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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Αντικείμενο εργασιών των Αξιολογητών Ιούλιος 2017  - Μάιος 2018

Π2 : Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της τεχνικής υποστήριξης, ενημέρωσης και επικοινωνίας

Π3 : Υποστήριξη για το μηχανογραφικό - λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης

Π4 : Αξιολόγηση του Μέτρο 14 «Καλή μεταχείριση των αιγοπροβάτων» σε σχέση με την πολιτική του
Υπουργείου Γεωργίας για τον κλάδο αιγοπροβατοτροφίας

Π5: Σύνταξη κεφαλαίων της ΕτήσιαςΈκθεσης για το έτος 2017

Π6 : Αξιολόγηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας EIP (Μέτρο 16)

Π7 : Έκθεση επί των αγροπεριβαλλοντικών δεικτών



Ευχαριστίες

 Διαχειριστική Αρχή

 Τμήμα Γεωργίας

ΚΟΑΠ

 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

 Αιγοπροβατοτρόφους

 Συμβούλους κτηνιάτρους και συμβούλους διατροφής ζώων



Παραδοτέο 2 : Τεχνική υποστήριξη, ενημέρωση, επικοινωνία

Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης  της Τεχνικής Υποστήριξης 
και της Στρατηγικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας  του Προγράμματος

Πρόοδος υλοποίησης του Μέτρου 20 «Τεχνική Βοήθεια»

Πρόοδος υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου



Παραδοτέο 2 : Τεχνική Υποστήριξη, Ενημέρωση, Επικοινωνία

Δράσεις τεχνικής βοήθειας εκτελούνται από / για:

 Διαχειριστική Αρχή

 Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

 Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

 Τμήμα Γεωργίας

 Υπουργείο Εσωτερικών

 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

 Τμήμα Δασών

 Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων



Παραδοτέο 2 : Τεχνική Υποστήριξη, Ενημέρωση, Επικοινωνία

Επισημάνσεις

 Πρόοδος εφαρμογής και απορρόφησης του Π/Υ του ΕΑΔ

 Θεματικές αξιολογήσεις π.χ. πυλώνας Ι και ΙΙ, αγροπεριβαλλοντικά, νέοι γεωργοί,
result based CAP

 Μεταφορά καλών πρακτικών

 Τεχνική βοήθεια προς τις ΟΤΔ

 Διακρατική και διατοπική συνεργασία

 Στήριξη του Μέτρου 16



Παραδοτέο 3 : Υποστήριξη για το Μηχανογραφικό

Όροι εντολής: παροχή συμβουλευτικής κατά την ετοιμασία του λογισμικού διαχείρισης και
παρακολούθησης του ΠΑΑ

Το λογισμικό αναπτύσσεται από τον ΚΟΑΠ (εφαρμογές διαχείρισης και
παρακολούθησης επενδυτικών και εκταρικών Μέτρων), αλλά και από εξωτερικό
Ανάδοχο (λοιπά Μέτρα/Καθεστώτα και Δείκτες ΠΑΑ).

Οι προτάσεις επικεντρώθηκαν στα θέματα οριζόντιας οργάνωσης και τήρησης των
στοιχείων παρακολούθησης των παρεμβάσεων, προκειμένου να είναι διαθέσιμο
αφενός το σύνολο των πληροφοριών που ορίζονται στο σύστημα ηλεκτρονικής
ανταλλαγής δεδομένων (SFC 2014) σε όλα τα απαιτούμενα πεδία και αφετέρου το
σύνολο των πληροφοριών που μπορούν να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων
διαχείρισης των παρεμβάσεων.



Παραδοτέο 3 : Υποστήριξη για το Μηχανογραφικό

Συστάσεις

 Μέριμνα για τη διαλειτουργικότητα των λογισμικών εφαρμογών των επιμέρους
Μέτρων/Καθεστώτων, προκειμένου να είναι δυνατή η επεξεργασία και αναγωγή
των τηρουμένων στοιχείων & δεικτών από το χαμηλότερο στο ανώτατο επίπεδο
(Καθεστώς, Υπομέτρο, Μέτρο και δυνητικά Προτεραιότητα)

 Πρόνοια σχετικά με τη δυνατότητα αποτύπωσης της κατάστασης των
χρηματοοικονομικών δεικτών και των δεικτών πλαισίου, αποτελεσμάτων και
εκροών σε χρονικά στιγμιότυπα

 Πρόβλεψη ενσωμάτωσης στο λογισμικό των επίκαιρων Δεικτών Κοινού Πλαισίου, με
επιθυμητή τη δυνατότητα χρήσης τους για τον υπολογισμό των επιμέρους Δεικτών
Αποτελεσμάτων, καθώς και κρίσιμων στατιστικών γεωργίας της Eurostat και της
Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου

 Πρόβλεψη ενσωμάτωσης των στοιχείων που αφορούν στα έργα «γέφυρες»



Παραδοτέο 3 : Υποστήριξη για το Μηχανογραφικό

Συστάσεις

 Πρόβλεψη αποτύπωσης των βασικών στοιχείων του ΠΑΑ (χρηματοοικονομικοί
πίνακες, Δείκτες στόχου / προγραμματισμένων εκροών / πλαισίου επίδοσης και
ορόσημα, όπως ισχύουν κατά την έγκριση και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του ΠΑΑ)

 Πρόβλεψη αποτύπωσης και δυνατότητα επεξεργασίας στοιχείων αιτήσεων

 Δυνατότητα παραγωγής αναφορών, όπως συγκεντρωτικά στοιχεία μηνιαίων και
ετήσιων πληρωμών και ανάλυση Δημόσιας Δαπάνης (Ευρωπαϊκή και Εθνική
συμμετοχή, κατανομή πληρωμών ανά περιοχή εστίασης ) ανά Καθεστώς, Υπομέτρο
και Μέτρο

 Εντατικοποίηση της ετοιμασίας του λογισμικού

Υποδείχτηκε ανά Καθεστώς το σύνολο των ειδικών στοιχείων που θα πρέπει να τηρούνται
από τις επιμέρους εφαρμογές του λογισμικού διαχείρισης και παρακολούθησης.



Παραδοτέο 4 : Μέτρο 14 

Αξιολόγηση του Μέτρου 14 «Καλή μεταχείριση των αιγοπροβάτων»



Όροι εντολής: αξιολόγηση σε σχέση με την πολιτική του Υπουργείου για τον κλάδο.

Λόγω του πρώιμου σταδίου, έπρεπε να μελετηθεί ο σχεδιασμός, η τρέχουσα εικόνα και
πως το Μέτρο θα πετύχει τους στόχους του.

Συγκέντρωση των δεδομένων για την πορεία ενεργοποίησης, μελέτη του
Προγράμματος, του Εγχειρίδιου Εφαρμογής και του υποδείγματος της Αίτησης.

Εισήγηση αξιολογητή για υλοποίηση έρευνας πεδίου με αποδέκτες Δημόσιους
Λειτουργούς και Εκπαιδευτές, Αιτηθέντες και Κτηνιάτρους Συμβούλους,
Aποχωρήσαντες και Mη Aιτηθέντες αιγοπροβατοτρόφους.

Παραδοτέο 4 : Μέτρο 14 



Θετικά στοιχεία

 Αιτηθέντες: η εφαρμογή του Μέτρου θα συμβάλει πολύ έως πάρα πολύ στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της αιγοπροβατοτροφίας. Κτηνίατροι: μέτρια έως πολύ. Λειτουργοί:
σε μεγάλο έως αρκετά μεγάλο βαθμό.

 Λειτουργοί: στην ερώτηση σε ποιο βαθμό το Μέτρο θα ικανοποιήσει τους στόχους της
αύξησης της ποσότητας και ποιότητας του αιγοπρόβειου γάλακτος, 9 στους 10 απάντησαν
ότι αυτό θα συμβεί σε ένα εύρος από μέτριο, σχετικά μεγάλο και μεγάλο.

 Εκπαιδευτές: Ως προς το εάν η συμμετοχή στο Μέτρο θα ενθαρρύνει τους
αιγοπροβατοτρόφους να αναλάβουν μετά το πέρας της περιόδου ενίσχυσης καλύτερες
πρακτικές μεταχείρισης των ζώων, από τις απαντήσεις των εκπαιδευτών προέκυψε ότι το
Μέτρο θα δημιουργήσει ένα θετικό «αποτύπωμα».

 Αιτηθέντες: το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων κρίθηκε ωφέλιμο σε μεγάλο έως και απόλυτο
βαθμό.Ομοίως θετικά κρίθηκε η διάρκεια και η ποιότητα – επάρκεια των εκπαιδευτών.

Παραδοτέο 4 : Μέτρο 14 



Συστάσεις

 Σύνοψη ή/και σμίκρυνση εγχειριδίου, δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, απλοποίηση
των εντύπων, πολύ τακτικές ενημερώσεις των συμβούλων κτηνιάτρων.

 Οποιαδήποτε εφικτή βελτίωση (νομικά συνεπής) για το ζήτημα των υποχρεώσεων
διατήρησης των ζώων, τις διαδικασίες και τα χρονικά περιθώρια αντικατάστασης.

 Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο συμμετοχής και απόσυρσης αιτήσεων της πρώτης
προκήρυξης, θα πρέπει οι ενέργειες δημοσιότητας να σχεδιαστούν σε ένταση έχοντας
συνυπολογίσει αυτά τα δεδομένα.

 Άμβλυνση χρονικών καθυστερήσεων.

 Η αποτελεσματικότητα και σε άλλα πεδία παρέμβασης είναι επιβεβλημένη για να
τελεσφορήσει ο κύριος σκοπός της αύξησης της γαλακτοπαραγωγής.

Παραδοτέο 4 : Μέτρο 14 



Συστάσεις

 Αυξημένη προσοχή λόγω της δυσκολίας της προτεινόμενης μεθοδολογίας
αξιολόγησης της σωματικής κατάστασης.

 Εμπέδωση επαρκούς επιπέδου γνώσης και κουλτούρας στους κτηνοτρόφους μετά
από κάθε διετές ενισχυόμενο σχέδιο.

 Διαρκής παρακολούθηση του ποσοτικού δείκτη (20,60% των μονάδων ζωικού
κεφαλαίου αιγοπροβάτων να λάβουν ενίσχυση από το Μ14) στους επάλληλους
κύκλους προκηρύξεων.

 Επανάληψη της έρευνας στο τέλος της προγραμματικής περιόδου προκειμένου να
κεφαλαιοποιηθούν τα ευρήματα επωφελώς και για το απώτερο μέλλον .

Παραδοτέο 4 : Μέτρο 14 



Παραδοτέο 5 : Σύνταξη ορισμένων κεφαλαίων της 
Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2017

Όροι Εντολής: Εκπόνηση του Σχεδίου της Ενότητας 2 : πρόοδος της
εφαρμογής του Σχεδίου Αξιολόγησης

 Περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν στη
διάρκεια του 2017 (σε σχέση με το Τμήμα 3 του Σχεδίου Αξιολόγησης)

 Περιγραφή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την παροχή
και διαχείριση δεδομένων (σε σχέση με το τμήμα 4 του Σχεδίου Αξιολόγησης)

 Αποτύπωση του καταλόγου των ολοκληρωμένων αξιολογήσεων

 Σύνοψη των ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, με επικέντρωση στα πορίσματά τους



Παραδοτέο 7 : Αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες 
(Μέρος Α των εργασιών)

• Η αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη γεωργική πολιτική
της ΕΕ βασίζεται στα αποτελέσματα 28 αγρο-περιβαλλοντικών δεικτών που τηρεί η
EUROSTAT σε συνεργασία με τα Κράτη μέλη και υπηρεσίες (ΓΔ Γεωργίας, Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Περιβάλλοντος, Κοινό Κέντρο Ερευνών, ΓΔ Υγείας).

• ΑΠΔ 5: «ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ» (ένταση εφαρμογής N & P, Kg/ha)

• ΑΠΔ 6: «ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» (ένταση εφαρμογής (kg/ha))

• ΑΠΔ 15: «ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ» (kg Ν που πλεονάζει ανά εκτάριο ανά έτος)

• ΑΠΔ 16: «ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΦΩΣΦΟΡΟ» (kg P που πλεονάζει ανά εκτάριο ανά έτος)

• ΑΠΔ 17: «ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (συνθετική προσέγγιση)



Παραδοτέο 7 : Αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες 
(Μέρος Α των εργασιών)

• Σχέδιο ερωτηματολογίου

• Προσδιορισμός του μεγέθους και της διάρθρωσης του δείγματος με κριτήρια

• Επαρχία, για την αντιπροσώπευση στο δείγμα όλων των Επαρχιών

• Τύπος καλλιέργειας, συμβατική ή βιολογική ή ολοκληρωμένης διαχείρισης

• Ορεινή ή πεδινή περιοχή θέσης του αγροτεμαχίου

• Περιοχή νιτρορύπανσης ή όχι (δηλαδή επιβαρυμένη ή μη περιοχή)

• Είδος καλλιέργειας (επιλογή των ειδών που αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των εκτάσεων φυτικής
παραγωγής)



Παραδοτέο 7 : Αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες 
(Μέρος Β των εργασιών)



Παραδοτέο 7 : Αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες 
(Μέρος Β των εργασιών)

Ενημερωτική ημερίδα

Πιλοτική συμπλήρωση ερωτηματολογίων

Εφαρμογή κριτηρίων και εξαγωγή του δείγματος

Έναρξη έρευνας και προγραμματισμένη ολοκλήρωση

Συνεχιζόμενη καταχώρηση στοιχείων - επεξεργασία ερωτηματολογίων και
υπολογισμός των δεικτών

Τιμές λοιπών 22 δεικτών



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
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