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10η Σςνεδπίαζη ηηρ Επιηποπήρ Παπακολούθηζηρ   
ηος Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 2007-2013  

 
 

Έναπξη επγαζιών ηηρ ζςνεδπίαρ  

Η Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2007-2013, Γηεπζύληξηα ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο, θα 

Αλδξνύια Γεσξγίνπ θαισζόξηζε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζηελ 10ε θαη 

ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, 

θαισζνξίδνληαο ηδηαίηεξα ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

Καηά ηνλ ραηξεηηζκό ηεο, ε Πξόεδξνο αλαθέξζεθε ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε 

ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 ην νπνίν έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. εκείσζε όηη  ε 

εμαζθάιηζε πιήξνπο απνξξόθεζεο ησλ επξσπατθώλ πόξσλ ηνπ ΠΑΑ 2007-

2013 απνηέιεζε κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο επηηπρίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν 

εθαξκνγήο ηνπ. Αλαθέξζεθε επίζεο ζην ζεκαληηθό ξόιν πνπ δηαδξακάηηζε ην 

Λάκπξνο Αρηιιέσο Δπξσαγξνηηθόο 

Σάζνο Αλαζηαζίνπ ΟΔΒ 

Λέαλδξνο Υξηζηνθίδεο Παγθύπξηα Έλσζε Γεσπόλσλ 

Λεπηέξεο Πεξηθιή Δθπξόζσπνο ΟΣΓ 
 

Απόνηερ 
 

ηαύξνο Μηραήι 
 

Αληξέαο Καηζηώηεο 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
 
ΣΔΠΑΚ 

 
Γεσξγία ώζεηινπ 

 
Οκνζπνλδία Πεξηβαιινληηθώλ θαη Οηθνινγηθώλ 
Οξγαλώζεσλ  
 
 

Εκππόζωποι Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ (Παπαηηπηηέρ) 

 
Leo Maier 

 
Πξντζηάκελνο αξκόδηαο Γεσγξαθηθήο Μνλάδαο 
γηα ηελ Κύπξν ηεο Γ. Γ. Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο 

Αιθκήλε Καηζάδα Αξκόδηα Λεηηνπξγόο γηα ην Πξόγξακκα Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο ηεο Κύπξνπ 
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Σκήκα Γεσξγίαο ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 θαζώο θαη 

ζηελ εηνηκαζία ηνπ ΠΑΑ 2014-2020.  

Χαιπεηιζμόρ από ηον Εκππόζωπο ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Γεωπγίαρ και 

Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ, κ. Leo Maier.  

O θ. Leo Maier, Πξντζηάκελνο ηεο αξκόδηαο Γεσγξαθηθήο Μνλάδαο γηα ηελ 

Κύπξν ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, αθνύ επραξίζηεζε γηα ηελ πξόζθιεζε θαη ηε 

θηινμελία έδσζε ηα ζπγραξεηήξηα ηνπ ζε όινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο γηα ηελ 

επίηεπμε πιήξνπο απνξξόθεζεο ησλ επξσπατθώλ πόξσλ ηνπ ΠΑΑ 2007-

2013. Δμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ γηα ηελ δπλακηθή έλαξμε ηνπ ΠΑΑ 2014-

2020 ε νπνία ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε ιόγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ έγθξηζε 

ηνπ. Αλαθέξζεθε  ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινύζεζε 

θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζηελ λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαζώο θαη ζηνπο ζηόρνπο θαη ηα νξνζήκα πνπ ζα 

πξέπεη λα επηηεπρζνύλ. Κιείλνληαο αλαθέξζεθε ζην ζεκαληηθό ξόινο ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεοθαη ππελζύκηζε ηελ αλάγθε γηα αθόκε πην ζηελή 

ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ Κξάηνπο Μέινπο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

ηδηαίηεξα ελόςεη ηνπ επαλαθαζνξηζκνύ ησλ πεξηνρώλ κε θπζηθνύο 

πεξηνξηζκνύο,ηεο εθπιήξσζεο ησλ Δθ ησλ Πξνηέξσλ Αηξεζηκνηήησλ θαη ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.    

 

Έγκπιζη Ππακηικών πποηγούμενηρ ζςνεδπίαζηρ 

Η θα Αλδξνύια Γεσξγίνπ ελεκέξσζε γηα ηα πξαθηηθά ηεο πξνεγνύκελεο 

ζπλεδξίαζεο πνπ ζηάιεθαλ ζηηο 24 επηεκβξίνπ 2015. εκείσζε όηη αθνύ 

ππνβιήζεθαλ ζρόιηα επί ησλ πξαθηηθώλ, δηακνξθώζεθαλ θαη ζηάιεθαλ εθ 

λένπ ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2015.   

Γελ ππήξραλ ζρόιηα επί ησλ πξαθηηθώλ ηα νπνία εγθξίζεθαλ νκόθσλα.  
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Παποςζίαζη Εηήζιαρ Έκθεζηρ Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 

2007-2013 για ηο έηορ 2015 

Η θα Κσλζηαληίλα Γεσξγίνπ, Λεηηνπξγόο Γεσξγίαο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηελ Δηήζηα Έθζεζε Παξαθνινύζεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο γηα ην έηνο 2015 πνπ απνηεινύζε θαη ηελ ηειηθή έθζεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο.  

Μεηά από κηα ζύληνκή πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηεο Έθζεζεο θαζώο θαη ηνπ 

λνκηθνύ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εηνηκαζία ηεο Έθζεζεο, αλαθέξζεθε ζηα 

ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα πνπ επεξέαζαλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, 

κε θπξηόηεξν ηελ θαηάζηαζε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο πνπ θαηά ην 2015 

εηζήιζε ζε ηξνρηά αλάθακςεο.  

ηε ζπλέρεηα ε θ. Κσλζηαληίλα Γεσξγίνπ αλαθέξζεθε ζηελ πινπνίεζε όισλ 

ησλ Μέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ θάζε 

Μέηξνπ. Αθνινύζεζε παξνπζίαζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο εθηέιεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Έγηλε αλαθνξά ζηηο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

εληόο ηνπ 2015 αλά άμνλα θαζώο θαη ζηηο ζπλνιηθέο πιεξσκέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, πνπ αλήιζαλ ζηα 

€282.726.157 εθ ησλ νπνίσλ ηα €165.342.229 αθνξνύζαλ επξσπατθή 

ζπλεηζθνξά.   

Σειεηώλνληαο ε εηζεγεηήο παξνπζίαζε ηα θπξηόηεξα ζεκεία ησλ ππόινηπσλ 

ηεζζάξσλ ηειεπηαίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο, πνπ αθνξνύζαλ ηηο 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ Παξάιιειε Αμηνιόγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηνηηθήο εθαξκνγήο ηνπ, ηελ ζπκβαηόηεηά ηνπ κε ηηο 

θνηλνηηθέο πνιηηηθέο θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ εληζρύζεσλ πνπ 

αλαθηήζεθαλ από δηθαηνύρνπο.  
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Σςμπεπάζμαηα Επιηποπήρ Παπακολούθηζηρ 

Οινθιεξώλνληαο ηελ πλεδξίαζε ε Πξόεδξνο, αλέγλσζε θείκελν 

ζπκπεξαζκάησλ ην νπνίν εγθξίζεθε από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο: 

 

Η Επιηποπή Παπακολούθηζηρ ηος Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 

2007-2013 ππαγμαηοποίηζε ζήμεπα Παπαζκεςή, 17 Ιοςνίος 2016, ηην 10η και 

ηελεςηαία ηηρ ζςνεδπίαζη. 

Καηά ηη διάπκεια ηηρ ζςνεδπίαρ ηα μέλη ηηρ Επιηποπήρ ενημεπώθηκαν για ηην 

επιηςσή ολοκλήπωζη ηηρ εθαπμογήρ ηος Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 

2007-2013.  

Σηο πλαίζιο ηηρ ζςνεδπίαρ παποςζιάζηηκε και εγκπίθηκε η Εηήζια Έκθεζη για 

ηο έηορ 2015, η οποία θα αποζηαλεί ζηην Εςπωπαϊκή Επιηποπή μέσπι ηιρ 30 

Ιοςνίος 2016.  
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2ηρ Σςνεδπίαζη ηηρ Επιηποπήρ Παπακολούθηζηρ  
ηος Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 2014-2020 

 

  Έναπξη επγαζιών ηηρ ζςνεδπίαρ  
 

Η Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020, Γεληθή Γηεπζύληξηα ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, θα Οιπκπία ηπιηαλνύ θαισζόξηζε 

εθ λένπ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζηελ 2ε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινύζεζεο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. 

 

Έγκπιζη Ππακηικών πποηγούμενηρ ζςνεδπίαζηρ 

Η θα ηπιηαλνύ ελεκέξσζε γηα ηα πξαθηηθά ηεο πξνεγνύκελεο ζπλεδξίαζεο 

ηα νπνία ζηάιεθαλ ζηηο 25 Ιαλνπαξίνπ 2016. Τπήξμαλ θάπνηα ζρόιηα από 

ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηα νπνία ελζσκαηώζεθαλ 

ζην ηειηθό θείκελν ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζηελ ζπλεδξίαζε. 

Σν αλαζεσξεκέλν θείκελν ησλ πξαθηηθώλ εγθξίζεθε νκόθσλα από ηα κέιε 

ηεο Δπηηξνπήο. 

 

Παποςζίαζη Εηήζιαρ Έκθεζηρ Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 

2014-2020 για ηο έηορ 2015 / Ποπεία ςλοποίηζηρ ΠΑΑ 2014-2020 

Ο θνο Γηάλλνο Μαπξνκκάηεο, Λεηηνπξγόο Γεσξγίαο Α’ παξνπζίαζε ζηα κέιε 

ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηελ Δηήζηα Έθζεζε Παξαθνινύζεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο γηα ην έηνο 2015 ε νπνία θαιύπηεη νπζηαζηηθά πνιύ κηθξή 

πεξίνδν (Γεθέκβξηνο 2015) θαη σο απνηέιεζκα πεξηνξηζκέλε πιεξνθόξεζε. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2015 πξαγκαηνπνηήζεθε κόλν κηα πιεξσκή 

ζπλνιηθνύ ύςνπο €103.212, ε νπνία αθνξνύζε αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο 

ηεο πεξηόδνπ 2007-2013 (Μέηξν 9: ύζηαζε Οκάδσλ θαη Οξγαλώζεσλ 

Παξαγσγώλ). ε όηη αθνξά ηηο πξνθεξύμεηο, εληόο ηνπ 2015 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνθήξπμε ζπγθεθξηκέλσλ Καζεζηώησλ ηνπ Μέηξνπ 10 

«Δληζρύζεηο γηα ηελ γεσξγία, ην πεξηβάιινλ θαη ην θιίκα», ηνπ Μέηξνπ 11 

«Βηνινγηθή Γεσξγία» θαη ηνπ Μέηξνπ 13 «Δληζρύζεηο Πεξηνρώλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θπζηθά ή άιια κεηνλεθηήκαηα». Πξνθεξύρζεθαλ ηέινο ηα 
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Καζεζηώηα 19.1 «Πξνπαξαζθεπαζηηθή ππνζηήξημε» θαη 19.2 «ηήξημε γηα 

ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε 

πξσηνβνπιία ηνπηθώλ θνηλνηήησλ» ζηα πιαίζηα ηνπ LEADER.   

Αθνινύζσο, έγηλε ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζηηο πξνθεξύμεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληόο ηνπ α ‘ εμακήλνπ ηνπ 2016, πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία ππήξμε εληαηηθνπνίεζε ζηηο πξνθεξύμεηο κε ελεξγνπνίεζε ηεο 

πιεηνλόηεηαο ησλ κέηξσλ. Σέινο, ε παξνπζίαζε πεξηιάκβαλε αλαθνξά ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκό πξνθεξύμεσλ εληόο ηνπ β’ εμακήλνπ ηνπ 2016. 

Ο θ. Λάκπξνο Αρηιιέσο (Δπξσαγξνηηθόο) δήηεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην 

θαηά πόζν ην Μέηξν 10 «Δληζρύζεηο γηα ηε γεσξγία, ην πεξηβάιινλ θαη ην 

θιίκα» ζα μαλαπξνθεξπρζεί ζην κέιινλ. Δθπξόζσπνο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 

Αξρήο απάληεζε όηη θάπνηα θαζεζηώηα ηνπ Μέηξνπ 10 είραλ πξνθεξπρζεί ην 

2015 ελώ ην 2016 πξνθεξύρζεθαλ όια ηα Καζεζηώηα. Γηα ην 2017, ε 

ηειεζίδηθή απόθαζε ζα ιεθζεί εθόζνλ γίλεη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ από 

ηηο κέρξη ζήκεξα πξνθεξύμεηο. Δπηπξόζζεηα, πξόζεζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 

Αξρήο είλαη όπσο ππνβιεζνύλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνο έγθξηζε λέεο 

δξάζεηο νη νπνίεο λα πξνθεξπρζνύλ ην 2017.  

Ο θ. Υξίζηνο Παπαπέηξνπ (ΠΔΚ) δήηεζε δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνθήξπμε ηνπ 78% ησλ πηζηώζεσλ ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαη δηεξσηήζεθε 

θαηά πόζν ζα εμαληιεζνύλ νη πόξνη πνιύ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξμνπλ άιιεο 

πξνθεξύμεηο όπσο πρ ηνπ κέηξνπ ελίζρπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ 

γεσξγώλ. Η Γεληθή Γηεπζύληξηα απάληεζε όηη είζηζηαη ζηελ αξρή ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ λα παξνπζηάδεηαη εληαηηθνπνίεζε ησλ 

πξνθεξύμεσλ. Οη πξνθεξύμεηο δελ νδεγνύλ ζε άκεζε δηάζεζε ηνπ πνζνύ 

αιιά ζε δέζκεπζε πνζώλ γηα εγθξηζείζεο αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο νη δαπάλεο 

ζα γίλνπλ ηα επόκελα ρξόληα. Έρεη ιεθζεί πξόλνηα γηα λα ππάξμνπλ θαη λέεο 

πξνθεξύμεηο ηα επόκελα ρξόληα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Μέηξνπ 6 

«Δλίζρπζε Πξώηεο Δγθαηάζηαζεο Νέσλ Γεσξγώλ». 

Ο θ. Υξηζηάθεο Παπαγηάλλεο (Νέα Αγξνηηθή Κίλεζε) δήηεζε δηεπθξίληζε 

ζρεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ Καζεζηώηνο 1.3 «Βξαρππξόζεζκεο 

αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ θαη επηζθέςεηο ζε 
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γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο». Δθπξόζσπνο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο 

δηεπθξίληζε όηη εθ παξαδξνκήο ζηελ παξνπζίαζε δελ έγηλε εηδηθή αλαθνξά 

ζηελ κε πξνθήξπμε ηνπ Καζεζηώηνο 1.3 ζε αληίζεζε κε ηα άιια δύν 

θαζεζηώηα ηνπ Μέηξνπ 1. Η πξνθήξπμε ηνπ Καζεζηώηνο 1.3 αλακέλεηαη λα 

γίλεη πξνο ην ηέινο ηνπ 2016. 

Ο θ. Υξίζηνο Παπαπέηξνπ (ΠΔΚ) ξώηεζε θαηά πόζν ππάξρνπλ κέρξη ζηηγκήο 

ελδείμεηο από ηηο πξνθεξύμεηο ησλ Μέηξσλ 4.1 θαη 6 νη νπνίεο ιήγνπλ ζηηο 9 

επηεκβξίνπ 2016. Η Γεληθή Γηεπζύληξηα απάληεζε όηη ππάξρεη έληνλν 

ελδηαθέξνλ από πιεπξάο ηνπ αγξνηηθνύ θόζκνπ σζηόζν όπσο ζπλεζίδεηαη νη 

αηηήζεηο ππνβάιινληαη πξνο ην ηέινο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ. 

Γηα ηελ πξνθήξπμε ηνπ Καζεζηώηνο 4.2 πνπ έιεμε ζηηο 10 Ινπλίνπ 2016 

ππήξμε απμεκέλν ελδηαθέξνλ από πιεπξάο ησλ αηηεηώλ αθνύ ην αηηνύκελν 

πνζό μεπεξλά ζεκαληηθά ην πνζό ηεο πξνθήξπμεο.     

     

 Σηπαηηγική Ενημέπωζηρ και Επικοινωνίαρ ΠΑΑ 2014-2020 

Ο θνο Γηάλλνο Μαπξνκκάηεο, Λεηηνπξγόο Γεσξγίαο Α’ παξνπζίαζε ηελ 

ηξαηεγηθή Δλεκέξσζεο θαη Γεκνζηόηεηαο όπσο πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 

13 ηνπ Καλνληζκνύ 808/2014. ηελ εηνηκαζία ηεο ηξαηεγηθήο Δλεκέξσζεο 

ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ην Σκήκα Γεσξγίαο θαη ην Δζληθό Αγξνηηθό Γίθηπν ην 

νπνίν έρεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ πινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο. Η ηξαηεγηθή 

Δπηθνηλσλίαο είλαη ην ζύλνιν ησλ ελεξγεηώλ δεκνζηόηεηαο θαη ησλ κεζόδσλ 

πξνβνιήο πνπ ζα εθαξκνζηνύλ, κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε πιεξνθόξεζε ηνπ 

θνηλνύ γηα ην Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020. 

 

Ο θ. Λάκπξνο Αρηιιέσο (Δπξσαγξνηηθόο) εμέθξαζε ηελ άπνςε όηη ε 

πιεξνθόξεζε πξνο ηνλ αγξνηηθό θόζκν είλαη ειιηπήο θαη εηδηθόηεξα ζρνιίαζε 

ηηο ιίγεο ελεκεξσηηθέο ζπγθεληξώζεηο πνπ έγηλαλ. Η Γεληθή Γηεπζύληξηα 

απάληεζε όηη ε ελεκέξσζε ηνπ αγξνηηθνύ θόζκνπ γίλεηαη κε ζπληνληζκέλν 

ηξόπν, κε πνιιά δηαθνξεηηθά κέζα θαη από όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο 

θνξείο. Ο θ. Λεπηέξεο Γεκεηξίνπ (ΚΟΑΠ) ζρνιίαζε όηη ν ΚΟΑΠ έρεη 

πξνγξακκαηίζεη 15 ελεκεξσηηθέο ζπγθεληξώζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη 8 έρνπλ 

ήδε πξαγκαηνπνηεζεί. Πξόζζεζε επίζεο όηη έρνπλ εηνηκαζηεί από ηνλ ΚΟΑΠ 



9 
 

κνλνζέιηδα ελεκεξσηηθά έληππα γηα θάζε κέηξν ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ κε 

απινπνηεκέλν ηξόπν ηηο βαζηθέο πξόλνηεο θάζε κέηξνπ. 

 

Ο θ. Υξίζηνο Παπαπέηξνπ (ΠΔΚ) ζρνιίαζε όηη είλαη ζεκαληηθό ε ελεκέξσζε 

θαη ην γεληθό ελδηαθέξνλ πνπ κέρξη ζηηγκήο επηδεηθλύνπλ νη γεσξγνί λα 

κεηαηξαπεί ηειηθά ζε ππνβνιή αίηεζεο. Δμέθξαζε επίζεο ηελ άπνςε όηη ε 

βάζε βαζκνιόγεζεο ησλ αηηήζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ςειή.  

Ο θ. Λέαλδξνο Υξηζηνθίδεο (Έλσζε Γεσπόλσλ) ζρνιίαζε όηη ππάξρεη κεγάιν 

ελδηαθέξνλ ελώ ηα θνλδύιηα είλαη πεξηνξηζκέλα. Αλέθεξε επίζεο όηη 

ρξεηάδεηαη πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ αγξνηηθό θόζκν θαη ζε απηό ην ζεκείν 

θαζνξηζηηθόο είλαη ν ξόινο ησλ δηαπηζηεπκέλσλ ζπκβνύισλ. Αλέθεξε επίζεο 

όηη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο νη αξκόδηνη ππάιιεινη πνπ απαληνύλ ζηηο 

ηειεθσληθέο γξακκέο παξαπέκπνπλ ζην δηαδίθηπν. Σέινο πξόηεηλε όπσο 

θαζνξηζηνύλ νλνκαζηηθά ηα αξκόδηα άηνκα επηθνηλσλίαο ζηα Δπαξρηαθά 

Γξαθεία. 

Ο θ. Υξηζηάθεο Παπαγηάλλεο (Νέα Αγξνηηθή Κίλεζε) ζρνιίαζε όηη ηα 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα (Καζεζηώο 4.1 θαη Μέηξν 6.1) είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθα 

θαη γξαθεηνθξαηηθά θαη είλαη ινγηθό λα κελ κπνξνύλ όινη λα γλσξίδνπλ ηελ 

θάζε ιεπηνκέξεηα ησλ ρεδίσλ. 

Ο θ. Πινύηαξρνο Παληειίδεο (ΚΟΣ) ζρνιίαζε όηη γίλεηαη κηα αμηόινγε 

πξνζπάζεηα πιεξνθόξεζεο ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αλαγθώλ 

πνπ ππάξρνπλ. Αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ απαξαίηεηε ζπλδξνκή ησλ κειώλ 

ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ζηελ δηάρπζε ηεο πιεξνθόξεζεο κέζα από 

ηηο δνκέο ηνπο.  

Ο θ. Σάζνο Αλαζηαζίνπ (ΟΔΒ) ζπκθώλεζε όηη έρεη γίλεη πνιύ θαιή δνπιεηά 

ζηνλ ηνκέα ηεο ελεκέξσζεο αιιά ζα πξέπεη λα βεβαησζνύκε όηη ηα κελύκαηα 

θηάλνπλ ζηελ βάζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ αγξνηηθνύ θόζκνπ.     

Ο θ. Leo Maier (ΔΔ) ζρνιηάδνληαο ηελ ηξαηεγηθή Δλεκέξσζεο θαη 

Δπηθνηλσλίαο ηόληζε ηελ θαλνληζηηθή ππνρξέσζε γηα δεκηνπξγία κίαο 

ηζηνζειίδαο εηδηθά αθηεξσκέλεο ζην Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-

2020. Τπελζύκηζε επίζεο όηη ε ηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ηα όζα 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ Καλνληζκνύ 808/2014. εκείσζε επίζεο 

όηη ζηηο Δηήζηεο Δθζέζεηο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη αλαθνξά ζηελ 

πξόνδν πινπνίεζεο ηεο ηξαηεγηθήο. Σέινο, αλαθέξζεθε ζηε δπλαηόηεηα νη 
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δηθαηνύρνη ησλ κέηξσλ λα παξνηξύλνληαη ζηελ δηελέξγεηα πξόζζεηεο 

δεκνζηόηεηαο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 πέξαλ από ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηνλ Καλνληζκό.  

 

Άλλα Θέμαηα 

 Η Γεληθή Γηεπζύληξηα ηνπ Τπνπξγείνπ ελεκέξσζε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο γηα 

κηα ζεηξά από ζέκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ώζηε ε Δπηηξνπή λα έρεη κηα 

πιήξε εηθόλα γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 2014-2020.  

 

 1η Τποποποίηζη ΠΑΑ 2014-2020 

Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή έπεηηα από εθηεηακέλεο δηαβνπιεύζεηο κε όινπο ηνπο 

εκπιεθνκέλνπο θνξείο έρεη ήδε εηνηκάζεη πξνζρέδηα γηα ηξία πξόζζεηα 

αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα ηα νπνία πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη αλεπίζεκα ζηελ 

Δπηηξνπή γηα έλαξμε ηεο εμέηαζεο ηνπο πξηλ ηελ επίζεκε ππνβνιή ηεο 

ηξνπνπνίεζεο.  

Οη δξάζεηο απηέο ζηνρεύνπλ: 

1. ζηελ ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζηηο πεξηνρέο Τςειήο Φπζηθήο 

Αμίαο,  

2. ζηελ εμνηθνλόκεζε ύδαηνο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο ζε 

ππνβαζκηζκέλνπο πδξνθνξείο 

3. θαη ζηελ κείσζε ησλ πηέζεσλ ζε ππνιεθάλεο απνξξνήο ησλ 

νπνίσλ ηα επηθαλεηαθά ύδαηα έρνπλ αμηνινγεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ 

2νπ ΓΛΑΠ, σο ππνβαζκηζκέλεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο. 

Δπηπιένλ, γίλεηαη ζρεδηαζκόο θαη 4εο δξάζεο ε νπνία ζηνρεύεη ζηελ 

πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλσλ ελδεκηθώλ εηδώλ θπξίσο ρισξίδαο, ηα νπνία 

έρνπλ εληνπηζζεί ζε πνιύ κηθξό αξηζκό ζέζεσλ, θνληά ζε θαιιηεξγνύκελεο 

εθηάζεηο. 

Δπηπξόζζεηα ε 1ε ηξνπνπνίεζε αλακέλεηαη λα πεξηιακβάλεη αιιαγέο 

ήζζνλνο ζεκαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ιεθηηθέο 

αζάθεηεο, πξνβιήκαηα ζηελ δηαηύπσζε ή άιιεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ζηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ.     

Η ηξνπνπνίεζε αλακέλεηαη λα ππνβιεζεί ην Φζηλόπσξν ζε ζπλελλόεζε κε 

ηελ Γεσγξαθηθή Μνλάδα. Απώηεξνο ζηόρνο ε έγθξηζε ηεο πξηλ από ηνλ 
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Μάξηην 2017 ώζηε λα κπνξέζνπλ λα πξνθεξπρζνύλ ηα λέα 

αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα εληόο ηνπ 2017.  

Ο θ. Λάκπξνο Αρηιιέσο (Δπξσαγξνηηθόο) δήηεζε ελεκέξσζε γηα ηα 

πεξηερόκελα ηεο ππό εηνηκαζία ηξνπνπνίεζεο. Η Γεληθή Γηεπζύληξηα 

ζεκείσζε όηη ε Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ζα ελεκεξσζεί πξηλ ηελ ππνβνιή 

ηεο ηξνπνπνίεζεο. 

Ο θ. Υξίζηνο Παπαπέηξνπ (ΠΔΚ) ιακβάλνληαο ηνλ ιόγν αλαθέξζεθε ζε κηα 

ζεηξά ζεκάησλ όπσο ηνλ θαζνξηζκό θαηώηαηεο έθηαζεο ζηηο ειηέο 5 δεθάξηα, 

γηα έληαμε ζηα αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα, έθηαζε πνπ ζεσξείηαη πνιύ 

κεγάιε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, παξ’ όιεο ηηο δηαθσλίεο θαη ππνδείμεηο  

καο θαηά ηελ ζρεηηθή δηαβνύιεπζε, ζηελ αλάγθε πξνώζεζεο ησλ 

αληηραιαδηθώλ δηθηύσλ, ζηηο δόκεο θαη ζηα θσηνβνιηαηθά, κέζα από έλα 

μερσξηζηό επέιηθην κέηξν ηνπ ΠΑΑ.     

    

Ο θ. Λάκπξνο Αρηιιέσο (Δπξσαγξνηηθόο) ιακβάλνληαο εθ λένπ ην ιόγν 

αλαθέξζεθε ζηελ κνξηνδόηεζε θαη ζηνλ απνθιεηζκό θαηά ηελ άπνςε ηνπ ησλ 

νξεηλώλ πεξηνρώλ θαζώο θαη ζηελ δηαθσλία ηνπ κε ην αλώηαην πνζό 

ελίζρπζεο ζπγθεθξηκέλεο επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ αθνξά ηηο θπηεύζεηο.  

 

 Επανακαθοπιζμόρ πεπιοσών με θςζικούρ πεπιοπιζμούρ (ANC) 

ην Μέηξν 13 «Δληζρύζεηο ζε πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από θπζηθά ή 

άιια εηδηθά κεηνλεθηήκαηα» γίλεηαη αλαθνξά ζην θείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

ζηελ ππνρξέσζε επαλαθαζνξηζκνύ ησλ θνηλνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ Καηεγνξία 13.2. (Πίλαθαο Β) πξηλ ην ηέινο ηνπ 2017. Ο λένο θαηάινγνο 

ζα ηζρύζεη από ην 2018.  

ηελ παξνύζα θάζε ην Σκήκα Γεσξγίαο δηελεξγεί, κε ηελ ζπλεξγαζία άιισλ 

Σκεκάησλ θαη ππεξεζηώλ, ηελ κειέηε επαλαθαζνξηζκνύ ησλ πεξηνρώλ ζηελ 

βάζε ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Η κειέηε 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην Φζηλόπσξν ηνπ 2016. εκεηώλεηαη όηη ε κειέηε 

βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά, βηνθπζηθά θξηηήξηα.  

 

 Μείωζη ποζοζηού ζθάλμαηορ ζηην Αγποηική Ανάπηςξη  

Σν Δπξσπατθό Διεγθηηθό πλέδξην ζηελ πην πξόζθαηε Δηήζηα Έθζεζε ηνπ 

πνπ αθνξά ην έηνο 2014, αλαθέξεη όηη ην πνζνζηό ζθάικαηνο (error rate) 
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κεηώζεθε από 7% (2013) ζε 6,2% (2014) ζε παλεπξσπατθό επίπεδν. 

Υξεηάδεηαη σζηόζν λα κεησζεί πεξαηηέξσ κέρξη λα θηάζεη ηνλ ζηόρν γηα 

πνζνζηό ζθάικαηνο 2%.  

28 Οξγαληζκνί Πιεξσκώλ από ηνπο 69 έρνπλ ηεζεί ππό επηθύιαμε (under 

reservation). 

Ο Οξγαληζκόο Πιεξσκώλ ηεο Κύπξνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο 

Οξγαληζκνύο Πιεξσκώλ πνπ βξίζθνληαη ζε επηθύιαμε. Σν πνζνζηό 

ζθάικαηνο γηα ηελ Κύπξν θηάλεη ην 3,46% κε θίλδπλν κηθξόηεξν από €1 εθ. 

(€800.000). 

Ο Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Αγξνηηθώλ Πιεξσκώλ, σο ην αξκόδην όξγαλν, έρεη 

εηνηκάζεη ρέδην Γξάζεο γηα ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ζθάικαηνο ην νπνίν 

επηθαηξνπνηεί ζε εηήζηα βάζε. Η πξνζπάζεηα είλαη ζπλερήο θαη θαιύπηεη όια 

ηα κέηξα. Σνλ πεξαζκέλν Μάξηην πξαγκαηνπνηήζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο 

Δπηηξνπήο ζεκηλάξην γηα ηελ κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ζθάικαηνο ζην νπνίν 

ζπκκεηείρε ν ΚΟΑΠ. 

 

Γενική Σςζήηηζη  

Ο θ. Παλαγηώηεο Γακηαλνύ (Έλσζε Κνηλνηήησλ) ζε κηα γεληθή ηνπ 

ηνπνζέηεζε αλαθέξζεθε ζηα αθόινπζα: α) ζηνλ επαλαθαζνξηζκό ησλ 

κεηνλεθηηθώλ πεξηνρώλ θαη ζηελ αλάγθε δηαθάλεηαο, β) ζηελ δπζαξέζθεηα ηνπ 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ππεξεζηαθήο ζύζθεςεο ζρεηηθά κε ην Leader ζηελ 

νπνία δελ πξνζθιήζεθε ε Έλσζε Κνηλνηήησλ, γ) ζηελ ζεκαζία ηεο Δθ ησλ 

Τζηέξσλ αμηνιόγεζεο ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ζα εμαρζνύλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο νξεηλέο πεξηνρέο, δ) ζηελ πιεξνθόξεζε πνπ 

κπνξεί λα πξνσζεζεί κέζσ ηεο Αθαδεκίαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ε) ζηελ 

αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ηδησηηθώλ έξγσλ πνπ ζα εγθξίλνληαη 

από ηηο ΟΣΓ, ζη) ζηελ πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ 7 θαη ε) ζηελ πξνώζεζε ηνπ 

επξπδσληθνύ δηαδηθηύνπ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Ο θ. Υξίζηνο Παπαπέηξνπ (ΠΔΚ) θαηαιεθηηθά ζεκείσζε όηη ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα 

πνπ αληηκεησπίδεη ν αγξνηηθόο θόζκνο είλαη ηα κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα θαη ε 

έιιεηςε δαλεηζκνύ. Πξόηεηλε όπσο ε θπβέξλεζε κέζσ ηνπ πλεξγαηηζκνύ λα 

ρξεκαηνδνηήζεη ηηο δξάζεηο όισλ όζνη εγθξηζνύλ ζην ΠΑΑ αλεμαξηήησλ αλ έρνπλ ή 

όρη κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα ώζηε λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηελ κεγάιε κάδα ηνπ 
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αγξνηηθνύ θόζκνπ πνπ  αληηκεησπίδεη κεγάιν πξόβιεκα εμαζθάιηζεο ηνπ πνζνύ ηεο 

δηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, λα κπνξέζνπλ λα εγθξηζνύλ 

από ην ΠΑΑ 2014-2020. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζην πξόγξακκα ζα εληαρζνύλ νη 

ιίγνη θαη θπξίσο επελδπηέο πνπ δηαζέηνπλ ίδηα θεθάιαηα.   
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Πποζσέδιο Σςμπεπαζμάηων 2ηρ Σςνεδπίαζηρ Επιηποπήρ 

Παπακολούθηζηρ Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 2014-2020. 

 

Οινθιεξώλνληαο ηελ πλεδξίαζε ε Πξόεδξνο, αλέγλσζε θείκελν 

ζπκπεξαζκάησλ ην νπνίν πξνηείλεηαη όπσο ζπκπεξηιεθζεί ζηα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο: 

 

Η Επιηποπή Παπακολούθηζηρ ηος Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 2014-2020 

ππαγμαηοποίηζε ζήμεπα 17 Ιοςνίος 2016 ηην 2η Σςνεδπίαζη ηηρ.  

Καηά ηην ζςνεδπίαζη ηα μέλη ηηρ Επιηποπήρ ενέκπιναν ηην Εηήζια Έκθεζη 

Υλοποίηζηρ ηος ΠΑΑ 2014-2020 για ηο έηορ 2015 ππιν αςηή αποζηαλεί επίζημα ζηην 

Εςπωπαϊκή Επιηποπή.  

Τα μέλη ηηρ Επιηποπήρ Παπακολούθηζηρ ενημεπώθηκαν για ηην ππόοδο ηος 

Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ ενηόρ ηος 2016 κςπίωρ ζε όηι αθοπά ηην 

ενηαηικοποίηζη ηων πποκηπύξεων και ηην ενεπγοποίηζη ζσεδόν όλων ηων μέηπων 

και εξέθπαζαν ηην ικανοποίηζη ηοςρ για ηην εξέλιξη αςηή.  

Τέλορ, ενημεπώθηκαν για ηην Σηπαηηγική Ενημέπωζηρ και Επικοινωνίαρ ηος ΠΑΑ 

2014-2020 και για μια ζειπά άλλων ζηηημάηων όπωρ η πποεηοιμαζία ηηρ 1ηρ 

ηποποποίηζηρ ηος Ππογπάμμαηορ καθώρ και ο επανακαθοπιζμόρ ηων πεπιοσών με 

θςζικούρ πεπιοπιζμούρ.    

 

7 Ιοςλίος 2016 


