αυξημένες ευαισθησίες /ενδιαφέροντα όπως για παράδειγμα προϊόντα που 

παρήχθησαν με πρακτικές χαμηλών εκπομπών, προϊόντα που τηρούν τις αρχές της 

ευζωίας των ζώων, προϊόντα ορεινής παραγωγής κλπ. Συστήματα διασφάλισης της 

ποιότητας (quality assurance schemes) εξυπηρετούν σημαντικές ευαισθησίες των 

καταναλωτών ως αυτές εκφράζονται και μέσα από έρευνες αγοράς ως αυτό 

αποτυπώνεται στην ανάλυση του Ειδικού στόχου 9 σε σχέση με τη σημασία της 

ασφάλειας των τροφίμων στον καθορισμό συμπεριφορών αγοράς από τους 

κύπριους καταναλωτές. Σημαντική είναι επίσης  η συμβολή της Ε.Ε. μέσα από τον 

καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών για (μη νομοθετημένα) εθελοντικά 

                                                
45 Ipsos and London Economics Consortium (2013). Consumer market Study on the functioning of 
voluntary food labelling schemes for consumers in the European Union EAHC/FWC/2012 86 04 
46 European Commission (2009) Agricultural Product Quality Impact assessment, Annex D Certification 
schemes for agricultural products and foodstuffs  

https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=el
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συστήματα47 που μπορούν να δώσουν τη βάση ενός πλαισίου στήριξης της 

δημιουργίας τέτοιων συστημάτων στην Κύπρο.  

Στοιχεία που πάρθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017 από το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 473, 

παρουσιάζουν ότι η εξοικείωση των Κυπρίων καταναλωτών με τις ετικέτες ποιότητας 

είναι πολύ μικρή σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Στην έρευνα οι Κύπριοι 

παρουσιάζονται ως οι πλέον ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές σε θέματα σεβασμού 

της τοπικής παράδοσης και της «τεχνογνωσίας» με ποσοστά άνω του 60% να τους 

θεωρούν ως σημαντικούς παράγοντες αγοράς τροφίμων (σελ. 96) καθώς και τη 

γεωγραφική προέλευση των προϊόντων. Αντίθετα όμως πολύ περιορισμένη είναι η 

αναγνώριση των Κοινοτικών λογότυπων για προϊόντα ποιότητας (βλ. πιο κάτω 

πίνακα). Η γνώση τους υπερισχύει μόνο στα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα, 

προϊόντα που ουσιαστικά δεν υπάρχουν στην Κύπρο, γεγονός που ενδεχομένως  να 

προβάλλει την προτίμηση στα παραδοσιακά προϊόντα, χωρίς όμως να γνωρίζουν τα 

λογότυπα που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα κάποιων αντίστοιχων προϊόντων της 

χώρας. Διαφαίνεται άρα μια σύγχυση και έλλειψη ενημέρωσης των καταναλωτών για 

τα λογότυπα που χαρακτηρίζουν τη μοναδικότητα κάποιων προϊόντων, παρά την 

προτίμηση τους σε αυτά. Προφανώς, η έλλειψη να οφείλεται στην ανωριμότητα της 

αγοράς αναφορικά με τα συστήματα ποιότητας (ως και τα υπόλοιπα νέα μέλη της 

ΕΕ) καθώς και η απουσία σημαντικού αριθμού κυπριακών ΠΟΠ/ΠΓΕ, με αποτέλεσμα 

οι έννοιες να παραμένουν συγχυσμένες στην αντίληψη των καταναλωτών. 

Η περιορισμένη αξιοποίηση των συστημάτων αυτών οφείλεται σε διάφορους 

παράγοντες όπως: (α) στη μη αναγνώριση της αξίας των σημάτων ποιότητας από 

τους καταναλωτές, (β) στη γραφειοκρατική χρονοτριβή και στις πολύπλοκες 

διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων που υφίστανται/ακολουθούνται σε εθνικό και 

κοινοτικό επίπεδο, (γ) στην έλλειψη έρευνας, και κατ’ επέκταση επιστημονικών 

στοιχειών, που να μπορούν να στηρίξουν ονομασίες προϊόντων ως ΠΟΠ/ΠΓΕ, (δ) 

στην αδυναμία των παραγωγών να συνεργαστούν και να αναγνωρίσουν τη σημασία 

και την αξία των σημάτων ποιότητας για την ενίσχυση της θέσης τους στην αλυσίδα 

διατροφής.   

Επίσης, πλην της βιολογικής γεωργίας, δεν εντοπίζεται κανένα άλλο σύστημα 

διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων το οποίο να προστατεύει εμπορεύσιμα 

προϊόντα με χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση και αναγνώριση 

τους από τους καταναλωτές.  

Όμως, στις διάφορες στρατηγικές μελέτες τοπικής ανάπτυξης αλλά και μέσα από τον 

γαστρονομικό χάρτη του Τμήματος Γεωργίας, εντοπίζονται μια σειρά μοναδικών 

τοπικών προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν είτε μέσα από τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας, ή μέσα από εθελοντικά συστήματα γεωγραφικού 

χαρακτήρα να δώσουν την ποιοτική διαφοροποίηση που απαιτεί η αγορά για να 

αναγνωρίσει την προστιθέμενη τους αξία και να δώσει την απαιτούμενη αύξηση του 

μεριδίου της αξίας στην αλυσίδα διατροφής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα 

                                                
47 European Commission (2010/C 341/04) — EU best practice guidelines for voluntary certification 
shemes for agricultural products and foodstuffs   
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Γεωργίας επιδιώκει τη δημιουργία ενός εθνικού εθελοντικού συστήματος και για το 

σκοπό αυτό έχει ετοιμάσει και προωθήσει στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας 

Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί της απονομής Κυπριακού Σήματος Νόμος του 2019». 

Πίνακας 3.2: Αναγνώριση των κοινοτικών λογότυπων για προϊόντα ποιότητας 
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Ειδικός στόχος 3: Συμμετοχή στην αλυσίδα τροφίμων 

S 
1. Αποδοχή του θεσμού των τοπικών  λαϊκών αγορών από καταναλωτές  

2. Επάρκεια υποδομών και οργάνωσης σε Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών 

W 

1. Σε επίπεδο ενσωμάτωσης των παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων εντοπίζεται περιορισμένη 

εξωστρέφεια και μη εμπορική αναγνώριση των προϊόντων με αποτέλεσμα την έλλειψη 

ταυτότητας και διαφάνειας και την μη κατανόηση των καταναλωτικών αναγκών 

2. Η έλλειψη συνεργασιών ανάμεσα σε Ομάδες Παραγωγών σε συνδυασμό με την έλλειψη 

ταυτότητας στην αγορά οδηγεί σε αδύναμη διαπραγματευτική θέση και άνοιγμα της ψαλίδας 

μεταξύ των τιμών παραγωγού και καταναλωτή. 

3. Η μικρή χρήση του διαδικτύου και η παρουσία ηλεκτρονικού εμπορίου στην αγορά τροφίμων 

και η μικρή αγορά που να μπορεί να στηρίξει δράσεις ηλεκτρονικού εμπορίου  

4. Η απουσία κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών  

5. Περιορισμένη αξιοποίηση από παραγωγούς των ευρωπαϊκών συστημάτων ποιότητας 

6. Έλλειψη στρατηγικής δικτύωσης γύρω από (μη θεσμοθετημένα) εθελοντικού χαρακτήρα 

σήματα ποιότητας με επίκεντρο την ασφάλεια τροφίμων (quality assurance schemes) με 

αποτέλεσμα τα τοπικά προϊόντα να μην τυγχάνουν αναγνώρισης.  

7. Ο μοναδικός ανεπτυγμένος θεσμός προϊόντων ποιότητας είναι τα προϊόντα βιολογικής 

παραγωγής, που όμως έχουν περιορισμένες εξαγωγικές επιδόσεις. 

8. Ανυπαρξία επώνυμων νωπών προϊόντων ποιότητας και σωστής τυποποίησης, δεν αφήνει 

δυνατότητες ποιοτικής διαφοροποίησης και προβολής τους 

9. Ύπαρξη αθέμιτων πρακτικών και έλλειψη διαφάνειας/ ιχνηλασιμότητας 

10. Έλλειψη στοιχείων προσδιορισμού της ψαλίδας μεταξύ τιμών παραγωγού και καταναλωτή  

O 

1. Η αύξηση των τοπικών φεστιβάλ και η ψηλή τους  επισκεψιμότητα αποτελεί μια νέα μορφή ‘λαϊκής 

αγοράς’ που συμβάλει στην απ’ ευθείας διάθεση αγροτικών προϊόντων  

2. Η προσπάθεια του Υφυπουργείου Τουρισμού για διαμόρφωση ενός προϊόντος γαστρονομικού 

τουρισμού δύναται να αυξήσει την απ’ ευθείας  κατανάλωση γεωργικών προϊόντων στους 

τουρίστες σε μεταποιημένη μορφή 

3. Η ετοιμασία νομοσχεδίων για Αθέμιτες εμπορικές Πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού 

γεωργικών προϊόντων/ τροφίμων,  η αναθεώρηση του νόμου για τις Λαϊκές Αγορές με 

ευνοϊκότερη μεταχείριση στους γεωργούς και η ετοιμασία νομοσχεδίου εθνικού συστήματος 

ποιότητας με την ονομασία  «Ο περί της απονομής Κυπριακού Σήματος Νόμος του 2019»..  

4. Επέκταση ευρυζωνικών υποδομών ευνοεί το ηλεκτρονικό (απευθείας) εμπόριο και άλλες μορφές 

ηλεκτρονικών συναλλαγών (internet of things)    

5. Οι ΟΤΔ αποτελούν πυρήνες ανάπτυξης συστημάτων διασφάλισης της βραχείας αλυσίδας πχ 

τοπικά καταστήματα λιανικής 

6. Η εφαρμογή εθελοντικών συστημάτων ποιότητας ιδιωτικού χαρακτήρα  

7. Μικρές αποστάσεις μεταξύ των κέντρων κατανάλωσης και των περιοχών παραγωγής 

T 

1. Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η αδύναμη διαπραγματευτική θέση των παραγωγών στην διατροφική 

αλυσίδα αφού αυτή σε μια πιθανή οικονομική κρίση θα επηρεάσει αρνητικά πρωτίστως τις τιμές 

παραγωγού όσο και τον χρόνο εξόφλησης τιμολογίων   

2. Η αύξηση των εισαγωγών και η εδραίωση των εμπόρων (στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο) 

έναντι των παραγωγών. Ταυτόχρονα, η αδύναμη αναγνωρισιμότητα των τοπικών προϊόντων 

οδηγεί σε αύξηση των εισαγόμενων στην βάση χαμηλότερης τιμής  

3. Η μη εμπλοκή των παραγωγών στο σύστημα εμπορίας θα συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά στην 

μη κατανόηση των καταναλωτικών αναγκών και στην ανεπαρκή εκπαίδευση/ ενίσχυση γνώσης 

των αγροτών σε θέματα μάρκετινγκ και εμπορίας 
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Ειδικός στόχος 4: Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν καθώς και στη 
βιώσιμη ενέργεια 

4.1 Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου (GHG) και Αμμωνίας και 
Δέσμευση άνθρακα  

 

4.1.1 Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και δέσμευση άνθρακα 

Τα σημαντικότερα αέρια θερμοκηπίου στην Κύπρο, όπως και σε κάθε αναπτυγμένη 

οικονομία, είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και το μεθάνιο. Οι 

υδροφθοράνθρακες, το οξείδιο του αζώτου και άλλα αέρια δεν έχουν τόσο μεγάλη 

συμμετοχή (πίνακας 4.1). Από το 1990 μέχρι σήμερα, το σύνολο των εκπομπών έχει 

αυξηθεί κατά 54% ενώ σε σχέση με το 2014 κατά 7,1%. Την μεγαλύτερη ποσοστιαία 

μεταβολή παρουσιάζουν οι υδροφθοράνθρακες και το εξαφθοριούχο θείο. Η 

σημαντικότερη πηγή εκπομπών διοξειδίου είναι η παραγωγή ενέργειας (πίνακας 4.2). 

Στον τομέα της γεωργίας αντιστοιχεί σχεδόν το 6% των συνολικών εκπομπών σε 

ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα χωρίς να περιλαμβάνονται οι θετικές επιπτώσεις 

της δέσμευσης του άνθρακα όπως αυτές αποτυπώνονται στο λογαριασμό του 

LULUCF που αντιστοιχεί σε -4,5%. Φυσικά, θα πρέπει να έχει κανείς υπόψη ότι οι 

εκπομπές από την καταναλισκόμενη στην γεωργία ενέργεια προσμετρώνται στους 

αντίστοιχους τομείς (π.χ., εσωτερικές καύσεις για τα τρακτέρ, ηλεκτρισμός, κ.λπ.) και 

όχι στην γεωργία. 

Πίνακας 4.1: Καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε ισοδύναμα CO2 (Kt), 2018 

Αέρια 
θερμοκηπίου 
σε ισοδύναμα 

CO2 

1990 2014 2018 % Συμμετοχή στο 
σύνολο, 2018 

CO2 4437,89 6498,42 6933,52 82,43 

CH4 654,62 818,67 883,06 10,50 

N2O 292,51 275,64 297,26 3,53 

HFCs 79,60 260,18 297,14 3,53 

Υπόλοιπα 0,03 0,15 0,17 0,00 

Σύνολο 5464,64 7853,07 8411,15 100,00 

Πηγή: Cyprus National Inventory, Submission 2020 v2, Πίνακας: Summary 2. 
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Πίνακας 4.2: Πηγές εκπομπών σε ισοδύναμα CO2 (Kt), 2018 

 2018 % Συμμετοχή στο 
σύνολο 

Ενέργεια 6480.87 73.56 

Βιομηχανικές διαδικασίες/χρήση προϊόντων 1255.77 14.25 

Γεωργία 499.40 5.67 

Διαχείριση αποβλήτων 574.33 6.52 

LULUCF -399.22 -4.53 

Σύνολο 8810.37 100.00 

Πηγή: Cyprus National Inventory, Submission 2020 v2, Πίνακας: Summary 2. 

 

Διαχρονικά, οι εκπομπές από τον αγροτικό τομέα αυξάνονταν από το 1990 μέχρι το 

2002 όπου έφτασαν το μέγιστο των 621 χιλιάδων τόνων ισοδύναμου διοξειδίου του 

άνθρακα (Διάγραμμα 4.1). Η συμμετοχή του αγροτικού τομέα στις εκπομπές 

διαφόρων αερίων του θερμοκηπίου φαίνεται στον πίνακα 4.3. Στο μεθάνιο ο 

αγροτικός τομέας συμβάλλει στο 35% των συνολικών εκπομπών, κυρίως από την 

κτηνοτροφία. Ο αγροτικός τομέας είναι επίσης υπεύθυνος για το 63% των εκπομπών 

σε οξείδιο του αζώτου. Μετά το 2014, όπου παρατηρείται το ελάχιστο της χρονικής 

σειράς στους 448 χιλ. τόνους, οι εκπομπές αυξάνονται πάλι μέχρι το 2019 και 

φτάνουν σχεδόν τους 500 χιλ. τόνους (Διάγραμμα 4.1). Η μεταβλητότητα της σειράς 

οφείλεται και στην μεταβλητότητα των εκπομπών από την κτηνοτροφία και στην 

μεταβλητότητα από την γεωργία. Οι εκπομπές από τη ζωική παραγωγή αυξήθηκαν 

κατά σχεδόν 12% (από 340 σε 380) από το ελάχιστο του 2014 μέχρι το 2018 ενώ 

αντίστοιχα η μεταβολή σε όλους τους άλλους πίνακες ήταν 11%. Οι εκπομπές του 

αγροτικού τομέα είναι κυρίως εκπομπές μεθανίου από την κτηνοτροφία και τους 

τομείς της εντερικής ζύμωσης και της διαχείρισης κοπριάς και οξειδίων του αζώτου 

από τη διαχείριση της κοπριάς και από τη διαχείριση των αγροτικών εδαφών. 

Λαμβάνοντας ως έτος αναφορά το 2018 (διάγραμμα 4.1), η γεωργία έχει εκπομπές 

σχεδόν 24% και η κτηνοτροφία 76%. 

Πίνακας 4.3: Πηγές εκπομπών σε ισοδύναμα CO2 (Kt), 2018 

Αέρια 
θερμοκηπίου 
σε ισοδύναμα 

CO2 

2018 

Συνολικές 
εκπομπές 

2018 

Εκπομπές 
αγροτικού 

τομέα 

% Συμμετοχή 
αγροτικού τομέα στο 

σύνολο, 2018 

CO2 6933.52 0.22 0.00 

CH4 883.06 311.87 35.32 

N2O 297.26 187.30 63.01 

HFCs 297.14 --- 0.00 

Υπόλοιπα 0.17 --- 0.00 

Σύνολο 8411.15 499.40 5.94 

Πηγή: Cyprus National Inventory, Submission 2020 v2, Πίνακας: Summary 2. 

 

Στο διάγραμμα 4.2 αναλύεται περαιτέρω η συμβολή της ζωικής παραγωγής στις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Με βάση το έτος 2018, ο τομέας της εντερικής 
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ζύμωσης ευθύνεται για το 69% των εκπομπών της ζωικής παραγωγής (Διάγραμμα 

4.2). Στην περίοδο 2014-2018 οι εκπομπές από εντερική ζύμωση αυξήθηκαν κατά 

σχεδόν 17%, ενώ οι εκπομπές από την διαχείριση της κοπριάς παρέμειναν σχεδόν 

σταθερές (Διάγραμμα 4.2). Για να κατανοηθεί αυτή η ταχεία αύξηση των εκπομπών 

από τις εντερικές ζυμώσεις πρέπει να αναφέρουμε ότι οι εκπομπές υπολογίζονται 

από  τον αριθμό των ζωικών μονάδων επί ένα συντελεστή εκπομπής (emission 

factor) που για τα βοοειδή η Κύπρος υπολογίζει με εθνικά προσαρμοσμένη μέθοδο 

(tier 2) ενώ για όλα τα άλλα ζώα χρησιμοποιεί τους συντελεστές που προτείνει η 

IPCCC (tier 1). Ο συντελεστής εκπομπής εξαρτάται από διάφορους ενεργειακούς 

παράγοντες που υπεισέρχονται στην εξίσωση υπολογισμού του και αντικατοπτρίζουν 

την παραγωγικότητα των ζώων (σε γάλα και γεννήσεις). 

Τα τελευταία 10 χρόνια, 2009-2018, ο αριθμός των βοοειδών γαλακτοπαραγωγής 

αυξήθηκε κατά σχεδόν 38%, ενώ των βοοειδών κρεατοπαραγωγής κατά σχεδόν 23% 

(Διάγραμμα 4.3). Την ίδια χρονική περίοδο οι αίγες μειώθηκαν κατά σχεδόν 11% και 

τα πρόβατα σημείωσαν μικρή αύξηση κατά σχεδόν 4% (Διάγραμμα 4.4). Ο αριθμός 

χοίρων αναπαραγωγής και κρεατοπαραγωγής μειώθηκε κατά 28% και 21% 

αντίστοιχα. Ο αριθμός πουλερικών μειώθηκε κατά σχεδόν 8%. Την ίδια χρονική 

περίοδο παρατηρείται μία σημαντική αύξηση της ημερήσιας παραγωγικότητας 

γάλακτος ανά αγελάδα από 17 Kg το 2015 σε 19.6 kg το 2018 (Διάγραμμα 4.5). Αυτό 

αντικατοπτρίζεται σε αύξηση του συντελεστή εκπομπής από 115 Kg CH4 το χρόνο 

ανά αγελάδα σε σχεδόν 124 Kg (Διάγραμμα 4.5). Για τα βοοειδή κρεατοπαραγωγής η 

αύξηση των εκπομπών εντερικής ζύμωσης οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση των 

ζωικών μονάδων αφού ο συντελεστής εκπομπής έχει παραμείνει σταθερός σε όλη 

την περίοδο υπολογισμού των εκπομπών στον προτεινόμενο συντελεστή από την 

IPCCC.  Συνεπώς η αύξηση των εκπομπών εντερικής ζύμωσης είναι το αποτέλεσμα 

της σύγχρονης αύξησης των ζωικών μονάδων γαλακτοπαραγωγής και της 

παραγωγικότητάς τους και η αύξηση των ζωικών μονάδων βοοειδών για 

κρεατοπαραγωγή μείον τη μείωση από τον φθίνοντα πληθυσμό των άλλων ζώων 

κτηνοτροφής.  

Οι εκπομπές από τη διαχείριση της κοπριάς σε μεθάνιο και οξείδιο του αζώτου 

μεταβάλλονται λόγω δύο παραγόντων. Πρώτον του αριθμού των ζωικών μονάδων 

και δεύτερον της μεθόδου που χρησιμοποιείται για την φύλαξη και διαχείριση της 

κοπριάς (όχι της εφαρμογής της στον αγρό) και έχει άμεση επίπτωση στη 

διαμόρφωση του συνολικού (σύνθετου) συντελεστή εκπομπής. Η εξέλιξη των ζωικών 

μονάδων στην Κύπρο περιγράφεται στα διαγράμματα 4.3 και 4.4. Η έκθεση της 

εθνικής απογραφής εκπομπών για την Κύπρο καταγράφει την αύξηση της μεθόδου 

αναερόβιας χώνευσης κοπριάς το 2018 για τα βοοειδή (γάλακτος και κρέατος) σε 5%, 

για τα χοιρινά σε 60% και για τα κοτόπουλα σε 20% (Πίνακας 5.13, σελ. 157 της 

εθνικής απογραφής του 2020). Έτσι, παρά την αύξηση των βοοειδών, οι εκπομπές 

από διαχείριση κοπριάς παρέμειναν σταθερές γιατί η αύξηση αντισταθμίστηκε από τη 

μείωση στον αριθμό των άλλων ζώων και την αύξηση της αναερόβιας διαχείρισης της 

κοπριάς στη βοοτροφία, χοιροτροφία και πτηνοτροφία. 
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 Διάγραμμα 4.1: Εξέλιξη εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον αγροτικό τομέα της Κύπρου, 
2000-2018.  

Πηγή: Eurostat, μεταβλητή env_air_gge, 2009-2017. Cyprus National Inventory, Submission 2020 v2, 

Πίνακας: Summary 2 για το 2018.  

 

Διάγραμμα 4.2: Εξέλιξη εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα ζωικής παραγωγής της 
Κύπρου, 2000-2018. 

 

Πηγή: Eurostat, μεταβλητή env_air_gge, 2009-2017. Cyprus National Inventory, Submission 2020 v2, 

Πίνακας: Summary 2 για το 2018.  
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Διάγραμμα 4.3: Εξέλιξη ζωικών μονάδων βοοειδών στην Κύπρο, 2009-2018. 

 
Πηγή: Πίνακας 5.5 σελ. 151, National Greenhouse Gas Inventory 2020. 

 

Διάγραμμα 4.4: Εξέλιξη ζωικών μονάδων αιγοπροβατοτροφίας και χοιροτροφίας 

κρεατοπαραγωγής στην Κύπρο, 2009-2018. 

 
Πηγή: Πίνακας 5.5 σελ. 151, National Greenhouse Gas Inventory 2020. 
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Διάγραμμα 4.5: Εξέλιξη της παραγωγικότητας γάλακτος και του συντελεστή εκπομπής στην 
Κύπρο, 2009-2018. 

 
Πηγή: Πίνακας 5.8 σελ. 154, National Greenhouse Gas Inventory 2020. 

Η σημαντικότερη συνεισφορά των αγροτικών εδαφών στις εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου είναι το οξείδιο του αζώτου. Αυτό παράγεται φυσικά στα εδάφη μέσω 

της νιτροποίησης (nitrification) και απονιτροποίησης (denitrification). Η νιτροποίηση 

είναι η αερόβια μικροβιακή οξείδωση του αμμωνίου (NH4) σε νιτρικά και νιτρώδη και 

η απονιτροποίηση είναι η αναερόβια μικροβιακή αναγωγή του νιτρικού σε αέριο 

άζωτο (N2). Το νιτρώδες οξείδιο (Ν2Ο) είναι ένα αέριο ενδιάμεσο στην αλληλουχία 

αντίδρασης απονιτροποίησης και ένα παραπροϊόν της νιτροποίησης που διαρρέει 

από μικροβιακά κύτταρα στο έδαφος και τελικά στην ατμόσφαιρα. Οι συνολικές 

εκπομπές από γεωργικά εδάφη το 2018 στην Κύπρο συνέβαλαν κατά 24% στις 

εκπομπές από τη γεωργία και κατά 1,3% στις συνολικές εκπομπές της Κύπρου 

χωρίς να υπολογίζεται ο λογαριασμός του LULUCF. Τα γεωργικά εδάφη συνέβαλαν 

επίσης 41% στις εκπομπές N2O της Κύπρου, εξαιρουμένου του LULUCF. Οι 

συνολικές εκπομπές από εδάφη το 2018 μειώθηκαν κατά 11% σε σύγκριση με το 

1990 (Πίνακας 4.4). Αυτό οφείλεται σε μείωση της χρήσης ανόργανων νιτρικών 

λιπασμάτων η χρήση των οποίων δείχνει να σταθεροποιείται γύρω στους 8 χιλιάδες 

τόνους αζώτου (Ν) το 2018 όπως δείχνει ο πίνακας 5.21 της εθνικής απογραφής 

εκπομπών του 2020. Η κοπριά που εφαρμόζεται στα εδάφη αντιστοιχεί σε περίπου 

14 χιλιάδες τόνους αζώτου (Ν) για το 2018 (CRF table 3D της εθνικής απογραφής 

2020). Άλλες δραστηριότητες όπως η εφαρμογή λυματολάσπης, η διαχείριση 

υπολειμμάτων καλλιεργειών, η προσθήκη ασβεστίου (liming) και η προσθήκη ουρίας 

δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις εκπομπές, τουλάχιστον με βάση τα επίπεδα 

που βρίσκονται σήμερα και τις διαχρονικές τους τάσεις. Η μείωση εκπομπών από τα 

αγροτικά εδάφη απαιτεί συγχρονισμένη παρέμβαση στο σύνολο του αζώτου που 

εφαρμόζεται στα γεωργικά εδάφη με περαιτέρω έλεγχο στις ποσότητες των 

ανόργανων και βελτιωμένες μεθόδους εφαρμογής στα οργανικά.  
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Πίνακας 4.4: Εκπομπές N2O από γεωργικά εδάφη για το 1990 - 2018 
Gg CO2 eq. 1990 2000 2005 2010 2015 2017 2018 

        

3D1. Άμεση εκπομπή N2O από 

διαχειριζόμενα εδάφη 

118.1 124.27 113.94 117.64 99.47 103.56 102.73 

1.Ανόργανα λιπάσματα Ν 58.19 49.34 40.24 43.87 35.28 36.72 36.64 

2.Οργανικά λιπάσματα Ν 55.41 72.51 70.24 70.64 60.05 64.72 64.6 

a. Εφαρμογή κοπριάς στα εδάφη 55.33 72.29 69.76 69.73 59.03 63.75 63.13 

b. Εφαρμογή λυματολάσπης στα εδάφη 0.07 0.22 0.48 0.74 0.13 0.23 0.13 

c. Εφαρμογή άλλων οργανικών 

λιπασμάτων 

   0.16 0.89 0.74 0.74 

4. Υπολείμματα καλλιεργειών 4.5 2.41 3.46 3.13 4.14 2.12 1.49 

3D2. Έμμεση εκπομπή από 

διαχειριζόμενα εδάφη 

16.9 19.44 18.07 18.51 15.54 16.62 16.44 

1. Ατμοσφαιρική απόθεση 16.9 19.44 18.07 18.51 15.54 16.62 16.44 

Πηγή: Πίνακας 5.20 σελ. 163, National Greenhouse Gas Inventory 2020. 

 

4.1.2 Εκπομπές αμμωνίας 

Για τον αγροτικό τομέα σημαντικές είναι επίσης και οι εκπομπές αμμωνίας στα αέρια 

του θερμοκηπίου (διάγραμμα 4.6). Η αμμωνία έχει εξαιρετικές επιπτώσεις και στην 

βιοποικιλότητα. Η απελευθέρωση αμμωνίας αγροτικής προέλευσης μειώθηκε 

δραστικά την περίοδο 2005-2014 όπου έφτασε στο ελάχιστο των 9,3 χιλιάδων τόνων. 

Τα τελευταία δύο διαθέσιμα χρόνια η αμμωνία αυξάνεται πάλι προφανώς λόγω της 

ιδιαίτερα μεγάλης αύξησης του ζωικού κεφαλαίου. Το 2018 η συνολική αμμωνία από 

τον αγροτικό τομέα ήταν 6,8 χιλιάδες τόνους (διάγραμμα 4.6). Επίσης η συμμετοχή 

του αγροτικού τομέα στην συνολική εκπομπή αμμωνίας στην Κύπρο είναι πάνω από 

97% το 2018. Αυτό είναι το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό σε όλη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση μετά την Πολωνία (διάγραμμα 4.6).  

Η σημαντικότερη πηγή αμμωνίας είναι η διαχείριση κοπριάς στην χοιροτροφία 

ακολουθούμενη από τη διαχείριση κοπριάς στα βοοειδή. Οι δύο αυτές 

δραστηριότητες περιλαμβάνουν το 67% των συνολικών εκπομπών αμμωνίας από 

τον αγροτικό τομέα (Διάγραμμα 4.6). Εάν συμπεριληφθούν όλα τα αγροτικά ζώα, η 

διαχείριση κοπριάς είναι υπεύθυνη για τα τρία τέταρτα των συνολικών εκπομπών 

αμμωνίας του αγροτικού τομέα. Το υπόλοιπο 25% αμμωνίας παράγεται από την 

εφαρμογή της κοπριάς και των αζωτούχων ανόργανων λιπασμάτων στους αγρούς 

και από την απόθεση κοπριάς και ουρίας από βόσκοντα ζώα (Διάγραμμα 4.6). Τέλος 

σημαντική είναι η γεωγραφική κατανομή της αμμωνίας που συμπίπτει με τις περιοχές 

εντατικής κτηνοτροφίας (Χάρτης 4.1).   
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Διάγραμμα 4.6: Εκπομπές αμμωνίας στην Κύπρο, 2010-2018. 

 

Πηγή:  ANNEX 1: National sector emissions: Main pollutants, particulate matter, heavy metals and 

persistent organic pollutants, 2020.  

 

Χάρτης 4.1: Γεωγραφική διασπορά εκπομπών αμμωνίας το 2015 σε τετράγωνα 1km χ 1km. 

 
Πηγή: Figure 5, σελ. 15, της εθνικής απογραφής ρύπων του 2020 που προετοιμάστηκε για την 

Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP Convention). 
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4.1.3 LULUCF και δέσμευση άνθρακα 

Η δέσμευση άνθρακα αποτελεί σημείο στο οποίο η γεωργία μπορεί να έχει μια θετική 

συμβολή στα αέρια θερμοκηπίου, μέσα από το κεφάλαιο της LULUCF (διάγραμμα 

4.7). Η σωστή διαχείριση του εδάφους συμβάλλει στην αποθήκευση άνθρακα στο 

έδαφος (ή στην μη απώλεια άνθρακα) καθώς και στη προστασία των μεγάλων 

δεξαμενών άνθρακα όπως τα τυρφώδη εδάφη. Στην Κύπρο, ο συνολικός τομέας 

LULUCF αντιπροσωπεύει μια διαφυγή (sink) των αερίων του θερμοκηπίου καθ ' όλη 

τη διάρκεια της περιόδου 1990-2018 με αυξητικές τάσεις. Πρόβλημα παρουσιάζεται 

στα έτη μεγάλων δασικών πυρκαγιών όπως το 200, 2007 και 2016. Η σημασία των 

αγροτικών εδαφών συνεχώς μειώνεται λόγω μείωσης της ΓΧΕ. Από ένα μέγιστο -175 

χιλιάδων τόνων το 2005, βρίσκεται το 2018 στους σχεδόν -154 χιλιάδες τόνους. Η 

συμβολή των βοσκοτόπων είναι σταθερή από -120 έως -125 χιλιάδες τόνους. Όμως 

άλλες μεγάλες δεξαμενές άνθρακα όπως οι λιμνοθάλασσες και τα έλη κινδυνεύουν 

από την υπερ-άντληση υδάτων με έκθεση του πυθμένα και ξήρανση. Αυτό θα έχει 

εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες στην απελευθέρωση άνθρακα.  

Διάγραμμα 4.7: Ο λογαριασμός LULUCF, 1990-2018. 

 

Πηγή: Πίνακας 6.3, σελ. 184 της National Greenhouse Gas Inventory 2020. 

 

Ο λογαριασμός LULUCF για κάθε χρήση γης προκύπτει από τη σύγχρονη επίδραση 

του άνθρακα που είναι δεσμευμένος στην ζώσα βιομάζα, το νεκρό υλικό, την νεκρή 

οργανική ύλη (litter) που αποτελεί τον πάνω ορίζοντα των εδαφών (L ορίζοντα) και 

τον άνθρακα που είναι δεσμευμένος στο έδαφος με την έννοια του Soil Organic 

Carbon (SOC). Ένας μεγάλος κίνδυνος που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή είναι 

η διάβρωση των εδαφών και η απώλεια άνθρακα. Η Εθνική Έκθεση Εκτίμησης 

Κινδύνου από την Κλιματική Αλλαγή της Κυπριακής Δημοκρατίας (2018) 
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περιλαμβάνει Έκθεση για την Ερημοποίηση του Εδάφους που εκπονήθηκε από το 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (σσ. 367-404 της Έκθεσης Εκτίμησης Κινδύνου). 

Η έκθεση αυτή εκτιμά τον κίνδυνο διάβρωσης των εδαφών με υπολογιστικό 

υπόδειγμα. Με το μοντέλο RCP4.5 εκτιμά ότι δεν θα υπάρχει αύξηση του ποσοστού 

των εδαφών με υψηλό κίνδυνο διάβρωσης αλλά μια μικρή αύξηση του ποσοστού των 

εδαφών με μέτριο κίνδυνο διάβρωσης και μείωση του ποσοστού των εδαφών με 

μικρό κίνδυνο διάβρωσης (πίνακας 4.5). Τα ίδια αποτελέσματα παράγονται και με το 

κλιματικό υπόδειγμα RCP8.5. Οι χάρτες 4.2 και 4.3 δείχνουν τα χωρικά 

αποτελέσματα των εκτιμήσεων του πίνακα 4.5 για την περίοδο αναφοράς (χάρτης 

4.2) και την περίοδο 2041-2060 (χάρτης 4.3).  

Πίνακας 4.5: Κίνδυνος διάβρωσης με κλιματική αλλαγή RCP4.5.  

Κίνδυνος 

διάβρωσης 

Περίοδος αναφοράς Περίοδος 2041-2060 

RCP4.5 

Περίοδος 2071-2090 

RCP4.5 

 Έκταση (ha) Έκταση (%) Έκταση 

(ha) 

Έκταση 

(%) 

Έκταση 

(ha) 

Έκταση 

(%) 

       

Υψηλός 244877,1 26,6 244318,4 26,5 246187,5 26,7 

Μέτριος 216772,9 23,5 223136,4 24,2 243223,6 26,4 

Μικρός 399494,7 43,3 382450,7 41,5 359099,5 39,0 

Άλλες 

περιοχές 

72144,9 7,8 72144,9 7,8 72144,9 7,8 

Σύνολο 922050,5 100,0 922050,5 100,0 922050,5 100,0 

Πηγή: Πίνακας 2.2.4 σελ. 386 της Εθνικής Έκθεσης Εκτίμησης Κινδύνου από την Κλιματική Αλλαγή της 

Κυπριακής Δημοκρατίας (2018).  

 

Χάρτης 4.2: Κίνδυνος διάβρωσης περίοδος αναφοράς 1991-2010. 

 
Πηγή: Χάρτης σελ. 388 της Εθνικής Έκθεσης Εκτίμησης Κινδύνου (2018). 
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Χάρτης 4.3: Κίνδυνος διάβρωσης περίοδος αναφοράς 2041-2060. 

 
Πηγή: Χάρτης σελ. 389 της Εθνικής Έκθεσης Εκτίμησης Κινδύνου (2018). 

 

Η έκθεση για την ερημοποίηση στο πλαίσιο της Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου 

καταλήγει ότι:  

Η ερημοποίηση στην Κύπρο είναι μια σημαντική διαδικασία υποβάθμισης 

της γης, ιδίως στη ζώνη καλλιέργειας ελιών και δημητριακών, σε δασικές 

εκτάσεις και σε θαμνώδεις βοσκότοπους. Οι κυριότεροι βιοφυσικοί και 

κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ερημοποίηση είναι 

δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες, επικλινή εδάφη, μέτρια βαθιά ή ρηχά 

εδάφη, μέτρια διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων που υπερ-εκμεταλλεύονται 

σε πολλές περιπτώσεις, σχετικά συχνές πυρκαγιές σε δασικές περιοχές, 

συνήθως καλλιεργημένη εντατικά γεωργική γη ή υπερ-εκμετάλλευση 

βοσκή γης με αποτέλεσμα μη βιώσιμες πρακτικές χρήσης γης, ανεπαρκή 

μέτρα για την προστασία της γης, χαμηλή ή μέτρια εφαρμογή των 

υφιστάμενων κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος. Η κύρια 

διαδικασία υποβάθμισης και απερήμωσης της γης είναι η διάβρωση του 

εδάφους. 

Με βάση την κλιματική αλλαγή όπως εκτιμάται στις προβολές RCP4.5 και 

RCP8.5, μια τέτοια διαδικασία αναμένεται να γίνει πιο οξεία, εάν, όπως 

προβλέπεται, οι ετήσιες βροχοπτώσεις θα μειωθούν και η θερμοκρασία 

του αέρα θα αυξηθεί, επηρεάζοντας αρνητικά τον παραγόμενο δείκτη 

ξηρότητας. Η διάβρωση του εδάφους αναμένεται να είναι πιο σοβαρή υπό 

την κλιματική προβολή RCP8.5. Η ερημοποίηση της γης αποτελεί σοβαρή 

απειλή υπό τις κλιματολογικές συνθήκες της περιόδου αναφοράς και 

αναμένεται να επιδεινωθεί υπό τις κλιματολογικές προβλέψεις RCP4.5 και 

RCP8.5. 

Οι εκτιμήσεις του ESDAC και οι εκτιμήσεις της έκθεσης αξιολόγησης του 2019 για την 

διάβρωση διαφέρουν από τις εκτιμήσεις της έκθεσης κινδύνου. Το ESDAC στον 
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κοινό δείκτη πλαισίου C.42 το ποσοστό της αγροτικής γης με μέτριο κίνδυνο 

διάβρωσης γύρω στο 30,5% δηλαδή πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο της Εθνικής 

Έκθεσης. Αυτό οφείλεται στο ότι ο ορισμός της διάβρωσης σε κατηγορίες είναι 

διαφορετικός, τα υποδείγματα που χρησιμοποιούν οι δύο προσεγγίσεις για τη 

διάβρωση είναι διαφορετικά (PESERA για την εθνική έκθεση και RUSLE για το 

ESDAC) και φυσικά το ESDAC έχει μόνο αγροτικά εδάφη και όχι όλα τα εδάφη.  

Εκτενής αναφορά για τον άνθρακα, οργανικό και ολικό, στο έδαφος της Κύπρου 

γίνεται στην παρουσίαση του Στόχου 5 στο μέρος που αφιερώνεται στο έδαφος.   

4.2 Κλιματική Αλλαγή, Προσαρμογή και Μετριασμός  

 

 
4.2.1 Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

Η Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για τη Προσαρμογή στην Κλιματική 

Αλλαγή48 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18/5/2017 (Αρ. Απόφασης 

82.555, Ε.Ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 699). Η διαδικασία κατάρτισης της 

Εθνικής Στρατηγικής ξεκίνησε, σε πρώτο στάδιο, στα πλαίσια του 

συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+ CYPADAPT, όπου 

υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:  

• Καταγραφή των παρατηρούμενων κλιματικών αλλαγών στην Κύπρο. 

• Εκτίμηση των επιπτώσεων των παρατηρούμενων κλιματικών αλλαγών, της 

υφιστάμενης ικανότητας προσαρμογής και της ευπάθειας της Κύπρου σε 

αυτές τις κλιματικές αλλαγές. 

• Εκτίμηση των μελλοντικών κλιματικών αλλαγών στην Κύπρο με τη χρήση 

κλιματικών μοντέλων. 

• Εκτίμηση των επιπτώσεων των μελλοντικών κλιματικών αλλαγών, της 

μελλοντικής ικανότητας προσαρμογής και της ευπάθειας της Κύπρου. 

• Καταγραφή προτεινόμενων δράσεων προσαρμογής στις επιπτώσεις των 

κλιματικών αλλαγών. 

• Ιεράρχηση των δράσεων προσαρμογής. 

Στη συνέχεια ακολούθησε η εκπόνηση ειδικής μελέτης για την εκτίμηση 

κατηγοριοποίησης των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή49, ώστε σε συνδυασμό με 

                                                
48 Το παράρτημα Ι της Έκθεσης. 
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/C15CD89954708638C2257FF10
03494BD/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%84%CF%81%CE
%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%C
E%B7%CE%BD%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%
AE%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE
%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE.pdf  
Η συνολική έκθεση στο πλαίσιο του CYPADAPT βρίσκεται στο: 
http://cypadapt.uest.gr/wp-content/uploads/20141219/deliverable_5.1_greek.pdf  
49 Η μελέτη είναι προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στο σύνδεσμο: 
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/C15CD89954708638C2257FF10
03494BD/$file/Evidence-Report-FINAL.pdf  

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/C15CD89954708638C2257FF1003494BD/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/C15CD89954708638C2257FF1003494BD/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/C15CD89954708638C2257FF1003494BD/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/C15CD89954708638C2257FF1003494BD/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/C15CD89954708638C2257FF1003494BD/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/C15CD89954708638C2257FF1003494BD/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE.pdf
http://cypadapt.uest.gr/wp-content/uploads/20141219/deliverable_5.1_greek.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/C15CD89954708638C2257FF1003494BD/$file/Evidence-Report-FINAL.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/C15CD89954708638C2257FF1003494BD/$file/Evidence-Report-FINAL.pdf
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τα αποτελέσματα του Προγράμματος LIFE+ CYPADAPT, να καταρτιστεί η Εθνική 

Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Επίσης διενεργήθηκαν η 1η 

και 2η Ετήσια Έκθεση προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση των 

Μέτρων Προσαρμογής της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης Προσαρμογής στην 

Κλιματική Αλλαγή (2018)50 .  

Όλες οι πληροφορίες και τα επιστημονικά δεδομένα για τις πιθανές επιπτώσεις και 

την τρωτότητα που παρουσιάζονται στην SWOT βασίζονται στα αποτελέσματα του 

προγράμματος LIFE – CYPADPT (Development of a national strategy for adaptation 

to climate change adverse impacts in Cyprus - LIFE10 ENV/CY/000723). Οι δύο 

σημαντικότερες παράμετροι κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο εντοπίζονται, με βάση 

την ανωτέρω ολοκληρωμένη μελέτη, στις παρατηρηθείσες αλλαγές στη θερμοκρασία 

και στις βροχοπτώσεις και στη μελλοντική εξέλιξή τους με βάση σενάρια 

(προβλέψεις). Οι προσομοιώσεις  με υψηλής χωρικής ανάλυσης «περιοχικά 

κλιματικά μοντέλα» (RCMs), καταδεικνύουν τις ήδη υπάρχουσες τάσεις του κλίματος, 

δηλαδή αύξηση της θερμοκρασίας, μείωση της βροχόπτωσης και επιδείνωση των 

ακραίων φαινομένων. 

Για την θερμοκρασία, η μελέτη συμπεραίνει ότι για την περίοδο 2021–2050 η αύξηση 

της ετήσιας μέγιστης θερμοκρασίας θα φτάσει τους 1.3–1.9°C (χάρτης 4.4). Οι 

ορεινές περιοχές του Τροόδους παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση της μέγιστης 

θερμοκρασίας η οποία φτάνει τους 1.9°C ενώ στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές της 

ενδοχώρας αναμένεται αύξηση της τάξης των 1.6°C. Στις δυτικές και νότιες περιοχές 

η αύξηση της μέγιστης θερμοκρασίας που προβλέπεται είναι 1.4°C και 1.5°C 

αντίστοιχα ενώ στις ανατολικές περιοχές αναμένεται αύξηση περίπου 1.3°C. Όσον 

αφορά την περίοδο 2071–2100, αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη αύξηση η οποία 

κυμαίνεται μεταξύ 3.0°C–4.2°C (χάρτης 4.5). Η μεγαλύτερη αύξηση της μέγιστης 

θερμοκρασίας, 4.2°C, προβλέπεται στις ορεινές περιοχές, αλλά και στην ενδοχώρα η 

αύξηση προβλέπεται σημαντική και φτάνει τους 3.5°C. Στις δυτικές, νότιες και 

ανατολικές περιοχές και παράλια αναμένεται αύξηση περίπου 3.0°C. 

 

                                                
50 Η 1η ετήσια έκθεση βρίσκεται στο: 
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/C15CD89954708638C2257FF10
03494BD/$file/1%CE%B7%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%8
1%CE%BF%CF%82%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%
20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF.pdf  
Η 2η ετήσια έκθεση βρίσκεται στο: 
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/C15CD89954708638C2257FF10
03494BD/$file/2%CE%B7%20%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%8
1%CE%BF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%85%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%
BD%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B7%20%CF
%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%91_19.11.2019_FINAL.pdf  

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/C15CD89954708638C2257FF1003494BD/$file/1%CE%B7%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/C15CD89954708638C2257FF1003494BD/$file/1%CE%B7%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/C15CD89954708638C2257FF1003494BD/$file/1%CE%B7%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/C15CD89954708638C2257FF1003494BD/$file/1%CE%B7%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF.pdf
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Χάρτης 4.4. Αλλαγές στη μέση ετήσια μέγιστη θερμοκρασία της περιόδου 2021 – 2050 σε 
σχέση με την περίοδο αναφοράς 1961 – 1990. 

 
Πηγή: Εικόνα 13, σελ. 2-10, Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Κλιματική Αλλαγή,  

Παραδοτέο 5.1 προγράμματος CYPADAPT, LIFE10 ENV/CY/000723. 

Σχετικά με τα ακραία φαινόμενα καύσωνα, για την περίοδο 2021 – 2050 υπολογίζεται 

ότι ο ετήσιος αριθμός των πολύ ζεστών ημερών (θερμοκρασία άνω των 35°C) 

αναμένεται να αυξηθεί σε 34 ημέρες στις περιοχές της ενδοχώρας, 30 στις ορεινές 

περιοχές, 19 στις νότιες και 17 στις ανατολικές. Τη μικρότερη αύξηση των πολύ 

ζεστών ημερών παρουσιάζουν οι δυτικές περιοχές (Επαρχία Πάφου) όπου είναι της 

τάξης των 2-5 ημερών. Μεγαλύτερες αλλαγές στις πολύ ζεστές ημέρες αναμένονται 

για την περίοδο 2071–2100. Σε όλη την περιοχή μελέτης αναμένονται αυξήσεις της 

τάξης των 50–60 ημερών εκτός της χερσονήσου του Ακάμα και της ευρύτερης 

περιοχής της Αγίας Νάπας όπου η αύξηση είναι της τάξης των 5 ημερών. Οι περίοδοι 

ξηρασίας αναμένεται να γίνουν πιο συχνές στο κοντινό και απώτερο μέλλον στην 

Κύπρο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, για την περίοδο 2021–

2050, αναμένεται αύξηση των ξηρών ημερών, δηλαδή αυτών με βροχόπτωση 

μικρότερη των 0.5 mm, της τάξης των 4-6 ημερών στις παράκτιες περιοχές και 10-12 

ημερών στις ορεινές περιοχές και στις περιοχές τις ενδοχώρας. Όσον αφορά την 

περίοδο 2071–2100, αναμένονται μεγαλύτερες αλλαγές στον αριθμό των ξηρών 

ημερών.  
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Χάρτης 4.5. Αλλαγές στη μέση ετήσια μέγιστη θερμοκρασία της περιόδου 2071–2100 σε 
σχέση με την περίοδο αναφοράς 1961–1990. 

 
Πηγή: Εικόνα 14, σελ. 2-11, Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Κλιματική Αλλαγή,  

Παραδοτέο 5.1 προγράμματος CYPADAPT, LIFE10 ENV/CY/000723. 

Όλα τα αποτελέσματα των αλλαγών των σημαντικότερων κλιματικών παραμέτρων, η 

ανωτέρω μελέτη τα συγκεντρώνει σε ένα πίνακα που εδώ αναπαράγεται στον πίνακα 

4.6.  Με βάση την IPCC, τρωτότητα (vulnerability) είναι ο βαθμός στον οποίο ένα 

σύστημα είναι ευάλωτο, και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις μη αναστρέψιμες 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβάνοντας τις διακυμάνσεις του 

κλίματος και τα ακραία φαινόμενα. Η τρωτότητα είναι μια λειτουργία τύπου, έκτασης 

και ποσοστού της κλιματικής αλλαγής, στην οποία ένα σύστημα είναι εκτεθειμένο, της 

ευαισθησίας του και της προσαρμοστικής ικανότητάς του. Στο Εθνικό Σχέδιο 

Προσαρμογής της Κύπρου, η τρωτότητα μετρήθηκε ως: 

Τρωτότητα =  (Ευαισθησία x Έκθεση) – Ικανότητα προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή 

Όπου το γινόμενο ευαισθησίας και έκθεσης ονομάζεται επίπτωση. Η έκθεση 

(exposure) είναι η φύση και ο βαθμός έκθεσης ενός συστήματος σε σημαντικές 

μεταβολές του κλίματος (χαρακτήρας, μέγεθος, συχνότητα κλιματικού φαινομένου). Η 

ευαισθησία (sensitivity) είναι ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται το σύστημα, είτε 

δυσμενώς είτε θετικά, από κλιματικά ερεθίσματα. Η ικανότητα προσαρμογής 

(adaptive capacity) είναι η ικανότητα του συστήματος ή της κοινωνίας, να 

προσαρμόζεται στην κλιματική αλλαγή (τόσο στις μεταβολές όσο και στα ακραία 

καιρικά φαινόμενα), να μετριάζει πιθανές καταστροφές και να αξιοποιεί ευκαιρίες ή να 

αντεπεξέρχεται στις συνέπειες.  
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Πίνακας 4.6. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των αλλαγών στις σημαντικότερες κλιματικές 
παραμέτρους για τις περιόδους 2021-2050 & 2071-2100 σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 
1961-1990. 

 

Πηγή: Πίνακας 1, σελ. 2-17, Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Κλιματική Αλλαγή,  

Παραδοτέο 5.1 προγράμματος CYPADAPT, LIFE10 ENV/CY/000723. 

Για τους παράγοντες που ενδιαφέρουν την SWOT οι πίνακες τρωτότητας για τους 

υδατικούς πόρους, τα εδάφη, τις παράκτιες ζώνες, τη βιοποικιλότητα, την γεωργία και 

τα δάση που παρατίθενται κατωτέρω στους πίνακες .  

Πίνακας 4.7. Ευπάθεια στην Κλιματική Αλλαγή στους Υδατικούς Πόρους 

 

Πηγή: Πίνακας 5, σελ. 3-8, Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Κλιματική Αλλαγή,  

Παραδοτέο 5.1 προγράμματος CYPADAPT, LIFE10 ENV/CY/000723. 
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Πίνακας 4.8. Ευπάθεια στην Κλιματική Αλλαγή στο Έδαφος 

 

Πηγή: Πίνακας 9, σελ. 3-28, Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Κλιματική Αλλαγή,  

Παραδοτέο 5.1 προγράμματος CYPADAPT, LIFE10 ENV/CY/000723. 

Πίνακας 4.9.  Ευπάθεια στην Κλιματική Αλλαγή στις Παράκτιες Ζώνες 

 

Πηγή: Πίνακας 12, σελ. 3-40, Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Κλιματική Αλλαγή,  

Παραδοτέο 5.1 προγράμματος CYPADAPT, LIFE10 ENV/CY/000723. 

Πίνακας 4.10. Ευπάθεια στην Κλιματική Αλλαγή στη Βιοποικιλότητα 

 

Πηγή: Πίνακας 15, σελ. 3-52, Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Κλιματική Αλλαγή,  

Παραδοτέο 5.1 προγράμματος CYPADAPT, LIFE10 ENV/CY/000723. 



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της κυπριακής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών 
(Ανάλυση SWOT)  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  21.04.2021 133 

Πίνακας 4.11. Ευπάθεια στην Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία 

 

Πηγή: Πίνακας 18, σελ. 3-67, Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Κλιματική Αλλαγή,  

Παραδοτέο 5.1 προγράμματος CYPADAPT, LIFE10 ENV/CY/000723. 

 

Πίνακας 4.12. Ευπάθεια στην Κλιματική Αλλαγή στα Δάση 

 

Πηγή: Πίνακας 21, σελ. 3-79, Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Κλιματική Αλλαγή,  

Παραδοτέο 5.1 προγράμματος CYPADAPT, LIFE10 ENV/CY/000723. 

 

Ο πίνακας 4.13 παρουσιάζει περιληπτικά την ευπάθεια των κύριων τομέων του 

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων όπως έχουν βαθμολογηθεί από το Εθνικό 

Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Κλιματική Αλλαγή. Κανένας τομέας δεν 

βρίσκεται στην πολύ υψηλή κλίμακα. Στην  κατηγορία της υψηλής τρωτότητας 

εντάσσεται μόνο η διαθεσιμότητα πόσιμου νερού στις ορεινές περιοχές. Στην 

κατηγορία μέτρια προς υψηλή τρωτότητα κατατάσσονται έντεκα (11) τομείς μεταξύ 

των οποίων όλοι οι τομείς βιοποικιλότητας, η απόδοση καλλιεργειών, οι δασικές 

πυρκαγιές και η υγεία των δασών, η διαθεσιμότητα του νερού άρδευσης στις ορεινές 

περιοχές, η ποιότητα των υπόγειων νερών και οι ξηρασίες, και η απερήμωση.   
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Πίνακας 4.13. Περιληπτική παρουσίαση των τομέων υψηλής έως χαμηλής ευπάθειας στην 
Κύπρο. 

Τρωτότητα 

Ύδατα 

Υψηλή Μέτρια Υψηλή Μέτρια Χαμηλή 
   Διαθεσιμότητα 

πόσιμου νερού σε 
αστικές περιοχές 

Διαθεσιμότητα 
πόσιμου νερού σε 

ορεινές περιοχές 

   

  Διαθεσιμότητα νερού 
Άρδευσης σε πεδινές 

και παράκτιες 
περιοχές 

 

 Διαθεσιμότητα νερού 
Άρδευσης σε ορεινές 

περιοχές 

  

   Ποιότητα νερού 
επιφανειακών υδάτων 

 Ποιότητα νερού υπογείων 
υδάτων 

  

   Πλημμύρες 

 Ξηρασίες   

Έδαφος 

Υψηλή Μέτρια Υψηλή Μέτρια Χαμηλή 
  Διάβρωση  

   Αλάτωση 

 Απερήμωση   

Παράκτιες Ζώνες 

Υψηλή Μέτρια Υψηλή Μέτρια Χαμηλή 
   Παράκτιες πλημμύρες 

   Παράκτια διάβρωση 

Βιοποικιλότητα 

Υψηλή Μέτρια Υψηλή Μέτρια Χαμηλή 
 Χερσαία οικοσυστήματα   

 Οικότοποι 
προτεραιότητας που 
απαντούν στο νησί, 
παράκτιοι οικότοποι 

σπάνιων και 
ενδημικών ειδών  

  

 Θαλάσσια οικοσυστήματα   

 Υγροτοπικά και ποτάμια 
οικοσυστήματα 

  

Γεωργία 

Υψηλή Μέτρια Υψηλή Μέτρια Χαμηλή 
 Απόδοση καλλιεργειών   

  Ζημιές λόγω ακραίων 
καιρικών 

φαινομένων 

 

Δάση 

Υψηλή Μέτρια Υψηλή Μέτρια Χαμηλή 
 Νέκρωση, προσβολή από 

επιβλαβείς οργανισμούς 
  

 Δασικές πυρκαγιές   

Πηγή: Πίνακες 4.7 έως και 4.13 της παρούσας  έκθεσης .  

Ιδιαίτερα για τις καλλιέργειες, η μελέτη κινδύνου έχει εκτιμήσει τις επιπτώσεις στην 

απόδοση των σημαντικότερων καλλιεργειών για την Κύπρο (πίνακας 4.14). Σχεδόν 

όλες οι καλλιέργειες θα υποστούν αρνητικές συνέπειες από μέτριες μέχρι σημαντικές 
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έως και -20% από τα σημερινά τους επίπεδα. Η καλλιέργεια σίτου είναι η μοναδική 

στην οποία μπορεί να υπάρχουν σημαντικές θετικές επιπτώσεις από την κλιματική 

αλλαγή. Επίσης θα πρέπει να εξετασθεί και η γεωγραφική διασπορά των 

επιπτώσεων η οποία φαίνεται πολύ πιο σοβαρή στην ανατολική και νότια πλευρά της 

χώρας.  

Πίνακας 4.14: Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής (διάφορα υποδείγματα) στην απόδοση των 
καλλιεργειών.  

 

Πηγή: Πίνακας 3.2 της μελέτης «Climate Change Risk Assessment. Contract No. 22/2014» σελ. 23.  

 

Τέλος, η κλιματική αλλαγή θα επιταχύνει φαινόμενα απερήμωσης στην Κύπρο. Η 

απερήμωση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα αφού σχετική μελέτη (I.A.CO, 2007) έδειξε 

ότι 57% των εδαφών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, 42,3% είναι ευαίσθητα στην 

απερήμωση και 0,7% των εδαφών χαρακτηρίστηκε ως δυνητικά απειλούμενο από 

απερήμωση (χάρτης 4.6). Καμία περιοχή δεν θεωρήθηκε μη απειλούμενη από 

απερήμωση ενώ οι λιγότερο απειλούμενες περιοχές βρίσκονται σε υψηλά υψόμετρα. 

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κύπρου που απορρέουν από τις 

πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της 

Απερήμωσης, έχει ετοιμαστεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για την Καταπολέμηση 
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της Απερήμωσης και τον περιορισμό των συνεπειών της ξηρασίας51. Στο ΕΣΔ γίνεται 

προσδιορισμός των απειλούμενων περιοχών, εκτίμηση της ακολουθούμενης 

πολιτικής και μέτρων, της ανάγκης εισαγωγής αποτελεσματικότερων θεσμικών 

ρυθμίσεων/διαδικασιών και της ανάγκης προώθησης της αειφόρου εκμετάλλευσης 

των εδαφών και των υδάτινων πόρων για περιορισμό ή αντιστροφή του φαινομένου. 

Τα μέτρα που υλοποιούνται έως τώρα στην Κύπρο και θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν 

μεταξύ άλλων και το φαινόμενο της απερήμωσης περιλαμβάνουν θεσμικές  ρυθμίσεις 

(νόμοι), κρατικά έργα υποδομής και παρεμβάσεις σε επίπεδο ιδιώτη. Ωστόσο, τα 

μέτρα αυτά απαιτούν ενίσχυση και συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων  

φορέων (επιχειρήσεις, ρυθμιστικές αρχές, κ.λπ.) όλων των τομέων (γεωργία, 

κτηνοτροφία, δάση, υδάτινοι πόροι, τουρισμός, οικιστική ανάπτυξη, βιομηχανία) για 

την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. 

Χάρτης 4.6: Περιοχές Ευαίσθητες στην Απερήμωση. 

 
Πηγή: Χάρτης 19 του ΕΣΔ 

 

Από την αξιολόγηση στην ευαισθησία ερημοποίησης στην Κύπρο, βάσει του 

μοντέλου MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land Use) προέκυψε ότι η 

αναμενόμενη μείωση των βροχοπτώσεων και αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα, σε 

συνδυασμό με την αύξηση του δείκτη ξηρότητας, θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της 

ευαισθησίας του συνόλου του εδάφους της Κύπρου στην ερημοποίηση. Τα 

αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης παρουσιάζονται εποπτικά στον χάρτη 4.7. που 

ακολουθεί. Το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ 

                                                
51 Το Σχέδιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διεύθυνση: 
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/CC24A92413BD2E5DC225802F003F
D977/$file/Desertification-FinalReport.pdf  

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/CC24A92413BD2E5DC225802F003FD977/$file/Desertification-FinalReport.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/CC24A92413BD2E5DC225802F003FD977/$file/Desertification-FinalReport.pdf
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σημαντικό μέρος των ορεινών περιοχών βρίσκεται στην κατηγορία «ευαίσθητη 

κατάσταση 2 και 3). 

Χάρτης 4.7. Ευαισθησία του συνόλου του νησιού της Κύπρου στην ερημοποίηση. 

 
Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μελέτη για την εθνική εκτίμηση 

κινδύνων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή «Climate Change Risk Assessment, Land desertification», 

2016). 

 

4.2.2 Προσαρμογή (Adaptation) 

Η «Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή»52 - Παράρτημα Ι 

αξιολόγησε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο γεωργικό τομέα και έθεσε δύο 

κεντρικές προτεραιότητες: 

• την επίπτωση στην απόδοση των καλλιεργειών κυρίως λόγω μειωμένης 

διαθεσιμότητας νερού άρδευσης υπό την υπόθεση της αύξησης των 

απαιτήσεων των καλλιεργειών σε νερό 

• την επίπτωση και τις καταστροφικές συνέπειες από την ενδεχόμενη αύξηση 

των ακραίων καιρικών φαινομένων  

 

 

 

 

                                                
52 Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Η Εθνική Στρατηγική έχει τις βάσεις της στο πρόγραμμα 

CYPADAPT (LIFE10 ENV/CY/000723) η ιστοσελίδα του οποίου έχει όλα τα παραδοτέα του έργου.  
52 Σχετικές δημοσιεύσεις ερευνητών του ΙΓΕ αναδεικνύουν την μεγάλη τοπική μεταβλητότητα αυτών των φαινομένων 
και υπολογίζουν τις «καθαρές ανάγκες άρδευσης – Net Irrigation requirements» για τις κυριότερες καλλιέργειες της 
Κύπρου. A. Christou, P. Dalias And D. Neocleous. 2017. Spatial and temporal variations in evapotranspiration and 
net water requirements of typical Mediterranean crops on the island of Cyprus. Journal of Agricultural Science, 155, 
1311–1323. Τις αναμενόμενες μεταβολές στις αποδόσεις των καλλιεργειών υπολογίζει επίσης και η μελέτη «Climate 
Change Risk Assessment» (σελ. 24). 
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/276491E82F8428E1C22580C30034ABF2/$file/Eviden
ce-Report-v1_final.pdf    

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/C15CD89954708638C2257FF1003494BD/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE.pdf
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Επίπτωση Αποτέλεσμα Δράση προσαρμογής 

• Ξηρασία • Έλλειψη νερού 

άρδευσης 

• Τα δάση γίνονται 

ευπαθή στη ξηρασία, 

τους εχθρούς και τις 

ασθένειες 

 

• Δίκτυα ανακυκλωμένου νερού 

• Έμφαση σε μη υδροβόρες, παραδοσιακές 

καλλιέργειες 

• Γενετικό υλικό ανθεκτικό στη ξηρασία 

• Τεχνολογίες πληροφορικής για άρδευση ακριβείας 

• Μείωση των δεικτών εξάτμισης 

• Ακραία καιρικά 

φαινόμενα 

• Συχνότερες 

καταστροφές 

• Μέτρα πρόληψης/ πρόγνωσης 

• Γεωργική ασφάλιση 

• Ενέργεια • Αξιοποίηση ΑΠΕ • Ηλιακή 

• Απόβλητα γεωργικών και κτηνοτροφικών 

μονάδων 

 

Επιπρόσθετα, αυξάνεται ο κίνδυνος των πυρκαγιών αλλά και των καταστροφικών 

συνεπειών που επιφέρουν (ενδεχόμενη διάβρωση, πλημμυρικά φαινόμενα, κ,λπ).  

Η «Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» επίσης 

αναφέρεται στους τομείς των «Υδάτινων Πόρων», των «Εδαφικών Πόρων», της 

«Βιοποικιλότητας» και της «Ενέργειας» που σχετίζονται άμεσα με το γεωργικό τομέα. 

Για τους «Υδάτινους Πόρους» αναδεικνύεται ως πρώτη προτεραιότητα η ευπάθεια 

της διαθεσιμότητας πόσιμου νερού και νερού άρδευσης στις ορεινές περιοχές που 

ήδη έχουν μικρή ικανότητα προσαρμογής λόγω ανεπάρκειας υδατικών έργων. Η 

δεύτερη προτεραιότητα είναι η διαθεσιμότητα νερού άρδευσης στις πεδινές και 

παράκτιες περιοχές, η ποιότητα των υπογείων υδάτων και η ξηρασία.  

Για τους «Εδαφικούς Πόρους», η πρώτη προτεραιότητα είναι η απερήμωση που, 

όπως αναφέρει η «Στρατηγική», εντείνεται από τη διάβρωση, τη συμπίεση, τη 

ρύπανση και την αλάτωση του εδάφους. Δεύτερη προτεραιότητα στους «Εδαφικούς 

Πόρους» αναδεικνύεται η διάβρωση, λόγω του ότι τα εδάφη είναι πιο ευάλωτα μετά 

από παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας. Τρίτη προτεραιότητα είναι η αλάτωση των 

εδαφών που προκαλείται από υδροφορείς που έχουν υποστεί υφαλμύρινση.  

Για τον τομέα «Βιοποικιλότητας» η πρώτη προτεραιότητα είναι τα χερσαία και 

υγροτοπικά οικοσυστήματα που θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα και είναι ήδη 

περιορισμένα από την μειωμένη διαθεσιμότητα νερού, Δεύτερη προτεραιότητα είναι 

τα θαλάσσια οικοσυστήματα με κύρια απειλή την εισβολή χωροκατακτητικών ξένων 

ειδών. Από τους οικοτόπους, την μεγαλύτερη επίπτωση αναμένεται να έχουν ο 1150 

(Παράκτιες λιμνοθάλασσές), ο 9530 (Μαύρη Πεύκη) και ο 6460 (Τυρφώνες του 

Τροόδους). 

Για τον τομέα της «Ενέργειας» η πρώτη προτεραιότητα είναι η προαγωγή των 

Ανανεώσιμων Πηγών (ΑΠΕ) και κυρίως της ηλιακής και της αιολικής. 

Η «Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» αναφέρει μία 

σειρά μέτρων που πρέπει να ληφθούν στους τομείς της Γεωργίας και των Δασών. Για 
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την Γεωργία τα προτεινόμενα Μέτρα Προσαρμογής, πολλά από τα οποία έχουν 

ενσωματωθεί στο ΠΑΑ 2014-2020, περιλαμβάνουν: 

1. Παροχή κινήτρων στους γεωργούς για τη χρήση ανακυκλωμένου νερού για την 

άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών 

• Χαμηλότερη τιμολόγηση χρήσης ανακυκλωμένου νερού 

• Πρόστιμα για υπεράντληση υπογείων υδάτων 

• Προληπτικά μέτρα παρακολούθησης της ποιότητας των επεξεργασμένων 

λυμάτων 

• Εκστρατείες ενημέρωσης αγροτών για τα οφέλη από τη χρήση 

ανακυκλωμένου νερού 

2.  Προσδιορισμό και προώθηση της χρήσης γηγενούς και τοπικά προσαρμοσμένου 

γενετικού υλικού (φυτικού και ζωικού) 

• Προώθηση της έρευνας για τον προσδιορισμό του γενετικού υλικού με 

ιδιότητες για την κλιματική αλλαγή 

• Διατήρηση στην Τράπεζα Σπόρων του υλικού και πολλαπλασιασμό του 

• Ενημέρωση αγροτών για την επιλογή κατάλληλου υλικού 

• Ενίσχυση των μέτρων του ΠΑΑ για καλλιέργεια και εκτροφή 

• Χρήση μεικτών συστημάτων παραγωγής αγροτικών ζώων 

• Προώθηση της έρευνας για τον χαρακτηρισμό και τη βελτίωση της 

ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας στην κλιματική αλλαγή των ντόπιων 

φυλών παραγωγικών ζώων 

3. Βελτίωση της απόδοσης της χρήσης του νερού για άρδευση με εφαρμογή 

ορθολογικού αρδευτικού προγραμματισμού 

• Εφαρμογή κατάλληλου σχεδιασμού άρδευσης 

• Χρήση οργάνων μέτρησης εδαφικής υγρασίας 

• Λειτουργία συστημάτων ενημέρωσης των αγροτών για σχεδιασμό άρδευσης 

• Ενίσχυση των κινήτρων για την εφαρμογή των σχετικών μέτρων από το ΠΑΑ 

4. Βελτίωση της απόδοσης στη χρήση νερού για άρδευση με χρήση προηγμένων 

συστημάτων και συντήρηση των υφισταμένων 

• Συντήρηση υφισταμένων συστημάτων  

• Έρευνα για υιοθέτηση νέων (π,χ, υπόγεια άρδευση)  

• Διερεύνηση υιοθέτησης ελλειμματικής άρδευσης 
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• Παροχή οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης στους αγρότες για 

επιλογή/εγκατάσταση/συντήρηση συστημάτων άρδευσης 

5. Προώθηση της έρευνας για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη 

γεωργία και κτηνοτροφία 

6. Προώθηση της χρήσης λιγότερο υδροβόρων ή ξηρικών καλλιεργειών 

• Έρευνα για τον προσδιορισμό και τη χρήση καλλιεργειών με χαμηλότερες 

απαιτήσεις σε άρδευση 

• Αντικατάσταση των καλλιεργειών που αποφέρουν χαμηλά κέρδη σε σχέση με 

τις απαιτήσεις τους σε νερό 

• Ενίσχυση της παροχής κινήτρων από το ΠΑΑ για την υιοθέτηση λιγότερο 

υδροβόρων καλλιεργειών 

Για τον τομέα των Δασών τα προτεινόμενα Μέτρα Προσαρμογής περιλαμβάνουν: 

1. Ανάπτυξη και εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδίου για την προσαρμογή των δασών 

της Κύπρου στην κλιματική αλλαγή 

2. Αναδάσωση/αποκατάσταση πυρόπληκτων δασικών περιοχών 

3. Επιλογή και χρήση κατάλληλων δασικών ειδών με υψηλή ανθεκτικότητα σε 

δυσμενείς κλιματικές συνθήκες 

4. Έρευνα, συλλογή και συστηματική παρακολούθηση των επιδράσεων των 

βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή  

5. Εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης διάγνωσης επιδημιών από επιβλαβείς 

οργανισμούς 

6. Έλεγχος των πληθυσμών των επιβλαβών οργανισμών 

7. Ανάπτυξη διαχειριστικών μέτρων για έλεγχο των εισβλητικών και ξενικών ειδών 

8. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης πυρκαγιών 

9. Ενίσχυση των μέτρων καταστολής των πυρκαγιών 

10. Προστασία ιδιωτικών δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές 

Σημαντικές για την γεωργία είναι επίσης και οι προτάσεις μέτρων της «Εθνικής 

Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» για τα εδάφη. Τα μέτρα 

αυτά περιλαμβάνουν: 

1. Ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίου Μέτρων για την Καταπολέμηση της 

Απερήμωσης στην Κύπρο 

2. Συνέχιση και αύξηση των αγρο-περιβαλλοντικών μέτρων του ΠΑΑ με έμφαση 

στις ορεινές περιοχές και τις περιοχές που απειλούνται από απερήμωση και 

περιλαμβάνουν: 
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• Φυτοκάλυψη/εδαφοκάλυψη 

• Αμειψισπορά 

• Συγκαλλιέργεια  

• Φροντίδα εγκαταλειμμένων αγροτικών ή δασικών εκτάσεων 

• Φυσικοί φράκτες 

• Βιολογική γεωργία 

• Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής 

• Χρήση μεικτών συστημάτων παραγωγής αγροτικών ζώων και αειφόρο 

διαχείριση σε βοσκοτόπους και κτηνοτροφικές μονάδες 

• Συντηρητικό όργωμα 

• Αναβαθμίδες 

3. Έλεγχος της παράνομης βόσκησης με την επαναφορά της αγροφυλακής, 

εκσυγχρονισμό του Νόμου περί Αιγών και επέκτασή του σε όλες τις περιοχές  

4. Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου για την αειφόρο χρήση της γης  

 

Η 2η Ετήσια Έκθεση προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση των 

Μέτρων Προσαρμογής της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης Προσαρμογής στην 

Κλιματική Αλλαγή (2018) προτείνει, σχετικά με τη γεωργία και τους φυσικούς πόρους 

την εκπόνηση των κατωτέρω μελετών: 

4 Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων αστικής προέλευσης 

μετά από αυστηρό έλεγχο της καταλληλότητάς τους (μέτρο Α4, Νερό & 

Γεωργία).  

Κόστος: δεν έχει εκτιμηθεί. 

5 Ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίου Μέτρων για την Καταπολέμηση/ ανάσχεση της 

Απερήμωσης στην Κύπρο (μέτρο Β1, Έδαφος).  

Κόστος: €1.000.000. 

6 Έλεγχος της παράνομης και ελεύθερης βόσκησης με την επαναφορά της 

αγροφυλακής, εκσυγχρονισμό του νόμου Περί Αιγών και επέκτασή του σε όλες 

τις περιοχές της Κύπρου (μέτρο Β3, Έδαφος).  

Κόστος: €80.000. 

7 Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου για την αειφόρο χρήση της γης (μέτρο Β4, 

Έδαφος). 

Κόστος: €100.000. 

8 Προώθηση της έρευνας σε θέματα που αφορούν τη βιοποικιλότητα και την 

κλιματική αλλαγή (μέτρο Δ4, βιοποικιλότητα).  
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Κόστος: €250.000. 

9 Προσδιορισμός και προώθηση της χρήσης γηγενούς και άλλου γενετικού υλικού 

(φυτικού και ζωικού) προσαρμοσμένο στις εδαφό – κλιματολογικές συνθήκες 

που θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή (μέτρο Ε2, γεωργία).  

Κόστος: €350.000. 

Από την ανάλυση και ανάγνωση των παραπάνω, είναι σαφές ότι οι προσπάθειες 

προσαρμογής έχουν δύο αιχμές. Την προσφορά και ζήτηση νερού για άρδευση και 

την προσαρμογή και προστασία των καλλιεργειών από την εξέλιξη των βασικών 

μεγεθών και των ακραίων φαινομένων από την κλιματική αλλαγή. Το διάγραμμα 4.8 

δείχνει την εξέλιξη του δείκτη κοινού πλαισίου C.39 όπου, ανάλογα με τις καιρικές 

συνθήκες η γεωργία φτάνει πιά να καταναλώνει το 75% του διαθέσιμου νερού. Το 

2019 παραχωρήθηκαν συνολικά 51,2 ΕΚΜ νερού για άρδευση. Η Ετήσια Έκθεση του 

Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων53 για το 2019 αναφέρει ότι τα 31.9 ΕΚΜ προήλθαν 

από τα φράγματα, τα 11.9 ΕΚΜ από το ανακυκλωμένο νερό και τα 7.4 ΕΚΜ από 

γεωτρήσεις. Το διάγραμμα 4.9 αντίστοιχα δείχνει την εξέλιξη του δείκτη 

εκμετάλλευσης νερού και την πιθανότητα υδατοπενίας στην Κύπρο. Οι αρδευόμενες 

εκτάσεις παρουσιάζουν διαρκή μείωση. Ο δείκτης κοινού πλαισίου C.20 δείχνει ότι οι 

αρδευόμενες εκτάσεις μειώθηκαν από το 2010 κατά σχεδόν 17% από 28,290 ha σε 

23,490 ha.  

Διάγραμμα 4.8: Απόληψη νερού συνολικά και για άρδευση και ποσοστό απόληψης για 
άρδευση στη συνολική απόληψη. 

 

Πηγή: Eurostat, μεταβλητή (env_wat_abs). Για τα έτη 2016 και 2017 τα δεδομένα από εκτιμήσεις του 

Υπουργείου Γεωργίας. 

                                                
53 Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στο: 
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/ED6AFEE4961B70E3C22581CD002E43BE/$file/%CE%95%
CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20
2019.pdf  

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/ED6AFEE4961B70E3C22581CD002E43BE/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202019.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/ED6AFEE4961B70E3C22581CD002E43BE/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202019.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/ED6AFEE4961B70E3C22581CD002E43BE/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202019.pdf
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Διάγραμμα 4.9: Δείκτης Εκμετάλλευσης του Νερού – Water Exploitation Index. 

Πηγή: Eurostat, Sustainable Development Goal, μεταβλητή: sdg_06_60 

Η διαδικασία προσαρμογής στοχεύει την προσφορά με υποκατάσταση νερού 

άρδευσης με επαναχρησιμοποίηση νερού εκεί όπου αυτό είναι δυνατό, και με μείωση 

των διαρροών του συστήματος αποθήκευσης και διανομής που θα αυξήσει το προς 

προσφορά νερό. Την πλευρά της ζήτησης την στοχεύει με προώθηση λιγότερο 

υδροβόρων καλλιεργειών, παραδοσιακών καλλιεργειών προσαρμοσμένων σε 

περισσότερο ξηρικές συνθήκες ή και καλλιέργειες που βασίζονται αποκλειστικά στη 

βροχή (rainfed). Επιπλέον γίνεται προσπάθεια για την εφαρμογή ενός κανονιστικού 

πλαισίου ελέγχουν της υδροδότησης με καταγραφή και μέτρηση.  

Για τη χρήση ανακυκλωμένου νερού προωθούνται τα εξής έργα: 

1. Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού ∆υτικής Λευκωσίας (Α΄ και Β΄ Φάση): Το έργο 

αποτελείται από δεξαμενή χειμερινής αποθήκευσης νερού στην Ανθούπολη, 

αρδευτικά δίκτυα και αντλιοστάσια. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της δεξαμενής 

καθώς και η κατασκευή του κεντρικού αγωγού μεταφοράς ανακυκλωμένου νερού. 

Προωθείται η κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου άρδευσης και η κατασκευή 2 

αντλιοστασίων. Να σημειωθεί ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 53% και από Εθνικούς Πόρους κατά 

47% (Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020), με ποσοστό ανάκτησης 100%.  

2. Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού Ανατολικής Λευκωσίας: Έχει αρχίσει η κατασκευή 

του, ενώ παράλληλα υλοποιούνται οι τελικές μελέτες που αφορούν στη δεξαμενή 

εξισορρόπησης χωρητικότητας 13.000 m3, στους συνδετικούς αγωγούς και 

σύνοδα έργα καθώς και στην κατασκευή δεξαμενών χειμερινής αποθήκευσης 

ανακυκλωμένου νερού στη Βαθιά Γωνία χωρητικότητας 1.3 εκ. m3 και 1.6 εκ. m3, 

για την επέκταση του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Βαθειάς Γωνιάς και για τη 

μεταφορά και χειμερινή αποθήκευση του ανακυκλωμένου νερού Μιας Μηλιάς 

αντίστοιχα.  
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3. Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού Λεμεσού: Σχεδιάζεται η άμεση κατασκευή αγωγών 

σύνδεσης του υπό ανέγερση από τον ΣΑΛΑ σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 

δυτικής Λεμεσού στα Πολεμίδια, με το υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης 

ανακυκλωμένου νερού, καθώς και έργα αξιοποίησης του ανακυκλωμένου νερού 

που παράγεται από τους σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων Μονής και 

Πολεμιδιών. Θα εκπονηθεί ∆ιαχειριστική Μελέτη (Master Plan) για τη χρήση του 

ανακυκλωμένου νερού ευρύτερης Λεμεσού που θα λαμβάνει υπόψη τις 

μελλοντικά παραγόμενες ποσότητες ανακυκλωμένου νερού από τους Σταθμούς 

Επεξεργασίας Λυμάτων Ανατολικής Λεμεσού (Μονή) και ∆υτικής Λεμεσού 

(Πολεμιδιών). 

4. Χρήση Ανακυκλωμένου Λάρνακας: Το έργο αφορά την μελέτη και κατασκευή 

φράγματος χειμερινής αποθήκευσης στην Τερσεφάνου, χωρητικότητας 3.6 εκ. 

κ.μ. νερού και αγωγών μεταφοράς του ανακυκλωμένου νερού που θα παράγεται 

στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας. Ολοκληρώθηκε η τελική μελέτη 

και προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κατασκευή του Φράγματος Τερσεφάνου ο 

οποίος οδήγησε σε ανάθεση του έργου. Το έργο έχει εγκριθεί για 

συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 

2014-2020. 

Επίσης προτείνεται από την Στρατηγική Μελέτη για τη Διαχείριση των Υδάτων και την 

Αντιμετώπιση της Ανομβρίας54 μια Διαχειριστική Μελέτη για την ενίσχυση των 

αρδευτικών αναγκών της Δυτικής Επαρχίας Λευκωσίας που δεν καλύπτεται από 

μεγάλα έργα.  

Η δεύτερη ενέργεια στην πλευρά της προσφοράς είναι η αντιμετώπιση των διαρροών 

νερού. Δυστυχώς υπάρχουν διαφορετικοί υπολογισμοί για το ύψος της διαρροής και 

συγκεκριμένα:  

1. Η Στρατηγική Μελέτη για τη Διαχείριση των Υδάτων και την Αντιμετώπιση της 

Ανομβρίας του 2019 αναφέρει ότι «Οι απώλειες νερού, γνωστές και ως μη 

τιμολογημένο νερό, στα αστικά δίκτυα εκτιμάται ότι κυμαίνονται από 18% έως 

25% και στις αγροτικές περιοχές από 30% έως 40%» (σελ. 21) και «Η μακρά 

περίοδος ηλιοφάνειας στην Κύπρο έχει ως αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες νερού 

από τα φράγματα και τις λιμνοδεξαμενές η οποία εκτιμάται στο 8% της 

αποθηκευτικής τους ικανότητας» (σελ. 32) 

2. Η Τελική Έκθεση Υδατικής Πολιτικής του 201055 αναφέρει ότι «Επιπλέον των 

απωλειών της μεθόδου άρδευσης, θεωρήθηκε ότι υπάρχουν απώλειες από τα 

έργα κεφαλής, μεταφοράς και διανομής του αρδευτικού νερού οι οποίες και 

εκτιμώνται σε 15%  των αναγκών σε νερό ή περίπου 20 εκατομμύρια κυβικά 

μέτρα» (σελ. 326). 

                                                
54 Μελέτη διαθέσιμη στον ιστότοπο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στο: 
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/all/D075B511901214DAC225850D003E4200/$file/Stratig
iki_Diaxirisis_Ydaton_March_2019.pdf?openelement  
55 Μελέτη διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στο: 
http://www.moa.gov.cy/moa/WDD/wfd.nsf/all/8B051968A3709746C22583E000388C7F/$file/7_ANN
EX_VII_Teliki_Ekthesi_politikis.pdf?openelement  

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/all/D075B511901214DAC225850D003E4200/$file/Stratigiki_Diaxirisis_Ydaton_March_2019.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/all/D075B511901214DAC225850D003E4200/$file/Stratigiki_Diaxirisis_Ydaton_March_2019.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/WDD/wfd.nsf/all/8B051968A3709746C22583E000388C7F/$file/7_ANNEX_VII_Teliki_Ekthesi_politikis.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/WDD/wfd.nsf/all/8B051968A3709746C22583E000388C7F/$file/7_ANNEX_VII_Teliki_Ekthesi_politikis.pdf?openelement
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3. Η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για «Διαχείριση Υδάτινων 

Πόρων στην Κύπρο» αναφέρει για το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ότι «δεν είναι 

σε θέση να υπολογίσει την ακριβή ποσότητα απώλειας νερού, από τις διάφορες 

πηγές μέχρι τον τελικό καταναλωτή, επειδή, μεταξύ άλλων, στα περισσότερα 

φράγματα, είτε δεν υπάρχουν υδρομετρητές στην έξοδο του νερού, είτε, εάν 

υπάρχουν, δεν λειτουργούν, όπως συμβαίνει στο μεγαλύτερο φράγμα της 

Κύπρου, αυτό του Κούρη» (σελ. 107). Παρακάτω αναφέρει ενδεικτικές τιμές 

απωλειών από 25-32% σε επίπεδο έργου για το αρδευτικό Κοκκινοχωριών, 8-

12,9% στο αρδευτικό Λεμεσού, 12,3-17,1% στο αρδευτικό Πάφου και 16-21% στο 

αρδευτικό έργο Χρυσοχούς. Η Έκθεση προτείνει την συστηματική 

παρακολούθηση των απωλειών, ιδιαίτερα στο σύστημα του Νότιου Αγωγού, 

όπου, όπως αναφέρει η Έκθεση, «κάθε κυβικό μέτρο νερού που δεν τιμολογείται, 

πρέπει να αναπληρωθεί με αντίστοιχη ποσότητα αφαλατωμένου νερού, με το 

ανάλογο κόστος». 

Στην πλευρά της ζήτησης εκτιμάται ότι, η αντικατάσταση υδροβόρων καλλιεργειών με 

καλλιέργειες με λιγότερες απαιτήσεις σε νερό, προσαρμοσμένες στο ξηροθερμικό 

περιβάλλον της Κύπρου θα μπορούσε να εξοικονομήσει ένα ποσοστό 15% στις 

απαιτήσεις σε νερό (Κείμενο Εργασίας για τη Διαχείριση των Υδάτων και 

Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών, ΥΓΑΑΠ, Φεβρουάριος 2016).  

 

4.2.3 Μετριασμός (Mitigation) 

Ο μετριασμός των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής αναφέρεται σε ενέργειες και 

έργα τα οποία συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Αυτά τα έργα συμπληρώνονται από την υλοποίηση και την ανάπτυξη σχετικών 

πολιτικών και νομοθεσίας, και τη βελτίωση της βάσης γνώσεων, την ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, καθώς και την ανάπτυξη και την επίδειξη 

καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και μέσων που οδηγούν στη 

μείωση των εκπομπών.  

Όπως αναλύθηκε στο μέρος 4.1, το πιο σημαντικό θέμα στο πεδίο του μετριασμού 

για την Κυπριακή αγροτική δραστηριότητα είναι ο έλεγχος και η διαχείριση αερίων 

από τις εντερικές ζυμώσεις και τη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων. 

Συγχρόνως, σημαντική είναι η ενεργειακή αναβάθμιση της γεωργίας-κτηνοτροφίας 

και βιομηχανίας τροφίμων ιδιαίτερα στον τομέα της ψύξης-θέρμανσης των 

κτηνοτροφικών μονάδων, των θερμοκηπιακών καλλιεργειών και των βιομηχανικών 

κτιρίων. 

Στο «Εθνικό Σύστημα Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα56» του 2020 

περιλαμβάνεται η αναερόβια χώνεψη των κτηνοτροφικών αποβλήτων ως ένα διττό 

μέτρο μείωσης των εκπομπών και προστασίας από την ρύπανση αλλά και 

παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Με βάση τα διαγράμματα 4.3 και 4.4 που 

                                                
56 Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας: 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/0FC95262EE5B4273C22582FE003158A8?OpenDocum
ent  

http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/0FC95262EE5B4273C22582FE003158A8?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/0FC95262EE5B4273C22582FE003158A8?OpenDocument
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παρουσιάζουν πιο αναλυτικά τον κοινό δείκτη πλαισίου C.21, οι προβλέψεις του 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα (INECP) όπως έχει 

υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21.1.2020 (σελ. 106) εκτιμούν την μείωση 

εκπομπών από την αναερόβια χώνεψη με βάση ένα σενάριο που επεκτείνει την 

αναερόβια χώνεψη από σήμερα και μέχρι το 2030 σε αύξηση από το 11% 

αναερόβιας διαχείρισης των αποβλήτων βοοτροφίας σήμερα σε 14,7% το 2030, από 

το 5% προβατοτροφίας και αιγοτροφίας σε 10%, από το 22,8% ορνιθοπαραγωγής σε 

25,7% και από το 66% χοιροτροφίας σε 69%.  

Επιπροσθέτως, όσον αφορά τον γεωργικό τομέα, η μελέτη , «EVALUATION OF THE 

EFFECTIVENESS OF POSSIBLE CLIMATE CHANGE MITIGATION POLICIES AND 

MEASURES57 προτείνει να δοθεί κυρίως έμφαση στην υψηλότερη διείσδυση των 

συστημάτων ΑΠΕ για θέρμανση και ψύξη, επιτυγχάνοντας σχετική σημαντική 

εξοικονόμηση όσον αφορά τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας. Επίσης, ο ενεργειακός 

έλεγχος θα επιτρέψει τον εντοπισμό κάποιου σημαντικού οικονομικού δυναμικού 

εξοικονόμησης ενέργειας που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο 

προσαρμοσμένων εθνικών προγραμμάτων σχεδιασμού είτε για συγκεκριμένους 

υποτομείς (π.χ. οινοποιεία) είτε για δραστηριότητες γεωργικών διεργασιών (π.χ. 

θερμοκήπια, ξήρανση). Η ίδια μελέτη προτείνει ότι «Δεδομένης της ελλιπούς γνώσης 

σχετικά με τις δυνατότητες και τις τεχνολογίες ΑΠΕ και ενεργειακής απόδοσης κατά 

μήκος της γεωργικής αλυσίδας αξίας, όλα τα μέτρα θα πρέπει να συνοδεύονται από 

δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και κατάρτισης». Στην μελέτη «EVALUATION OF 

THE EFFECTIVENESS OF POSSIBLE CLIMATE CHANGE MITIGATION POLICIES 

AND MEASURES» γίνεται εκτίμηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας της 

διαχείρισης κτηνοτροφικών λυμάτων με τη διαδικασία παραγωγής βιοαερίου. 

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι μέσα από το χρηματοδοτικό πλαίσιο του LIFE ο 

άξονας Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής έχει συγχρηματοδοτήσει ένα έργο στην 

Κύπρο. Το έργο αυτό έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό της βιολογικής γεωργίας και των 

προϊόντων της στο πλαίσιο των στρατηγικών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής . Η 

συνολική επένδυση ανέρχεται σε σχεδόν 1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ εισφέρει 

περίπου τα 0,6 εκατ. Ευρώ και το έργο συντονίζεται από το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και καλύπτει μια περίοδο 48 μηνών από τον Σεπτέμβριο 

2015. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υιοθετήσει ή σχεδιάζει, στα πλαίσια των Πολιτικών και 

Μέτρων (PaMs) μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, 19 μεμονωμένα μέτρα. Για την 

Γεωργία σχεδιάζεται ένα μέτρο στην ενότητα A1 «Further promotion of anaerobic 

digestion for the treatment and management of animal waste» το οποίο είναι 

πληροφοριακού χαρακτήρα (Information)58. 

                                                
57 Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: 
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/C6C620F1E72BE933C22582AD0
02E84E6/$file/FINAL_20180718_Ares(2018)3827146_StudyFinalVersion.pdf?openelement  
58 Στην ιστοσελίδα του Eionet για την Κύπρο.  

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/C6C620F1E72BE933C22582AD002E84E6/$file/FINAL_20180718_Ares(2018)3827146_StudyFinalVersion.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/C6C620F1E72BE933C22582AD002E84E6/$file/FINAL_20180718_Ares(2018)3827146_StudyFinalVersion.pdf?openelement
http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=/cy/eu/mmr/art04-13-14_lcds_pams_projections/pams/pams/envwpppzg/MMR_PAM__1.xml&conv=524&source=remote#pam15
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Μέχρι και το τέλος του 2018, η περιοχή εστίασης 5δ του ΠΑΑ υποστηρίχθηκε κυρίως 

από το Καθεστώς 4.1 και ειδικότερα από το καθεστώς 4.1.Γ ‘Διαχείριση 

κτηνοτροφικών Αποβλήτων’. Στο Καθεστώς 4.1.Γ εγκρίθηκαν συνολικά 34 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με το συνολικό ύψος επενδύσεων να ανέρχεται σε 

€2,546,163 και το αντίστοιχο ύψος ενίσχυσης σε €1,131,719. Ολοκληρώθηκαν μόνο 

δύο έργα me συνολική επενδυτικής αξίας €68,700 και είχε, μέχρι το τέλος του 2018 

εκταμιευθεί ποσό €26,680. Από την εξέταση των Προγραμμάτων κατάρτισης που 

υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του  Μέτρου  1 έχει περιληφθεί, στο γενικό πρόγραμμα 

κατάρτισης για νέους γεωργούς, θέμα για την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση 

της στο τομέα της γεωργίας. Από πλευράς φυτικής παραγωγής το Μέτρο 10 προωθεί 

δράσεις που μειώνουν τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου όπως για παράδειγμα η 

υποχρέωση της χλωρής λίπανσης στις δράσεις αμειψισποράς.  

Η πορεία των παραπάνω δράσεων συζητείται εδώ για να τεθεί το πρόβλημα της 

δυσκολίας στην προώθηση επενδύσεων στη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων. 

Η SWOT προτείνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ενδελεχής χρηματοοικονομική 

ανάλυση για να βρεθούν, εάν υπάρχουν, τα εμπόδια υιοθέτησης και να 

επανασχεδιαστούν παρόμοια μέτρα. Παρ’ όλα αυτά, παρόμοιες δυσκολίες 

καταγράφονται και στη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων με σύγχρονη 

παραγωγή βιοαερίου όπως φαίνεται στην αμέσως παρακάτω ενότητα.  

 

4.3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Η κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αυξάνει στην Κύπρο και ήταν 

σχεδόν 8% της συνολικής κατανάλωσης στον πρωτογενή τομέα και 5,4% στη 

μεταποίηση τροφίμων για το 2018 όπως φαίνεται στα Διαγράμματα 4.10 και 4.11 που 

αντικατοπτρίζουν τον δείκτη κοινού πλαισίου C.44.  

Διάγραμμα 4.10: Κατανάλωση ενέργειας στον πρωτογενή τομέα της Κύπρου ανά κύρια πηγή 
ενέργειας. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat, μεταβλητή: NRG_BAL. 
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Διάγραμμα 4.11: Κατανάλωση ενέργειας στο τομέα της μεταποίησης τροφίμων της Κύπρου 
ανά κύρια πηγή ενέργειας. 

Πηγή: Eurostat, μεταβλητή: NRG_BAL. 

 

Στο διάγραμμα 4.12 φαίνεται η εξέλιξη του Δείκτη Κοινού Πλαισίου C.43 για την 

παραγωγή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας από την γεωργία και την δασοπονία. Η 

αύξηση της παραγωγής ενέργειας από το δάσος (καύσιμη ξυλεία και άλλα προϊόντα) 

σχετίζεται με την στροφή των καταναλωτών σε φθηνότερες πηγές θέρμανσης λόγω 

της οικονομικής κρίσης. Για τις άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύουν 

τα κάτωθι. 

Διάγραμμα 4.12: Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας στην Κύπρο.  

Πηγή: Δείκτης Κοινού Πλαισίου C.43, European Biodiesel Board, EurObserv'ER, Stratégie grains.  
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Στην Κύπρο υπάρχουν 10 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και 

διάθεση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, η οποία προέρχεται από την παραγωγή 

βιοαερίου κατά την επεξεργασία κτηνοτροφικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων. Οι 

επιχειρήσεις αυτές έχουν δημιουργήσει τον «Παγκύπριο Σύνδεσμο Παραγωγών 

Βιοαερίου» που εντάχθηκε κάτω από την αιγίδα της ΟΕΒ το 2016. Η Ρυθμιστική 

Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει δεδομένα παραγωγής ενέργειας από 

βιομάζα/βιοαέριο για 14 επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες με το εθνικό δίκτυο 

διανομής και μεταφοράς ενέργειας. Οι 14 αυτές επιχειρήσεις που δεν είναι 

αποκλειστικά παραγωγοί βιοαερίου από κτηνοτροφικά απόβλητα (έχουν και 

επιχειρήσεις βιομάζας και επιχειρήσεις αστικών αποβλήτων) παρήγαν το 2018 

περίπου 36,1 εκατομμύρια kWh που αντιστοιχούσε περίπου στο 9,4% του συνόλου 

της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.  Η παραγωγή βιοαερίου στην 

Ευρώπη και στην Κύπρο59 έχει δύο σοβαρούς περιορισμούς: Πρώτον, το μέγεθος 

των εκμεταλλεύσεων είναι μικρό για να αναληφθεί μία τόσο μεγάλη επένδυση εκτός 

και εάν η επένδυση επιδοτείται ή η παραγόμενη ενέργεια πωλείται σε προνομιακή 

τιμή ή η επένδυση αναλαμβάνεται από πολλές όμορες επιχειρήσεις. Δεύτερον, 

κάποιες τεχνολογίες αφήνουν σημαντικά υπολείμματα πλούσια σε νιτρικά, των 

οποίων η διάθεση αποτελεί ένα πρόβλημα σε νιτρικά ευπρόσβλητες περιοχές και μια 

ευκαιρία για υψηλής ποιότητας λίπασμα σε άλλες περιοχές. Συνολικά, η παραγωγή 

βιοαερίου στην γεωργία είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα με παραμέτρους τόσο 

τεχνολογικές (αναερόβιας χώνευσης) όσο και οικονομικές. 

Για παράδειγμα, ο στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον 

αγροτικό τομέα κατά 15,3 χιλιάδες τόνους, ή αλλιώς κατά 8,5% της βάσης, θα 

απαιτούσε τουλάχιστον την επεξεργασία 90,000-99,000 κυβικά μέτρα αποβλήτων 

κτηνοτροφικών μονάδων με αναερόβια τεχνολογία. Αυτό είναι δύσκολο διότι θα 

σήμαινε ή ότι θα συγκεντρώνονταν τα απόβλητα από πολλές μονάδες (πολύ 

δύσκολο και υψηλού κόστους) ή θα δέχονταν αστικά λύματα για να αξιοποιήσουν τη 

μέγιστη δυνατότητα παραγωγής. Και η τελευταία λύση όμως είναι υψηλού κόστους 

διότι θα απαιτούσε την εγκατάσταση «παστεριωτών» με τους οποίους δεν είναι 

εξοπλισμένες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου60. 

Η παραγωγή ΑΠΕ από την δασοκομία ανά εκτάριο στην Κύπρο είναι κάτω από το 

μέσο όρο της ΕΕ και κυμαίνεται μεταξύ 39 toe/ 1000 ha το 2005 και 85 Toe/ 000 ha 

το 2008. Το μερίδιο της παραγωγής ΑΠΕ από τη δασοκομία είναι χαμηλότερο από το 

μέσο όρο της ΕΕ και μειώθηκε από 27% το 1995 σε 6% το 2015 λόγω της αύξησης 

της παραγωγής ΑΠΕ από ηλιακή ενέργεια.  

Μέσα από παρεμβάσεις του Καθεστώτος 4.1 του ΠΑΑ, υλοποιήθηκαν μέχρι το τέλος 

του 2018, 22 έργα με συνολικό ποσό ενίσχυσης €3,537,527 που αφορούσαν σε 

εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων (κυρίως net metering). H συνολική 

                                                
59 Παραγωγή Βιοαέριου από Απόβλητα Κτηνοτροφικών Μονάδων:  

http://www.cea.org.cy/TOPICS/Renewable%20Energy/2013/Biogas_cases_GeronimoII.pdf  
60 Για το θέμα του κόστους είναι πολύ αναλυτική η μελέτη των Sotiriou et al. 2019 στο 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421519300345 και για το θέμα της τεχνολογίας και 

των χωρητικοτήτων την διδακτορική διατριβή της Kythreotou (2014) 
https://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/9111/2/Fulltext%20Thesis.pdf 

http://www.cea.org.cy/TOPICS/Renewable%20Energy/2013/Biogas_cases_GeronimoII.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421519300345


Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της κυπριακής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών 
(Ανάλυση SWOT)  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  21.04.2021 150 

εγκατεστημένη ισχύς από τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία υπάρχει η σχετική 

πληροφορία (εγκατεστημένη ισχύς) ανέρχεται στα 265 Kw και κατανέμεται κυρίως σε 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις  αγελαδοτροφίας (51%),  αιγοπροβατοτροφίας (15%), 

λαχανικών  (13%) και τον κλάδο της πατατοκαλλιέργειας (11%). 

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι μέσα από τα επενδυτικά σχέδια έχουν δοθεί 

σημαντικά κίνητρα στα πλαίσια της μοριοδότησης των δικαιούχων για τη δημιουργία 

φωτοβολταϊκών συστημάτων που αφενός θα αυξήσουν τη συμβολής της γεωργίας 

στη χρήση ΑΠΕ αλλά παράλληλα φαίνεται να αξιοποιούν ΧΓΕ, στερώντας την από τη 

δυνατότητα γεωργικής καλλιέργειας.  
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Ειδικός στόχος 4: Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην 
προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια 

S 

➢ Προσαρμογή του Γεωργικού και Δασικού Τομέα στην Κλιματική Αλλαγή 

1. Ύπαρξη Εθνικής Στρατηγικής για την «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» με συγκεκριμένα 

μέτρα ανά τομέα δραστηριότητας, πολλά από τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο ΠΑΑ 

2. Ύπαρξη Μητρώου υδροδοτήσεων και χρηστών νερού για τη γεωργία  

3. Η βιολογική γεωργία που προτείνεται από την Στρατηγική ως μέτρο προσαρμογής είναι ένας 

καλά θεμελιωμένος τομέας της Κυπριακής γεωργίας που μπορεί να ενισχυθεί 

4. Ύπαρξη σημαντικής έρευνας στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και σε άλλους ερευνητικούς 

φορείς για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κυπριακή γεωργία και για τις απαιτήσεις 

σε νερό των καλλιεργειών, τη γεωργία ακριβείας και τις υδροπονικές καλλιέργειες 

5. Ύπαρξη Τράπεζας Σπόρων και Γενετικού Υλικού στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και, σε 

πολύ μικρότερο βαθμό, σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες 

6. Η αύξηση του διαθέσιμου νερού από ανακύκλωση με την ολοκλήρωση έργων υποδομής και την 

ορθή εφαρμογή του,  

7. Διατήρηση Τράπεζας Σπερμάτων στο Βοτανικό Κήπο Αμιάντου, για φύλαξη γηγενούς δασικού 

γενετικού υλικού  

8. Χρήση αυτόχθονου δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, το οποίο είναι καλά προσαρμοσμένο 

στις κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες της Κύπρου (π,χ, στη ξηρασία) σε αναδασώσεις/ 

δασώσεις καθώς και κατά την αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών  

➢ Μετριασμός των Επιπτώσεων στην  κλιματική αλλαγή από το Γεωργικό και Δασικό Τομέα 

9. Εφαρμογή δασοκομικών χειρισμών σε πυκνές συστάδες δασώσεων/ αναδασώσεων για 

βελτίωση της δομής των συστάδων  

10. Θα έχει υιοθετηθεί το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα» που έχει υποβληθεί 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21.1.2020 και περιλαμβάνει δράσεις για την γεωργία-

κτηνοτροφία καθώς και για την ενέργεια (αναβάθμιση) σε κτηνοτροφικά, θερμοκηπιακά και 

βιομηχανικά κτίρια και την χρήση ΑΠΕ 

➢ Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου (GHG) και Δέσμευση άνθρακα 

11. Η συμβολή της φυτικής παραγωγής στη παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου είναι μικρή  

12. Υπήρξε σημαντική αποδοχή στο μέτρο της χλωρής λίπανσης στις δράσεις αμειψισποράς για τον 

έλεγχο των οξειδίων του αζώτου 

13. Η εξειδίκευση της Κυπριακής γεωργίας σε διαφοροποιημένα γεωργικά προϊόντα μικρής 

κλίμακας ευνοεί την προώθηση καλλιεργητικών πρακτικών με χαμηλών εκπομπών άνθρακα 

14. Σημαντική συμβολή των δασών, των γεωργικών εκτάσεων και των βοσκοτόπων στο LULUCF 

15. Σημαντική δέσμευση άνθρακα στα εδάφη που καλύπτονται από δάση, βοσκοτόπους και 

καλλιέργειες 

➢ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

16. Κλιματικές συνθήκες ευνοούν τη χρήση ΑΠΕ 

17. Θετική ανταπόκριση σε προγράμματα ΑΠΕ στα επενδυτικά σχέδια σε επενδύσεις στη γεωργία 

18. Ύπαρξη σημαντικής έρευνας για αξιοποίηση υπολειμμάτων της γεωργικής παραγωγής για 

ενέργεια ή για άλλες χρήσεις 

W ➢ Προσαρμογή του Γεωργικού και Δασικού Τομέα στην Κλιματική Αλλαγή 

1. Κάποια από τα προτεινόμενα μέτρα για την διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία έχουν 
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εξαντλήσει τους δυνητικούς αποδέκτες  

2. Η διάθεση ανακυκλωμένου νερού προϋποθέτει την ύπαρξη υποδομών συλλογής/διανομής και 

κυρίως ταμιευτήρων για την αποθήκευση κατά τη διάρκεια του χειμώνα 

3. Απουσία ενδελεχούς και ακριβή εδαφολογικού χάρτη για το σχεδιασμό μέτρων προστασίας και 

διατήρησης των εδαφών με παραμέτρους όπως η διάβρωση και η οργανική ουσία, Οι μετρήσεις 

στα πλαίσια του ESDAC δεν είναι πολυπληθείς,  

4. Δεν υπάρχει καταγραφή των εγκαταλελειμμένων αγρών που θα επέτρεπε την ολοκληρωμένη 

παρακολούθηση και διαχείριση τους 

5. Έλλειψη εξοπλισμού προστασίας καλλιεργειών από χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά 

6. Περιορισμένη χρήση τεχνολογίας για αντιμετώπιση περιστατικών παγετού σε περιοχές 

ιδιαίτερης σημασίας 

7. Το ξηροθερμικό κλίμα, το ορεινό της τοπογραφίας, το εύφλεκτο της βλάστησης και η 

εγκατάλειψη της γεωργίας, 

➢ Μετριασμός των Επιπτώσεων στην  κλιματική αλλαγή από το Γεωργικό και 

Δασικό Τομέα 

8. Τα μέτρα για τη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων δεν κατάφεραν να προσελκύσουν τον 

αναμενόμενο αριθμό επενδύσεων, 

9. Δεν έχουν μελετηθεί καθόλου εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης των κτηνοτροφικών 

αποβλήτων εκτός της αναερόβιας χώνεψης. 

➢ Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου (GHG) και Δέσμευση άνθρακα 

10. Η παραγωγή μεθανίου από την κτηνοτροφία σε σχέση με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι 

σχεδόν διπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου 

11. Εξαιρετικά υψηλή συνεισφορά της κτηνοτροφίας στις εκπομπές αμμωνίας 

12. Τα μέτρα διαχείρισης κοπριάς δεν κατάφεραν να προσελκύσουν και να ολοκληρώσουν τον 

αναμενόμενο αριθμό επενδύσεων 

13. Τα μέτρα δάσωσης γεωργικής γης έχουν περιορισμένο ενδιαφέρον από δυνητικούς δικαιούχους, 

➢ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

14. Ο μικρός κλήρος και οι μικρές επιχειρηματικές μονάδες δεν ευνοούν την εγκατάσταση ΑΠΕ. 

O 

➢ Προσαρμογή του Γεωργικού και Δασικού Τομέα στην Κλιματική Αλλαγή 

1. Αξιοποίηση της «Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» με 

καταγεγραμμένες προτεραιότητες και μέτρα για τους τομείς της γεωργίας και των Δασών καθώς 

και των «Υδατικών Πόρων», των «Εδαφών», της «Βιοποικιλότητας» και της ενέργειας,  

2. Ενίσχυση των ερευνητικών δομών ως προς τα είδη και τις καλλιέργειες που είναι 

προσαρμοσμένα στην κλιματική αλλαγή  

3. Θεσμοθέτηση ενός συστήματος ενημέρωσης των αγροτών για την κλιματική αλλαγή 

4. Υιοθέτηση νέων «έξυπνων» καλλιεργητικών τεχνικών όπως η γεωργία ακριβείας, η 

ολοκληρωμένη διαχείριση ξενιστών, η υδροπονία, κ,λπ, για τα οποία ήδη γίνεται έρευνα στην 

Κύπρο από το ΙΓΕ, Αυτό θα απαιτήσει και υιοθέτηση τεχνολογίας όπως τα τενσιόμετρα, τα 

drones, κ,λπ, αλλά και νέα οργανωτικά σχήματα για την άρδευση  

5. Εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης διάγνωσης επιδημιών από επιβλαβείς οργανισμούς στη 

γεωργία 

6. Υιοθέτηση ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης βοσκοτόπων και εγκαταλειμμένων αγρών 

7. Η αξιοποίηση του νερού ανακύκλωσης σε γεωργία και κτηνοτροφία χαμηλών εισροών 
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➢ Μετριασμός των Επιπτώσεων στην  κλιματική αλλαγή από το Γεωργικό και 

Δασικό Τομέα 

8. Υιοθέτηση των νέων μέτρων για την διαχείριση των αποβλήτων κτηνοτροφικών μονάδων 

αποτέλεσμα της αύξησης της πληροφόρησης Το πολύ ψηλό ενεργειακό κόστος ορυκτών πηγών 

κρίνεται καθοριστικός παράγοντας ώθησης των γεωργών σε ΑΠΕ 

9. H επέκταση της βιολογικής γεωργίας που μετριάζει τις εκπομπές υποξειδίων του αζώτου 

10. H ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κτηνοτροφικών μονάδων,  θερμοκηπίων και βιομηχανικών 

μονάδων τροφίμων για την μείωση των ενεργειακών αναγκών της γεωργίας-κτηνοτροφίας 

➢ Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου (GHG) και Δέσμευση άνθρακα 

11. Ευκαιρία για τον επανασχεδιασμό των επενδυτικών μέτρων για την διαχείριση της κοπριάς μετά 

από ανάλυση των παραγόντων που οδήγησαν στον μικρό βαθμό υιοθέτησης τους,  

12. Η εγκατάλειψη εκτάσεων για γεωργική χρήση επιτρέπει την δάσωση γεωργικών γαιών και 

ενίσχυση του δείκτη δέσμευσης CO2 

➢ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

13. Η μεταφορά τεχνογνωσίας και η ενίσχυση της πιλοτική εφαρμογής σε θέματα εξοικονόμησης 

ενέργειας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

14. Το ψηλό ενεργειακό κόστος ορυκτών πηγών κρίνεται καθοριστικός παράγοντας ώθησης των 

γεωργών σε ΑΠΕ 

T 

➢ Προσαρμογή του Γεωργικού και Δασικού Τομέα στην Κλιματική Αλλαγή 

1. Ενδεχόμενη αποτυχία ανάσχεσης της αυξανόμενης ζήτησης για αρδευτικό νερό ή της κατανομής 

του νερού ανάμεσα στις χρήσεις του (αρδευτικό-αστικό-τουρισμός) και αποτυχία της 

ελλειμματικής άρδευσης θα επιφέρει υφαλμύρινση των υδάτων και αλάτωση των εδαφών που θα 

συμβάλλει στην ερημοποίηση  

2. Μη ύπαρξη ψηφιακού υπόβαθρου για χρήστες νερού άρδευσης και μη εφαρμογή  των 

οικονομικών κινήτρων (τιμολόγηση, πρόστιμα) για τον περιορισμό της χρήσης 

3. Συστηματικές απώλειες παραγωγής λόγω ακραίων συνθηκών που να καταστήσουν μη βιώσιμο 

το σύστημα γεωργικής ασφάλισης 

4. Ενδεχόμενη αποτυχία ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής εμπερικλείει σημαντικούς κινδύνους 

για τα ευαίσθητα οικοσυστήματα του Κυπριακού κέδρου και της μαύρης πεύκης (πιθανή αλλαγή 

στη γεωγραφική κατανομή τους), καθώς και των περιαστικών δασών (κίνδυνος από ξηρασία),   

5. Αυξημένος κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών, 

➢ Μετριασμός των Επιπτώσεων στην  κλιματική αλλαγή από γεωργία/ δασοκομία  

6. Τα κτηνοτροφικά απόβλητα να συνεχίσουν να διατίθενται ως εδαφοβελτιωτικά χωρίς την 

απαραίτητη επεξεργασία (χώνεψη) ή την υιοθέτηση ορθών πρακτικών στην εφαρμογή, 

➢ Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου (GHG) και Δέσμευση άνθρακα 

7. Κίνδυνος από την παραβίαση των όρων της ελάχιστης οικολογικής ροής και συνακόλουθα η 

έκθεση υγροτοπικών συστημάτων λόγω υπερ-άντλησης υδάτων από την γεωργία.  

8. Κίνδυνος από την έκθεση ιδιωτικών δασών σε πυρκαγιές και την αποδέσμευση άνθρακα 

➢ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

9. Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής βιοαερίου είναι υψηλό και δεν 

μπορεί να αντιμετωπιστεί από μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις 

10. Η διάθεση του υπολείμματος που είναι πλούσια σε νιτρικά έχει εντοπισθεί ως ένας σοβαρός 

περιορισμός στη διάδοση της τεχνολογίας του βιοαερίου σε περιοχές ευπρόσβλητες στα νιτρικά, 
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Ειδικός στόχος 5: Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και 

της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων όπως 

το νερό, το έδαφος και ο αέρας 

5.1 Διαχείριση υδάτινων πόρων 

5.1.1 Διαθέσιμες ποσότητες και άντληση  

Ο δείκτης άντλησης νερού δείχνει σημαντική πίεση στους υδάτινους πόρους. Την 

τελευταία δεκαετία ο δείκτης κοινού πλαισίου C.20 κυμαίνεται μεταξύ 150 και 165 

εκατομμυρίων κυβικών μέτρων (m3) ενώ από το 2014 κινείται γύρω στα 165 

εκατομμύρια m3 (Διάγραμμα 5.1). Το 2019 παραχωρήθηκαν συνολικά 51,2 ΕΚΜ 

νερού για άρδευση. Η Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων61 για το 

2019 αναφέρει ότι τα 31.9 ΕΚΜ προήλθαν από τα φράγματα, τα 11.9 ΕΚΜ από το 

ανακυκλωμένο νερό και τα 7.4 ΕΚΜ από γεωτρήσεις. Φυσικά ο δείκτης επηρεάζεται 

από τις ετήσιες διακυμάνσεις στη βροχόπτωση όμως, παρά τη μείωση της ΧΓΕ η 

γεωργία παραμένει ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού και το ποσοστό της στο 

σύνολο της απόληψης νερού αυξάνεται διαρκώς και διαμορφώνεται τα τρία τελευταία 

χρόνια στο 75% της συνολικής κατανάλωσης νερού. Συγχρόνως η αρδευομένη 

έκταση αυξάνεται και ήταν το 2015 το 21% της ΧΓΕ (περίπου 25.000 εκτάρια). Αυτό 

σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε εκτάριο αρδευόμενης ΧΓΕ δέχεται περίπου 6,6 

τόνους νερό ανά έτος.    

Η ζήτηση για νερό από την γεωργία αυξάνει τη πίεση στους υδάτινους πόρους με 

αποτέλεσμα ο Δείκτης Εκμετάλλευσης του Νερού (WEI) να είναι από τους 

υψηλότερους στην Ευρώπη. Ο δείκτης δείχνει την απόληψη ως ποσοστό του 

μακροπρόθεσμου ετήσιου μέσου διαθέσιμου νερού. Το 20% είναι ένα κατώφλι για να 

διακριθεί  εάν μια περιοχή ή ένα κράτος χαρακτηρίζεται από σπανιότητα νερού, ενώ 

το 40% είναι ένα όριο πολύ σοβαρής σπανιότητας (υδατο-πενίας). Για την Κύπρο ο 

δείκτης αυτός κυμαίνεται μεταξύ 70-80% για το συνολικό νερό και φτάνει στα 110% 

για τα υπόγεια ύδατα (διάγραμμα 5.2) αναδεικνύοντας το έντονο και μακροπρόθεσμο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος με την  επάρκεια και τη  διαχείριση των 

υδάτων. Ο δείκτης WEI+ έχει υπολογιστεί για τις 7 από τις 9 υδρολογικές περιοχές 

της Κύπρου και για κάθε μία από τις 44 λεκάνες απορροής που περιλαμβάνουν 

αυτές οι υδρολογικές περιοχές από το αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας 

του 201662. Ο μέσος δείκτης είναι 73.1% Το σχέδιο υπολογίζει ένα μέσο WEI+ και 

αναδεικνύει το σοβαρό πρόβλημα σε όλη την Κύπρο αλλά ιδιαίτερα σε δύο 

                                                
61 Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στο: 
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/ED6AFEE4961B70E3C22581CD002E43BE/$file/%CE%95%
CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20
2019.pdf  
62 Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων 
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/all/C3DC7012F88762FFC22583CC002ECD91/$file/2_Ekth
esi_Axiologisis_Sxediou_October_2016.pdf?openelement  

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/ED6AFEE4961B70E3C22581CD002E43BE/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202019.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/ED6AFEE4961B70E3C22581CD002E43BE/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202019.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/ED6AFEE4961B70E3C22581CD002E43BE/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202019.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/all/C3DC7012F88762FFC22583CC002ECD91/$file/2_Ekthesi_Axiologisis_Sxediou_October_2016.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/all/C3DC7012F88762FFC22583CC002ECD91/$file/2_Ekthesi_Axiologisis_Sxediou_October_2016.pdf?openelement


Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της κυπριακής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών 
(Ανάλυση SWOT)  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  21.04.2021 155 

υδρολογικές περιοχές. Στην υδρολογική περιοχή 2 όπου ο σταθμισμένος WEI+ 

υπολογίζεται σε 31,73% και που περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή της Χρυσοχούς 

με τις τις εξής λεκάνες απορροής: 

1. Λεκάνη Απορροής Ανατολικού Άκαμα με επιφάνεια λεκάνης απορροής 67.3 

km2. 

2. Λεκάνη Απορροής Χρυσοχούς με επιφάνεια λεκάνης απορροής 205.2 km2. 

3. Λεκάνη Απορροής π. Μαγκούντα με επιφάνεια λεκάνης απορροής 141.1 

km2. 

4. Λεκάνη Απορροής π. Ξηρού με επιφάνεια λεκάνης απορροής 67.8 km2. 

5. Λεκάνη Απορροής π. Κοσίνα με επιφάνεια λεκάνης απορροής 36.6 km2. 

6. Λεκάνη Απορροής π. Κατούρη με επιφάνεια λεκάνης απορροής 36.1 km2. 

7. Λεκάνη Απορροής π. Πύργου με επιφάνεια λεκάνης απορροής 57.4 km2. 

8. Λεκάνη Απορροής π. Λιμνίτη με επιφάνεια λεκάνης απορροής 91.1 km2. 

9. Λεκάνη Απορροής π. Κάμπου με επιφάνεια λεκάνης απορροής 51.3 km2. 

Στην υδρολογική περιοχή 3 όπου ο σταθμισμένος WEI+ υπολογίζεται σε 35,95% και 

που περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή της Μόρφου με τις εξής λεκάνες απορροής: 

1. Λεκάνη Απορροής π. Ξηρού με επιφάνεια λεκάνης απορροής 77.1 km2. 

2. Λεκάνη Απορροής π. Μαράθασα με επιφάνεια λεκάνης απορροής 72.1 km2. 

3. Λεκάνη Απορροής π. Καργώτη με επιφάνεια λεκάνης απορροής 88.3 km2. 

4. Λεκάνη Απορροής π. Ατσά με επιφάνεια λεκάνης απορροής 42.3 km2. 

5. Λεκάνη Απορροής π. Ελιά με επιφάνεια λεκάνης απορροής 142.9 km2. 

6. Λεκάνη Απορροής π. Σερράχη με επιφάνεια λεκάνης απορροής 494.0 km2. 

7. Λεκάνη Απορροής π. Ξηρού με επιφάνεια λεκάνης απορροής 69.7 km2. 

Και οι δύο υδρολογικές περιοχές βρίσκονται κάτω από το όριο της πολύ σοβαρής 

σπανιότητας και της λειψυδρίας και θα πρέπει να αποτελέσουν ιδιαίτερο στόχο των 

προγραμμάτων διαχείρισης του νερού άρδευσης.   

Διάγραμμα 5.1: Απόληψη νερού συνολικά και για άρδευση και ποσοστό απόληψης για 
άρδευση στη συνολική απόληψη. 

 
Πηγή: Eurostat, μεταβλητή (env_wat_abs). Για τα έτη 2016 και 2017 τα δεδομένα από εκτιμήσεις του 

Υπουργείου Γεωργίας 
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Ο χάρτης 1 δείχνει τις πιέσεις που ασκούνται στα υπόγεια υδάτινα συστήματα και 

κυρίως την πίεση P.3.1 – Απολήψεις για την γεωργία η οποία φαίνεται να είναι 

εκτεταμένη. Το «Τελικό Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Περιοχής 

Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου» (ΤΑΥ 10/2014) καταγράφει ότι οι 

απολήψεις και εκτροπές υδάτων για την γεωργία αφορούν 16 υπόγεια συστήματα, 

δηλαδή το 73% του συνόλου των υπογείων συστημάτων σε έκταση 3412 km2 που 

αντιστοιχεί στο 54% της έκτασης των υπογείων συστημάτων. Αντίστοιχα καταγράφει 

ότι οι απολήψεις και εκτροπές υδάτων και η υδατοπρομήθεια ταμιευτήρων για την 

γεωργία αφορούν 18 επιφανειακά συστήματα δηλαδή το 8% του συνόλου των 

επιφανειακών συστημάτων, σε έκταση 119 km2 που αντιστοιχεί στο 7% της έκτασης 

των επιφανειακών συστημάτων. Ο Βασικός Τύπος Μέτρων που προτείνεται είναι για 

μεν τα υπόγεια ύδατα η αύξηση της αποδοτικότητας χρήσης του νερού και τεχνικά 

μέτρα για την άρδευση, για δε τα επιφανειακά ύδατα, ο καθορισμός οικολογικής 

παροχής.   

Διάγραμμα 5.2: Δείκτης εκμετάλλευσης νερού 

 

Πηγή: Eurostat, Sustainable Development Goal, μεταβλητή: sdg_06_60 

 

Για τη βελτίωση της διαχείρισης των επιφανειακών νερών, το «Τελικό Πρόγραμμα 

Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού της 

Κύπρου» (ΤΑΥ 10/2014) έχει προτείνει την καταγραφή των απολήψιμων ποσοτήτων 

επιφανειακών νερών για ύδρευση και άρδευση, την μελέτη εναλλακτικών τρόπων 

εξοικονόμησης νερού ύδρευσης και (ιδίως) άρδευσης, (τιμολόγηση, μείωση 

απωλειών μεταφοράς του αρδευτικού νερού με επισκευή/αντικατάσταση παλαιών 

κλειστών αγωγών, εξειδίκευση της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών σε τοπικό επίπεδο 

μετά από σχετική μελέτη, βελτιωμένα συστήματα άρδευσης). Επίσης προτείνεται η 

κατάρτιση ενός «Σχεδίου Ποσοτικής Διαχείρισης» που θα πρέπει να σχηματοποιεί τα 
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έργα υποδομής παροχής ή κατανάλωσης νερού (φράγματα, αφαλατώσεις,  

αρδευτικές εκτάσεις, υδροδοτούμενες πόλεις κλπ.) να επικαιροποιήσει τις σημερινές 

και μελλοντικές ανάγκες νερού για ύδρευση, άρδευση καθώς και των απαιτούμενων 

περιβαλλοντικών παροχών.  

Οι προσπάθειες εμπλουτισμού του υδατικού ισοζυγίου στη γεωργία με αξιοποίηση 

ανακυκλωμένου νερού είναι σημαντικές και μια πολλά υποσχόμενη διέξοδος για την 

παροχή νερού. Εκτενής αναφορά για το ανακυκλωμένο νερό γίνεται στην 

παρουσίαση του Στόχου 4 επειδή η προσφορά νερού είναι από τις προβλεπόμενες 

σημαντικότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η παροχή ανακυκλωμένου 

νερού η κύρια στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή από πλευράς 

προσφοράς.  

Χάρτης 5.1: Πιέσεις στα υπόγεια υδάτινα σώματα. 

 
Πηγή: Χαρτογραφικά δεδομένα υδάτινων σωμάτων και πιέσεις: Waterbase_WFD, Απρίλιος 2019.  

 

Το αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας του 201663 παρέχει χωρικές 

εκτιμήσεις τρωτότητας των συλλογικών αρδευτικών δικτύων έναντι ξηρασίας. Η 

τρωτότητα των αρδευτικών δικτύων εξαρτάται από την ανθεκτικότητα σε ξηρασία της 

πηγής υδροληψίας τους και από το μέγεθος της ζήτησης στην άρδευση. Ο πίνακας 

9-6 (σελ. 382) του αναθεωρημένου σχεδίου περιλαμβάνει μία ταξινόμηση τρωτότητας 

σε ξηρασία από «Πολύ Υψηλή» μέχρι «Χαμηλή» για όλες τις κοινότητες της Κύπρου 

που αρδεύονται από συλλογικά δίκτυα. Ο Πίνακας 9-8 (σελ. 388) του 

αναθεωρημένου σχεδίου περιλαμβάνει την ίδια ταξινόμηση τρωτότητας σε ξηρασία 

από «Πολύ Υψηλή» μέχρι «Χαμηλή» για όλες τις κοινότητες της Κύπρου που 

αρδεύονται από υπόγεια νερά. Σε σχέση με την τρωτότητα σε αρδευτικές εκτάσεις 

που αρδεύονται από εκτροπές από την κοίτη των ποταμών, όλες θεωρούνατι «Πολύ 

Υψηλές» καθώς σε περιόδους ξηρασίας οι παροχές των υδατορευμάτων μειώνονται 

δραματικά (αν δεν μηδενίζονται κιόλας) οπότε δεν υπάρχει η δυνατότητα απόληψης. 

                                                
63http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/all/C3DC7012F88762FFC22583CC002ECD91/$file/2_Ekt
hesi_Axiologisis_Sxediou_October_2016.pdf?openelement  

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/all/C3DC7012F88762FFC22583CC002ECD91/$file/2_Ekthesi_Axiologisis_Sxediou_October_2016.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/all/C3DC7012F88762FFC22583CC002ECD91/$file/2_Ekthesi_Axiologisis_Sxediou_October_2016.pdf?openelement


Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της κυπριακής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών 
(Ανάλυση SWOT)  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  21.04.2021 158 

Άλλωστε από τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας σε περίπτωση εξαιρετικής 

ξηρασίας μηδενίζονται οι απολήψεις όταν το επίπεδο πίεσης στο ποτάμιο σύστημα 

καθοριστεί στο επίπεδο «Υψηλό». Ο πίνακας 9-9 (σελ. 395) του αναθεωρημένου 

σχεδίου περιλαμβάνει την ίδια ταξινόμηση τρωτότητας σε ξηρασία από «Πολύ 

Υψηλή» μέχρι «Υψηλή» για όλες τις εκτροπές. Αυτές οι ταξινομήσεις θα μπορούσαν, 

ενδεχομένως, να χρησιμοποιηθούν στην μοριοδότηση των δράσεων για την 

εξοικονόμηση νερού στην γεωργία και να τις εξειδικεύσουν χωρικά. Συνολικά, η 

τρωτότητα της άρδευσης ως προς την ξηρασία παρουσιάζεται στον χάρτη 5.2.  

Στην Δημοκρατία της Κύπρου έχει επίσης εκπονηθεί το «Σχέδιο ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων Πληµµύρας (ΣΔΚΠ) Λεκάνης Απορροής Ποταµού της Κύπρου64» καθώς 

και το αντίστοιχο «Πρόγραµµα Μέτρων Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

Πληµµύρας65». Στο  ΣΔΚΠ συντάχθηκαν Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας για 19 

Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας και για τρία υδρολογικά 

σενάρια που περιλαμβάνουν πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας (σενάριο ακραίων 

φαινομένων), με περίοδο επαναφοράς 500 έτη, πλημμύρες μέσης πιθανότητας με 

περίοδο επαναφοράς 100 έτη, και πλημμύρες υψηλής πιθανότητας με περίοδο 

επαναφοράς 20 έτη. Επίσης το ΣΔΚΠ περιέχει Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας για τις 

19 Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού 

Κινδύνου Πλημμύρας και για τα τρία υδρολογικά σενάρια (πλημμύρες χαμηλής, 

μέσης και υψηλής πιθανότητας). Στους Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας απεικονίζονται 

οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών χαμηλής, μέσης και υψηλής 

πιθανότητας και για την γεωργία έχει ενδιαφέρον ότι απεικονίζουν τις ζώνες 

ανάπτυξης που είναι πιθανό να πληγούν από πλημμύρα με διαφορετικές χρωματικές 

διαβαθμίσεις ανάλογα με το είδος της ζώνης (ζώνες κατοικίας, ζώνες δημόσιων 

χρήσεων, ζώνες βιομηχανίας / βιοτεχνίας και εμπορίου, ζώνες προστασίας και 

γεωργικές ζώνες). Επίσης απεικονίζουν τις εγκαταστάσεις που ενδέχεται να πληγούν 

και για την γεωργία και κτηνοτροφία περιλαμβάνουν ποιμνιοστάσια και μεγαλύτερες 

κτηνοτροφικές μονάδες, μονάδες διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων αλλά και 

αποβλήτων της βιομηχανίας τροφίμων καθώς και εκτάσεις στις οποίες μπορεί να 

εγκατασταθούν ΑΠΕ. Συνεπώς η χρησιμότητα αυτών των χαρτών είναι εξαιρετική για 

τα μέτρα εγκατάστασης και μετεγκατάστασης τέτοιων επενδύσεων αλλά και για τα 

σχέδια πρόληψης των φαινομένων πλημμύρας66.  

 

 

                                                
64 Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων: 
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wfdf.nsf/All/55EDF4B3775843CEC22582E2002C7237/$file/Sxedio
_Diaxirisis_Plimiron_Nov_2016.pdf?OpenElement  
65 Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων: 
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wfdf.nsf/All/B3EADAF8363752D5C22582E2002C8CB9/$file/Progr
amma_Metron_Plimiron_Nov_16.pdf?OpenElement  
66 Οι χάρτες και τα σχέδια είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων: 
http://www.moa.gov.cy/moa/WDD/wfdf.nsf/home_gr/home_gr?Opendocument  

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wfdf.nsf/All/55EDF4B3775843CEC22582E2002C7237/$file/Sxedio_Diaxirisis_Plimiron_Nov_2016.pdf?OpenElement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wfdf.nsf/All/55EDF4B3775843CEC22582E2002C7237/$file/Sxedio_Diaxirisis_Plimiron_Nov_2016.pdf?OpenElement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wfdf.nsf/All/B3EADAF8363752D5C22582E2002C8CB9/$file/Programma_Metron_Plimiron_Nov_16.pdf?OpenElement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wfdf.nsf/All/B3EADAF8363752D5C22582E2002C8CB9/$file/Programma_Metron_Plimiron_Nov_16.pdf?OpenElement
http://www.moa.gov.cy/moa/WDD/wfdf.nsf/home_gr/home_gr?Opendocument
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Χάρτης 5.2: Τρωτότητα στην άρδευση έναντι ξηρασίας για την Κύπρο  

 
Πηγή: Αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας (2016) – Σχήμα 9-3, σελ. 397.  
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Τέλος, ένα σημαντικό θέμα που σχετίζεται με την παροχή και τη διαθεσιμότητα 

ύδατος στη γεωργία είναι η ανάγκη για διατήρηση των οικοσυστημάτων από εκτίμηση 

των αναγκαίων ροών για την υποστήριξή τους. Το θέμα αυτό αναλύετεαι διεξοδικά 

στην τελική «Έκθεση Υδατικής Πολιτικής67» όπου παρουσιάζονται οι υπολογισμοί και 

γίνεται εκτίμηση των Ελαχίστων Παραμενουσών Παροχών (ΕΠΠ) σε Φυσικά 

Υδατορεύματα» (Πίνακας 6-51 σελ. 385). Η SWOT προτείνει ότι πρώτον, ότι οι ΕΠΠ 

πρέπει να επαναυπολογισθούν υπό το πρίσμα των νέων μελετών και εθνικών 

σχεδίων για την κλιματική αλλαγή, την ανομβρία και τις πλημμύρες και δεύτερον, ότι 

θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα παρακολούθησης των ΕΠΠ με 

μέτρηση της ροής σε κρίσιμες περιόδους.  

5.1.2 Ποιότητα 

Ο δείκτης της νιτρορύπανσης για τα υπόγεια ύδατα παρουσιάζεται με τις μετρήσεις 

του 2018 του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Χρησιμοποιήθηκαν 192 σταθμοί 

μέτρησης ποιότητας υπογείων υδάτων εκ των οποίων οι 143 είχαν αναλύσεις 

νιτρικών για δύο χρονικές περιόδους (άνοιξη-χειμώνας) και υπολογίστηκε ο μέσος 

όρος. Αυτό το δείγμα σταθμών είναι πολύ μεγαλύτερο από το δείγμα που αναφέρεται 

στη βάση δεδομένων της Οδηγίας των Νερών με πολύ πιο ολοκληρωμένο φάσμα 

αναλύσεων (NO3, NO2, NH4, PO4, SO4, κ.λπ.). Τα αποτελέσματα του δείκτη 

δίνονται στον παρακάτω πίνακα και στον χάρτη 5.3. Είναι εμφανές ότι το ποσοστό 

των σταθμών που βρίσκονται σε «υψηλή» ποιότητα αυξάνεται διαρκώς. 

Πίνακας 5.1: Νιτρορύπανση στα υπόγεια ύδατα, 2018.  
Νιτρικά στα υπόγεια νερά - Nitrates in freshwater - Groundwater 

<10 >=10 and 

<25 

>=25 and 

<50 

>=50 High 

quality 

(<25) 

Moderate 

quality (>=25 

and <50) 

Poor 

quality 

(>=50) 

2018 (Τμήμα Γεωλογικής Τηλεπισκόπισης) 

57.34 13.29 11.19 18.18 70.63 11.19 18.18 

Σημείωση: Η κατηγοριοποίηση της περιεκτικότητας σε νιτρικά αντιστοιχεί στην κατηγοριοποίηση του 

δείκτη επιπτώσεων στην νιτρορύπανση του CMEF 2014-2020. 

 

Ο υπολογισμός του δείκτη της νιτρορύπανσης για τα επιφανειακά ύδατα έγινε με τις 

μετρήσεις του 2016 της βάσης δεδομένων για την Οδηγία των Νερών. Ο πίνακας 5.2 

επιβεβαιώνει την καλή κατάσταση των επιφανειακών νερών της Κύπρου και το 

διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό των σταθμών σε πολύ καλή κατάσταση (high). 

Συγχρόνως τα ποτάμια υδάτινα σώματα της Κύπρου έχουν σε ποσοστό 90% επιτύχει 

ήδη «πολύ καλή» ή «καλή» οικολογική κατάσταση και μόνο 7 υδάτινα σώματα έχουν 

μέτρια και 3 κακή. Ο χάρτης 5.4 δείχνει την οικολογική κατάσταση των ποτάμιων 

σωμάτων. 

 

                                                
67 Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων: 
http://www.moa.gov.cy/moa/WDD/wfd.nsf/all/0689BD8D7F8E1EEDC22583280036242A/$file/2_Par
artimaVIITeliki_Ekthesi_politikisMarch_2011.pdf?openelement  

http://www.moa.gov.cy/moa/WDD/wfd.nsf/all/0689BD8D7F8E1EEDC22583280036242A/$file/2_ParartimaVIITeliki_Ekthesi_politikisMarch_2011.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/WDD/wfd.nsf/all/0689BD8D7F8E1EEDC22583280036242A/$file/2_ParartimaVIITeliki_Ekthesi_politikisMarch_2011.pdf?openelement
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Πίνακας 5.2: Νιτρορύπανση στα επιφανειακά ύδατα, 2016.  
Νιτρικά στα επιφανειακά νερά - Nitrates in freshwater - Surface water 

 

<0.8 >=0.8 
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<2.0 

>=2.0 

and 

<3.6 

>=3.6 
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<5.6 

>=5.6 
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<11.3 

>=11.3 High 

quality 
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quality 

(>=5.6) 

2016 – Eionet (Waterbase_Quality) 

% % 

82.35 5.88 5.88 5.88 0.00 0.00 88.24 11.76 0.00 

Σημείωση: Η κατηγοριοποίηση της περιεκτικότητας σε νιτρικά αντιστοιχεί στην κατηγοριοποίηση του 

δείκτη επιπτώσεων στην νιτρορύπανση του CMEF 2014-2020 

 

Χάρτης 5.3: Κατάσταση ποιότητας υπογείων υδάτων, νιτρικά, 2018. 

 
Πηγή:  παραμέτρων ύδατος: Τμήμα Γεωλογικής Τηλεπισκόπισης. 

 

Χάρτης 5.4: Τα ποτάμια υδάτινα σώματα της Κύπρου και η οικολογική τους κατάσταση, 2016. 

 
 

Πηγή: WFD – Waterbase.  
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Το παρακάτω  διάγραμμα 5.3 προέρχεται από το «Τελικό Πρόγραμμα Μέτρων του 

Σχεδίου Διαχείρισης Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου» (ΤΑΥ 

10/2014) και δείχνει τη συμβολή της γεωργίας και κτηνοτροφίας στις διάχυτες πηγές 

ρύπανσης. Η γεωργία και κτηνοτροφία ευθύνεται για σχεδόν το σύνολο της διάχυτης 

ρύπανσης στα επιφανειακά νερά στις παραμέτρους BOD και στα θρεπτικά (N και P). 

Για την ρύπανση στα υπόγεια νερά συμβάλλουν και τα αστικά λύματα σε μεγάλο 

βαθμό ή αποκλειστικά για τον φωσφόρο.   

 

Διάγραμμα 5.3: Διάχυτες πηγές ρύπανσης. 

 

Πηγή: Τελικό Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού της 

Κύπρου (σχήμα 5-1). 

Ο δείκτης δυνητικού πλεονάσματος αζώτου δείχνει σημαντικά υψηλό πλεόνασμα 

αζώτου μέχρι και το 2014 (194 kg/ha) το οποίο όμως έχει σαφή τάση μακροχρόνιας 

υποχώρησης προς χαμηλότερα επίπεδα (διάγραμμα 5.4). Ο δείκτης οφείλει την 

υψηλή διαμόρφωσή του στο διαφορετικό ρυθμό μεταβολής των εισροών και εκροών 

(αριθμητής του δείκτη) σε σχέση με το ρυθμό μεταβολής της ΧΓΕ (παρονομαστής του 

δείκτη). Για παράδειγμα την περίοδο 2007-2014 η κατανάλωση χημικών λιπασμάτων 

μειώθηκε κατά σχεδόν 42% αλλά η εισροή κοπριάς κατά μόνο 13.5% όταν η ΧΓΕ 

μειώθηκε 28.6% και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοπριά αποτελεί το 83.5% του 

συνόλου των εισροών. Συνεπώς, το πρόβλημα πλεονάζοντος αζώτου είναι θέμα 

διαχείρισης της κοπριάς και όχι τόσο των λιπασμάτων.  

Ο δείκτης δυνητικού πλεονάσματος φωσφόρου δείχνει υψηλό πλεόνασμα μέχρι και 

το 2014 (32 kg/ha) το οποίο όμως έχει τάση μακροχρόνιας αύξησης προς υψηλότερα 

επίπεδα ( 7.5). Όπως και στο άζωτο, ο δείκτης οφείλει την υψηλή διαμόρφωσή του 

στο διαφορετικό ρυθμό μεταβολής των εισροών και εκροών (αριθμητής του δείκτη) σε 

σχέση με το ρυθμό μεταβολής της ΧΓΕ (παρονομαστής του δείκτη). Την περίοδο 

2007-2014 η κατανάλωση χημικών φωσφορικών λιπασμάτων μειώθηκε κατά σχεδόν 

60% αλλά η εισροή κοπριάς κατά μόνο 12.2% όταν η ΧΓΕ μειώθηκε 28.6% και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοπριά αποτελεί το 80.4% του συνόλου των εισροών 
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φωσφόρου. Συνεπώς, το πρόβλημα πλεονάζοντος φωσφόρου, όπως και αζώτου, 

είναι θέμα διαχείρισης της κοπριάς και όχι τόσο των λιπασμάτων.  

Διάγραμμα 5.4: Μακροχρόνια εξέλιξη του δυνητικού πλεονάσματος αζώτου 

 
Πηγή: Eurostat, μεταβλητή: aei_pr_gnb Τα έτη 2016 και 2017 δεν έχουν τιμές για την Κύπρο ενώ το 2015 

έχει «εκτίμηση» τις ίδιες τιμές με το 2014, στην αντίστοιχη μεταβλητή της Eurostat. 

 

Διάγραμμα 5.5: Μακροχρόνια εξέλιξη του δυνητικού πλεονάσματος φωσφόρου 

 
Πηγή: Eurostat, μεταβλητή: aei_pr_gnb.  

Τα έτη 2016 και 2017 δεν έχουν τιμές για την Κύπρο ενώ το 2015 έχει «εκτίμηση» τις ίδιες τιμές με το 
2014, στην αντίστοιχη μεταβλητή της Eurostat. 
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Ένα σημαντικό και ανησυχητικό θέμα της ποιότητας των υδάτων προκύπτει τα 

τελευταία χρόνια με την ανίχνευση «Ουσιών Προτεραιότητας68» (Οδηγίες 

2008/105/ΕΕ και 2013/39/ΕΕ), και άλλων Ουσιών σε επιφανειακά νερά και Ιζήματα, 

ποταμών, ταμιευτήρων και λιμνών. Στην έκθεση του 2019 για τις ουσίες 

προτεραιότητας αναφέρονται τα ακόλουθα: 

• Σε όλα τα έτη (2015-2018) παρατηρούνται αρκετές ανιχνεύσεις 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στην 

Κύπρο, σύμφωνα με πληροφορίες από το Τμήμα Γεωργίας. Τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που ανιχνεύονται κυρίως είναι τα: glyphosate 

και ο μεταβολίτης του AMPA καθώς και το chlorpyrifos. Σημειώνεται ότι τα 

glyphosate και AMPA εισάχθηκαν στο πρόγραμμα παρακολούθησης το 2016 

και ανιχνεύτηκαν σε αρκετά σημεία παγκύπρια κατά το 2016 και καθόλου τα 

έτη 2017 και 2018. Επίσης σημειώνεται ότι το chlorpyrifos αν και ανιχνεύεται 

σε αρκετά σημεία παγκύπρια δεν παρατηρούνται υπερβάσεις από τα όρια της 

ενοποιημένης Οδηγίας 2008/105/ΕΚ. 

• Σε κάποια σημεία ποταμών (π.χ. Agros near Agios Ioannis και Ambelikos 

Potamitissa) παρατηρούνται συστηματικές ανιχνεύσεις κάποιων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων κάτι το οποίο φανερώνει την έντονη 

γεωργική δραστηριότητα στις εν λόγω περιοχές 

• Στη λίμνη Ορόκλινης παρατηρούνται αρκετές ανιχνεύσεις τόσο 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (αδειοδοτημένων και μη αδειοδοτημένων, 

περιλαμβανομένου παραγώγου του DDT), όσο και πλαστικοποιητών. 

• Σημαντική είναι η ανίχνευση του απαγορευμένου πλέον εντομοκτόνου DDT 

και των προϊόντων διάσπασης του DDD και DDE. Οι ουσίες αυτές έχουν 

ενταχθεί στο πρόγραμμα παρακολούθησης το 2016. Μάλιστα σε αρκετές 

περιπτώσεις οι συγκεντρώσεις, των εν λόγω ουσιών καθώς και του συνόλου 

τους (Total DDD, DDE και DDT) είναι κοντά ή/και ψηλότερες από τις οριακές 

βιβλιογραφικές τιμές. Από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι τα παράγωγα του DDT 

αποικοδομούνται πολύ αργά και παρόμοιες συγκεντρώσεις εξακολουθούν να 

μετρούνται και σε άλλες χώρες στα ιζήματα 

• Κατά το 2018 προσδιορίστηκαν διοξίνες για πρώτη φορά και ανιχνεύθηκαν σε 

όλα τα σημεία στα οποία προσδιορίστηκαν, στα περισσότερα μάλιστα σε 

συγκεντρώσεις ψηλότερες από την οριακή τιμή. 

• Για πρώτη φορά το 2018 προσδιορίστηκε το εντομοκτόνο pyridapen και αυτό 

ανιχνεύθηκε σε κάποια σημεία. Σημειώνεται ότι το εντομοκτόνο pyridapen δεν 

είναι αδειοδοτημένο στην Κύπρο. 

Αυτά τα ανησυχητικά σημάδια συνδέουν την ποιότητα του νερού με το Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του 

ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Το 2020 δημοσιοποιήθηκε κείμενο εργασίας για 

την απλοποίηση των διαδικασιών, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας δράσεων, 

                                                
68http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/4AAB58F4DD01F912C22583D6001B1B59/$file/H_1
28.pdf?OpenElement  

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/4AAB58F4DD01F912C22583D6001B1B59/$file/H_128.pdf?OpenElement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/4AAB58F4DD01F912C22583D6001B1B59/$file/H_128.pdf?OpenElement
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την επίλυση προβλημάτων που παραμένουν, αλλά και τη συνέχιση όλων εκείνων 

των δράσεων που είχαν θετική συμβολή69.  

 
 

5.2 Έδαφος 

Ο εδαφολογικός χάρτης της Κύπρου περιλαμβάνει ένα χάρτη γεωχημικών ιδιοτήτων 

των εδαφών (Cohen et al., 2012) και πιο πρόσφατα ένα χάρτη εδαφικών τύπων και 

φυσικών ιδιοτήτων. Με βάση  τις εργασίες αυτές οι τρείς βασικές κατηγορίες εδαφών 

περιλαμβάνουν:  

1. τα πολύ ρηχά (β10 cm), λιθικά και ανεπαρκώς ανεπτυγμένα εδάφη του όρους 

Τρόοδος;  

2. Τα νέα , (ασθενώς) αναπτυγμένα, μέτριου βάθους (μεταξύ 10 cm και 100 cm), 

ασβεστολιθικά εδάφη της νότιας πλευράς της οροσειράς του Τρόοδος και, 

3. το καλά αναπτυγμένα, βαθιά έως πολύ βαθιά (N100 cm), εύφορα εδάφη της 

δυτικής πεδιάδας της Μεσαορίας και των παράκτιων πεδιάδων στα 

νοτιοανατολικά. 

Μεταξύ των τελευταίων, οι ερευνητικές εργασίες κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στα 

χαρακτηριστικά κόκκινα εδάφη που ταξινομούνται ως Χρωμικά Luvisols (με επιπλέον 

προκριματικά ανάλογα με το υπόστρωμα).  

Όσο αφορά το έδαφος, η SWOT εστιάζει σε δύο κυρίως «ιδιότητες», την διάβρωση 

και την οργανική ουσία που αποτελούν δείκτες κοινού πλαισίου αλλά και δείκτες 

επιπτώσεων. 

5.2.1. Διάβρωση του εδάφους από νερό 

Οι πηγές για την εκτίμηση της διάβρωσης είναι δύο:  

1. H εκτίμηση του Κοινού Δείκτη Πλαισίου C.42 που αποτελείται από δύο επιμέρους 

δείκτες. Την εκτιμώμενη γεωργική έκταση που επηρεάζεται από ένα ορισμένο 

ποσοστό διάβρωσης του εδάφους από νερό (εκτάριο) και την εκτιμώμενη έκταση 

που εκφράζεται ως ποσοστό της συνολικής γεωργικής έκτασης. Οι δείκτες 

αξιολογούν την απώλεια εδάφους από τις διαδικασίες διάβρωσης του νερού και 

τις περιοχές που επηρεάζονται από ένα ορισμένο ποσοστό διάβρωσης του 

εδάφους (μέτρια έως σοβαρή, δηλαδή> 11 τόνους ανά εκτάριο το χρόνο όπως 

αυτό ορίζεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ). Η εκτίμηση της διάβρωσης γίνεται από το JRC, και βασίζεται στην 

αναθεωρημένη RUSLE 2015. Τα εδαφολογικά δεδομένα βασίζονται  

2. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κύπρου που απορρέουν από τις 

πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της 

Απερήμωσης, έχει ετοιμαστεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για την 

Καταπολέμηση της Απερήμωσης και τον περιορισμό των συνεπειών της 

ξηρασίας. Στο ΕΣΔ γίνεται προσδιορισμός των απειλούμενων περιοχών, 

                                                
69 http://www.opengov.gr/ypaat/wp-content/uploads/downloads/2020/03/Aitiologiki_ekthesi.pdf  

http://www.opengov.gr/ypaat/wp-content/uploads/downloads/2020/03/Aitiologiki_ekthesi.pdf


Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της κυπριακής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών 
(Ανάλυση SWOT)  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  21.04.2021 166 

εκτίμηση της ακολουθούμενης πολιτικής και μέτρων, της ανάγκης εισαγωγής 

αποτελεσματικότερων θεσμικών ρυθμίσεων/διαδικασιών και της ανάγκης 

προώθησης της αειφόρου εκμετάλλευσης των εδαφών και των υδάτινων πόρων 

για περιορισμό ή αντιστροφή του φαινομένου. Η μελέτη αξιολογεί τον κίνδυνο 

διάβρωσης του εδάφους χρησιμοποιώντας το προερχόμενο από την πιο 

πρόσφατη μεθοδολογία του ερευνητικού έργου της ΕΕ DESIRE (2010). Η 

προτεινόμενη μεθοδολογία βασίστηκε σε μια σειρά δεικτών που σχετίζονται με το 

κλίμα, το έδαφος, τη βλάστηση, τις πυρκαγιές, τη γεωργία, την καλλιέργεια, την 

κτηνοτροφία, τη διαχείριση γης, τη χρήση γης, τη χρήση νερού, τον τουρισμό, την 

κοινωνική και θεσμική κατάσταση.  

Ο πίνακας 5.3 παρακάτω παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εκτίμησης του Κοινού 

Δείκτη Πλαισίου C.42 από την πρόσφατη δημοσίευση του JRC70. Στην Κύπρο, το 

2016, σχεδόν 9% (8,88%) των γεωργικών εδαφών είχαν σοβαρή διάβρωση, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 7,56%. Είναι επίσης σαφές ότι οι 

εκτάσεις με σοβαρή και μέτρια διάβρωση, διαχρονικά, μειώνονται για όλες τις 

κατηγορίες γεωργικής γης. ‘Όμως, μειώνεται και η γεωργική γη και συνεπώς το 

ποσοστό των γεωργικών εδαφών με προβλήματα διάβρωσης φαίνεται να αυξάνεται 

ελαφρώς μετά το 2010.  

Αντίθετα, για όλη την επικράτεια της Κύπρου, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για την 

Καταπολέμηση της Απερήμωσης υπολογίζει τις εκτάσεις με υψηλό κίνδυνο εδαφικής 

διάβρωσης στο 26,6% και τις εκτάσεις με μέτριο κίνδυνο διάβρωσης στο 23,5%. 

Δηλαδή, συνολικά το 50% των εδαφών της Κύπρου είναι σε μέτριο και άνω κίνδυνο 

εδαφικής διάβρωσης.  

Πίνακας 5.4. Κίνδυνος διάβρωσης, Κύπρος 1990-2000.  

Κίνδυνος διάβρωσης Έκταση (ha) % 

Υψηλός 244877,1 26,6 

Μέτριος 216772,9 23,5 

Χαμηλός έως καθόλου 399494,7 43,3 

Άλλες γαίες 72144,9 7,8 

Σύνολο 922050,5 100,0 

Πηγή: Πίνακας 2.2.4 (σελ. 386) ΕΣΔ Απερήμωσης.  

                                                
70 Panagos, P., Ballabio, C., Scarpa, S., Borrelli, P., Lugato, E. and Montanarella, L., Soil related 
indicators to support agri-environmental policies, EUR 30090 EN, Publications Office of the European 
Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-15644-4, doi:10.2760/011194, JRC119220. Available at: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/soil-related-
indicators-support-agro-environmental-policies  

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/soil-related-indicators-support-agro-environmental-policies
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/soil-related-indicators-support-agro-environmental-policies
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Πίνακας 5.3. Διάβρωση εδαφών από νερό.  

 Όλες οι εκτάσεις 

 Έκταση (ha) Διάβρωση (tn) Διάβρωση (tn/ha/έτος) 

 2000 2010 2016 2000 2010 2016 2000 2010 2016 

Γεωργικά εδάφη, δάση και ημι-φυσικές περιοχές 827,530 832,065 791,712 2,948,047 2,408,442 2,366,260 3.56 2.89 2.99 

Γεωργικά εδάφη και φυσικοί βοσκότοποι 463,554 468,579 446,402 1,901,875 1,625,331 1,579,077 4.10 3.47 3.54 

Γεωργικά εδάφη (εξαιρούνται λιμώνες) 433,492 439,281 417,639 1,857,183 1,581,524 1,535,767 4.28 3.60 3.68 

Λιμώνες και φυσικοί βοσκότοποι 30,062 29,298 28,763 44,692 43,807 43,310 1.49 1.50 1.51 

 Εκτάσεις με σοβαρή (severe) διάβρωση 

 Έκταση (ha) Διάβρωση (tn) Διάβρωση (tn/ha/έτος) 

 2000 2010 2016 2000 2010 2016 2000 2010 2016 

Γεωργικά εδάφη, δάση και ημι-φυσικές περιοχές 70,720 50,777 51,461 1,362,364 904,622 934,532 19.26 17.82 18.16 

Γεωργικά εδάφη και φυσικοί βοσκότοποι 49,800 39,952 39,642 911,922 713,446 713,792 18.31 17.86 18.01 

Γεωργικά εδάφη (εξαιρούνται λιμώνες) 49,717 39,821 39,508 910,912 711,788 712,097 18.32 17.87 18.02 

Λιμώνες και φυσικοί βοσκότοποι 83 131 134 1,010 1,657 1,696 12.17 12.65 12.66 

 Εκτάσεις με μέτρια διάβρωση 

 Έκταση (ha) Διάβρωση (tn) Διάβρωση (tn/ha/έτος) 

 2000 2010 2016 2000 2010 2016 2000 2010 2016 

Γεωργικά εδάφη, δάση και ημι-φυσικές περιοχές 93,393 83,010 79,962 654,431 579,251 557,762 7.01 6.98 6.98 

Γεωργικά εδάφη και φυσικοί βοσκότοποι 56,730 49,668 47,255 402,718 352,378 335,156 7.10 7.09 7.09 

Γεωργικά εδάφη (εξαιρούνται λιμώνες) 55,441 48,372 45,996 394,438 343,971 327,023 7.11 7.11 7.11 

Λιμώνες και φυσικοί βοσκότοποι 1,289 1,296 1,259 8,281 8,407 8,133 6.42 6.49 6.46 

Πηγή: Eurostat, μεταβλητή [aei_pr_soiler], source: JRC.  



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της κυπριακής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών 
(Ανάλυση SWOT)  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  21.04.2021 168 

Το οξύ πρόβλημα της διάβρωσης εντοπίζεται σε περιοχές με υψόμετρο και κλίσεις 

(χάρτης 5.5). Η  επιφάνεια της Κύπρου στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί 

αποτελεσματικό έλεγχο διαχωρίζεται σε δύο περιοχές. Στις περιοχές όπου η μέση 

τιμή της διάβρωσης είναι κάτω από 11 tn ha-1 yr-1 και στις περιοχές μέτριου και 

υψηλού κινδύνου διάβρωσης όπου η μέση τιμή είναι πάνω από 11 tn ha-1 yr-1 

(χάρτης 5.6). Έτσι απομονώνουμε τις περιοχές μέτριου-υψηλού ρίσκου με βάση τα 

στοιχεία του ESDAC. Επικαλύπτοντας αυτόν τον χάρτη με τον χάρτη κάλυψης γης 

CORINE 2018 εντοπίστηκαν  τα εδάφη με μέτριο και υψηλό κίνδυνο διάβρωσης ανά 

κατηγορία κάλυψης του 2018. 

Χάρτης 5.5: Διάβρωση και υψόμετρα στην Κύπρο. 

 
Πηγή: Διάβρωση ESDAC, Erosion, 2009-2012 βασισμένο στην RUSLE 2015. Υψόμετρα βασισμένα στο 

DEM της Κύπρου. 

 

Αντίστοιχα, η χωρική κατανομή του κινδύνου διάβρωσης με βάση τη μελέτη του ΕΣΔ 

της απερήμωσης φαίνεται στο χάρτη 5.7.  

Η μελέτη του JRC71 για τον υπολογισμό της διάβρωσης μέσω της εξίσωσης RUSLE 

υπολόγισε για την Κύπρο μια σημαντική μεταβολή στα ακαλλιέργητα περιθώρια και 

στις πρακτικές για συντήρηση των εδαφών. Αυτή την εξέλιξη την απέδωσαν στην 

επίδραση των μέτρων των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και της πολλαπλής 

συμμόρφωσης.  

                                                
71 Panagos, P.; Ballabio, C.; Poesen, J.; Lugato, E.; Scarpa, S.; Montanarella, L.; Borrelli, P. A Soil Erosion 
Indicator for Supporting Agricultural, Environmental and Climate Policies in the European Union. 
Remote Sens. 2020, 12, 1365. 
Δημοσιεύθηκε με ανοικτή πρόσβαση στο: https://www.mdpi.com/2072-4292/12/9/1365  

https://www.mdpi.com/2072-4292/12/9/1365
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Χάρτης 5.6: Κίνδυνος διάβρωσης σε δύο κλάσεις 

 
Πηγή: Διάβρωση ESDAC, Erosion, 2009-2012 βασισμένο στην RUSLE 2015.  

 

Χάρτης 5.7. Κλάσεις κινδύνου διάβρωσης στην περίοδο αναφοράς, 1991-2010. 

 
Πηγή:  Χάρτης σελ. 388 ΕΣΔ Απερήμωσης 

 
5.2.2 Οργανικός άνθρακας, συνολικός άνθρακας και οργανική ουσία 
 

Ο οργανικός άνθρακας (Soil Organic Carbon - SOC) προέρχεται από την 

αποσύνθεση φυτών και ζώων. Συνεπώς μπορεί να αποσυντεθεί ή είναι προϊόν 

αποσύνθεσης. Ο οργανικός άνθρακας περιέχει οργανικές ενώσεις των οποίων τα 

μόρια περιέχουν άνθρακα, οξυγόνο, άζωτο και υδρογόνο. Ο συνολικός άνθρακας 

είναι το άθροισμα τριών μορφών άνθρακα. Του οργανικού, του στοιχειώδους 

(στοιχειακού) το οποίο είναι ασήμαντο στα περισσότερα εδάφη και αναφέρεται σε 

μορφές άνθρακα όπως ο γραφίτης, και του ανόργανου που συνήθως αναφέρεται σε 

ανθρακικά και διττανθρακικά. Η οργανική ουσία διαφέρει από τον οργανικό άνθρακα 

στο ότι περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία (υδρογόνο, οξυγόνο, άζωτο, κ.λπ.) που 

αποτελούν συστατικά οργανικών ενώσεων και όχι μόνο άνθρακα. Ο οργανικός 

άνθρακας αποτελείται από τρία κλάσματα: Το παθητικό κλάσμα είναι χημικά σταθερό 
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και μπορεί να χρειαστούν περισσότερα από 2500 χρόνια για την δημιουργία του. 

Κατά συνέπεια, είναι η μεγαλύτερη ομάδα και το λιγότερο πιθανό να επηρεαστεί από 

αλλαγές στην πρακτική διαχείρισης. Το αργό κλάσμα, με ρυθμό δημιουργίας 20-40 

χρόνια, αποτελείται κυρίως από οργανικές ενώσεις που είτε είναι ανθεκτικές στην 

αποσύνθεση είτε προστατεύονται φυσικά. Οι χειρισμοί του εδάφους που 

διαταράσσουν τα αδρανή του εδάφους (π.χ. άροση) μπορούν να επηρεάσουν τις 

διαδικασίες αυτής της δεξαμενής, εκθέτοντας προηγουμένως προστατευμένο 

οργανικό υλικό σε μικροβιακή αποσύνθεση. Το κλάσμα αυτό κινδυνεύει να εκτεθεί και 

να διαταραχθεί κυρίως από έντονη διάβρωση. Το ενεργό ή ευκίνητο κλάσμα 

αποτελείται από μικρότερες δεξαμενές που μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν 

από μικροοργανισμούς. Αυτό το κλάσμα προέρχεται από νέα υπολείμματα και 

ζωντανούς οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων των μικροοργανισμών) και 

δημιουργείται σε μία περίοδο 2 - 3 χρόνων. Το μικροβιακό συστατικό αυτού του 

κλάσματος αντιπροσωπεύει μόνο το 1 - 5% της συνολικής οργανικής ύλης του 

εδάφους. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό το κλάσμα εδάφους είναι πιο ευαίσθητο σε 

αλλαγές στις πρακτικές διαχείρισης, σημαντικές διαφορές μπορούν γενικά να 

μετρηθούν νωρίτερα από ότι στις μεγαλύτερες, πιο σταθερές ομάδες. Η ικανότητα 

ενός εδάφους να παρέχει θρεπτικά συστατικά καθορίζεται συχνά από το ποσοστό 

του συνολικού οργανικού άνθρακα του εδάφους που είναι ασταθές. 

Ο οργανικός άνθρακας επηρεάζει πολλά χαρακτηριστικά του εδάφους, όπως το 

χρώμα, την ικανότητα συγκράτησης θρεπτικών ουσιών (ικανότητα ανταλλαγής 

κατιόντων και ανιόντων), τον κύκλο και τη σταθερότητα των θρεπτικών ουσιών, τα 

οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν τις σχέσεις νερού, τον αερισμό και την ευκολία 

εκτέλεσης εργασιών στο έδαφος. Για παράδειγμα, σε εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα 

σε πηλό, η συμβολή στην ανταλλαγή κατιόντων από το οργανικό κλάσμα είναι γενικά 

μικρή. Στα αμμώδη εδάφη η σχετική συνεισφορά του οργανικού κλάσματος είναι 

υψηλότερη επειδή υπάρχει λιγότερος άργιλος, παρόλο που η ποσότητα του 

συνολικού οργανικού άνθρακα που υπάρχει μπορεί να είναι παρόμοια ή μικρότερη 

με αυτήν των αργίλων. Ο οργανικός άνθρακας είναι πηγή τροφής για 

μικροοργανισμούς, και μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της σταθερότητας του 

εδάφους μέσω μικροοργανισμών που συνδέουν τα σωματίδια του εδάφους μαζί σε 

αδρανή. Οι εκκρίσεις βακτηρίων, τα εκκρίματα ρίζας, οι μύκητες και οι ρίζες των 

φυτών συμβάλουν στην καλύτερη δομή του εδάφους. 

Η οργανική ουσία είναι από τις σημαντικότερες ιδιότητες των εδαφών διότι σχετίζεται 

με την περιεκτικότητα των εδαφών σε θρεπτικά (άζωτο, φωσφορικά και θειικά), την 

ικανότητα των εδαφών να διακρατούν διαθέσιμο για τα φυτά νερό, τη δομή των 

εδαφών και το πορώδες και την αντίστασή τους στη διάβρωση από νερό. Η οργανική 

ουσία είναι επίσης δείκτης σημαντικής εδαφικής βιοποικιλότητας. Η οργανική ουσία 

μετριέται με την ποσότητα οξειδούμενου άνθρακα σε gr ανά Kg εδάφους, και στην 

Κύπρο δεν υπερβαίνει, συνήθως, το 2%-3%. Εάν ταυτόχρονα υπάρχει και μέτρηση 

αζώτου μπορεί να υπολογισθεί ο λόγος C/N που είναι χρήσιμος δείκτης για την 

ικανότητα των εδαφών. 
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Η αύξηση των αποθεμάτων οργανικού άνθρακα εδάφους (SOC) είναι μια συχνά 

αναφερόμενη επιλογή για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Ωστόσο, η αύξηση των αποθεμάτων άνθρακα στα γεωργικά εδάφη είναι δύσκολη και 

η ικανότητα των εδαφών να αποθηκεύουν άνθρακα καθώς το κλίμα αλλάζει είναι 

αβέβαιες. Σημαντικότερη είναι η συμβολή του οργανικού άνθρακα και της οργανικής 

ουσίας στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή επειδή αυξάνουν την δυνατότητα 

των εδαφών να διακρατούν νερό. Η οργανική ουσία είναι από τους σημαντικότερους 

δείκτες συμπεριφοράς των εδαφών στην κλιματική αλλαγή λόγω της σχέσης της με 

την ικανότητα διακράτησης νερού και της διαμόρφωσης της διαπερατότητας των 

εδαφών από το νερό. Το τελευταίο σχετίζεται επίσης και με τη συμπεριφορά σε 

ακραία καιρικά φαινόμενα.  

Οι πηγές για την εκτίμηση του οργανικού άνθρακα είναι δύο: 

1. Η εδαφική έρευνα που πραγματοποιείται από το LUCAS-Topsoil του ESDAC. Η 

έρευνα για τη χρήση γης / κάλυψη γης (LUCAS) παρακολουθεί την χρήση γη και 

τις αλλαγές στην κάλυψη γης σε ολόκληρη την ΕΕ. Η έρευνα αυτή 

πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια και τα πιο πρόσφατα δεδομένα είναι του 2015. 

Το σύνολο δεδομένων εδάφους LUCAS είναι το πιο ολοκληρωμένο και 

εναρμονισμένο σύνολο δεδομένων εδάφους σε ευρωπαϊκή κλίμακα, και επιτρέπει 

πανευρωπαϊκές μελέτες σχετικά με την κατανομή των φυσικών ιδιοτήτων, τη 

διάβρωση του εδάφους, το SOC και τη διάχυτη ρύπανσης με βαρέα μέταλλα 

όπως ο χαλκός. Τα δείγματα εδάφους αναλύθηκαν για τις μηχανικές και φυσικές 

τους ιδιότητες (ποσοστό θραυσμάτων, κατανομή μεγέθους σωματιδίων άργιλος, 

άργιλος, άμμος, ρΗ) τον οργανικό άνθρακα, το ανθρακικό ασβέστιο, τον διαλυτό 

φωσφόρο, το ολικό άζωτο, εκχύλισμα καλίου, ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων 

(CEC) και πολυφασματικές ιδιότητες. Η ανάλυση των δειγμάτων 

πραγματοποιείται από ένα μόνο εργαστήριο, συμβάλλοντας στη συγκρισιμότητα 

των δεδομένων και αποφεύγοντας αβεβαιότητες λόγω ανάλυσης που βασίζεται 

σε διαφορετικές μεθόδους ή σε διαφορετικές βαθμονομήσεις σε πολλά 

εργαστήρια. Οι αλλαγές στα αποθέματα (stocks) άνθρακα του εδάφους 

εκτιμήθηκαν προσαρμόζοντας ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στις μετρημένες 

συγκεντρώσεις SOC των δειγμάτων από τις έρευνες LUCAS-Soil του 2009/2012 

και 2015. 

2. Το πρόγραμμα του Γεωχημικού Άτλαντα της Κύπρου που περιλαμβάνει 

εδαφολογικό χάρτη της Κύπρου με γεωχημικές ιδιότητες των εδαφών (Cohen et 

al., 201272) και πιο πρόσφατα ένα χάρτη υψηλής ανάλυσης των εδαφικών τύπων 

και φυσικών ιδιοτήτων (camera et al., 201773). Τα δειγματοληπτικά σημεία 

προεπιλέχθηκαν από καμβά 1 × 1 km (1,4 × 1,4 km πάνω από το κέντρο του 

Τροόδους) που έδωσε 5,377 θέσεις στην κύρια έρευνα και επιπλέον 140 θέσεις 

                                                
72 Cohen, D.  Rutherford, N., Morisseau, E. and Zissimos, A. 2012. Geochemical patterns in the soils of 
Cyprus. Science of the Total Environment, 420, pp. 250–262. 
73 Camera, C., Zomeni, Z., Noller, J., Zissimos, A., Christoforou, I. and Bruggeman, A. 2017. A high 
resolution map of soil types and physical properties for Cyprus: A digital soil mapping optimization. 
Geoderma 285, pp. 35–49. 
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σε πιο λεπτομερείς μελέτες γύρω από ορισμένα επιλεγμένα ορυχεία. Σε κάθε 

τοποθεσία συλλέχθηκε ένα δείγμα ανώτερου εδάφους (0–25 cm) και ένα 

υποστρώματος (50–70 cm) ακολουθώντας τα γενικά πρωτόκολλα του FOREGS 

Geochemical Atlas of Europe. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωλογικής 

Επισκόπησης παρουσιάζονται ηλεκτρονικοί χάρτες για τον οργανικό άνθρακα και 

τον συνολικό άνθρακα. 

Ο χάρτης 5.8 δείχνει την χωρική κατανομή της μεταβολής του SOC από την μελέτη 

του JRC. Στο σύνολο σχεδόν της πεδινής Κύπρου παρατηρείται θετική μεταβολή και 

σε πολλές «γεωργικές» περιοχές η μεταβολή υπολογίζεται σε πάνω από 2 gr/Kg. Με 

βάση αυτούς τους υπολογισμούς η μελέτη υπολογίζει τις μεταβολές του SOC στους 

βοσκοτόπους και στην καλλιεργούμενη γη (πίνακας 5.4). Η Κύπρος έχει και στις δύο 

κατηγορίες χρήσεων γης, θετικές μεταβολές στο απόθεμα άνθρακα. Έχει από τις 

μεγαλύτερες μεταβολές και στους βοσκοτόπους (40.7 χιλιάδες τόνους) και στη 

καλλιεργούμενη γη (414,5 χιλιάδες τόνους).  

Χάρτης 5.8: Μεταβολή του SOC μεταξύ 2009 και 2015 

 
Πηγή: Μεγέθυνση του Figure 11 page 34 της μελέτης του JRC.  

 

Ο γεωχημικός Άτλας της Κύπρου δείχνει επίσης την υψηλή συγκέντρωση οργανικού 

άνθρακα σε ορισμένες πεδινές περιοχές (χάρτης 5.9) καθώς και του συνολικού 

άνθρακα (χάρτης 5.10). Η πιστότητα των μετρήσεων του γεωχημικού Άτλαντα της 

Κύπρου υπερτερούν των αντίστοιχων του ESDAC λόγω του πολυπληθούς και 

πυκνού δειγματοληπτικού πλαισίου. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές δεν 

επαναλαμβάνονται ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση στο χρόνο και να 

χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία της αξιολόγησης των δράσεων του προγράμματος.  

Για την εκτίμηση της οργανικής ουσίας χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του ESDAC 

και της έρευνας LUCAS Soil 2009/2012 που συμπεριλαμβάνουν και την Κύπρο. Στην 

Κύπρο ελήφθησαν δείγματα από 90 σημεία δειγματοληψίας. Με βάση το CORINE 
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2018, τα 60 σημεία ήταν σε ΧΓΕ, τα 23 σε δάση και δασικές εκτάσεις ενώ 7 σημεία 

κάλυψαν άλλες χρήσεις γης κυρίως αείφυλλων πλατύφυλλων (σκληρόφυτης 

βλάστησης). Τα δεδομένα του LUCAS στη βάση TopSoil Attributes δίνουν 

πληροφορίες για την οργανική ουσία (με τη μέθοδο της καύσης) καθώς επίσης και 

για τη μηχανική σύσταση (περιεκτικότητα σε άμμο, άργιλο και λάσπη), το pH, την 

αγωγιμότητα, τα θρεπτικά (N, P, K), και το ασβέστιο με τη μορφή CaCO3. Οι 

μετρήσεις της έρευνας LUCAS Soil 2015 δεν είναι ακόμα διαθέσιμες στους 

ερευνητές. Ο χάρτης 5.11 δείχνει την κατανομή των σημείων δειγματοληψίας της 

LUCAS Soil πάνω στις καλύψεις γης του CORINE 2018. Δεν είναι επίσης διαθέσιμα 

σε ανοικτή βάση τα δεδομένα της δειγματοληψίας του Γεωχημικού Άτλαντα.  
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Πίνακας 5.4: Αποθέματα οργανικού άνθρακα εδάφους (SOC) για βοσκοτόπους και 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις (εκατομμύρια τόνους) και μεταβολές μεταξύ 2009/2012 και 2015 

(χιλιάδες τόνοι). 

Πηγή: Πίνακας 3, σελ. 38. της μελέτης: Panagos, P., Ballabio, C., Scarpa, S., Borrelli, P., Lugato, E. and 

Montanarella, L., Soil related indicators to support agri-environmental policies, EUR 30090 EN, 

Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-15644-4, 

doi:10.2760/011194, JRC119220. 
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Χάρτης 5.9: Οργανικός Άνθρακας  

Πηγή: Γεωχημικός Άτλαντας της Κύπρου. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. 
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Χάρτης 5.10: Συνολικός Άνθρακας 

 
Πηγή: Γεωχημικός Άτλαντας της Κύπρου. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 
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Χάρτης 5.11: Τα 90 σημεία δειγματοληψίας της έρευνας LUCAS Soil και η κάλυψη γης από το 
CORINE 2018. 

 
Πηγή: Επεξεργασία των δεδομένων του LUCAS 2009/12 και του CORINE 2018. 

 

Η μέση τιμή των χαρακτηριστικών των σημείων εδαφοληψίας δίνεται στον πίνακα 

5.5. Η οργανική ουσία κυμαίνεται από 1.57% για το σύνολο της ΧΓΕ μέχρι και 2.04% 

για λιβάδια και δάση. Οι τιμές αυτές είναι αρκετά ικανοποιητικές. Ιδιαιτέρως, ο λόγος 

C/N δεν ξεπερνά το 20 αν και ο αριθμητής είναι υπερ-εκτιμημένος αφού χρησιμοποιεί 

την οργανική ουσία αντί της διορθωμένης τιμής για τον άνθρακα. Συνεπώς, δεν 

φαίνεται να υπάρχει ένα καθολικό ζήτημα  έλλειψης οργανικής ουσίας στην Κύπρο.  

Πίνακας 5.5. Οργανική ουσία στα σημεία δειγματοληψίας του LUCAS Soil. 

 Συνολική 
ΧΓΕ 

Αροτραίες 
και μόνιμες 

καλλιέργειες 

Μόνιμοι 
λειμώνες και 
βοσκότοποι 

Δάση και 
δασικές 

εκτάσεις 

     

Οργανική ουσία (C) 15.67 15.04 20.43 20.31 

N 1.27 1.21 1.71 1.48 

C/N 10.78 11.11 8.29 13.87 

K 361.12 380.15 217.00 366.96 

P 23.12 25.36 6.14 12.52 

Αριθμός σημείων 
δειγματοληψίας 

 
60 

 
53 

 
7 

 
23 

   

Στον χάρτη 5.12 έχουμε διαχωρίσει, σχετικά αυθαίρετα, τα σημεία στα οποία η 

οργανική ουσία είναι μεγαλύτερη από 1% και μικρότερη από 1%. Αναλύσεις συν-
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χωροθέτησης που έγιναν στο πλαίσιο της αξιολόγησης του ΠΑΑ έδειξαν ότι πολλές 

από τις αγρο-περιβαλλοντικές δράσεις συνυπάρχουν με εδαφικά σημεία πλούσια σε 

οργανική ουσία. Αυτό, σε συνδυασμό με τα δεδομένα μεταβολής του άνθρακα της 

μελέτης του JRC είναι μία ένδειξη ότι η κατάσταση βελτιώνεται και σε αυτό βοηθούν 

και οι αγροπεριβαλλοντικές δράσεις.  

Xάρτης 5.12: τα σημεία δειγματοληψίας με οργανική ουσία μικρότερη ή μεγαλύτερη του 1% σε 
ΧΓΕ. 

 

Πηγή: Δευτερογενής γεωγραφική ανάλυση των δεδομένων LUCAS Soil. 

5.3 Αέρας 

Για την γεωργία σημαντικές είναι οι εκπομπές αμμωνίας, η οποία έχει σημαντικές 

επιπτώσεις και στη βιοποικιλότητα. Η απελευθέρωση αμμωνίας γεωργικής 

προέλευσης μειώθηκε δραστικά την περίοδο 2005-20014 όπου έφτασε στο ελάχιστο 

των σχεδόν 6 χιλ. τόνων (διάγραμμα 5.6). Τα τελευταία τρία διαθέσιμα χρόνια οι 

εκπομπές αμμωνίας αυξάνονται πάλι προφανώς λόγω ανάκαμψης του ζωικού 

κεφαλαίου. Επίσης η συμμετοχή του αγροτικού τομέα στην συνολική εκπομπή 

αμμωνίας στην Κύπρο είναι πάνω από 96%. Αυτό είναι πολύ υψηλό ποσοστό, το 

δεύτερο υψηλότερο μετά την Πολωνία σε όλη την ΕΕ. Λεπτομερής ανάλυση των 

δραστηριοτήτων του αγροτικού τομέα που συμβάλλουν στις εκπομπές αμμωνίας 

δίνεται στην ανάλυση του κεφαλαίου του Ειδικού Στόχου 4.   

Η αγροτική δραστηριότητα συνεισφέρει επίσης στην ρύπανση του αέρα από λεπτά 

σωματιδιακά υλικά (fine particulate matter pollution - PM2.5). Πρόσφατη έρευνα του 

Cyprus  Institute  έδειξε ότι:  

• Η γεωργία έχει τις υψηλότερες εκπομπές NH3 και πτητικές οργανικές ενώσεις 

εκτός του μεθανίου (Non-methane volatile organic compounds – NMVOC) ανά 

μεταβολή της οικονομικής παραγωγής στην ΕΕ 

• Η αύξηση των γεωργικών εκπομπών επηρεάζει τις χώρες της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης με μεγαλύτερη ένταση 
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• Η αύξηση της γεωργικής παραγωγής κατά 20% έχει ως αποτέλεσμα αύξηση 

της θνησιμότητας στην ΕΕ κατά 24% 

Ειδικότερα για την Κύπρο, τα υποδείγματα προσομοίωσης που χρησιμοποιήθηκαν 

στην μελέτη δείχνουν ότι η αύξηση κατά 20% του παραγόμενου προϊόντος στη 

γεωργία, θα αυξήσει τους αέριους ρύπους γεωργικής προέλευσης (πίνακας 5.6 

κατωτέρω) και θα αυξήσει τα ποσοστά θνησιμότητας κατά περισσότερο από 30% 

(χάρτης 5.13 κατωτέρω). 

Διάγραμμα 5.6: Εκπομπές αμμωνίας από την γεωργία 

 
Πηγή: Eurostat, μεταβλητή sdg_02_60 (εκπομπή αμμωνίας σε τόνους) και μεταβλητή tai07 (% 

συμμετοχή της γεωργίας στην παραγωγή αμμωνίας). Αναθεωρήθηκε στις 14/02/2020.  
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Πίνακας 5.6. Αύξηση εκπομπών ανά χώρα λόγω του σεναρίου αύξησης της ζήτησης γεωργικής παραγωγής κατά 20% για SOx, NOx, NH3, NMVOC, CO, PM2,5 και PM10, 
ως % σε σχέση με τη βασική προσομοίωση.  

 

Πηγή: Πίνακας Α3  στην εργασία Giannakis et. al., 2019. 
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Χάρτης 5.13. Εκτιμήσεις σχετικά με την ποσοστιαία μεταβολή στη θνησιμότητα σε επίπεδο 
χώρας στην ΕΕ-28 λόγω των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης της ατμόσφαιρας PM2.5 
από το σενάριο αύξησης του παραγόμενου γεωργικού προϊόντος κατά 20% (Agri20) σε 
σχέση με τις βασικές συγκεντρώσεις ελέγχου PM2,5, ταξινομημένες σε τρεις κατηγορίες: 
χαμηλή ευαισθησία (αύξηση θνησιμότητας <20 %), μεσαία ευαισθησία (αύξηση θνησιμότητας 
μεταξύ 20 και 30%) και υψηλή ευαισθησία (αύξηση θνησιμότητας >30%). 

 
 

Πηγή: Figure 3  στην εργασία Giannakis et. al., 2019 ανωτέρω. 
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Ειδικός Στόχος 5: Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής 

διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας 

S 

➢ Διαχείριση υδάτινων πόρων 

1. Η κυπριακή γεωργία καλύπτεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό (>90%) από βελτιωμένα συστήματα 

άρδευσης και ιδιαίτερα στις  πλείστες καλλιέργειες υψηλών αρδευτικών αναγκών  

2. Υπάρχει καλή βάση καταγραφής των σημείων απόληψης των υπογείων υδάτων και κατάρτιση 

Μητρώου απολήψεων υπογείων υδάτων (περί τις 100.000 αιτήσεις) 

3. Υπάρχουν Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης της Ανομβρίας και των Πλημμυρών 

4. Σημαντικές προσπάθειες εμπλουτισμού του ισοζυγίου με ανακυκλωμένο νερό μέσα από έργα 

υποδομής 

5. Καθορίστηκε και εξορθολογίστηκε το σύστημα αδειοδότησης νέων διατρήσεων 

6. Πραγματοποιείται συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την κατάσταση των 

υπογείων υδάτων και τα αποτελέσματα παρακολούθησης είναι διαθέσιμα σε ιστοσελίδες του 

ΤΑΥ 

➢ Ποιότητα υδάτινων πόρων 

7. Η καλή κατάσταση ή καλό οικολογικό δυναμικό του συντριπτικού ποσοστού των επιφανειακών 

υδάτων (97 ποτάμια υδάτινα σώματα και το σύνολο των παράκτιων υδάτινων σωμάτων - 22 

υδάτινα σώματα) 

8. Η καλή χημική κατάσταση 150 ποτάμιων υδάτινων σωμάτων και το σύνολο (22) των παράκτιων 

υδάτινων σωμάτων  

9. Η ύπαρξη ΕΣΔ για την Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων που καλύπτει την 

περίοδο 2018-2022 (2ο ΕΣΔ) 

10. Έχουν οριστεί 7 Ζώνες Ευπρόσβλητες σε Νιτρορρύπανση στο πλαίσιο της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ 

για την προστασία των υδάτων από Νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης έκτασης 460 Km2 

και γίνεται μελέτη αύξησης πχ με την περιοχή Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας.  

11. Υπάρχει εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για τις ευπρόσβλητες περιοχές του οποίου η 

εφαρμογή είναι υποχρεωτική (Διάταγμα του 2014) 

12. Στις Άδειες Απόρριψης Αποβλήτων έγινε υποχρεωτικός όρος η χρήση των κτηνοτροφικών 

αποβλήτων ως εδαφοβελτιωτικό στις καλλιέργειες. Έτσι, παρέχεται κίνητρο 

επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων. 

➢ Έδαφος 

13. Το ποσοστό των εδαφών με κίνδυνο διάβρωσης είναι εντοπισμένο σε περιοχές με μεγάλο 

υψόμετρο και κλίσεις και όχι σε γεωργικά εδάφη των πεδιάδων 

14. Η αποθήκευση άνθρακα στο έδαφος αυξάνεται και μελέτες δείχνουν ότι πρόκειται για θετική 

επίπτωση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 

➢ Αέρας 
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15. Η Κύπρος έχει ήδη ξεπεράσει τους στόχους μείωσης των εκπομπών της αμμωνίας για το 2020 (-

10% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005) και θα μπορέσει να φτάσει τους στόχους για το 2030 

(-20%) όπως περιγράφεται στην Οδηγία NEC. 

W 

➢ Διαχείριση υδάτινων πόρων 

1. Επειδή η κυπριακή γεωργία καλύπτεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από βελτιωμένα συστήματα 

άρδευσης τα περιθώρια πρόσθετης εξοικονόμησης νερού στα αρδευτικά συστήματα είναι 

περιορισμένα 

2. Υπάρχει σημαντική απώλεια υδατικών πόρων στα δίκτυα διανομής και στην αποθήκευση 

3. Υπερ-άντληση των υδάτων σε παραθαλάσσιες περιοχές 

4. Εκκρεμεί η ηλεκτρονική καταχώρηση των σημείων απόληψης σε βάση δεδομένων 

➢ Ποιότητα υδάτινων πόρων 

5. Εντατικές καλλιέργειες σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ευπρόσβλητες σε 

Νιτρορρύπανση διατηρούν τον κίνδυνο περαιτέρω υποβάθμισης των υπόγειων νερών 

6. Κακή κατάσταση σε συγκεκριμένα υπόγεια υδάτινα συστήματα η οποία είναι χειρότερη με 

δεδομένη και την υπεράντλησή τους (παράδειγμα το σύστημα Κοκκινοχωρίων) 

7. Υπεράντληση από γεωτρήσεις σε περιοχές κοντά στη θάλασσα 

8. Ο δείκτης δυνητικού πλεονάσματος αζώτου δείχνει σημαντικά υψηλό πλεόνασμα αζώτου μέχρι 

και το 2014 (194 kg/ha) αλλά με σαφή τάση μακροχρόνιας υποχώρησης. 

9. Ανίχνευση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων και ανίχνευση πάνω από τα επιτρεπτά όρια κάποιων 

φυτοπροστατευτικών ουσιών 

➢ Έδαφος 

10. Απουσία επαναλαμβανόμενων εδαφολογικών μετρήσεων  εδαφολογικού χάρτη για το σχεδιασμό 

μέτρων προστασίας και διατήρησης των εδαφών με παραμέτρους όπως η διάβρωση και η 

οργανική ουσία. Οι μετρήσεις στα πλαίσια του ESDAC δεν είναι πολυπληθείς. 

➢ Αέρας 

11. Ο αγροτικός τομέας και κυρίως η κτηνοτροφία είναι σχεδόν η αποκλειστική πηγή εκπομπών 

αμμωνίας στην Κύπρο (96% του συνόλου) 

12. Η απελευθέρωση αμμωνίας από κτηνοτροφικές δραστηριότητα αυξάνεται. 

O 

➢ Διαχείριση υδάτινων πόρων 

1. Η εφαρμογή του «Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Περιοχής Λεκάνης Απορροής 

Ποταμού της Κύπρου» μέχρι το 2021 και η σύνταξη του νέου Προγράμματος που έχει αρχίσει 

2. Ενεργή παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού και της εγκατάστασης υδρομετρητών με βάση 

το Μητρώο απολήψεων 

3. Νέες μονάδες και δίκτυα ανακυκλωμένου νερού αναμένεται να λειτουργήσουν τα επόμενα 

χρόνια στις περιοχές Λάρνακας και Λεμεσού  
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4. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν σε καλύτερο έλεγχο του νερού άρδευσης 

5. Έμφαση στις καλλιέργειες υπό κάλυψη Εξατμισοδιαπνοή και αυξημένο wue value). Επίσης 

κλειστά υδροπ. Συστήματα. κτλ… 

6. Η ευελιξία της συμμετοχή μας σε Ευρωπ. Προγρ. ως συνεργάτες, για πιλοτικά προγράμματα σε 

σχέση με τη διαχείριση του νερού άρδευσης σε επίπεδο γεωργού 

➢ Ποιότητα υδάτινων πόρων 

7. Η σωστή εφαρμογή κοπριάς και η εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης και αποθήκευσης της 

κοπριάς στις εκμεταλλεύσεις 

8. Η υπαγωγή γεωργικών εκτάσεων σε συμβόλαια διαχείρισης της ποσότητας και ποιότητας του 

νερού από το Πρόγραμμα 

9. Να γίνει μελέτη για το ισοζύγιο θρεπτικών με βάση τα αντικρουόμενα στοιχεία των μελετών και 

της Eurostat 

➢ Έδαφος 

10. Η αξιοποίηση ενδημικών φυτών, θάμνων και εκτατικού τύπου καλλιέργεια τους σε περιοχές με 

ψηλό δείκτη διάβρωσης 

11. Αξιοποίηση πόρων τεχνικής βοήθειας για τη δημιουργία ενδελεχούς εδαφολογικού χάρτη της 

Κύπρου που να καταγράφει ιδιότητες χρήσιμες για την προστασία των αγροτικών εδαφών (π.χ., 

διάβρωση, οργανική ουσία, κ.λπ.) με κάλυψη και ακρίβεια μεγαλύτερη από τον υπάρχοντα χάρτη 

του ESDAC.. 

➢ Αέρας 

12. Χρήση σύγχρονων σιτηρεσίων για το μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

T 

➢ Διαχείριση υδάτινων πόρων 

1. Καθυστέρηση στην εφαρμογή των Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Περιοχής Λεκάνης 

Απορροής Ποταμού της Κύπρου 

2. Μικρή συμμετοχή των γεωργών στην υιοθέτηση συστημάτων μεταβολής του καλλιεργητικού 

μοντέλου προς καλλιέργειες υψηλότερης αποτελεσματικότητας στη χρήση του νερού. 

3. Η αξιοποίηση πρόσθετων ποσοτήτων  ανακυκλωμένου νερού να καταλήγει σε αύξηση 

παραγωγής κτηνοτροφικών φυτών και αύξηση κτηνοτροφικής παραγωγής παρά σε κάλυψη 

υφιστάμενων αναγκών  

4. Μακροπρόθεσμος κίνδυνος υδατοπενίας (WEI) 

5.  

➢ Ποιότητα υδάτινων πόρων 

6. Ο μη ενδεδειγμένος τρόπος αποθήκευσης  και η ανεξέλεγκτη διάθεση κοπριάς σε χωράφια ή/και 

επιφανειακά υδάτινα σώματα 

7. H μείωση στην ποσότητα ύδατος και θα αυξήσει τις συγκεντρώσεις των θρεπτικών για τα 
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επιφανειακά ύδατα  

8. Η μείωση στη ποσότητα ύδατος θα ασκήσει πίεση στου υδροφόρους και θα αυξήσει την 

υφαλμύριση  

9.  Η ανομβρία ενδεχομένως να συνδυαστεί με υψηλότερη χρήση φυτοπροστατευτικών 

➢ Έδαφος 

10. Η εγκατάλειψη αγρών ετησίων καλλιεργειών σε ορεινές περιοχές μπορεί να αυξήσει  το ποσοστό 

των εδαφών σε κίνδυνο διάβρωσης 

11. Η επέκταση εντατικών καλλιεργειών σε εδάφη με μεγάλες κλίσεις μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο 

διάβρωσης  

12. Ενδεχομένως η κλιματική αλλαγή να επιφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα (ραγδαίες βροχοπτώσεις 

μετά από παρατεταμένη ανομβρία) και να εκθέσει σε κίνδυνο εδάφη που μέχρι σήμερα 

θεωρούνται μικρού κινδύνου στη διάβρωση. 

➢ Αέρας 

13. Η αδυναμία διαχείρισης των υγρών λυμάτων αγελαδοτροφικών μονάδων και χοιροστασίων 

μπορεί να συνεχιστεί με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
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Ειδικός στόχος 6: Συμβολή στην προστασία της 

βιοποικιλότητα ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος 

και διατήρηση οικοτόπων και τοπίων 

6.1 Η Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα στη Κύπρο 

Η Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Βιοποικιλότητα στη Κύπρο δημοσιεύθηκε 

τον Νοέμβριο του 201974. Η Στρατηγική βάζει σαν στόχο της: 

«Την εφαρμογή των προνοιών της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα, καθώς 

και της εφαρμογής των προνοιών των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για τη 

βιοποικιλότητα. Γενικός στόχος της Στρατηγικής είναι η ανάσχεση της απώλειας της 

βιοποικιλότητας, η ανάδειξη του φυσικού κεφαλαίου, καθώς και η ενίσχυση της 

συμμετοχικής διαδικασίας σε όλους τους τομείς» 

Η Στρατηγική δομείται γύρω από 13 στόχους για την επόμενη δεκαετία (2020-2030):    

• Βελτίωση διαθέσιμης γνώσης για σκοπούς διατήρησης της βιοποικιλότητας  

• Διατήρηση και αποκατάσταση βιοποικιλότητας   

• Αποτίμηση, προβολή και διατήρηση οικοσυστημικών υπηρεσιών  

• Αποδοτική διαχείριση προστατευόμενων περιοχών  

• Αειφόρος χρήση βιολογικών και φυσικών πόρων  

• Διατήρηση γενετικών πόρων και ισότιμος καταμερισμός των οφελών τους  

• Βελτίωση διακυβέρνησης σε σχέση με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας  

• Οικοδόμηση δυναμικού για διατήρηση βιοποικιλότητας  

• Ενσωμάτωση στόχων διατήρησης βιοποικιλότητας στις κύριες τομεακές 

πολιτικές  

• Αντιμετώπιση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα  

• Πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από τα 

χωροκατακτητικά ξένα είδη  

• Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και συμμετοχής της κοινωνίας στη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας  

• Κινητοποίηση πόρων για διατήρηση βιοποικιλότητας 

Η Στρατηγική αναφέρει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι κυριότερες πιέσεις για τη 

βιοποικιλότητα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη υποδομών, την εντατικοποίηση της 

                                                
74http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/91EAB355BAAC2C1EC2258419
001EE575/$file/Στρατηγική%20και%20Σχέδιο%20Δράσης%20για%20τη%20Βιοποικιλότητα%20στην%
20Κύπρο.pdf?openelement   

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/91EAB355BAAC2C1EC2258419001EE575/$file/Στρατηγική%20και%20Σχέδιο%20Δράσης%20για%20τη%20Βιοποικιλότητα%20στην%20Κύπρο.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/91EAB355BAAC2C1EC2258419001EE575/$file/Στρατηγική%20και%20Σχέδιο%20Δράσης%20για%20τη%20Βιοποικιλότητα%20στην%20Κύπρο.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/91EAB355BAAC2C1EC2258419001EE575/$file/Στρατηγική%20και%20Σχέδιο%20Δράσης%20για%20τη%20Βιοποικιλότητα%20στην%20Κύπρο.pdf?openelement
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γεωργίας, την εγκατάλειψη της γεωργικής γης, την αλλαγή χρήσης γης και την αστική 

εξάπλωση, την οξίνιση υδάτων και εδαφών, τον ευτροφισμό, την ερημοποίηση, την 

κλιματική αλλαγή και την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Σχεδόν όλες οι 

ονομαζόμενες απειλές συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την αγροτική παραγωγή. Η 

Στρατηγική αναφέρει ότι «Οι κύριες αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες 

περιλαμβάνουν ετήσιες καλλιέργειες, οπωρώνες, εκτροφή ζώων σε φάρμες, 

βόσκηση, καθώς και απολήψεις για σκοπούς άρδευσης. Αυτές οι δραστηριότητες 

έχουν σαν αποτέλεσμα την αποψίλωση διάφορων τύπων φυσικών οικοτόπων και τη 

μετατροπή τους σε καλλιεργούμενες εκτάσεις. Προκαλούν επίσης αλλαγές στα 

ενδιαιτήματα ειδών χλωρίδας και πανίδας, για παράδειγμα μέσω της υπερβόσκησης 

των λιβαδικών εκτάσεων ενώ σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο του 

ευτροφισμού και υποβάθμιση ή απώλεια υδάτινων οικοσυστημάτων. Επιπρόσθετα,  

η εγκατάλειψη της γεωργικής γης μπορεί να έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις κυρίως 

λόγω της διαδοχής και αλλαγής βλάστησης. Επίσης, η χρήση τοξικών 

φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων καθώς και άλλων παρόμοιου τύπου 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτελεί μία σημαντική απειλή, τόσο λόγω της 

άμεσης θανάτωσης όσο και των επιπτώσεων σε έντομα και άλλους οργανισμούς από 

τους οποίους εξαρτώνται διάφορα είδη άγριας ζωής».  

Τα συγκεκριμένα μέτρα της Στρατηγικής που αναφέρονται ή και σχετίζονται με τη 

γεωργία περιλαμβάνουν: 

Μέτρο 3.1: Αξιολόγηση, καταγραφή, χαρτογράφηση και ποσοτικοποίηση των 

οικοσυστημικών υπηρεσίων και της κατάστασης και λειτουργικότητας των 

οικοσυστημάτων της Κύπρου 

Μέτρο 5.1: Ενίσχυση και προώθηση των Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας – Δράσεις 

για αποτροπή υποβάθμισης, διατάραξης και απώλειας γεωργικής γης 

Μέτρο 5.2: Εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας και της βοσκοφόρτισης αγροτικών - 

λιβαδικών εκτάσεων. Δημιουργία χάρτη βοσκοτόπων και οριοθέτησή τους. Εκτίμηση 

της μέγιστης βοσκοϊκανότητας και της βοσκοφόρτισης των περιοχών, ώστε να μην 

υπερβαίνεται η μέγιστη βοσκοϊκανότητά τους 

Μέτρο 5.5: Αξιολόγηση γεωργικών γαιών και ορθολογιστική προσέγγιση 

χωροθέτησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ, στην παρούσα φάση δεν 

μπορεί να γίνει εκτίμηση ενδεικτικού κόστους) 

Μέτρο 6.2: Δημιουργία Εθνικού καταλόγου τοπικών/παραδοσιακών ποικιλιών/φυλών 

Κύπρου, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες από την Κύπρο ή το 

εξωτερικό 

Μέτρο 6.3: Ενίσχυση συλλογής  σπερμάτων τοπικών (παραδοσιακών) ποικιλιών 

στην Τράπεζα Σπερμάτων του ΙΓΕ, και διατήρηση / διαχείριση ντόπιων φυλών ζώων 

Μέτρο 6.4: Διατήρηση των κλωνικά αναπαραγόμενων φυτικών ποικιλιών σε 

υπαίθριες φυτείες. Οι φυτείες του ΙΓΕ και  του Τμήματος Γεωργίας θα μπορούσαν να 

φιλοξενήσουν δείγματα από το γενετικό υλικό αυτών των τοπικών ποικιλιών 
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Μέτρο 6.5: Προώθηση σχεδίου κινήτρων (αγροπεριβαλλοντικά) προς τους 

γεωργούς/κτηνοτρόφους για την on farm διατήρηση των σπάνιων τοπικών ποικιλιών 

και των σπάνιων τοπικών φυλών. Στο σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η 

προώθηση της δημιουργίας αγορών για την εκμετάλλευση των προϊόντων που θα 

προέρχονται από τις παραδοσιακές ποικιλίες/φυλές 

Μέτρο 6.6: Εκτός τόπου διατήρηση των 180 taxa ιθαγενών φυτών της Κυπριακής 

χλωρίδας που θεωρούνται σημαντικά ως άγριοι συγγενείς σημαντικών 

καλλιεργούμενων ειδών 

Μέτρο 6.7: Χαρτογράφηση και προσδιορισμός των ειδών άγριων συγγενών που δεν 

προστατεύονται μέσα σε περιοχές που διέπονται από ειδικό καθεστώς προστασίας 

και δημιουργία ζωντανών συλλογών πεδίου για τα είδη αυτά, σε χώρους που θα 

υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

Μέτρο 6.8: Ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, εργαστηριακών και στο πεδίο, 

για την εκτενέστερη καταγραφή και αποτελεσματική επιλογή του γενετικού υλικού 

που πρέπει να διατηρηθεί (τόσο των άγριων συγγενών των καλλιεργούμενων ειδών, 

όσο και των τοπικών φυτικών ποικιλιών, in situ και ex situ) 

Μέτρο 7.2: Κατάρτιση σχεδίου και δημιουργία δομών διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών του δικτύου Natura 2000 που βρίσκονται εκτός κρατικής δασικής γης 

Μέτρο 9.1: Ετοιμασία εγχειριδίων καλής γεωργικής πρακτικής αναφορικά με φιλικές 

προς το περιβάλλον πρακτικές και των ωφελειών που παρέχουν προς τους 

γεωργούς και οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη 

γεωργία/κτηνοτροφία, συμπεριλαμβανομένων των πολυ-λειτουργικών χρήσεων γης 

και παραδοσιακών πρακτικών και των ωφελειών σε αυτές από την βιοποικιλότητα 

(βιολογικός έλεγχος τρωκτικών-ανθρωποπούλια 

Μέτρο 9.2: Διαμόρφωση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για την υιοθέτηση των 

πρακτικών που θα αναδειχθούν στο πλαίσιο της ετοιμασίας του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης  (Πολλαπλή Συμμόρφωση) 

Μέτρο 9.3: Ενίσχυση πλαισίου συστημάτων ποιότητας (π.χ. ΠΟΠ, ΠΓΕ) για 

προώθηση προϊόντων που προέρχονται από προστατευόμενες περιοχές του δικτύου 

Natura 2000 

Μέτρο 9.4: Εκπόνηση μελέτης για τη σκοπιμότητα και τον αποτελεσματικό τρόπο 

αντιμετώπισης και διαχείρισης ειδών που θεωρούνται «επιβλαβή», με μεθόδους που 

να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις σε άλλα είδη και την υγεία 

Μέτρο 9.5: Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάπτυξη οικοτουριστικών και 

αγροτουριστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο, με επίκεντρο τη βιοποικιλότητα του 

νησιού και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου 

Μέτρο 9.7: Διατήρηση και ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού και υποδομής και 

εξοπλισμού των αρμόδιων Τμημάτων / Υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα 
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κατάσβεσης πυρκαγιών, με στόχο τη διατήρηση της επιχειρησιακής τους ικανότητας 

και τη μείωση του χρόνου πρώτης προσβολής επεισοδίων πυρκαγιάς 

Μέτρο 9.8: Ενίσχυση των: (i) μέτρων πρόληψης περιμετρικά γεωργικών εκτάσεων, 

αγροτικών/ ορεινών δρόμων και κατοικιών εντός δασωμένης έκτασης, (ii) μέσων 

ανίχνευσης και αναφοράς πυρκαγιών υπαίθρου και (iii) κατασταλτικών μέτρων με την 

εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας εντός ιδιωτικών δασών και κατοικιών ή 

εργοστασίων που βρίσκονται εντός δασωμένων εκτάσεων 

Μέτρο 9.9: Δημιουργία ενιαίας Βάσης Δεδομένων Αναφοράς Πυρκαγιών (με 

πρότυπο αυτής του Τμήματος Δασών) από όλα τα αρμόδια Τμήματα/ Υπηρεσίες, 

που ασχολούνται με θέματα κατάσβεσης πυρκαγιών υπαίθρου, δασικών περιοχών 

και περιοχών Natura 2000 εκτός δασών και ενίσχυση της βάσης με πεδία εισαγωγής 

στοιχείων ως προς τη μορφή της βιοποικιλότητας που επηρεάζεται σε κάθε πυρκαγιά 

(τύπος οικοτόπου, είδη), καθώς και την ακριβή έκταση (εμβαδόν περιοχής) που 

καίγεται 

 

6.2 Βιοποικιλότητα – Natura 2000 

Οι περιοχές του Δικτύου Natura2000 στην Κύπρο είναι εκτεταμένες όπως φαίνονται 

στο χάρτη 1, παρακάτω. Το δίκτυο Natura2000 εκτείνεται σε 1,654 Km2. Οι περιοχές 

SPA καλύπτουν το 27% της έκτασης της Κύπρου, οι περιοχές SAC-SCI το 13%. Οι 

περιοχές Natura2000, που είναι ένα δίκτυο περιοχών υψηλής σημασίας για την 

αναπαραγωγή και την ξεκούραση σπάνιων και απειλούμενων ειδών ή σπάνιων 

οικοτόπων που αξίζουν προστασίας από μόνα τους, καταλαμβάνουν σχεδόν 29%.  

Παρά το ότι δεν ήταν αποτελεσματικά τα Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 για τις περιοχές 

Natura2000,  οι καλλιεργούμενες εκτάσεις που ενισχύθηκαν είτε από 

αγροπεριβαλλοντικά μέτρα (Μέτρα 10 και 11) είτε από το Μέτρο 13 είναι σημαντικές 

μέσα στα όρια του Δικτύου. Σχεδόν 50% των δασών και των δασικών εκτάσεων και  

6% της ΧΓΕ βρίσκεται σε περιοχές Natura (Δείκτης Κοινού Πλαισίου C.34). 

Συγκεκριμένα, το 13% των ενισχυθέντων από αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα εκτάσεων 

βρίσκεται εντός περιοχών Natura2000. Το ίδιο ισχύει για το 15% των ενισχυθέντων 

εκτάσεων για την βιολογική γεωργία (Μέτρο 11) και για το 13% των εκτάσεων που 

ενισχύονται για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (Μέτρο 13).  
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Χάρτης 6.1. Περιοχές του Δικτύου Natura2000 στην Κύπρο και γεωργικές εκτάσεις 
υποστηριζόμενες από το Μέτρο 13 του ΠΑΑ. 

 

 

6.3 Πτηνά (Περιοχές SPA) 

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου (BirdLife Cyprus) εκπονεί το πρόγραμμα 

παρακολούθησης των πουλιών και υπολογισμού του Δείκτη Πουλιών Γεωργικών 

Περιοχών (Farmland Bird Indicator) και του Δείκτη Κοινών Πουλιών για μια σειρά 

ετών στην Κύπρο. Για το 2017, η καταγραφή των πουλιών γεωργικών περιοχών 

έγινε σε 113 τυπικά τετράγωνα από τα 155 που έχει κατά καιρούς χρησιμοποιήσει ο 

Πτηνολογικός Σύνδεσμος για τις καταγραφές πουλιών. Η μεθοδολογία 

δειγματοληψίας, καταγραφής και υπολογισμού του δείκτη FBI παρουσιάζεται 

αναλυτικά στην «Έκθεση Ολοκλήρωσης για το πρόγραμμα εκπόνησης του Δείκτη 

Πουλιών Γεωργικών Περιοχών (Farmland Bird Indicator) και του Δείκτη Κοινών 

Πουλιών για το έτος 2017» του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου η οποία έχει 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ75. Όπως φαίνεται στο  διάγραμμα 6.1, ο δείκτης 

FBI έχει ανοδική τάση παρά τις μεταβολές που οφείλονται κυρίως σε κλιματολογικά 

θέματα (π.χ. σοβαρή ανομβρία το 2007-2008, πολυομβρία το 2011-2012, κ.λπ). Ο 

δείκτης FBI είναι σημαντικός δείκτης βιοποικιλότητας. Στην ανοδική τάση του δείκτη 

έχουν συμβάλλει και τα αγρο-περιβαλλοντικά προγράμματα που υποστηρίζονται από 

το ΠΑΑ 2014-2020 (ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης).  

 

                                                
75 www.paa.gov.cy  

http://www.paa.gov.cy/
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Διάγραμμα 6.1: Δείκτης Αγροτικών Πτηνών 

 

Πηγή: Στοιχεία Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου 

Οι σημαντικότερες πιέσεις της γεωργίας στις περιοχές πτηνών, αλλά και στον 

πληθυσμό των πτηνών, περιλαμβάνουν (α) τη μετατροπή οικοτόπων φωλεοποίησης 

σε αγροτική γη, (β) την εγκατάλειψη συγκεκριμένων καλλιεργειών (π.χ., αμπέλια και 

σιτηρά) σε ορεινές περιοχές που παρείχαν τροφή στα πτηνά, (γ) την υπερ-άντληση  

υδάτων που μπορεί να αποτρέπει κάποιους υγροβιοτόπους να λειτουργούν στην 

«οικολογική ροή» και (δ) πηγές ρύπανσης της τροφής ή του νερού των πτηνών από 

τη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών. Ιδιαίτερη απειλή για τη μελλοντική πορεία 

των πληθυσμών γεωργικών πτηνών είναι και η εγκατάλειψη της αμπελοκαλλιέργειας 

σε ορεινές περιοχές.    

Από το Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι το τέλος του 2016, έχουν προετοιμαστεί Στόχοι 

Διατήρησης & Διαχειριστικά Σχέδια για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) που 

έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την Οδηγία για τα Άγρια Πτηνά (2009/147/ΕΚ). Οι 

βασικές του δράσεις περιλάμβαναν: την εκπόνηση Ευνοϊκών Τιμών Αναφοράς 

(Favourable Reference Values - FRVs)/Τιμές Στόχου (Target value) για τα είδη 

χαρακτηρισμού των ΖΕΠ στην Κύπρο, την ανάλυση των κινδύνων που απειλούν τη 

διατήρηση όλων των προστατευόμενων στοιχείων, τη διαμόρφωση των Γενικών και 

Ειδικών Στόχων Διατήρησης για κάθε περιοχή ΖΕΠ, τη διεξαγωγή ενημερώσεων/ 

διαβουλεύσεων των εμπλεκόμενων κοινοτήτων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων 

για κάθε περιοχή ΖΕΠ ξεχωριστά, καθώς και τελικά την εκπόνηση 30 Διαχειριστικών 

Σχεδίων για όλες τις περιοχές ΖΕΠ στην Κύπρο. 

6.4 Οικότοποι (Habitats) 

Σύμφωνα με την Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ) και την έκθεση Σεπτεμβρίου 

2019, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εντάξει στο Δίκτυο Natura 2000, 42 περιοχές (2 

προτεινόμενοι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), Τόποι Κοινοτικής Σημασίας και 

Ειδικές Ζώνες Διατήρησης). Έχουν ενταχθεί η θαλάσσια περιοχή «Ωκεανίς» και το 

Εθνικό Δασικό Πάρκο Ποταμός Λιοπετρίου, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως ΤΚΣ. 
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Η Κύπρος έχει χαρακτηρίσει 34 (29 μέχρι το 2018 και 5 τον Ιούνιο του 2019) από 

τους 42 ΤΚΣ ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), οι οποίες περιλαμβάνουν 

διαχειριστικές διατάξεις/δράσεις/μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οικολογικές 

απαιτήσεις των αντικειμένων προστασίας (οικότοποι και είδη). Η κατάσταση των 

οικοτόπων δίνεται στον πίνακα 6.1.  

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αξιοποιήσει δράσεις και μέτρα προστασίας, μέσα από 

εθνικούς πόρους και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (Διαρθρωτικά ταμεία, LIFE, 

Interreg, ΠΑΑ, Σχέδια Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού και το Ταμείο 

Αλιείας), με τα οποία έχει καθορίσει δράσεις και μέτρα για την προστασία των 

οικοτόπων και ειδών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα (Ι και ΙΙ) της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ και κυρίως αυτά που δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση διατήρησης και 

δέχονται σημαντικές πιέσεις και απειλές (π.χ. αμμοθίνες, παρόχθια βλάστηση καθώς 

και είδη και οικότοποι προτεραιότητας). Υπάρχει μελέτη για την ιεράρχηση δράσεων 

για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 με χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά 

Ταμεία,  και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση δράσεων στην  προστατευόμενη περιοχή 

Χερσoνήσου Ακάμα. Όλοι οι οικότοποι έχουν αξιολογηθεί «Condition of the habitat» - 

κατάσταση διατήρησης και δομές και λειτουργίες με βάση τις δειγματοληπτικές 

επιφάνειες. Ο πίνακας 6.2 δείχνει περιληπτικά τις κύριες πιέσεις και απειλές που 

δέχονται οι οικότοποι από την γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα καθώς και 

τα προτεινόμενα μέτρα. Μόνο στον οικότοπο Arborescent matorral with Zyziphus 

(5220)  η πίεση από την γεωργία έχει χαρακτηρισθεί ως υψηλής έντασης ενώ, για 

όλους τους άλλους οικοτόπους, οι διαγνωσμένες πιέσεις και απειλές χαρακτηρίζονται 

ως μέτριας έντασης.   

Η μετατροπή εκτάσεων σε γεωργικές (Α01) είναι ή σημαντικότερη και πιο συχνή 

πίεση/απειλή στους οικοτόπους. Η δεύτερη πιο σημαντική είναι η υπερ-βόσκηση 

(Α09) ακολουθούμενη από την πλήρη εγκατάλειψη της βόσκησης (Α06). Το ζήτημα 

της υπερβόσκησης είναι χωρικό και επικεντρώνεται στις περιοχές Ακάμα και στην 

κοιλάδα Κούρρη – Ξυλούρικου, εντός δηλαδή περιοχών Natura 2000.  

Τέλος, πιέσεις και απειλές σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού στη γεωργία και 

κυρίως την υπερ-άντληση και την χρήση των υδάτων (A30) που κάποιες φορές 

απαγορεύει στους οικοτόπους να διατηρούν την ελάχιστη περιβαλλοντική ροή  

(environmental flow) καθώς και την ρύπανση τόσο την διάχυτη από θρεπτικά 

γεωργικής προέλευσης (Α26) όσο και την σημειακή από κτηνοτροφικά ή άλλα 

απόβλητα (Α25). Τα μέτρα που προτείνονται αφορούν κυρίως την αποτροπή 

μετατροπής σε αγροτική γη (CA01), την προσαρμογή της χορτοκοπής και 

χορτονομής καθώς και άλλων ισοδύναμων γεωργικών δραστηριοτήτων στην 

φέρουσα ικανότητα των (CA05) που οδηγούν σε ολοκληρωμένα διαχειριστικά σχέδια 

βοσκοτόπων, και στη διαχείριση των εισροών για αποφυγή διάχυτης ρύπανσης 

υπογείων και επιφανειακών υδάτων (CA10, CA11).  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πολλές δράσεις των  Γεωργο-περιβαλλοντικών και 

κλιματικών μέτρων (Μέτρο 10), ενισχύσεις για τις βιολογικές καλλιέργειες (Μέτρο 11) 

αλλά και ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά 
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μειονεκτήματα (Μέτρο 13) δίνονται σε εκμεταλλεύσεις μέσα στα όρια των περιοχών 

Natura 2000 (χάρτης 6.2) χωρίς ουσιαστικά να έχει ενεργοποιηθεί το Μέτρο 12 

(Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα).  Η 

ενδιάμεση αξιολόγηση του Ιουνίου 2019 έδειξε ότι  περίπου 13% όλων των εκτάσεων   

που ενισχύονται από γεωργο-περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα βρίσκονται εντός 

των ορίων περιοχών Natura 2000. Το  15.2% των εκτάσεων  που ενισχύονται για 

βιολογικές καλλιέργειες και το 12.7% των εκτάσεων που ενισχύονται φυσικά και 

ειδικά μειονεκτήματα επίσης βρίσκονται εντός των ορίων περιοχών Natura 2000.  
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Χάρτης 6.2: Βιολογικές καλλιέργειες σε περιοχές Natura 2000 (πάνω αριστερά). Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις σε περιοχές Natura 2000 
(πάνω δεξιά). Ενισχύσεις για φυσικά και ειδικά μειονεκτήματα σε περιοχές Natura 2000 (κάτω αριστερά).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6.1. 



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της κυπριακής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών (Ανάλυση SWOT)  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  21.04.2021 195 

Χερσαίοι τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, στην Κύπρο και τα συνοπτικά αποτελέσματα για την κατάσταση διατήρησης από την 
πρόσφατη Εθνική Αναφορά (2019).  

Α/Α 
Κωδικός 
Natura 
2000 

Ονομασία τύπου οικοτόπου Range Area 
Specific 

structures 
and functions 

Future 
prospects 

Overall 
assessment of 
conservation 

status 

Overall 
trend in 

conservatio
n status 

1 1150* Παράκτιες λιμνοθάλασσες Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Stable 

2 1210 
Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων 
πλημμυρίδας & αμπώτιδας 

Unfavourable 
- Inadequate 

Unfavourable 
- Bad 

Unfavourable - 
Bad 

Unfavourable 
- Bad 

Unfavourable - 
Bad 

Unknown 

3 1240 
Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με 
βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά 
Limonium spp 

Favourable Favourable 
Unfavourable - 

Inadequate 
Unfavourable 
- Inadequate 

Unfavourable - 
Inadequate 

Stable 

4 1310 
Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και 
άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και 
αμμωδών ζωνών 

Unfavourable 
- Inadequate 

Unfavourable 
- Inadequate 

Unfavourable - 
Bad 

Unfavourable 
- Bad 

Unfavourable - 
Bad 

Deteriorating 

5 1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) Favourable 
Unfavourable 

- Bad 
Unfavourable - 

Bad 
Unfavourable 

- Bad 
Unfavourable - 

Bad 
Deteriorating 

6 1420 
Μεσογειακές και θερμο-ατλαντικές 
αλόφιλες λόχμες (Sarcocornietea fruticosi) 

Favourable 
Unfavourable 

- Bad 
Unfavourable - 

Bad 
Unfavourable 

- Bad 
Unfavourable - 

Bad 
Deteriorating 

7 1430 Αλο-νιτρόφιλες λόχμες (PeganoSalsoletea) Favourable 
Unfavourable 

- Bad 
Unfavourable - 

Bad 
Unfavourable 

- Bad 
Unfavourable - 

Bad 
Unknown 

8 1520 Γυψούχες στέππες (Gypsophiletalia) Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Stable 

9 2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες Favourable 
Unfavourable 

- Bad 
Unfavourable - 

Bad 
Unfavourable 

- Bad 
Unfavourable - 

Bad 
Unknown 

10 2230 Θίνες με λειμώνες με Malcolmietalia Favourable 
Unfavourable 

- Bad 
Unfavourable - 

Inadequate 
Unfavourable 

- Bad 
Unfavourable - 

Bad 
Deteriorating 

11 2240 
Brachypodietalia dune grasslands with 
annuals 

Favourable 
Unfavourable 

- Bad 
Unfavourable - 

Inadequate 
Unfavourable 

- Bad 
Unfavourable - 

Bad 
Deteriorating 

12 2250* Θίνες των παραλίων με Juniperus spp. Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Stable 

13 2260 
Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων 
θάμνων (Cisto-Lavanduletalia) 

Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Stable 

14 3140 
Σκληρά ολιγο-μεσοτροφικά ύδατα με 
βενθική βλάστηση χαροειδών 
σχηματισμών με Chara spp. 

Favourable Favourable 
Unfavourable - 

Inadequate 
Unfavourable 
- Inadequate 

Unfavourable - 
Inadequate 

Unknown 

15 3150 Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση Favourable Favourable Unfavourable - Unfavourable Unfavourable - Stable 
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Α/Α 
Κωδικός 
Natura 
2000 

Ονομασία τύπου οικοτόπου Range Area 
Specific 

structures 
and functions 

Future 
prospects 

Overall 
assessment of 
conservation 

status 

Overall 
trend in 

conservatio
n status 

τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition Inadequate - Inadequate Inadequate 

16 3170* Μεσογειακά εποχιακά τέλματα Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Stable 

17 3290 
Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή 
από Paspalo-Agrostidion 

Favourable 
Unfavourable 

- Bad 
Unfavourable - 

Inadequate 
Unfavourable 

- Bad 
Unfavourable - 

Bad 
Deteriorating 

18 5210 Δενδρώδη matorrals με Juniperus spp. Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Stable 

19 5220 Θαμνώνες με Zyziphus Favourable Favourable 
Unfavourable - 

Inadequate 
Favourable 

Unfavourable - 
Inadequate 

Stable 

20 5330 
Θερμο-μεσογειακές και προερημικές 
λόχμες 

Favourable Favourable 
Unfavourable - 

Inadequate 
Favourable 

Unfavourable - 
Inadequate 

Stable 

21 5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum Favourable Favourable 
Unfavourable - 

Inadequate 
Unfavourable 
- Inadequate 

Unfavourable - 
Inadequate 

Stable 

22 6220* 
Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή 
φυτά της Thero-Brachypodietea 

Favourable Favourable 
Unfavourable - 

Inadequate 
Unfavourable 
- Inadequate 

Unfavourable - 
Inadequate 

Stable 

23 62B0* Σερπεντινόφιλα λιβάδια της Κύπρου Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Stable 

24 6420 
Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές 
πόες της Molinio – Holoschoenion 

Unfavourable 
- Inadequate 

Unfavourable 
- Inadequate 

Unfavourable - 
Bad 

Unfavourable 
- Bad 

Unfavourable - 
Bad 

Stable 

25 6460* Τυρφώνες του Τροόδους Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Stable 

26 8140 Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Stable 

27 8210 
Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με 
χασμοφυτική βλάστηση 

Favourable Favourable 
Unfavourable - 

Inadequate 
Unfavourable 
- Inadequate 

Unfavourable - 
Inadequate 

Stable 

28 8220 
Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική 
βλάστηση 

Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Stable 

29 8310 
Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική 
εκμετάλλευση 

Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Stable 

30 9290 Δάση με Cupressus (Acero-Cupression) Favourable Favourable 
Unfavourable - 

Inadequate 
Unfavourable 
- Inadequate 

Unfavourable - 
Inadequate 

Stable 

31 92A0 Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba Favourable Favourable 
Unfavourable - 

Bad 
Unfavourable 

- Bad 
Unfavourable - 

Bad 
Stable 

32 92C0 
Δάση Platanus orientalis και Liquidambar 
orientalis (Platanion orientalis) 

Favourable Favourable 
Unfavourable - 

Bad 
Unfavourable 

- Bad 
Unfavourable - 

Bad 
Stable 
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2000 
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conservation 
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conservatio
n status 

33 92D0 
Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες 
(Nerio-Tamaricetea και Securinegion 
tinctoriae) 

Favourable Favourable 
Unfavourable - 

Bad 
Unfavourable 

- Bad 
Unfavourable - 

Bad 
Stable 

34 9320 Δάση με Olea και Ceratonia Favourable Favourable 
Unfavourable - 

Bad 
Unfavourable 

- Bad 
Unfavourable - 

Bad 
Stable 

35 9390* 
Θαμνώνες και δασικές συστάδες με 
Quercus alnifolia 

Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Stable 

36 93A0 
Δασικές συστάδες με Quercus infectoria 
(Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae) 

Favourable Favourable 
Unfavourable - 

Bad 
Unfavourable 

- Bad 
Unfavourable - 

Bad 
Stable 

37 9530* 
(Υπο-)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά 
μαυρόπευκα 

Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Stable 

38 9540 
Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη 
πεύκων της Μεσογείου 

Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Stable 

39 9560* Ενδημικά δάση με Juniperus spp. Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Improving 

40 9590* 
Δάση με Cedrus brevifolia (Cedrosetum 
brevifoliae) 

Favourable Favourable Favourable Favourable Favourable Stable 

*: Οικότοπος προτεραιότητας. 

Πηγή: Πρόσφατη Εθνική Αναφορά (2019) 
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Πίνακας 6.2: Πιέσεις και απειλές στους οικοτόπους από αγροτικές δραστηριότητες.  
Τύπος Οικοτόπου 
 
 

Κωδικός 
Κωδικοί πιέσεων και απειλών 
από γεωργική δραστηριότητα 

Ένταση, 
M=Mediu

m, H=High 

Κωδικοί μέτρων 
αντιμετώπισης των 

πιέσεων 

Vegetated sea cliffs of the Mediterranean coasts with endemic Limonium spp. 1240 A10     M   

Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi) 1410 A25 A26    M CA01 CA09 

Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi) 1420 A06 A25 A06 A26  M CA15  

Malcolmietalia dune grasslands 2230 A09 A10    M CA05  

Brachypodietalia dune grasslands with annuals 2240 A06 A09 A06   M   

Coastal dunes with Juniperus spp. 2250 A09     M CA05  

Cisto-Lavenduletalia dune sclerophyllous scrubs 2260 A01 A09    M   

Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp. 3140 A30 A33 A30   M CA15  

Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition - type vegetation 3150 A26 A30 A32 A33 A26 M CA11  

Intermittently flowing Mediterranean rivers of the Paspalo-Agrostidion 3290 A26 A30 A32   M   

Arborescent matorral with Juniperus spp. 5210 A09 A01    M   

Arborescent matorral with Zyziphus 5220 A01     H CA01  

Thermo-Mediterranean and pre-desert scrub 5330 A01 A09    M CA01  

Sarcopoterium spinosum phryganas 5420 A01 A11    M CA01  

Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea 6220 A01 A10    M CA01 CA04 

Serpentinophilous grasslands of Cyprus 62B0 A09     M CA04 CA05 

Mediterranean tall humid grasslands of the Molinio-Holoschoenion 6420 A01 A20    M   

Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation 8210 A09     M CA05  

Cedrus brevifolia forests (Cedrosetum brevifoliae) 9290 A01 A09    M CA01  

Salix alba and Populus alba galleries 92A0 A01     M CA09  

 92A1 A21     M CA11  

Platanus orientalis and Liquidambar orientalis woods (Platanion orientalis) 92C0 A01     M CA01 CA09 

 92C1 A36     M   
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 92C2 A32     M   

Olea and Ceratonia forests 9320 A01 A11 A09   M CA01  

Scrub and low forest vegetation with Quercus alnifolia 9390 A09     M CA05  

Woodlands with Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae) 93A0 A01 A36 A03   M CA01  

Mediterranean pine forests with endemic Mesogean pines 9540 A01 A09 A11   M CA01  

Endemic forests with Juniperus spp. 9560 A09     M   

  Κλείδα κωδικών πιέσεων: Η μετατροπή εκτάσεων σε γεωργικές (Α01), Υπερ-βόσκηση (Α09), Πλήρης εγκατάλειψη της βόσκησης (Α06), Εντατική βόσκηση ή υπερ-
βόσκηση (Α09), Εκτατική βόσκηση ή υπο-βόσκηση (Α10), Χρήση φυτοπροστατευτικών χημικών ουσιών (Α21), Σημειακή ρύπανση από κτηνοτροφικά ή άλλα απόβλητα 
(Α25), Διάχυτη ρύπανση από θρεπτικά γεωργικής προέλευσης (Α26), Απόληψη υπόγειων ή επιφανειακών νερών (Α30), Αποστράγγιση γαιών για χρήση ως γεωργική γη 
(Α31), Ανάπτυξη και λειτουργία φραγμάτων για τη γεωργία (Α32), Τροποποίηση της υδρολογικής ροής ή φυσικής μετατροπής των υδάτινων σωμάτων για τη γεωργία, 
εξαιρουμένης της ανάπτυξης και της λειτουργίας των φραγμάτων (Α33), Αγροτικές δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται σε άλλους κωδικούς πιέσεων.   
Κλείδα κωδικών αντιμετώπισης μέτρων: Αποτροπή μετατροπής φυσικών και ημιφυσικών οικοτόπων και οικοτόπων ειδών σε γεωργικές εκτάσεις (CA01), Επαναφορά 
κατάλληλων γεωργικών πρακτικών για την αντιμετώπιση της εγκατάλειψης, συμπεριλαμβανομένης της κοπής, βόσκησης, καύσης ή ισοδύναμων μέτρων (CA04), 
Προσαρμογή της χορτοκοπής και χορτονομής καθώς και άλλων ισοδύναμων γεωργικών δραστηριοτήτων στην φέρουσα ικανότητα των (CA05), Διαχείριση της χρήσης 
φυσικών λιπασμάτων και χημικών προϊόντων στη γεωργική (φυτική και ζωική) παραγωγή (CA09), Διαχείριση των εισροών για αποφυγή ρύπανσης σημειακής (CA10) και 
διάχυτης (CA11), Διαχείριση των εργασιών στράγγισης και άρδευσης και των υποδομών τους στη γεωργία (CA15). 
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6.5 Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 

Με βάση το Σύστημα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης για την Φύση (EUropean Nature 

Information System – EUNIS), η Κύπρος έχει τους τύπους οικοσυστημάτων που 

εμφανίζονται στο χάρτη 2 (Ecosystem types of Europe - Terrestrial and Marine 

Habitats - version 3 revision 1, Feb. 2019). Από αυτά τα οικοσυστήματα, σημασία για 

τη γεωργία έχουν τα οικοσυστήματα EUNIS I1 και EUNIS I2 στα οποία εστιάζει ο 

χάρτης 6.3 και τα οικοσυστήματα εντός των δασικών περιοχών του τύπου G και των 

βοσκοτόπων του τύπου Ε (όπως φαίνονται στο χάρτη 6.4). 

Χάρτης 6.3: Οικοσυστήματα στην Κύπρο. 

 

Πηγή: Ecosystem types of Europe - Terrestrial and Marine Habitats - version 3 revision 1, Feb. 2019 

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προχωρήσει σε καθορισμό των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών που προκύπτουν από τις αγροτικές, λιβαδικές και δασικές χρήσεις των 

εδαφών με μελέτη που καθορίζει και χαρτογραφεί τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, τους 

δείκτες παρακολούθησης και εκτίμησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών, την 

κατηγοριοποίησή τους ανά οικοσύστημα και την χαρτογράφηση των 

οικοσυστημάτων76. Κάποιες απόπειρες εφαρμογής έχουν γίνει για τις περιοχές 

Larnaca Salt Lakes και Troodos National Forest Park  στο πλαίσιο του iLIFE-

TROODOS77. Η χαρτογραφική αποτύπωση και οι δείκτες παρακολούθησης των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προετοιμασία του 

νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.  

                                                
76 MAPPING AND ASSESSMENT OF ECOSYSTEM SERVICES (MAES) in Cyprus (2017). Πηγή: 
https://biodiversity.europa.eu/maes/maes_countries/cyprus  
77 http://ilifetroodos.eu/?lang=el και https://www.es-partnership.org/mapping-evaluation-of-
ecosystem-services-in-cyprus/  

https://biodiversity.europa.eu/maes/maes_countries/cyprus
http://ilifetroodos.eu/?lang=el
https://www.es-partnership.org/mapping-evaluation-of-ecosystem-services-in-cyprus/
https://www.es-partnership.org/mapping-evaluation-of-ecosystem-services-in-cyprus/
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6.6 Αγροτικό Τοπίο & Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) 

6.6.1 Αγροτικό Τοπίο 

Στα πλαίσια της διαβούλευσης για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, η 

υποβάθμιση του αγροτικού τοπίου ως αποτέλεσμα της εγκατάλειψης της ΧΓΓ στα 

ορεινά και ημιορεινά, έχει καταγραφεί ως ένα από τα κυριότερα αγροπεριβαλλοντικά 

προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Κύπρος τα επόμενα χρόνια.  

Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εγκατάλειψης αποτελούν,   

• η διάβρωση των εδαφών κυρίως σε περιοχές με μεγάλες κλίσεις,  

• η αλλοίωση μέσω διαφόρων ανθρώπινων παρεμβάσεων πχ λατόμευση, 

φωτοβολταϊκά συστήματα σε ΧΓΓ 

• η αισθητική υποβάθμιση του αγροτικού τοπίου, κυρίως σε εκτάσεις γύρω των 

κοινοτήτων  και  

• ο κίνδυνος πυρκαγιών ιδιαίτερα σε παραδασόβιες περιοχές. 

Η τεκμηρίωση της εγκατάλειψης στα ορεινά / ημιορεινά δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί 

από τη διαχρονική συμμετοχή στο Μέτρο της εξισωτικής αποζημίωσης (LFA) αφού 

δεν αποτυπώνεται ουσιαστική διαφοροποίηση των εκτάσεων μεταξύ των ετών 2007-

2018. Αυτό ενδεχόμενα να οφείλεται στη διαδικασία συμμετοχής στο εν λόγω Μέτρο 

η οποία σταδιακά βελτιώθηκε  και διευκόλυνε τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού 

δικαιούχων στο Μέτρο. Ως εκ τούτου η διαπίστωση της εγκατάλειψης των γεωργικών 

γαιών παραμένει ως διαπίστωση στα πλαίσια των απόψεων που τέθηκαν κατά τη 

φάση της διαβούλευσης.  

6.6.2 Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) 

Οι περιοχές ΥΦΑ έχουν υπολογισθεί και καθοριστεί στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του 

τέλους της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (δεδομένα του LPIS 2013) 

μέσω του προγράμματος EU LIFE + Biodiversity Project. Ο υπολογισμός αυτός 

διαφέρει από τον αντίστοιχο του JRC και είναι, κατά τη γνώμη μας, πληρέστερος και 

ακριβέστερος. Έχει υιοθετηθεί ένας μάλλον διευρυμένος ορισμός και οι περιοχές 

ΥΦΑ χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες και στους συνδυασμούς τους ως εξής: 

• ΥΦΑ Τύπου I είναι περιοχές (τετράγωνα 1Km x 1Km) όπου κυριαρχεί η ημι-

φυσική (semi-natural) κάλυψη (οι περιοχές που στο CORINE έχουν κωδικούς 

311, 312, 313, 321, 322, 323, 324, 331, 332, 333, 334, 411, 421, 422, 423, 

512 και 522). Η «κυριαρχία» της ημι-φυσικής βλάστησης ποσοτικοποιείται 

από τα εξής τρία κριτήρια που πρέπει να συνυπάρχουν. Το άθροισμα 

αγροτικής γης και ημι-φυσικής γης να είναι 50-100% του τετραγώνου ΚΑΙ η 

ημι-φυσική γη να είναι περισσότερο από 10% της έκτασης του τετραγώνου 

ΚΑΙ ο λόγος ημι-φυσικής γης προς την γεωργικώς καλλιεργούμενη να είναι 

μεταξύ 0.5 και 1.5.  
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• ΥΦΑ Τύπου ΙΙ είναι περιοχές κυριαρχίας της εκτατικής καλλιέργειας. Περιοχές 

εκτατικής καλλιέργειας χαρακτηρίστηκαν από κατάταξη 100 διαφορετικών 

καλλιεργειών σε εντατικές και εκτατικές με βάση τις εισροές τους. Από αυτές 

εξαιρέθηκαν όλες οι περιοχές υψηλής νιτρορύπανσης και υπερ-άντλησης 

νερού για γεωργική χρήση.  Η «κυριαρχία» της εκτατικής καλλιέργειας 

ποσοτικοποιείται από τον εξής κριτηριακό συλλογισμό. (Ο λόγος εκτατικής 

έκταση προς το σύνολο της γεωργικής γης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 

0.75) Ή (Ο λόγος αυτός να είναι μεταξύ 0.5 και 0.75 ΚΑΙ (η ποικιλότητα – 

diversity της ημι-φυσικής έκτασης να είναι ≥ 2 Ή η ποικιλότητα των 

καλλιεργειών να είναι >4 Ή να υπάρχουν υδάτινα σώματα σε βαθμό ≥1)) 

• ΥΦΑ Τύπου ΙΙΙ είναι περιοχές στις οποίες η αγροτική γη περιβάλλεται από 

περιοχές του δικτύου Natura2000 (SCI ή SPA) και περιοχές σημαντικές για τα 

πτηνά – Important Bird Areas (IBA).   

 
Χάρτης 6.4: Περιοχές ΥΦΑ στην Κύπρο 

 

. 

Ο χάρτης 6.4 δείχνει την κατανομή των περιοχών αυτών στην Κύπρο. Ο καθορισμός 

και χαρτογράφηση των περιοχών είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το σχεδιασμό 

του Προγράμματος. Όμως μπορεί να μελετηθεί η αναθεώρηση στη χαρτογράφηση 

για να λάβει υπόψη τα νέα δεδομένα του LPIS και των νέων περιοχών του Δικτύου 

Natura2000. Το 2016, οι εκτάσεις υπό εκτατική παραγωγή στην Κύπρο αντιστοιχούν 

στο σχεδόν 44% της ΧΓΕ, πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο που βρίσκεται στο 39%.  

6.7 Δάση και δασικές εκτάσεις  

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2015 του Οργανισμού Τροφίμων και 

Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της Κύπρου 

καταλαμβάνουν έκταση 386.19 χιλιάδες εκτάρια, εκ των οποίων τα 172.7 χιλιάδες 

εκτάρια είναι δάση και τα 213.49 είναι δασικές εκτάσεις (διάγραμμα 6.2). Η εξέλιξη 

αυτή των δασών οφείλεται τόσο στην αποτελεσματική προστασία των φυσικά 

αναγεννώμενων δασών όσο και στις δασώσεις, οι οποίες υποστηρίχθηκαν και από το 
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ΠΑΑ (διάγραμμα 6.3). Από τα 172,700 εκτάρια των δασών, τα 41,120 διαχειρίζονται 

ως παραγωγικά δάση, τα 49,195 ως πολλαπλών σκοπών και τα υπόλοιπα 82,385 

ως προστατευτικά και αισθητικά δάση. Από τα δάση της Κύπρου, τα 118,921 εκτάρια 

(68.86%) είναι δημόσια και τα υπόλοιπα ιδιωτικά.   

Διάγραμμα 6.2: Εξέλιξη των δασών και δασικών εκτάσεων στην Κύπρο, 1990-2015. 

Πηγή: Forest Resources Assessment, FAO. 

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/past-assessments/fra-2015/en/  

Διάγραμμα 6 3: Διάρθρωση των δασών και δασικών εκτάσεων, 1990-2015. 

Πηγή: Forest Resources Assessment, FAO. 

Ο χάρτης 6.5 δείχνει την εξάπλωση των δασών στο τμήμα της νήσου που βρίσκεται 

υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το σημαντικότερο 

μέρος των δασών καταλαμβάνεται από κωνοφόρα και εκτάσεις σκληρόφυλλων. Η 

χωρική εξάπλωση των δασών και δασικών εκτάσεων στην Κύπρο επιτρέπει τρία 

συμπεράσματα:  

• Τα δάση καλύπτουν κατά κύριο λόγο τις περιοχές με υψόμετρο πάνω από 

250 μέτρα όπως φαίνεται στο πάνελ (α) του χάρτη 6.5. Αυτό έχει πολύ 

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/past-assessments/fra-2015/en/
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μεγάλη σημασία για τον προστατευτικό τους ρόλο και την οικονομία του 

ορεινού πληθυσμού 

• Όπου εξαπλώνονται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις σκληρόφυλλων, δεν 

υπάρχει εντοπισμένος κίνδυνος διάβρωσης όπως φαίνεται στο πάνελ (b) του 

χάρτη 6.5. Οι περιορισμένες περιοχές με κίνδυνο για διάβρωση βρίσκονται σε 

αγροτικές περιοχές και σε περιοχές μετάβασης από δάσος σε θαμνώδεις 

εκτάσεις.  

• Τα δάση και οι δασικές περιοχές καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της έκτασης 

των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 ή είναι όμορα των περιοχών 

αυτών με σημαντική προστατευτική δράση όπως φαίνεται στο πάνελ (c) του 

χάρτη 6.5.  

Τα δάση είναι σημαντικός παράγοντας αναστολής της κλιματικής αλλαγής λόγω 

δέσμευσης του άνθρακα στην υπέργεια και υπόγεια βιομάζα αλλά και στην οργανική 

ουσία του εδάφους (διάγραμμα 6.4). Αυτό δίνει επιπλέον βαρύτητα στις προσπάθειες 

προφύλαξης των δασών και των δασικών εκτάσεων.  

Διάγραμμα 6.4: Βιομάζα και αποθήκευση άνθρακα στα δάση της Κύπρου, 2015. 

Πηγή: Forest Resources Assessment, FAO. 
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Χάρτης 6.5: Δάση και δασικές εκτάσεις στην Κύπρο, 2018.  

Πηγές:CORINE, 2018 (κύριος χάρτης), ESDAC (b), Natura2000 Network (c), DEM for Cyprus (a) 

Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης έχουν βοηθήσει σημαντικά στη διάνοιξη 

λωρίδων πυροπροστασίας και στην αγορά εξοπλισμού αντιμετώπισης πυρκαγιών 

ενώ παράλληλα έχουν συμβάλει σημαντικά στην αξιοποίηση τους για δασική 

αναψυχή και αύξηση των «πολιτισμικών» οικοσυστημικών υπηρεσιών.  

6.8 Παραδοσιακές καλλιέργειες, Φυλές Ζώων και Γενετικοί Πόροι  

Οι παραδοσιακές καλλιέργειες αναφέρονται κυρίως σε γηγενείς ποικιλίες αμπέλου 

αλλά και σε άλλες καλλιέργειες όπως της χαρουπιάς, των φουντουκιών και της 

αμυγδαλιάς. Οι παραδοσιακές φυλές ζώων περιλαμβάνουν τις αίγες Μαχαιρά και το 

Παχύουρο πρόβατο καθώς και παραδοσιακές φυλές βοοειδών. Το ΠΑΑ 2014-2020 

υποστήριξε την εκτροφή παραδοσιακών φυλών με αποτέλεσμα την ανάσχεση της 

μείωσης του αριθμού των ζώων στις αίγες Μαχαιρά και στο Παχύουρο πρόβατο και 

τη σημαντική αύξηση στον αριθμό των παραδοσιακών φυλών βοοειδών. Το 

παρακάτω  δείχνει την εξέλιξη του αριθμού των ζώων και των εκμεταλλεύσεων από 

το 2008 μέχρι το 2016. Λόγω της εφαρμογής του Καθεστώτος 10.1.9. και μετά έχει 

αυξηθεί ο αριθμός των ζώων κατά 638 ή 85,5% και ο αριθμός των κτηνοτρόφων κατά 

34 ή 63%.  

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει οργανωμένη τράπεζα γενετικού υλικού για την γεωργία 

στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών αλλά και πολλοί ιδιώτες κάνουν αποσπασματικές 

προσπάθειες συλλογής, φύλαξης και διανομής σπόρων. Για παράδειγμα, η 

πρωτοβουλία «Σποροφύλακες Κύπρου», αποτελείται από πολίτες που συλλέγουν, 

πολλαπλασιάζουν και διανέμουν σπόρους παραδοσιακών καλλιεργειών της Κύπρου. 
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Διάγραμμα 6.5: Η τάση του αριθμού ζώων και εκμεταλλεύσεων ντόπιας φυλής βοοειδών 

Πηγή: Έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης ΠΑΑ 2014-20 

Μέσα από το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Diversifood78 ερευνητές του 

Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου προσπάθησαν να αυξήσουν τη 

βιοποικιλότητα των καλλιεργειών καλαμποκιού για να παράγουν με συμβατικούς 

τρόπους ποικιλίες προσαρμοσμένες στην κλιματική αλλαγή και κυρίως στην ξηρασία. 

Στα πλαίσια του προγράμματος Life, η πρωτοβουλία AgroLife μελέτησε καινοτόμες, 

αειφορικές πρακτικές σε παραδοσιακές καλλιέργειες χαρουπιάς στην περιοχή 

Ανώγυρα με στόχο την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και την ολοκληρωμένη 

διαχείριση χαρουποδασών. 

6.9 Βιολογική γεωργία 

Η ανταπόκριση των γεωργών στην κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών σε 

βιολογικά προϊόντα κρίνεται θετική μεν αλλά με σημαντικές προοπτικές βελτίωσης. Η 

βιολογική γεωργία, ως εφαρμόζεται στην Κύπρο έχει ως πρωταρχικό σκοπό, από την 

πλευρά των παραγωγών,  την προμήθεια των κύπριων καταναλωτών με ασφαλή και 

υγιεινά τρόφιμα.  Παράλληλα όμως, από την πλευρά των εθνικών πολιτικών, η 

βιολογική γεωργίας καλείται να συμβάλει πρωτίστως στους ειδικούς στόχους που 

αφορούν στα θέματα του περιβάλλοντος (βιοποικιλότητα, ποιότητα υδάτων), για αυτό 

και στα πλαίσια της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, εντάσσεται σε αυτό 

τον ειδικό στόχο. 

Ο αριθμός των βιοκαλλιεργητών αυξάνεται   σταθερά κατά την τελευταία δεκαετία. 

Στο Γράφημα δίνεται ο αριθμός των βιοκαλλιεργητών που δραστηριοποιούνται στην 

Κύπρο για τα έτη 2012-2018 με τον συνολικό αριθμό κατά το 2018 να ανέρχεται  

στους 1.249 σε σχέση με 719 κατά το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 74%. Στον 

χάρτη 6 φαίνεται η χωρική κατανομή των επιδοτούμενων από το ΠΑΑ εκτάσεων 

βιολογικής γεωργίας ή σε μετατροπή. 

 

 

                                                
78 http://www.diversifood.eu/ 
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Διάγραμμα 6.6: Αριθμός Βιοκαλλιεργητών (2012-18) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat 

Η αυξητική τάση για τη βιολογική γεωργία επιβεβαιώνεται και από τις βιολογικές/ υπό 

μετατροπή εκτάσεις. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνουν οι βιολογικές 

καλλιέργειες για το έτος 2018 ανέρχεται στα 6.022 εκτάρια σύμφωνα με στοιχεία της 

Eurostat με τη συνολική αύξηση από το 2012 να εκτιμάται σε 50%. Στην εξέλιξη αυτή 

σημαντική ήταν η υποστήριξη του ΠΑΑ (Μέτρο 11 – Βιολογική Γεωργία) αφού η 

συνολική αγορά βιολογικών προϊόντων στην Κύπρο παραμένει σε χαμηλά ποσοστά 

ενώ οι εξαγωγές είναι πολύ περιορισμένες.  

Χάρτης 6.6: Κατανομή των εκτάσεων βιολογικών καλλιεργειών που ενισχύονται από το ΠΑΑ 
(βιολογικές και σε μετατροπή). 

 

Το ποσοστό της ΧΓΕ υπό βιολογική γεωργία (και υπό μετατροπή) είναι λίγο κάτω 

από 5%, το οποίο είναι μικρότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο που είναι 6.7% (στοιχείο 
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που οφείλεται και στην μη ύπαρξη μεγάλων εκτάσεων σε βιολογικούς βοσκότοπους 

στην Κύπρο λόγω κλιματολογικών συνθηκών). Εκτιμάται ότι υπάρχει περιθώριο για 

περαιτέρω αύξηση των βιολογικών καλλιεργειών ιδιαίτερα σε ένα ευνοϊκό 

μακροοικονομικό περιβάλλον και αυξημένες καταναλωτικές ευαισθησίες. Στο  

παρουσιάζεται η εξέλιξη των εκτάσεων που καταλαμβάνουν οι βιολογικές 

καλλιέργειες για την περίοδο 2012-2018 και αναλύονται ως καλλιέργειες οι οποίες 

βρίσκονται σε πλήρη μετατροπή και καλλιέργειές που βρίσκονται υπό μετατροπή.  

Διάγραμμα 6.7: Εκτάσεις βιολογικών καλλιεργειών (2012-18) 

 

Πηγή: Eurostat 

Οι ετήσιες, εποχιακές καλλιέργειες καταλαμβάνουν έκταση 2.964 εκταρίων με 

κυριότερες καλλιέργειες τα σιτηρά (855 εκτάρια), τα κτηνοτροφικά φυτά για σανό 

(1320 εκτάρια), τα  φρέσκα λαχανικά (76 εκτάρια), αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 

(82 εκτάρια) και η αγρανάπαυση (621 εκτάρια). Η προαναφερόμενη ανάλυση 

ουσιαστικά καταδεικνύει ότι το 47% περίπου των εκτάσεων της βιολογικής γεωργίας 

αποτελείται από φυτά μεγάλων καλλιεργειών και αγραναύπαυση.  Σημαντική 

συνεισφορά σε ποσοστό (21,9%) έχει και η καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών τα 

οποία συγκομίζονται χλωρά και αποσκοπούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σε 

διατροφή των παραγωγικών ζώων βιολογικής εκτροφής. 

Στις δενδρώδεις καλλιέργειες εντάσσονται οι ελιές (1.641 εκτάρια), τα σταφύλια (263 

εκτάρια), ξηροί καρποί (239 εκτάρια), δένδρα και φρούτα (460 εκτάρια) και άλλες 

μόνιμες καλλιέργειες (360 εκτάρια). Οι ελιές συνιστούν το 27.3% των καλλιεργήσιμων 

βιολογικών εκτάσεων και αυτό οφείλεται κυρίως στην ευκολία εφαρμογής τεχνικών 

βιολογικής παραγωγής.  

Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το ποσοστό κατανομής των καλλιεργήσιμων εκτάσεων 

φρέσκων λαχανικών περιορίζεται στο 1,2%, ενώ για τις δενδρώδεις καλλιέργειες 

φρούτων στο 2,9%, στοιχεία που καταδεικνύουν το πολύ χαμηλό ποσοστό 

βιολογικής παραγωγής σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Σημαντικό μέρος της 

αγοράς καλύπτεται από εισαγόμενα φρούτα και λαχανικά αφού η εγχώρια παραγωγή 

δεν αρκεί να καλύψει τις ανάγκες. Επιπρόσθετα σημαντικό στοιχείο αποτελεί το 
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γεγονός ότι στη βιολογική αμπελουργία εντάσσεται κάτω του 3% των συνολικών 

αμπελιών.  

Διάγραμμα 6.8: Εκτάσεις και συνολική παραγωγή βιολογικών προϊόντων κατά τύπο 
καλλιέργειας 

 Πηγή: Eurostat 

Η παραγωγή ελιών ανέρχεται στους 5.500 τόνους και αντιστοιχεί στο 40% της 

συνολικής βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων, ενώ η παραγωγή φρούτων 

ανέρχεται στους 2.555 τόνους και αντιστοιχεί στο 19.5% της συνολικής παραγωγής. 

Ιδιαίτερα ψηλές είναι και οι εκτάσεις σε κτηνοτροφικά φυτά, δεδομένο που σχετίζεται 

πρωτίστως με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας παρά με εξυπηρέτηση αναγκών της 

αγοράς αφού η βιολογική κτηνοτροφία βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η 

παραγωγή των κτηνοτροφικών φυτών που συγκομίζονται χλωρά και προορίζονται 

για κάλυψη των αναγκών σε διατροφή των ζώων βιολογικής εκτροφής, ανέρχεται 

στους 2,051 τόνους.  

Ο συνολικός αριθμός ζώων βιολογικής εκτροφής κατά το 2018 ανήλθε στα 29.833 και 

αποτελείται από αγελάδες, κατσίκες, πρόβατα, κοτόπουλα αυγοπαραγωγής και 

κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής. Στο  διάγραμμα δίνεται η ποσοστιαία κατανομή της 

κάθε κατηγορίας όπου διαφαίνεται ότι τα κοτόπουλα αποτελούν το 81% του 

συνολικού αριθμού των ζώων βιολογικής εκτροφής.  

Παρά την σημαντική αύξηση των εκτάσεων βιολογικής παραγωγής, παραμένουν οι 

προκλήσεις για ενίσχυση του κλάδου με στόχο την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και 

της διαχείρισης των φυσικών πόρων στην Κύπρο. Το σχετικά ψηλό κόστος της 

πιστοποίησης σε σχέση με το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων  αποτελεί 

σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα  και παρά την στήριξη που παρέχει το ΠΑΑ για τα 

πρώτα  πέντε χρόνια, έχει τεθεί  από τους βιοκαλλιεργητές η θέση όπως αυτή η 

ενίσχυση επεκτείνεται και πέραν των πέντε ετών. 
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Διάγραμμα 6.9: Κατανομή ζωικού κεφαλαίου βιολογικής εκτροφής 

 

Πηγή: Eurostat 

 

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι σε καλλιέργειες με συμπαγείς εκτάσεις οι οποίες 

αποτελούν χαρακτηριστικά τοπίου πχ ελιές, αμπέλια, χαρουπιές, φουντούκια, οι τιμές 

των βιολογικών προϊόντων δεν αποτελούν κίνητρο παραγωγής αφού η πρόσθετη 

αξία σε σχέση με τα συμβατικά είναι πολύ μικρή ενώ η συνολική αγορά είναι επίσης 

περιορισμένη.   

Ως εκ τούτου, η παρέμβαση με στόχο την αύξηση της βιολογικής παραγωγής, 

ιδιαίτερα σε συμπαγείς εκτάσεις μέσω ενός συνδυασμού βιολογικής παραγωγής και 

πρόσθετων αγροπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων όπως για παράδειγμα δεσμεύσεων 

στη χρήση του νερού ή στην υποστήριξη της πανίδας και χλωρίδας (μέσω των  

ecoschemes), μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας  και του 

αγροτικού τοπίου.  

Τέλος, για την βιολογική γεωργία θα πρέπει να αναφέρουμε, όπως αναλυτικά 

παρουσιάζεται στην ανάλυση του Ειδικού Στόχου 9 ότι οι καταναλωτές συμφωνούν 

απολύτως σε μεγαλύτερο βαθμό από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο ότι τα βιολογικά 

προϊόντα είναι, σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα, ασφαλέστερα, καλύτερης 

ποιότητας, έχουν καλύτερη γεύση, ασκούν καλύτερες περιβαλλοντικές πρακτικές και 

εξασφαλίζουν υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης των ζώων αλλά, επίσης 3 στους 4 

Κύπριους καταναλωτές συμφωνούν απολύτως ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι 

ακριβά.    
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Ειδικός Στόχος 6: Συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος και διατήρηση οικοτόπων και τοπίων  

S 

➢ Βιοποικιλότητα - Πτηνά 

1. Στόχοι Διατήρησης και εκπονηθέντα  Διαχειριστικά Σχέδια για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας 

(ΖΕΠ) σε όλη την Κύπρο. 

2. Ανοδικές τάσεις του Δείκτη Αγροτικών Πτηνών 

3. Μεγάλο μέρος των ενισχυόμενων από το ΠΑΑ εκτάσεων βρίσκεται εντός ή γύρω από ΖΕΠ 

4. Έχει θεμελιωθεί ένα καλό δίκτυο ανάμεσα σε ερευνητικά ινστιτούτα, φορείς και δημόσιες 

λειτουργίες για τα πτηνά. 

➢ Βιοποικιλότητα – Οικότοποι 

5. Έχουν χαρακτηρισθεί 34 από τους 42 ΤΚΣ ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), οι οποίες 

περιλαμβάνουν διαχειριστικές διατάξεις/δράσεις/μέτρα προστασίας για οικότοπους και είδη 

6. Μεγάλο μέρος των ενισχυόμενων από το ΠΑΑ εκτάσεων βρίσκεται εντός ή γύρω από ΕΖΔ 

7. Σε σημαντικό ποσοστό της ΧΓΕ ασκείται γεωργία χαμηλής έντασης, 

8. Βαθμιαία αύξηση του ποσοστού γεωργών που χρησιμοποιούν φιλικές προς το περιβάλλον 

γεωργικές πρακτικές. 

➢ Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 

9. Έτοιμος καθορισμός, χαρτογράφηση και δείκτες παρακολούθησης και κατηγοριοποίηση των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών ανά οικοσύστημα. 

➢ Τοπίο – ΥΦΑ 

10. Οι ΥΦΑ έχουν χαρτογραφηθεί. Ενδεχομένως η χαρτογράφηση αυτή να χρειάζεται αναθεώρηση 

για να συμπεριληφθούν τα νέα δεδομένα της γεωργίας (LPIS 2019) καθώς και οι καινούργιες 

περιοχές του Δικτύου Natura 2000 

11. Οι εκτάσεις υπό εκτατική (χαμηλής έντασης) παραγωγή είναι σημαντικό ποσοστό της ΧΓΕ 

(44%). 

➢ Δάση και Δασικές Εκτάσεις 

12. Αυξημένο ποσοστό φυσικών εκτάσεων και δασών τυγχάνουν προστασίας και διαχείρισης για 

βιοποικιλότητα.  

13. Σημαντικές υποδομές και διαθέσιμοι πόροι για προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων 

από πυρκαγιές  

14. Μεγάλο ποσοστό των περιοχών Natura 2000 είναι κρατικές Διατήρηση φυτικών ειδών σε ex-situ 

φυτείες για προστασία των γενετικών πόρων. 

➢ Παραδοσιακές Ποικιλίες, Παραδοσιακές Φυλές Ζώων και Γενετικοί Πόροι στη 

Γεωργία 

15. Ύπαρξη παραδοσιακών φυλών, παραδοσιακών καλλιεργειών και γενετικού υλικού στη γεωργία 

16. Αύξηση εκτρεφομένων βοοειδών παραδοσιακών φυλών  

17. Ύπαρξη Τράπεζας Γενετικού Υλικού στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 

➢ Βιολογική Γεωργία 

18. Αυξητική τάση και θετική δυναμική στην παραγωγή βιολογικών 

19. Ενδιαφέρον από τους καταναλωτές 

W 

➢ Βιοποικιλότητα - Πτηνά 

1. Εγκατάλειψη γεωργικών δραστηριοτήτων και κυρίως αμπελώνων και σιτηρών σε ΖΕΠ  

2. Πίεση μετατροπής οικοτόπων σε γεωργική γη γύρω από ΖΕΠ 

3. Υπερ-αντληση υδάτων αποστερεί του υγροβιότοπους από την «οικολογική ροή» αν και αυτή 

προβλέπεται από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. 
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4. Τα Μέτρα του ΠΑΑ δεν είχαν χωρική στόχευση στις ΖΕΠ ούτε και ιδιαίτερες απαιτήσει που να 

συνάδουν με τους στόχους και τα διαχειριστικά σχέδια 

➢ Βιοποικιλότητα – Οικότοποι 

5. Μετατροπή εκτάσεων σε γεωργικές είναι η σημαντικότερη και πιο συχνή πίεση/απειλή στους 

οικοτόπους.  

6. Η υπερβόσκηση σε συγκεκριμένες περιοχές πχ Ακάμας και Κοιλάδα Διαρίζου  

7. Η πλήρης εγκατάλειψη της βόσκησης σε παραδασόβιες περιοχές.  

8. Η διαχείριση του νερού στη γεωργία και κυρίως η υπερ-άντληση η χρήση των υδάτων που 

κάποιες φορές απαγορεύει στους οικοτόπους να διατηρούν την ελάχιστη περιβαλλοντική ροή  

(environmental flow)  

9. Η ρύπανση, διάχυτη και σημειακή και οι επιπτώσεις της στους οικοτόπους 

➢ Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 

10. Ενδεχομένως η μεγάλη κλίμακα και το εύρος της χαρτογράφησης των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών να μην υποστηρίζει τον τρόπο ανάπτυξης του Προγράμματος που είναι σε πολύ 

μικρή κλίμακα. 

➢ Τοπίο – ΥΦΑ 

11. Δεν υπάρχουν σαφώς καθορισμένα στοιχεία του τοπίου που πρέπει να διατηρηθούν ή να 

αυξηθούν (π.χ. πέτρινες πεζούλες, θάμνοι, μεμονωμένα δένδρα, κ.λπ.) και συνεπώς θα είναι 

δύσκολο να τεθούν κριτήρια από το Πρόγραμμα.   

12. Λόγω του καθορισμού των ΥΦΑ Τύπου Ι σε εξαιρετικά μεγάλη κλίμακα (1Km2) μπορεί να μην 

είναι αξιοποιήσιμη από πολύ στοχευμένα μέτρα# 

13. Οι περιοχές Τύπου ΙΙ μπορεί να πρέπει να επανεξετασθούν με βάση τα αναθεωρημένα 

Διαχειριστικά Λεκανών Απορροής. 

14. Εγκατάλειψη γεωργικής γης στις ορεινές περιοχές και ειδικότερα εγκατάλειψη μεγάλων 

εκτάσεων αμπελώνων 

15. Αλλοίωση του φυσικού τοπίου ως αποτέλεσμα μεγάλων παρεμβάσεων για εμπορικές 

δραστηριότητες 

➢ Δάση και Δασικές Εκτάσεις 

16. Εγκατάλειψη γεωργικής δραστηριότητας στα όρια των δασών με αποτέλεσμα την αύξηση 

κινδύνου από πυρκαγιές 

17. Μικρή συμμετοχή ιδιωτών δασοκτημόνων σε μέτρα πρόληψης πυρκαγιών και προστασίας των 

δασών 

18. Υπερβόσκηση (σε συγκεκριμένες μόνο περιοχές). 

➢ Παραδοσιακές Ποικιλίες, Παραδοσιακές Φυλές Ζώων και Γενετικοί Πόροι στη 

Γεωργία 

19. Σταδιακή εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών και απώλεια γενετικού υλικού 

➢ Βιολογική Γεωργία 

20. Απουσία βιολογικής παραγωγής σε συμπαγείς εκτάσεις μέσα από συνεργασίες παραγωγών 

ώστε να διαφανεί η χωρική αγροπεριβαλλοντική  αποτελεσματικότητα. 

O 

➢ Βιοποικιλότητα - Πτηνά 

1. Συνέργειες του Προγράμματος και στοχευμένα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα μέσα και γύρω από 

τις ΖΕΠ με βάση την οριοθέτηση των ΖΕΠ, τους στόχους διατήρησης και τα διαχειριστικά σχέδια.  

2. Συνέργειες του Προγράμματος με άλλες Πρωτοβουλίες (Interreg, Life) για επέκταση των έργων 

στις ΖΕΠ με επιπλέον χρηματοδότηση  

➢ Βιοποικιλότητα – Οικότοποι 

3. Συνέργειες του Προγράμματος και στοχευμένα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα μέσα και γύρω από 
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τις ΕΖΔ με βάση την οριοθέτηση των ΕΖΔ, τους στόχους διατήρησης και τα διαχειριστικά σχέδια.  

4. Ανανεωμένα σχέδια διαχείρισης βοσκοτόπων με απόλυτη προτεραιότητα σε καθορισμό 

βοσκοϊκανότητα που θα επιτρέψει σε υποβαθμισμένους βοσκοτόπους να ανακάμψουν 

5. Συνέργειες του Προγράμματος με άλλες Πρωτοβουλίες (Interreg, Life) για επέκταση των έργων 

στις ΕΖΔ με επιπλέον χρηματοδότηση 

➢ Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 

6. Η εναρμόνιση (σχεδιασμός και στοχοθεσία) των παρεμβάσεων του Προγράμματος με το 

σχεδιασμό των οικοσυστημικών υπηρεσιών για την μετάφραση των ωφελειών του 

προγράμματος σε όρους οικοσυστημικών υπηρεσιών 

7. Να γίνουν δοκιμαστικές (και πρότυπες) εφαρμογές της μεθοδολογίας των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών σε διαφορετικά γεωργικά οικοσυστήματα ώστε να προετοιμαστεί ο διοικητικός 

μηχανισμός για την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου SEEA-Experimental. 

➢ Τοπίο – ΥΦΑ 

8. Επειδή ένα σημαντικό ποσοστό των ΥΦΑ καθορίζεται από την ύπαρξη περιοχών του Δικτύου 

Natura2000, μπορεί να γίνει στοχευμένη γεωργία πολλαπλών σκοπών εντός αυτών των 

περιοχών. 

➢ Δάση και Δασικές Εκτάσεις 

9. Επενδύσεις μέσω προγραμμάτων για δάσωση γης 

10. Η συμπερίληψη των δασών στη Νέα Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 

άλλες πρωτοβουλίες και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την προστασία της 

βιοποικιλότητας και την αειφορική διαχείριση των δασών.   

11. Πολύ καλές προοπτικές για αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  

12. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη σημασία της προστασίας της βιοποικιλότητας και 

της διατήρησης των οικοτόπων, καθώς και των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων 

➢ Παραδοσιακές Ποικιλίες, Παραδοσιακές Φυλές Ζώων και Γενετικοί Πόροι στη 

Γεωργία 

13. Ενδιαφέρον από τους πολίτες και τους ερευνητικούς οργανισμούς για την διάσωση και μελέτη 

των παραδοσιακών ποικιλιών όπως αναδεικνύεται από αποσπασματικές προσπάθειες 

14. Διασύνδεση της γεωργικής βιοποικιλότητας με τις ανάγκες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 

➢ Βιολογική Γεωργία 

15. Η βιολογική γεωργία μπορεί να δώσει συγκριτικό πλεονέκτημα σε προιόντα από  γεωγραφικές 

περιοχές με βάση τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες τωνκαταναλωτών πχ αμπέλια στα 

Κρασοχώρια, ελιές στη Σολέα κλπ  

16. Η βιολογική γεωργία είναι ένα οργανωμένο σύστημα αγροπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων με 

χαμηλό διοικητικό κόστος ελέγχου των χρηματοδοτήσεων 

T 

➢ Βιοποικιλότητα - Πτηνά 

1. Καθυστέρηση στην εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων για τις ΖΕΠ  

2. Επιτάχυνση της εγκατάλειψης γεωργικών δραστηριοτήτων γύρω και μέσα στις ΖΕΠ, σε ορεινές 

περιοχές και στα όρια των δασών 

3. Συνεχιζόμενη πίεση μετατροπής οικοτόπων φωλεοποίησης σε γεωργική γη γύρω από ΖΕΠ 

4. Συνεχιζόμενη άντληση των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) μπορεί να οδηγήσει 

σημαντικούς υγροβιότοπους σε συρρίκνωση ή/και εξαφάνιση. 

➢ Βιοποικιλότητα – Οικότοποι 

5. Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και την εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων για τις ΕΖΔ 

6. Συνεχιζόμενη πίεση μετατροπής οικοτόπων σε γεωργική γη γύρω από ΕΖΔ θα οδηγήσει 

κάποιους οικοτόπους σε οικολογικά μη-αντιστρεπτή συρρίκνωση 
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7. Συνεχιζόμενη άντληση των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) μπορεί να οδηγήσει 

σημαντικούς υγροβιότοπους σε συρρίκνωση ή/και εξαφάνιση. 

➢ Οικοσυστημικές Υπηρεσίες 

8. Να μην εναρμονισθεί το χαρτογραφικό υπόβαθρο των οικοσυστημικών υπηρεσιών με το 

χαρτογραφικό υπόβαθρο του Προγράμματος και να μην επιτραπεί η διενέργεια της 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων του Προγράμματος σε όρους 

οικοσυστημικών υπηρεσιών 

➢ Δάση και Δασικές Εκτάσεις 

9. Ενδεχομένως η κλιματική αλλαγή να επιτρέψει την επιβίωση νέων ξενιστών που να 

αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία των δασών.  

10. Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να  δυσχεράνει την αναγέννηση των δασών, καθώς και να 

επιφέρει αλλαγή στη γεωγραφική τους κατανομή. 

11. Αρνητική επίδραση επί των δασών και της βιοποικιλότητας από την ξηρασία      

12. Απώλεια γενετικών πόρων από την αύξηση της συχνότητας και της έντασης των πυρκαγιών 

και την αλλαγή στη χρήση γης (μόνο σε όσον αφορά ιδιωτικές δασικές εκτάσεις).     

➢ Παραδοσιακές Ποικιλίες, Παραδοσιακές Φυλές Ζώων και Γενετικοί Πόροι στη 

Γεωργία 

13. Περαιτέρω μείωση των εκτάσεων παραδοσιακών καλλιεργειών και μείωση του αριθμού των 

παραδοσιακών ζωικών φυλών σε αίγες και πρόβατα 

14. Απώλεια γενετικών πόρων στη γεωργία 
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ΕΕιιδδιικκόόςς  ΣΣττόόχχοοςς  77::  ΠΠρροοσσέέλλκκυυσσηη  ννέέωωνν  γγεεωωρργγώώνν  κκααιι  δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  

ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  σσττιιςς  ααγγρροοττιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  

7.1 Δημογραφική διάρθρωση της κυπριακής γεωργίας 

Η δημογραφική σύνθεση των απασχολούμενων στη γεωργία αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα διαρθρωτικά προβλήματα, η ένταση του οποίου δημιουργεί 

σημαντικούς κινδύνους για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ενώ αντίστοιχο είναι 

και το πρόβλημα διατήρησης και ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις 

αγροτικές περιοχές. Με βάση την εξέλιξη του κοινού δείκτη πλαισίου 23 που 

χρησιμοποιεί η Ευρωπαική Επιτροπή για να μετρήσει «το βαθμό ανανέωσης» των 

απασχολούμενων στη γεωργία προκύπτει σημαντική επιδείνωση των τιμών μεταξύ 

του 2010 και του 2016, έτη για τα οποία υπάρχουν τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα.  

Αναλυτικότερα, το ποσοστό των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ηλικίας κάτω 

των 35 ετών ήταν το 2010 στο 2,7% ενώ η αναλογία των αρχηγών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων ηλικίας κάτω των 35 ετών σε σχεση με τους αρχηγούς των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων άνω των 55 ετών ήταν 4,2%. Οι τιμές των δύο δεικτών 

το έτος 2016 διαμορφώνονται σε 1,3% και 1,7% αντίστοιχα. Η Κύπρος παρουσιάζει 

τη δυσμενέστερη δημογραφική σύνθεση των απασχολουμένων στον πρωτογενή 

τομέα στο σύνολο της Ευρωπαικής Ένωσης. Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται 

οι τιμές του δείκτη για την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ρουμανία που είναι τα 

Κράτη Μέλη που ακολουθούν την Κύπρο στην κατάταξη των χωρών της Ε.Ε με το 

οξύτερο πρόβλημα γήρανσης, καθώς επίσης την Μάλτα που αποτελεί Κράτος Μέλος 

με ομοειδή χαρακτηριστικά (νησιωτικός χαρακτήρας, ένταξη το 2004), την Ελλδα που 

είναι Μεσογειακή χώρα και τον μέσο όρο της Ευρωπαικής Ένωσης. 

Πίνακας 7.1: Ηλιακή διάρθρωση γεωργών σε κράτη μέλη της ΕΕ 
Ηλικιακή διάρθρωση 

διαχειριστών γεωργικής 

εκμετάλλευσης 

Κύπρος Πορτογαλία Ρουμανία Μάλτα Ελλάδα Ε.Ε -28 

ποσοστό αρχηγών Γ.Ε< 35 ετών 

προς το σύνολο των αρχηγών Γ.Ε  
1,3 1,9 3,1 3,8 3,7 5,1 

Αριθμός νέων διαχειριστών ανά 

100  διαχειριστές μεγαλύτερης 

ηλικίας (λόγος <35 / >= 55  ετών) 

1,7 2,5 4,6 5,7 6 8,8 

Πηγή:  Επεξεργασία δεδομένων  Eurostat - Farm Structure Survey, National data: table ef_m_farmang  

(last update: 5/10/2018) 

Οι γεωργοί ηλικίας κάτω των 35 ετών κατέχουν το 3,2% των γεωργικών εκτάσεων 

της Κύπρου με το μέσο μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των νέων γεωργών 

να είναι 8,3 εκτάρια, όταν το μέσο  φυσικό μέγεθος των γεωργικών  εκμεταλλεύσεων 

της Κύπρου που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ανέρχεται σε 2,8 εκτάρια ενώ το μέσο  

μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της Κύπρου είναι 3,2 εκταρια. Από τα 

στοιχεία του κατωτέρω πίνακα προκύπτει εύλογα η μεγάλη πρόκληση για την 

Κυπριακή Δημοκρατία που είναι ο σχεδιασμός των κατάλληλων μέτρων πολιτικής για 

τη σταδιακή μεταβίβαση του 48% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που καλύπτει το 

33,8% των γεωργικών εκτάσεων (32.084 εκτάρια) το οποίο  ανήκει σε γεωργούς και 
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άτομα που ασκούν γεωργική δραστηριότητα άνω των 65 ετών (16.511 άτομα). Η 

μέση έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της Κύπρου των γεωργών ηλικίας άνω 

των 65 ετών είναι 1,9 εκταρια.      

Πίνακας 7.2: Κατανομή Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων & Εκτάσεων ανά Ηλικιακή Κλάση (2016) 

Ηλικιακή κλάση
Αριθμός 

Γεωργ. 

Εκμ/σεων

% Κατανομή 

Γεωργικών 

Εκμ/σεων

Γεωργ. 

Εκτάσεις 

(Εκτάρια)

Μέση 

Εκταση ΓΕ 

(Εκτάρια)

% Κατανομή 

Γεωργικών 

Εκτάσεων

Μέχρι και 34 368 1,1% 3.063 8,3 3,2%

35 - 44 1.519 4,4% 8.913 5,9 9,4%

45 - 54 5.232 15,2% 20.433 3,9 21,5%

55 - 64 10.741 31,3% 30.507 2,8 32,1%

65 και άνω 16.511 48,0% 32.084 1,9 33,8%

Σύνολο Κύπρου 34.372 100,0% 95.001 2,8 100,0%  

Πηγή: Διαθρωτική Έρευνα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Κύπρου 2016 

 

Διάγραμμα 7.1: Κατανομή Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ανά Ηλικιακή Κλάση (2016) 

 

Πηγή: Διαρθρωτική έρευνα γεωργικών εκμεταλλεύσεων 2016 

Πάντως, η πολύ αρνητική εικόνα της δημογραφικής κατάστασης των αρχηγών 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαφοροποιείται όταν επιδιωχθεί η σύγκριση των νέων 

επαγγελματιών γεωργών με το αντίστοιχο σύνολο των επαγγελματιών γεωργών στην 

Κύπρο. Με βάση τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων, το 2018 ο αριθμός των 

απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα Ελληνοκύπριων που κατά κύριο λόγο είναι 

οι αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανέρχεται σε περίπου 2.500. Άρα η 

πραγματική σύγκριση θα πρέπει να γίνει επί συνόλου 2.500 περίπου, δεδομένου που 

ανεβάζει το ποσοστό των νέων γεωργών κάτω των 35 ετών στο 14%.  

Σε επίπεδο κλάδων παραγωγής, στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο για της 

αιγοπροβατοτροφία και αγελαδοτροφία όπου οι νέοι κάτω των 40 ετών αποτελούν το 

21% και 24% των κτηνοτρόφων αντίστοιχα79.  

 

                                                
79 Επισκόπηση Αιγοπροβατοτροφίας 2018 και Επισκόπηση Αγελαδοτροφίας 2018. 
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7.2 Υφιστάμενη κατάσταση ενισχύσεων προς νέους γεωργούς  

Στα πλαίσια της προκήρυξης του Μέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-20, έχουν υποβληθεί 

270 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν εγκριθεί οι 193. Χρηματοδότηση έλαβαν μέχρι 

31/12/2018  συνολικά 177 δικαιούχοι (160 Μέτρο 6.1 καθώς και 17 δικαιούχοι μέσα 

από γέφυρα χρηματοδότησης με το ΠΑΑ2007-13) εκ των οποίων  120 είναι φυσικά  

πρόσωπα και 40 νομικά πρόσωπα. Από τα φυσικά πρόσωπα, 20 ανήκουν στην 

ηλικιακή ομάδα άνω των 35 ετών ενώ 100 στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 35 ετών. Η 

γυναικεία συμμετοχή καθορίζεται στο 16% ποσοστό μικρότερο από το ποσοστό 

συμμετοχής των γυναικών στον γεωργικό τομέα, καθώς επί συνόλου δικαιούχων οι 

24 είναι γυναίκες και οι 153 είναι άνδρες (περιλαμβανομένων και των φυσικών 

προσώπων – μετόχων στα νομικά πρόσωπα). Το Μέτρο αναμένεται να συμβάλει 

στην αύξηση των γεωργών κάτω των 35 ετών σε ποσοστό 22% (δείκτης κοινού 

πλαισίου CCI23 Ηλικιακή διάρθρωση διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων) 

αυξάνοντας το ποσοστό των γεωργών κάτω των 35 ετών στο σύνολο των αρχηγών 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων από 1.3% σε 1.6%. Η τιμή στόχος για το Μέτρο των 

Νέων Γεωργών του ΠΑΑ 2014-2020  ήταν η εγκατάσταση  290 νέων  γεωργών. Ένα 

ιδιαίτερα θετικό σημείο που προκύπτει είναι ότι η πλειονότητα των νέων γεωργών 

υλοποιεί επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του επενδυτικού Μέτρου. 

Την Προγραμματική περίοδο 2007 -2013 δόθηκαν ενισχύσεις για την πρώτη 

εγκατάσταση  σε 314 νέους γεωργούς ηλικίας κάτω των 40 ετών  ενώ κατά την 

περίοδο εφαρμογής του πρώτου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 

2004-2006 ενισχύθηκε η εγκατάσταση 246 νέων γεωργών. Εκτιμάται ότι από το 2004 

μέχρι σήμερα ενισχύθηκαν γύρω στους 750 νέους γεωργούς οι οποίοι έχουν εισέλθει 

στον πρωτογενή τομέα ως γεωργοί πλήρους απασχόλησης.  

Καθ’ όλη την διάρκεια εφαρμογής των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης στην 

Κύπρο υπήρχε αυξημένη μοριοδότηση των νέων γεωργών για την ένταξη τους στο 

Μέτρο  των  επενδύσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Άμεσο αποτέλεσμα είναι  

οι εκμεταλλεύσεις των νέων γεωργών  (ηλικιακή κλάση 25-44 ετών)   που 

εντάσσονται, να έχουν πολλαπλάσιο φυσικό και οικονομικό μέγεθος. όπως 

αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

 Διάγραμμα 7.2: Μέσο οικονομικό μέγεθος κατά ηλικία αρχηγών εκμεταλλεύσεων 

Πηγή Analytical factsheet for Cyprus: Nine objectives for a future Common Agricultural Policy  May 2019  
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Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι το μέσο οικονομικό μέγεθος (εκφρασμένο 

σε τυπική απόδοση – standard output σε Ευρώ) των αρχηγών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών το 2007 ήταν 

30.000€ ενώ το 2016 διαμορφώνεται σε 50.000€. Αντίστοιχα,  το  μέσο οικονομικό 

μέγεθος (εκπεφρασμένο σε τυπική απόδοση – standard output σε Ευρώ) των 

αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 35-44  ετών 

το 2007 ήταν +/-20.000€ ενώ το 2016 διαμορφώνεται σε +/-45.000 €.  Το μέσο 

οικονομικό μέγεθος των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ηλικίας άνω των 65 

ετών παραμένει κάτω των 10.000€ καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς 2007-2016. 

Σημαντικές διαφοροποιήσεις υπάρχουν και στο μορφωτικό επίπεδο ανά κλάση 

ηλικιών των απασχολούμενων  στη γεωργία  όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 

δείκτη κοινού πλαισίου 24. Το  ποσοστό συνολικών διαχειριστών με βασική και 

πλήρη γεωργική κατάρτιση στην Κύπρο το 2016 ήταν 27,5% επί του συνόλου των 

αρχηγών Γ.Ε (Ε.Ε -28 31,6%) ενώ στην ηλικιακή  κλάση  κάτω των 35 ετών 

ανέρχεται σε 45,7% (Ε.Ε -28 43%). 

7.3 Δυνατότητες Πρόσβασης σε γεωργική γη 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη εθνική πολιτική για βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική 

γη από ενδιαφερόμενους νέους για να ασχοληθούν με το γεωργικό επάγγελμα. 

Παράλληλα όμως δεν διαφαίνεται (από το πλαίσιο διαβουλεύσεων) να καταγράφεται 

ως πρόβλημα ή αδυναμία που να αποτελεί περιοριστικό παράγονται για την 

εγκατάσταση νέων γεωργών. Αυτό επιβεβαιώνεται και από παλαιότερες 

προσπάθειες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

για την παραχώρηση κρατικής γης σε νέους γεωργούς κατά την περίοδο της 

οικονομικής κρίσης, όπου το ενδιαφέρον ήταν σχεδόν μηδαμινό.  

Οι περισσότεροι νέοι γεωργοί είναι διάδοχοι γεωργικών οικογενειών με ήδη 

διαθέσιμη γη προς αξιοποίηση ενώ δεν έχει καταγραφεί ως ανασταλτικός 

παράγοντας προσέλκυσης νέων στο επάγγελμα του γεωργού/ κτηνοτρόφου.  

7.4  Δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία  

Η στήριξη για χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων των νέων γεωργών 

πρώτης εγκατάστασης προκύπτει από το Καθεστώς Επενδύσεων στη γεωργία (4.1) 

καθώς και από το πριμ εγκατάστασης νέων γεωργών (6.1). Επιπρόσθετα, 

προτεραιότητα λαμβάνουν οι γεωργοί ηλικίας κάτω των 40 ετών στο Καθεστώς 

Επενδύσεων στη γεωργία. Παρόλα αυτά, σημειώνεται σημαντικό πρόβλημα στη 

χρηματοδότηση της ρευστότητας των νέων γεωργών τόσο για την έναρξη του 

επενδυτικού προγράμματος όσο και για την μετέπειτα λειτουργία της εκμετάλλευσης.  

Το ύψος της ενίσχυσης πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών ανέρχεται στις 

€20.000 ποσό που στα πλαίσια των διαβουλεύσεων έχει κριθεί ιδιαίτερα μικρό  για να 

καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας κατά την αρχική εγκατάσταση.  
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Πρόβλημα επίσης παρατηρείται στην προσέλκυση νέων γεωργών στα ορεινά, όπου 

το πριμ κρίνεται ως μη ελκυστικό ιδιαίτερα δε όταν δεν συνοδεύεται από άλλα 

κίνητρα εγκατάστασης (στεγαστικά κλπ). 

Σημειώνεται ότι δεν παρέχονται άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία ή τραπεζικές 

πρακτικές στήριξης της εγκατάστασης νέων γεωργών και ως εκ τούτου, η στήριξη 

που παρέχεται από το Π.Α.Α. μέσω των Μέτρων 4.1 και 6.1 αποτελούν τα μοναδικά 

εργαλεία τα οποία όμως δεν συμπληρώνονται από άλλες πολιτικές ή κίνητρα 

εγκατάστασης.  

7.5  Κίνητρα και ενισχύσεις για δημιουργία νέων επιχειρήσεων (εκτός 
γεωργίας) στις αγροτικές περιοχές  

Ως μοναδικό εργαλείο πολιτικής που παρέχεται για στήριξη των νέων 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών είναι το Σχέδιο νεανικής και Γυναικείας 

Επιχειρηματικότητας το οποίο εντάσσεται τα Ευρωπαϊκά Ταμεία (ΕΤΠΑ). Πρόκειται 

για ένα Μέτρο που καλύπτει ολόκληρη την Κύπρο  και δεν στοχεύει στις αγροτικές 

περιοχές. Επιπροσθέτως το μέτρο εξαιρεί τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της 

Κυπριακής γεωργίας με αποτέλεσμα επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που αφορούν 

μεταποίηση γεωργικών προϊόντων να εξαιρούνται από κάθε χρηματοδοτική στήριξη. 

Αυτό κρίνεται ως σοβαρό κενό πολιτικής αφού η δημιουργία προστιθέμενης αξίας 

αποτελεί σημαντική παράμετρο διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας και 

ενίσχυσης του γεωργικού τομέα.  

7.6 Πρόσβαση σε δομές κατάρτισης και εκπαίδευσης) 

Για θέματα γεωργίας και κτηνοτροφίας: προγράμματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης για νέους γεωργούς πρώτης εγκατάστασης υλοποιούνται από το Τμήμα 

Γεωργίας στα πλαίσια της παροχής του πριμ πρώτης εγκατάστασης ενώ παράλληλα 

παρέχονται εκπαιδευτικά προγράμματα στα Επαρχιακά Κέντρα Γεωργικής 

Εκπαίδευσης τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι νέοι γεωργοί. 

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια ένταξης των νέων γεωργών παρέχονται προγράμματα 

επιμόρφωσης σε θέματα πληροφορικής σε συνεργασία με το Κέντρο 

Παραγωγικότητας το οποίο εκδίδει πιστοποιητικά παρακολούθησης προγραμμάτων 

στη χρήση Η/Υ. 

Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται η δυνατότητα για την 

παρακολούθηση τόσο διετών προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης όσο και πτυχίων 

γεωπονίας από Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κύπρο.  

Για θέματα μη γεωργικών δραστηριοτήτων: Προγράμματα κατάρτισης σε μη 

γεωργικά επαγγέλματα καλύπτονται από σχέδια της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

δυναμικού, τα οποία έχουν οριζόντιο χαρακτήρα και δεν ειδικεύονται στις αγροτικές 

περιοχές ή σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή ειδικότερα στους νέους. Βασική όμως 

προϋπόθεση για συμμετοχή αποτελεί η καταβολή στο Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, δεδομένο που αφήνει έξω μικρές βιοτεχνίες στην ύπαιθρο και κυρίως 
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στα ορεινά οι οποίες δεν είναι ενταγμένες στο σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων 

και δεν καλύπτει νέους που επιθυμούν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.  

Για κάλυψη αναγκών που δεν καλύπτει το υφιστάμενο σύστημα εκπαιδεύσεων 

εντάχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Leader προγράμματα κατάρτισης για μη 

γεωργικά επαγγέλματα τα οποία έχουν στόχευση (προτεραιότητα επιλογής) στους 

νέους στις αγροτικές περιοχές, τόσο υφιστάμενα δραστηριοποιημένους όσο και εν 

δυνάμει νέους επιχειρηματίες. Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν πλήρη 

δεδομένα καταγραφής των νέων εκπαιδευομένων αλλά διαφαίνεται σημαντικό 

ενδιαφέρον. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι τα προγράμματα εστιάζονται σε 

συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες (πχ αγροτουρισμός) και όχι σε 

γενικότερα θέματα επιχειρηματικότητας, στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

στα νέα προγράμματα Leader αφού έχει καταγραφεί ως σημαντικό ζήτημα. 

7.7 Εθνική πολιτική κινήτρων για εγκατάσταση νέων στις αγροτικές 
περιοχές 

Σε επίπεδο εθνικών πολιτικών εντοπίζεται απουσία στήριξης της εγκατάστασης των 

νέων στις αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα τις ορεινές. Τα εργαλεία πολιτικής κρίνονται 

ιδιαίτερα περιορισμένα και επικεντρώνονται (α) σε στεγαστικό σχέδιο στήριξης 

ορεινών περιοχών με ενίσχυση 50% και μέγιστο ποσό τις 40.000€ (περιορίζεται σε 

€30.000 για ζευγάρια) και (β) σε ειδικά στεγαστικά σχέδια του Οργανισμού 

Χρηματοδότησης Στέγης που αφορούν σε χαμηλότοκα και μακροχρόνια δάνεια. 

Ως εκ τούτου σημειώνεται ένα σημαντικό κενό πολιτικής όπου, 

(α) νέοι γεωργοί πρώτης εγκατάστασης λαμβάνουν ένα πριμ πρώτης εγκατάστασης 

το οποίο δεν συνοδεύεται από ουσιαστικά πρόσθετα μέτρα στήριξης της 

εγκατάστασης ώστε να αποτελούν ολοκληρωμένα κίνητρα μετεγκατάστασης, κυρίως 

στα ορεινά όπου παρατηρείται το σοβαρότερο πρόβλημα προσέλκυσης των νέων 

(β) η εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων και ατόμων εκτός γεωργίας να έχουν ελάχιστα 

πρόσθετα ωφελήματα ώστε να στηριχθούν άλλες παρεμβάσεις του ΠΑΑ που 

αποβλέπουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και βελτίωσης της ποιότητας 

ζωής στις αγροτικές περιοχές.  
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Ειδικός στόχος 7: Προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της επιχειρηματικής 

ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές 

S 
1. Υψηλό μορφωτικό επίπεδο των νέων γεωργών  

2. Μεγάλου φυσικού και οικονομικού  μεγέθους γεωργικές εκμεταλλεύσεις  νέων γεωργών 

W 

1. Απουσία εθνικής πολιτικής (μέσω δέσμης κινήτρων) για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων 

γεωργών  

2. Η μη αντιμετώπιση του θέματος της δημιουργίας θέσεων εργασίας εκτός γεωργικού τομέα στις 

αγροτικές περιοχές  

3. Οι πολύ περιορισμένοι πόροι που διατίθενται σε δράσεις για την ανάπτυξη νέων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πέραν της γεωργίας  από το ΠΑΑ  

4.  Αδυναμία ισορροπημένης κατανομής πόρων σε πεδινές και ορεινές περιοχές ειδικά σε ότι 

αφορά αγροτεμάχια και ένταση εργασίας και πόρων  σε αυτά 

5. Εστίαση των πόρων των διαρθρωτικών Ταμείων που αφορά τους νέους στις αστικές περιοχές.   

6. Η αδυναμία εύκολης πρόσβασης σε κεφάλαια ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

λόγω αυστηρών και περιοριστικών κριτηρίων από τις τράπεζες 

7. Η πρόσβαση στην γη αποτελεί πρόβλημα πέραν της οικιστικής ανάπτυξης: (α) κόστος 

απόκτησης γης, (β) κουλτούρα για ενοικίαση γης μακροπρόθεσμα 

8. Θέματα διαδοχής στις γεωργικές επιχειρήσεις 

O 

1. Η μεγάλη βαρύτητα που αποδίδει η  νέα ΚΑΠ στην προσέλκυση των νέων γεωργών  

2. Σημαντική συμβολή του Πυλώνα 2 στην δημιουργία ανταγωνιστικών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων  από νέους γεωργούς  

3. Ύπαρξη κινήτρων για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων (start up)  από  νέους  από τα 

Διαρθρωτικά  Ταμεία 

4. Η υλοποίηση της Στρατηγική για τις Ορεινές κοινότητες, εφόσον τεθούν σε εφαρμογή μέτρα που 

αφορούν τους νέους στα ορεινά 

T 

1. Η μη λήψη συνοδευτικών μέτρων στο πλαίσιο της  εθνικής πολιτικής για την προσέλκυση νέων 

γεωργών με αποτέλεσμα την μη ουσιαστική συμβολή του μέτρου των νέων γεωργών στην 

εγκατάσταση και διατήρηση θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο 

2. Η μη λήψη μέτρων ενθάρρυνσης της μεταβίβασης γεωργικής δραστηριότητας  σε νέους από 

αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων άνω των 65 ετών   

3. Η δυσμενέστερη δημογραφική σύνθεση απασχολούμενων στον πρωτογενή που δημιουργεί 

σημαντικούς κινδύνους για την βιωσιμότητα της Κυπριακής Γεωργίας  

4. Η σταδιακή εγκατάλειψη της ΧΓΕ στα ορεινά και η αποδόμηση των ημιορεινών και ορεινών 

κοινοτήτων 
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ΕΕιιδδιικκόόςς  σσττόόχχοοςς  88::  ΠΠρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς,,  ττηηςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  

έέννττααξξηηςς  κκααιι  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς    ααννάάππττυυξξηηςς  σσττιιςς  ααγγρροοττιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  

σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννηηςς  ττηηςς  ββιιοοοοιικκοοννοομμίίααςς  κκααιι  ττηηςς  ββιιώώσσιιμμηηςς  

δδαασσοοκκοομμίίααςς    

 

8.1 Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών  

8.1.1 Χωρική διαφορετικότητα των αγροτικών περιοχών 

Το μικρό μέγεθος της Κύπρου δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες για τη σαφή 

διαφοροποίηση των περιοχών σε αστικές και αγροτικές. Με βάση την κατάταξη των 

περιοχών που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βασίζεται στον αναθεωρημένο 

ορισμό του ΟΟΣΑΑ που έχει ως  βάση  πληθυσμιακά κριτήρια η Κύπρος στο σύνολο 

της θεωρείται ενδιάμεση αγροτική περιοχή (Intermediate rural area).  Η διάγνωση της 

υφιστάμενης κατάστασης για την αγροτική ανάπτυξη απαιτεί την επεξεργασία 

στατιστικών στοιχείων για τις αγροτικές περιοχές, δεδομένα που δεν είναι διαθέσιμα 

σε μακροοικονομικό επίπεδο.  

Υπάρχουν όμως έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ  της αναπτυξιακής εξέλιξης σε 

επίπεδο επιμέρους περιοχών της υπαίθρου, ιδιαίτερα μεταξύ ορεινών και 

περιαστικών αγροτικών περιοχών.  Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε δύο λόγους, εκ των 

οποίων ο πρώτος αναφέρεται στη διαρκή μετανάστευση πληθυσμών από τα ορεινά 

και ο δεύτερος στο φαινόμενο προαστικοποίησης, δηλαδή τη μετακίνηση πληθυσμού 

από τον πυρήνα των αστικών κέντρων προς τα προάστια τα οποία εξακολουθούν και 

χαρακτηρίζονται ως αγροτικές περιοχές. Αυτό το δίπολο των αγροτικών περιοχών 

αναδεικνύει και το πρόβλημα της απουσίας «εκσυγχρονισμού» της τυπολογίας των 

περιοχών που δεν υποβοηθά στην καλύτερη στόχευση των αγροτικών πολιτικών του 

κράτους.  

Στις ορεινές περιοχές παρατηρείται ουσιαστική πληθυσμιακή κατάρρευση αφού σε 

σύνολο 46 ορεινών κοινοτήτων (κοινότητες που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 

800 μέτρων) οι 16 έχουν πληθυσμιακή μείωση  την περίοδο 1992-2011 που 

κυμαίνεται μεταξύ 40% -100%, οι 24 κοινότητες πληθυσμιακή μείωση που κυμαίνεται 

μεταξύ 0% -40% ενώ μόνο σε 6 κοινότητες παρατηρούμε  αύξηση του πληθυσμού 

κατά την ίδια περίοδο αναφοράς.  

Ο δείκτης γήρανσης  για την Κύπρο με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας  για 

το 2018 ανέρχεται σε 1, καταδεικνύοντας επιδείνωση αφού με βάση στοιχεία της 

Απογραφής του 2011 ήταν στο  0,81 με ελαφρά καλύτερη τιμή για τις αστικές 

περιοχές 0.791) και σαφώς δυσμενέστερη για τις αγροτικές περιοχές (0.841). Η τιμή 

του δείκτη εξάρτησης  για το σύνολο της Κύπρου διαμορφώνεται στο 0.47 to 2018 

έναντι 0,41 που ήταν το 2011. Κατά το 2011 η τιμή του δείκτη εξάρτησης ανερχόταν 

σε 0,39 για τις αστικές περιοχές και σαφώς δυσμενέστερη για τις αγροτικές περιοχές 

(0,45). 



Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της κυπριακής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών 
(Ανάλυση SWOT)  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  21.04.2021 223 

Από την εξέταση των δεδομένων αυτών προκύπτει έντονη απόκλιση και διαφορά  

στα χαρακτηριστικά και κατ’ επέκταση στις ανάγκες των διαφόρων αγροτικών 

περιοχών. Σε μεγάλο βαθμό, πλείστες των πεδινών περιοχών της υπαίθρου 

μπορούν πλέον να χαρακτηριστούν ως περιαστικές και παρουσιάζουν αύξηση στον 

πληθυσμό, καλύτερη δημογραφική σύνθεση (ηλικιακή ισορροπία) και περιορισμένη 

εξάρτηση από τη γεωργική ενασχόληση. Σε αντίθεση, οι ημιορεινές και ορεινές 

περιοχές  παρουσιάζουν πληθυσμιακή αποψίλωση, γερασμένη πληθυσμιακή 

σύνθεση και σημαντική εξάρτηση από δραστηριότητες της αγροτικής οικονομίας. Σε 

ορισμένες δε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές η τάση φυγής και η έλλειψη 

ευκαιριών απασχόλησης οδηγούν σταδιακά τις περιοχές σε πλήρη εγκατάλειψη, με 

την τάση να είναι για μερικές κοινότητες (πχ περιοχή Μαραθάσας) μη αναστρέψιμη.  

Το στοιχείο της πληθυσμιακής αποψίλωσης επιδρά αρνητικά στην υλοποίηση 

αναπτυξιακών δράσεων στις ορεινές κοινότητες αφού εντοπίζεται αδυναμία 

αξιοποίησης υποδομών με πολλαπλασιαστικά οφέλη. Επίσης, η γενικότερη απουσία 

αγροτικών δικτύων συνεργασίας και η αδυναμία προσέλκυσης κρίσιμης μάζας 

επισκεπτών, είναι στοιχεία που δεν υποβοηθούν στην τοπική ανάπτυξη.   

Ως εκ τούτου, οι ανάγκες των περιοχών διαφέρουν σε τέτοιο βαθμό που απαιτείται 

διαφορετική χωρική προσέγγιση και καταρτισμός ιδιαίτερων στρατηγικών ανάπτυξης, 

στοιχείο το οποίο θεωρητικά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί  καλύτερα μέσα από 

πρωτοβουλίες leader παρά από ενιαίες εθνικές πολιτικές. 

Αναγνωρίζοντας αυτή τη διαφορετική χωρική αναγκαιότητα η Κυπριακή κυβέρνηση 

έχει πρόσφατα εκπονήσει τη Στρατηγική για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Το 

έγγραφο έχει περιλάβει δράσεις για το σύνολο των οικονομικών, κοινωνικών και -

περιβαλλοντικών πτυχών που θα πρέπει να διέπουν την ανάπτυξη των ορεινών 

κοινοτήτων και έχει καταγράψει Σχέδιο δράσεων κατανεμημένο σε όλα τα Υπουργεία.   

Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει υιοθετήσει τη Στρατηγική στις 15/7/2019 ως την Εθνική 

Στρατηγική για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών με ένα ορίζοντα 10 ετών (μέχρι 

το 2030). Ως εκ τούτου, η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της υπαίθρου 

που σχετίζεται με τις ορεινές περιοχές παρατίθεται πιο κάτω ως μια σύνοψη του 

σχετικού εγγράφου στρατηγικής.  

8.1.2 Η φυσιογνωμία των ορεινών περιοχών ως αποτυπώνεται στην Εθνική 

Στρατηγική Ορεινών Περιοχών 

Η Εθνική Στρατηγική για τις Ορεινές Περιοχές κρίθηκε από τη Κυπριακή Δημοκρατία 

ως μια αναγκαία φάση για την αξιοποίηση συνεργειών και τον καλύτερο συντονισμό 

του κράτους ώστε οι πολιτικές που εφαρμόζουν τα διάφορα Υπουργεία να καταστούν 

αποτελεσματικές ως προς την αντιμετώπιση της εγκατάλειψης των ορεινών 

κοινοτήτων, απόρροια της έλλειψης ευκαιριών απασχόλησης, ανεπαρκούς οδικού 

δικτύου και δημοσίων συγκοινωνιών και περιορισμένων κοινωνικών παροχών που 

αφορούν την εκπαίδευση, την υγεία κ.α.. 
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Οι ορεινές κοινότητες που η μεγάλη πλειονότητα τους περιλαμβάνεται στα όρια του 

Γεωπάρκου Τροόδους, δεν είναι ενταγμένες σε μια ενιαία διοικητική αρχή, δεδομένο 

που δυσχεραίνει την εφαρμογή οποιασδήποτε ενιαίας στρατηγικής αφού δεν 

υπάρχουν οι μηχανισμοί και οι πόροι για την άμεση υλοποίηση ουσιαστικών 

παρεμβάσεων. Επιπρόσθετα, η πληθυσμιακή αποψίλωση έχει ήδη φτάσει σε αρκετές 

κοινότητες σε μια μη αναστρέψιμη κατάσταση. Η γεωργική ενασχόληση έχει 

εγκαταλειφθεί, ο τουρισμός δεν έχει μέχρι σήμερα αποτελέσει αποτελεσματικό τομέα 

οικονομικής ανάπτυξης  ενώ τα κίνητρα για εγκατάσταση και παραμονή στα ορεινά 

δεν αντισταθμίζουν τις αντιξοότητες της διαβίωσης. Η μελέτη της υφιστάμενης 

κατάστασης έχει εκτενώς αναλυθεί στο έγγραφο στρατηγικής και συνοψίζεται στον 

παρακάτω Πίνακα ενώ αρκετά από τα ευρήματα της έχουν ήδη αναφερθεί  στο 

παρόν κεφάλαιο, σε προηγούμενες ενότητες.  

  

8.1.3 Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές 

Η εφαρμογή Προγραμμάτων τοπικής  ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές ουσιαστικά 

ταυτίζεται με την έναρξη εφαρμογής του ΠΑΑ 2007 –2013 μέσω του Άξονα 4 Leader. 

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας LEADER, ως Ομάδες τοπικής δράσης έχουν εγκριθεί 

τέσσερεις αναπτυξιακοί φορείς που είναι (α) Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας 

Λεμεσού ΛΤΔ; (β) Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ, (γ) Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ, (δ) Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτήτων Περιοχής 

Τροόδους ΛΤΔ.  

Οι ΟΤΔ καλύπτουν συνολική έκταση γεωγραφικής κάλυψης 3.623 Km2 που 

αντιστοιχεί στο 57% της συνολικής έκτασης που καταλαμβάνει η ελεύθερη Κύπρος 

και στο 65% των αγροτικών περιοχών. Στις περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ 

συμμετέχουν συνολικά 266 κοινότητες (70% των αγροτικών Δήμων και κοινοτήτων) 

με συνολικό πληθυσμό 109.231 άτομα που αντιστοιχεί στο 13% του συνολικού 

πληθυσμού και 40% του αγροτικού πληθυσμού.   

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (Αναπτυξιακές Εταιρείες) που έχουν συσταθεί έχουν 

αποκτήσει εμπειρία στην υλοποίηση Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης. Η εφαρμογή 

Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης σε όλες τις αγροτικές περιοχές θα ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και 

την ενίσχυση των υφιστάμενων. Επίσης, ως ευκαιρία καταγράφεται η μεταρρύθμιση 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, στοιχείο που μπορεί να ενισχύσει την αποκέντρωση 

αρκετών υπηρεσιών  και την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της υπαίθρου 

μέσω μιας ενδυναμωμένης τοπικής αυτοδιοίκησης.   

Οι περιορισμένοι πόροι για την πρωτοβουλία LEADER δυσχεράνουν την εφαρμογή 

των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση των Στρατηγικών Τοπικής 

Ανάπτυξης και από άλλα ταμεία πέραν του ΕΓΤΑΑ θα δώσει στις ΟΤΔ τη δυνατότητα 

να εφαρμόσουν πιο ολοκληρωμένες Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με πιο με 

ουσιαστικά αποτελέσματα. Επίσης, η χρήση των απλουστευμένων επιλογών 
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κόστους (Simplified Cost Options) κατά την εφαρμογή των Στρατηγικών Τοπικής 

Ανάπτυξης θα μειώσει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των 

πληρωμών μειώνοντας και το διοικητικό φόρτο προς τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Πρόκληση για τις ΟΤΔ αποτελεί και το μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο 

προγραμματικών περιόδων το οποίο ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα 

ρευστότητας στις ΟΤΔ, με αποτέλεσμα να απολέσουν προσωπικό το οποίο έχει 

εμπειρία στην υλοποίηση των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης. 

8.1.4 Πολεοδομική και χωροταξική πολιτική 

Η διάσπαρτη ανάπτυξη, με τη μορφή κυρίως της μεμονωμένης κατοικίας αλλά και το 

φαινόμενο της αραιής δόμησης εντός των Οικιστικών Ζωνών, έχει ως αποτέλεσμα τη 

συνεχή μείωση των αγροτικών εκτάσεων, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για 

διάφορες καλλιέργειες, ενώ επηρεάζει αρνητικά και το ιδιαίτερο αγροτικό τοπίο. 

Το υποβαθμισμένο δομημένο περιβάλλον και η αλλοίωση του παραδοσιακού 

χαρακτήρα των Κοινοτήτων της υπαίθρου, είναι συνέπεια της καθυστέρησης στην 

εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας (η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 01.12.1990) 

και αισθητικού ελέγχου αλλά και των αυθαίρετων επεμβάσεων στις ιδιωτικές 

κατοικίες. 

8.2 Οικονομία των αγροτικών περιοχών 

8.2.1 Προώθηση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές 

Η οικονομία της Κύπρου χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του τριτογενούς τομέα  σε 

όρους απασχόλησης και δημιουργίας εισοδήματος καθώς επίσης και τη διαχρονική 

μείωση της συμβολής του πρωτογενούς τομέα. Ο πρωτογενής τομέας το 2000 

παρήγαγε το 3,8% της συνολικής  Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) και 

απασχολούσε το 6% του εργατικού δυναμικού ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη το 2012 

είχαν διαμορφωθεί στο 2,3% επί της συνολικής ΑΠΑ και στο 3,6% του εργατικού 

δυναμικού.  Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, ο 

πρωτογενής τομέας το 2018 παρήγαγε το 2,3 % της ΑΠΑ ενώ το ποσοστό των 

εργαζομένων του πρωτογενούς τομέα έναντι του συνόλου των εργαζομένων 

ανέρχεται στο 3,5%. Παρατηρείται δηλαδή την τελευταία επταετία μια τάση 

σταθεροποίησης. 

Σε όρους απασχόλησης η Κύπρος αντιμετώπισε τη τελευταία δεκαετία ραγδαία  

αύξηση της ανεργίας και μείωση του ποσοστού απασχόλησης. Η ανεργία το 2012 σε 

σύνολο χώρας ανερχόταν σε 11,9% (ΕΕ – 27 10,5%) ενώ το 2008 και πριν την 

οικονομική κρίση το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο ήταν 3,9% (ΕΕ - 27 7,2%). Το 

2018 φαίνεται να έχει αντισταθμιστεί μερικώς η κατάσταση με το ποσοστό ανεργίας 

να προσεγγίζει το 8,7% ενώ σημειώνεται ότι κατά την τελευταία δεκαετία έφτασε 

μέχρι και το 16,0% το έτος 2014. 
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Με βάση στοιχεία της Eurostat  που αναφέρονται σε δεδομένα του έτους 2015, η 

ανεργία  στην Κύπρο είναι ελαφρώς υψηλότερη στις αγροτικές περιοχές 16,4% 

(ΕΕ27: 9,1%) έναντι 13,1% (ΕΕ27: 10%) στις αστικές περιοχές. Παρατηρείται ότι η 

ανεργία είναι υψηλότερη στις αγροτικές περιοχές της Κύπρου σε σχέση με τις αστικές 

σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στην ΕΕ.   Αν λάβουμε υπόψη την έλλειψη ευκαιριών 

απασχόλησης στα ορεινά, το πρόβλημα της απασχόλησης αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα της μετακίνησης από τις ορεινές (και ημιορεινές) περιοχές της υπαίθρου  

στα αστικά κέντρα και τις περιαστικές (αγροτικές) περιοχές.     

Πάντως, η ευκαιρία που παρέχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) για εξ’ αποστάσεως απασχόληση δεν έχουν μέχρι σήμερα ερευνηθεί επαρκώς 

από τους τοπικούς φορείς (πχ ΟΤΔ) , ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, μια δυνατότητα 

που μπορεί να στηρίξει την απασχόληση και την οικονομία των κατοίκων στις 

περιοχές αυτές. Επιπροσθέτως, μια σημαντική διαπίστωση αναφορικά με την 

αδυναμία ανάπτυξης διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο και κυρίως 

στα ορεινά, αφορά και την έλλειψη επιχειρηματικότητας που πρωτίστως οφείλεται σε 

έλλειψη ανθρώπινου κεφαλαίου (λόγω μετακίνησης στα αστικά κέντρα) και σε ελλιπή 

κίνητρα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών. Αναφερόμενοι ειδικότερα στα 

ορεινά, η έλλειψη ανθρώπινου κεφαλαίου από την πλευρά της επιχειρηματικότητας 

αποτελεί τροχοπέδη στην παροχή υπηρεσιών που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη 

του τουρισμού στην ύπαιθρο.    

8.2.2 Φτώχεια στις αγροτικές περιοχές 

Το κίνδυνο φτώχειας με βάση στοιχεία του 2015  αντιμετωπίζει το 24.9% (ΕΕ:24%) 

του αστικού πληθυσμού, ενώ για τις αγροτικές περιοχές το αντίστοιχο ποσοστό 

διαμορφώνεται στο 33,1%  (ΕΕ: 25,5%) όντας αρκετά υψηλότερο. Σημειώνεται ότι η 

Κύπρος στον συγκεκριμένο δείκτη καταγράφει τιμές αρκετά χειρότερες του μέσου 

όρου της ΕΕ και κατατάσσεται στην ένατη θέση των χωρών με τα μεγαλύτερα 

ποσοστά φτώχειας στις αγροτικές περιοχές. 

8.2.3 Διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας 

Οι αγροτικές περιοχές μπορούν να ενισχύσουν τους πόρους ανάπτυξης τους μέσω 

της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις της υπαίθρου για να 

μπορέσουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν, στις συνθήκες ισχυρού 

ανταγωνισμού, θα πρέπει να ακολουθήσουν μια στρατηγική διαφοροποίησης των 

προϊόντων/ υπηρεσιών που παράγουν. Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των 

παραγόμενων προϊόντων συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης και των 

συνεργειών για τη διανομή και την προώθηση τους θα συμβάλει προς την 

κατεύθυνση αυτή. Επιπρόσθετα, η προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

ταυτότητας των προϊόντων (με άξονες τα πολιτιστικά στοιχεία, τις παραδόσεις, το 

φυσικό πλούτο και το γενετικό υλικό) θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων στην ύπαιθρο. 
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Επίσης, η προοπτική ανάπτυξης υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα συμβάλει 

στην διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας αξιοποιώντας την πετυχημένη πορεία 

των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τα οποία όμως συγκεντρώνουν τις 

υποδομές τους αποκλειστικά στα αστικά κέντρα με αρνητικές προεκτάσεις σε θέματα 

συγκοινωνιών, κόστους διαμονής κλπ.  

Μια  επιπρόσθετη διέξοδο παρέχει και ο τουρισμός, αξιοποιώντας το μεγάλο 

τουριστικό ρεύμα που επιτυγχάνει διαχρονικά η Κύπρος και τη σημαντική της θέση 

ως τουριστικός προορισμός στη Μεσόγειο.  

Το τουριστικό πρότυπο της Κύπρου βασίζεται στην αξιοποίηση  του δίπολου «ήλιος 

– θάλασσα» ενώ τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της υπαίθρου δεν έχουν αξιοποιηθεί 

επαρκώς, στοιχείο που αποδεικνύεται και από τα στατιστικά δεδομένα των 

τουριστικών αφίξεων και διαμονών. Συγκεκριμένα, με βάση στοιχεία του 

Υφυπουργείου Τουρισμού80 ο συνολικός αριθμός ξένων τουριστών στην Κύπρο το 

2018 ήταν 3.938.625 εκ των οποίων μόνο οι 23,836 επέλεξαν να διαμείνουν σε 

καταλύματα στην ύπαιθρο, δηλαδή ποσοστό 0,6% του συνόλου. 

Για το σύνολο των τουριστικών καταλυμάτων η καθαρή πληρότητα αυξάνεται από 

59,8% το 2014 στο 73,9% κατά το 2018. Αντίστοιχα για τα καταλύματα που 

βρίσκονται στα ορεινά θέρετρα παρουσιάζεται αύξηση της καθαρής πληρότητας από 

23,3% κατά το 2014 στο 29% το 2018. Συμπεραίνεται άρα πως η καθαρή πληρότητα 

των καταλυμάτων στην ύπαιθρο (ορεινά θέρετρα με βάση μια σχετικά χαλαρή  έννοια 

που προσδίδει το Υφυπουργείο Τουρισμού αλλά που περιλαμβάνει καταλύματα μόνο 

σε κοινότητες της υπαίθρου) ανέρχεται στο 40% της συνολικής καθαρής πληρότητας 

σε παγκύπρια κλίμακα, δηλαδή έναντι της πληρότητας των παραθαλάσσιων 

περιοχών. 

Διάγραμμα 8.1: Καθαρή πληρότητα τουριστικών καταλυμάτων 

 
Πηγή: Υφυπουργείο Τουρισμού   

Οι διανυκτερεύσεις στο σύνολο των τουριστικών καταλυμάτων της χώρας ανέρχονται 

κατά το 2018 σε 17.164.183. Το ποσοστό των διανυκτερεύσεων από μη Κύπριους 

ανέρχεται κατά μέσο όρο για την πενταετία στο 94,4% και από Κύπριους μόλις το 

                                                
80 Στατιστικές Τουρισμού (www.visitcyprus.biz)  

http://www.visitcyprus.biz/
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5,6% με την αναλογία αυτή να διατηρείται σταθερή κατά την διάρκεια της υπό 

αναφορά περιόδου. 

Στα τουριστικά καταλύματα της υπαίθρου οι συνολικές διανυκτερεύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν κατά το 2018 ανέρχονται μόλις σε 177.105 (δηλαδή 1% του 

συνόλου). Το ποσοστό των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν από μη 

Κύπριους ανέρχεται κατά μέσο όρο για την πενταετία στο 24,6% και από Κύπριους 

στο 75,4%, καταγράφοντας δηλαδή μια εντελώς διαφορετική εικόνα από το προφίλ 

των πελατών στα παραθαλάσσια τουριστικά θέρετρα.   

Την τελευταία πενταετία παρατηρείται μια αυξητική τάση διαμονών στα ορεινά 

θέρετρα (δηλαδή αγροτουριστικά καταλύματα της υπαίθρου) η οποία αγγίζει το 18% 

στους Κύπριους και στο 35% στους μη Κύπριους, στοιχείο ιδιαίτερα θετικό που όμως 

διατηρεί το μερίδιο αγοράς των ορεινών θέρετρων στο 1% του παγκύπριου 

τουριστικού ρεύματος με βάση τον αριθμό διανυκτερεύσεων.  

Διάγραμμα 8.2: Διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα της υπαίθρου κατά τύπο 
επισκεπτών (2014-2018) 

Πηγή: Υφυπουργείο Τουρισμού   

Στα πλαίσια διαφόρων στρατηγικών μελετών αλλά και της διαβούλευσης έχουν 

καταγραφεί μια σειρά συγκριτικών πλεονεκτημάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν 

για ανάπτυξη ενός ισχυρού τουριστικού προϊόντος, διαφοροποιημένο από το κύριο 

τουριστικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», και στηριζόμενο στην ιστορική, 

περιβαλλοντική και πολιτισμική αυθεντικότητα των περιοχών της υπαίθρου. Ως 

πλεονεκτήματα αναφέρονται επιγραμματικά οι πιο κάτω αξίες, 

Ιστορικές & Πολιτισμικές αξίες: 

• Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού οικοδομημάτων με αρχιτεκτονικό/ πολιτισμικό 

ενδιαφέρον 

• Η ύπαρξη σημαντικών στοιχείων άυλης κληρονομιάς 

Περιβαλλοντικές αξίες: 

• Ύπαρξη σημαντικών περιοχών περιβαλλοντικής και οικολογικής αξίας για 

δραστηριότητες οικοτουρισμού  

• Ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες για αθλητικές δραστηριότητες  

 -
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Στα πλαίσια της διαβούλευσης έχουν επίσης καταγραφεί τα ακόλουθα στοιχεία 

αναφορικά με την κατάσταση του τουρισμού στην ύπαιθρο.  

• Οι δημόσιες υποδομές προσέλκυσης τουριστών (μουσεία, συγκοινωνίες κ.α.) 

κυρίως στα ορεινά δεν είναι αποτελεσματικές για να αυξήσουν την 

επισκεψιμότητα και δεν τυγχάνουν υποστήριξης από άλλες δράσεις ώστε να 

αποτελούν στρατηγικές υποδομές διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας.  

• Δεν υπάρχει μια σαφής στρατηγική προσέλκυσης νέων επιχειρήσεων με 

θέματα τον οικοτουρισμό/ αθλητικό /γαστρονομικό τουρισμό στην ύπαιθρο. 

Περιορισμένη είναι επίσης η ύπαρξη μικροτεχνιτών με δυνατότητα 

δημιουργιών τοπικού χαρακτήρα που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν το 

τουριστικό προϊόν.   

• Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού και βιωματικών 

εμπειριών στην ύπαιθρο είναι περιορισμένες αλλά σταδιακά αναβαθμίζονται. 

Αντίθετα όμως πολύ περιορισμένα κρίνονται τα κονδύλια προώθησης που 

αφορούν τα ειδικά προϊόντα τουρισμού που μπορεί να προσφέρει η ύπαιθρος 

και κυρίως τα ορεινά θέρετρα. Το στοιχείο αυτό είχε αρχικά καταγραφεί στην 

Έρευνα ικανοποίησης Περιηγητών το 2010 από τον Κυπριακό Οργανισμό 

Τουρισμού, «από τη συνολική εμπειρία των τουριστών ……, φαίνεται καθαρά 

ότι η Κύπρος χρειάζεται αναβάθμιση στην ποικιλία και ποιότητα των 

δραστηριοτήτων που προσφέρει, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αθλητικές και 

πολιτιστικές εκδηλώσεις και ειδικά στα χωριά της Υπαίθρου, στη Λευκωσία 

και στη Λάρνακα». Αυτό το συμπέρασμα αν και δεν επιβεβαιώνεται από 

κάποια νεότερη έρευνα, έχει καταγραφεί και στα πλαίσια της διαδικασίας 

διαβούλευσης.  

• Αν και θα πρέπει να δοθεί έμφαση στον «τουρισμό φάρμας», απουσιάζει ένα 

θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης για σκοπούς προβολής και διασφάλισης της 

ποιότητας της έννοιας «επισκέψιμο αγρόκτημα». 

• Αρκετές ορεινές κοινότητες χρειάζονται αισθητικές βελτιώσεις για να 

καταστούν ελκυστικές, αλλά σημαντικό πρόβλημα προς αυτό το στόχο 

αποτελεί η αναγκαιότητα εξασφάλισης συγκαταθέσεων από ιδιοκτήτες των 

κατοικιών/ ακινήτων, πράγμα που καθίσταται δύσκολο λόγω της 

εγκατάλειψης και της ύπαρξης αριθμού κληρονόμων σε κάθε περιουσιακό 

στοιχείο.  

• Οι εξειδικευμένοι ταξιδιωτικοί πράκτορες του εξωτερικού δεν ενημερώνονται 

επαρκώς για τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν τα ορεινά θέρετρα  

• Η αυθεντικότητα του τουριστικού προορισμού θα πρέπει να αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα στην αναπτυξιακή στρατηγική του τουρισμού υπαίθρου, μια 

παράμετρος η οποία παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες π.χ. μη ικανοποιητική 

χρησιμοποίηση τοπικών προϊόντων στα εστιατόρια 
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Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την επιτυχία των οποιωνδήποτε προσπαθειών 

ανάπτυξης του τουρισμού στα ορεινά και ημιορεινά παραμένουν (α) η τάση 

εγκατάλειψης του ενεργού πληθυσμού, με αποτέλεσμα τη μη ικανοποιητική παροχή 

υπηρεσιών προς τους επισκέπτες (καταλύματα, χώροι εστίασης κλπ) και (β) η 

μεγάλη εξάρτηση της Κύπρου από ταξιδιωτικούς πράκτορες μαζικού τουρισμού που 

στοχεύουν αποκλειστικά στο δίπτυχο ήλιος- θάλασσα. 

 

8.3 Υποδομές 

8.3.1 Εκπαίδευση και κοινωνικές παροχές στην ύπαιθρο 

Δομές εκπαίδευσης: Το πρόβλημα έλλειψης των δομών εκπαίδευσης είναι έντονο 

στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές όπου ο πολύ μικρός αριθμός μαθητών 

καθιστά τη λειτουργία σχολών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης οικονομικά 

ασύμφορη. Το θέμα διαχρονικά δημιουργεί και ένα φαύλο κύκλο καθώς νέες 

οικογένειες υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τις ορεινές περιοχές αφού δεν 

μπορούν να προσφέρουν την εκπαίδευση στα παιδιά τους. Οι μεγάλες αποστάσεις, 

οι ελλιπείς συγκοινωνίες  και το ανεπαρκές οδικό δίκτυο για μετάβαση σε 

περιφερειακά σχολεία δυσχεραίνουν την κατάσταση και αποτελούν μείζον ζήτημα σε 

κάθε προσπάθεια αναστροφής της τάσης για εγκατάλειψη.      

Μια άλλη διάσταση που δεν έχει συμβάλει στην τόνωση της ζωής στην ύπαιθρο 

σχετίζεται και με την απροθυμία των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων να εγκαταστήσουν 

σχολές σε κοινότητες της υπαίθρου. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση των 

φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο καταγράφεται ως μια ευκαιρία 

τόνωσης κοινοτήτων της υπαίθρου δια μέσου της δημιουργίας υποδομών και 

μετακίνησης  τέτοιων σχολών εκτός των αστικών κέντρων.  Προφανώς και η 

αξιοποίηση μιας τέτοιας ευκαιρίας χρήζει περαιτέρω μελέτης, ιδιαίτερα ως προς τη 

φύση των κινήτρων που δύναται να δοθούν αλλά είναι εμφανής η μη αξιοποίηση 

αυτής της επιχειρηματικής εξέλιξης της Κυπριακής οικονομίας για την τόνωση των 

αγροτικών περιοχών.  

Κοινωνικές παροχές: Στα πλαίσια της διαβούλευσης έχει καταγραφεί μια σημαντική 

υστέρηση στην ύπαρξη κοινωνικών υποδομών στην ύπαιθρο, κυρίως σε θέματα 

στήριξης των νέων οικογενειών π.χ. βρεφοκομικοί σταθμοί, καθώς επίσης και σε 

παροχές κοινωνικής πρόνοιας προς τους ηλικιωμένους. (στελέχωση και εξοπλισμός 

κέντρων περίθαλψης). Παρά την υλοποίηση αρκετών έργων κοινωνικής πρόνοιας, ο  

μικρός αριθμός κατοίκων και η αδυναμία επίτευξης συνεργειών μεταξύ των 

κοινοτήτων, οδηγούν σε λειτουργική ανεπάρκεια των υποδομών (σε στελέχωση και 

εξοπλισμό).  

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανεπάρκεια των υπηρεσιών υγείας, στη μη 

διαθεσιμότητα διαφόρων ειδικοτήτων ενώ αρνητική είναι και η εικόνα που 

προσδίδεται στην αξιοποίηση των τεχνολογιών για παροχή τηλεϊατρικής φροντίδας 

σε απομακρυσμένες κοινότητες. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ουδέποτε το ΠΑΑ έχει 
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περιλάβει στις δράσεις του παρεμβάσεις που αφορούν την υγεία στις αγροτικές 

περιοχές, παρά τη σημαντική υστέρηση που καταγράφεται στις διάφορες μελέτες 

αναφορικά με τις παροχές υγείας και που ουσιαστικά επηρεάζουν τόσο την ποιότητα 

ζωής όσο και την πρόθεση για επιθυμία παραμονής στις κοινότητες τους από άτομα 

τρίτης ηλικίας.   

Σημαντική είναι επίσης η έλλειψη δημοσίων συγκοινωνιών για μεταφορά παιδιών 

ή/και ηλικιωμένων σε χώρους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών που θα μπορούσαν 

να στηρίξουν τη συλλογικότητα και κατ’ επέκταση τη βιώσιμη λειτουργία μικρού 

αριθμού υποδομών κοινωνικής πρόνοιας.  

Διαφαίνεται επίσης μια έλλειψη συντονισμού των κρατικών αρχών σε θέματα 

κοινωνικής πολιτικής στην ύπαιθρο, στοιχείο που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον 

κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων σε διάφορα Υπουργεία και Υπηρεσίες. Αυτό θα 

μπορούσε να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της τοπικής 

αυτοδιοίκησης αλλά θα χρειαστεί μια χωρική στρατηγική κοινωνικής πολιτικής που να 

ορίσει την προτεινόμενη νέα κατεύθυνση.  

Όλα τα πιο πάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση αρνητικών συνθηκών 

διαβίωσης οικογενειών στην ύπαιθρο έναντι των αστικών περιοχών. 

8.3.2 Προσβασιμότητα 

Η μη ικανοποιητική σύνδεση των Κοινοτήτων με τα 4 μεγάλα αστικά κέντρα 

(Λευκωσίας – Λεμεσού – Λάρνακας και Πάφου) και κατ’ επέκταση με τις δημόσιες ή 

άλλες υπηρεσίες και παροχές υγείας, εκπαίδευσης κ.α. καθώς και το ελλιπές οδικό 

δίκτυο εντός και μεταξύ των Κοινοτήτων, δυσχεραίνουν την προσβασιμότητα και 

εντείνουν την οικονομική απομόνωση.Η βελτίωση της κινητικότητας και η προώθηση 

της ενίσχυσης του βασικού οδικού δικτύου, με σκοπό την ενίσχυση της 

συνδεσιμότητας των επιμέρους αγροτικών περιοχών μεταξύ τους αλλά και των 

αγροτικών περιοχών με τα αστικά κέντρα γενικότερα, είναι απαιτούμενο για την 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ενώ δύναται να διευκολύνει και την 

παραμονή στην ορεινή/ ημιορεινή ύπαιθρο με ταυτόχρονη απασχόληση στα αστικά 

κέντρα.  

8.3.3 Ψηφιοποίηση και ευρυζωνικές υποδομές στις αγροτικές περιοχές 

Στην παρούσα φάση το θέμα της Στρατηγικής για τα έξυπνα χωριά αποτελεί 

αντικείμενο επεξεργασίας από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τα άλλα 

συναρμόδια Υπουργεία. Σημειώνεται η σημαντική πρόοδος στην επέκταση των 

ευρυζωνικών υποδομών και η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου στις αγροτικές 

περιοχές. Αναλυτικότερα με βάση τα Στοιχεία της έρευνας της Στατιστικής Υπηρεσίας 

Κύπρου «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα 

Νοικοκυριά» του έτους 2012, χρήση του διαδικτύου γινόταν από το 50% των 

νοικοκυριών των αστικών περιοχών και το 40% των νοικοκυριών των αγροτικών 
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περιοχών» Στην αντίστοιχη έρευνα του 2018 τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 83% 

και 72%, αντίστοιχα ενώ ταυτόσημα είναι και τα ποσοστά πρόσβασης σε 

Ευρυζωνικές υποδομές.  

Σημειώνεται ότι στο τρέχον ΠΑΑ είναι ενταγμένο και υλοποιείται τμήμα του 

«Ευρυζωνικού Πλάνου της Κύπρου» στο οποίο προβλέπεται παροχή 

(περιορισμένης) δωρεάν πρόσβασης wi-fi σε δημόσια κτίρια σε όλα τα χωριά. Η 

εκτίμηση των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του έργου θα γίνει μετά την 

ολοκλήρωση του.  

8.3.4 Διαχείριση των αποβλήτων στις αγροτικές περιοχές: 

Απόβλητα γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

Στα πλαίσια των διαβουλεύσεων έχουν καταγραφεί τρία σημαντικά προβλήματα 

αναφορικά με τα απόβλητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αφορούν (α) τα 

πλαστικά θερμοκηπίων, (β) τα ληγμένα / μη πλήρως χρησιμοποιημένα 

φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. 

(α) Πλαστικά θερμοκηπίων: Παρά τις διάφορες προσπάθειες που έχουν γίνει στο 

παρελθόν παραμένει το πρόβλημα απόρριψης των αποβλήτων πλαστικών 

θερμοκηπίων. Από προηγούμενες προσπάθειες, έχει διαφανεί ότι το κόστος 

συλλογής, συγκέντρωσης και μεταφοράς   σε αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας 

για περαιτέρω διαχείριση, είναι ιδιαίτερα ψηλό και αποτρεπτικό από τους γεωργούς 

ενώ απαιτείται και η εμπλοκή ενός συλλογικού οργάνου για οργάνωση της 

διαδικασίας. Λόγω της χωρικής συγκέντρωσης θερμοκηπίων σε συγκεκριμένες 

κοινότητες/ δήμους, εκτιμάται ότι η δημιουργία ενός εργαλείου στήριξης συνεργασιών 

μεταξύ των τοπικών αρχών και του γεωργών για την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου 

δικτύου συλλογής των γεωργικών αποβλήτων και την μεταφορά τους σε 

αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίες για περαιτέρω διαχείριση, απαιτεί την 

εμπλοκή των Ομάδων Τοπικής Δράσης. Προφανώς και η στήριξη μιας τέτοιας 

συνεργασίας μέσα από νομοθετική ρύθμιση κρίνεται ως ενισχυτικό δεδομένο αλλά η 

αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων Leader μπορεί να συμβάλει στην 

καλύτερη διαχείριση του προβλήματος.  

(β) Συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Από το 2014, με πρωτοβουλία του 

Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας σε συνεργασία με το συλλογικό σύστημα 

συσκευασιών Green Dot Cyprus και τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας, 

οργανώθηκε το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων. Για το θέμα έγινε ενημέρωση των γεωργών για την σωστή πρακτική που 

πρέπει να ακολουθούν μέσω του τριπλού ξεπλύματος και της επιστροφής τους στα 

σημεία πώλησης για περαιτέρω προώθηση προς ανακύκλωση. Το  πρόγραμμα 

λειτουργεί μέσω κάδων ανακύκλωσης χρώματος πορτοκαλί, οι οποίοι βρίσκονται 

τοποθετημένοι σε 68 σημεία πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία 

καθορίστηκαν ως σημεία συλλογής. Μέχρι το 2018 είχαν τοποθετηθεί συνολικά 103 

κάδοι σε όλη την Κύπρο στις γεωργικές περιοχές, ενώ για το 2018 συλλέχθηκαν 
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συνολικά 12 τόνοι υλικών, που αποτελούν περίπου το 20% των ποσοτήτων που 

τοποθετούνται στην κυπριακή αγορά. Προβλέπεται αύξηση των ποσοτήτων προς 

ανακύκλωση τα επόμενα χρόνια, με πύκνωση των σημείων συλλογής. Παραμένει 

όμως το πρόβλημα της διαχείρισης ληγμένων, μη άδειων συσκευασιών, για τα οποία 

δεν υπάρχει δυνατότητα διάθεσης τους.   

(γ) Κλαδεύματα: Από την ανάλυση των δεδομένων που λήφθηκαν στις διαβουλεύσεις 

διαφαίνεται μια αδυναμία στην αξιοποίηση των κλαδευμάτων για την παραγωγή 

κομπόστας (compost). Κύριος λόγος είναι η ψηλή τιμή διάθεσης της κομπόστας και η 

έλλειψη αναγνώρισης των ωφελημάτων της από τους γεωργούς.   

Οικιακά απόβλητα 

Αποχετευτικά συστήματα: Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ( ΤΑΥ) του ΥΓΑΑΠ έχει 

στην αρμοδιότητά του τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αποχετευτικών δικτύων.  

Σε ότι αφορά τις περιοχές της υπαίθρου και ιδιαίτερα τις ορεινές περιοχές, έχει ήδη 

ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε λειτουργήσιμη κατάσταση στις περιοχές Πλατρών, 

Πελεντρίου, Αγρού και Κυπερούντας.  

Πρόσθετα βρίσκεται στα τελικά στάδια η κατασκευή του Αποχετευτικού Συστήματος 

Συμπλέγματος Σολέας το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 

συλλογής λυμάτων σε εννιά (9) Κοινότητες του Συμπλέγματος Σολέας (Κακοπετρίας, 

Γαλάτας, Σινά Όρος, Καλλιάνα, Τεμβριά, Κοράκου, Ευρύχου, Φλάσου και Λινού) και 

ενός κοινού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στη Σκουριώτισσα για την εφαρμογή 

της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τα Αστικά Λύματα. Έτσι με αυτά τα πρόσθετα έργα 

κρίνεται ότι η υποχρέωση για κάλυψη με αποχετευτικά συστήματα κοινοτήτων και 

οικισμών με πέραν των 2000 κατοίκων ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας. .  

Παράλληλα, στο αμέσως επόμενο διάστημα μελετώνται πρόσθετα αποχετευτικά έργα 

τα οποία θα αφορούν τις ορεινές κοινότητες Κυβίδες, Μουτουλλά,  Αψιου, Αγ. Ιωάννη 

(Πιτσιλιάς), Αρακαπά και Κυπερούντα (επέκταση του αποχετευτικού της δικτύου και 

κατάργηση του κεντρικού αντλιοστασίου). 

Μέσα από πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν διενεργηθεί στο 

παρελθόν επενδύσεις στην εγκατάσταση δικτύων διανομής ανακυκλωμένου νερού 

προς υποβοήθηση γεωργικών μονάδων. Οι ιδιαιτερότητες όμως των ορεινών 

περιοχών και ο μικροτεμαχισμός δυσχεραίνει την υλοποίηση των έργων δικτύων στα 

ορεινά. Συνάμα  παρουσιάζεται απροθυμία και μειωμένο ενδιαφέρον από 

παραγωγούς να χρησιμοποιήσουν το ανακυκλωμένο νερό, λόγω του ότι στους 

οπωρώνες τους συγκαλλιεργούν και φυλλώδη λαχανικά, βολβούς και κόνδυλους που 

τρώγονται ωμά τα οποία δεν συνίσταται να αρδεύονται με ανακυκλωμένο νερό.   

 Λειτουργία πράσινων σημείων (ΠΣ): Σκοπός των ΠΣ είναι η εξυπηρέτηση των 

πολιτών, οι οποίοι μπορούν να εναποθέτουν εκεί συγκεκριμένα ρεύματα αποβλήτων 

οικιακής προέλευσης, με στόχο την προετοιμασία τους προς επαναχρησιμοποίηση ή 

ανακύκλωση, καθώς και την προώθηση των πρασίνων αποβλήτων για 
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κομποστοποίηση. Τα ΠΣ συλλέγουν δημοτικά απόβλητα από πολίτες και όχι από 

επαγγελματικές δραστηριότητες. Τα υφιστάμενα πράσινα σημεία ανά το παγκύπριο 

είναι 23 εκ των οποίων τα 21 βρίσκονται σε αγροτικές κοινότητες και εξυπηρετούν 

τόσο την ύπαιθρο όσο και τα αστικά κέντρα.  

Για την εξυπηρέτηση των απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών, λειτουργεί μια 

κινητή μονάδα ανά Επαρχία για τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων στα ΠΣ. 

Όπως διαφάνηκε από τη μέχρι σήμερα λειτουργία των ΠΣ, για να μπορεί μια κινητή 

μονάδα να λειτουργήσει σωστά, απαιτείται σε πολλές περιπτώσεις η δημιουργία εκ 

μέρους των κοινοτήτων, χώρων συγκέντρωσης των αποβλήτων από όπου θα 

συλλέγονται από την κινητή μονάδα, σε καθορισμένες ημέρες και ώρες. Για τον 

καθορισμό των σημείων σε όλες τις Επαρχίες και την εύρυθμη και ορθολογική 

λειτουργία τους, το Τμήμα Περιβάλλοντος βρίσκεται στη διαδικασία ετοιμασίας όρων 

που θα διέπουν τη λειτουργία τους.  

Συλλογή υλικών συσκευασίας:  Σύμφωνα στοιχεία του 2018, το συλλογικό 

σύστημα Green.Dot καλύπτει το 81% του πληθυσμού σε 26 Δήμους και 40 περίπου 

Κοινότητες για όλα τα ρεύματα αποβλήτων συσκευασίας, ενώ εξυπηρετούνται άλλες 

50 περίπου κοινότητες πληθυσμού 880.000 κατοίκων μόνο για τη συλλογή γυαλιού 

(σύνολο κάλυψης 90%). Στο παρόν στάδιο δεν έχει γίνει ακόμα οποιοσδήποτε 

προγραμματισμός από το συλλογικό σύστημα για κάλυψη νέων περιοχών. 
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Ειδικός στόχος 8: Προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της 

τοπικής  ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 

βιοοικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας  

S 

➢ Οικονομία και Απασχόληση 

1. Σημειώνεται ανάσχεση της αστυφιλίας και σταθεροποίηση της πληθυσμιακής σύνθεσης με 

παραμονή των νέων και εγκατάσταση νέων ζευγαριών στις περιαστικές περιοχές Το κόστος 

απόκτησης κατοικίας είναι ελκυστικό στις περιαστικές περιοχές για προσέλκυση νέων ζευγαριών  

2. Καλό οδικό δίκτυο με τα αστικά κέντρα και τις περιαστικές περιοχές 

3. Πλούσια τοπική ιστορία και πολιτισμός  

4. Τοπική παραδοσιακή τεχνογνωσία/ εμπειρία των κατοίκων της υπαίθρου 

➢ Διοίκηση 

5. Ύπαρξη δομών εκτέλεσης δημοσίων  κατασκευαστικών έργων και υποδομών από τις 

Επαρχιακές Διοικήσεις  και μεγάλους αγροτικούς δήμους 

6. Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (Αναπτυξιακές Εταιρείες) που έχουν συσταθεί έχουν αποκτήσει 

εμπειρία στην υλοποίηση Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης. 

➢ Κοινωνικές Παροχές 

➢ Διαφοροποίηση Αγροτικής Οικονομίας 

7. Η πεδινή ύπαιθρος έχει πετύχει τη διαφοροποίηση και τη μετάβαση από μια οικονομία  γεωργίας 

σε μια οικονομία υπηρεσιών λόγω των θέσεων απασχόλησης  που δημιουργεί ο τουρισμός (στις 

παραθαλάσσιες περιοχές) και οι άλλες υπηρεσίες στα αστικά κέντρα  

8. Η ύπαρξη καταλυμάτων με σημαντικό περιθώριο αναξιοποίητης δυναμικότητας 

9. Το ελκυστικό φυσικό και ανθρωπογενές αγροτικό περιβάλλον για ενίσχυση εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού (θρησκευτικός, αθλητικός, φυσιολατρικός) 

10. Η ανάπτυξη επισκέψιμων οινοποιείων και άλλων βιοτεχνιών 

11. Η δημιουργία μεγάλου αριθμού μονοπατιών μελέτης της φύσης 

12. Η ύπαρξη τοπικών Εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης συνδεδεμένων με το Υφυπουργείο 

Τουρισμού  

13. Ύπαρξη γηγενών ποικιλιών αμπελιών, ιστορία και παράδοση στην παραγωγή οίνων 

14. Ιστορία και παράδοση στην παραγωγή ελαιολάδου, παραγωγή ελαιόλαδων με υψηλές 

πολυφαινόλες 

➢ Διαχείριση Αποβλήτων (Οικιακών και Γεωργικών) 

15. Λειτουργία πράσινων σημείων με σχεδιασμό κάλυψης  απομακρυσμένων περιοχών 

16. Επάρκεια συστήματος συλλογής συσκευασιών φυτοπροστατευτικών ουσιών 

W 

1. Οικονομία και Απασχόληση 

2. Οι τεχνολογίες πληροφορικής δεν αξιοποιούνται για τη δημιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης με εξ’ αποστάσεως εργασία ή δια βίου εκπαίδευση  

3. Η ενεργοποίηση του σχετικού άρθρου του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου που 

αφορά το Σχέδιο για τη Νήσο, θα βοηθούσε σημαντικά την ανάπτυξη των Κοινοτήτων, που 

σήμερα πλήττονται από το κοινωνικό φαινόμενο της αστυφιλίας 

4. Ανεπαρκές οδικό δίκτυο σε αρκετές κοινότητες των ορεινών περιοχών για μετάβαση στα 
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αστικά κέντρα για σκοπούς απασχόλησης και για όσους επιθυμούν να αναπτύξουν βιοτεχνίες 

στις περιοχές αυτές. 

5. Απουσία στοχευμένων κινήτρων σε ορεινές/ ημιορεινές περιοχές για απασχόληση 

προσωπικού 

6. Απουσία στοχευμένων κινήτρων σε ορεινές/ ημιορεινές περιοχές για νέες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες (start ups) ιδίως σε τομείς τουρισμού και άλλων υπηρεσιών που δύναται να 

λειτουργούν εξ’ αποστάσεως (ΤΕΠ) 

7. Μη κάλυψη του συνόλου των αγροτικών περιοχών από ευρυζωνικά δίκτυα και μη ποιοτική 

παροχή των υπηρεσιών αυτών 

8. Ελλείψεις σε βασικές υποδομές (θέματα ιατρικής περίθαλψης, εκπαίδευσης κτλ.)  

9. Διασπορά υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων 

10. Χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα στις ορεινές/ ημιορεινές περιοχές 

11. Γήρανση του πληθυσμού στις ορεινές/ ημιορεινές περιοχές 

12. Αστυφιλία των νέων στις ορεινές/ ημιορεινές περιοχές 

13. Υψηλό κόστος διαβίωσης σε σχέση με τα εισοδήματα στις ορεινές και ημιορεινές κοινότητες 

(θέρμανσης, τελών αποχέτευσης, διαχείρισης σκυβάλων). 

14. Εγκατάλειψη γεωργικής γης ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές 

15. Θέματα αποτελεσματικής διαδοχής στις επιχειρήσεις 

16. Διοίκηση 

17. Η περιορισμένη αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των κοινοτήτων για μεγαλύτερης εμβέλειας 

και αποδοτικότητας παρεμβάσεις σε υποδομές 

18. Υπάρχει κατακερματισμός των κοινωνικών πολιτικών σε διάφορα υπουργεία με 

περιορισμένες δυνατότητες διαμόρφωσης πολιτικών από την Τ.Α. 

19. Οι πολύ περιορισμένοι πόροι στην πρωτοβουλία LEADER για να υλοποιήσει στρατηγικές 

τοπικής ανάπτυξης με ουσιαστικά αποτελέσματα  

20. Η αδυναμία αξιοποίησης των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) από 

τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών λόγω ψηφιακού αναλφαβητισμού 

21. Έλλειψη εκπαίδευσης/κατάρτισης των κατοίκων ορεινών και ημιορεινών περιοχών σε θέματα 

τεχνολογίας και πληροφορικής σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

22. Η δυνατότητα διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας παραμένει στρατηγικά 

απροσδιόριστη για περιοχές της υπαίθρου οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ορεινές και 

απομακρυσμένες  

23. Κοινωνικές Παροχές 

24. Ελλείψεις σε βασικές υποδομές (θέματα ιατρικής περίθαλψης, εκπαίδευσης κτλ)  

25. Ανεπάρκεια υποδομών ημερήσιας φροντίδας βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας 

26. Χαμηλή οικονομική ενίσχυση βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν από τις Τοπικές 

Αρχές 

27. Έλλειψη κοινωνικών παροχών σε μειονοτικές ή/και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως 

ηλικιωμένους, , άτομα με αναπηρίες, γυναίκες, νέους,  

28. Υποβαθμισμένο επίπεδο εκπαίδευσης  στις ορεινές και ημιορεινές κοινότητες (Δημοτικά 

σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, επιμορφωτικά κέντρα, επαγγελματική κατάρτιση, σεμινάρια, 

συνέδρια) 
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29. Η έλλειψη οργανωμένων δημόσιων μέσων για την   μεταφορά βρεφών/ παιδιών σε 

περιφερειακά κέντρα φροντίδας 

30. Δεν καταγράφεται ένα στρατηγικό πλάνο δημιουργίας, μεταφοράς και εξυπηρέτησης 

ασθενών σε περιφερειακά κέντρα περίθαλψης ή μέσω κινητών μονάδων  

31. Οι τεχνολογίες πληροφορικής δεν αξιοποιούνται για τη δημιουργία συστημάτων κοινωνικών 

παροχών και ιατρικής περίθαλψης 

32. Διαφοροποίηση Αγροτικής Οικονομίας 

33. Διαπιστωμένη  αδυναμία προσέλκυσης τουριστών στην ύπαιθρο, με αποτέλεσμα το 

περιορισμό της μέσης ετήσια πληρότητα των κλινών στο 25% (2018), διαμορφώνοντας την 

πληρότητα των αγροτουριστικών καταλυμάτων στο 0,34 του μέσου όρου της πληρότητας των 

ξενοδοχειακών υποδομών της χώρας. 

34. Η απουσία δημιουργίας και προώθηση στις αγορές του εξωτερικού «διακριτού 

αγροτουριστικού προϊόντος» 

35. Σημαντική υστέρηση των αγροτικών περιοχών σε θέματα διατήρησης και προστασίας του 

φυσικού και πολιτισμικού τοπίου ως στοιχείο διαμόρφωσης «ταυτότητας» προορισμού 

36. Αδυναμία αξιοποίησης των δημόσιων υποδομών τουρισμού ως στοιχείο ανάπτυξης 

τουριστικού προϊόντος.  

37. Έλλειψη επιμόρφωσης των τουριστικών πρακτόρων για τις υποδομές οικοτουρισμού των 

ορεινών θέρετρων 

38. Απουσία θεσμικού πλαισίου που να καθορίζει την έννοια ‘Επισκέψιμο αγρόκτημα’ 

39. Απουσία ενός πλαισίου συνεργασιών για διαμόρφωση κοινών τουριστικών πακέτων 

εμπειριών που να στηρίζεται στον πολυλειτουργικό ρόλο της αγροτικής οικονομίας 

40. Η μεγάλη εξάρτηση του κυπριακού τουρισμού από τους διεθνείς TOUR OPERATORS 

41. Διαχείριση Αποβλήτων (Οικιακών και Γεωργικών) 

42. Έλλειψη δομών αξιοποίησης οικιακών και κοινοτικών κλαδευμάτων  

43. Μη κάλυψη απομακρυσμένων κοινοτήτων της υπαίθρου (ορεινών κυρίως) με συστήματα 

συλλογής συσκευασιών προς ανακύκλωση 

44. Ανεπαρκές σύστημα διαχείρισης ληγμένων (μη κενών) φυτοπροστατευτικών συσκευασιών 

45. Ανεπαρκές σύστημα διαχείρισης πλαστικών κάλυψης θερμοκηπίων και άλλων γεωργικών 

χρειωδών 

46. Μη κάλυψη κοινοτήτων της υπαίθρου με δίκτυα αποχέτευσης 

O 

➢ Οικονομία και Απασχόληση 

1. Η δυνατότητα πολυαπασχόλησης στην ύπαιθρο με την μερική απασχόληση στη γεωργία και 

αξιοποίηση πρωτογενούς παραγωγής μπορεί να λειτουργήσει ως επαγγελματική διέξοδος για 

επιχειρηματικές δραστηριότητες νέων ανέργων/ υποαπασχολούμενων 

2. Τα παραδοσιακά προϊόντα και οι τέχνες μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία δημιουργίας νέων 

επιχειρήσεων στην ύπαιθρο εφόσον δημιουργηθούν συλλογικά συστήματα διάθεσης και 

προώθησης 

3. Η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και νέων φοιτητών μέσω της δημιουργίας 

παραρτημάτων των ιδιωτικών σχολών 

4. Η αξιοποίηση του αυθεντικού τουριστικού προϊόντος και η στόχευση σε ειδικού ενδιαφέροντος 

τουρίστες μπορεί να δώσει νέες οικονομικές ευκαιρίες. 
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5. Η παροχή κινήτρων στήριξης νέων ζευγαριών (με ολοκληρωμένο πακέτο απασχόλησης και 

κοινωνικής ένταξης)  και φτωχών οικογενειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν σε ορεινές και 

ημιορεινές περιοχές , πέραν της στεγαστικής πολιτικής που αφορά στις ορεινές Κοινότητες και 

έχει εξαγγελθεί πρόσφατα από την Κυβέρνηση 

6. Προώθηση της συμπλεγματοποίησης. 

7. Στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων 

8. Ανάπτυξη της τεχνολογίας μπορεί να λειτουργήσει ως επαγγελματική διέξοδος για 

επιχειρηματικές δραστηριότητες 

9. Η αξιοποίηση/ προβολή της  τοπικής ιστορίας / πολιτισμού και της παραδοσιακής τεχνογνωσίας/ 

εμπειρίας των κατοίκων της υπαίθρου μπορεί να λειτουργήσει ως επαγγελματική διέξοδος για 

επιχειρηματικές δραστηριότητες 

10. Η αύξηση των τοπικών φεστιβάλ και η ψηλή τους  επισκεψιμότητα αποτελεί μια νέα μορφή 

‘λαϊκής αγοράς’ που αξιοποιείται και μπορεί να ενισχυθεί από τους τοπικούς παραγωγούς 

➢ Διοίκηση 

11. Η μεταρρύθμιση στα Κοινοτικά Συμβούλια με την συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών  δύναται να 

οδηγήσει σε αναπτυξιακές δράσεις περιφερειακού χαρακτήρα με αυξημένους δείκτες 

βιωσιμότητας  

12. Η σημαντική εμπειρία που ήδη έχει αποκτηθεί από τις ΟΤΔ για τη διαχείριση πόρων μπορεί να 

αποτελέσει βάση αναπτυξιακών ενεργειών με την κάτω προς άνω προσέγγιση ιδίως σε θέματα 

συνεργασιών μεταξύ των τοπικών κοινωνιών 

13. Η χρηματοδότηση των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης και από άλλα ταμεία πέραν του ΕΓΤΑΑ 

θα δώσει στις ΟΤΔ τη δυνατότητα να εφαρμόσουν πιο ολοκληρωμένες Στρατηγικές Τοπικής 

Ανάπτυξης 

➢ Κοινωνικές Παροχές 

14. Η μεταρρύθμιση του συστήματος τοπικής αυτοδιοίκησης προς καλύτερο συντονισμό των 

κοινωνικών πολιτικών στην ύπαιθρο 

➢ Διαφοροποίηση Αγροτικής Οικονομίας 

15. Οι ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες καθώς και το περιβαλλοντικό και πολιτιστικό στοιχείο της 

υπαίθρου μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της διαμόρφωσης μιας νέας στρατηγικής για την 

διαφοροποίηση του κυπριακού τουριστικού προϊόντος. 

16. Η μεγαλύτερη δυνατότητα που παρέχει το διαδίκτυο για προσέλκυση τουριστών ειδικών 

ενδιαφερόντων. 

17. Η ύπαρξη καταλυμάτων με σημαντικό περιθώριο αναξιοποίητης δυναμικότητας  

18. Η μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία των προϊόντων που 

παράγονται στην ύπαιθρο δίνοντας την ευκαιρία στις γεωργικές επιχειρήσεις να ακολουθήσουν 

μια στρατηγική διαφοροποίησης. 

19. Συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ινστιτούτων πανεπιστήμιων με τοπικούς φορείς για εντοπισμό 

και προώθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικά παραγόμενων προϊόντων . 

20. Αύξηση της ζήτησης των τοπικά παραγόμενων προϊόντων (καταναλωτική τάση from farm to 

fork),  

21. Η αύξηση των τοπικών φεστιβάλ και η ψηλή τους  επισκεψιμότητα αποτελεί μια νέα μορφή 

‘λαϊκής αγοράς’ που αξιοποιείται και μπορεί να ενισχυθεί από τους τοπικούς παραγωγούς 
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22. Η εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης σε όλες τις αγροτικές περιοχές θα ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και την 

ενίσχυση των υφιστάμενων 

➢ Διαχείριση Αποβλήτων (Οικιακών και Γεωργικών) 

23. Αξιοποίηση πόρων leader για συνεργασίες τοπική αυτοδιοίκησης και γεωργών στη διαχείριση 

αποβλήτων πλαστικών θερμοκηπίων 

 

T 

➢ Οικονομία και Απασχόληση 

1. Πληθυσμιακή αποψίλωση, γερασμένη πληθυσμιακή σύνθεση και περιορισμένες δυνατότητες 

για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε ορεινές περιοχές. 

2. Η τάση φυγής και η έλλειψη ευκαιριών σε ορισμένες απομακρυσμένες ορεινές περιοχές 

ενδέχεται να οδηγήσουν εντός των προσεχών ετών σε πλήρη εγκατάλειψη των περιοχών, με 

την τάση να είναι ήδη σχεδόν μη αναστρέψιμη σε ορισμένες κοινότητες 

3. Θέματα κλιματικής αλλαγής (πυρκαγιές, έλλειψη νερού, έντονα καιρικά φαινόμενα) 

4. Καθυστερήσεις στην ωρίμανση και κατασκευή έργων  

5. Ανταγωνισμός από βιομηχανικά /εισαγόμενα προϊόντα. 

6. Δυσλειτουργικό πλαίσιο ελέγχου και νομιμοποίησης βιοτεχνιών. 

➢ Κοινωνικές Παροχές 

7. Η υπογεννητικότητα που μαστίζει την Κύπρο και την ύπαιθρο επιδρά σε μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα αρνητικά στη δημογραφική εξέλιξη των περιοχών και στην κοινωνική συνοχή 

8. Πληθυσμιακή αποψίλωση ορεινών/ημιορεινών κοινοτήτων, λόγω έλλειψης κοινωνικών παροχών 

και υποδομών, καθώς και ανεπαρκούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

➢ Διαφοροποίηση Αγροτικής Οικονομίας 

9. Το χαμηλό ποσοστό πληρότητας των υποδομών  

10. Κίνδυνος καταστροφής  πολιτιστικών,  φυσικών πόρων και της τοπικής παραδοσιακής 

τεχνογνωσίας εάν δεν εξευρεθούν μέθοδοι και τρόποι διαφύλαξης, διατήρησης και προβολής  

➢ Διαχείριση Αποβλήτων (Οικιακών και Γεωργικών) 

11. Ανεπαρκή συστήματα συλλογής αποβλήτων δύναται να οδηγήσει σε ρύπανση των φυσικών 

πόρων και του περιβάλλοντος στις ορεινές κοινότητες με αποτέλεσμα την απομείωση των 

συγκριτικών του πλεονεκτημάτων 
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ΕΕιιδδιικκόόςς  σσττόόχχοοςς  99::  ΒΒεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  ααννττααππόόκκρριισσηηςς  ττηηςς  γγεεωωρργγίίααςς  ττηηςς  

ΕΕΕΕ  σσττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττηηςς  κκοοιιννωωννίίααςς  όόσσοονν  ααφφοορράά  τταα  ττρρόόφφιιμμαα  κκααιι  ττηηνν  

υυγγεείίαα  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννηηςς  ττηηςς  ααππααίίττηησσηηςς  γγιιαα  αασσφφααλλήή  θθρρεεππττιικκάά  

κκααιι  ββιιώώσσιιμμαα  ττρρόόφφιιμμαα  ααπποορρρρίίμμμμαατταα  ττρροοφφίίμμωωνν  κκααθθώώςς  κκααιι  γγιιαα  κκααλλήή  

μμεεττααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  ζζώώωωνν  

9.1 Καταναλωτικές συνήθειες στη διατροφή και διαχείριση των 

απορριμμάτων 

Από μια εκτενή έρευνα που διενεργήθηκε έχει διαφανεί μια σημαντική έλλειψη 

ερευνών αναφορικά με τις καταναλωτικές τάσεις και συνήθεια στην Κύπρο, ειδικά για 

τα γεωργικά προϊόντα. Σε εξέλιξη βρίσκεται μια εργασία του Ινστιτούτου Γεωργικών 

Ερευνών που αφορά στις απαιτήσεις των καταναλωτών αναφορικά με την 

ιχνηλασιμότητα στα τρόφιμα αλλά σε επίπεδο συνολικών προτιμήσεων 

διαπιστώνεται σημαντική έλλειψη στοιχείων. 

Η πιο πρόσφατη έρευνα για τις αντιλήψεις και στάσεις των πολιτών της ΕΕ ως προς 

την ασφάλεια των τροφίμων πραγματοποιήθηκε από το δίκτυο Kantar στα 28 κράτη 

μέλη της ΕΕ μεταξύ της 9ης και της 26ης Απριλίου 2019 (Ευρωβαρόμετρο). Περίπου 

27.655 ερωτηθέντες από διαφορετικές κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες 

συμμετείχαν στην έρευνα με συνεντεύξεις πρόσωπο-με-πρόσωπο στη μητρική τους 

γλώσσα στο σπίτι τους. Η έρευνα έγινε για λογαριασμό της EFSA – European Food 

Security Agency. 

Στόχοι της έρευνας αυτής ήταν: 

• Να διερευνηθεί το γενικό ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για την ασφάλεια των 

τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων που επηρεάζουν τις 

αποφάσεις που σχετίζονται με τα τρόφιμα, τις κύριες πηγές πληροφόρησης 

σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη διατροφή, τις αλλαγές 

συμπεριφοράς και τις απόψεις σχετικά με την πολυπλοκότητα της επικοινωνίας 

των κινδύνων που συνδέονται με τη διατροφή 

• Να διερευνηθεί το επίπεδο γνώσης και οι αντιλήψεις όσον αφορά τα θέματα 

ασφάλειας των τροφίμων, εμπιστοσύνη σε διαφορετικές πηγές πληροφόρησης 

και κατανόηση του συστήματος ασφάλειας των τροφίμων στην ΕΕ 

Στην Κύπρο, η έρευνα αυτή συμπεριελάμβανε 504 συνεντεύξεις, μέγεθος πολύ 

ικανοποιητικό για τέτοιου είδους έρευνες. 

Η αντίληψη για την ασφάλεια των τροφίμων προκύπτει από την ερώτηση “When you 

buy food, which of the following are the most important to you?”. Για να καταγραφεί η 

πρώτη επιλογή των ερωτώμενων, οι συμμετέχοντες από την Κύπρο τοποθετούν την 

ασφάλεια τροφίμων συντριπτικά στην πρώτη θέση με 46.8% έναντι 21.2% του 

Ευρωπαϊκού μέσου (διάγραμμα 9.1).  

Συνολικά, η ασφάλεια τροφίμων αναφέρθηκε σαν μία από τις τρεις πρώτες 

προτεραιότητες στην απόφαση για αγορά τροφίμων από το 78% των ερωτώμενων 

Κυπρίων και από το 51.4% των Ευρωπαίων πολιτών γενικά. Αδιαμφησβήτητα 
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λοιπόν, η ασφάλεια των τροφίμων είναι μια σημαντική προτεραιότητα για τους 

Κύπριους πολίτες-καταναλωτές τροφίμων.  

Διάγραμμα 9.1:  Προτεραιότητα κατά τη διαδικασία απόφασης για την αγορά τροφίμων 

 

 Πηγή: Έρευνα EFSA Ευρωβαρόμετρου EB 91.3.  

 

Στα δύο παρακάτω διαγράμματα φαίνεται το ποσοστό των Κυπρίων και συνολικά 

των Ευρωπαίων πολιτών που έχουν ακούσει για θέματα που σχετίζονται με την 

ασφάλεια των τροφίμων. Το διάγραμμα 91.2 δείχνει τα θέματα για τα οποία το 

ποσοστό των Κυπρίων ερωτώμενων που τα έχουν ακούσει είναι υψηλότερο από το 

αντίστοιχο ποσοστό των Ευρωπαίων. Το διάγραμμα 9.3 δείχνει τα θέματα για τα 

οποία το ποσοστό των Κυπρίων ερωτώμενων που τα έχουν ακούσει είναι 

χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των Ευρωπαίων. 

Διάγραμμα 9.2: Θέματα ασφάλειας τροφίμων 

 

Πηγή: Έρευνα EFSA Ευρωβαρόμετρου EB 91.3. 
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Διάγραμμα 9.3: Θέματα ασφάλειας τροφίμων 

 

Πηγή: Έρευνα EFSA Ευρωβαρόμετρου EB 91.3. 

Οι Κύπριοι πολίτες είναι γενικά ενήμεροι για τον όρο «Υγιεινή Τροφίμων» και έχουν 

ακούσει, και προφανώς τους απασχολούν, θέματα που σχετίζονται με ασθένειες σε 

ζώα, όπως για παράδειγμα η νόσος των τρελών αγελάδων, το E-coli, κ.λπ. Επίσης 

έχουν ακούσει, σε συντριπτικά υψηλότερο ποσοστό από το μέσο Ευρωπαϊκό όρο 

(79% σε σχέση με 67.2%) για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα 

φυτά αλλά και για ασθένειες που βρέθηκαν σε φυτά (71.2% σε σχέση με 49.1%). 

Αντίστοιχα όπως φαίνεται από το  διάγραμμα 9.3, οι Κύπριοι πολίτες δεν είναι 

ενήμεροι για πιο σύγχρονα θέματα ασφάλειας τροφίμων όπως τα μικροπλαστικά και 

τα νανο-σωματίδια.  

Οι κυριότερες πηγές πληροφόρησης για την ασφάλεια των τροφίμων φαίνονται στο 

διάγραμμα 9.4. Οι Κύπριοι πολίτες ενημερώνονται σε συντριπτικό βαθμό από την 

τηλεόραση, το διαδίκτυο και από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Αυτές οι τρείς πηγές 

ενημέρωσης αναφέρονται από  το 81% των πολιτών.  

Διάγραμμα 9.4: Πληροφόρηση για την ασφάλεια τροφίμων 

 
Πηγή: Έρευνα EFSA Ευρωβαρόμετρου EB 91.3. 
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Το πιο κάτω διάγραμμα δείχνει το βαθμό πίστης σε διάφορους θεσμούς που 

εμπλέκονται στην ασφάλεια των τροφίμων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Οι 

Κύπριοι πολίτες έχουν: 

• Εμπιστοσύνη στους επιστήμονες και στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς 

περισσότερο από τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς μέσους 

• Μεγαλύτερο βαθμό εμπιστοσύνης στους αγρότες παρά στη βιομηχανία 

τροφίμων 

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι Κύπριοι πολίτες διατηρούν την εμπιστοσύνη 

τους σε θεσμούς οι οποίοι μπορεί να έχουν ελεγκτικό χαρακτήρα (ευρωπαϊκοί και 

εθνικοί θεσμοί), διατηρούν την εμπιστοσύνη τους στην αμεροληψία και ακεραιότητα 

της επιστήμης αλλά και των οργανώσεων καταναλωτών. Ο βαθμός εμπιστοσύνης 

είναι μικρότερος για τις «επαγγελματικές» οργανώσεις της βιομηχανίας τροφίμων και 

των υπεραγορών.  

 

 

Διάγραμμα 9.5: Εμπιστοσύνη στους θεσμούς για την ασφάλεια των τροφίμων  

 

Πηγή: Έρευνα EFSA Ευρωβαρόμετρου EB 91.3. 

 

Παχυσαρκία  

Στην Κύπρο η παχυσαρκία ανέρχεται στο 27.8 % σύμφωνα με την επιδημιολογική έρευνα του 

Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. Στους άντρες η παχυσαρκία ανέρχεται 

στο 28.8% και στις γυναίκες στο 26.9%. Το  υπερβάλλον βάρος ανέρχεται στο 36% συνολικά, 

46.9% στους άνδρες και 26% στις γυναίκες. Η έρευνα, διεξάχθηκε από τον Σύνδεσμο 

Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και 

τη συμβολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Χαροκόπειου Πανεπιστημίου στην Αθήνα. 

Επιπρόσθετα, η έρευνα «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Παρακολούθηση της Παιδικής 

Παχυσαρκίας» του Διεθνής Οργανισμού Υγείας (2018)  που έγινε σε 40 χώρες, έδειξε ότι τα 
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υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας ήταν στην Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Μάλτα και Σαν 

Μαρίνο, όπου το 18-21% των αγοριών και το 9-19% των κοριτσιών είναι παχύσαρκα81. 

 

Σπατάλη Τροφίμων: 

Η έρευνα για τη σπατάλη τροφίμων στην Κύπρο βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τμήμα 

Περιβάλλοντος και η ολοκλήρωση της αναμένεται τον Οκτώβριο 2021. Πρόσφατα (Νοέμβριος 

2020) δημοσιεύθηκε μια έρευνα από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων αναφορικά 

με την σπατάλη τροφίμων στην Κύπρο, η πρώτη έρευνα του είδος της. Από την έρευνα 

προκύπτει ότι, 

• Το 73% του πληθυσμού δηλώνουν ότι αγοράζουν περισσότερες από τις απαραίτητες 

ποσότητες τροφίμων 

• Το 85% των νοικοκυριών δηλώνουν ότι όταν ετοιμάζει ή παραγγέλνει φαγητό 

υπάρχουν περισσεύματα  

• Η Κύπρος είναι η τρίτη κατά σειρά χώρα με την υψηλότερη σπατάλη τροφίμων. Ο 

κάθε συμπολίτης πετάει 327 κιλά τροφίμων το χρόνο. 

• Το 1/3 των αποβλήτων τροφίμων στην Κύπρο προέρχεται από τα τρόφιμα. 

• το 40% των σκουπιδιών είναι οργανικά, δηλαδή τρόφιμα, 

 

9.2 Η αναγνώριση της τοπικής κοινωνίας για τα προϊόντα ποιότητας  

9.2.1 Προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ 

Τα συμπεράσματα αναφορικά με τις αντιλήψεις των καταναλωτών για τα προϊόντα 

ποιότητας προκύπτουν από την έρευνα αρ. 473 του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου82 σε 

δείγμα 502 ατόμων.  Μέσα από τα συμπεράσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι 

πολίτες της Κύπρου έχουν περιορισμένο επίπεδο αναγνώρισης των διακριτικών 

σημάτων της ΕΕ για προϊόντα ποιότητας, ΠΟΠ και ΠΓΕ. Το ποσοστό των πολιτών 

που μπορούσαν να ανακαλέσουν τι είναι το σήμα που βλέπουν (aided recall) είναι 

για τα προϊόντα ποιότητας ΠΟΠ 7.9% και για τα ΠΓΕ 9.5% πολύ κάτω από τον 

Ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 16.4% και 15.7% (διάγραμμα 9.6 και 9.7). Η 

αναγνώριση που τυγχάνει το σήμα της βιολογικής γεωργίας είναι υψηλότερο (18.8%) 

αλλά και αυτό παραμένει χαμηλότερα από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό μέσο που είναι 

στα 25%. Άλλα σήματα εμπορίου τροφίμων όπως το σήμα Δίκαιου Εμπορίου (Fair 

Trade) επίσης έχουν χαμηλή αναγνωρισιμότητα στην Κύπρο (8.7%).  

Η χαμηλή αναγνωρισιμότητα των σημάτων ποιότητας της ΕΕ είναι χαμηλή ακόμη και 

στην ίδια την ΕΕ αλλά τα δεδομένα είναι σαφώς πιο αρνητικά για την Κύπρο ( 11.8) 

αφού το 53% των πολιτών δεν γνωρίζει κανένα σήμα. Τα αποτελέσματα ουσιαστικά 

καταδεικνύουν την αδυναμία των ΠΟΠ/ΠΓΕ να τύχουν της επιδιωκόμενης 

αναγνώρισης από τους καταναλωτές.  

 

 

                                                
81 https://ygeia-news.com/syndesmos-diaitologon-kai-diatrofologon-kyproy/syndesmos-diaitologon-
kai-diatrofologon-sto-278-i-paxysarkia-stin-kypro/  
82 Special Eurobarometer report 473, Common Agricultural Policy in 2017 

https://ygeia-news.com/syndesmos-diaitologon-kai-diatrofologon-kyproy/syndesmos-diaitologon-kai-diatrofologon-sto-278-i-paxysarkia-stin-kypro/
https://ygeia-news.com/syndesmos-diaitologon-kai-diatrofologon-kyproy/syndesmos-diaitologon-kai-diatrofologon-sto-278-i-paxysarkia-stin-kypro/
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Διάγραμμα 9.6 : Αναγνωρισμότητα σημάτων ΠΟΠ 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 9.7: Αναγνωρισιμότητα σημάτων ΠΓΕ 
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Διάγραμμα 9.8: Έρευνα για τα λογότυπα 

 

Πηγή: Eurobarometer 473, (2017) – The Common Agricultural Policy in the EU 

9.2.2 Βιολογική παραγωγή 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 11.1, οι Κύπριοι πολίτες: 

• Συμφωνούν απολύτως σε μεγαλύτερο βαθμό από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο 

ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι, σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα, 

ασφαλέστερα, καλύτερης ποιότητας, έχουν καλύτερη γεύση, ασκούν 

καλύτερες περιβαλλοντικές πρακτικές και εξασφαλίζουν υψηλότερο επίπεδο 

διαβίωσης των ζώων 

• Επίσης 3 στους 4 Κύπριους καταναλωτές συμφωνούν απολύτως ότι τα 

βιολογικά προϊόντα είναι ακριβότερα   

• Τέλος, ένα μικρό ποσοστό, αλλά μεγαλύτερο από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο 

δηλώνει πως δεν γνωρίζει εάν οι περιβαλλοντικές πρακτικές και η καλή 

διαβίωση των ζώων είναι σε υψηλότερο επίπεδο στην βιολογική γεωργία. 

Αυτό δεν είναι ανησυχητικό αλλά ενδεικτικό ενός ελλείμματος επικοινωνίας 

προς τους καταναλωτές. 

Για τη στάση και τις αντιλήψεις των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα 

χρησιμοποιήσαμε την πλέον πρόσφατα διαθέσιμη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 88.4 

που διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2017 και παρουσιάστηκε το 2018. Στην έρευνα αυτή 

διερευνώνται οι αντιλήψεις των Κυπρίων πολιτών για τα βιολογικά προϊόντα σε μια 

σειρά από παραμέτρους που περιλαμβάνουν ασφάλεια και υγιεινή, κόστος, 

φρεσκάδα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής, κ.λπ. 
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Πίνακας 9.1: Αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά με τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των 
βιολογικών προϊόντων των τροφίμων. 

 Ασφαλέστερα Καλύτερη 
ποιότητα 

Πιο ακριβά Καλύτερη 
γεύση 

Καλύτερες 
περιβαλλοντι

κές 
πρακτικές 

 EE CY EE CY EE CY EE CY EE CY 

Συμφωνώ 
απολύτως 

24.9 46.2 25.8 43.2 56.2 75.1 22.7 36.9 27.6 43.2 

Τείνω να συμφωνώ 46.6 36.1 47.0 41.2 34.5 19.1 39.9 32.3 49.9 38.8 

Τείνω να διαφωνώ 16.6 6.4 16.4 6.8 4.6 2.0 21.6 14.3 10.5 3.8 

Διαφωνώ απολύτως 4.0 1.8 3.7 1.6 1.0 .6 5.6 3.0 2.3 0.0 

Δεν Ξέρω 7.9 9.6 7.1 7.2 3.7 3.2 10.3 13.5 9.7 14.1 

Δείγμα 28,031 502         

Πηγή: Έρευνα Ευρωβαρόμετρου EB 88.4 

 

9.2.3 Η καλή διαβίωση των ζώων  

Αναμφισβήτητα οι Κύπριοι πολίτες δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην καλή διαβίωση 

των ζώων εκτροφής όπως αποτυπώνονται στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 84.4 

του 2015. Ο Πίνακας 11.4 δείχνει ότι οι Κύπριοι, σε ποσοστό σχεδόν 86% θεωρούν 

ότι η καλή διαβίωση των ζώων είναι πολύ σημαντική σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό 

μέσο όρο που είναι σχεδόν 30 μονάδες χαμηλότερα. Οι Κύπριοι πολίτες, σε 

συντριπτικά υψηλότερο ποσοστό από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, θεωρούν ότι τα ζώα 

θα έπρεπε να φυλάσσονται σε καλύτερες συνθήκες.   

Πίνακας 9.2: Αντιλήψεις καταναλωτών για την καλή διαβίωση των ζώων  
Η καλή διαβίωση των ζώων είναι: Τα ζώα θα έπρεπε να φυλάσσονται 

καλύτερα 

 EE Κύπρος  EE Κύπρος 

Πολύ σημαντική 58.4 85.6 Σίγουρα ναι 40.7 72.7 

Κάπως Σημαντική 35.9 11.8 Μάλλον ναι 39.6 19.8 

Όχι πολύ σημαντική 3.7 1.4 Μάλλον όχι 11.9 4.8 

Καθόλου Σημαντική .7 1.0 Σίγουρα όχι 2.2 1.2 

Δείγμα 27,672 501    

Πηγή: Έρευνα Ευρωβαρόμετρου EB 84.4. 

 

9.3 Η ανταπόκριση των γεωργών στις απαιτήσεις των καταναλωτών 

9.3.1 Αξιοποίηση συστημάτων ΠΟΠ/ΠΓΕ 

Βλέπε κεφάλαιο 5.3 

9.3.2 Χρήση φυτοπροστατευτικών 

Όπως δείχνει το πιο κάτω γράφημα, οι πωλήσεις προϊόντων φυτοπροστασίας 

παρουσιάζουν οριακά πτωτικές τάσεις για τα εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα ενώ 

αντίθετα ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις καταγράφονται για τα μυκητοκτόνα/ 

βακτηριοκτόνα.  Μελέτη που δημοσιεύθηκε το καλοκαίρι του 2019 από την 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξ ονόματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την ποιότητα των τροφίμων αποκάλυψε ότι η 

Κύπρος έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα 

τρόφιμα. 
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Η έκθεση, με αναφορά σε στοιχεία για το έτος 2017, δείχνει ότι από τα 353 δείγματα 

από την Κύπρο το 5,7% υπερέβη το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο υπολειμμάτων 

(MRL) στα τρόφιμα ή τις ζωοτροφές, κατατάσσωντας την Κύπρο ως τη χώρα με τα 

ψηλότερα ποσοστά  

Η Κυπριακή Δημοκρατία κοινοποιεί επίσης αναλύσεις διαφόρων ανόργανων και 

οργανικών ουσιών στο νερό που μπορεί να είναι, εν δυνάμει, ρυπαντές. Από τις 

144,476 παρατηρήσεις που είναι καταχωρημένες στη βάση Waterbase_Quality της 

Eionet για την Κύπρο (57,491 για υπόγεια νερά και οι άλλες για επιφανειακά), σε 

κανέναν έλεγχο δεν βρέθηκαν συγκεντρώσεις πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια 

συγκέντρωσης για πόσιμο νερό.   

Διάγραμμα 9.9: Πωλήσεις προϊόντων φυτοπροστασίας στην Κύπρο 2011 - 2017 (κιλά) 

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 

9.3.3 Χρήση Αντιβιοτικών ουσιών  

Στον πίνακα 9.3, που περιλαμβάνεται στην έκδοση της επιτροπής για τον ειδικό 

στόχο 9, φαίνεται ότι η Κύπρος έχει την μεγαλύτερη, και αυξανόμενη, κατανάλωση 

κτηνιατρικών αντιμικροβιακών ανά διορθωμένη μονάδα πληθυσμού (PCU – 

Population Corrected Unit) ζώων σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα 

διότι σχετίζεται με την αντιμικροβιακή αντίσταση (Antimicrobial resistance - AMR) 

που θεωρείται σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία σε επίπεδο ΕΕ.  

Πίνακας 9. 3: Πωλήσεις κτηνιατρικών αντιμικροβιακών ενεργών ουσιών 2011-2016.  
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Πηγή: CAP SPECIFIC OBJECTIVES …explained, – Brief No 9.  

 

9.3.4 Βιολογική γεωργία 

Όπως σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., παρατηρείται και στην Κύπρο αυξημένο 

ενδιαφέρον για τα βιολογικά προϊόντα ως μια προσπάθεια των καταναλωτών για 

διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων (καθώς επίσης 

και ως μια έκφραση περιβαλλοντικής ευαισθησίας). Η ανταπόκριση των γεωργών 

στην κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών σε βιολογικά προϊόντα κρίνεται θετική μεν 

αλλά με σημαντικές προοπτικές βελτίωσης.  

Πρωτίστως η βιολογική γεωργία συμβάλει στους ειδικούς στόχους που αφορούν στα 

θέματα του περιβάλλοντος (βιοποικιλότητα, ποιότητα υδάτων) και για τον λόγο αυτό 

εξετάζεται εκτενώς στον ειδικό στόχο που αφορά τη βιοποικιλότητα.  

Η βιολογική γεωργία, ως εφαρμόζεται στην Κύπρο δεν καλύπτει πλήρως τις 

απαιτήσεις των Κυπρίων καταναλωτών αφού σημαντικό μέρος των φρούτων και 

λαχανικών εισάγονται, κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο, στοιχείο που έχει 

αναφερθεί στα πλαίσια της διαβούλευσης. Έχει τεθεί στα πλαίσια της διαβούλευσης 

ότι το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων και το ψηλό κόστος εισροών αποτελούν 

ανασταλτικούς παράγοντες για επενδύσεις στη βιολογική παραγωγή κηπευτικών.  

Με δεδομένη τη θετική εικόνα που έχουν εκφράσει οι Κύπριοι καταναλωτές για την 

ασφάλεια των τροφίμων, καταγράφεται ως ευκαιρία η ενίσχυση της θέσης των 

παραγωγών στην καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων τα οποία παρουσιάζουν 

ελλείψεις στην εγχώρια αγορά καθώς και η ενίσχυση της θέσης των βιολογικών 

προϊόντων στην εγχώρια αγορά. Διαφαίνεται μια αναγκαιότητα παρέμβασης μέσω 

πρόσθετων εργαλείων στήριξης της βιολογικής παραγωγής κηπευτικών και 

φρούτων, πέραν της αγροπεριβαλλοντικής στόχευσης, ούτως ώστε να εξυπηρετηθεί 

ο παρόν ειδικός στόχος και να καλύψει καταναλωτικές ανάγκες με επαρκή βιολογικά 

προϊόντα με συνέπεια και αποδεκτές τιμές. 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap_briefs_9_final.pdf
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Ειδικός Στόχος 9: Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις 

της κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της 

απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, απορρίμματα τροφίμων, 

καθώς και για καλή μεταχείριση των ζώων 

S 

➢ Ασφάλεια Τροφίμων 

1. Η ασφάλεια των τροφίμων είναι μια σημαντική προτεραιότητα για τους Κύπριους πολίτες-

καταναλωτές τροφίμων  

2. Οι Κύπριοι πολίτες έχουν ακούσει για θέματα που σχετίζονται με ασθένειες ζώων και φυτών και 

υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών στα τρόφιμα 

3. Υψηλό βαθμός εμπιστοσύνης των πολιτών στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς ασφάλειας τροφίμων, 

στους επιστήμονες και στις οργανώσεις καταναλωτών 

4. Οι πωλήσεις φυτοπροστατευτικών ουσιών μειώνονται συνεχώς 

➢ Βιολογική Γεωργία 

5. Οι Κύπριοι πολίτες θεωρούν τα βιολογικά προϊόντα ασφαλέστερα, γευστικότερα, καλύτερα 

για το περιβάλλον και τη διαβίωση των ζώων 

6. Οι υπό μετατροπή σε βιολογική γεωργία εκτάσεις αυξάνονται δείχνοντας ανταπόκριση των 

παραγωγών στην αγορά βιολογικών προϊόντων 

➢ Προϊόντα Ποιότητας 

1. Ύπαρξη ποιοτικών τοπικών και σημαντικών παραδοσιακών προϊόντων που θα μπορούσαν να 

διεκδικήσουν πιστοποίηση ΠΟΠ ή ΠΓΕ 

➢ Καλή διαβίωση ζώων 

1. Σημαντική στάση των πολιτών για την σημασία της καλής διαβίωσης των ζώων   

W 

➢ Ασφάλεια Τροφίμων 

1. Μικρότερος βαθμός εμπιστοσύνης των πολιτών στη βιομηχανία τροφίμων και στις υπεραγορές 

2. Ένα μεγάλο μέρος των πολιτών μπορεί να ενημερωθεί από σχετικά λίγες πηγές πληροφόρησης 

➢ Βιολογική Γεωργία 

1. Οι Κύπριοι καταναλωτές θεωρούν τα βιολογικά προϊόντα  ακριβά 

2. Ο μικρός κλήρος δεν βοηθά στην επέκταση της βιολογικής γεωργίας κυρίως λόγω της 

αδυναμίας προφύλαξης των παραγωγών από τους γειτονικούς συμβατικούς παραγωγούς 

3. Το ποσοστό ΧΓΕ σε βιολογική γεωργία είναι ακόμα χαμηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου 

4. Μεγάλο μέρος των βιολογικών κηπευτικών είναι εισαγόμενα 

➢ Προϊόντα Ποιότητας 

1. Μικρή αναγνώριση των σημάτων ΠΟΠ και ΠΓΕ της ΕΕ ανάμεσα στους Κύπριους καταναλωτές  
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2. Μικρός αριθμός προϊόντων που διεκδικεί πιστοποίηση ΠΟΠ/ΠΓΕ 

3. Διαδικασία πιστοποίησης χρονοβόρα και υψηλού κόστους για μικρής παραγωγής προϊόντα 

➢ Καλή διαβίωση ζώων 

1. Η χρήση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών είναι υψηλή και συνεχώς αυξάνει 

O 

➢ Ασφάλεια Τροφίμων 

1. Η ενημέρωση των καταναλωτών και η ανησυχία τους για τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών 

ουσιών είναι μια ευκαιρία για την επέκταση της Ολοκληρωμένης Γεωργίας (Ολοκληρωμένη 

καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών) και της βιολογικής γεωργίας 

2. Η επέκταση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Γεωργία και της Βιολογικής Γεωργίας 

προτείνονται επίσης ως μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή από το Εθνικό Σχέδιο 

Προσαρμογής 

3. Ψηλός δείκτης εμπιστοσύνης των καταναλωτών στους παραγωγούς για την ορθή πληροφόρηση 

➢ Βιολογική Γεωργία 

1. Υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα αύξησης των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων κυρίως σε 

καλλιέργειες κηπευτικών και φρούτων αφού παραμένουν σημαντικές εισαγωγές σε αυτά τα είδη 

2. Η επέκταση της βιολογικής γεωργίας και οι συνακόλουθες οικονομίες κλίμακας στις εισροές θα 

μειώσει τις τιμές των βιολογικών προϊόντων 

3. Η αξιοποίηση ευκαιριών για μείωση των μεσαζόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού βιολογικών 

προϊόντων 

4. Συνεργασίες παραγωγών για ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών του 

πρωτογενούς τομέα. 

➢ Προϊόντα Ποιότητας 

1. Αύξηση του αριθμού προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ ιδιαίτερα σε σύνδεση με τον τουρισμό και τους 

Κυπρίους της διασποράς 

2. Βοήθεια στο κόστος σύνταξης του φακέλου από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

3. Παροχή κινήτρων για διεξαγωγή έρευνας από ερευνητικά ιδρύματα όσον αφορά τον 

προσδιορισμό των ποιοτικών και ιδιαίτερων (π.χ. χημικών, οργανοληπτικών) χαρακτηριστικών 

τοπικών προϊόντων 

➢ Καλή διαβίωση ζώων 

1. Ο εκσυγχρονισμός των εκμεταλλεύσεων επιτρέπει την παραπέρα επένδυση σε εξοπλισμό και 

υποδομές καλής διαβίωσης των ζώων 

T 

➢ Ασφάλεια Τροφίμων 

1. Λανθασμένοι χειρισμοί μπορεί να μειώσουν το επίπεδο εμπιστοσύνης του κοινού στους 

θεσμούς, στους επιστήμονες και στις οργανώσεις καταναλωτών 

➢ Βιολογική Γεωργία 
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1. Ίδιες εισαγωγές από επιχειρηματίες βιολογικής παραγωγής που δραστηριοποιούνται στο λιανικό 

εμπόριο συρρικνώνουν περαιτέρω την εγχώρια αγορά 

➢ Καλή διαβίωση ζώων 

1. Ένα ενδεχόμενο  ανίχνευσης αντιβιοτικών σε τυροκομικά προϊόντα δύναται να επιφέρει μεγάλη 

ζημιά στην εμπορία/ εξαγωγή χαλλουμιών 
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1100  ΕΕγγκκάάρρσσιιοοςς  σσττόόχχοοςς::  ΟΟ  εεκκσσυυγγχχρροοννιισσμμόόςς  ττοουυ  ααγγρροοττιικκοούύ  

ττοομμέέαα  μμεε  ττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  κκααιι  ττηη  δδιιάάδδοοσσηη  ττηηςς  γγννώώσσηηςς,,  ττηηςς  

κκααιιννοοττοομμίίααςς  κκααιι  ττηηςς  ψψηηφφιιοοπποοίίηησσηηςς  σσττηη  γγεεωωρργγίίαα  κκααιι  ττιιςς  

ααγγρροοττιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  κκααιι  ττηηνν  εεννθθάάρρρρυυννσσηη  υυιιοοθθέέττηησσηηςς  ττοουυςς  

Ο εγκάρσιος στόχος για «τον εκσυγχρονισμό του τομέα με την προώθηση της 

διάδοσης της γνώσης της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις 

αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση της υιοθέτησης τους» πρεπει να 

ενσωματωθεί στο σύνολο των εννέα ειδικών στόχων της ΚΑΠ 2021 -2027. 

Η επίτευξη του εγκάρσιου στόχου σχετίζεται με την αποτελεματική λειτουργεία του 

AKIS, την προώθηση της γεωργίας ακριβείας και την αξιοποίηση των εφαρμογών 

ΤΠΕ σε όλη την αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού κλάδου. Σημαντική είναι επίσης 

η προώθηση της Στρατηγικής για τα έξυπνα χωριά (Smart village strategy) που 

στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών 

και τέλος την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με στόχο την απλοποίηση των 

διαδικασιών εφαρμογής, παρακολούθησης και ελέγχου της ΚΑΠ και τη μείωσης της 

γραφειοκρατίας.  

Η πολλαπλότητα των επιδιωκόμενων στόχων, η αναγκαιότητα εμπλοκής πληθώρας 

φορέων και η νεωτερικότητα των παρεμβάσεων προυποθέτουν την ύπαρξη 

συγκεκριμένων μελετών, αναλύσεων για την υφιστάμενη κατασταση αλλά και το 

προσδιορισμό των αναγκαίων βημάτων.  

10.1 Ψηφιοποίηση και ψηφιακές δεξιότητες 

Με βάση τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) του 2019 που 

χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μετρά την πρόοδο των Κρατών Μελών 

στην επίτευξη του στόχου της δημιουργίας μιας Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς83 η 

Κύπρος κατατάσσεται στην 22η θέση, σαν χώρα με χαμηλές επιδόσεις. 

Συνολικά, η Κύπρος προχωρεί με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς. Εμφανίζει 

βελτιώσεις σε όλες τις διαστάσεις του δείκτη DESI και παρά το γεγονός ότι 

κατατάσσεται 21η βρίσκεται σχετικά κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ. Η βελτίωση των 

ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας διότι, παρά το γεγονός ότι οι χρήστες 

του διαδικτύου συμμετέχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο, το 

χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων μπορεί να δράσει ως τροχοπέδη για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας. Το θέμα των ψηφιακών 

δεξιοτήτων τόσο των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα όσο και των κατοίκων 

των αγροτικών περιοχών γενικότερα, αποτελεί βασική παράμετρο για την προώθηση 

τόσο της γεωργίας ακριβείας όσο και την επέκταση των ψηφιακών εφαρμογών που 

σχετίζονται με την καθημερινότητα του πολίτη ενώ παρά την πρόοδο που έχει 

σημειωθεί κατά τα τελευταία έτη, η Κύπρος εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τον 

                                                
83  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 
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μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά τη ζήτηση και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης».84 

 Διάγραμμα 10.1: Κατάταξη του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας 

Από την ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών που συνθέτουν τη διαμόρφωση της 

τιμής του Δείκτη DESI όπως αποτυπώνεται στο πιο πάνω , η ΚΑΠ μπορεί να 

συμβάλλει στη βελτίωση της χρήσης του διαδικτύου σε θέματα ηλεκτρονικού 

εμπορίου, αφού μόνο το 6,1% των αγορών ηλεκτρονικού εμπορίου αφορά σε 

προϊόντα αγροδιατροφής. Θα μπορούσε να συμβάλλει επίσης στην βελτίωση των 

ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της διοργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης σε ομάδες 

πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές.  

Ψηφιοποίακές δεξιότητες στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

Το σύστημα AKIS έχει μεριμνήσει για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στους 

νέους γεωργούς πρώτης εγκατάστασης μέσα από τα προγράμματα κατάρτισης τους. 

Όμως με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος των γεωργικών κμεταλλεύσεων 

τυγχάνουν διαχείρισης από γεωργούς ηλικίας άνω των 50 ετών, παραμένει σοβαρή 

αδυναμία στη χρήση ψηφιακών μέσων και τεχνολογίας από το μεγαλύτερο ποσοστό 

των γεωργών.  

Παρά την προαναφερόμενη αδυναμία, η προώθηση της γεωργίας ακριβείας 

εντάσεται στην ευρύτερη στρατηγική για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

Κυπριακής γεωργίας ενώ η ενσωματωση των ΤΠΕ στη διαχείριση, παρακολούθηση 

και έλεγχο της ΚΑΠ θα εξειδικευθεί κατά την φάση σχεδιασμού των παρεμβάσεων 

και τον επανασχεδιασμό των Πληροφοριακών Συστημάτων με γνώμονα τη 

διαλειτουργικότητα των συστημάτων και τη μείωση των απαιτήσεων για την υποβολή 

δικαιολογητικών και εγγράφων από πλευράς δικαιούχων. 

                                                
84 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2018, Έκθεση χώρας για την Κύπρο 
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Ψηφίακές δεξιότητες στις αγροτικές επιχειρήσεις δευτερογενή και τριτογενή 

τομέα:  

Λόγω της μη ύπαρξης στοιχείων για τις αγροτικες περιοχές, αξιοποιούνται δεδομένα 

σταιστικών από το σύνολο της Κύπρου. Τα πιο κάτω αποτελούν συμεράσματα 

πρόσφατης έρευνας χρήσεων πληροφορικής της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου85. 

Κατά το 2019, το 98,0% των επιχειρήσεων  με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους 

χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

• Η χρήση του διαδικτύου το 2019 στις μικρές επιχειρήσεις ήταν 96,0%, στις 

μεσαίες 99,6% και στις μεγάλες 98,5%. 

• Το 2019, το 69,6% των επιχειρήσεων (που απασχολούν 10 ή περισσότερα 

άτομα) διαθέτουν ιστότοπο σε σύγκριση με 70,9% το 2018. 

• Τα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, LinkedIn) εξακολουθούν να είναι τα πιο 

δημοφιλή στις επιχειρήσεις (71,3%). Τα blogs ή microblogs  όπως Twitter 

ακολουθούν με 28,7% , οι ιστότοποι διαμοιρασμού περιεχομένου πολυμέσων 

όπως το YouTube, Flickr κτλ. Με 28,2% και εργαλεία ανταλλαγής γνώσεων 

τύπου wikis (4.7%). 

• Κατά το 2018, 13,9% των επιχειρήσεων έλαβαν παραγγελίες μέσω δικτύων 

υπολογιστών (εξαιρούνται τα δακτυλογραφημένα e-mails) σε σύγκριση με 

14,2% το 2017. Το 2018, το 13% των επιχειρήσεων έλαβαν παραγγελίες 

μέσω ιστότοπων ή “apps” και 2,3% μέσω μηνυμάτων  τύπου “EDI” σε 

σύγκριση με 13,3% και 2,5% κατά το προηγούμενο έτος. 

• Το 12,4% των επιχειρήσεων έλαβε παραγγελίες ιστότοπων ή “apps” από 

ιδιώτες πελάτες σε σύγκριση με το 7,6% των επιχειρήσεων που έλαβαν 

παραγγελίες από άλλες επιχειρήσεις ή / και από την κυβέρνηση. 

• Το ψηλό κόστος παράδοσης ή επιστροφής των προϊόντων ήταν το πιο κοινό 

εμπόδιο που περιόρισε τις επιχειρήσεις από το να πουλήσουν μέσω 

ιστότοπου ή “apps” σε άλλες χώρες της ΕΕ(12,8%). Περιορισμοί που τήθενται 

από τους εταίρους της επιχείρησης όσον αφορά τις πωλήσεις σε ορισμένες 

χώρες της ΕΕ ήταν το δεύτερο πιο κοινό εμπόδιο, με 7,6% των επιχειρήσεων 

να αντιμετωπίζουν την εν λόγω δυσκολία. Το 5,8% των επιχειρήσεων 

δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν δυσκολία στην προσαρμογή της επισήμανσης 

των προϊόντων για πωλήσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ. 

Είναι προφανές τόσο από τα στατιστικά δεδομένα όσο και από πληροφορίες που 

έχουν ληφθεί στα πλαίσιαι των διαβουλεύσεων ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα 

ψηφιακά μέσα σε πολύ ψηλό ποσοστό αλλά αδυνατούν να ενισχύσουν τη θέση τους 

στο ηλεκτρονικό εμπόριο λόγω κυρίως της μικρής εγχώριας αγοράς και του πολύ 

ψηλού κόστους μεταφοράς των προιόντων στο εξωτερικό, αποτέλεσμα του 

νησιώτικου χαρακτήρα. 

 

                                                
85 Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
(ΤΠΕ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (2019) 
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Ψηφιοποίση και δεξιότητες στον αγροτουρισμό:  

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της ψηφιοποίησης στον αγροτικό χώρο είναι η 

διαδικτυακή πλατφόρμα κρατήσεων για τα αγροτουριστικά καταλύματα της Κύπρου 

www.agrotourism.com.cy. Η πλατφόρμα αποτελεί το κύριο εργαλείο προώθησης του 

αγροτουρισμού στην Κύπρο, από την Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού - ΚΕΑ 

(εποπτευόμενη και χρηματοδοτικά υποστηριζόμενος από το Υφυπουργείο 

Τουρισμού) και σε αυτή είναι αναρτημένα 95 αγροτουριστικά καταλύματα (το 97% 

του συνόλου). Η διαδυκτιακή πλατφόρμα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία για πάνω 

από δέκα χρόνια υποστηρίζωντας την προβολή και το σύστημα κρατήσεων του 

τουεισμού διαμονής στην ύπαιθρο. Επιπρόσθετα, τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει 

προσθέσει στο σύστημα κρατήσεων της αγροδιατροφικές επιχειρήσεις στην ύπαιθρο 

που επιθυμούν να προς΄φερουν τουριστικές εμπειρίες, συμβάλλοντας παράλληλα και 

στην προβολή τους.  

H πλατφόρμα έχει ψηλή αναγνωρισημότητα σε μηχανές αναζήτησης και παρά την μη 

διαθεσιμότητα στοιχείων αναφορικά με τη συμβολή της στο συνολικό αριθμό 

κρατήσεων, αποτελεί σύμφωνα με στοιχεία της ΚΕΑ ένα πολύ σημαντικό φορέα 

κρατήσεων για τα αγροτουριστικά καταλύματα.      

10.2 Καινοτομία 

Η Κύπρος με βάση το Innovation Scoreboard χαρακτηρίζεται ως “moderator” country 

και οι αιτίες δεν είναι μόνο το πολύ χαμηλό ποσοστό δαπανών για Ε-Τ-Κ που είναι το 

τρίτο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ-28 αλλά κυρίως η απουσία διασυνδέσεων 

μεταξύ της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας με την πραγματική οικονομία και 

τις επιχειρήσεις. Οι δεσμοί μεταξύ γεωργίας, παραγωγής τροφίμων, δασοκομίας και 

της έρευνας και καινοτομίας εξακολουθούν να παραμένουν σε υποβαθμισμένη 

κατάσταση ως αποτέλεσμα κυρίως των ιδιαίτερα χαλαρών δεσμών που υπάρχουν 

μεταξύ έρευνας - καινοτομίας και οικονομίας γενικότερα στην Κύπρο όπως 

επισημαίνεται και στην πρόσφατη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Country 

Report Cyprus 2019 Including an In-Depth Review on the prevention and correction 

of macroeconomic imbalances»86  που αναφέρει χαρακτηριστικά «Cyprus has a 

small but growing research and innovation system, which plays a limited role in 

economic growth. The R&D intensity in Cyprus stood at 0.56 % of GDP in 2017, 

higher than its EU 2020 target (0.5 %) — a target that was not deemed to be 

ambitious enough. Both public and private R&D spending remain well below the EU 

average. In 2017, public R&D expenditure was around 0.3 % of the GDP, one of the 

lowest in the EU. Tertiary education and business sector R&D expenditure also lag 

behind the EU average. The size of the research and innovation system and the 

available resources are very limited: at around EUR 110 million, which puts the 

country among the lowest positions in the EU. The tertiary education sector is 

considered a driver of economic growth with potential for further expansion in the 

future (E&Y, 2018), thus contributing to Cyprus’ ambition of becoming a regional hub 
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for higher education and research. However, interaction between academia and the 

business sector is limited».  

Για την υπέρβαση των δυσκολιών αυτών από το 2014 η Κυπριακή Δημοκρατία 

αποφάσισε να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στο κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο 

που ολοκληρώθηκαν το 2018 με την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της 

δημιουργίας του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης και Καινοτομίας που θεωρείται 

ως ένας από τους βασικότερους πυλώνες επιτυχίας και υλοποίησης των 

Στρατηγικών Στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας. 

Ο εκσυγχρονισμός του γεωργικού τομέα επιτυγχάνεται και με την ενσωμάτωση της 

γεωργικής καινοτομίας σ’ όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας, δηλαδή από την 

παραγωγή μέχρι το τελικό προϊόν.  

Η αναγνώριση των αναγκών σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας, από τους ίδιους 

τους γεωργούς, θα διευκολύνει την αποδοχή και την υιοθέτηση της καινοτομίας. 

Ο καλύτερος τρόπος εμπλοκής των γεωργών στην ενσωμάτωση της καινοτομίας 

είναι με τη δημιουργία ΕΟ της ΕΣΚ, οι οποίες θα αποτελούνται τουλάχιστον από ένα 

γεωργό και από οποιοσδήποτε άλλο εταίρο που μπορεί να συμβάλλει στη λύση του 

προβλήματος. Σκοπός των ΕΟ είναι η ανεύρεση καινοτόμων λύσεων στα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί, έχουν πρακτική εφαρμογή και 

διαδίδονται στο ευρύ κοινό.  

Η υιοθέτηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στον γεωργικό τομέα επιφέρουν όφελος 

πρωτίστως στους παραγωγούς, αφού μπορούν να  συμβάλλουν  στη βιωσιμότητα 

και την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την καλύτερη 

διαχείριση των φυσικών πόρων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον.   

Για την εφαρμογή και την υποστήριξη τόσο του Καθεστώτος 16.1 που αφορά στις 

Επιχειρησιακές Ομάδες Καινοτομίας όσο και για την προώθηση της καινοτομίας 

δημιουργήθηκε υποομάδα Δικτύου ΕΣΚΚ υπό την αιγίδα του Εθνικού Αγροτικού 

Δικτύου. Μέσω διαφόρων ενεργειών όπως τη δημιουργία διαδικτυακού ιστότοπου με 

παροχή ενημερωτικού και πληροφοριακού υλικού για την καινοτομία καθώς και η 

διασύνδεση με το ΙΠΕ, η ετοιμασία άρθρων, ενημερωτικών συναντήσεων κλπ έγινε 

μία μεγάλη προσπάθεια διασύνδεσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων του 

γεωργικού τομέα στα θέματα της καινοτομίας και ειδικά για την αποδοχή του 

Καθεστώτος 16.1. Οι συνειδήσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων με τις ενέργειες 

που έγιναν έχουν αρχίσει να αλλάζουν και να δείχνουν ενδιαφέρον στα θέματα της 

καινοτομίας και της συνεργασίας.  

Σε αυτήν την προγραμματική περίοδο θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση και 

χρηματοδότηση στην παρέμβαση της συνεργασίας που αφορά τις ΕΟ έτσι ώστε να 

δοθεί ώθηση στην καινοτομία για καλύτερα αποτελέσματα. 
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Επιπρόσθετα, θα συνεχίσει να υφίσταται κάτω από το Κυπριακό Δίκτυο ΚΑΠ, η 

υποομάδα του Δικτύου ΕΣΚΚ παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας στο 

γεωργικό τομέα όπου μεταξύ άλλων θα προωθεί την ταχύτερη και ευρύτερη 

μεταφορά καινοτόμων λύσεων στην πράξη. 

Επιπρόσθετα, το Δίκτυο ΕΣΚΚ υποστηρίζει το AKIS όπου με την υφιστάμενη δομή η 

ενημέρωση των συμβούλων του Τμήματος Γεωργίας για τα αποτελέσματα των 

καινοτόμων Έργων των ΕΟ, θα γίνεται άμεσα από τον Κλάδο Γεωργικών 

Εφαρμογών. Σημειώνεται ότι οι συμβουλές προς τους αγρότες στην Κύπρο 

παρέχεται από το Τμήμα Γεωργίας, μέσω του συστήματος των Γεωργικών 

Εφαρμογών και με τον τρόπο αυτό η επικοινωνία, η άντληση ιδεών και η διάδοση 

γνώσης και καινοτομίας είναι άμεση και αποτελεσματική. 

 

10.3 Το σύστημα γεωργικών συμβουλών 

Η εξέταση της λειτουργικότητας του ΑΚΙS στην Κύπρο ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο 

σχετικής μελέτης87  τα συμπεράσματα της οποίας εξακολουθούν να παραμένουν 

επίκαιρα. 

Από την ένταξη της Κύπρου στη Ευρωαπαική  Ένωση το 2004 και στο πλαίσιο των 

δύο Προγραμματικών Περιόδων (ΠΑΑ 2007-2013 και ΠΑΑ 2014-2020) δεν έχει 

σημειωθεί μεταβολή στον τρόπο λειτουργείας του Συστήματος Παροχής Γεωργικών 

Συμβουλών στην Κύπρο, αφού το μεν Μέτρο 114 «Χρήση συμβουλευτικών 

υπηρεσιών» αξιοποιήθηκε ελάχιστα ενώ στο ΠΑΑ 2014-2020 το Μέτρο 2 

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και 

υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση (άρθρο 15)» δεν ενεργοποιήθηκε. 

αφού υπάρχει ήδη δομή που παρέχει στους παραγωγούς συμβουλές δωρεάν, και οι 

παραγωγοί εμπιστεύονται σε μεγάλο βαθμό το Τμήμα Γεωργίας αφού δεν έχει 

οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων στην παροχή ανεξάρτητων συμβουλών. 

Καταγράφεται επίσης η ολοκλήρωση του προγράμματος πιστοποίησης των 

Συμβούλων των γεωργικών εφαρμογών μέσα από εξειδικευμένο πρόγραμμα που 

χρηματοδοτήθηκε από την τεχνική Βοήθεια.  

Τα δομικά στοιχεία του AKIS όπως η παροχή εκπαίδευσης – κατάρτισης προς τους 

γεωργούς, η παροχή συμβουλών, η διευκόλυνση της αμφίδρομης επικοινωνίας και 

συνεργασίας μεταξύ ερευνητικής κοινότητας και παραγωγών, η διάδοση καλών 

πρακτικών, το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, το δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 

Καινοτομίας αποτελούν αρμοδιότητα του Τμήματος Γεωργίας.  

Οι συμβουλευτικές δραστηριότητες παρέχονται μέσω ενός ευρύτατου δικτύου  

Περιφερειακών τμημάτων που εντάσσονται στα έξι επαρχιακά γραφεία (Λευκωσίας- 

Κερύνειας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου, Πιτσιλιάς) με βάση το ετήσιο 

Πρόγραμμα Γεωργικών Εφαρμογών το οποίο καταρτίζεται με τη συνεργασία των 

                                                
87 AKIS and Advisory services in Cyprus Report for the AKIS  inventory (WP3) of  the ProAkis project 

Alex Koutsouris Agricultural University of Athens  
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Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων, των κεντρικών κλάδων του Τμήματος Γεωργίας 

και του Κλάδου Γεωργικών εφαρμογών ο οποίος διαδραματίζει και συντονιστικό 

ρόλο. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών λειτουργούν τρία Κέντρα 

Γεωργικής Εκπαίδευσης ενώ υπάρχουν και πρότυποι επισκέψιμοι αγροί. 

Επιπρόσθετα συνέρχονται σε ετήσια βάση και οι Ομάδες Εργασίας (Τμήμα Γεωργίας 

και ΙΓΕ) που και αυτές συνδράμουν στον καθορισμό του ετήσιου προγράμματος 

γεωργικών εφαρμογών 

Ουσιαστικά το σύστημα AKIS συντονίζεται από το Τμήμα Γεωργίας και σε αυτό 

συμμετέχουν και άλλα Τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας καθώς και άλλοι 

συλλογικοί ιδιωτικοί φορείς.  Η μεγάλη γεωγραφική διασπορά των λειτουργών του 

Τμήματος Γεωργίας επιτρέπει την καθημερινή και άμεση επικοινωνία με τον αγρότη 

παρέχοντας του επαρκή πληροφόρηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

έχει στην «υφιστάμενη» παραγωγή. Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στην 

επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και αφορούν σε τεχνικά/ 

καλλιεργητικά προβλήματα ενώ περιορισμένη είναι η παροχή συμβουλών σε νέες 

τεχνολογίες, νέες ποικιλίες, εξελίξεις των αγορών και άλλα θέματα προγραμματισμού 

και εμπορίας.   

Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της Κυπριακής Γεωργίας (μικρός κλήρος, γερασμένο 

ανθρώπινο δυναμικό, μεγάλος αριθμός ετεροαπασχολούμενων) σε συνδυασμό με 

την νοοτροπία των Κυπρίων γεωργών (απροθυμία πληρωμής για γεωργικές 

συμβουλές,  πειραματισμού για αναδιάρθρωση καλλιεργειών, έλλειψη συνεργασίας, 

περιορισμένη συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα παραγωγής και εμπορίας) σε 

μεγάλο βαθμό επηρεάζει και την συγκρότηση και λειτουργία του AKIS στην Κύπρο.  

Η προσαρμογή όμως της Κυπριακής γεωργίας στην εξυπηρέτηση στόχων όπως η 

στροφή στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, την αξιοποίηση 

τεχνολογιών πληροφορικής και την μείωση του περιβαλλοντικού και κλιματικού 

αποτυπώματος της, με την εισαγωγή και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

απαιτεί την ενίσχυση και μερική προσαρμογή του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας 

του ΑKIS.  

Η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήματος Γεωργίας που είναι 

επιφορτισμένο με την παροχή γεωργικών συμβουλών, ο σχεδιασμός προγραμμάτων 

κατάρτισης – επιμόρφωσης με νέο περιεχόμενο που να αντανακλά τις 

προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ, η αμεσότερη επικοινωνία των παραγωγών με το ΙΓΕ 

και άλλους ερευνητικούς φορείς καθώς και η διασφάλιση τρόπων διάδοσης των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων στους παραγωγούς μπορούν να δώσουν τα πρόσθετα 

εργαλεία που απαιτεί η προσαρμογή στις νέες συνθήκες παραγωγής. Επιπρόσθετα, 

η στενότερη συνεργασία γεωργών – μεταποιητών για την προώθηση αλλαγών σε 

όλο το στάδιο παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων, η ενίσχυση της 

εξωστρέφειας του Τμήματος Γεωργίας με στόχο την άντληση γνώσης από ερευνητικά 

κέντρα του εξωτερικού, η εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων του Εθνικού 

Αγροτικού Δικτύου αποτελούν αναγκαία βήματα για την αναβάθμιση της λειτουργίας 
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του AKIS. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την παρούσα προγραμματική περίοδο έχουν 

τεθεί οι βάσεις για τον τρόπο λειτουργίας και τον ρόλο του ΕΑΔ προς την καινοτομία. 

Δημιουργήθηκε υποομάδα Δικτύου ΕΣΚΚ τόσο για την εφαρμογή του Καθεστώτος 

16.1 όσο και για την προώθηση της καινοτομίας. Μέσω διαφόρων ενεργειών όπως 

τη δημιουργία διαδικτυακού ιστότοπου με παροχή ενημερωτικού και πληροφοριακού 

υλικού για την καινοτομία καθώς και η διασύνδεση με το ΙΠΕ, newsletters, άρθρα, 

ενημερωτικές συναντήσεις κλπ γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια διασύνδεσης όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων του γεωργικού τομέα στα θέματα της καινοτομίας και 

ειδικά για την αποδοχή του Καθεστώτος 16.1. Οι συνειδήσεις όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων με τις ενέργειες που έγιναν έχουν αρχίσει να αλλάζουν και να 

δείχνουν ενδιαφέρον στα θέματα της καινοτομίας και της συνεργασίας. Η δυναμική 

αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί την νέα προγραμματική περίοδο 

αξιοποιώντας τόσο την ερευνητική υποδομή που είναι διαθέσιμη στη χώρα όσο και 

τη συσσωρευμένη γνώση ερευνητικών φορών του εξωτερικού, καθώς επίσης και της 

εισαγωγής της ψηφιοποίησης στο σύστημα γεωργικών συμβουλών.    

Μορφές παροχής ιδιωτικών συμβουλών:  Γεωργικές συμβουλές  παρέχουν σε 

ιδιωτικό επίπεδο τα καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων και οι ιδιωτικές 

εταιρείες συμβούλων. Οι συμβουλές που παρέχουν τα καταστήματα γεωργικών 

εφοδίων εστιάζονται σε θέματα λίπανσης και φυτοπροστασίας με στόχο την ποσοτική 

και ποιοτική αύξηση της παραγωγής σε συνάρτηση βέβαια με τα προϊόντα που 

εμπορεύονται, ενώ οι συμβουλευτικές εταιρείες συνεργάζονται κυρίως με τις μεγάλες 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις ομάδες παραγωγών παρέχοντας συμβουλές σε ένα 

ευρύ φάσμα θεμάτων πολύ αφορούν τη φυτοπροστασία και τη συμμόρφωση με το 

πρότυπο GlobalGap. Τόσο τα καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων όσο και οι 

συμβουλευτικές εταιρείες λειτουργούν αυτοτελώς και δεν υπάρχουν τυπικοί δίαυλοι 

επικοινωνίας με το σύστημα γεωργικών εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας, το 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και το ΤΕΠΑΚ.  

Σημαντικότερη πηγή ιδιωτικών συμβουλών προκύπτει από τη συμμετοχή γεωργών 

στο σύστημα Globalgap το οποίο είναι προαπαιτούμενο για πλείστες εξαγωγές 

(αφορά κυρίως τις πατάτες και σε μικρότερο βαθμό τα εσπεριδοειδή) και για την 

παράδοση σε μια μόνο υπεραγορά στην Κύπρο. Όμως, εκτιμάται ότι ο βαθμός 

πραγματικής παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι αρκετά περιορισμένος αφού 

οι γεωπόνοι πάροχοι των υπηρεσιών δεν επισκέπτονται με συστηματικό τρόπο τον 

γεωργό αλλά περιορίζονται στην τήρηση των απαιτούμενων μητρώων και 

διαδικασιών εξυπηρέτησης του συστήματος Globalgap. Δεν είναι διαθέσιμα τα 

στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εκτάσεων που 

είναι ενταγμένα στο GlobalGap αλλά εκτιμάται ότι ο αριθμός είναι ιδιαίτερα ψηλός 

στην πατατοκαλλιέργεια αλλά ιδιαίτερα χαμηλός στις υπόλοιπες καλλιέργειες. 
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Εγκάρσιος στόχος: Ο εκσυγχρονισμός του αγροτικού τομέα με την προώθηση και τη 
διάδοση της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις 
αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση υιοθέτησης τους 

S 

Διάδοση της γνώσης,  

1. Ισχυρή οργάνωση Γεωργικών Εφαρμογών και συστήματος γεωργικών συμβουλών μέσω των 

Επαρχιακών Γραφείων 

Διάδοση της καινοτομίας  

2. Καλά οργανωμένη δομή Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών  

Διάδοση της ψηφιοποίησης 

3. Εξελιγμένη και διαδεδομένη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας κρατήσεων για τα αγροτουριστικά 

καταλύματα 

4. Σημαντική αύξηση στη χρήση διαδικτύου από νοικοκυριά στην ύπαιθρο (από 40% σε 72% σε 

5 χρόνια) 

W 

Διάδοση της γνώσης 

5. Έλλειψη κουλτούρας των γεωργών για αποδοχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  

6. Αδύναμος ιδιωτικός τομέας παροχής γεωργικών συμβουλών  

Διάδοση της καινοτομίας  

7. Έλλειψη κουλτούρας γεωργών να καινοτομήσουν 

8. Περιορισμένες ικανότητες μικρών παραγωγών τροφίμων στην ύπαιθρο να καινοτομήσουν 

Διάδοση της ψηφιοποίησης 

9. Ο μεγαλύτερος αριθμός γεωργών άνω των 50 ετών στερείται γνώσεων και δεξιοτήτων σε 

θέματα ψηφιακής τεχνολογίας 

10. Πολύ περιορισμένη χρήση πληροφοριακών συστημάτων στην κυπριακή γεωργία 

11. Χαμηλός δείκτης (6%)_ πωλήσεων αγροδιατροφικών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου  

12. Περιορισμένες δυνατότητες ηλεκτρονικού εμπορίου στο εξωτερικό λόγω ψηλού κόστους 

μεταφοράς 

O 

Διάδοση της γνώσης 

13. Αξιοποίηση πρωτοβουλιών από φορείς λιανικού εμπορίου για αναβάθμιση της 

ιχνηλασιμότητας στα τρόφιμα μέσω της δημιουργίας εθνικού συστήματος προτύπου 

Διάδοση της καινοτομίας  

14. Αξιοποίηση των δομών διαχείρισης των ΕΣΚ που έχουν δημιουργηθεί στο Τμήμα Γεωργίας 

Διάδοση της ψηφιοποίησης 

15. Αξιοποίηση παραδειγμάτων από ερευνητικά προγράμματα για συστήματα γεωργίας 

ακριβείας 

T 

Διάδοση της γνώσης  

16. Δυσκολία στην ενσωμάτωση νέων πρακτικών και τεχνολογιών στην κυπριακή γεωργία 

Διάδοση της καινοτομίας  

17. Μείωση της ανταγωνιστικότητας και αναποτελεσματική παρέμβαση προσπαθειών για 

προστιθέμενη αξία 

Διάδοση της ψηφιοποίησης 

18. Σοβαρή υστέρηση της Κύπρου σε δράσεις επιχειρηματικότητας που αποσκοπεί στον έλεγχο 

του κόστους παραγωγής 
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1111..  ΗΗ  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  δδιιααββοούύλλεευυσσηηςς  

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διοργάνωσε 

ευρεία και πολυεπίπεδη διαβούλευση με το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων. Η 

διαβούλευση αυτή ξεκίνησε από τα αρχικά στάδια της προγραμματικής διαδικασίας 

και εντάθηκε κατά την διάρκεια ετοιμασίας της ανάλυσης SWOT.  

Συντονισμός, οργάνωση και ενημέρωση  αρμόδιων υπηρεσιακών φορέων: Στην 

πρώτη φάση της διαβούλευσης (Μάϊος 2019 – Ιούλιος 2019) πραγματοποιήθηκαν 

προκαταρκτικές συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους υπηρεσιακούς φορείς με σκοπό 

την ενημέρωση τους για την έναρξη του καταρτισμού του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 

ΚΓΠ. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με το Τμήμα Γεωργίας, το 

Τμήμα Δασών, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και άλλες άμεσα εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Στον πρώτο αυτό κύκλο συναντήσεων 

έγινε ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων επί της διαδικασίας καταρτισμού του 

Σχεδίου και τη δομή του. 

Συναντήσεις με αγροτικές οργανώσεις και τους παραγωγικούς φορείς: Από τον 

Σεπτέμβριο 2019 μέχρι και τον Νοέμβριο 2019 τέθηκε σε εφαρμογή ένα εντατικό 

πρόγραμμα συναντήσεων με όλους τους επηρεαζόμενους οργανωμένους φορείς 

μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι αγροτικές οργανώσεις, οι περιβαλλοντικές 

οργανώσεις, τα μέλη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και τους παραγωγικούς 

κλάδους. Οι συναντήσεις αυτές είχαν ως στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης ενόψει της ετοιμασίας της ανάλυσης SWOT. Οι συναντήσεις κρίνονται 

ως χρήσιμες και βοηθητικές αφού συγκεντρώθηκε πληθώρα πληροφοριών και 

εισηγήσεων. Οι συναντήσεις με τους παραγωγικούς κλάδους έγιναν ανά παραγωγικό 

κλάδο ώστε να δοθεί η δυνατότητα εξειδικευμένης ανάλυσης του κάθε κλάδου.   

 Εργαστήρια συζήτησης για κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τους ειδικούς και 

γενικούς στόχους: Διοργάνωση συναντήσεων ανά θεματική ενότητα (γεωργία, 

περιβάλλον, ανάπτυξη της υπαίθρου) με υπηρεσίες και τμήματα του δημόσιου και 

ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στις 16-18 

Σεπτεμβρίου 2019. Η συλλογή πληροφοριών, δεδομένων και απόψεων από τα 

εργαστήρια αυτά αποτέλεσαν σημαντική εισροή για την ετοιμασία του πρώτου 

προσχεδίου της SWOT ανάλυσης. 

Ενεργώς εμπλοκή περιβαλλοντικών οργανώσεων και ακαδημαϊκών φορέων 

σχετικών με το περιβάλλον:  Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος αποφάσισε και προώθησε την ενεργότερη εμπλοκή των 

περιβαλλοντικών οργανώσεων και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που σχετίζονται με 

περιβαλλοντικά θέματα έτσι ώστε να αξιοποιηθεί όλη η υφιστάμενη γνώση, 

επιστημονική ή εμπειρική που ενδεχομένως να μην έχει επισημανθεί μέχρι τότε.      

Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώθηκαν δύο διευρυμένες συναντήσεις (23/9/2019 και 

16/10/2019) της άτυπης ομάδας που δημιουργήθηκε ενώ τα μέλη της ομάδας 
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παρευρέθηκαν και σε ειδικό εργαστήριο που διοργανώθηκε (21-22 Οκτωβρίου 2019) 

στις με την συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 Ηλεκτρονική διαβούλευση για υποβολή απόψεων μέσω της ιστοσελίδας του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Στις προαναφερθείσες 

συναντήσεις η Διαχειριστική Αρχή ζητούσε όπως υποβληθούν γραπτές συνεισφορές 

των συμμετεχόντων ενώ επιπρόσθετα απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση μέσω της 

ιστοσελίδας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για υποβολή απόψεων από 

όλους τους ενδιαφερομένους. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε προκαθορισμένο 

κλειστό ερωτηματολόγιο, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα με σκοπό την 

συμπλήρωση του από όλους τους ενδιαφερομένους (οργανισμούς αλλά και 

μεμονωμένους πολίτες). 

Κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβούλευσης (Σεπτέμβριος 2019 – Νοέμβριος 

2019) λήφθηκαν πέραν των 50 γραπτών συνεισφορών, οι οποίες μελετήθηκαν από 

την Διαχειριστική Αρχή και λήφθηκαν υπόψη στο βαθμό που αυτό ήταν δυνατόν. 

 Ανοικτή Ημερίδα παρουσίασης προσχεδίου SWOT ανάλυσης: Στις 31 Οκτωβρίου 

2019 πραγματοποιήθηκε ημερίδα για παρουσίαση και συζήτηση επί των 

προκαταρκτικών πορισμάτων της SWOT ανάλυσης στην οποία προσκλήθηκε το 

σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ και άλλων 

οικονομικών και κοινωνικών εταίρων. Στην ημερίδα παρευρέθηκαν πέραν των 80 

ατόμων. Στην ανοικτή συζήτηση που ακολούθησε υπήρξε ενεργώς συμμετοχή των 

παρευρισκόμενων. Οι απόψεις και οι παρεμβάσεις καταγράφηκαν ενώ στο τέλος της 

ημερίδας ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος προέβη σε σύνοψη των κυριότερων συμπερασμάτων που 

καταγράφηκαν από την ημερίδα διαβούλευσης. 

Διαβουλεύσεις με νέους: Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για προσέλκυση νέων στη 

γεωργία και στην ύπαιθρο μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ, η Διαχειριστική Αρχή 

σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 

αποφάσισαν την πραγματοποίηση ειδικών ημερίδων διαβούλευσης που να 

απευθύνονται αποκλειστικά στους νέους. Η ενεργώς εμπλοκή των νέων στην 

διαβούλευση αποφασίστηκε όπως προωθηθεί μέσω την διοργάνωσης δύο 

περιφερειακών ημερίδων αποκλειστικά για νέους και στην συνέχεια με την διεξαγωγή 

μιας κεντρικής εκδήλωσης στη Λευκωσία για ανάδειξη των απόψεων των νέων προς 

τους αρμόδιους υπηρεσιακούς φορείς με απώτερο στόχο την προώθηση μέτρων 

πολιτικής είτε μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου είτε μέσω άλλων πολιτικών του 

κράτους. Οι δύο ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στις 18 Ιανουαρίου 2020 (Αυγόρου) 

και στις 11 Φεβρουαρίου 2020 (Αγρός). Η κεντρική ημερίδα παρουσίασης των 

αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 21 Ιουλίου 2020.  

Διαβουλεύσεις και συνέργειες σε Υπηρεσιακό επίπεδο: Στα πλαίσια των επαφών της 

η ΔΑΠΑΑ άνοιξε κύκλο επαφών και δικτύωσης τόσο σε ενδοϋπουργικό επίπεδο με 

τα τμήματα του ΥΓΑΑΠ αλλά και με άλλα Υπουργεία και Οργανισμούς. 
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Σε ενδοϋπουργικό επίπεδο διενεργούνται τακτικές επαφές με Τμήμα Γεωργίας, 

Τμήμα Δασών, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα 

Αναπτύξεως Υδάτων και άλλα Τμήματα που με τον ένα ή και άλλο τρόπο 

εμπλέκονται στο ΠΑΑ.  

Σε ότι αφορά εξωυπουργικές επαφές, γίνεται συντονισμός και συνέργεια με δράσεις 

που αφορούν το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας που εμπλέκεται 

στο μέτρο της μεταποίησης, του Υπουργείου Εσωτερικών για το μέτρο των 

υποδομών, τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και  Ανάπτυξης. 

Πρόσθετα έχουν ενδυναμωθεί οι επαφές και οι συνέργειες με τον Επίτροπο Ορεινών 

Κοινοτήτων που εφαρμόζει τη Στρατηγική Τροόδους ώστε να υπάρχει η 

προστιθέμενη αξία τόσο των έργων αλλά και συγκεκριμένων μέτρων στις  αγροτικές 

περιοχές. Επαφές έχουν γίνει επίσης με το Υπουργείο Εσωτερικών για απλούστευση 

διαδικασιών αδειοδότησης εγκαταστάσεων, το Υπουργείο Συγκοινωνιών 

Επικοινωνιών και Έργων για ενδυνάμωση των έργων ευζωνικής κάλυψης αλλά και 

ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων στους παραγωγούς και κατοίκους της υπαίθρου.  

Συνεχής επαφές και ανταλλαγές εμπειριών και καλών πρακτικών γίνονται με ο 

κλιμάκιο της Ε.Ε. και ειδικότερα το AGRIGEOHUB, μέσω του οποίου γίνεται τακτική 

αλληλοενημέρωση για την πορεία ετοιμασίας του στρατηγικού σχεδίου.  

Η διαβούλευση αλλά και η επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους είναι μία καθημερινή 

διαδικασία η οποία με την εξωστρέφεια που διακατέχει την ΔΑΠΑΑ προσδίδει 

προστιθέμενη αξία και δείχνει θετικότατα αποτελέσματα τόσο στο σχεδιασμό - 

αναδιαμόρφωση πολιτικών και μέτρων αλλά και στην απλοποίηση των διαδικασιών. 

Η πρόθεση τόσο του ΥΓΑΑΠ και της ΔΑΠΑΑ είναι να κρατήσει αυτούς τους διαύλους 

επικοινωνίας και συνεννόησης συνεχώς ανοικτούς και αμφίδρομους, ώστε οι 

πολιτικές και γενικότερα το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ  να ανταποκρίνονται στις 

σύγχρονες ανάγκες των παραγωγών, των κατοίκων της υπαίθρου και  της κοινωνίας. 

Γενικότερα μέσω της επικοινωνίας αυτής θα επιδιώκεται να προσδίδεται η 

αειφορικότητα στην αγροτική Ανάπτυξη του τόπου σεβόμενη μεταξύ άλλων το 

περιβάλλον, την καλή διαβίωση των ζώων την ανθρώπινη υγεία και τη διατροφική 

ασφάλεια.     

 


