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ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 - 2020;
—

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης 
αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής 
υπαίθρου. Αποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων 
και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας 
θέσεων απασχόλησης.

Στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020 αναμένεται να διατεθούν μέχρι το τέλος της προγραμματι-
κής περιόδου €251 εκ. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέρει στο 
Πρόγραμμα το 53% της συνολικής δημόσιας δαπάνης ενώ το υπόλοιπό ποσό θα διατεθεί από 
την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων όπως γεωργοί, ομάδες παρα-
γωγών, επιχειρήσεις, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες, κυβερνητικά τμήματα και 
άλλους φορείς.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ;
—

Κάθε έτος το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει την υποχρέ-
ωση να αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 30 Ιουνίου, Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 
στην οποία καταγράφεται η πρόοδος υλοποίησης κατά το προηγούμενο έτος.

Στόχος της  Συνοπτικής  Περίληψης (Citizen’s Summary) είναι η ενημέρωση του ευρύτερου 
κοινού για το περιεχόμενο της Έκθεσης Υλοποίησης  και κατ’ επέκταση  για την πρόοδο 
υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020. 

Η εν λόγω Έκθεση Υλοποίησης καλύπτει την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018. 
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΝΤOΣ ΤΟΥ 2018
—

Εντός του 2018, συνεχίστηκε η εξέταση αιτήσεων που υποβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια 
και ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν πληρωμές για αιτήσεις που είχαν εγκριθεί τα προηγού-
μενα έτη. Συνεχίστηκε επίσης η διενέργεια προκηρύξεων για μέτρα που προκηρύχθηκαν είτε 
για πρώτη φορά είτε επαναπροκηρύχθηκαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του έτους, μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

• Ενίσχυση 160 νέων γεωργών που εγκρίθη-
καν στο πλαίσιο της πρώτης προκήρυξης του 
Μέτρου 6.1 «Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης 
νέων γεωργών».

• Καταβολή πληρωμών σε 40 γεωργοκτη-
νοτρόφους στο πλαίσιο του Καθεστώτος 4.1 
«Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές 
επιδόσεις και τη βιωσιμότητα και των γεωρ-
γοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων».

•  Ολοκλήρωση αξιολόγησης αιτήσεων για 
επενδύσεις που αφορούν στη μεταποίηση, 
εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 
στο πλαίσιο του Καθεστώτος 4.2. Συνολικά 
εγκριθήκαν 144 επιχειρήσεις με συνολικό 
ποσό επένδυσης €55.861.920.

• Πληρωμή προκαταβολών σε 18 έργα υπο-
δομής και ολοκλήρωση ακόμα 16 έργων υπο-
δομής στο πλαίσιο του Μέτρου 7 «Βασικές 
υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές 
περιοχές».  

Μέτρο 7

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚO
ΚEΝΤΡΟ ΙΔΑΛIΟΥ

Καθεστώς 4.1

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ
ΓΙΑ ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ
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• Έγκριση 106 δασικών έργων στο πλαίσιο 
του Μέτρου 8 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιω-
σιμότητας των δασών» όπως δασώσεις, έργα 
πρόληψης πυρκαγιών, κατασκηνωτικούς και 
εκδρομικούς χώρους, σημεία θέας και μονο-
πάτια της φύσης. 

• Καταβολή πληρωμών σε 11.340 εκμεταλ-
λεύσεις για την υλοποίηση αγροπεριβαλλο-
ντικών δράσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 10 
«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»

• Ενίσχυση 765 βιοκαλλιεργητών από το 
Μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία»

• Ενίσχυση 84 αιγοπροβατοτρόφων από το 
Μέτρο 14 «Καλή διαβίωση αιγοπροβάτων»

• Εκπαίδευση 1436 γεωργοκτηνοτρόφων από 
το Μέτρο 1 «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης»  

Καθεστώς 8.5

ΣΗΜΕIΟ ΘEΑΣ

Μέτρο 11 

ΒΙΟΛΟΓΙΚH
ΓΕΩΡΓΙΑ 

Καθεστώς 1.3

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚH
ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ
—

Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2018 ανήλθαν στα €33.395.304, εκ των οποίων τα 
€18.451.525 αφορούσαν ευρωπαϊκή συμμετοχή. 

Από την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 οι πληρωμές 
έφτασαν τα €83.499.082, εκ των οποίων τα €45.126.389 αφορούσαν ευρωπαϊκούς πόρους. 

Η απορρόφηση των ευρωπαϊκών πιστώσεων ανήλθε στο 38% των διαθέσιμων πόρων, συμπερι-
λαμβανομένης της προκαταβολής που δόθηκε στην Κύπρο με την έγκριση του Προγράμματος. 

34,000,000 €

25,500,000 €
26,675,157 €

23,401,910 €

33,422,015 €

8,500,000 €

Έτος 2016 Έτος 2017 Έτος 2018

0 €

17,000,000 €
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 
ΜΕΤΡΩΝ
— 

Εκταρικά Μέτρα 
Προκηρύχθηκαν εντός του 2018 μαζί με την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων. Στην κατη-
γορία αυτή περιλαμβάνονται το Μέτρο 10 «Αγροπεριβαλλοντικές Υποχρεώσεις», το Μέτρο 11 
«Βιολογική γεωργία», το Μέτρο 12 «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000» και το Μέτρο 13 
«Ενισχύσεις που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα». 

Μέτρο 7 
Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές  
Ειδική προκήρυξη για τα έργα της περιοχής του Ακάμα.

Καθεστώς 7.3 
«Ευρυζωνική Υποδομή»
Ιδιαίτερα πρωτοποριακό καθεστώς, το οποίο 
προβλέπει την εγκατάσταση δωρεάν 
ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο 
στα κεντρικά σημεία των χωριών. 

Μέτρο 9 
Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών 
Προκήρυξη για οικονομική ενίσχυση των νεοσύστατων Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών.

Καθεστώς 16.1 
Στήριξη για την εγκαθίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων. 
Α’ Φάση 
Σύσταση επιχειρησιακών ομάδων οι οποίες θα εφαρμόσουν πιλοτικά προγράμματα.
 
Δράση 19.2.2 
Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων 
για μη γεωργικές δραστηριότητες. 
Δράσεις Αγροτουρισμού 
Προκηρύχθηκε από τις Ομάδες Τοπικής 
Δράσης για όλες την περιοχή παρέμβασης 
του Μέτρου Leader. 

Καθεστώς 8.4 
«Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών 
και καταστροφικών συμβάντων»

Καθεστώς 7.3

Μέτρο 19

LEADER
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ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
—

Από την αρχή του 2018, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
έθεσε ως προτεραιότητα την επίτευξη μέχρι το τέλος του 2018, όλων των στόχων που τέθηκαν 
αρχικά για σκοπούς του Πλαισίου Επίδοσης. 

Η προσπάθεια αυτή, είχε επιτυχή κατάληξη με την συμβολή των Μονάδων Εφαρμογής και του 
Οργανισμού Πληρωμών. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 πέτυχε όλους τους 
ενδιάμεσους ποσοτικούς στόχους που έθεσε κατά την έναρξη της προγραμματικής περιόδου.

ΤΡΙΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΑΑ 2014-2020
—

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφαση της ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2019, ενέκρινε την 3η τροπο-
ποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που υποβλήθηκε από τη Διαχει-
ριστική Αρχή στις 31 Δεκεμβρίου 2018. 

Η τροποποίηση αφορούσε κυρίως: 
α. την αύξηση του ποσού ενίσχυσης σε συγκεκριμένες δράσεις 
β. τον επανακαθοριμό των μειονεκτικών περιοχών
γ. ανακατανομές πόρων και άλλες τεχνικές αλλαγές

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
—

Το 2018 πραγματοποιήθηκαν θεματικές μελέτες (αξιολόγηση Μέτρου 14 «Καλή διαβίωση 
αιγοπροβάτων» και εφαρμογής Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας, υπολογισμός αγροπερι-
βαλλοντικών δεικτών). 

Επιπρόσθετα κατακυρώθηκε προσφορά για υπηρεσίες ανεξάρτητων αξιολογητών οι οποίοι 
ανέλαβαν μεταξύ άλλων την ετοιμασία της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014-2020 
(Κεφάλαιο 7 Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2018).
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ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
—

Εντός του 2018 πραγματοποιήθηκε μια ευρεία σειρά από δράσεις δημοσιότητας με σημαντικό-
τερη την προβολή δύο τηλεοπτικών σποτ που στόχευαν στη βελτίωση της αναγνωσιμότητας 
του ΠΑΑ 2014-2020. Τα θέματα των σποτ είχαν θέμα την συμβολή του ΠΑΑ 2014-2020 στην 
προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.  

Αξιοσημείωτη ήταν και η στοχευμένη δημοσιότητα της προκήρυξης των αγροπεριβαλλοντικών 
μέτρων με τη μετάδοση ειδικής ραδιοφωνικής διαφήμισης και την αποστολή ενημερωτικών επι-
στολών σε όλους του δυνητικούς δικαιούχους του Μέτρου 12 «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του 
Natura 2000».

Τηλεοπτική 
διαφήμιση

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΑΑ 2014-2020 
καθώς και την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2018 
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.paa.gov.cy

Διαχειριστική Αρχή
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Οργανισμός Πληρωμών
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
www.capo.gov.cy/ τηλ. 77771999

Μονάδες Εφαρμογής
Υπουργείο Εσωτερικών τηλ. 22409920
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού τηλ. 22867154
Τμήμα Γεωργίας τηλ. 22408519/516
Τμήμα Δασών τηλ. 22403712
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο  τηλ. 22408652





ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΓΕΩΡΓΙΚO ΤΑΜΕIΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚHΣ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2014-2020


