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Τι είναι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 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 ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου 

διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, 

συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 αναμένεται να διατεθούν μέχρι το τέλος της προ-

γραμματικής περιόδου €330,3 εκατ..  Σημειώνεται  ότι η προγραμματική περίοδος 

επεκτάθηκε χρονικά κατά δύο έτη (2021-2022) λαμβάνοντας εντός του επόμενου 

έτους (2021) πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 64,2 εκατ. ευρώ.  

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων, όπως γεωργοί, 

ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες, κυ-

βερνητικά τμήματα και άλλοι φορείς.
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Τι είναι η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης;

Κάθε έτος το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει την 

υποχρέωση να αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, 

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης στην οποία καταγράφεται η πρόοδος υλοποίησης κατά το 

προηγούμενο έτος.

Η παρούσα Έκθεση Υλοποί-

ησης καλύπτει την περίοδο 

1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δε-

κεμβρίου 2020. 

Στόχος της Συνοπτι-

κής Περίληψης (Citizen’s 

Summary) είναι η ενημέρω-

ση του ευρύτερου κοινού 

για το περιεχόμενο της Έκ-

θεσης Υλοποίησης και κατ’ 

επέκταση για την πρόοδο 

υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-

2020. 
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Πρόοδος Υλοποίησης εντός του 2020

Όπως σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έτος 2020 ήταν ένα πρωτόγνωρο έτος 

λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-2019 και των περιοριστικών μέτρων που 

λήφθηκαν από το Κράτος. Οι διαφορετικές αυτές συνθήκες που κλήθηκαν να δια-

χειριστούν οι κυπριακές αρχές επηρέασαν τους αρχικούς προγραμματισμούς που 

είχαν τεθεί αναφορικά με τη διενέργεια προκηρύξεων, την εξέταση αιτήσεων και την 

εκτέλεση των πληρωμών.

Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες υπήρξε αξιοσημείωτη πρόοδος τόσο στη διενέργεια 

νέων προκηρύξεων όσο και στην καταβολή πληρωμών προς τους δικαιούχους. 

Εντός του έτους, μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

l   Καταβολή πληρωμών ύψους €11.1 εκατ. σε 114 γεωργοκτηνοτρόφους στο 

πλαίσιο του Καθεστώτος 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις 

και τη βιωσιμότητα και των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων».

l   Καταβολή πληρωμών ύψους €1.9 εκατ. σε 39  επιχειρήσεις του μεταποιητικού 

τομέα στο πλαίσιο του Καθεστώτος 4.2 «Επενδύσεις που αφορούν τη μεταποίηση, 

την εμπορία και την ανάπτυξη γεωργικών και δασικών προϊόντων».

l   Καταβολή πληρωμών ύψους 8 εκατ. ευρώ σε 8.500 εκμεταλλεύσεις για την υλο-

ποίηση αγροπεριβαλλοντικών δράσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 10 «Γεωργοπερι-

βαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»

l   Ενίσχυση 1.493 βιοκαλλιεργητών από το Μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία» με 

ποσό 3,1 εκατ. ευρώ

l   Εκταρική ενίσχυση σε 27.000 δικαιούχους στο πλαίσιο του Μέτρου 13 «Ενί-

σχυση περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα» με ποσό 6,1 

εκατ. ευρώ.

l   Ενίσχυση 279 αιγοπροβατοτρόφων στο πλαίσιο του Μέτρου 14 «Καλή διαβίωση 

των αιγοπροβάτων» με ποσό 1,4 εκ. ευρώ

l   Συμμετοχή 308  γεωργοκτηνοτρόφων σε εκπαιδευτικά ταξίδια στο πλαίσιο του 

Καθεστώτος 1.3 με πληρωμές πέραν των 300.000 ευρώ.
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Πραγματοποιηθείσες πληρωμές

Οι πληρωμές εντός του έτους αναφοράς ανήλθαν στα €42.758.870, εκ των οποίων 

τα €22.671.098 αφορούσαν ευρωπαϊκή συμμετοχή. 

Το υψηλότερο ποσοστό πληρωμών εντός του 2020 καταγράφηκε στο Καθεστώτος 

4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των 

γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων», που αντιστοιχούσαν στο 26% των συνο-

λικών πληρωμών. Ακολούθησαν τα εκταρικά μέτρα, με τo 18,7% των πληρωμών να 

αφορά το Μ10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και το 14,3% 

το Μ13 «Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα».

Από την έναρξη της εφαρμογής του Προγράμματος μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 

οι συνολικές πληρωμές έφτασαν τα €162.264.548, εκ. των οποίων τα €86.996.978  

αφορούσαν ευρωπαϊκούς πόρους. Η απορρόφηση των ευρωπαϊκών πιστώσεων 

ανήλθε στο 69.8% των διαθέσιμων πόρων (στη βάση του συνολικού ποσού που ίσχυε 

στο τέλος του 2020), συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής που δόθηκε στην 

Κύπρο με την έγκριση του Προγράμματος.

Διάγραμμα 1: Ποσοστό πληρωμών εντός του 2020 ανά Μέτρο
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Προκηρύξεις Μέτρων 

To έτος 2020 οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για μια 

σειρά Μέτρων του Προγράμματος. Προκηρύχθηκαν τα ακόλουθα:

l Μέτρο 10: Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα  – Ετήσιες επεκτάσεις

l Μέτρο 11: Βιολογική Γεωργία (Μάρτιος 2020) – Ετήσιες Επεκτάσεις

l Μέτρο 12: Ενισχύσεις στο πλαίσιο του NATURA 2000 

l Μέτρο 13: Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα

l Μέτρο 14: Καλή διαβίωση των αιγοπροβάτων

l Μέτρο 21: Έκτακτη στήριξη γεωργών και ΜΜΕ λόγω COVID-19
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5η τροποποίηση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Η Διαχειριστική Αρχή υπέβαλε στις 3 Νοεμβρίου 2020 την 5η τροποποίηση του 

προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020, η οποία εγκρίθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Νοεμβρίου 2020. Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί δια-

βούλευση με τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ.

Κυριότερη αλλαγή που προωθήθηκε ήταν η προσθήκη του νέου Μέτρου 21 σχετικά 

με την έκτακτη προσωρινή ανακούφιση λόγω COVID-19. Οι γεωργοί και οι αγροτι-

κές επιχειρήσεις είχαν πληγεί με πρωτοφανή τρόπο από τις συνέπειες της επιδημι-

κής έξαρσης του COVID -19. Για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης εντά-

χθηκε στο ΠΑΑ 2014-2020 το νέο μέτρο που προβλέπεται με βάση τον Κανονισμό 

2020/872. Το νέο Μέτρο 21 είχε ως συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 3.766.500 

ευρώ (Κοινοτική συνεισφορά 1.996.245 ευρώ). 
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Δράσεις δημοσιότητας 

Εντός του 2020 πραγματοποιήθηκε 

μια ευρεία σειρά από δράσεις δημοσι-

ότητας μέσω δημοσιεύσεων στο δια-

δίκτυο, σε εφημερίδες και περιοδικά, 

διοργάνωση ενημερωτικών συγκε-

ντρώσεων και εκδηλώσεων προβο-

λής, συνεντεύξεις τύπου. 

Αναφέρονται ενδεικτικά οι πιο κάτω 

δράσεις:

l   Επανέκδοση του εντύπου μαγειρικής 

«Ο τόπος μας …στο πιάτο σας», το 

οποίο στοχεύει στην ανάδειξη της 

παράδοσης και των τοπικών προϊό-

ντων αναδεικνύοντας παράλληλα τη 

συμβολή του Προγράμματος

l   Διοργάνωση διαβουλεύσεων με νέ-

ους των αγροτικών περιοχών σε συ-

νεργασία με τον Οργανισμό Νεολαί-

ας Κύπρου.

l   Εκστρατεία προώθησης διαδικτυα-

κών πλατφόρμων για απευθείας δι-

άθεση των τοπικών προϊόντων από 

τους παραγωγούς.
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Δράσεις αξιολόγησης 

Το 2020 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση/ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της 

κυπριακής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών που αποτέλεσε την βάση για τον 

σχεδιασμό του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027. Επιπρόσθετα εντός του 

έτους υπολογίστηκε οι δείκτες των πουλιών γεωργικών περιοχών και κοινών που-

λιών.

Τέλος αξιοσημείωτη ήταν η διοργάνωση ειδικού εργαστηρίου αξιολόγησης σε συ-

νεργασία με το Help desk του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αξιολόγηση της Αγροτι-

κής Ανάπτυξης (EVALWORK 2020)
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παα 2014-2020  
καθώς και την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2020 μπορείτε  

να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.paa.gov.cy



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

ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 


