
1.a) CEQ01-1A - Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την καινοτομία, τη 

συνεργασία και την ανάπτυξη της βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές; 

1.a1) Κατάλογος μέτρων που συνεισφέρουν στον ΤΕ 

Primarily programmed measures/sub-measures 

Η προτεραιότητα 1 αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα του Προγράμματος, ενώ κύρια πρωτογενής 

συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 1Α αναμένεται από τα Μέτρα 01 «Δράσεις μεταφοράς γνώσης και 

ενημέρωσης» (Καθεστώτα 1.1 έως 1.3) και 16 «Συνεργασία». 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 1Α 

(μέχρι το τέλος του 2016) 

Measures/sub-measures programmed under the other FAs which show secondary contributions to FA 

1A: 

Μ01, Μ1.1, Μ1.3, Μ4.1, Μ06, Μ16, Μ16.1 

Δευτερογενής συνεισφορά αναγνωρίζεται από τα Καθεστώτα 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις 

συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων»  και 6.1 «Ενίσχυση 

πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών» (περιοχή εστίασης 2Β). 

Πίνακας 2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 

1Α (μέχρι το τέλος του 2016) 

  

 

 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 1Α (μέχρι το τέλος του 2016) 



 

Πίνακας 2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 1Α (μέχρι το τέλος του 2016) 

 

1.a2) Δεσμός μεταξύ των κριτηρίων απόφασης, των κοινών και των πρόσθετων δεικτών αποτελεσμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθεί το ΚΕΑ 

Κριτήρια απόφασης Κοινός δείκτης αποτελεσμάτων Πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων 

Τα έργα του ΠΑΑ είναι καινοτόμα και βασίζονται 

στην ανάπτυξη γνώσεων 

Σ1: Ποσοστό δαπανών δυνάμει των άρθρων 14, 15 

και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον 

αφορά τις συνολικές δαπάνες για το ΠΑΑ (τομέας 

επικέντρωσης 1Α) 

 

 

1.a3) Εφαρμοσθείσες μέθοδοι 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε περιλάμβανε τρεις διακριτές φάσεις: 

Α) Έρευνα γραφείου, συλλογή στοιχείων παρακολούθησης 

Κατά την πρώτη φάση συλλέχτηκαν πληροφορίες και στοιχεία από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση αυτού (31 Μαρτίου 2017), αλλά και στοιχεία 

παρακολούθησης του Προγράμματος. 

Βάσει των στοιχείων αυτών, μελετήθηκε η λογική της παρέμβασης, σε συνάρτηση τόσο με το ίδιο το 

Πρόγραμμα, όσο και με την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και επιβεβαιώθηκε η συνέπεια της. 

Ο έλεγχος συνάφειας ανάμεσα στο κοινό ερώτημα αξιολόγησης, στο κριτήριο αξιολόγησης και στους 

δείκτες, επιβεβαίωσε την καταλληλότητα τους χωρίς την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων και δεικτών. 

Τα ποσοτικά δεδομένα ενεργοποίησης/υλοποίησης των Μέτρων συγκεντρώθηκαν από τους υπεύθυνους 

χειριστές των Μονάδων Εφαρμογής και του Οργανισμού Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Για το σκοπό αυτό 

ετοιμάστηκαν ερωτηματολόγια ανά Μέτρο που βασίζονταν στη δομή των ζητούμενων στοιχείων που 

αποτυπώνονταν στην περσινή Ετήσια Έκθεση και δόθηκαν για συμπλήρωση. 

Οι δείκτες κοινού πλαισίου λήφθηκαν από την DG AGRI (2016 update of CAP context indicators, 

Ανακοίνωση της 7/2/2017). 

Για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος ακολουθήθηκαν οι συνιστώμενες προσεγγίσεις / υπολογιστικές 

μέθοδοι του εγγράφου εργασίας “Rural Development  Monitoring (2014-2020) – Implementation Report 



Tables” και του εγγράφου εργασίας “Target indicator fiches for Pillar II”. 

Σημειώνεται ότι λόγω της μη ενεργοποίησης του Μ16, καθώς και της μη ύπαρξης δαπανών από τις Δράσεις 

του Μ01 οι σχετικοί δείκτες είναι μηδενικοί. 

Επιπλέον μελετήθηκαν το Καθοδηγητικό Έγγραφο για την Αξιολόγηση και την ετοιμασία της Ετήσιας 

Έκθεσης με τα σχετικά παραρτήματα 10 και 11. Επίσης, τα έντυπα των Προσκλήσεων των Καθεστώτων 

(ανακοινώσεις, εγχειρίδια ενημέρωσης, έντυπα αιτήσεων), καθώς και πρόσφατες συγγενείς με το θέμα 

μελέτες βάσει των οποίων συνοψίστηκαν σχετικά ευρήματα τόσο για σκοπούς διάγνωσης/αναγνώρισης, 

όσο και σύνθεσης/συνδυασμένης εκτίμησης των διαφόρων υποστηρικτικών τεκμηρίων. 

Β) Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης προσωπικές συνεντεύξεις με τους χειριστές των Καθεστώτων, αλλά και με 

εκπροσώπους του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του γραφείου FADN. 

Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η καταγραφή της προόδου ενεργοποίησης / υλοποίησης των μέτρων, αλλά 

και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χειριστές κατά την υλοποίηση αυτών. 

Γ) Διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

Τέλος, διενεργήθηκαν πρόσθετες περιοδικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

κενά πληροφόρησης που εντοπίστηκαν κατά τη λήψη των ερωτηματολογίων και κατά τη διάρκεια 

συγγραφής της ετήσιας έκθεσης. 

 

1.a4) Ποσοτικές τιμές των δεικτών και πηγές δεδομένων 

Τύπος δείκτη Κωδικός και ονομασία 

δείκτη (μονάδα) 
Ποσοστό Τιμή 

δείκτη 

Υπολογισθείσα 

ακαθάριστη 

τιμή 

Υπολογισθείσα 

καθαρή τιμή 
Πηγές δεδομένων και πληροφοριών 

Κοινός δείκτης 

εκροών 
O1 - Ολική δημόσια δαπάνη Όχι 0,00   Πληρωμές ΚΟΑΠ 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Σ1: Ποσοστό δαπανών 

δυνάμει των άρθρων 14, 15 

και 35 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013 όσον αφορά 

τις συνολικές δαπάνες για το 

ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 

1Α) 

Ναι 0%   Διαχειριστική Αρχή 

 

1.a5) Προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πορισμάτων 

αξιολόγησης 

Τα πλείστα εκ των ποσοτικών δεδομένων προήλθαν από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΟΑΠ. Δεδομένης 

της εμπειρίας των χειριστών των Καθεστώτων και της ακρίβειας ανάκτησης των δεδομένων από τη βάση 

δεδομένων που τηρεί ο οργανισμός, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

των ποσοτικών δεδομένων. 

Ως προς τα ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από ευρήματα μελετών, εκθέσεων, αναφορών κλπ,, όλα 



είναι κατά το δυνατόν επίκαιρα και παράγονται από αξιόπιστους Ευρωπαϊκούς και όχι μόνο οργανισμούς, 

τα δε παλαιότερα έχουν συμπληρωματική χρησιμότητα, άλλοτε διαχρονικής αντίληψης και άλλοτε 

αντίληψης ύψους μεγεθών. 

 

1.a6) Απάντηση στο ερώτημα αξιολόγησης 

Μέχρι την 31/12/2016 η κατάσταση ενεργοποίησης των Μέτρων που συμβάλουν πρωτογενώς στην περιοχή 

εστίασης 1Α έχει ως ακολούθως: 

Μέτρο 01: 

Έχει δημοσιευθεί Προκήρυξη, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης €1,65εκ. (82,5% των πόρων του Μ01), με 

έναρξη υποβολής αιτήσεων την 6η Απριλίου 2016, που περιλάμβανε τα ακόλουθα Καθεστώτα: 

Α) Καθεστώς 1.1 «Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων». Υποβλήθηκαν και 

εγκρίθηκαν δύο (2) αιτήσεις προγραμμάτων κατάρτισης γεωργών, προϋπολογισμού 49.200€,  και 

ειδικότερα: 

• 1η αίτηση, προϋπολογισμού 30.000€ με Πρόγραμμα κατάρτισης στα παρακάτω θέματα:  

o Θέμα 1: Επιτραπέζια σταφύλια με 35 συμμετέχοντες, 

o Θέμα 2: Βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων  με 344 συμμετέχοντες. 

• 2η αίτηση, προϋπολογισμού 19.200€ με Πρόγραμμα κατάρτισης στα παρακάτω θέματα:  

o Θέμα 1: Έντομα και άλλοι εχθροί σε αποθηκευμένα δημητριακά και μέθοδοι αντιμετώπισης 

με 35 συμμετέχοντες, 

o Θέμα 2: Οινολογία με 17 συμμετέχοντες (όλοι άνδρες), 

o Θέμα 3:Αμπελουργία (δεν υπήρξε ακόμη συμμετοχή) 

Τα παραπάνω Προγράμματα κατάρτισης αφορούν κυρίως γεωργούς που έχουν υποβάλλει αιτήματα 

στήριξης στα Καθεστώτα 4.1 και 6.1.. 

Β) Καθεστώς 1.2 «Δράσεις ενημέρωσης και επίδειξης». Υποβλήθηκαν πέντε (5) και εγκρίθηκαν τέσσερις 

(4) αιτήσεις, προϋπολογισμού 273.283,80€,  με  το 95% του εγκεκριμένου Π/Υ  να κατευθύνεται στην 

ενίσχυση υποδομών κατάρτισης. 

Γ) Καθεστώς 1.3 «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων 

και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση». Προκηρύχθηκε τον 

Φεβρουάριο 2017 και έλαβε παράταση υποβολής αιτήσεων έως την 16η Ιουνίου 2017. 

Μέχρι την 31/12/2016 δεν έχουν εκταμιευθεί πόροι των παραπάνω Καθεστώτων, ενώ εκκρεμούν αιτήσεις 

πληρωμών ύψους 52.136,82€ (23.218,80 για το Καθεστώς 1.1 και 28.918,02€ για το Καθεστώς 1.2). 

Επιτάχυνση του ρυθμού ενεργοποίησης των Καθεστώτων του Μέτρου 01 και επόμενα σημαντική αύξηση 

του αριθμού των συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης αναμένεται μετά την έγκριση των Καθεστώτων 4.1 

και 6.1, λόγω και της σχετικής υποχρέωσης των Δικαιούχων για την απόκτηση επαρκούς επαγγελματικής 

κατάρτισης   εντός 36 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της αιτήσεων υπαγωγής στα Καθεστώτα 

(αφορά τόσο τους νέους γεωργούς που δεν διαθέτουν κατάλληλο πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, 

όσο και υφιστάμενους γεωργούς που δεν διαθέτουν τα τυπικά ή και ουσιαστικά επαγγελματικά προσόντα). 

Ανάλογη εισροή αναμένεται και με την ενεργοποίηση των Καθεστώτων  11.2 «Διατήρηση πρακτικών και 

μεθόδων βιολογικής γεωργίας» εάν είναι γεωργοί που εντάσσονται για πρώτη φορά στη βιολογική γεωργία 



και ανέλαβαν τη διαχείριση τεμαχίων που βρίσκονται ήδη σε βιολογικό στάδιο παραγωγής, καθώς του 

Καθεστώτος 14 «Καλή διαβίωση των ζώων». 

Μέτρο 16: 

Το Μέτρο Μ16, συνολικού Π/Υ  3.000.000 €, δεν έχει ενεργοποιηθεί (τα Καθεστώτα 16.1 και 16.4 

αναμένεται να  ενεργοποιηθούν στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017). 

  

Δευτερογενής συνεισφορά προκύπτει μέσω της  εφαρμογής των Καθεστώτων 4.1 και 6.1, στο βαθμό που 

αφορούν σε νέους γεωργούς που υποχρεούνται για την αξιοποίηση των ενισχύσεων να αποκτήσουν τις 

κατάλληλες δεξιότητες συμμετέχοντας σε προγράμματα κατάρτισης. 

Μέχρι την 31/12/2016  υπήρχαν 47 στηριζόμενες πράξεις δυνάμει Μέτρων που είχαν δευτερεύουσες 

συνεισφορές στην Περιοχή Εστίασης 1Α (Καθεστώτα 4.1 και 6.1), που δυνητικά ενσωματώνουν κυρίως 

παρεμβάσεις ανάπτυξης της βάσης γνώσης, ως αποτέλεσμα των σχεδιαζόμενων δράσεων. Δεν εντοπίζονται 

στα ενταγμένα έργα ισχυρός προσανατολισμός σε παρεμβάσεις καινοτομίας (οργανωτικής ή τεχνολογικής). 

Η κάλυψη της διατυπωμένης στο ΠΑΑ ανάγκης για την "Προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία για τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή", προϋποθέτει την 

επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης των Δράσεων του Μ16 και την ενίσχυση του καινοτομικού 

χαρακτήρα των λοιπών Καθεστώτων. 

Ήδη στο επίπεδο του σχεδιασμού των δράσεων των Καθεστώτων 4.1 και 6.1 υπάρχει σαφής 

προσανατολισμός σε επενδύσεις που ενσωματώνουν καινοτόμες παρεμβάσεις  εξοικονόμησης ενέργειας, 

εξοικονόμησης ύδατος και αειφόρου διαχείρισης του πόρου συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης 

του νερού καθώς επίσης και παραγωγής και χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Ήδη στο πλαίσιο της  πρώτης προκήρυξης  του Μ4.1 υποβλήθηκαν 604 αιτήσεις συνολικού επενδυτικού 

Π/Υ 159,5 εκ. € περίπου,  ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό έως το τέλος του έτους 2017 αναμένεται 

να αξιολογηθούν όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις της πρώτης προκήρυξης. 

Αντίστοιχα στο πλαίσιο της  πρώτης προκήρυξης  του Μ6.1 (περίοδος υποβολής Μάιος – Οκτώβριος 2016), 

συνολικού Π/Υ 3.500.00€ (50% των διαθέσιμων πόρων του Μέτρου), υποβλήθηκαν 270 αιτήσεις (αιτηθέν 

ποσό 5.400.000€), ενώ η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων ομοίως αναμένεται να  ολοκληρωθεί εντός 

του 2017. Το σύνολο σχεδόν των αιτητών υπέβαλε αίτηση και στο Καθεστώς 4.1 του Προγράμματος. 

  

Ιδιαίτερη προσοχή σε σχέση με τις μελλοντικές συνεισφορές των παρεμβάσεων που έχουν ή πρόκειται να 

ενεργοποιηθούν στην περιοχή εστίασης 1Α θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω: 

1. περαιτέρω ενεργοποίηση των Δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης με την υποβολή νέων 

αιτήσεων που θα καλύπτουν μεταξύ των άλλων ανάγκες μεταφοράς γνώσεων και δεξιοτήτων 

γεωργών μη Δικαιούχων Μέτρων του ΠΑΑ, 

2. διασύνδεση των υλοποιούμενων παρεμβάσεων στήριξης υποδομών που ενισχύονται μέσω του 

Καθεστώτος 1.2, με την περαιτέρω εντατικοποίηση των Δράσεων ενημέρωσης και επίδειξης στις 

υποδομές που αναπτύσσονται, 

3. κατάλληλη εκ των προτέρων μόχλευση του ενδιαφέροντος συμμετοχής σε σχήματα συνεργασίας, 

σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης  υψηλής προστιθέμενης αξίας, με την συμπερίληψη 



εξειδικευμένων πεδίων μεταφοράς γνώσεων σε θέματα καινοτομίας και τεχνικών και πρακτικών 

συνεργασιών. 

 

1.a7) Συμπεράσματα και συστάσεις 

1.a7.a) Συμπέρασμα / Σύσταση 1 

Συμπέρασμα: 

Συγκριτικά με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο σημαντικά αυξημένος στόχος του Δείκτη Εκροών, 

σε συνδυασμό με την επάρκεια των ανθρωπίνων πόρων (εκπαιδευτικό δυναμικό  των Φορέων κατάρτισης) 

και το συνολικό όγκο του εκπαιδευτικού έργου. 

 

Σύσταση: 

Αξιοποίηση όλων των πόρων, περιλαμβανομένης της περαιτέρω προσφυγής σε  εξειδικευμένους 

εξωτερικούς εμπειρογνώμονες/εκπαιδευτές, για την κάλυψη αναγκών μεταφοράς καινοτομικών 

προσεγγίσεων στην ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων  

 

1.a7.b) Συμπέρασμα / Σύσταση 2 

Συμπέρασμα: 

Αιτήματα ενίσχυσης των πόρων που διατίθενται στο Καθεστώς 1.2 

 

Σύσταση: 

Ρεαλιστική μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη της διάρκειας και του κόστους των κατά περίπτωση προγραμμάτων 

κατάρτισης, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα μη επάρκειας πόρων για την κάλυψη του Δείκτη 

Εκροών.  

 

1.a7.c) Συμπέρασμα / Σύσταση 3 

Συμπέρασμα: 

Καθυστέρηση στην Προκήρυξη των Καθεστώτων του Μέτρου 16 και ανάγκη εκ των προτέρων μόχλευσης 

του ενδιαφέροντος συμμετοχής σε σχήματα συνεργασίας 

 

Σύσταση: 

Εντατικοποίηση των δράσεων ενημέρωσης παραγωγών και κινητοποίησης λοιπών εμπλεκομένων μερών 



(ημερίδες, τεχνικές συσκέψεις και επιστημονικά forum). 

Στα προγράμματα κατάρτισης   ανεξαρτήτως θεματικής ενότητας εισαγωγή διακριτού πεδίου σχετικά με 

την προστιθέμενη αξία, το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις των συνεργασιών. 

 

1.b) CEQ02-1B - Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την ενίσχυση των δεσμών 

μεταξύ της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων, της δασοκομίας και της έρευνας και καινοτομίας, 

μεταξύ άλλων για τον σκοπό της βελτίωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποδοτικότητας; 



1.b1) Κατάλογος μέτρων που συνεισφέρουν στον ΤΕ 

Primarily programmed measures/sub-measures 

Η προτεραιότητα 1 αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα του Προγράμματος, ενώ κύρια πρωτογενής 

συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 1B αναμένεται από το Μέτρο 16 «Συνεργασία». 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 1B 

(μέχρι το τέλος του 2016) 

Μέχρι την 31/12/2016 δεν είχε ενεργοποιηθεί το Μέτρο 16. 

  

Measures/sub-measures programmed under the other FAs which show secondary contributions to FA 

1B: 

Μ01, Μ1.1, Μ1.3, Μ16 

Δευτερογενής συνεισφορά αναγνωρίζεται από τα Καθεστώτα του Μέτρου 01 και ειδικότερα τα Καθεστώτα 

1.1 «Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων», 1.2 «Δράσεις ενημέρωσης και 

επίδειξης» και 1.3  «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων 

και δασών». 

Πίνακας 2: Ο βαθμός υιοθέτησης ανά μέτρο με δευτερεύουσα συνεισφορά στον ΤΕ 1Β (μέχρι το τέλος 

του 2016) 

  

 

 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 1B (μέχρι το τέλος του 2016) 



 

Πίνακας 2: Ο βαθμός υιοθέτησης ανά μέτρο με δευτερεύουσα συνεισφορά στον ΤΕ 1Β (μέχρι το τέλος του 2016) 

 

1.b2) Δεσμός μεταξύ των κριτηρίων απόφασης, των κοινών και των πρόσθετων δεικτών αποτελεσμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθεί το ΚΕΑ 

Κριτήρια απόφασης Κοινός δείκτης αποτελεσμάτων Πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων 

Έχει καθιερωθεί μακροπρόθεσμη συνεργασία 

μεταξύ οντοτήτων στους τομείς της γεωργίας, της 

παραγωγής τροφίμων και της δασοκομίας και 

ιδρυμάτων έρευνας και καινοτομίας 

Σ2: συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που 

λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου 

συνεργασίας (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013) (ομάδες, δίκτυα/συνεργατικοί 

σχηματισμοί (clusters), πιλοτικά έργα…) (τομέας 

επικέντρωσης 1Β) 

 

Έχουν υλοποιηθεί δραστηριότητες συνεργασίας 

μεταξύ των τομέων της γεωργίας, της παραγωγής 
τροφίμων και της δασοκομίας και της έρευνας και 

καινοτομίας για τον σκοπό της βελτίωσης της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποδοτικότητας 

  

 

1.b3) Εφαρμοσθείσες μέθοδοι 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε περιλάμβανε τρεις διακριτές φάσεις: 

Α) Έρευνα γραφείου, συλλογή στοιχείων παρακολούθησης 

Κατά την πρώτη φάση συλλέχτηκαν πληροφορίες και στοιχεία από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση αυτού (31 Μαρτίου 2017), αλλά και στοιχεία 

παρακολούθησης του Προγράμματος. 

Βάσει των στοιχείων αυτών, μελετήθηκε η λογική της παρέμβασης, σε συνάρτηση τόσο με το ίδιο το 

Πρόγραμμα, όσο και με την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και επιβεβαιώθηκε η συνέπεια της. 

Ο έλεγχος συνάφειας ανάμεσα στο κοινό ερώτημα αξιολόγησης, στο κριτήριο αξιολόγησης και στους 

δείκτες, επιβεβαίωσε την καταλληλότητα τους χωρίς την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων και δεικτών. 

Τα ποσοτικά δεδομένα ενεργοποίησης/υλοποίησης των Μέτρων συγκεντρώθηκαν από τους υπεύθυνους 



χειριστές των Μονάδων Εφαρμογής και του Οργανισμού Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και του Τμήματος Γεωργίας. 

Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκαν ερωτηματολόγια ανά Μέτρο που βασίζονταν στη δομή των ζητούμενων 

στοιχείων που αποτυπώνονταν στην περσινή Ετήσια Έκθεση και δόθηκαν για συμπλήρωση. 

Επιπλέον μελετήθηκαν το Καθοδηγητικό Έγγραφο για την Αξιολόγηση και την ετοιμασία της Ετήσιας 

Έκθεσης με τα σχετικά παραρτήματα 10 και 11. Επίσης, τα έντυπα των Προσκλήσεων των Καθεστώτων 

(ανακοινώσεις, εγχειρίδια ενημέρωσης, έντυπα αιτήσεων), καθώς και πρόσφατες συγγενείς με το θέμα 

μελέτες βάσει των οποίων συνοψίστηκαν σχετικά ευρήματα τόσο για σκοπούς διάγνωσης/αναγνώρισης, 

όσο και σύνθεσης/συνδυασμένης εκτίμησης των διαφόρων υποστηρικτικών τεκμηρίων. 

Β) Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης προσωπικές συνεντεύξεις με τους χειριστές των Καθεστώτων, αλλά και με 

εκπροσώπους του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του γραφείου FADN. 

Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η καταγραφή της προόδου ενεργοποίησης / υλοποίησης των μέτρων, αλλά 

και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χειριστές κατά την υλοποίηση αυτών. 

Γ) Διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

Τέλος, διενεργήθηκαν πρόσθετες περιοδικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

κενά πληροφόρησης που εντοπίστηκαν κατά τη λήψη των ερωτηματολογίων και κατά τη διάρκεια 

συγγραφής της ετήσιας έκθεσης. 

 

1.b4) Ποσοτικές τιμές των δεικτών και πηγές δεδομένων 

Τύπος δείκτη Κωδικός και ονομασία 

δείκτη (μονάδα) 
Ποσοστό Τιμή 

δείκτη 

Υπολογισθείσα 

ακαθάριστη 

τιμή 

Υπολογισθείσα 

καθαρή τιμή 
Πηγές δεδομένων και πληροφοριών 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O16 - Αριθμός 

υποστηριζόμενων ομάδων 
ΕΣΚ, αριθμός 

υποστηριζόμενων 

δραστηριοτήτων ΕΣΚ και 
αριθμός και τύπος εταίρων 

σε ομάδες ΕΣΚ 

Όχι 0,00   Μονάδα Εφαρμογής 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O17 - Αριθμός 
υποστηριζόμενων 

δραστηριοτήτων 

συνεργασίας (εκτός των 

ΕΣΚ) 

Όχι 0,00   Μονάδα Εφαρμογής 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Σ2: συνολικός αριθμός 
πράξεων συνεργασίας που 

λαμβάνουν στήριξη στο 

πλαίσιο του μέτρου 
συνεργασίας (άρθρο 35 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1305/2013) (ομάδες, 
δίκτυα/συνεργατικοί 

σχηματισμοί (clusters), 

πιλοτικά έργα…) (τομέας 

επικέντρωσης 1Β) 

Όχι 0,00   Διαχειριστική Αρχή 

 



1.b5) Προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πορισμάτων 

αξιολόγησης 

Τα πλείστα εκ των ποσοτικών δεδομένων προήλθαν από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΟΑΠ. Δεδομένης 

της εμπειρίας των χειριστών των Καθεστώτων και της ακρίβειας ανάκτησης των δεδομένων από τη βάση 

δεδομένων που τηρεί ο οργανισμός, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

των ποσοτικών δεδομένων. 

Ως προς τα ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από ευρήματα μελετών, εκθέσεων, αναφορών κλπ,, όλα 

είναι κατά το δυνατόν επίκαιρα και παράγονται από αξιόπιστους Ευρωπαϊκούς και όχι μόνο οργανισμούς, 

τα δε παλαιότερα έχουν συμπληρωματική χρησιμότητα, άλλοτε διαχρονικής αντίληψης και άλλοτε 

αντίληψης ύψους μεγεθών. 

 

1.b6) Απάντηση στο ερώτημα αξιολόγησης 

Χαρακτηριστικό της κατάστασης της κυπριακής γεωργίας αποτελούν οι χαμηλές του επιδόσεις στην 

καινοτομία, η αδύναμη διασύνδεσή της με την έρευνα και τα χαμηλά ποσοστά χρηματοδότησής της, καθώς 

και το χαμηλό ποσοστό των γεωργών που διαθέτουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

Στο πλαίσιο της περιοχής εστίασης 1Β προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων παρεμβάσεων που 

στοχεύουν στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων και της δασοκομίας 

και της έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της βελτιωμένης περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και επίδοσης: 

1. ενίσχυση για την σύσταση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων οι οποίες θα εφαρμόζουν 

πιλοτικά προγράμματα που θα στοχεύουν μεταξύ άλλων στην ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων 

προϊόντων, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στους τομείς 

της γεωργίας και των τροφίμων, στην καλύτερη ένταξη των πρωτογενών και μεταποιημένων 

γεωργικών προϊόντων στην αλυσίδα τροφίμων και στην βελτίωση της προστιθέμενης αξίας στα 

γεωργικά προϊόντα (Μ16.1), 

2. ενίσχυση συνεργασιών για τη δημιουργία νέων εθελοντικών συστημάτων ποιότητας που σχετίζονται 

με γεωργικές και μεταποιητικές δραστηριότητες και συστήματα γεωργίας από τα οποία μπορούν να 

παράγονται εξειδικευμένα προϊόντα υψηλής ποιότητας, αναγνωρισιμότητας και εμπορικότητας, με 

πρωτεύοντα στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εμπορίας των 

γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και δευτερεύοντα τη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος 

μέσω της ανάπτυξης νέων τυποποιημένων προϊόντων/πρακτικών και διεργασιών που θα στηρίζονται 

σε προδιαγραφές (Μ16.2), 

3. στήριξη για την ανάπτυξη οριζόντιων και κάθετων συνεργασιών μεταξύ παραγόντων της αλυσίδας 

τροφίμων με σκοπό τη δημιουργία και ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και τοπικών 

αγορών, καθώς και στήριξη δράσεων προώθησης, σε τοπική κλίμακα, βραχέων αλυσίδων 

εφοδιασμού και τοπικών αγορών με επίπτωση στη μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων που 

προκύπτουν από τη διακίνηση των προϊόντων (Μ16.1 και 16.4). 

Μέσω του Μ16 θα επιδιωχθεί η διασύνδεση της έρευνας με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, η 

αποτύπωση των ιδιαίτερων διατροφικών χαρακτηριστικών των κυπριακών προϊόντων καθώς και η 

αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής για την δημιουργία καινοτόμων αγροδιατροφικών προϊόντων. 

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) προβλέπεται να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και προώθησης 

της καινοτομίας (Innovation Support Service) και θα αναλάβει το ρόλο της ενημέρωσης σχετικά με τις 



πρόνοιες και τις δυνατότητες του μέτρου και θα αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ των μελλοντικών εταίρων 

ενθαρρύνοντας τη δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων για υποβολή προτάσεων υλοποίησης 

καινοτόμων έργων. 

1. χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης των γεωργών με 

στόχο μεταξύ των άλλων την προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και βελτίωση της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Μ01). 

  

Μέχρι την 31/12/2016 η κατάσταση ενεργοποίησης των ως άνω Μέτρων έχει ως ακολούθως: 

• Το Μέτρο Μ16, συνολικού Π/Υ  3.000.000 €, δεν έχει ενεργοποιηθεί (τα Καθεστώτα 16.1 και 16.4 

αναμένεται να  ενεργοποιηθούν στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017). 

• στο Καθεστώς 1.1 υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν δύο προγράμματα κατάρτισης σε επιλεγμένους 

κλάδους της γεωργίας και τη βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ενώ η προθεσμία 

υποβολής αιτήσεων στο Καθεστώς 1.3 Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις και δάση μετατέθηκε για τον Ιούνιο 2017). 

Επόμενα μέχρι την 31/12/2016 δεν βρίσκονται σε υλοποίηση παρεμβάσεις που συνεισφέρουν στην 

ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων και της δασοκομίας και της έρευνας 

και καινοτομίας. 

Κρίσιμες προς αντιμετώπιση προκλήσεις αποτελούν η επιτάχυνση της ενεργοποίησης των παρεμβάσεων, η 

ενσωμάτωση στα προγράμματα κατάρτισης πεδίων σχετικών με την έρευνα, την καινοτομία και τα οφέλη 

των συνεργασιών, καθώς και η ανάγκη στοχευμένων παρεμβάσεων για τη μόχλευση του ενδιαφέροντος 

συμμετοχής των παραγωγών και των ερευνητικών και λοιπών φορέων στα σχήματα συνεργασιών. 

Παρά την καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του Μ16 εκτιμάται ως εφικτός ο στόχος για τον συνολικό 

αριθμό των πράξεων και του αριθμού των επιχειρησιακών ομάδων και άλλων δραστηριοτήτων συνεργασίας 

που θα λάβουν στήριξη από το ΠΑΑ. Το κύριο ζητούμενο είναι: 

• το εύρος των συνεργασιών (αριθμός και τύπος εταίρων), με τη συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού 

φάσματος των εμπλεκομένων φορέων, με έμφαση στους κρίσιμους κατά περίπτωση φορείς που 

μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στις κατά περίπτωση συνεργασίες (π.χ. ερευνητικοί 

φορείς στην περίπτωση των ΕΣΚ), 

• η ποιότητα των συνεργασιών (τύπος, περιεχόμενο και προστιθέμενη αξία των σχεδίων και των 

αποτελεσμάτων που αναμένονται και παράγονται), σε σχέση με την έρευνα και την καινοτομία, 

καθώς και  τη βελτιωμένη περιβαλλοντική διαχείριση και απόδοση.   

 

1.b7) Συμπεράσματα και συστάσεις 

1.b7.a) Συμπέρασμα / Σύσταση 1 

Συμπέρασμα: 

Καθυστέρηση στην Προκήρυξη των Καθεστώτων του Μέτρου 16 



 

Σύσταση: 

Τεχνική στήριξη του ΕΑΔ και της Μονάδας Εφαρμογής για την επιτάχυνση των διαδικασιών 

ενεργοποίησης του Καθεστώτος (ενίσχυση αριθμού εμπλεκομένων στελεχών, στήριξη δράσεων 

ευαισθητοποίησης των δυνητικών δικαιούχων, όπως προτείνονται παρακάτω) 

 

1.b7.b) Συμπέρασμα / Σύσταση 2 

Συμπέρασμα: 

Εκ των προτέρων μόχλευση του ενδιαφέροντος συμμετοχής σε σχήματα συνεργασίας   

 

Σύσταση: 

Εντατικοποίηση των δράσεων ενημέρωσης παραγωγών και κινητοποίησης λοιπών εμπλεκομένων μερών 

(ημερίδες, τεχνικές συσκέψεις και επιστημονικά forum) 

Στα προγράμματα κατάρτισης   ανεξαρτήτως θεματικής ενότητας εισαγωγή διακριτού πεδίου σχετικά με 

την προστιθέμενη αξία, το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις των συνεργασιών με εστίαση στη διασύνδεση 

των οικονομικών δραστηριοτήτων με την έρευνα και καινοτομία και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και επίδοσης των εκμεταλλεύσεων  

 

1.c) CEQ03-1C - Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει τη διά βίου μάθηση και την 

επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας; 



1.c1) Κατάλογος μέτρων που συνεισφέρουν στον ΤΕ 

Primarily programmed measures/sub-measures 

Μ01 

Η προτεραιότητα 1 αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα του Προγράμματος, ενώ κύρια πρωτογενής 

συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 1C αναμένεται από το Μέτρο 01 «Δράσεις μεταφοράς γνώσης και 

ενημέρωσης». 

  

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 1C 

(μέχρι το τέλος του 2016) 

  

Measures/sub-measures programmed under the other FAs which show secondary contributions to FA 

1C: 

Μ16 

Δευτερογενής συνεισφορά αναμένεται από το Μέτρο 16 «Συνεργασία». 

  

Πίνακας 2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 

1C (μέχρι το τέλος του 2016) 

  

Μέχρι την 31/12/2016 δεν είχε ενεργοποιηθεί το Μέτρο 

 

 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 1C (μέχρι το τέλος του 2016) 



 

Πίνακας 2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 1C (μέχρι το τέλος του 2016) 

 

1.c2) Δεσμός μεταξύ των κριτηρίων απόφασης, των κοινών και των πρόσθετων δεικτών αποτελεσμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθεί το ΚΕΑ 

Κριτήρια απόφασης Κοινός δείκτης αποτελεσμάτων Πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων 

Έχει αυξηθεί ο αριθμός του αγροτικού πληθυσμού 

που έχει ολοκληρώσει προγράμματα διά βίου 
μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης στους 

τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας 

Σ3: Συνολικός αριθμός καταρτισμένων 

συμμετεχόντων δυνάμει του άρθρου 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (τομέας 

επικέντρωσης 1Γ) 

 

 

1.c3) Εφαρμοσθείσες μέθοδοι 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε περιλάμβανε τρεις διακριτές φάσεις: 

Α) Έρευνα γραφείου, συλλογή στοιχείων παρακολούθησης 

Κατά την πρώτη φάση συλλέχτηκαν πληροφορίες και στοιχεία από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση αυτού (31 Μαρτίου 2017), αλλά και στοιχεία 

παρακολούθησης του Προγράμματος. 

Βάσει των στοιχείων αυτών, μελετήθηκε η λογική της παρέμβασης, σε συνάρτηση τόσο με το ίδιο το 

Πρόγραμμα, όσο και με την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και επιβεβαιώθηκε η συνέπεια της. 

Ο έλεγχος συνάφειας ανάμεσα στο κοινό ερώτημα αξιολόγησης, στο κριτήριο αξιολόγησης και στους 

δείκτες, επιβεβαίωσε την καταλληλότητα τους χωρίς την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων και δεικτών. 

Τα ποσοτικά δεδομένα ενεργοποίησης/υλοποίησης των Μέτρων συγκεντρώθηκαν από τους υπεύθυνους 

χειριστές των Μονάδων Εφαρμογής και του Οργανισμού Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Για το σκοπό αυτό 

ετοιμάστηκαν ερωτηματολόγια ανά Μέτρο που βασίζονταν στη δομή των ζητούμενων στοιχείων που 

αποτυπώνονταν στην περσινή Ετήσια Έκθεση και δόθηκαν για συμπλήρωση. 

Β) Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης προσωπικές συνεντεύξεις με τους χειριστές των Καθεστώτων, αλλά και με 

εκπροσώπους του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του γραφείου FADN. 

Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η καταγραφή της προόδου ενεργοποίησης / υλοποίησης των μέτρων, αλλά 



και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χειριστές κατά την υλοποίηση αυτών. 

Γ) Διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

Τέλος, διενεργήθηκαν πρόσθετες περιοδικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

κενά πληροφόρησης που εντοπίστηκαν κατά τη λήψη των ερωτηματολογίων και κατά τη διάρκεια 

συγγραφής της ετήσιας έκθεσης. 

Δεδομένης της έλλειψης στοιχείων υλοποίησης περατωμένων έργων και αντίστοιχα μηδενικών δαπανών 

μέχρι την 31/12/2016 έγινε ποιοτική εκτίμηση της πορείας υλοποίησης των παρεμβάσεων, ανταλλαγή 

απόψεων με τους χειριστές των Μέτρων και τελικά ποιοτική εκτίμηση της δυνατότητας  του ΠΑΑ να 

επιτύχει τους τεθέντες στόχους σε σχέση με τη στήριξη της δια βίου μάθησης και επαγγελματικής 

κατάρτισης στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας. 

 

1.c4) Ποσοτικές τιμές των δεικτών και πηγές δεδομένων 

Τύπος δείκτη Κωδικός και ονομασία 

δείκτη (μονάδα) 
Ποσοστό Τιμή 

δείκτη 

Υπολογισθείσα 

ακαθάριστη 

τιμή 

Υπολογισθείσα 

καθαρή τιμή 
Πηγές δεδομένων και πληροφοριών 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O12 - Αριθμός 

συμμετεχόντων σε δράσεις 

κατάρτισης 

Όχι 0,00   Μονάδα Εφαρμογής 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Σ3: Συνολικός αριθμός 

καταρτισμένων 
συμμετεχόντων δυνάμει του 

άρθρου 14 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

(τομέας επικέντρωσης 1Γ) 

Όχι 0,00   Μονάδα Εφαρμογής 

 

1.c5) Προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πορισμάτων 

αξιολόγησης 

Τα ποσοτικά δεδομένα προήλθαν από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΟΑΠ. Δεδομένης της εμπειρίας των 

χειριστών των Καθεστώτων και της ακρίβειας ανάκτησης των δεδομένων από τη βάση δεδομένων που 

τηρεί ο οργανισμός, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ποσοτικών 

δεδομένων. 

Ως προς τα ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από ευρήματα μελετών, εκθέσεων, αναφορών κλπ,, όλα 

είναι κατά το δυνατόν επίκαιρα και παράγονται από αξιόπιστους Ευρωπαϊκούς και όχι μόνο οργανισμούς, 

τα δε παλαιότερα έχουν συμπληρωματική χρησιμότητα, άλλοτε διαχρονικής αντίληψης και άλλοτε 

αντίληψης ύψους μεγεθών. 

 

1.c6) Απάντηση στο ερώτημα αξιολόγησης 

Δεν εντοπίζονται περατωμένα έργα/πράξεις που συνεισφέρουν πρωτογενώς στην εν λόγω περιοχή εστίασης 



1C. 

Για την απάντηση του Ερωτήματος γίνεται εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του ΠΑΑ στη 

συγκεκριμένη περιοχή εστίασης, με βάση την υφιστάμενη και τη μελλοντικά σχεδιαζόμενη ενεργοποίηση 

του Μέτρου Μ01. 

Εντός του 2016 προκηρύχθηκαν δύο από τα τρία Καθεστώτα  του Μ01, συνολικού ύψους 1.650.000€ (το 

82,50% των πόρων του Μέτρου). 

Ειδικότερα στο πλαίσιο του  Καθεστώτος 1.1, που απευθύνεται σε υφιστάμενους γεωργούς (κατάρτιση σε 

θέματα διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, γεωργικής λογιστικής, προγραμματισμού παραγωγής, 

μάρκετινγκ, μείωσης του κόστους παραγωγής, συσκευασίας, τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών 

προϊόντων, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος) και νέους 

γεωργούς πρώτης εγκατάστασης (επιπλέον των παραπάνω και κατάρτιση σε τεχνικές καλλιέργειας), 

υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν δύο αιτήσεις διοργάνωσης εκπαιδεύσεων από το Τμήμα Γεωργίας, συνολικού 

Π/Υ 49.200€. 

Η πρώτη αίτηση αφορά σε Προγράμματα κατάρτισης με θέματα τα  Επιτραπέζια σταφύλια και τη 

Βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων, συνολικού προϋπολογισμού 19.224,80€. 

Στην πρώτη εκπαιδευτική ενότητα (επιτραπέζια σταφύλια) που περιλαμβάνει 3 εκπαιδεύσεις διάρκειας μιας 

ημέρας συμμετέχουν 24 άτομα, ενώ στη δεύτερη (Βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων) που 

περιλαμβάνει 11 εκπαιδεύσεις διάρκειας 3 ημερών συμμετέχουν 308 άτομα. 

Η δεύτερη αίτηση αφορά σε Προγράμματα κατάρτισης με θέματα την Οινολογία, Έντομα και άλλοι εχθροί 

σε αποθηκευμένα δημητριακά και μέθοδοι αντιμετώπισης και την Αμπελουργία, συνολικού 

προϋπολογισμού 3.994,00€. 

Στην πρώτη εκπαιδευτική ενότητα (Οινολογία) διάρκειας 2 ημερών συμμετέχουν 35 άτομα, ενώ στη 

δεύτερη (Έντομα και άλλοι εχθροί σε αποθηκευμένα δημητριακά και μέθοδοι αντιμετώπισης) διάρκειας 3 

ημερών συμμετέχουν 17 άτομα. 

Ο συνολικά προβλεπόμενος αριθμός των συμμετεχόντων στις δράσεις κατάρτισης των δύο παραπάνω 

αιτήσεων ανέρχεται  στα 384 άτομα (εκ των οποίων 100 γυναίκες), μέγεθος σχετικά ικανοποιητικό σε 

σχέση με τον τελικό στόχο του ΠΑΑ (2.800 συμμετέχοντες σε δράσεις κατάρτισης). 

Επιτάχυνση του ρυθμού ενεργοποίησης του Καθεστώτος 1.1 και επόμενα σημαντική αύξηση του αριθμού 

των συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης αναμένεται μετά την έγκριση των Καθεστώτων 4.1 και 6.1, 

λόγω και της σχετικής υποχρέωσης των Δικαιούχων για την απόκτηση επαρκούς επαγγελματικής 

κατάρτισης   εντός 36 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της αιτήσεων υπαγωγής στα Καθεστώτα 

(αφορά τόσο τους νέους γεωργούς που δεν διαθέτουν κατάλληλο πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, 

όσο και υφιστάμενους γεωργούς που δεν διαθέτουν τα τυπικά ή και ουσιαστικά επαγγελματικά προσόντα). 

Συνεισφορά στον Δείκτη αναμένεται επίσης από τις υποχρεώσεις κατάρτισης που σχετίζονται την έγκριση 

συμμετοχής των γεωργών σε άλλα Μέτρα του ΠΑΑ όπως τα Καθεστώτα 11.1 «Μετατροπή από τη 

συμβατική στη βιολογική γεωργία», το Καθεστώς 11.2 «Διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής 

γεωργίας» εάν είναι γεωργοί που εντάσσονται για πρώτη φορά στη βιολογική γεωργία και ανέλαβαν τη 

διαχείριση τεμαχίων που βρίσκονται ήδη σε βιολογικό στάδιο παραγωγής, καθώς και το Καθεστώς 14 

«Καλή διαβίωση των ζώων». 

Οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι που αναλογούν στη δια βίου εκπαίδευση (Μέτρο 1) κρίνονται σχετικά 

επαρκείς για την ικανοποίηση του δείκτη εκροών, ενώ ο δείκτης των 2.800 γεωργών είναι πολλαπλάσιος 



της αντίστοιχης εκροής της προγραμματικής περιόδου 2007 -2013. Ο στόχος αυτός κρίνεται υψηλός μεν, 

αλλά επιτεύξιμος με βάση τα αποτελέσματα  της πρώτης Προκήρυξης και τις νέες εισροές από τις 

υποχρεώσεις κατάρτισης των Δικαιούχων με βάση τις σχετικές πρόνοιες των Μέτρων του ΠΑΑ. 

Ιδιαίτερη προσοχή σε σχέση με τις μελλοντικές συνεισφορές των παρεμβάσεων που έχουν ή πρόκειται να 

ενεργοποιηθούν στην περιοχή εστίασης 1C θα πρέπει να δοθεί επόμενα στα παρακάτω: 

1. η ικανοποίηση αιτήματος για μεταφορά πόρων από το Καθεστώς 1.1 στο Καθεστώς 1.2 θα πρέπει 

να αξιολογηθεί με βάση ρεαλιστικές προβλέψεις της διάρκειας και του κόστους των κατά 

περίπτωση σχεδιαζόμενων προγραμμάτων κατάρτισης του Καθεστώτος 1.1  και της εκτιμώμενης 

συμβολής του Καθεστώτος 1.2 σε όρους εκροών (αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης)  

2. θα πρέπει να εκτιμηθεί η δυνατότητα του Δικαιούχου (επάρκεια ανθρωπίνων πόρων και 

χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης των προγραμμάτων κατάρτισης) να αποκριθεί στον όγκο και τον φόρτο 

του έργου των προγραμμάτων. 

 

1.c7) Συμπεράσματα και συστάσεις 

1.c7.a) Συμπέρασμα / Σύσταση 1 

Συμπέρασμα: 

Συγκριτικά με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο σημαντικά αυξημένος στόχος του Δείκτη Εκροών, 

σε συνδυασμό με την επάρκεια των ανθρωπίνων πόρων (εκπαιδευτικό δυναμικό  των Φορέων κατάρτισης) 

και το συνολικό όγκο του εκπαιδευτικού έργου. 

 

Σύσταση: 

Αξιοποίηση όλων των πόρων, περιλαμβανομένης της περαιτέρω προσφυγής σε  εξειδικευμένους 

εξωτερικούς εμπειρογνώμονες/ εκπαιδευτές 

 

1.c7.b) Συμπέρασμα / Σύσταση 2 

Συμπέρασμα: 

Αιτήματα ενίσχυσης των πόρων που διατίθενται στο Καθεστώς 1.2 

 

Σύσταση: 

Ρεαλιστική μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη της διάρκειας και του κόστους των κατά περίπτωση προγραμμάτων 

κατάρτισης, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα μη επάρκειας πόρων για την κάλυψη του Δείκτη 

Εκροών.  

 



1.d) CEQ04-2A - Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στη βελτίωση της 

οικονομικής αποδοτικότητας, στην αναδιάρθρωση και στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη, ειδικότερα μέσω της αύξησης της συμμετοχής τους στην 

αγορά και της διαφοροποίησης της γεωργίας; 



1.d1) Κατάλογος μέτρων που συνεισφέρουν στον ΤΕ 

Primarily programmed measures/sub-measures 

  

M01, M4.1, M4.3.1, M16.1 

Πρωτογενής συνεισφορά αναγνωρίζεται από τα Καθεστώτα του Μέτρου 01 «Δράσεις μεταφοράς γνώσης 

και ενημέρωσης», καθώς και από τα Καθεστώτα 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις 

και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων», 4.3.1 «Χωροταξική κτηνοτροφική 

ανάπτυξη» και 16.1 «Στήριξη για την εγκαθίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων». 

  

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 2Α 

(μέχρι το τέλος του 2016) 

  

Measures/sub-measures programmed under the other FAs which show secondary contributions to FA 

2A: 

M3.1, M3.2, M06, M09, M14, M16.2, M16.4 

Δευτερογενής συνεισφορά σχηματίζεται από τα Μέτρα/Καθεστώτα 6.1 «Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης 

Νέων Γεωργών»), 3.1 «Ενίσχυση για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», 3.2 «Ενίσχυση για 

δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που εφαρμόζονται από Ομάδες Παραγωγών στην εσωτερική 

αγορά», Μέτρο 09 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα της γεωργίας», 

14.1  «Καλή μεταχείριση των αιγοπροβάτων μέσω της βελτίωσης της πυκνότητας του ζωικού κεφαλαίου 

και συνεχούς παροχής τροφής και νερού» και τα Καθεστώτα  16.2 «Δημιουργία νέων συστημάτων 

ποιότητας» και 16.4 «Βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές». 

  

Πίνακας 2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 

2A (μέχρι το τέλος του 2016) 

  

  

  

  

  

 



 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 2Α (μέχρι το τέλος του 2016) 

 

Πίνακας 2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 2A (μέχρι το τέλος του 2016) 

 

1.d2) Δεσμός μεταξύ των κριτηρίων απόφασης, των κοινών και των πρόσθετων δεικτών αποτελεσμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθεί το ΚΕΑ 

Κριτήρια απόφασης Κοινός δείκτης αποτελεσμάτων Πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων 

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις έχουν εκσυγχρονιστεί R1 / Σ4: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 

λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την 
αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας 

επικέντρωσης 2A) 

 

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις έχουν αναδιαρθρωθεί R1 / Σ4: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την 

αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας 

 



επικέντρωσης 2A) 

 

1.d3) Εφαρμοσθείσες μέθοδοι 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε περιλάμβανε τρεις διακριτές φάσεις: 

Α) Έρευνα γραφείου, συλλογή στοιχείων παρακολούθησης 

Κατά την πρώτη φάση συλλέχτηκαν πληροφορίες και στοιχεία από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση αυτού (31 Μαρτίου 2017), αλλά και στοιχεία 

παρακολούθησης του Προγράμματος. 

Βάσει των στοιχείων αυτών, μελετήθηκε η λογική της παρέμβασης, σε συνάρτηση τόσο με το ίδιο το 

Πρόγραμμα, όσο και με την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και επιβεβαιώθηκε η συνέπεια της. 

Ο έλεγχος συνάφειας ανάμεσα στο κοινό ερώτημα αξιολόγησης, στο κριτήριο αξιολόγησης και στους 

δείκτες, επιβεβαίωσε την καταλληλότητα τους χωρίς την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων και δεικτών. 

Τα ποσοτικά δεδομένα ενεργοποίησης/υλοποίησης των Μέτρων συγκεντρώθηκαν από τους υπεύθυνους 

χειριστές των Μονάδων Εφαρμογής και του Οργανισμού Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Για το σκοπό αυτό 

ετοιμάστηκαν ερωτηματολόγια ανά Μέτρο που βασίζονταν στη δομή των ζητούμενων στοιχείων που 

αποτυπώνονταν στην περσινή Ετήσια Έκθεση και δόθηκαν για συμπλήρωση. 

Οι δείκτες κοινού πλαισίου λήφθηκαν από την DG AGRI (2016 update of CAP context indicators, 

Ανακοίνωση της 7/2/2017). 

Για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος ακολουθήθηκαν οι συνιστώμενες προσεγγίσεις / υπολογιστικές 

μέθοδοι του εγγράφου εργασίας “Rural Development  Monitoring (2014-2020) – Implementation Report 

Tables” και του εγγράφου εργασίας “Target indicator fiches for Pillar II”. 

Επιπλέον μελετήθηκαν το Καθοδηγητικό Έγγραφο για την Αξιολόγηση και την ετοιμασία της Ετήσιας 

Έκθεσης με τα σχετικά παραρτήματα 10 και 11. Επίσης, τα έντυπα των Προσκλήσεων των Καθεστώτων 

(ανακοινώσεις, εγχειρίδια ενημέρωσης, έντυπα αιτήσεων), καθώς και πρόσφατες συγγενείς με το θέμα 

μελέτες βάσει των οποίων συνοψίστηκαν σχετικά ευρήματα τόσο για σκοπούς διάγνωσης/αναγνώρισης, 

όσο και σύνθεσης/συνδυασμένης εκτίμησης των διαφόρων υποστηρικτικών τεκμηρίων. 

Β) Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης προσωπικές συνεντεύξεις με τους χειριστές των Καθεστώτων, αλλά και με 

εκπροσώπους του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του γραφείου FADN. 

Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η καταγραφή της προόδου ενεργοποίησης / υλοποίησης των μέτρων, αλλά 

και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χειριστές κατά την υλοποίηση αυτών. 

Γ) Διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

Τέλος, διενεργήθηκαν πρόσθετες περιοδικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

κενά πληροφόρησης που εντοπίστηκαν κατά τη λήψη των ερωτηματολογίων και κατά τη διάρκεια 

συγγραφής της ετήσιας έκθεσης. 



Αριθμητικά δεδομένα που συνεκτιμήθηκαν για το Ερώτημα 04 

Κοινοί δείκτες πλαισίου   

Πίνακας 3: 17. Γεωργικές εκμεταλλεύσεις (αγροκτήματα) 

  

Η μείωση του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (35.380 το 2013 έναντι 38.860 του 2010) 

επηρεάζει την τιμή του Δείκτη Στόχου του Προγράμματος Σ4: «Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 

λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την 

αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2A)»  

 

 

Πίνακας 3: 17. Γεωργικές εκμεταλλεύσεις (αγροκτήματα) 

 

1.d4) Ποσοτικές τιμές των δεικτών και πηγές δεδομένων 

Τύπος δείκτη Κωδικός και ονομασία 

δείκτη (μονάδα) 
Ποσοστό Τιμή δείκτη Υπολογισθείσα 

ακαθάριστη 

τιμή 

Calculated 

gross value 

out of 
which 

Primary 

contribution 

Calculated gross 

value out of 

which 
Secondary 

contribution, 

including 
LEADER/CLLD 

contribution 

Υπολογισθείσα 

καθαρή τιμή 

Πηγές δεδομένων 

και πληροφοριών 

Κοινός δείκτης 

εκροών 
O1 - Ολική δημόσια δαπάνη Όχι 2.775.242,38     Πληρωμές ΚΟΑΠ 

Κοινός δείκτης 

εκροών 
O2 - Συνολική επένδυση Όχι 5.077.262,13     

Μονάδα 

Εφαρμογής 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O3 - Αριθμός 
υποστηριζόμενων 

δράσεων/πράξεων 
Όχι 35,00     

Μονάδα 

Εφαρμογής 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O4 - Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων 

Όχι 33,00     
Μονάδα 

Εφαρμογής 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O8 - Αριθμός 

υποστηριζόμενων μονάδων 

ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ) 

Όχι 27,00     
Μονάδα 

Εφαρμογής 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O12 - Αριθμός 

συμμετεχόντων σε δράσεις 

κατάρτισης 

Όχι 0,00     
Μονάδα 

Εφαρμογής 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

R1 / Σ4: Ποσοστό 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
που λαμβάνουν στήριξη στο 

πλαίσιο του ΠΑΑ για την 

Ναι 0.09%     
Διαχειριστική 

Αρχή 



πραγματοποίηση 

επενδύσεων με σκοπό την 
αναδιάρθρωση ή τον 

εκσυγχρονισμό (τομέας 

επικέντρωσης 2A) 

Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C17 - Γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις 

(αγροκτήματα) - σύνολο 

(2010) (No) 

Όχι 35.380,00     

2013 - EU 
database of CCI 

(year 2015) 

 

1.d5) Προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πορισμάτων 

αξιολόγησης 

Τα πλείστα εκ των ποσοτικών δεδομένων προήλθαν από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΟΑΠ. Δεδομένης 

της εμπειρίας των χειριστών των Καθεστώτων και της ακρίβειας ανάκτησης των δεδομένων από τη βάση 

δεδομένων που τηρεί ο οργανισμός, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

των ποσοτικών δεδομένων. 

Ως προς τα ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από ευρήματα μελετών, εκθέσεων, αναφορών κλπ,, όλα 

είναι κατά το δυνατόν επίκαιρα και παράγονται από αξιόπιστους Ευρωπαϊκούς και όχι μόνο οργανισμούς, 

τα δε παλαιότερα έχουν συμπληρωματική χρησιμότητα, άλλοτε διαχρονικής αντίληψης και άλλοτε 

αντίληψης ύψους μεγεθών. 

 

1.d6) Απάντηση στο ερώτημα αξιολόγησης 

Το Μ04 αποτελεί ένα  από τα σημαντικότερα Μέτρα του ΠΑΑ, αφού καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των 

επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από σοβαρά προβλήματα 

ανταγωνιστικότητας, όπως προέκυψε από τη SWOT ανάλυση του ΠΑΑ. Για το σκοπό αυτό, κατά τη φάση 

σχεδιασμού αποφασίσθηκε η κατανομή του 21,5% του προϋπολογισμού του Προγράμματος στο μέτρο 

αυτό. Η συνεισφορά του Μέτρου στο οριζόντιο στόχο που συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα 

επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από την εφαρμογή του καθεστώτος 4.1 και του 4.3.1 (33 και 2 ολοκληρωμένα 

έργα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου). 

Στην περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος υπάρχουν 35.380 γεωργικές εκμεταλλεύσεις δυνητικά 

επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ.  Από αυτές 

33 εκμεταλλεύσεις έλαβαν στήριξη με συνεισφορές στην περιοχή εστίασης 2Α  έως την 31.12.2016. Ο 

συνολικός αριθμός των ολοκληρωμένων πράξεων που υπάγονται σε κύρια προγραμματισθέντα μέτρα είναι 

35 (Πίνακας 1), ενώ υπήρχαν επιπλέον 14 στηριζόμενες πράξεις δυνάμει Μέτρων που είχαν δευτερεύουσες 

συνεισφορές στην Περιοχή Εστίασης 2Α. 

Συνολικά στο Καθεστώς 4.1 έχουν ενισχυθεί 39 επενδύσεις εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 

εκ των οποίων 33, που αντιστοιχούν στο 0,09% περίπου των συνολικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, έχουν 

ήδη ολοκληρωθεί. Οι τελευταίες αφορούν στον τομέα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (27 επενδύσεις) 

και των καλλιεργειών λαχανικών και μικτών εκμεταλλεύσεων (6 επενδύσεις), ενώ αναλογικά σημαντικός 

αριθμός κατευθύνθηκε στην στήριξη νέων γεωργών (14 επενδύσεις). 

Αντίστοιχα στο Καθεστώς 4.3.1 εντοπίζονται δύο (2) αιτήσεις που έχουν ολοκληρωθεί. 



Μέχρι την 31/12/2016 δεν υφίστανται περατωμένα  έργα, με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 

2Α,  του Μ01 και του Μ16. 

Το σύνολο των στηριζόμενων πράξεων που συμβάλλουν στην περιοχή εστίασης  2Α αφορούν σε σχέδια 

που μεταφέρονται από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, γεγονός που υποδηλώνει τη χαμηλή, 

στην παρούσα φάση υλοποίησης του ΠΑΑ ενσωμάτωση νέων πράξεων και των ανάλογων αποτελεσμάτων 

στην περιοχή εστίασης 2Α. 

  

Σχετικά με την πρόοδο ενεργοποίησης των παραπάνω Καθεστώτων έως το τέλος του 2016: 

Καθεστώς 4.1: 

Έχει δημοσιευθεί μία Προκήρυξη, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης €20εκ. (37,24% των πόρων του Μ04), με 

έναρξη υποβολής αιτήσεων την 9η Μαΐου 2016 και λήξη την 17η Οκτωβρίου 2016, που περιλάμβανε της 

ακόλουθες Κατηγορίες Επενδύσεων: 

• Κατηγορίες Α (Απλοποιημένο Σχέδιο Βελτίωσης)  και Β (Ολοκληρωμένη Μελέτη Οικονομικής 

Βιωσιμότητας). Στην Α' Κατηγορία (επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, 

εξοικονόμησης ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση του πόρου συμπεριλαμβανομένης και της 

αποθήκευσης του νερού, καθώς επίσης και στην παραγωγή και χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας που χρησιμοποιείται για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της εκμετάλλευσης), 

υποβλήθηκαν 35 αιτήσεις με αιτηθέν ποσό Δημόσιας Δαπάνης 280.000€ (έναντι των 4 εκ. € της 

Πρόσκλησης), ενώ στη Β΄ Κατηγορία (όλοι οι τύποι επενδύσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

της κατηγορίας Α΄, με μοναδική εξαίρεση τις επενδύσεις για διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων) 

υποβλήθηκαν 541 αιτήσεις με αιτηθέν ποσό Δημόσιας Δαπάνης 93 εκ. € περίπου (έναντι των 15 εκ. 

€ της Πρόσκλησης). 

• Κατηγορία Α (Επενδύσεις για υποδομές, συναφείς με επεξεργασία και διαχείριση 

κτηνοτροφικών αποβλήτων), στην οποία υποβλήθηκαν 28 αιτήσεις με αιτηθέν ποσό Δημόσιας 

Δαπάνης 1,8 εκ. € (έναντι του 1 εκ. € της Πρόσκλησης). 

Συνολικά στα Καθεστώτα του Μ4.1 υποβλήθηκαν 604 αιτήσεις συνολικού επενδυτικού Π/Υ 159,5 εκ. € 

περίπου, με μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αιτήσεων να παρουσιάζονται στους κλάδους της 

αιγοπροβατοτροφίας (21% των αιτήσεων), της αγελαδοτροφίας (17,55%),  των λαχανικών/αρωματικών 

(17,05%) ενώ ακολουθούν  οι αροτραίες καλλιέργειες, η πατατοκαλλιέργεια και  οι δενδρώδεις 

καλλιέργειες (11,59%, 10,43% και 9,77% αντίστοιχα). 

Επισημαίνεται ότι εκ των 127 αιτητών  του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας, οι 70 έχουν υποβάλει αίτηση 

και στο Μέτρο 6.1 "Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών. Το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης για τους 

εν λόγω αιτητές ανέρχεται στα €20 εκ. 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διαχειριστικής Αρχής, σε συνεργασία με τον ΚΟΑΠ που έχει οριστεί 

Φορέας Εφαρμογής του Καθεστώτος 4.1 έως το τέλος του έτους 2017 αναμένεται να αξιολογηθούν όλες οι 

υποβληθείσες αιτήσεις της πρώτης προκήρυξης. 

Καθεστώς 4.3.1: 

Στην πρώτη Προκήρυξη του Καθεστώτος του έτους 2016, ύψους 1 εκ. €, υποβλήθηκαν 3 αιτήσεις 

αιτούμενου Π/Υ 174.995€ και αναμένεται η έγκρισή τους. 



Μέτρο Μ01: 

Εντός του 2016 προκηρύχθηκαν δύο από τα τρία Καθεστώτα  του Μ01, συνολικού ύψους 1.650.000€ (το 

82,50% των πόρων του Μέτρου) και ειδικότερα: 

• το Καθεστώς 1.1 που απευθύνεται σε υφιστάμενους γεωργούς (κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων, γεωργικής λογιστικής, προγραμματισμού παραγωγής, μάρκετινγκ, 

μείωσης του κόστους παραγωγής, συσκευασίας, τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, 

ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος) και νέους γεωργούς 

πρώτης εγκατάστασης (επιπλέον των παραπάνω και κατάρτιση σε τεχνικές 

καλλιέργειας).  Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν δύο αιτήσεις διοργάνωσης εκπαιδεύσεων από το 

Τμήμα Γεωργίας, συνολικού Π/Υ 49.200€, η πρώτη με Προγράμματα κατάρτισης με θέματα 

τα  Επιτραπέζια σταφύλια και τη Βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων  και δεύτερη και η 

δεύτερη με θέματα Οινολογία, Αμπελουργία και Έντομα και άλλοι εχθροί σε αποθηκευμένα 

δημητριακά και μέθοδοι αντιμετώπισης. 

• Το Καθεστώς 1.2 που προέβλεπε δύο Δράσεις: Δράση (Α): δραστηριότητες ενημέρωσης μέσω 

ενημερωτικών συγκεντρώσεων, εκθέσεων, έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων και Δράση (Β): 

κατάρτιση μέσω επιδείξεων, στο χωράφι ή σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. Στο Καθεστώς 

εγκρίθηκαν 5 αιτήσεις συνολικού Π/Υ 273.283,80€, με  το 95% του εγκεκριμένου Π/Υ  να 

κατευθύνεται στην ενίσχυση υποδομών κατάρτισης. 

Καθεστώς 16.1: 

Η πρώτη Προκήρυξη αναμένεται στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017. 

  

Στα Μέτρα/Καθεστώτα με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 2Α η κατάσταση έχει ως 

ακολούθως: 

• Στο Μ06 (Καθεστώς 6.1) εντοπίζονται 14 ολοκληρωμένα έργα με πραγματοποιθείσες δαπάνες 

ύψους 200.000€, ενώ εκκρεμούν  4 Σχέδια ύψους 67.500€, όλα προερχόμενα από την  προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο. Το Μέτρο αναμένεται να δημιουργήσει ισχυρή δυναμική στην κατεύθυνση 

της δημιουργίας και ανάπτυξης οικονομικά βιώσιμων δραστηριοτήτων και σύγχρονων μονάδων με 

δυνατότητα παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το Μ06 σχετίζεται με 

το Καθεστώς 4.1 όχι ως υποχρεωτική διασύνδεση, αλλά οι αιτητές του Καθεστώτος 6.1 που 

ταυτόχρονα επιθυμούν συμμετοχή τους και στο Καθεστώς 4.1, απολαμβάνουν το μέγιστο ποσοστό 

ενίσχυσης που επιτρέπει ο κανονισμός για νέους γεωργούς προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω 

η εισδοχή τους στον τομέα. Στο πλαίσιο της  πρώτης προκήρυξης  του Καθεστώτος (περίοδος 

υποβολής Μάιος – Οκτώβριος 2016), συνολικού Π/Υ 3.500.00€ (50% των διαθέσιμων πόρων του 

Μέτρου), υποβλήθηκαν 270 αιτήσεις (αιτηθέν ποσό 5.400.000€), ενώ η διαδικασία αξιολόγησης των 

αιτήσεων αναμένεται να  ολοκληρωθεί εντός του 2017. Το σύνολο σχεδόν των αιτητών υπέβαλε 

αίτηση και στο Καθεστώς 4.1 του Προγράμματος. 

• Στο Καθεστώς 9.1 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα της γεωργίας» 

υπάρχει ένα (1) ενταγμένο έργο μεταφερόμενο από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο της 

Παγκύπριας Ένωσης Καλλιεργητών με 480 μέλη/εκμεταλλεύσεις. 

• Δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα στο Καθεστώς 14.1 «Καλή μεταχείριση των αιγοπροβάτων μέσω της 

βελτίωσης της πυκνότητας του ζωικού κεφαλαίου και συνεχούς παροχής τροφής και νερού» (η 

πρώτη προκήρυξη με προϋπολογισμό 4.000.000 € έγινε εντός του 2017 με περίοδο υποβολής 

αιτήσεων από 24 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου 2017 (η καταληκτική ημερομηνία παρατάθηκε μέχρι 



31/5/2017), καθώς και στα Καθεστώτα 16.2 και 16.4. 

  

Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη πως δεν υπάρχουν νέες εισροές με ενταγμένα έργα από Προσκλήσεις της 

νέας προγραμματικής περιόδου (καθυστέρηση στην έγκριση του ΠΑΑ και στη δημοσίευση των 

Προσκλήσεων), και δεδομένου του μικρού μεγέθους και του προσανατολισμού των επενδύσεων που 

μεταφέρονται από την  προηγούμενη προγραμματική περίοδο, μικρή εκτιμάται η μέχρι σήμερα συμβολή 

τους στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας, στην αναδιάρθρωση και στον εκσυγχρονισμό των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η αυξημένη συμμετοχή αιτητών στις πρώτες Προκηρύξεις των Μέτρων που 

συνεισφέρουν πρωτογενώς στην περιοχή εστίασης 2Α (ιδίως αυτή του Καθεστώτος 4.1), δημιουργεί βάσιμη 

ένδειξη για την επίτευξη των τιμών των Δεικτών εκροών και αποτελέσματος. 

  

Ιδιαίτερη προσοχή σε σχέση με τις μελλοντικές συνεισφορές των παρεμβάσεων που έχουν ή πρόκειται να 

ενεργοποιηθούν στην περιοχή εστίασης 2Α θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω: 

1. η ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή αιτητών στο Καθεστώς 4.1 – Κατηγορία Επενδύσεων Β 

(Ολοκληρωμένη Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας), που δημιουργεί προϋποθέσεις σημαντικής 

ώθησης στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας, στην αναδιάρθρωση και στον 

εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επίτευξης των τιμών των Δεικτών Εκροών και 

αποτλέσματος, 

2. η χαμηλή απόκριση των αιτητών στην Πρόσκληση για επενδύσεις που συμβάλλουν αμιγώς στην 

εξοικονόμηση ενέργειας, εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση του πόρου 

συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού, καθώς επίσης και στην παραγωγή και 

χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιείται για κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών των εκμεταλλεύσεων  (Καθεστώς 4.1 – Κατηγορία Επενδύσεων Α - 

Απλοποιημένο Σχέδιο Βελτίωσης), 

 

1.d7) Συμπεράσματα και συστάσεις 

1.d7.a) Συμπέρασμα / Σύσταση 2 

Συμπέρασμα: 

Η μειωμένη απόκριση των αιτούντων στην πρώτη προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1 – Κατηγορία 

Επενδύσεων Α "Κλιματικά Έξυπνη γεωργία" 

 

Σύσταση: 

Σε επόμενη προκήρυξη για το Καθεστώς 4.1 – Κατηγορία Επενδύσεων Α "΄Κλιματικά Έξυπνη Γεωργία" 

(απλοποιημένο σχέδιο βελτιώσης), τηρουμένων των σχετικών περιορισμών των Κανονισμών, να δοθούν 

ειδικά κίνητρα  συμμετοχής.  

 



1.d7.b) Συμπέρασμα / Σύσταση 3 

Συμπέρασμα: 

Το Καθεστώς 4.1 παρουσιάζει σημαντικό για το Πρόγραμμα προϋπολογισμό. 

 

Σύσταση: 

Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η στενή παρακολούθηση της υλοποίησης του Καθεστώτος, λόγω του 

μεριδίου που καταλαμβάνει αυτό στο συνολικό προϋπολογισμό του Προγράμματος. 

 

1.e) CEQ05-2B - Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την είσοδο επαρκώς 

εξειδικευμένων γεωργών στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα την ανανέωση των γενεών; 



1.e1) Κατάλογος μέτρων που συνεισφέρουν στον ΤΕ 

Primarily programmed measures/sub-measures 

  

M01, M1.2, M1.3, M6.1 

Πρωτογενής συνεισφορά αναγνωρίζεται από τα Καθεστώτα του Μέτρου 01 «Δράσεις μεταφοράς γνώσης 

και ενημέρωσης», καθώς και το Καθεστώς 6.1 «Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών». 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 2B 

(μέχρι το τέλος του 2016) 

  

Measures/sub-measures programmed under the other FAs which show secondary contributions to FA 

2Β: 

M16 

Δευτερογενώς συνεισφέρει στην περιοχή εστίασης 2Β το Καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις 

συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» και το Μ16 

«Συνεργασία». 

Πίνακας 2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 

2B (μέχρι το τέλος του 2016) 

Στους ανωτέρω πίνακες ελήφθησαν υπόψη μόνο περατωμένα έργα/πράξεις.  

 

 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 2B (μέχρι το τέλος του 2016) 

 

Πίνακας 2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 2B (μέχρι το τέλος του 2016) 

 



1.e2) Δεσμός μεταξύ των κριτηρίων απόφασης, των κοινών και των πρόσθετων δεικτών αποτελεσμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθεί το ΚΕΑ 

Κριτήρια απόφασης Κοινός δείκτης αποτελεσμάτων Πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων 

Έχει αυξηθεί το ποσοστό των επαρκώς 

εξειδικευμένων νέων γεωργών στον γεωργικό τομέα 

R3 / Σ5: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με 
επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για 

νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο 

πλαίσιο του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 2B) 

 

 

1.e3) Εφαρμοσθείσες μέθοδοι 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε περιλάμβανε τρεις διακριτές φάσεις: 

Α) Έρευνα γραφείου, συλλογή στοιχείων παρακολούθησης 

Κατά την πρώτη φάση συλλέχτηκαν πληροφορίες και στοιχεία από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση αυτού (31 Μαρτίου 2017), αλλά και στοιχεία 

παρακολούθησης του Προγράμματος. 

Βάσει των στοιχείων αυτών, μελετήθηκε η λογική της παρέμβασης, σε συνάρτηση τόσο με το ίδιο το 

Πρόγραμμα, όσο και με την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και επιβεβαιώθηκε η συνέπεια της. 

Ο έλεγχος συνάφειας ανάμεσα στο κοινό ερώτημα αξιολόγησης, στο κριτήριο αξιολόγησης και στους 

δείκτες, επιβεβαίωσε την καταλληλότητα τους χωρίς την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων και δεικτών. 

Τα ποσοτικά δεδομένα ενεργοποίησης/υλοποίησης των Μέτρων συγκεντρώθηκαν από τους υπεύθυνους 

χειριστές των Μονάδων Εφαρμογής και του Οργανισμού Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Για το σκοπό αυτό 

ετοιμάστηκαν ερωτηματολόγια ανά Μέτρο που βασίζονταν στη δομή των ζητούμενων στοιχείων που 

αποτυπώνονταν στην περσινή Ετήσια Έκθεση και δόθηκαν για συμπλήρωση. 

Οι δείκτες κοινού πλαισίου λήφθηκαν από την DG AGRI (2016 update of CAP context indicators, 

Ανακοίνωση της 7/2/2017). 

Για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος ακολουθήθηκαν οι συνιστώμενες προσεγγίσεις / υπολογιστικές 

μέθοδοι του εγγράφου εργασίας “Rural Development  Monitoring (2014-2020) – Implementation Report 

Tables” και του εγγράφου εργασίας “Target indicator fiches for Pillar II”. 

Επιπλέον μελετήθηκαν το Καθοδηγητικό Έγγραφο για την Αξιολόγηση και την ετοιμασία της Ετήσιας 

Έκθεσης με τα σχετικά παραρτήματα 10 και 11. Επίσης, τα έντυπα των Προσκλήσεων των Καθεστώτων 

(ανακοινώσεις, εγχειρίδια ενημέρωσης, έντυπα αιτήσεων), καθώς και πρόσφατες συγγενείς με το θέμα 

μελέτες βάσει των οποίων συνοψίστηκαν σχετικά ευρήματα τόσο για σκοπούς διάγνωσης/αναγνώρισης, 

όσο και σύνθεσης/συνδυασμένης εκτίμησης των διαφόρων υποστηρικτικών τεκμηρίων. 

Β) Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης προσωπικές συνεντεύξεις με τους χειριστές των Καθεστώτων, αλλά και με 

εκπροσώπους του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του γραφείου FADN. 

Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η καταγραφή της προόδου ενεργοποίησης / υλοποίησης των μέτρων, αλλά 



και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χειριστές κατά την υλοποίηση αυτών. 

Γ) Διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

Τέλος, διενεργήθηκαν πρόσθετες περιοδικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

κενά πληροφόρησης που εντοπίστηκαν κατά τη λήψη των ερωτηματολογίων και κατά τη διάρκεια 

συγγραφής της ετήσιας έκθεσης. 

Αριθμητικά δεδομένα που συνεκτιμήθηκαν για το Ερώτημα 05 

Κοινοί δείκτες πλαισίου   

Πίνακας 3: 17. Γεωργικές εκμεταλλεύσεις (αγροκτήματα) 

  

Η μείωση του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (35.380 το 2013 έναντι 38.860 του 2010) 

επηρεάζει την τιμή του Δείκτη Στόχου του Προγράμματος Σ5: «Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με 

επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του 

ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 2B)»  

 

 

Πίνακας 3: 17. Γεωργικές εκμεταλλεύσεις (αγροκτήματα) 

 

1.e4) Ποσοτικές τιμές των δεικτών και πηγές δεδομένων 

Τύπος δείκτη Κωδικός και ονομασία 

δείκτη (μονάδα) 
Ποσοστό Τιμή 

δείκτη 

Υπολογισθείσα 

ακαθάριστη 

τιμή 

Υπολογισθείσα 

καθαρή τιμή 
Πηγές δεδομένων και πληροφοριών 

Κοινός δείκτης 

εκροών 
O1 - Ολική δημόσια δαπάνη Όχι 195.000,00   Πληρωμές ΚΟΑΠ 

Κοινός δείκτης 

εκροών 
O2 - Συνολική επένδυση Όχι 195.000,00   Πληρωμές ΚΟΑΠ 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O4 - Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων 

Όχι 14,00   Μονάδα Εφαρμογής 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

R3 / Σ5: Ποσοστό 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
με επιχειρηματικό σχέδιο 

ανάπτυξης/επενδύσεις για 

νέους γεωργούς που 
λαμβάνουν στήριξη στο 

πλαίσιο του ΠΑΑ (τομέας 

επικέντρωσης 2B) 

Ναι 0.04%   Διαχειριστική Αρχή 

Κοινός δείκτης 
C17 - Γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις 
Όχι 35.380,00   2013 - EU database of CCI (year 2015) 



πλαισίου (αγροκτήματα) - σύνολο 

(2010) (No) 

 

1.e5) Προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πορισμάτων 

αξιολόγησης 

Τα πλείστα εκ των ποσοτικών δεδομένων προήλθαν από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΟΑΠ. Δεδομένης 

της εμπειρίας των χειριστών των Καθεστώτων και της ακρίβειας ανάκτησης των δεδομένων από τη βάση 

δεδομένων που τηρεί ο οργανισμός, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

των ποσοτικών δεδομένων. 

Ως προς τα ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από ευρήματα μελετών, εκθέσεων, αναφορών κλπ,, όλα 

είναι κατά το δυνατόν επίκαιρα και παράγονται από αξιόπιστους Ευρωπαϊκούς και όχι μόνο οργανισμούς, 

τα δε παλαιότερα έχουν συμπληρωματική χρησιμότητα, άλλοτε διαχρονικής αντίληψης και άλλοτε 

αντίληψης ύψους μεγεθών. 

 

1.e6) Απάντηση στο ερώτημα αξιολόγησης 

Ένα από τα σημαντικότερα διαρθρωτικά προβλήματα της κυπριακής γεωργίας, είναι η γήρανση του 

αγροτικού πληθυσμού και ειδικότερα των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα. Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 

προβλέπεται η υλοποίηση σειράς μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 2Β, που 

επιδιώκουν την προσέλκυση νέων στο γεωργικό επάγγελμα μέσα από την παροχή πολλαπλών κινήτρων και 

ειδικότερα: 

1. ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης μέσω του Μέτρου Μ06 . 

2. παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης στους νέους γεωργούς μέσω του Μέτρου Μ01 "Δράσεις 

μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης" (αποτελεί προαπαιτούμενο για την συμμετοχή στα δύο 

προαναφερθέντα μέτρα). 

Μέχρι την 31/12/2016 τα ενταγμένα έργα, με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 2Β, 

αφορούσαν αποκλειστικά ενισχύσεις που αφορούσαν αιτητές του αντίστοιχου του Μ6.1 Καθεστώτος του 

ΠΑΑ 2007-2013 (1.2) που δεν ολοκλήρωσαν  τις επενδύσεις τους για να λάβουν την τελική ενίσχυση. 

Στο πλαίσιο αυτού του Καθεστώτος ενισχύθηκαν 14 αιτήσεις, που  έλαβαν στήριξη και ολοκλήρωσαν 

επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης για νέους γεωργούς (το 0,04% του συνολικού αριθμού των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων), με αποτέλεσμα να είναι οριακή και η μεταβολή του μεριδίου των επαρκώς ειδικευμένων 

νέων αγροτών στο γεωργικό τομέα (η κατάρτιση των νέων γεωργών την περίοδο 2007-2013 αποτελούσε 

ομοίως προϋπόθεση για την υπαγωγή στα Καθεστώτα ενισχύσεων). 

Μέχρι την 31/12/2016 δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα στο Μ01 (εκδόθηκε το 2016 σχετική Πρόσκληση και 

εγκρίθηκαν 2 αιτήσεις στο Καθεστώς 1.1 και 4 αιτήσεις στο Καθεστώς 1.2). 

Σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των παραπάνω Καθεστώτων έως το τέλος του 2016: 

Καθεστώς 6.1: 

Στο πλαίσιο της  πρώτης προκήρυξης  του Καθεστώτος (περίοδος υποβολής Μάιος – Οκτώβριος 2016), 

συνολικού Π/Υ 3.500.000€ (50% των διαθέσιμων πόρων του Μέτρου), υποβλήθηκαν 270 αιτήσεις (αιτηθέν 



ποσό 5.400.000€), ενώ η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων αναμένεται να  ολοκληρωθεί εντός του 

2017. Το σύνολο σχεδόν των αιτητών υπέβαλε αίτηση και στο Καθεστώς 4.1 του Προγράμματος. 

Εκτιμάται η απόκριση των αιτητών στην ως άνω Προκήρυξη είναι αναντίστοιχη της αυξανόμενης τάσης για 

είσοδο νέων σε ηλικία παραγωγών στον πρωτογενή τομέα, λόγω των τυπικών περιορισμών που υφίστανται 

σχετικά με την υποχρέωση για πρώτη εγκατάσταση (αρκετοί νέοι σε ηλικία είχαν, στο πλαίσιο της 

οικογενειακής διαδοχής, ήδη δηλωθεί ως υπεύθυνοι εκμεταλλεύσεων). 

Μέτρο Μ01: 

Εντός του 2016 προκηρύχθηκαν δύο από τα τρία Καθεστώτα  του Μ01, συνολικού ύψους 1.650.000€ (το 

82,50% των πόρων του Μέτρου) και ειδικότερα: 

• το Καθεστώς 1.1 που απευθύνεται σε υφιστάμενους γεωργούς (κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων, γεωργικής λογιστικής, προγραμματισμού παραγωγής, μάρκετινγκ, 

μείωσης του κόστους παραγωγής, συσκευασίας, τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, 

ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος) και νέους γεωργούς 

πρώτης εγκατάστασης (επιπλέον των παραπάνω και κατάρτιση σε τεχνικές 

καλλιέργειας).  Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν δύο αιτήσεις διοργάνωσης εκπαιδεύσεων από το 

Τμήμα Γεωργίας, συνολικού Π/Υ 49.200€. 

• Το Καθεστώς 1.2 που προέβλεπε δύο Δράσεις: Δράση (Α): δραστηριότητες ενημέρωσης μέσω 

ενημερωτικών συγκεντρώσεων, εκθέσεων, έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων και Δράση (Β): 

κατάρτιση μέσω επιδείξεων, στο χωράφι ή σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. Στο Καθεστώς 

εγκρίθηκαν 4 αιτήσεις συνολικού Π/Υ 273.283,80€, με  το 95% του εγκεκριμένου Π/Υ  να 

κατευθύνεται στην ενίσχυση υποδομών κατάρτισης. 

  

Δευτερεύουσα συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 2Β προκύπτει από τα παρακάτω Καθεστώτα/Μέτρα: 

Καθεστώς 4.1: 

Στο πλαίσιο του Μέτρου Μ04  δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους του μέτρου Μ06 να υλοποιήσουν 

επενδύσεις που θα στοχεύουν στη δημιουργία σύγχρονων και ανταγωνιστικών εκμεταλλεύσεων. Οι νέοι 

γεωργοί λαμβάνουν, εκτός από σημαντική προτεραιότητα, και υψηλότερο ποσοστό ενίσχυσης επί της 

συνολικής επένδυσης. Σημειώνεται ότι το ποσοστό ενίσχυσης επί της συνολικής επένδυσης στις 

περιπτώσεις που ο δικαιούχος μετέχει ταυτόχρονα και στο Καθεστώς 6.1, είναι το μέγιστο που προβλέπεται 

από τον Κανονισμό. 

Εντός του 2016 ολοκληρώθηκαν 12 σχέδια νέων γεωργών, συνολικού προϋπολογισμού  1.926.925€ και 

Δημόσιας Δαπάνης ύψους 1.156.155€, που είχαν ενταχθεί στο αντίστοιχο του Μ4.1 Καθεστώς 1.5.1 του 

ΠΑΑ 2007-2013. 

Παράλληλα εντός του 2016 δημοσιεύθηκε Προκήρυξη, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης €20εκ. (37,24% των 

πόρων του Μ04), με έναρξη υποβολής αιτήσεων την 9η Μαΐου 2016 και λήξη την 17η Οκτωβρίου 2016, 

που απευθύνονταν τόσο σε υφιστάμενους όσο και σε νέους γεωργούς. 

Η πρώτη Προκήρυξη του Μ4.1 περιλάμβανε της ακόλουθες Κατηγορίες Επενδύσεων: 

• Κατηγορίες Α (Απλοποιημένο Σχέδιο Βελτίωσης)  και Β (Ολοκληρωμένη Μελέτη Οικονομικής 

Βιωσιμότητας). Στην Α' Κατηγορία  υποβλήθηκαν 35 αιτήσεις με αιτηθέν ποσό Δημόσιας Δαπάνης 



280.000€ (έναντι των 4 εκ. € της Πρόσκλησης), ενώ στη Β΄ Κατηγορία (όλοι οι τύποι επενδύσεων 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών της κατηγορίας Α΄, με μοναδική εξαίρεση τις επενδύσεις για 

διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων) υποβλήθηκαν 541 αιτήσεις (εκ των οποίων 127 στον κλάδο 

της αιγοπροβατοτροφίας) με αιτηθέν ποσό Δημόσιας Δαπάνης 93 εκ. € περίπου (έναντι των 15 εκ. € 

της Πρόσκλησης, εκ των οποίων 7 εκ. € αφορούν στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας). Εκ των 

127 αιτητών  του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας, οι 70 έχουν υποβάλει αίτηση και στο 

Μέτρο 6.1 "Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών. Το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης για 

τους εν λόγω αιτητές ανέρχεται στα €20 εκ. 

• Κατηγορία Α (Επενδύσεις για υποδομές, συναφείς με επεξεργασία και διαχείριση 

κτηνοτροφικών αποβλήτων), στην οποία υποβλήθηκαν 28 αιτήσεις με αιτηθέν ποσό Δημόσιας 

Δαπάνης 1,8 εκ. € (έναντι του 1 εκ. € της Πρόσκλησης). 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διαχειριστικής Αρχής, σε συνεργασία με τον ΚΟΑΠ που έχει οριστεί 

Φορέας Εφαρμογής του Καθεστώτος 4.1 έως το τέλος του έτους 2017 αναμένεται να αξιολογηθούν όλες οι 

υποβληθείσες αιτήσεις της πρώτης προκήρυξης. 

Μέτρο Μ16 "Συνεργασία" 

Δευτερογενής συνεισφορά αναμένεται και από  τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την καινοτομία, που 

προκύπτουν από το Μέτρο Μ16 "Συνεργασία" με τη συμμετοχή στο Μέτρο νεαρότερων σε ηλικία αγροτών, 

οι οποίοι είναι συνήθως πιο δεκτικοί στη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων πρακτικών. Η 

πρώτη Προκήρυξη του Μ16 αναμένεται να  ενεργοποιηθεί στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017. 

  

Η αυξημένη συμμετοχή αιτητών στις πρώτες προκηρύξεις των Καθεστώτων 6.1 και 4.1, καθώς και η 

αντίστοιχη συμμετοχή των Δικαιούχων στα πρώτα προγράμματα κατάρτισης οδηγεί στην εκτίμηση της 

επίτευξης των τιμών των Δεικτών Εκροών και Αποτελεσμάτων.  

 

1.e7) Συμπεράσματα και συστάσεις 

1.e7.a) Συμπέρασμα / Σύσταση 1 

Συμπέρασμα: 

Η αυξημένη συμμετοχή των αιτούντων στην πρώτη προκήρυξη του Καθεστώτος 6.1. 

 

Σύσταση: 

Θα πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο η αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων, ενώ παράλληλα θα πρέπει 

να σχεδιασθεί η ενεργοποίηση των λοιπών πόρων του Καθεστώτος, προκειμένου να ικανοποιηθεί  η 

αυξημένη ζήτηση από τους Δικαιούχους/νέους γεωργούς. 

 

1.e7.b) Συμπέρασμα / Σύσταση 2 

Συμπέρασμα: 



Η μεγάλη συμμετοχή των αιτούντων στην πρώτη προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1 – Κατηγορία 

Επενδύσεων Β (Ολοκληρωμένη Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας) 

 

Σύσταση: 

Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού του Καθεστώτος, προκειμένου να 

καλυφθεί μεταξύ των άλλων και η αυξημένη ζήτηση από τους Δικαιούχους/νέους γεωργούς. 

 

1.e7.c) Συμπέρασμα / Σύσταση 3 

Συμπέρασμα: 

Καθυστέρηση στην Προκήρυξη των Καθεστώτων του Μέτρου 16 

 

Σύσταση: 

Κρίσιμη η τεχνική στήριξη του ΕΑΔ και της Μονάδας Εφαρμογής για την επιτάχυνση των διαδικασιών 

ενεργοποίησης του Καθεστώτος 16.1 και παράλληλα η διενέργεια ειδικών παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης 

και μόχλευσης του ενδιαφέροντος των Δικαιούχων/νέων γεωργών (μεταξύ αυτών που τελικά οι αιτήσεις 

τους θα εγκριθούν στο πλαίσιο του Καθεστώτος 6.1) για συμμετοχή σε δράσεις συνεργασίας. 

 

1.f) CEQ06-3A - Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των υποστηριζόμενων πρωτογενών παραγωγών με την καλύτερη ενσωμάτωσή 

τους στην αλυσίδα γεωργικών προϊόντων διατροφής μέσω της ανάπτυξης συστημάτων ποιότητας, με 

την προσθήκη αξίας στα γεωργικά προϊόντα και με την προώθηση των τοπικών αγορών και των 

μικρών αλυσίδων εφοδιασμού, των ομάδων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων; 



1.f1) Κατάλογος μέτρων που συνεισφέρουν στον ΤΕ 

Primarily programmed measures/sub-measures 

M1.1, M1.3, M3.1, M3.2, M09, Μ14, Μ16. 

Πρωτογενής συνεισφορά αναγνωρίζεται από τα Καθεστώτα  1.1 «Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και 

ανάπτυξης δεξιοτήτων» και 1.3  «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και δασικών 

εκμεταλλεύσεων και δασών», 3.1 «Ενίσχυση για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» και 3.2 

«Ενίσχυση για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που εφαρμόζονται από Ομάδες Παραγωγών 

στην εσωτερική αγορά». 

Επίσης πρωτογενώς συνεισφέρουν και τα Μέτρα 09 «Σύσταση ομάδων παραγωγών», 14 «Καλή διαβίωση 

των ζώων» και 16 «Συνεργασία». 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 3Α 

(μέχρι το τέλος του 2016) 

Measures/sub-measures programmed under the other FAs which show secondary contributions to FA 

3A: 

Δεν προβλέπονται στη στρατηγική του ΠΑΑ Μέτρα με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 

3Α.  

 

 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 3Α (μέχρι το τέλος του 2016) 

 

1.f2) Δεσμός μεταξύ των κριτηρίων απόφασης, των κοινών και των πρόσθετων δεικτών αποτελεσμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθεί το ΚΕΑ 

Κριτήρια απόφασης Κοινός δείκτης αποτελεσμάτων Πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων 



Έχει αυξηθεί η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας 

από τους πρωτογενείς παραγωγούς 

R4 / Σ6: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 

λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε 
συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες 

αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις 

παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3A) 

 

Έχει αυξηθεί η συμμετοχή των πρωτογενών 

παραγωγών σε μικρές αλυσίδες εφοδιασμού και σε 

ομάδες παραγωγών και/ή σε διεπαγγελματικές 

οργανώσεις που εστιάζουν στην ποιότητα 

R4 / Σ6: Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 

λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε 

συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες 
αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις 

παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3A) 

 

 

1.f3) Εφαρμοσθείσες μέθοδοι 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε περιλάμβανε τρεις διακριτές φάσεις: 

Α) Έρευνα γραφείου, συλλογή στοιχείων παρακολούθησης 

Κατά την πρώτη φάση συλλέχτηκαν πληροφορίες και στοιχεία από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση αυτού (31 Μαρτίου 2017), αλλά και στοιχεία 

παρακολούθησης του Προγράμματος. 

Βάσει των στοιχείων αυτών, μελετήθηκε η λογική της παρέμβασης, σε συνάρτηση τόσο με το ίδιο το 

Πρόγραμμα, όσο και με την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και επιβεβαιώθηκε η συνέπεια της. 

Ο έλεγχος συνάφειας ανάμεσα στο κοινό ερώτημα αξιολόγησης, στο κριτήριο αξιολόγησης και στους 

δείκτες, επιβεβαίωσε την καταλληλότητα τους χωρίς την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων και δεικτών. 

Τα ποσοτικά δεδομένα ενεργοποίησης/υλοποίησης των Μέτρων συγκεντρώθηκαν από τους υπεύθυνους 

χειριστές των Μονάδων Εφαρμογής (Τμήμα Γεωργίας) και του Οργανισμού Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Για το 

σκοπό αυτό ετοιμάστηκαν ερωτηματολόγια ανά Μέτρο που βασίζονταν στη δομή των ζητούμενων 

στοιχείων που αποτυπώνονταν στην περσινή Ετήσια Έκθεση και δόθηκαν για συμπλήρωση. 

Επιπλέον μελετήθηκαν το Καθοδηγητικό Έγγραφο για την Αξιολόγηση και την ετοιμασία της Ετήσιας 

Έκθεσης με τα σχετικά παραρτήματα 10 και 11. Επίσης, τα έντυπα των Προσκλήσεων των Καθεστώτων 

(ανακοινώσεις, εγχειρίδια ενημέρωσης, έντυπα αιτήσεων), καθώς και πρόσφατες συγγενείς με το θέμα 

μελέτες βάσει των οποίων συνοψίστηκαν σχετικά ευρήματα τόσο για σκοπούς διάγνωσης/αναγνώρισης, 

όσο και σύνθεσης/συνδυασμένης εκτίμησης των διαφόρων υποστηρικτικών τεκμηρίων. 

Β) Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης προσωπικές συνεντεύξεις με τους χειριστές των Καθεστώτων, αλλά και με 

εκπροσώπους του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του γραφείου FADN. 

Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η καταγραφή της προόδου ενεργοποίησης / υλοποίησης των μέτρων, αλλά 

και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χειριστές κατά την υλοποίηση αυτών. 

Γ) Διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

Τέλος, διενεργήθηκαν πρόσθετες περιοδικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

κενά πληροφόρησης που εντοπίστηκαν κατά τη λήψη των ερωτηματολογίων και κατά τη διάρκεια 

συγγραφής της ετήσιας έκθεσης. 



Αριθμητικά δεδομένα που συνεκτιμήθηκαν για το Ερώτημα 06 

Κοινοί δείκτες πλαισίου   

Πίνακας 3: 17. Γεωργικές εκμεταλλεύσεις (αγροκτήματα) 

  

Η μείωση του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (35.380 το 2013 έναντι 38.860 του 2010) 

επηρεάζει την τιμή του Δείκτη Στόχου του Προγράμματος Σ6: «Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 

λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες 

εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3A)». 

 

 

Πίνακας 3: 17. Γεωργικές εκμεταλλεύσεις (αγροκτήματα) 

 

1.f4) Ποσοτικές τιμές των δεικτών και πηγές δεδομένων 

Τύπος δείκτη Κωδικός και ονομασία 

δείκτη (μονάδα) 
Ποσοστό Τιμή 

δείκτη 

Υπολογισθείσα 

ακαθάριστη 

τιμή 

Υπολογισθείσα 

καθαρή τιμή 
Πηγές δεδομένων και πληροφοριών 

Κοινός δείκτης 

εκροών 
O1 - Ολική δημόσια δαπάνη Όχι 103.212,48   Πληρωμές ΚΟΑΠ 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O3 - Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

δράσεων/πράξεων 

Όχι 1,00   Μονάδα Εφαρμογής 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O4 - Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων 

Όχι 480,00   Μονάδα Εφαρμογής 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O12 - Αριθμός 
συμμετεχόντων σε δράσεις 

κατάρτισης 
Όχι 0,00   Μονάδα Εφαρμογής 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

R4 / Σ6: Ποσοστό 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

που λαμβάνουν στήριξη για 

τη συμμετοχή τους σε 
συστήματα ποιότητας, 

τοπικές αγορές, βραχείες 

αλυσίδες εφοδιασμού και 
ομάδες/οργανώσεις 

παραγωγών (τομέας 

επικέντρωσης 3A) 

Ναι 1.36%   Διαχειριστική Αρχή 

Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C17 - Γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις 
(αγροκτήματα) - σύνολο 

(2010) (No) 

Όχι 35.380,00   2013 - EU database of CCI (year 2015) 

 



1.f5) Προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πορισμάτων 

αξιολόγησης 

Τα  ποσοτικά δεδομένα προήλθαν από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΟΑΠ και στοιχεία από τη βάση 

δεδομένων του Τμήματος Γεωργίας. Δεδομένης της εμπειρίας των χειριστών των Καθεστώτων και της 

ακρίβειας ανάκτησης των δεδομένων από τη βάση δεδομένων που τηρεί ο οργανισμός, εκτιμάται ότι δεν 

υφίσταται πρόβλημα εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ποσοτικών δεδομένων. 

Ως προς τα ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από ευρήματα μελετών, εκθέσεων, αναφορών κλπ,, όλα 

είναι κατά το δυνατόν επίκαιρα και παράγονται από αξιόπιστους Ευρωπαϊκούς και όχι μόνο οργανισμούς, 

τα δε παλαιότερα έχουν συμπληρωματική χρησιμότητα, άλλοτε διαχρονικής αντίληψης και άλλοτε 

αντίληψης ύψους μεγεθών. 

 

1.f6) Απάντηση στο ερώτημα αξιολόγησης 

Χαρακτηριστικό της θέσης των πρωτογενών παραγωγών στο οικονομικό σύστημα της Κύπρου αποτελεί η 

σε μεγάλο βαθμό εξάρτησή τους  από τους εμπόρους, η απουσία πρακτικών μεταξύ τους συνεργασιών, η 

περιορισμένη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τα οποία θα απέδιδαν προστιθέμενη αξία στα 

προϊόντα και θα βελτίωναν την ανταγωνιστικότητά τους και η απουσία μικρών τοπικών αγορών και 

βραχείων αλυσίδων. 

Στο πλαίσιο της περιοχής εστίασης 3Α προβλέπεται η υλοποίηση σειράς μέτρων που επιδιώκουν τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών για την καλύτερη ένταξή τους στη 

γεωργική αλυσίδα τροφίμων μέσω της: 

1. σύστασης και λειτουργίας ομάδων και οργανώσεων παραγωγών με τα υψηλότερα ποσοστά 

χρηματοδότησης που προβλέπονται από τον Κανονισμό (Μ09), 

2. της καλλιέργειας κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη 

συμμετοχή τους σε ομάδες και οργανώσεις για αύξηση της δύναμής τους στην αγορά (Μ01), 

3. συμμετοχής σε συστήματα ποιότητας, υποβοήθηση ταυτοποίησης των γεωργικών προϊόντων της 

πρωτογενούς παραγωγής και των μεταποιημένων σε συνδυασμό με τη δημιουργία φακέλων προς 

υποβολή σε ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας, δημιουργία  προτύπων για συμμετοχή σε εθελοντικά 

και εθνικά συστήματα και δημιουργίας βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού (Μ16), και 

4. ενθάρρυνσης νέων συμμετοχών σε συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 

(Μ03). 

  

Μέχρι την 31/12/2016 η κατάσταση ενεργοποίησης των ως άνω Μέτρων έχει ως ακολούθως: 

• στο  Καθεστώς 9.1 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα της γεωργίας» 

υπάρχει ένα (1) ενταγμένο έργο μεταφερόμενο από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο της 

Παγκύπριας Ένωσης Καλλιεργητών με 480 μέλη/εκμεταλλεύσεις. 

• στις υποβληθείσες και τελικά εγκριθείσες αιτήσεις του Μ01 (Καθεστώτα 1.1 και 1.2) δεν 

περιλαμβάνονται σχετικά προγράμματα, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Καθεστώς 1.3 

Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση μετατέθηκε για 

τον Ιούνιο 2017, 

• Τα Καθεστώτα 3.1 «Ενίσχυση για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» και 3.2 «Ενίσχυση για 



δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που εφαρμόζονται από ομάδες παραγωγών στην 

εσωτερική αγορά» του Μέτρου Μ03 προκηρύχτηκαν στο τέλος Οκτώβρη του 2016 με Π/Υ 

1.000.000 και 500.000 αντίστοιχα (ήτοι 50% του συνολικού προγραμματικού προϋπολογισμού). 

Έως τις 13/01/2017, παραλήφθηκαν 498 αιτήσεις στο Καθεστώς 3.1. Όλες οι αιτήσεις αφορούν 

προϊόντα φυτικής βιολογικής παραγωγής. Ομοίως έως τις 28/02/2017, παραλήφθηκαν 4 αιτήσεις 

στο Καθεστώς 3.2 (3 ΠΓΕ και 1 ΠΟΠ). Οι σχετικές αιτήσεις βρίσκονται στο στάδιο της 

αξιολόγησης. 

• Η πρώτη προκήρυξη του Μέτρου 14 με προϋπολογισμό 4.000.000 € έγινε εντός του 2017 με 

περίοδο υποβολής αιτήσεων από 24 Απριλίου μέχρι 5 Μαΐου 2017 (η καταληκτική ημερομηνία 

παρατάθηκε μέχρι 31/5/2017). Οι εκμεταλλεύσεις που θα εγκριθούν θα αναλάβουν ένα διετές σχέδιο 

καλής διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων. 

• Το Μέτρο της Συνεργασίας, συνολικού Π/Υ  3.000.000 €, δεν έχει ενεργοποιηθεί. Δομικά στοιχεία 

του είναι τα καθεστώτα 16.1 «Στήριξη για την εγκαθίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών 

Ομάδων», 16.2 «Δημιουργία νέων συστημάτων ποιότητας» και 16.4 «Βραχείες αλυσίδες και τοπικές 

αγορές». 

Επόμενα μέχρι την 31/12/2016 δεν βρίσκονται σε υλοποίηση παρεμβάσεις που συνεισφέρουν 

στη  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών για την καλύτερη ένταξή τους στη 

γεωργική αλυσίδα τροφίμων. 

  

Η πολυπλοκότητα και καινοτομία της προσέγγισης των παρεμβάσεων, καθώς και η πρόκληση της 

μόχλευσης του ενδιαφέροντος των παραγωγών για την ενεργητική ένταξή τους στη γεωργική αλυσίδα 

τροφίμων μέσω της συμμετοχής σε συστήματα ποιότητας, τη σύσταση ομάδων παραγωγών και τη 

δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα παραγόμενα προϊόντα με την προώθηση σε τοπικές αγορές και 

βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού   αποτελούν τα κρίσιμα ζητήματα  που πρέπει να αντιμετωπισθούν. 

Η εμπεριστατωμένη εκτίμηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων και επίτευξης των Δεικτών εκροών 

θα οριστικοποιηθεί με την ενεργοποίηση του συνόλου των Καθεστώτων. Η αρχική απόκριση των 

παραγωγών στην πρώτη Προκήρυξη των Καθεστώτων 3.1 και 3.2, καθώς και ο αριθμός των μελών της 

ενταγμένης στο Καθεστώς 9.1 οργάνωσης παραγωγών είναι ενθαρρυντική προς αυτή την κατεύθυνση. 

Κρίσιμο παραμένει το ζήτημα της ενεργοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης συναφών με τα ζητούμενα της 

περιοχής εστίασης, των Καθεστώτων του Μ16, καθώς και η απόκριση των παραγωγών στις τρέχουσες και 

μελλοντικές Προκηρύξεις των Καθεστώτων 14.1, 9.1 και του Μέτρου 16.   

 

1.f7) Συμπεράσματα και συστάσεις 

1.f7.a) Συμπέρασμα / Σύσταση 1 

Συμπέρασμα: 

Μη ενεργοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης με συναφή προς την περιοχή εστίασης αντικείμενα  

 

Σύσταση: 

Σχεδιασμός και ένταξη στα εκπαιδευτικά πεδία των  προγραμμάτων κατάρτισης των θεμάτων που 



συνδέονται με συστήματα ποιότητας, τις συνεργασίες και τη σύσταση ομάδων παραγωγών, τις βραχείες 

αλυσίδες, κοκ.  

 

1.f7.b) Συμπέρασμα / Σύσταση 2 

Συμπέρασμα: 

Αυξημένη συμμετοχή παραγωγών στην Προκήρυξη του Καθεστώτος 3.1 

 

Σύσταση: 

Θα πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο η αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων, ενώ παράλληλα θα πρέπει 

να σχεδιασθεί η ενεργοποίηση των λοιπών πόρων του Καθεστώτος, προκειμένου να ικανοποιηθεί  η 

αυξημένη ζήτηση από τους Δικαιούχους παραγωγούς και ομάδες παραγωγών. 

 

1.f7.c) Συμπέρασμα / Σύσταση 3 

Συμπέρασμα: 

Καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του Καθεστώτος 9.1 

 

Σύσταση: 

Επίλυση εκκρεμοτήτων και ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για την ενεργοποίηση του 

Καθεστώτος 

 

1.f7.d) Συμπέρασμα / Σύσταση 4 

Συμπέρασμα: 

Καθυστέρηση στην Προκήρυξη των Καθεστώτων του Μέτρου 16 

 

Σύσταση: 

Κρίσιμη η τεχνική στήριξη του ΕΑΔ και της Μονάδας Εφαρμογής για την επιτάχυνση των διαδικασιών 

ενεργοποίησης του Καθεστώτος (ενίσχυση αριθμού εμπλεκομένων στελεχών, στήριξη δράσεων 

ευαισθητοποίησης και μόχλευσης του ενδιαφέροντος των δυνητικών δικαιούχων) 

 



1.g) CEQ07-3B - Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την πρόληψη και διαχείριση 

των κινδύνων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις; 

Αυτό το ερώτημα δεν είναι σχετικό για τη συγκεκριμένη έκδοση της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης 

Δεν έχει εφαρμογή. 

1.h) CEQ08-4A - Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την αποκατάσταση, 

διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, των 

περιοχών που παρουσιάζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας υψηλής φυσικής 

αξίας και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων; 



1.h1) Κατάλογος μέτρων που συνεισφέρουν στον ΤΕ 

Primarily programmed measures/sub-measures:  

Μ 1, 8, 10, 11, 12, 13, 16 

Πρωτογενής συνεισφορά αναγνωρίζεται από πλήθος Μέτρων και ειδικότερα από τα Καθεστώτα / Δράσεις 

1.1 (Πρόγραμμα κατάρτισης στη βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων), 10.1 (10.1.4 Διατήρηση 

Μπανανοκαλλιέργειας, 10.1.6, Προστασία φυσικής βλάστησης, 10.1.8 Διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε 

παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου, 10.1.9 Διατήρηση παραδοσιακών φυλών ζώων, 10.1.10 Διαχείριση 

μελισσοσμηνών), 11.1 και 11.2 (βιολογική γεωργία), και 13.1, 13.2, 13.3 (ενισχύσεις γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων σε ορεινές περιοχές, περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα και περιοχές με ειδικά 

μειονεκτήματα). 

Πρωτογενώς συνεισφέρουν και τα Καθεστώτα 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών 

πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»» και 8.5 «Επενδύσεις οι οποίες 

βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων»», 12.1 

«Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της Οδηγίας Πλαισίου για τα Ύδατα» και 16.1 «Συνεργασία» 

χωρίς όμως να έχουν ακόμη ολοκληρωμένες δράσεις. 

Πρωτογενή συνεισφορά θα έχει και το Καθεστώς 10.1.11 «Περιβαλλοντικές δράσεις σε περιοχές υψηλής 

φυσικής αξίας» που προστέθηκε με την τροποποίηση του Προγράμματος. 

  

Πίνακας 1.1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 

4Α (έως το τέλος του 2016) 

  

Measures/sub-measures programmed under the other FAs which show secondary contributions to FA 

4A: 

Μ 3, 8.1, 10 

Δευτερογενής συνεισφορά σχηματίζεται από το Καθεστώς 3.1 ««Ενίσχυση για νέες συμμετοχές σε 

συστήματα ποιότητας, Σκέλος βιολογικής γεωργίας», το Καθεστώς 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασωδών 

εκτάσεων», καθώς και τα Καθεστώτα 10.1.2 «Αμειψισπορά», 10.1.3 «Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές 

δράσεις» και 10.1.7 «Συντήρηση ξερολιθιών». 

Δευτερογενή συνεισφορά θα έχει και το Καθεστώς 10.1.12 «Μείωση πιέσεων σε επιφανειακά ύδατα 

υποβαθμισμένης οικολογικής κατάστασης» που προστέθηκε με την τροποποίηση του Προγράμματος. 

  

Πίνακας 1.2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 

4Α 

  

  



  

 

 

Πίνακας 1.1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 4Α  (έως το τέλος του 2016) 

 

Πίνακας 1.2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 4Α 

 



1.h2) Δεσμός μεταξύ των κριτηρίων απόφασης, των κοινών και των πρόσθετων δεικτών αποτελεσμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθεί το ΚΕΑ 

Κριτήρια απόφασης Κοινός δείκτης αποτελεσμάτων Πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων 

Έχει αποκατασταθεί, διατηρηθεί και ενισχυθεί η 
βιοποικιλότητα σε εκτάσεις που υπάγονται σε 

συμβάσεις 

R6 / Σ8: Ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών 
εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις διαχείρισης 

για τη στήριξη της βιοποικιλότητας (τομέας 

επικέντρωσης 4Α) 

 

Έχει αποκατασταθεί, διατηρηθεί και ενισχυθεί η 

βιοποικιλότητα σε εκτάσεις που υπάγονται σε 

συμβάσεις 

R7 / Σ9: Ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε 

συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της 
βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων (τομέας 

επικέντρωσης 4Α) 

 

 

1.h3) Εφαρμοσθείσες μέθοδοι 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε περιλάμβανε τρεις διακριτές φάσεις ποσοτικών και 

ποιοτικών προσεγγίσεων, ενώ έγινε συστηματική προσπάθεια για τη συγκέντρωση το δυνατόν πολλών 

αριθμητικών δεδομένων: 

Α) Έρευνα γραφείου, συλλογή στοιχείων παρακολούθησης 

Κατά την πρώτη φάση συλλέχτηκαν πληροφορίες και στοιχεία από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση αυτού (31 Μαρτίου 2017), αλλά και στοιχεία 

παρακολούθησης του Προγράμματος. 

Βάσει των στοιχείων αυτών, μελετήθηκε η λογική της παρέμβασης, σε συνάρτηση τόσο με το ίδιο το 

Πρόγραμμα, όσο και με την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και επιβεβαιώθηκε η συνέπεια της. 

Ο έλεγχος συνάφειας ανάμεσα στο κοινό ερώτημα αξιολόγησης, στο κριτήριο αξιολόγησης και στους 

δείκτες, επιβεβαίωσε την καταλληλότητα τους χωρίς την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων και δεικτών. 

Τα ποσοτικά δεδομένα ενεργοποίησης/υλοποίησης των Μέτρων συγκεντρώθηκαν από τους υπεύθυνους 

χειριστές των Μονάδων Εφαρμογής και του Οργανισμού Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Για το σκοπό αυτό 

ετοιμάστηκαν ερωτηματολόγια ανά Μέτρο που βασίζονταν στη δομή των ζητούμενων στοιχείων που 

αποτυπώνονταν στην περσινή Ετήσια Έκθεση και δόθηκαν για  

συμπλήρωση. 

Οι δείκτες κοινού πλαισίου λήφθηκαν από την DG AGRI (2016 update of CAP context indicators, 

Ανακοίνωση της 7/2/2017). 

Οι αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες (AEIs) επικαιροποιήθηκαν με στοιχεία της EUROSTAT και ενισχυτικά 

αυτών, μελετήθηκαν τα επιπλέον δεδομένα του καταλόγου περιβαλλοντικών δεικτών (Environmental 

indicator catalogue) του European Environment Agency. 

Για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος ακολουθήθηκαν οι συνιστώμενες προσεγγίσεις / υπολογιστικές 

μέθοδοι του εγγράφου εργασίας “Rural Development  Monitoring (2014-2020) – Implementation Report 

Tables” και του εγγράφου εργασίας “Target indicator fiches for Pillar II”. 

Επιπλέον μελετήθηκαν το Καθοδηγητικό Έγγραφο για την Αξιολόγηση και την ετοιμασία της Ετήσιας 



Έκθεσης με τα σχετικά παραρτήματα 10 και 11. Επίσης, τα έντυπα των Προσκλήσεων των Καθεστώτων 

(ανακοινώσεις, εγχειρίδια ενημέρωσης, έντυπα αιτήσεων), καθώς και πρόσφατες συγγενείς με το θέμα 

μελέτες βάσει των οποίων συνοψίστηκαν σχετικά ευρήματα τόσο για σκοπούς διάγνωσης/αναγνώρισης, 

όσο και σύνθεσης/συνδυασμένης εκτίμησης των διαφόρων υποστηρικτικών τεκμηρίων. 

  

Β) Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης προσωπικές συνεντεύξεις με τους χειριστές των Καθεστώτων, αλλά και με 

εκπροσώπους του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του γραφείου FADN. 

Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η καταγραφή της προόδου ενεργοποίησης / υλοποίησης των μέτρων, αλλά 

και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χειριστές κατά την υλοποίηση αυτών. 

  

Γ) Διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

Τέλος, διενεργήθηκαν πρόσθετες περιοδικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

κενά πληροφόρησης που εντοπίστηκαν κατά τη λήψη των ερωτηματολογίων και κατά τη διάρκεια 

συγγραφής της ετήσιας έκθεσης. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μέτρα/καθεστώτα στα οποία έχει κατανεμηθεί σημαντικό μέρος του 

προϋπολογισμού του Προγράμματος (ήτοι Μ10, Μ13). 

  

Σχετικά με το μείζον θέμα της βιοποικιλότητας, σημειώνεται ότι η ποιοτική αξιολόγηση δεν μπορεί να 

εξετάσει στιγμιότυπα στην πορεία της εξέλιξης της. Μοναδικά γεγονότα σε μικροπεριβάλλοντα τα οποία 

μπορεί να είναι τυχαία ή συνέπεια φυσικών καταστροφών και να επηρεάσουν οικοσυστήματα ή είδη, δεν 

μπορούν να αξιολογηθούν παρά μόνο με επιτόπια έρευνα και παρακολούθηση τους. Σημειώνεται ακόμη ότι 

τα οικοσυστήματα και η βιοποικιλότητα κατεξοχήν παρακολουθούνται βάσει της κατάστασης διατήρησης 

κινδυνεύοντων ή απειλούμενων ειδών. Παρόλα αυτά οι επιπτώσεις σε άλλα είδη (που δεν υπόκεινται σε 

παρακολούθηση) μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμα και μη προβλέψιμα αποτελέσματα για το οικοσύστημα. 

  

Αριθμητικά δεδομένα που συνεκτιμήθηκαν για το Ερώτημα 8 

Κοινός δείκτης πλαισίου 34: περιοχές του δικτύου Natura 2000  

Κοινός δείκτης πλαισίου 35 : Δείκτης για τα πτηνά αγρών 

  

Στις 3 Απριλίου 2017, υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος και του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου σχετικά με το Δείκτη Πουλιών Γεωργικών 

Περιοχών (Farmland Bird Indicator) και το Δείκτη Κοινών Πουλιών για το έτος 2017.  

  



Chart - Proportion of species assessments in each conservation status class per Member State 

  

Από τα στοιχεία του European Environment Agency για την περίοδο 2007-2012, προκύπτει ότι το 70% 

περίπου των ειδών βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ ένα 15% περίπου σε μέτρια κακή και κακή (για ένα 

επίσης 15% η κατάσταση τους είναι άγνωστη). 

  

Λοιποί δείκτες κοινού πλαισίου 

18 Γεωργική έκταση 

19 Γεωργική έκταση με βιολογικές καλλιέργειες 

29 Δάση και λοιπές δασικές εκτάσεις (FOWL) (000) 

31 Κάλυψη της γης 

33 Ένταση καλλιέργειας 

36 Κατάσταση διατήρησης γεωργικών οικοτόπων (λειμώνες) 

38 Προστατευόμενα δάση 

  

Πρόσθετοι δείκτες 

• Αριθμός ειδών χλωρίδας και πανίδας στη συμβασιοποιημένη έκταση. 

Μη διαθέσιμος. 

  

• Ποσοστό αύξησης / μείωσης των ειδών χλωρίδας και πανίδας στην υπό διαχείριση έκταση (και στην 

περιοχή του προγράμματος) ανάλογα με το είδος, ανάμεσα στα οποία και εκείνα που βρίσκονται σε 

κίνδυνο. 

Μη διαθέσιμος. 

  

• Επάρκεια των περιοχών που έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους 

οικοτόπους: 46% (2013) 

  

Ποιοτικός δείκτης 

Τυπολογία δράσεων που ευνοούν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των τοπίων. 



Βλ. παρακάτω τη σχετική παρουσίαση. 

  

  

 

 

Κοινός δείκτης πλαισίου 34: περιοχές του δικτύου Natura 2000  

 

Κοινός δείκτης πλαισίου 35 : Δείκτης για τα πτηνά αγρών 

 

Chart - Proportion of species assessments in each conservation status class per Member State 

 

18 Γεωργική έκταση 



 

19 Γεωργική έκταση με βιολογικές καλλιέργειες 

 

29 Δάση και λοιπές δασικές εκτάσεις (FOWL) (000) 

 

31 Κάλυψη της γης 

 

33 Ένταση καλλιέργειας 

 

36 Κατάσταση διατήρησης γεωργικών οικοτόπων (λειμώνες) 

 

38 Προστατευόμενα δάση 

 

1.h4) Ποσοτικές τιμές των δεικτών και πηγές δεδομένων 

Τύπος δείκτη Κωδικός και ονομασία 

δείκτη (μονάδα) 
Ποσοστό Τιμή 

δείκτη 

Υπολογισθείσα 

ακαθάριστη 

τιμή 

Υπολογισθείσα 

καθαρή τιμή 
Πηγές δεδομένων και πληροφοριών 



Κοινός δείκτης 

εκροών 

O6 - Υποστηριζόμενη 

φυσική περιοχή (ha) 
Όχι 12.431,38   Πληροφοριακό σύστημα ΚΟΑΠ 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O7 - Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

συμβάσεων 

Όχι 199,00   Πληροφοριακό σύστημα ΚΟΑΠ 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

R6 / Σ8: Ποσοστό δασών 

ή λοιπών δασικών 
εκτάσεων που υπάγονται 

σε συμβάσεις 

διαχείρισης για τη 
στήριξη της 

βιοποικιλότητας (τομέας 

επικέντρωσης 4Α) 

Όχι     

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

R7 / Σ9: Ποσοστό 

γεωργικής γης που 

υπάγεται σε συμβάσεις 
διαχείρισης για τη 

στήριξη της 

βιοποικιλότητας και/ή 
των τοπίων (τομέας 

επικέντρωσης 4Α) 

Ναι 1.73%   
Πληροφοριακό σύστημα ΚΟΑΠ 

EUROSTAT 

Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C34 - Περιοχές του 

δικτύου Natura 2000 - 

ποσοστό της εδαφικής 
έκτασης (2013) (% of 

territory) 

Ναι 25.85%   2013 - EU database of CCI (year 2015) 

Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C34 - Περιοχές του 

δικτύου Natura 2000 - 

ποσοστό ΧΓΕ 
(συμπεριλαμβάνεται και 

ο φυσικός βοσκότοπος) 

(2013) (% of UAA) 

Ναι 6%   2013 - EU database of CCI (year 2014) 

Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C34 - Περιοχές του 

δικτύου Natura 2000 - 

ποσοστό συνολικής 
δασικής έκτασης (2013) 

(% of forest area) 

Ναι 50.46%   2013 - EU database of CCI (year 2014) 

 

1.h5) Προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πορισμάτων 

αξιολόγησης 

Τα πλείστα εκ των ποσοτικών δεδομένων προήλθαν από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΟΑΠ. 

Δεδομένης της εμπειρίας των χειριστών των καθεστώτων και της ακρίβειας ανάκτησης των δεδομένων από 

τη βάση δεδομένων που τηρεί ο οργανισμός, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας των ποσοτικών δεδομένων. 

Ως προς τα ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από ευρήματα μελετών, εκθέσεων, αναφορών κλπ, όλα 

είναι κατά το δυνατόν επίκαιρα και παράγονται από αξιόπιστους Ευρωπαϊκούς και όχι μόνο οργανισμούς 

(κατεξοχήν υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωβουλής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος κ.α.), τα δε παλαιότερα έχουν συμπληρωματική χρησιμότητα, άλλοτε διαχρονικής 

αντίληψης, άλλοτε αντίληψης ύψους μεγεθών και άλλοτε συγκριτικής αντίληψης για αντίστοιχα μεγέθη 

άλλων κρατών μελών. 



 

1.h6) Απάντηση στο ερώτημα αξιολόγησης 

Η Κυπριακή ύπαιθρος, δεδομένης της πλούσιας βιοποικιλότητας και το πλήθος των οικότοπων, χρήζει 

στοχευμένης και συστηματικής προστασίας. Τα αγρο – οικοσυστήματα, ο σχηματισμός των οποίων 

καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα καλλιεργούμενα είδη, παίζουν έναν εξίσου σημαντικό ρόλο αφού 

συμβάλλουν στην βελτιστοποίηση των μικροκλιματικών και εδαφικών διαφοροποιήσεων. 

Η γεωγραφική θέση και η «απομόνωσή» της Κύπρου λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα έχει οδηγήσει στην 

διαφοροποίηση των ειδών και κατά συνέπεια στον καθορισμό της βιοποικιλότητας (π.χ. 140 ενδημικά 

φυτά). 

Στο εν λόγω περιβάλλον ασκούνται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις προερχόμενες κατεξοχήν από 

ανθρωπογενείς παράγοντες (π.χ. τουριστική ανάπτυξη, οικιστική επέκταση, διεύρυνση του οδικού δικτύου, 

πυρκαγιές, παραβατικές δραστηριότητες κ.α.). Ενδεικτική είναι η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την εξασφάλιση της εφαρμογής των απαγορεύσεων θήρας για τα προστατευόμενα είδη πτηνών. 

  

Η πρόσφατη επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Κύπρο [SWD (2017) 36 

final, 3.2.2017], παρουσιάζει ότι το 2013 η κατάσταση των προστατευόμενων ειδών ήταν κατά 69% 

ικανοποιητική και κατά 15% μη ικανοποιητική. 

Διάγραμμα 1: Κατάσταση των προστατευόμενων ειδών το 2013 - Κύπρος (α) 

Διάγραμμα 2: Κατάσταση των προστατευόμενων ειδών το 2013 - Κύπρος (β) 

Η εξέταση των δεικτών κοινού πλαισίου, «έκταση της γεωργικής γης υπό περιβαλλοντικές δεσμεύσεις», 

«γεωργική γη σε δίκτυο Natura 2000» και «έκταση βιολογικής γεωργίας», δίνει την ακόλουθη εικόνα. 

Η συνολική γεωργική γη υπό περιβαλλοντικές δεσμεύσεις καταλάμβανε το 2006 το 19% και το 2009 το 9% 

της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης. Η χρονική υστέρηση για το μέγεθος αυτό είναι 

απαγορευτική πλαισίου αναφοράς ή οποιωνδήποτε συμπερασμάτων. 

Η έκταση του δικτύου Natura 2000 το 2015 αντιστοιχούσε στο 25,9% της συνολικής επικράτειας, ήτοι 

περισσότερο από το ¼ της υπαίθρου. Η τιμή του δείκτη επάρκειας (46%) των περιοχών που έχουν 

προσδιοριστεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικοτόπους υπογραμμίζει μεν ένα σημαντικό 

ζήτημα, το οποίο όμως υπεκφεύγει της ευθύνης του Προγράμματος.  

  

Πϊνακας 1: Περιοχές NATURA 2000. 

Το 2014 το ποσοστό της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης εντός δικτύου Natura ήταν 6%, ενώ 

το αντίστοιχο ποσοστό της συνολικής δασικής έκτασης ήταν 50,5%. 

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μία σταθερή αύξηση των εκτάσεων βιολογικής γεωργίας. Πιο 

συγκεκριμένα, από το 2010 μέχρι το 2015 σημειώθηκε αύξηση των  πιστοποιημένων και υπό μετατροπή 

εκτάσεων της τάξης του 47,6%. Η πιστοποιημένη και υπό μετατροπή έκταση το 2015 καταλάμβανε το 3,7% 



της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης. 

Η παράλληλη συνεισφορά των καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες για την «πράσινη ενίσχυση», οι αιτητές που η έκταση της αρόσιμης γης τους, είναι 

ίση ή υπερβαίνει τα 100 δεκάρια ή έχουν μόνιμους βοσκότοπους και δικαιούνται ενίσχυση, είναι 

υποχρεωμένοι να τηρούν συγκεκριμένες γεωργικές πρακτικές: α) διαφοροποίηση καλλιεργειών, β) διατήρηση 

περιοχής οικολογικής εστίασης στη γεωργική έκταση και γ) διατήρηση των μόνιμων βοσκότοπων. 

Όταν η έκταση της αρόσιμης γης μιας εκμετάλλευσης καλύπτει περισσότερα από 150 δεκάρια, οι αιτητές 

διασφαλίζουν ότι μια έκταση αντιστοιχούσα τουλάχιστον στο 5% της αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης, που 

δήλωσε ο γεωργός, αποτελεί «περιοχή οικολογικής εστίασης». Στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν ως 

περιοχές οικολογικής εστίασης είναι: α) γη υπό αγρανάπαυση, β) χαρακτηριστικά τοπίου που είναι τα 

μεμονωμένα δέντρα με διάμετρο κόμης τουλάχιστον 4 μέτρα, γ) ζώνες ανάσχεσης όπου δεν υπάρχει γεωργική 

παραγωγή, δ) καλλιέργειες με ικανότητες δέσμευσης αζώτου οι οποίες συμβάλλουν στο στόχο βελτίωσης της 

βιοποικιλότητας, ε) εκτάρια αγροδασοκομικών εκτάσεων που έλαβαν ή λαμβάνουν στήριξη από το καθεστώς 

που αφορά την εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων, στ) αναδασωμένες εκτάσεις. 

Σε ότι αφορά στη διατήρηση περιβαλλοντικά ευαίσθητων «μόνιμων βοσκοτόπων», οι γεωργοί που διαθέτουν 

στην εκμετάλλευση τους μόνιμους βοσκότοπους που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι υποχρεούνται να μην 

τους μετατρέψουν και να μην τους οργώσουν. 

Οι γεωργοί επίσης, για να λαμβάνουν γεωργικές επιδοτήσεις, υποχρεούνται σε «πολλαπλή συμμόρφωση» που 

είναι οι ελάχιστες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν. Αυτές οι ελάχιστες υποχρεώσεις αφορούν 

τις Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (13 κανονισμοί και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και τις Καλές 

Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες (σύνολο πρακτικών που πρέπει να χρησιμοποιούν οι γεωργοί κατά 

την αξιοποίηση του εδάφους με στόχο να αποφευχθεί η εγκατάλειψη ή η υποβάθμιση της γεωργικής γης). 

  

Η αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας που σχετίζεται με την άσκηση της γεωργίας 

και της δασοκομίας αποτελεί έμπρακτη προτεραιότητα στον σχεδιασμό του Προγράμματος. Τα καθεστώτα 

μεταφοράς γνώσης για την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικότερων μεθόδων άσκησης της γεωργίας, τα μέτρα 

βελτίωσης και ανάπτυξης των δασών, τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, η στήριξης της βιολογικής 

γεωργίας, η ενίσχυση των παραγωγών με εκτάσεις εντός του δικτύου ΝΑΤURA 2000, η ενίσχυση περιοχών 

που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα και το μέτρο για την συνεργασία, εκτιμάται βάσιμα ότι 

θα συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.  

Το Μέτρο 10 έχει ένα προγραμματικό προϋπολογισμό της τάξης των 60.000.000 ευρώ αντιπροσωπεύοντας 

το 25% του Προγράμματος. Η πρώτη προκήρυξη που έγινε το 2015 αφορούσε τα Καθεστώτα 10.1.1, 

10.1.2, 10.1.3 και 10.1.9, για τα οποία έγιναν 12.086 αιτήσεις με αιτηθέν ποσό 7.887.810 ευρώ. Με τη 

δεύτερη προκήρυξη που έγινε το 2016 (10/3/2016-13/6/2016) για όλα τα Προγραμματικά Καθεστώτα, έγινε 

υποδοχή 13.629 αιτήσεων με αιτηθέν ποσό 8.000.000 ευρώ. Τον Οκτώβριο του 2016 ξεκίνησαν οι 

πληρωμές προς τους αιτητές του 2015. 

Το Μέτρο 11 έχει προγραμματικό προϋπολογισμό ύψους 14.000.000 ευρώ. Αντίστοιχα με το Μέτρο 10 

έχουν γίνει 2 προσκλήσεις (το 2015 και το 2016) στο πλαίσιο των οποίων το αιτηθέν ποσό ανήλθε 

αθροιστικά στα 3.850.000 ευρώ. 

Το Μέτρο 13 έχει προϋπολογισμό 38.000.000 ευρώ. Στις 2 προκηρύξεις (2015 και 2016) υποβλήθηκαν 

κατά μέσο όρο 23.900 αιτήσεις. Μέχρι 31/12/2016 είχαν πραγματοποιηθεί πληρωμές της τάξης των 14,691 



εκατ. ευρώ. 

Το Μέτρο 1 έχει προγραμματικό προϋπολογισμό 2.000.000 Ευρώ. Στο Καθεστώς 1.1. «Δράσεις 

Επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων» (προγραμματικού προϋπολογισμού 1.350.000 

ευρώ), εντός του 2016 υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν δύο (2) αιτήσεις διοργάνωσης εκπαιδεύσεων από το 

Τμήμα Γεωργίας, συνολικού Π/Υ 49.200€. Η 1η με Π/Υ 30.000€ περιλάμβανε 2 Προγράμματα κατάρτισης, 

ένα εκ των οποίων αφορούσε «βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων»  με 344 συμμετέχοντες. 

  

Πιο αναλυτικά, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει καθεστώτα με πολύ ισχυρή και ισχυρή θετική επίδραση στη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας. Τέτοια είναι τα παρακάτω: 

  

Καθεστώτα – Αριθμός αιτήσεων – Αιτηθείσες Εκτάσεις 

• 10.1.1Α  Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα φυλλοβόλα [1.423 αιτήσεις, 711 ha] 

• 10.1.1Β Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στις ελιές [2.040 αιτήσεις, 2.525 ha] 

• 10.1.1Γ Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα εσπεριδοειδή [957 αιτήσεις, 1.631 ha] 

• 10.1.1Δ Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στις καλλιέργειες παραδοσιακού τοπίου 

[2.337 αιτήσεις, 2.432 ha] 

• 10.1.1Ε & 10.1.1Ζ Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων και κλαδοκάθαρος στα αμπέλια 

[3.435 αιτήσεις, 4.180 ha] και [1.840 αιτήσεις, 2.480 ha] 

• 10.1.3Α Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας (Ολοκληρωμένη 

Διαχείριση Παραγωγής και διαχείριση υπολειμμάτων κονδύλων στις Πατάτες) [367 αιτήσεις, 

2.876.25 ha] 

• 10.1.3Β Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των Εσπεριδοειδών 

(Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής και τοποθέτηση εντομοπαγίδων στα Εσπεριδοειδή) [237 

αιτήσεις, 1.500 ha] 

• 10.1.4 Διατήρηση μπανανοκαλλιέργειας [210 αιτήσεις, 231,85 ha] 

• 10.1.6 Προστασία φυσικής βλάστησης και χαρακτηριστικών του τοπίου, για σκοπούς 

βιοποικιλότητας και μείωσης της διάβρωσης.       

• 10.1.7 Συντήρηση υφιστάμενων ξερολιθιών εντός αγροτεμαχιών [15 αιτήσεις, 6,32 ha] 

• 10.1.8 Διατήρηση ποικιλιών αμπέλου [198 αιτήσεις, 144,23 ha] 

• 10.1.9 Διατήρηση παραδοσιακών φυλών ζώων [114 αιτήσεις, 4848 ζώα] 

• 10.1.10 Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα 

πτηνά [290 αιτήσεις, 38.913 μελίσσια] 

• 11.1 Μετατροπή από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία [εκτάσεις που πληρώθηκαν 761,37 ha] 

• 11.2 Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας [εκτάσεις που πληρώθηκαν 1.054,88 ha] 

• 12.1.1 Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 2000 και 

περιοχές συνεκτικότητας 

• 12.1.2 Διαχείριση Βοσκοτόπων 

• 13.1  Ορεινές Περιοχές [7.236 αιτήσεις κατά μέσο όρο ετησίως] 

• 13.2 Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα [17.602 αιτήσεις κατά μέσο όρο ετησίως] 

• 13.3 Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα [2.257 αιτήσεις κατά μέσο όρο ετησίως 

  



Καθεστώτα – Εγκρίσεις - Πληρωμές 

• 10.1.1, Έχουν δοθεί 7.823 εγκρίσεις, ποσού ύψους 3,049 εκατ. ευρώ και πραγματοποιηθεί 

πληρωμές 2,958 εκατ. ευρώ 

• 10.1.2, Έχουν δοθεί 50 εγκρίσεις, ποσού ύψους 428.421 ευρώ και πραγματοποιηθεί πληρωμές 

451.091,65 ευρώ 

• 10.1.3, Έχουν δοθεί 429 εγκρίσεις, ποσού ύψους 1,398 εκατ. ευρώ και πραγματοποιηθεί 

πληρωμές 1,383 εκατ. ευρώ 

• 10.1.8, Έχουν δοθεί 101 εγκρίσεις, ποσού ύψους 16.539,60 ευρώ και πραγματοποιηθεί 

πληρωμές 15.444,05 ευρώ 

• 10.1.9, Έχουν δοθεί 98 εγκρίσεις, ποσού ύψους 361.480,13 ευρώ και πραγματοποιηθεί 

πληρωμές 354.766,73 

• 13.1 Έχουν δοθεί εγκρίσεις της τάξης των 2,817 εκατ. ευρώ και πραγματοποιηθεί πληρωμές 

2,580 εκατ. ευρώ 

• 13.2 Έχουν δοθεί εγκρίσεις της τάξης των 12,584 εκατ. ευρώ και πραγματοποιηθεί πληρωμές 

11,300 εκατ. ευρώ 

• 13.3 Έχουν δοθεί εγκρίσεις της τάξης των 1,026 εκατ. ευρώ και πραγματοποιηθεί πληρωμές 

0,811 εκατ. ευρώ 

  

Εκτάσεις (Καθεστώτα 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.8) 

• Ως προς τις εκτάσεις 7.378,92 ha ήτοι 6,75% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης υπάγεται σε 

συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της 

διάβρωσης του εδάφους. 

• 3.423,89 ha ήτοι 3,14% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης 

για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων. 

• 75,18 ha ήτοι 0,07% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για 

τη στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων 

  

Εκτάσεις Μέτρου 11 

• 1.816,25 ha ήτοι 1,67% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης 

για τη στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων. 

  

Εκτάσεις Μέτρου 13   

• Εκτάσεις της τάξης των 17.309 ha έχουν υποστηριχθεί από τα τρία καθεστώτα του Μέτρου. 

  

Σε όρους δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων: 

• Μέχρι 31/12/2016, η συνολική έκταση που υπάγονταν σε διαχείριση μέσω των Μέτρων 8, 10, 11 

και 13, ανέρχονταν σε ………. ha, ήτοι ……% της συνολικής γεωργικής γης. 

• Μέσω 8.501 συμβάσεων του Μέτρου 10 παρέχονταν στήριξη σε εκτάσεις της τάξης των 12.431,38 



ha. 

• Το ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγονταν σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της 

βιοποικιλότητας και/ ή των τοπίων ήταν 0,07%. 

  

Συνάγεται λοιπόν το συμπέρασμα ότι στον σχεδιασμό του Προγράμματος δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 

εξειδικεύοντας καθεστώτα που συνεισφέρουν πολύ ισχυρά και ισχυρά στην προστασία της 

βιοποικιλότητας. Οι στόχοι και το μίγμα των δράσεων της πλειονότητας των καθεστώτων λειτουργούν 

θετικά. Ακόμη πιο ισχυρή θετική επιρροή διαμορφώνουν τα στοχευμένης μορφής ανωτέρω καθεστώτα 

πρωτογενούς συνεισφοράς. 

Αν και επί του παρόντος οι δείκτες αποτελέσματος δεν αναδεικνύουν μία ευμενή εικόνα, εν γένει 

προεξοφλείται ότι η πλήρης υλοποίηση αναμένεται να σχηματίσει μία σημαντική ωφέλεια για το βιοτικό 

περιβάλλον, στο βαθμό φυσικά που δεν συμβούν εξωγενή δυσμενή γεγονότα. Για μεν το δείκτη 

αποτελέσματος R6/T8, αυτό θα συμβεί με την υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων του Καθεστώτος 8.5, 

για δε το δείκτη R7/T9 με την περαιτέρω υλοποίηση των Μέτρων 10, 11 και 12. 

 

 

 

Κατάσταση των προστατευόμενων ειδών το 2013 - Κύπρος (α) 

 

Διάγραμμα 2: Κατάσταση των προστατευόμενων ειδών το 2013 - Κύπρος (β) 



 

Πϊνακας 1: Περιοχές NATURA 2000 

 

1.h7) Συμπεράσματα και συστάσεις 

1.h7.a) Συμπέρασμα / Σύσταση 1 

Συμπέρασμα: 

Τα καθεστώτα που αφορούν σε γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα συμβάλλουν στην προστασία της 

βιοποικιλότητας μέσω των πρακτικών που εφαρμόζονται και μειώνουν τις επιπτώσεις που θα είχε η 

εντατική γεωργία στο οικοσύστημα.  

 

Σύσταση: 

Δεδομένου ότι ο περιορισμός της χρήσης φυτοφαρμάκων σε τυχαία ή μερικώς στοχευμένα τμήματα 

έκτασης δεν έχει μεγάλο αποτέλεσμα, σκόπιμο είναι, για να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα, 

τα μέτρα να εστιάζουν σε συγκεκριμένες ευαίσθητες περιοχές. Θα πρέπει λόγου χάριν να δοθεί βαρύτητα 

τόσο στις ορεινές περιοχές όσο και σε αυτές που εμφανίζουν μεγάλες κλίσεις (απομονωμένες θέσεις – 

σπάνια είδη και θέσεις φωλεασμού πτηνών). 

 

1.h7.b) Συμπέρασμα / Σύσταση 2 

Συμπέρασμα: 

Τα καθεστώτα που αφορούν στην προώθηση της βιολογικής γεωργίας ενισχύουν τη διατήρηση και 

ανάπτυξη της βιοποικιλότητας, καθώς τα αγροτεμάχια όπου εφαρμόζονται ήπιες καλλιεργητικές μέθοδοι 

κατά κανόνα μπορούν να: 

• διατηρήσουν / δημιουργήσουν ειδικά οικοσυστήματα 

• εμπλουτίσουν υπό προϋποθέσεις τη βιοποικιλότητα 

παρέχουν καταφύγιο και πηγές τροφής για την πανίδα και ορνιθοπανίδα. 

 

Σύσταση: 

Δεδομένου ότι οι πιστοποιημένες εκτάσεις βιολογικής γεωργίας και οι υπό μετάβαση αντιπροσωπεύουν το 

3,7% του συνόλου (2015), θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αύξηση του εν λόγω ποσοστού, ώστε να 

προκύψουν μεγαλύτερα αποτελέσματα προς αυτή την κατεύθυνση. Το μέτρο με άλλα λόγια θα πρέπει να 

υλοποιηθεί με ισχυρή δημοσιότητα και ταχείς ρυθμούς προκειμένου η μεταβατική περίοδος για τα 

αγροτεμάχια να διανυθεί κατά το δυνατόν περισσότερο εντός της χρονικής διάρκειας του Προγράμματος. 



 

1.h7.c) Συμπέρασμα / Σύσταση 3 

Συμπέρασμα: 

Η συμβολή των καθεστώτων στο κριτήριο αξιολόγησης εξαρτάται από το βαθμό υλοποίησης δράσεων σε 

περιοχές Natura, περιοχές γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας ή προστατευόμενων ευρωπαϊκών τοπίων. 

Δεδομένης της μεγάλης κάλυψης που έχουν οι εν λόγω περιοχές επί της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης, 

η εκτίμηση είναι ότι η θετική επίδραση έχει ωφέλιμο πεδίο. 

 

Σύσταση: 

Η αυτοματοποίηση, στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού Πληρωμών, της σύνδεσης των δαπανών 

με τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε περιοχές Natura, θα διευκολύνει τη με ακρίβεια εκτίμηση των 

θετικών επιπτώσεων από τις δράσεις του ΠΑΑ για την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της 

βιοποικιλότητας. 

 

1.h7.d) Συμπέρασμα / Σύσταση 4 

Συμπέρασμα: 

Ο δείκτης αποτελέσματος R6/T8 έχει μηδενική τιμή. Ο δείκτης R7/T9 υπολείπεται του στόχου κατά 7,33 

μονάδες. 

 

Σύσταση: 

Η δημοσιότητα για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα θα πρέπει να είναι πολύπλευρη και συνεχής. 

 

1.h7.e) Συμπέρασμα / Σύσταση 5 

Συμπέρασμα: 

 

Σύσταση: 

Συστήνεται να αποτυπωθεί στο Πρόγραμμα, η δευτερογενής επίδραση του Καθεστώτος 3.1 στην περιοχή 

επικέντρωσης 4Α λόγω της στήριξης του εν λόγω Καθεστώτος, μεταξύ άλλων, και στη βιολογική γεωργία. 

 

1.i) CEQ09-4B - Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει τη βελτίωση της διαχείρισης 

των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων; 



1.i1) Κατάλογος μέτρων που συνεισφέρουν στον ΤΕ 

Primarily programmed measures/sub-measures:  

Μ 1, 8, 10, 11, 12, 13, 16 

Πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 4Β έχουν τα Καθεστώτα/Δράσεις 10.1.1 «Μηχανική 

καταπολέμηση», 10.1.3 «Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας και των 

εσπεριδοειδών»), 11.1 και 11.2 (βιολογική γεωργία), 13.1, 13.2 και 13.3 (ενισχύσεις γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων σε ορεινές περιοχές, περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα και περιοχές με ειδικά 

μειονεκτήματα). 

Για το Καθεστώς 1.1 υπάρχει 1 έγκριση προγράμματος κατάρτισης βιολογικής γεωργίας. 

Πρωτογενή συνεισφορά, χωρίς ακόμη να υπάρχουν εγκρίσεις και ολοκληρωμένες δράσεις, έχουν τα 

Καθεστώτα 8.4, 8.5, 12.1 και 16.1 

Πρωτογενή συνεισφορά θα έχει και το Καθεστώς 10.1.12 «Μείωση πιέσεων σε επιφανειακά ύδατα 

υποβαθμισμένης οικολογικής κατάστασης» που προστέθηκε με την τροποποίηση του Προγράμματος. 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης Μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 

4Β (έως το τέλος του 2016) 

  

Measures/sub-measures programmed under the other FAs which show secondary contributions to FA 

4B[1]:  

Μ 3, 10 

Δευτερογενής συνεισφορά σχηματίζεται από τα Μέτρα 3 και 10. 

Ειδικότερα, από το Καθεστώς 10.1.2 (αμειψισπορά στις πατάτες και στα σιτηρά), ενώ δευτερογενή 

συνεισφορά θα σχηματίσουν στο μέλλον τα Καθεστώτα 3.1, 10.1.4 και 10.1.5 (και 10.1.11 νέο Καθεστώς), 

αλλά έως 31/12/2016 δεν είχαν ολοκληρωμένα έργα. 

Πίνακας 2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 

4Β 

  

 



 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης Μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 4Β  (έως το τέλος του 2016) 

 

Πίνακας 2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 4Β 

 

1.i2) Δεσμός μεταξύ των κριτηρίων απόφασης, των κοινών και των πρόσθετων δεικτών αποτελεσμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθεί το ΚΕΑ 

Κριτήρια απόφασης Κοινός δείκτης αποτελεσμάτων Πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων 

Έχει βελτιωθεί η ποιότητα των υδάτων R8 / Σ10: Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται 
σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της 

διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β) 

 



Έχει βελτιωθεί η ποιότητα των υδάτων R9 / Σ11: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε 

συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της 

διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β) 

 

 

1.i3) Εφαρμοσθείσες μέθοδοι 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε περιλάμβανε τρεις διακριτές φάσεις ποσοτικών και 

ποιοτικών προσεγγίσεων, ενώ έγινε συστηματική προσπάθεια για τη συγκέντρωση το δυνατόν πολλών 

αριθμητικών δεδομένων: 

Α) Έρευνα γραφείου, συλλογή στοιχείων παρακολούθησης 

Κατά την πρώτη φάση συλλέχτηκαν πληροφορίες και στοιχεία από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση αυτού (31 Μαρτίου 2017), αλλά και στοιχεία 

παρακολούθησης του Προγράμματος. 

Βάσει των στοιχείων αυτών, μελετήθηκε η λογική της παρέμβασης, σε συνάρτηση τόσο με το ίδιο το 

Πρόγραμμα, όσο και με την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και επιβεβαιώθηκε η συνέπεια της. 

Ο έλεγχος συνάφειας ανάμεσα στο κοινό ερώτημα αξιολόγησης, στο κριτήριο αξιολόγησης και στους 

δείκτες, επιβεβαίωσε την καταλληλότητα τους χωρίς την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων και δεικτών. 

Τα ποσοτικά δεδομένα ενεργοποίησης/υλοποίησης των Μέτρων συγκεντρώθηκαν από τους υπεύθυνους 

χειριστές των Μονάδων Εφαρμογής και του Οργανισμού Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Για το σκοπό αυτό 

ετοιμάστηκαν ερωτηματολόγια ανά Μέτρο που βασίζονταν στη δομή των ζητούμενων στοιχείων που 

αποτυπώνονταν στην περσινή Ετήσια Έκθεση και δόθηκαν για συμπλήρωση. 

Οι δείκτες κοινού πλαισίου λήφθηκαν από την DG AGRI (2016 update of CAP context indicators, 

Ανακοίνωση της 7/2/2017). 

Οι αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες (AEIs) επικαιροποιήθηκαν με στοιχεία της EUROSTAT και ενισχυτικά 

αυτών, μελετήθηκαν τα επιπλέον δεδομένα του καταλόγου περιβαλλοντικών δεικτών (Environmental 

indicator catalogue) του European Environment Agency. 

Για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος ακολουθήθηκαν οι συνιστώμενες προσεγγίσεις / υπολογιστικές 

μέθοδοι του εγγράφου εργασίας “Rural Development  Monitoring (2014-2020) – Implementation Report 

Tables” και του εγγράφου εργασίας “Target indicator fiches for Pillar II”. 

Επιπλέον μελετήθηκαν το Καθοδηγητικό Έγγραφο για την Αξιολόγηση και την ετοιμασία της Ετήσιας 

Έκθεσης με τα σχετικά παραρτήματα 10 και 11. Επίσης, τα έντυπα των Προσκλήσεων των Καθεστώτων 

(ανακοινώσεις, εγχειρίδια ενημέρωσης, έντυπα αιτήσεων), καθώς και πρόσφατες συγγενείς με το θέμα 

μελέτες βάσει των οποίων συνοψίστηκαν σχετικά ευρήματα τόσο για σκοπούς διάγνωσης/αναγνώρισης, 

όσο και σύνθεσης/συνδυασμένης εκτίμησης των διαφόρων υποστηρικτικών τεκμηρίων. 

Β) Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης προσωπικές συνεντεύξεις με τους χειριστές των Καθεστώτων, αλλά και με 

εκπροσώπους του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του γραφείου FADN. 

Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η καταγραφή της προόδου ενεργοποίησης / υλοποίησης των μέτρων, αλλά 



και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χειριστές κατά την υλοποίηση αυτών. 

Γ) Διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

Τέλος, διενεργήθηκαν πρόσθετες περιοδικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

κενά πληροφόρησης που εντοπίστηκαν κατά τη λήψη των ερωτηματολογίων και κατά τη διάρκεια 

συγγραφής της ετήσιας έκθεσης. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μέτρα/καθεστώτα στα οποία έχει κατανεμηθεί σημαντικό μέρος του 

προϋπολογισμού του Προγράμματος (ήτοι Μ04, Μ10, Μ13). 

  

Αριθμητικά δεδομένα που συνεκτιμήθηκαν για το Ερώτημα 9 

Κοινοί δείκτες πλαισίου 

• Κοινός δείκτης πλαισίου 40: Ποιότητα των υδάτων (Gross Nutrient Balance and nitrates in fresh 

water) 

  

Δυνητικό πλεόνασμα αζώτου σε γεωργική γη (kg/ha): 194 (2014) εκτιμώμενη τιμή (Eurostat) 

Δυνητικό πλεόνασμα φωσφόρου σε γεωργική γη (kg/ha): 32 (2014) εκτιμώμενη τιμή (Eurostat) 

Λοιποί δείκτες κοινού πλαισίου 

  

Αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες 

• ΑΠΔ 5 Χρήση συνθετικών λιπασμάτων (2011): 5.000 kg/ha of N and P 

• ΑΠΔ 6 Κατανάλωση φυτοπροστατευτικών ουσιών (2014): 1.047 τόνοι ενεργούς δραστικής ουσίας 

• ΑΠΔ 7 Άρδευση (2013): 34,9% ποσοστό αρδευόμενης γης επί της συνολικής χρησιμοποιούμενης 

γεωργικής γης  

• ΑΠΔ 15 Ισοζύγιο αζώτου (2014): 194 kg N/ha/year, πλεόνασμα αζώτου στη γεωργική γη 

  

Πρόσθετοι δείκτες 

• Χρήση αζώτου (kg/ha): 34 και φωσφόρου (kg/ha): 9 (2010) 

• Κατανάλωση αζώτου και φωσφόρου σε τόνους: N 4.000 (2011), P 1.000 (2011) 

• Χρήση φυτοφαρμάκων (kg/ha): 

o Μυκητοκτόνα: 698.083 kg (2014), 6,38 kg/ha (κατά προσέγγιση) 

o Ζιζανιοκτόνα: 153.359 kg (2014), 1,40 kg/ha (κατά προσέγγιση) 

o Εντομοκτόνα: 180.623 kg (2014), 0,99 kg/ha (κατά προσέγγιση) 

o Ρυθμιστές ανάπτυξης: 1.202 kg (2014) 



Πηγή: EUROSTAT 

  

Ποιοτικός δείκτης 

Τυπολογία δράσεων που ευνοούν τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της 

διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων. 

Βλ. παρακάτω λεπτομέρειες. 

 

 

Κοινός Δείκτης Πλαισίου 40 



 

Λοιποί δείκτες κοινού πλαισίου 

 

1.i4) Ποσοτικές τιμές των δεικτών και πηγές δεδομένων 

Τύπος δείκτη Κωδικός και ονομασία 

δείκτη (μονάδα) 
Ποσοστό Τιμή 

δείκτη 

Υπολογισθείσα 

ακαθάριστη 

τιμή 

Υπολογισθείσα 

καθαρή τιμή 
Πηγές δεδομένων και πληροφοριών 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O6 - Υποστηριζόμενη 

φυσική περιοχή (ha) 
Όχι 12.431,38   Πληροφοριακό σύστημα ΚΟΑΠ 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

R8 / Σ10: Ποσοστό της 

γεωργικής γης που 

υπάγεται σε συμβάσεις 
διαχείρισης για τη 

βελτίωση της 

διαχείρισης των υδάτων 
(τομέας επικέντρωσης 

4Β) 

Ναι 4.77%   
Πληροφοριακό σύστημα ΚΟΑΠ 

EUROSTAT 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

R9 / Σ11: Ποσοστό της 

δασικής γης που 

υπάγεται σε συμβάσεις 

Ναι 0%   
Πληροφοριακό σύστημα ΚΟΑΠ 

EUROSTAT 



διαχείρισης για τη 

βελτίωση της 
διαχείρισης των υδάτων 

(τομέας επικέντρωσης 

4Β) 

Πρόσθετος 

δείκτης 

πλαισίου 

Δυνητικό πλεόνασμα 

αζώτου σε γεωργική γη 

(kg/ha) 

Όχι 194,00   2014 - Eurostat 

Πρόσθετος 

δείκτης 

πλαισίου 

Δυνητικό πλεόνασμα 

φωσφόρου σε γεωργική 

γη (kg/ha) 

Όχι 32,00   2014 - Eurostat 

 

1.i5) Προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πορισμάτων 

αξιολόγησης 

Τα πλείστα εκ των ποσοτικών δεδομένων προήλθαν από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΟΑΠ. 

Δεδομένης της εμπειρίας των χειριστών των καθεστώτων και της ακρίβειας ανάκτησης των δεδομένων από 

τη βάση δεδομένων που τηρεί ο οργανισμός, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας των ποσοτικών δεδομένων. 

Ως προς τα ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από ευρήματα μελετών, εκθέσεων, αναφορών κλπ, όλα 

είναι κατά το δυνατόν επίκαιρα και παράγονται από αξιόπιστους Ευρωπαϊκούς και όχι μόνο οργανισμούς 

(κατεξοχήν υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωβουλής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος κ.α.), τα δε παλαιότερα έχουν συμπληρωματική χρησιμότητα, άλλοτε διαχρονικής 

αντίληψης, άλλοτε αντίληψης ύψους μεγεθών και άλλοτε συγκριτικής αντίληψης για αντίστοιχα μεγέθη 

άλλων κρατών μελών. 

 

1.i6) Απάντηση στο ερώτημα αξιολόγησης 

Η υπεράντληση υπόγειων υδάτων είναι ένα μείζον πρόβλημα, λόγω του ημίξηρου κλίματός και των κατά 

συνέπεια περιορισμένων υδατικών πόρων. Οι περίοδοι λειψυδρίας είναι συχνές. 

Εισροή νερού στα φράγματα (Πηγή: Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων) 

  

Η πολιτεία επενδύει διαχρονικά σε έργα αφαλάτωσης και ανακύκλωσης νερού που προωθείται για άρδευση 

και ανατροφοδότηση του υδροφόρου ορίζοντα.  

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΠΗΓΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (1991-2015) Πηγή: Τμήμα Ανάπτυξης 

Υδάτων 

  

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, από το συνολικό αριθμό σημείων 

παρακολούθησης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων (216 ποτάμια/χείμαρροι, 18 λίμνες, 27 παράκτια και 

20 υπόγεια υδατικά συστήματα), ποσοστό 43% των φυσικών επιφανειακών υδάτων και 32% των ιδιαιτέρως 

τροποποιημένων έχει υψηλή οικολογική κατάσταση. Την ίδια στιγμή μεγάλο είναι και το ποσοστό  των 



επιφανειακών υδάτων των οποίων η κατάσταση παραμένει άγνωστη. Μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά για τις 

τρεις κατηγορίες, επιφανειακά, ιδιαιτέρως τροποποιημένα και υπόγεια ύδατα (74%, 75% και 55% 

αντίστοιχα) που επιτυγχάνουν καλή χημική κατάσταση, ενώ μικρότερο είναι το ποσοστό των υπόγειων 

υδάτων που βρίσκεται σε καλή ποσοτική κατάσταση. 

Ως προς τα επίπεδα νιτρικών αλάτων από γεωργικές πηγές, σχεδόν το 25% των καταγεγραμμένων θέσεων 

παρακολούθησης φαίνεται να επηρεάζεται από ρύπανση (εμφανίζοντας συγκεντρώσεις νιτρικών αλάτων 

πάνω από 25mg/l, περίοδος υποβολής στοιχείων 2008-2011). Από τα σημεία παρακολούθησης της 

πολιτείας (ζώνη δημοσίου ελέγχου), ποσοστό περίπου 7,5%, προσδιορίζονται ως «ευπρόσβλητα» από τα 

νιτρικά άλατα και συνεπώς υπόκεινται σε υποχρεωτικά μέτρα ελέγχου της ρύπανσης. 

Αξιολογώντας, τα αποτελέσματα 60 αναλύσεων (άνοιξη και φθινόπωρο του 2015) που διεξήχθησαν από το 

Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων σε 32 θέσεις επιφανειακής δειγματοληψίας (φράγματα, δεξαμενές, αρδευτικό 

δίκτυο), διαπιστώνεται γενικά  ικανοποιητική κατάσταση των υδάτων για άρδευση και σύμφωνα με τα όρια 

ποιότητας που ορίζει η νομοθεσία. Ειδικότερα: 

• Τα νερά αξιολογούνται αρκετά έως πολύ αλκαλικά με υψηλές αγωγιμότητες, που δεν συνάδουν 

κατά συνέπεια με ίχνη λιπασμάτων, καθώς το pH συνήθως μειώνεται λόγω οξείδωσης της 

αµμωνίας, που προέρχεται από χρήση αμμωνιακών λιπασμάτων.  

• Τόσο τα νιτρικά (υψηλές συγκεντρώσεις των οποίων οφείλονται σε λιπάσματα), όσο και οι 

συγκεντρώσεις θειικών (εισέρχονται στα νερά από λιπάσματα), βρίσκονται αρκετά χαμηλά και 

εντός των ορίων. Σύμφωνα με την Έκθεση επανεξέτασης, αναθεώρησης και επαναχαρακτηρισμού 

των συστημάτων υπόγειων υδάτων (ΤΑΥ, 2014) από τα 21 Συστήματα Υπόγειου Ύδατος της 

Κύπρου, επτά σώματα έχουν υποστεί νιτρορύπανση.    

• Ως προς το φθόριο που μπορεί να οφείλεται σε φωσφορικά λιπάσματα, δεν παρατηρείται καμία 

υπέρβαση του ορίου (1,5 mg/l) σε κανένα δείγμα. 

  

Συνεπώς, παρά τα επιμέρους δυσμενή στοιχεία, η Κύπρος βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάταξη, συγκριτικά 

πάντοτε, με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., με συγκεντρώσεις νιτρικών που δεν υπερβαίνουν τα 

επιτρεπόμενα πρότυπα ποιότητας, ενώ η συμμετοχή της γεωργίας στην νιτρορύπανση, εμφανίζεται 

περιορισμένη. Ομοίως και η ανίχνευση ουσιών φυτοφαρμάκων είναι πολύ περιορισμένη. 

Σε αυτό το συμπέρασμα συνηγορούν οι Δείκτες Κοινού Πλαισίου για τη νιτρορύπανση στα νερά, που 

αναφέρονται σε στοιχεία έως το 2012 και κατατάσσουν το 71,43% των επιφανειακών υδάτων και το 68,2% 

των υπόγειων, σε υψηλή ποιότητα. 

Επίσης, για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 

λαμβάνονται υπόψη οι Αγροπεριβαλλοντικοί Δείκτες, ΑΠΔ 27.1 που αφορά στη νιτρορύπανση και ο ΑΠΔ 

27.2 που αφορά στις φυτοπροστατευτικές ουσίες. 

Ειδικότερα, ο ΑΠΔ 27.1, καθώς και ο υποστηρικτικός του, που αφορά στο ποσοστό συμμετοχής της 

γεωργίας στη νιτρορύπανση (χωρίς να υπάρχουν λεπτομερή στοιχεία γι’ αυτόν), κατατάσσουν την Κύπρο 

ως προς την ποιότητα των υδάτων της, πάνω από το μέσο όρο των κρατών μελών της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. 

Ομοίως και ο ΑΠΔ 27.2 που αφορά σε συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων που υπερβαίνουν τα Περιβαλλοντικά 

Πρότυπα Ποιότητας (EQS) για υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, κατατάσσει την Κύπρο σε υψηλή θέση σε 

σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με υπέρβαση ορίου μόνο για μία ουσία (Trifluralin). 



Παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί ότι διαπιστώνονται αδυναμίες στη διενέργεια δειγματοληψιών και 

αναλύσεων για σκοπούς παρακολούθησης της κατάστασης των υπόγειων υδροφορέων. Ιδιαίτερα μικρό 

είναι και το ποσοστό ελέγχου των ευπρόσβλητων από νιτρορύπανση περιοχών. 

Τέλος, το επίπεδο κατάρτισης των καλλιεργητών διαπιστώνεται ότι πρέπει να ενισχυθεί, καθώς η 

πλειονότητα τους έχει μόνο πρακτική εμπειρία/γνώση. 

  

Agricultural training of farm managers: number of farms (%) (2013) 

  

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, στηρίζει τη διαχείριση των υδάτων, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων 

μέσω των Μέτρων/καθεστώτων 1, 8, 10, 11, 12, 13 και 16. 

• Μέτρο 1/ καθεστώς 1.1: περιλαμβάνει δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων των αγροτών σε θέματα ορθολογικής χρήσης νερού, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. 

• ΜΕΤΡΟ 8/καθεστώτα 8.1-8.5: δάσωση εκτάσεων, ανάπτυξη δασικών περιοχών και βελτίωση της 

βιωσιμότητας των δασών, που συνεισφέρουν στην  αντιμετώπιση της πλημμυρικής απορροής, και 

τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. 

• ΜΕΤΡΟ 10/καθεστώτα 10.1.1 για τον αποκλεισμό της χρήσης ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες 

καλλιέργειες, 10.1.3 στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στις καλλιέργειες πατάτας και 

εσπεριδοειδών. 

• ΜΕΤΡΟ 11/καθεστώτα 11.1 & 11.2: που αφορούν στη βιολογική καλλιέργεια. 

• Μέτρα 12, 13 και 16, που αφορούν σε ενισχύσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα ύδατα, περιοχών που 

αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα  και σε συνεργασίες για τη διαχείριση των υδατικών 

πόρων. 

  

Δευτερογενώς επίσης συμβάλλουν θετικά στη διαχείριση των υδάτων και τα εξής μέτρα: 

• Μέτρο 3, δεδομένης της στήριξης της βιολογικής γεωργίας 

• Μέτρο 10, 10.1.2 που αφορά αμειψισπορά, 10.1.4 διατήρηση μπανανοκαλλιέργειας και 10.1.5 

μείωση απαιτήσεων σε νερό άρδευσης (καθώς και το νέο Καθεστώς 10.1.11 περιβαλλοντικών 

δράσεων σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας). 

  

Πιο αναλυτικά, για το Καθεστώς 1.1 «Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων» με 

προγραμματικό προϋπολογισμό 150.000 ευρώ, εκδόθηκε πρόσκληση στις 6 Απριλίου 2016 με καταληκτική 

ημερομηνία την 30η Οκτωβρίου 2023. Μέχρι 31/12/2016 είχαν υποβληθεί και εγκριθεί 2 αιτήσεις 

προγραμμάτων κατάρτισης με αιτηθέν ποσό 49.200 ευρώ. Εξ αυτών, μόνο το 1 έχει συνάφεια με τη 

βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων, καθώς περιλάμβανε το 

θέμα «Βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων με 344 συμμετέχοντες (248 άνδρες, 96 γυναίκες) εκ των 

οποίων 308 επιδοτούνται. 

Το Μέτρο 10 έχει ένα προγραμματικό προϋπολογισμό της τάξης των 60.000.000 ευρώ αντιπροσωπεύοντας 

το 25% του Προγράμματος. Η πρώτη προκήρυξη που έγινε το 2015 αφορούσε μεταξύ άλλων και τα 



Καθεστώτα 10.1.1 και 10.1.3. Με τη δεύτερη προκήρυξη που έγινε το 2016 (10/3/2016-13/6/2016) για όλα 

τα Προγραμματικά Καθεστώτα, στο Καθεστώς 10.1.3 έγινε υποδοχή 604 αιτήσεων, εγκρίθηκαν 429 και οι 

πληρωμές ανήλθαν στο 1.398.254,3 ευρώ. Η γεωργική γη που έχει υπαχθεί σε συμβάσεις διαχείρισης για τη 

βελτίωση της διαχείρισης υδάτων είναι 3.423,89 ha. 

Εκ των καθεστώτων για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές, θετική επίδραση επίσης έχουν το 

10.1.1 «Αποκλεισμός της χρήσης Χημικών Ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες», το 10.1.2 

«Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας και των σιτηρών» και το 10.1.3 «Στοχευμένες 

αγροπεριβαλλοντικές δράσεις». Για το 10.1.1 μέχρι 31/12/2016 οι εγκρίσεις ήταν 6.598, για το 10.1.2 50 

και για το 10.1.3 429. 

Το Μέτρο 11 έχει προγραμματικό προϋπολογισμό ύψους 14.000.000 ευρώ. Αντίστοιχα με το Μέτρο 10 

έχουν γίνει 2 προσκλήσεις (το 2015 και το 2016) στο πλαίσιο των οποίων το αιτηθέν ποσό ανήλθε 

αθροιστικά στα 3.850.000 ευρώ. Για τα καθεστώτα 11.1 και 11.2 οι εγκρίσεις ήταν 190 και 238 αντίστοιχα. 

Μέχρι 31/12/2016 οι πληρωμές ανά καθεστώς ήταν: 273.276,24 και 588.052,41 ευρώ. Οι εκτάσεις που 

πληρώθηκαν ήταν 761,37 ha για το καθεστώς 11.1 «Μετατροπή από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία» 

και 1.054,88 ha για το καθεστώς 11.2 «Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας». 

Το Μέτρο 13 έχει προϋπολογισμό 38.000.000 ευρώ. Στις 2 προκηρύξεις (2015 και 2016) υποβλήθηκαν 

κατά μέσο όρο 23.900 αιτήσεις. Μέχρι 31/12/2016 είχαν πραγματοποιηθεί πληρωμές της τάξης των 14,691 

εκατ. ευρώ. Εκτάσεις μεγέθους 17.309 ha έχουν υποστηριχθεί από τα τρία καθεστώτα του Μέτρου. 

Σε όρους δεικτών αποτελεσμάτων, o R8/T10 λαμβάνει τιμή 4,77% που υπολείπεται 4,23 μονάδες από την 

τιμή στόχο. Ο δε R9/T11 λαμβάνει τιμή μηδέν λόγω του ότι το Καθεστώς 8.5 δεν είχε ολοκληρωμένα έργα 

μέχρι την 31/12/2016. 

Με βάση λοιπόν την τυπολογία των δράσεων που ευνοούν τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων, αλλά και τα ανωτέρω 

ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα προκύπτει το συμπέρασμα, ότι τα Μέτρα και Καθεστώτα του 

Προγράμματος έχουν σχηματίσει και θα εξακολουθήσουν να σχηματίζουν συνθήκες με βάσιμη προοπτική 

τη σημαντική βελτίωση της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών 

συστημάτων. Αναμένεται επίσης ενίσχυση του δικτύου παρακολούθησης των υδάτων, μέσω της προσθήκης 

στα σημεία κρατικού ελέγχου, νέων θέσεων παρακολούθησης, στις περιοχές που θα εφαρμόζονται οι 

δράσεις των μέτρων του ΠΑΑ. 

Ενθαρρυντική είναι επίσης η εικόνα από την τάση που εμφανίζουν χαρακτηριστικά οι εισαγωγές 

λιπασμάτων. Από ένα επίπεδο 94 χιλ. τόνων το 1995, διαμορφώθηκαν το 2014 σε 31 χιλ. τόνους, η δε 

πρόσφατη εξέλιξη τους (2010-2014) έχει επίσης πτωτική τάση. 
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Πίνακας: Εισαγωγές λιπασμάτων 

 

1.i7) Συμπεράσματα και συστάσεις 

1.i7.a) Συμπέρασμα / Σύσταση 1 

Συμπέρασμα: 

Τα επιφανειακά ύδατα σε μεγάλο ποσοστό βρίσκονται σε άγνωστη κατάσταση (δεν υπάρχουν δεδομένα). 

Δεδομένου ότι εκεί συγκεντρώνονται οι απορροές που τελικά επηρεάζουν και τα υπόγεια ύδατα, αυτό 

συνιστά ένα σημαντικό περιορισμό. 

 

Σύσταση: 

 

1.i7.b) Συμπέρασμα / Σύσταση 2 

Συμπέρασμα: 

Υπάρχουν περιοχές και πηγές που δεν παρακολουθούνται, ενώ οι παράμετροι που ελέγχονται δεν είναι 

κοινοί σε όλα τα σημεία ελέγχου ή επιστημονικά αντιπροσωπευτικοί.  

 

Σύσταση: 

Συστήνονται έλεγχοι του δείκτη BOD «Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο». Επίσης συστήνεται συχνότερη 

παρακολούθηση (πραγματοποιείται μόνο 2 φορές το χρόνο). 



 

1.i7.c) Συμπέρασμα / Σύσταση 3 

Συμπέρασμα: 

Η ποιότητα εν γένει των υδάτων αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά καθώς εφαρμόζονται ευρέως 

φάσματος και έντασης χρηματοδότησης αγροπεριβαλλοντικά μέτρα (περιορισμός χρήσης φυτοφαρμάκων, 

λιπασμάτων και κατανάλωσης αρδευτικού νερού). 

 

Σύσταση: 

 

1.i7.d) Συμπέρασμα / Σύσταση 4 

Συμπέρασμα: 

Αν και η ποιότητα των υδάτων έως σήμερα είναι καλή, πιέσεις ασκούνται από την περίσσεια αζώτου στα 

εδάφη που θα μπορούσαν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των υδάτων μετά από έντονες βροχοπτώσεις. 

 

Σύσταση: 

 

1.i7.e) Συμπέρασμα / Σύσταση 5 

Συμπέρασμα: 

Λαμβάνονται μέτρα ευαισθητοποίησης αγροτών που θα συμβάλλουν σημαντικά στην αποτελεσματικότητα 

εφαρμογής των καθεστώτων και στην μετέπειτα συνέχιση των ορθών γεωργικών πρακτικών, σε 

συνδυασμό, με τις υποχρεώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης. 

 

Σύσταση: 

 

1.i7.f) Συμπέρασμα / Σύσταση 6 

Συμπέρασμα: 

Οι δείκτες αφορούν σε γεωργικές πρακτικές χωρίς να εξετάζονται βιομηχανικές λειτουργίες ή ζητήματα 

διαχείρισης λυμάτων που θα μπορούσαν με τις εκροές τους να επηρεάσουν την ποιότητα των υδάτων. 

Παραδείγματος χάριν, μια απόρριψη βιομηχανικών λυμάτων θα επηρεάσει την ποιότητα των υδάτων παρότι 



στον τομέα της γεωργίας οι ενισχυόμενες δράσεις βελτιώνουν την ποιότητα τους. 

 

Σύσταση: 

 

1.i7.g) Συμπέρασμα / Σύσταση 7 

Συμπέρασμα: 

Αν και λαμβάνονται μέτρα διαχείρισης πλημμυρικών απορροών, θα πρέπει να εξετάζεται και η ποιότητα 

των εδαφών σε περιοχές που εντοπίζεται περίσσεια αζώτου. 

 

Σύσταση: 

 

1.j) CEQ10-4C - Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την πρόληψη της διάβρωσης 

του εδάφους και τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους; 



1.j1) Κατάλογος μέτρων που συνεισφέρουν στον ΤΕ 

Primarily programmed measures/sub-measures:  

Μ 1, 8, 10, 11, 12, 13, 16 

Πρωτογενή συνεισφορά με ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2016 έχουν τα Καθεστώτα 10.1.2 

(αμειψισπορά), 11.1 και 11.2 (βιολογική γεωργία), 13.1, 13.2 και 13.3 (ενισχύσεις γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων σε ορεινές περιοχές, περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα και περιοχές με ειδικά 

μειονεκτήματα). 

Επίσης πρωτογενή συνεισφορά, χωρίς ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/12/2016, έχουν τα Μέτρα/Καθεστώτα 

1.1 (κατάρτιση στη βιολογική γεωργία), 8.4 (Αποκατάσταση ζημιών σε δάση), 8.5 (Επενδύσεις οι οποίες 

βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων), 10.1.7 

(συντήρηση ξερολιθιών), 12.1 (Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της Οδηγίας Πλαισίου για τα 

Ύδατα) και 16.1 (Συνεργασία). 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 4Γ (έως 

το τέλος του 2016) 

Measures/sub-measures programmed under the other FAs which show secondary contributions to FA 

4C: 

Μ 3, 10 

Σε ότι αφορά τη δευτερογενή συνεισφορά Μέτρων/Καθεστώτων, αυτή σχηματίζεται από τα Μέτρα / 

Καθεστώτα 3.1 (συστήματα ποιότητας, σκέλος βιολογικής γεωργίας), και από τα Καθεστώτα 10.1.1, 10.1.6, 

και 10.1.11 (μηχανική καταπολέμηση, προστασία φυσικής βλάστησης και το νέο καθεστώς για 

περιβαλλοντικές δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας). 

Πίνακας 2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 

4Γ 

 



 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 4Γ (έως το τέλος του 2016) 

 

Πίνακας 2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 4Γ 

 

1.j2) Δεσμός μεταξύ των κριτηρίων απόφασης, των κοινών και των πρόσθετων δεικτών αποτελεσμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθεί το ΚΕΑ 

Κριτήρια απόφασης Κοινός δείκτης αποτελεσμάτων Πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων 

Έχει βελτιωθεί η διαχείριση του εδάφους R10 / Σ12: Ποσοστό της γεωργικής γης που 

υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση 

της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης 
της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 

4Γ) 

 

Έχει βελτιωθεί η διαχείριση του εδάφους R11 / Σ13: Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται 
σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της 

διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της 

διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ) 

 

Έχει προληφθεί η διάβρωση του εδάφους  Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διάβρωση 

του εδάφους γαιών που υπάγονται σε συμβάσεις 

διαχείρισης. 

 



1.j3) Εφαρμοσθείσες μέθοδοι 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε περιλάμβανε τρεις διακριτές φάσεις ποσοτικών και 

ποιοτικών προσεγγίσεων, ενώ έγινε συστηματική προσπάθεια για τη συγκέντρωση το δυνατόν πολλών 

αριθμητικών δεδομένων: 

  

Α) Έρευνα γραφείου, συλλογή στοιχείων παρακολούθησης 

Κατά την πρώτη φάση συλλέχτηκαν πληροφορίες και στοιχεία από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση αυτού (31 Μαρτίου 2017), αλλά και στοιχεία 

παρακολούθησης του προγράμματος. 

Βάσει των στοιχείων αυτών, μελετήθηκε η λογική της παρέμβασης, σε συνάρτηση τόσο με το ίδιο το 

Πρόγραμμα, όσο και με την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και επιβεβαιώθηκε η συνέπεια της. 

Ο έλεγχος συνάφειας ανάμεσα στο κοινό ερώτημα αξιολόγησης, στο κριτήριο αξιολόγησης και στους 

δείκτες, επιβεβαίωσε την καταλληλότητα τους χωρίς την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων και δεικτών. 

Τα ποσοτικά δεδομένα ενεργοποίησης των Μέτρων συγκεντρώθηκαν από τους υπεύθυνους χειριστές των 

Μονάδων Εφαρμογής και του οργανισμού πληρωμών (ΚΟΑΠ). Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκαν 

ερωτηματολόγια ανά Μέτρο που βασίζονταν στη δομή των ζητούμενων στοιχείων που αποτυπώνονταν 

στην περσινή Ετήσια Έκθεση και δόθηκαν για συμπλήρωση. 

Οι δείκτες κοινού πλαισίου λήφθηκαν από την DG AGRI (2016 update of CAP context indicators, 

ανακοίνωση της 7/2/2017). 

Οι αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες (AEIs) επικαιροποιήθηκαν με στοιχεία της EUROSTAT και 

συμπληρωματικά μελετήθηκαν τα δεδομένα του καταλόγου περιβαλλοντικών δεικτών (Environmental 

indicatorcatalogue) του European Environment Agency. 

Για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος ακολουθήθηκαν οι συνιστώμενες προσεγγίσεις του εγγράφου 

εργασίας “Rural Development  Monitoring (2014-2020) – ImplementationReportTables και του εγγράφου 

εργασίας “Target indicator fiches for Pillar II”. 

Όπως προαναφέρθηκε, μελετήθηκε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η τροποποίησή του, η Ετήσια Έκθεση που 

υποβλήθηκε το 2016, καθώς και το Καθοδηγητικό Έγγραφο για την Αξιολόγηση και την ετοιμασία της 

Ετήσιας Έκθεσης. Επίσης μελετήθηκαν τα έντυπα των Προσκλήσεων, καθώς και πρόσφατες μελέτες βάσει 

των οποίων συνοψίστηκαν σχετικά ευρήματα. 

Β) Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με τους χειριστές των Καθεστώτων, αλλά και 

με εκπροσώπους του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του γραφείου FADN. 

Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η καταγραφή της προόδου των μέτρων, αλλά και των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι χειριστές κατά την υλοποίηση αυτών. 

  



Γ) Διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

Τέλος, διενεργήθηκαν πρόσθετες περιοδικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

τυχόν κενά πληροφόρησης που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια συγγραφής της έκθεσης αξιολόγησης. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στα μέτρα/καθεστώτα στα οποία έχει κατανεμηθεί 

σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού του Προγράμματος (ήτοι Μ10, Μ13). 

  

Αριθμητικά δεδομένα που συνεκτιμήθηκαν για το Ερώτημα 10 

Κοινοί Δείκτες Πλαισίου  

Πίνακας 1: 41. Οργανικές ύλες του εδάφους σε αρόσιμη γη 

Πίνακας 2: 42. Διάβρωση εδάφους από το νερό 

Λοιποί δείκτες Κοινού Πλαισίου 

Πίνακας 3: 18. Γεωργική έκταση 

Πίνακας 4: 19. Γεωργική έκταση με βιολογικές καλλιέργειες 

Πίνακας 5: 20 Αρδευθείσα γη 

Πίνακας 6: 31. Κάλυψη της γης 

Πίνακας 7: 33. Ένταση καλλιέργειας 

Πρόσθετοι δείκτες  

• Μείωση της ποσότητας του εδάφους που διαβρώθηκε 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση της μείωσης της διάβρωσης του εδάφους από το νερό μετά την 

εφαρμογή των πρακτικών των Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών [βλ. πολλαπλή 

συμμόρφωση Good Agricultural Environmental Conditions (GAECs)]. Για το χρονικό διάστημα 2000-2010 

η μείωση της διάβρωσης εδάφους υπολογίστηκε σε 12,56% (Joint Research Centre / Eurostat). 

• Αλλαγή στη συμπύκνωση του εδάφους 

Μη διαθέσιμος. 

• Αλλαγή στην πυκνότητα των γαιοσκωλήκων 

 Μη διαθέσιμος. 

• Αριθμός και τύπος δράσεων που συμβάλουν στην πρόληψη/βελτίωση της διάβρωσης του εδάφους 

Βλ. στη συνέχεια λεπτομέρειες. 
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Πίνακας 7: 33. Ένταση καλλιέργειας 

 



1.j4) Ποσοτικές τιμές των δεικτών και πηγές δεδομένων 

Τύπος δείκτη Κωδικός και ονομασία 

δείκτη (μονάδα) 

Ποσοστό Τιμή 

δείκτη 

Υπολογισθείσα 

ακαθάριστη 

τιμή 

Υπολογισθείσα 

καθαρή τιμή 

Πηγές δεδομένων και πληροφοριών 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O6 - Υποστηριζόμενη 

φυσική περιοχή (ha) 
Όχι 12.431,38   Πληροφοριακό σύστημα ΚΟΑΠ 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

R10 / Σ12: Ποσοστό της 

γεωργικής γης που 
υπάγεται σε συμβάσεις 

διαχείρισης για τη 

βελτίωση της 
διαχείρισης του εδάφους 

και/ή της πρόληψης της 

διάβρωσης του εδάφους 
(τομέας επικέντρωσης 

4Γ) 

Ναι 8.41%   
Πληροφοριακό σύστημα ΚΟΑΠ 

EUROSTAT 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

R11 / Σ13: Ποσοστό της 
δασικής γης που 

υπάγεται σε συμβάσεις 

διαχείρισης για τη 
βελτίωση της 

διαχείρισης του εδάφους 

και/ή την πρόληψη της 
διάβρωσης του εδάφους 

(τομέας επικέντρωσης 

4Γ) 

Ναι 0%    

Πρόσθετος 
δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Πρόσθετες πληροφορίες 

σχετικά με τη διάβρωση 
του εδάφους γαιών που 

υπάγονται σε συμβάσεις 

διαχείρισης. 

Όχι     

Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C41 - Οργανικές ύλες 

του εδάφους σε αρόσιμη 
γη - Συνολικές 

εκτιμήσεις 

περιεκτικότητας σε 
οργανικό άνθρακα  

(2009) (mega tons) 

Όχι 23,20   2009 - EU database of CCI (year 2012) 

Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C42 - Διάβρωση 
εδάφους από το νερό - 

ποσοστό εδαφικής 

απώλειας λόγω της 
διάβρωσης από το νερό 

(tonnes/ha/year) 

Όχι 2,90   EU database of CCI (year 2012) 

 

1.j5) Προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πορισμάτων 

αξιολόγησης 

Τα πλείστα εκ των ποσοτικών δεδομένων προήλθαν από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΟΑΠ. 

Δεδομένης της εμπειρίας των χειριστών των καθεστώτων και της ακρίβειας ανάκτησης των δεδομένων από 

τη βάση δεδομένων που τηρεί ο οργανισμός, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας των ποσοτικών δεδομένων. 

Ως προς τα ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από ευρήματα μελετών, εκθέσεων, αναφορών κλπ, όλα 

είναι κατά το δυνατόν επίκαιρα και παράγονται από αξιόπιστους Ευρωπαϊκούς και όχι μόνο οργανισμούς 



(κατεξοχήν υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωβουλής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος κ.α.), τα δε παλαιότερα έχουν συμπληρωματική χρησιμότητα, άλλοτε διαχρονικής 

αντίληψης, άλλοτε αντίληψης ύψους μεγεθών και άλλοτε συγκριτικής αντίληψης για αντίστοιχα μεγέθη 

άλλων κρατών μελών. 

 

1.j6) Απάντηση στο ερώτημα αξιολόγησης 

Το φαινόμενο της διάβρωσης απαντάται συχνά κυρίως λόγω της φύσης των εδαφών, της σχετικά αραιής 

φυτοκάλυψης, της τοπογραφίας του νησιού και των κλιματολογικών συνθηκών. Παράγοντες που 

σχετίζονται με την εντατική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και της γεωργικής γης, η αποψίλωση, 

καθώς επίσης και η ρύπανση επιτείνουν το πρόβλημα, όπως και ακραία φαινόμενα (π.χ. καταιγίδες, 

πυρκαγιές). Σε μικρότερο βαθμό η υπερβόσκηση ή/και το είδος των καλλιεργειών (π.χ. εντατικές 

καλλιέργειες) επηρεάζουν την ποιότητα των εδαφών.  

Η ποιότητα των εδαφών μπορεί να εκτιμηθεί από τους αγροπεριβαλλοντικούς δείκτες (ΑΠΔ) και τους 

δείκτες κοινού πλαισίου (ΔΚΠ) που σχετίζονται άμεσα με τα εδάφη. 

Σύμφωνα με τον ΔΚΠ 42 «Διάβρωση εδάφους από το νερό», η Κύπρος εμφανίζει τιμές πάνω από τη μέση 

τιμή της ΕΕ (2,46) και συγκεκριμένα βρίσκεται στην 8η θέση με 2,89 τόνους/hα/έτος, εμφανίζοντας δηλαδή 

δυσμενή εικόνα (στοιχεία 2010). 

Ο ΑΠΔ 26 που αφορά αποκλειστικά στην ποιότητα του εδάφους και προσδιορίζεται από υποστηρικτικούς 

δείκτες (soil environmental services index) υποδεικνύει επίσης δυσμενή εικόνα. 

Όσον αφορά στην απώλεια γεωργικής γης, ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ (2000-2006), η Κύπρος 

βρίσκεται στην 11η θέση με 6.703 ha, ενώ σε σχέση με τη συνολική γεωργική γη εμφανίζει την υψηλότερη 

απώλεια εδαφών (1,83 %). 

Ως προς το μέσο ρυθμό ανταπόκρισης των εδαφών στις λιπάνσεις (προσρόφηση θρεπτικών συστατικών) 

κατατάσσεται στα χαμηλότερα επίπεδα (τιμή 3, όπου 1=χαμηλό και 10=υψηλό). Ο ετήσιος ρυθμός 

δέσμευσης γης (αύξηση τεχνητών επιφανειών), σύμφωνα με το πρόγραμμα CORINE ήταν 0,58 % την 

περίοδο 2006-2012, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (0,41 %). Αντιστοιχούσε σε 471 εκτάρια 

ετησίως και αφορούσε κυρίως σε χρήσεις στέγασης, υπηρεσιών και αναψυχής. 

Τα Kαθεστώτα του Προγράμματος που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της εδαφικής διάβρωσης και τη 

διαχείριση των εδαφών σχετίζονται με την αποτροπή φυσικών καταστροφών, την εφαρμογή 

περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών, τη βελτίωση της δομής και γονιμότητας των εδαφών και τα 

αντιδιαβρωτικά έργα. Με την υιοθέτηση πρακτικών που προβλέπονται από το Μέτρο 8: «Ανάπτυξη 

Δασικών Περιοχών και Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών» αναμένεται βελτίωση σε ό,τι αφορά στην 

προστασία του εδάφους από τη διάβρωση (μέσω της επανεγκατάστασης του δάσους ή της δασώδους 

βλάστησης), πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (μέσω των δράσεων πρόληψης ή αποκατάστασης 

ζημιών στις δασικές εκτάσεις από πυρκαγιές ή/και φυσικές καταστροφές) και συνολικά βελτίωση της 

διαχείρισης του εδάφους. 

Πίνακας 1: Δασικές εκτάσεις και ιδιοκτησία τους 

Στα Μέτρα 10: «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11: «Βιολογική Γεωργία», οι γεωργικές 

πρακτικές που προωθούνται, αναμένεται να συμβάλλουν, στη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους. Αυτό 

θα επιτευχθεί με τον έλεγχο της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ανόργανων λιπασμάτων, 



εφαρμόζοντας τεχνικές αμειψισποράς και προωθώντας τη χρήση οργανικών λιπασμάτων που βελτιώνουν τη 

δομή του εδάφους και αυξάνουν τη περιεκτικότητα του σε οργανική ύλη. Ειδικά το Μέτρο 10 

επικεντρώνεται ενισχυμένα σε δράσεις μείωσης της διάβρωσης των εδαφών μέσω της προστασίας φυτικής 

βλάστησης και συντήρησης των παραδοσιακών ξερολιθιών των οποίων τα αποτελέσματα σε  επίπεδο 

μικροκλίμακας θα είναι άμεσα. 

Η ασυγκόμιστη παραγωγή και ο περιορισμός της υπερβόσκησης που προβλέπονται από το Μέτρο 12: 

«Ενισχύσεις στο πλαίσιο του NATURA 2000 και της Οδηγίας Πλαίσιο για τα ύδατα» αποτελούν σημαντική 

συνεισφορά στη διαχείριση των εδαφών που θα συντελέσουν τόσο στον εμπλουτισμό τους, όσο και στον 

περιορισμό της διάβρωσης. 

Μέσω του Μέτρου 13: «Ενισχύσεις Περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα», 

αντιμετωπίζεται ο πρωταρχικός κίνδυνος εγκατάλειψης της γεωργικής δραστηριότητας και το πρόβλημα 

της διαχείρισης των εδαφικών πόρων το οποίο εντοπίζεται, κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. 

Τα Μέτρα 1: «Δράσεις Μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» και 16: «Συνεργασία» επενδύουν στη 

μεταφορά γνώσεων και εμπειριών σε αγρότες, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ορθή περιβαλλοντική 

διαχείριση. Αναμένεται συνεπώς να συμβάλλουν θετικά στο στόχο της προστασίας και διαχείρισης των 

εδαφών. 

Συμπληρωματικά, με θετικό τρόπο στη διαχείριση των εδαφών, λειτουργεί και το Μέτρο 3: «Συστήματα 

Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων» (στήριξη της βιολογικής γεωργίας). 

Εκτάσεις (Καθεστώτα 10.1.1, 10.1.2) 

• 7.378,92 ha, ήτοι 6,75% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης 

για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους. 

Εκτάσεις Μέτρου 11 

• 1.816,25 ha, ήτοι 1,67% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης 

για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους 

Ο δείκτης αποτελέσματος R10/T12 υπολογίστηκε με τιμή 8,41% και υπολείπεται 12,23 μονάδες της τιμής 

στόχου. Την εικόνα αυτή θα αμβλύνει στο μέλλον η περαιτέρω υλοποίηση των Μέτρων 8, 10 και 11. 

Σημειώνεται ότι ενδεχόμενες μεταβολές προς δυσμενέστερες συνθήκες θα οφείλονται στη μη ορθή 

εφαρμογή των ανωτέρω Μέτρων.  Επιπλέον, πιθανά έντονα καιρικά φαινόμενα ή φυσικές καταστροφές που 

δεν μπορούν να προβλεφθούν, μπορούν να αναστρέψουν την όποια αναμενόμενη βελτίωση της ποιότητας 

του εδάφους. 

 

 

Πίνακας 1: Δασικές εκτάσεις και ιδιοκτησία τους 

 



1.j7) Συμπεράσματα και συστάσεις 

1.j7.a) Συμπέρασμα / Σύσταση 1 

Συμπέρασμα: 

C.1 Η διάβρωση των εδαφών είναι διεργασία που έχει μακρά χρονική διάρκεια, όπως και όποιες δράσεις 

προστασίας απαιτούν χρόνο για να υπάρξουν εμφανή αποτελέσματα. Μπορεί δηλαδή να μην είναι άμεσα 

ορατές οι θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις. 

 

Σύσταση: 

R.1 Συστήνεται να αποτυπωθεί στο Πρόγραμμα η συνεισφορά του Καθεστώτος 10.1.3 στην περιοχή 

εστίασης 4Γ λόγω της στήριξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης (πρότυπα GlobalGap κ.α.) που έχει ρητές 

προβλέψεις-κανόνες για τη διαχείριση του εδάφους. 

 

1.j7.b) Συμπέρασμα / Σύσταση 2 

Συμπέρασμα: 

C.2 Φυσικές καταστροφές μπορεί να ανατρέψουν το σχεδιασμό ή τα αποτελέσματα του ΠΑΑ. 

 

Σύσταση: 

 

1.j7.c) Συμπέρασμα / Σύσταση 3 

Συμπέρασμα: 

C.3 Το καθεστώς 4.3.2 «Αξιοποίηση ανακυκλούμενου νερού στη γεωργία» ενδεχομένως να προκαλέσει 

αρνητικές επιπτώσεις στα εδάφη εφόσον η χημική σύσταση και αλκαλικότητα των νερών από 

επεξεργασμένα λύματα ενδέχεται να εντείνει το βαθμό διάβρωσης τους (αλάτωση του εδάφους). 

 

Σύσταση: 

 

1.j7.d) Συμπέρασμα / Σύσταση 4 

Συμπέρασμα: 

C.4 Τα προτεινόμενα μέτρα ενισχύουν χωρίς αμφιβολία την κατάσταση των εδαφών μέσω δράσεων 



προστασίας από επιμολυντές εδαφών, εμπλουτισμού και συγκράτησης των εδαφών. 

 

Σύσταση: 

 

1.j7.e) Συμπέρασμα / Σύσταση 5 

Συμπέρασμα: 

C.5 Ο κίνδυνος της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, το οποίο είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει η Kυπριακή ύπαιθρος και επηρεάζει την ποιότητα των εδαφών, περιορίζεται μέσω των 

Μέτρων 6 και 13. 

 

Σύσταση: 

 

1.k) CEQ11-5A - Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στην αύξηση της 

αποδοτικότητας στη χρήση νερού στη γεωργία; 



1.k1) Κατάλογος μέτρων που συνεισφέρουν στον ΤΕ 

Primarily programmed measures/sub-measures:  

M 1, 4, 10, 16 

Τα Μέτρα/Καθεστώτα με πρωτογενή συνεισφορά δεν έχουν ολοκληρωμένα έργα. Με την ολοκλήρωση 

τους στο μέλλον θα συνεισφέρουν τα Καθεστώτα 1.1 (με την κατάρτιση π.χ. στη βιολογική γεωργία η οποία 

στηρίζει την αποδοτική χρήση αρδευτικού νερού), 4.1 (με ενισχύσεις σε βελτιωμένα συστήματα άρδευσης, 

στάγδην άρδευση κλπ), 4.3.2 (αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού), 4.3.3 (εφαρμογή καινοτόμων 

τεχνολογιών σε αρδευτικά έργα), 10.1.5 (μείωση απαιτήσεων νερού άρδευσης σε επίπεδο υδροφορέα), 16.1 

(συνεργασία). 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 5Α (έως 

το τέλος του 2016) 

  

Measures/sub-measures programmed under the other FAs which show secondary contributions to FA 

5A:  

M 6, 10, 11 

Δευτερογενή συνεισφορά έχουν τα Καθεστώτα 6.1, 10.1.2, 11.1 και 11.2. Σε ότι αφορά το 6.1, από τα 14 

ολοκληρωμένα έργα της περιόδου 2007-2013, 3 εξ αυτών περιλάμβαναν βελτιωμένα αρδευτικά συστήματα. 

Το 10.1.2 συνεισφέρει λόγω της αμειψισποράς και της καλλιέργειας λιγότερο υδροβόρων καλλιεργειών. Ως 

προς τα Καθεστώτα της βιολογικής γεωργίας (11.1 και 11.2) αυτά συνεισφέρουν με τους κανόνες της για τη 

διαχείριση των υδατικών πόρων και τη διατήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα της εδαφοκάλυψης (π.χ. 

σπορά ψυχανθών) που βελτιώνουν την ποιότητα του εδάφους άρα, εν δυνάμει, περιορίζουν τις υδατικές 

ανάγκες. 

Πίνακας 2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 

5Α 

  

 

 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 5Α (έως το τέλος του 2016) 



 

Πίνακας 2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 5Α 

 

1.k2) Δεσμός μεταξύ των κριτηρίων απόφασης, των κοινών και των πρόσθετων δεικτών αποτελεσμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθεί το ΚΕΑ 

Κριτήρια απόφασης Κοινός δείκτης αποτελεσμάτων Πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων 

Έχει αυξηθεί η αποδοτικότητα στη χρήση νερού στη 

γεωργία 

Α13: Αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση 

ύδατος στη γεωργία σε υποστηριζόμενα έργα του 

ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 5A)* 

 

Έχει αυξηθεί η αποδοτικότητα στη χρήση νερού στη 

γεωργία 

R12 / Σ14: Ποσοστό αρδευόμενης γης που 

εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα 

(τομέας επικέντρωσης 5Α) 

 

 

1.k3) Εφαρμοσθείσες μέθοδοι 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε περιλάμβανε τρεις διακριτές φάσεις ποσοτικών και 

ποιοτικών προσεγγίσεων, ενώ έγινε συστηματική προσπάθεια για τη συγκέντρωση το δυνατόν πολλών 

αριθμητικών δεδομένων: 

Α) Έρευνα γραφείου, συλλογή στοιχείων παρακολούθησης 

Κατά την πρώτη φάση συλλέχτηκαν πληροφορίες και στοιχεία από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση αυτού (31 Μαρτίου 2017), αλλά και στοιχεία 

παρακολούθησης του προγράμματος. 

Βάσει των στοιχείων αυτών, μελετήθηκε η λογική της παρέμβασης, σε συνάρτηση τόσο με το ίδιο το 

Πρόγραμμα, όσο και με την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και επιβεβαιώθηκε η συνέπεια της. 

Ο έλεγχος συνάφειας ανάμεσα στο κοινό ερώτημα αξιολόγησης, στο κριτήριο αξιολόγησης και στους 

δείκτες, επιβεβαίωσε την καταλληλότητα τους χωρίς την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων και δεικτών. 

Τα ποσοτικά δεδομένα ενεργοποίησης των Μέτρων συγκεντρώθηκαν από τους υπεύθυνους χειριστές των 

Μονάδων Εφαρμογής και του οργανισμού πληρωμών (ΚΟΑΠ). Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκαν 

ερωτηματολόγια ανά Μέτρο που βασίζονταν στη δομή των ζητούμενων στοιχείων που αποτυπώνονταν 

στην περσινή Ετήσια Έκθεση και δόθηκαν για συμπλήρωση. 

Οι δείκτες κοινού πλαισίου λήφθηκαν από την DG AGRI (2016 update of CAP context indicators, 

ανακοίνωση της 7/2/2017). 



Οι αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες (AEIs) επικαιροποιήθηκαν με στοιχεία της EUROSTAT και 

συμπληρωματικά μελετήθηκαν τα δεδομένα του καταλόγου περιβαλλοντικών δεικτών (Environmental 

indicator catalogue) του European Environment Agency. 

Για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος ακολουθήθηκαν οι συνιστώμενες προσεγγίσεις του εγγράφου 

εργασίας “Rural Development  Monitoring (2014-2020) – Implementation Report Tables και του εγγράφου 

εργασίας “Target indicator fiches for Pillar II”. 

Όπως προαναφέρθηκε, μελετήθηκε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η τροποποίησή του, η Ετήσια Έκθεση που 

υποβλήθηκε το 2016, καθώς και το Καθοδηγητικό Έγγραφο για την Αξιολόγηση και την ετοιμασία της 

Ετήσιας Έκθεσης. Επίσης μελετήθηκαν τα έντυπα των Προσκλήσεων, καθώς και πρόσφατες μελέτες βάσει 

των οποίων συνοψίστηκαν σχετικά ευρήματα. 

Β) Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με τους χειριστές των Καθεστώτων, αλλά και 

με εκπροσώπους του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του γραφείου FADN. 

Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η καταγραφή της προόδου των μέτρων, αλλά και των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι χειριστές κατά την υλοποίηση αυτών. 

Γ) Διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

Τέλος, διενεργήθηκαν πρόσθετες περιοδικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

τυχόν κενά πληροφόρησης που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια συγγραφής της έκθεσης αξιολόγησης. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στα μέτρα/καθεστώτα στα οποία έχει κατανεμηθεί 

σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού του Προγράμματος (ήτοι Μ04, Μ10). 

  

Αριθμητικά δεδομένα που συνεκτιμήθηκαν για το Ερώτημα 11 

Κοινοί δείκτες πλαισίου  

• ΚΔΠ39. Άντληση νερού στη γεωργία 

Λοιποί δείκτες κοινού πλαισίου 

• ΚΔΠ20. Αρδευθείσα γη 

  

• Άντληση νερού για άρδευση (εκατ. κ.μ.): 167,6 (2013) 

• Ποσοστό του νερού που αντλείται στη γεωργία για σκοπούς άρδευσης επί της συνολικής άντλησης 

νερού: 65,3% (2013)                                                                                                   

Αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες 

• Ποσοστό της αρδευόμενης γης επί της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης: 34,9% (2013) 



Πρόσθετοι δείκτες  

• Ποσοστό της περιοχής που υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα όπου πραγματοποιείται διαχείριση 

υπολειμμάτων βιομάζας 

• Ποσοστό της περιοχής που υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα όπου πραγματοποιείται άροση 

διατήρησης 

• Ποσοστό της περιοχής που υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα όπου εφαρμόζονται μέτρα 

ενδυνάμωσης του εδάφους 

Μη διαθέσιμοι. 

 

 

ΚΔΠ39. Άντληση νερού στη γεωργία 

 

ΚΔΠ20 Αρδευθείσα γη 

 

1.k4) Ποσοτικές τιμές των δεικτών και πηγές δεδομένων 

Τύπος δείκτη Κωδικός και 
ονομασία δείκτη 

(μονάδα) 

Ποσοστό Τιμή 

δείκτη 

Υπολογισθείσα 
ακαθάριστη 

τιμή 

Calculated 
gross value 

out of 

which 
Primary 

contribution 

Calculated gross 
value out of 

which 

Secondary 
contribution, 

including 

LEADER/CLLD 

contribution 

Υπολογισθείσα 

καθαρή τιμή 

Πηγές δεδομένων και 

πληροφοριών 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O5 - Συνολική 

έκταση 

(εκτάρια) 

Όχι 0,00     Πληροφοριακό σύστημα ΚΟΑΠ 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O6 - 

Υποστηριζόμενη 

φυσική περιοχή 

(ha) 

Όχι 12.431,38     Πληροφοριακό σύστημα ΚΟΑΠ 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Α13: Αύξηση 

της 
αποδοτικότητας 

ως προς τη 

χρήση ύδατος 
στη γεωργία σε 

υποστηριζόμενα 

έργα του ΠΑΑ 
(τομέας 

επικέντρωσης 

5A)* 

Όχι       



Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

R12 / Σ14: 

Ποσοστό 
αρδευόμενης 

γης που 

εντάσσεται σε 
πιο αποδοτικό 

αρδευτικό 

σύστημα 
(τομέας 

επικέντρωσης 

5Α) 

Ναι 0%     
Πληροφοριακό σύστημα ΚΟΑΠ 

EUROSTAT 

Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C39 - Άντληση 

νερού στον 

τομέα της 
γεωργίας - 

σύνολο (2010) 

(1000 m3) 

Όχι 91.509,60     
2010 - EU database of CCI (year 

2015) 

 

1.k5) Προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πορισμάτων 

αξιολόγησης 

Τα πλείστα εκ των ποσοτικών δεδομένων προήλθαν από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΟΑΠ. 

Δεδομένης της εμπειρίας των χειριστών των καθεστώτων και της ακρίβειας ανάκτησης των δεδομένων από 

τη βάση δεδομένων που τηρεί ο οργανισμός, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας των ποσοτικών δεδομένων. 

Ως προς τα ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από ευρήματα μελετών, εκθέσεων, αναφορών κλπ, όλα 

είναι κατά το δυνατόν επίκαιρα και παράγονται από αξιόπιστους Ευρωπαϊκούς και όχι μόνο οργανισμούς 

(κατεξοχήν υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωβουλής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος κ.α.), τα δε παλαιότερα έχουν συμπληρωματική χρησιμότητα, άλλοτε διαχρονικής 

αντίληψης, άλλοτε αντίληψης ύψους μεγεθών και άλλοτε συγκριτικής αντίληψης για αντίστοιχα μεγέθη 

άλλων κρατών μελών. 

 

1.k6) Απάντηση στο ερώτημα αξιολόγησης 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για τον αγροπεριβαλλοντικό δείκτη (ΑΠΔ) 7, το 2013 ήταν αρδευόμενο 

σχεδόν το 35% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης, με μέσο όγκο νερού άρδευσης ανά 

εκτάριο 3.235 m3/ha. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό νερού καταναλώνεται στα εσπεριδοειδή και τις πατάτες (100% άρδευση), 

ακολουθούν οι αμπελώνες (21% άρδευση), ο αραβόσιτος (8% άρδευση) και τα σιτηρά (6% άρδευση). 

Ως προς τις αρδευτικές μεθόδους, σύμφωνα με στοιχεία του 2010 επίσης από τη Eurostat, η μέθοδος της 

στάγδην άρδευσης εφαρμόζεται στο 77% περίπου των καλλιεργειών. Η επιφανειακή άρδευση εφαρμόζεται 

στο 20% των καλλιεργειών, ενώ η άρδευση με χρήση εκτοξευτήρων – τεχνητής βροχής έχει μικρή 

εφαρμογή, σε ποσοστό μικρότερο του 5% των καλλιεργειών. 

Ως προς την πηγή προέλευσης του νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση (στοιχεία 2010), ποσοστό 46,2% 

προέρχεται από υπόγεια νερά (γεωτρήσεις – πηγάδια) 51,8% κυρίως από το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο 



και ποσοστό μόλις 1,2% προέρχεται από επιφανειακά νερά εντός των εκμεταλλεύσεων. 

Η άντληση νερού στον τομέα της γεωργίας (ΚΔΠ 39) ανέρχονταν το 2010 σε 91,5096 εκατ. κυβικά μέτρα. 

Το 2013, η αρδευθείσα γη ήταν έκτασης 24.670 ha, ήτοι 22,6% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης. 

Δεδομένης της ανεπάρκειας υδατικών πόρων, η πολιτεία επενδύει διαχρονικά στην ανακύκλωση νερού για 

την ενίσχυση της άρδευσης, που μπορεί να βοηθήσει υπό ορισμένες προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων και η 

ποιότητα του. 

Το ΠΑΑ στηρίζει την αύξηση της αποδοτικότητας στη χρήση του νερού από τη γεωργία μέσω των: 

• Μέτρο 1: που αφορά σε δράσεις κατάρτισης, ενημέρωσης, επίδειξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των 

αγροτών, σε θέματα επιλογής κατάλληλης μεθόδου άρδευσης, απαιτούμενων ποσοτήτων νερού ανά 

είδος καλλιέργειας, και γενικά ορθολογικής χρήσης του νερού άρδευσης. 

• Μέτρο 4: μέσω της αξιοποίησης του ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία - καθεστώς 4.3.2, 

ενισχύεται η δημιουργία υποδομής για ένταξη στο υδατικό ισοζύγιο ανακυκλωμένου νερού 

τριτοβάθμιας επεξεργασίας (η καλυπτόμενη έκταση θα ανέρχεται στα 350 εκτάρια). Επίσης, με την 

υλοποίηση του καθεστώτος 4.3.3, θα γίνει εφαρμογή καινοτόμου συστήματος υψηλής τεχνολογίας 

για παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού, η οποία θα συνεισφέρει σε εξοικονόμηση της τάξης 

του 10%. 

• ΜΕΤΡΟ 10/καθεστώς 10.1.5 που αφορά στην αντικατάσταση αρδευόμενων εκτάσεων 

εσπεριδοειδών με καλλιέργειες με χαμηλότερες υδατικές ανάγκες. 

• ΜΕΤΡΟ 16/ Καθεστώς 16.1 που αφορά σε στήριξη για την εγκαθίδρυση και λειτουργία 

επιχειρησιακών ομάδων οι οποίες θα εφαρμόζουν πιλοτικά προγράμματα. 

Συμπληρωματικές / δευτερογενείς επιδράσεις αναγνωρίζονται στα Μέτρα 6 «Ενίσχυση πρώτης 

εγκατάστασης νέων γεωργών» και 11 «Βιολογική Γεωργία». 

Κατά συνέπεια τα ανωτέρω μέτρα / καθεστώτα, πρόκειται να συμβάλλουν στο εγγύς μέλλον στην αύξηση 

της αποδοτικότητας της χρήσης νερού από τη γεωργία, καθώς η εφαρμογή τους θα δώσει τη δυνατότητα να 

αμβλυνθούν οι αδυναμίες που σχετίζονται με την υψηλή κατανάλωση υπόγειων υδατικών πόρων, την 

έλλειψη χρήσης έξυπνων λογισμικών για την παρακολούθηση της λειτουργίας των μεγάλων αρδευτικών 

έργων, την ελλιπή επαγγελματική κατάρτιση των καλλιεργητών σε θέματα ορθών πρακτικών άρδευσης και 

γενικά στην εξοικονόμηση νερού, τη χρήση νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας για την άρδευση των 

καλλιεργειών. Έως τώρα, το αποτέλεσμα σε όρους βελτίωσης της αποδοτικότητας της χρήσης νερού είναι 

εξαιρετικά χαμηλό. 

 

1.k7) Συμπεράσματα και συστάσεις 

1.k7.a) Συμπέρασμα / Σύσταση 1 

Συμπέρασμα: 

Η αποδοτικότητα της χρήσης νερού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνέπεια / ορθή γεωργική των 

παραγωγών. 

 

Σύσταση: 



Συστήνεται να αποτυπωθεί στο Πρόγραμμα η πρωτεύουσα συνεισφορά του Καθεστώτος 10.1.2 

(αμειψισπορά στις πατάτες και στα σιτηρά) στην περιοχή εστίασης 5Α αντί της περιοχής εστίασης 4Γ. 

 

1.k7.b) Συμπέρασμα / Σύσταση 2 

Συμπέρασμα: 

Τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα συνεισφέρουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος (π.χ. 

εκρίζωση υδροβόρων καλλιεργειών, εγκατάσταση καλλιεργειών με χαμηλές απαιτήσεις, εγκατάσταση 

υδρομετρητών, έλεγχος ύψους κατανάλωσης, βελτιωμένα συστήματα άρδευσης). 

 

Σύσταση: 

 

1.k7.c) Συμπέρασμα / Σύσταση 3 

Συμπέρασμα: 

Το Μέτρο 4 στηρίζει την ένταξη στο υδατικό ισοζύγιο ανακυκλωμένου νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας 

προκειμένου να καταστεί εφικτή η εξοικονόμηση ποσοτήτων φρέσκου νερού. Επίσης γίνεται πιλοτική 

εγκατάσταση λογισμικού συστήματος παρακολούθησης. 

 

Σύσταση: 

 

1.l) CEQ12-5B - Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στην αύξηση της 

αποδοτικότητας στη χρήση ενέργειας στη γεωργία και στη μεταποίηση τροφίμων; 



1.l1) Κατάλογος μέτρων που συνεισφέρουν στον ΤΕ 

Primarily programmed measures/sub-measures 

M1.1, Μ1.3, M16 

Πρωτογενής συνεισφορά αναγνωρίζεται από τα Καθεστώτα  1.1 «Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και 

ανάπτυξης δεξιοτήτων», 1.3  «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και δασικών 

εκμεταλλεύσεων και δασών», καθώς και από το Μέτρο 16 «Συνεργασία». 

Πίνακας 1: Το επίπεδο υιοθέτησης ανά κύρια προγραμματισθέντα μέτρα (μέχρι το τέλος του 2016) 

Measures/sub-measures programmed under the other FAs which show secondary contributions to FA 

5Β: 

Μ 01, Μ 4.1, Μ 4.2 

Δευτερογενής συνεισφορά αναγνωρίζεται από τα Καθεστώτα 4.1  «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις 

συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» και 4.2 «Επενδύσεις 

που αφορούν στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών και δασικών προϊόντων». 

Πίνακας 2: Ο βαθμός υιοθέτησης ανά μέτρο με δευτερεύουσα συνεισφορά στον ΤΕ 5Β (μέχρι το τέλος 

του 2016) 

Στους ανωτέρω πίνακες ελήφθησαν υπόψη μόνο περατωμένα έργα/πράξεις.  

 

 

Πίνακας 1: Το επίπεδο υιοθέτησης ανά κύρια προγραμματισθέντα μέτρα (μέχρι το τέλος του 2016) 

 

Πίνακας 2: Ο βαθμός υιοθέτησης ανά μέτρο με δευτερεύουσα συνεισφορά στον ΤΕ 5Β (μέχρι το τέλος του 2016) 

 



1.l2) Δεσμός μεταξύ των κριτηρίων απόφασης, των κοινών και των πρόσθετων δεικτών αποτελεσμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθεί το ΚΕΑ 

Κριτήρια απόφασης Κοινός δείκτης αποτελεσμάτων Πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων 

Έχει αυξηθεί η αποδοτικότητα στη χρήση ενέργειας 

στη γεωργία και στη μεταποίηση τροφίμων 

Α14: Αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση 
ενέργειας στη γεωργία και τη μεταποίηση τροφίμων 

σε υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ (τομέας 

επικέντρωσης 5Β)* 

 

Έχει αυξηθεί η αποδοτικότητα στη χρήση ενέργειας 

στη γεωργία και στη μεταποίηση τροφίμων 

Σ15: Συνολική επένδυση για την ενεργειακή 

απόδοση (τομέας επικέντρωσης 5Β) 

 

 

1.l3) Εφαρμοσθείσες μέθοδοι 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε περιλάμβανε τρεις διακριτές φάσεις: 

Α) Έρευνα γραφείου, συλλογή στοιχείων παρακολούθησης 

Κατά την πρώτη φάση συλλέχτηκαν πληροφορίες και στοιχεία από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση αυτού (31 Μαρτίου 2017), αλλά και στοιχεία 

παρακολούθησης του Προγράμματος. 

Βάσει των στοιχείων αυτών, μελετήθηκε η λογική της παρέμβασης, σε συνάρτηση τόσο με το ίδιο το 

Πρόγραμμα, όσο και με την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και επιβεβαιώθηκε η συνέπεια της. 

Ο έλεγχος συνάφειας ανάμεσα στο κοινό ερώτημα αξιολόγησης, στο κριτήριο αξιολόγησης και στους 

δείκτες, επιβεβαίωσε την καταλληλότητα τους χωρίς την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων και δεικτών. 

Τα ποσοτικά δεδομένα ενεργοποίησης/υλοποίησης των Μέτρων συγκεντρώθηκαν από τους υπεύθυνους 

χειριστές των Μονάδων Εφαρμογής και του Οργανισμού Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Για το σκοπό αυτό 

ετοιμάστηκαν ερωτηματολόγια ανά Μέτρο που βασίζονταν στη δομή των ζητούμενων στοιχείων που 

αποτυπώνονταν στην περσινή Ετήσια Έκθεση και δόθηκαν για συμπλήρωση. 

Οι δείκτες κοινού πλαισίου λήφθηκαν από την DG AGRI (2016 update of CAP context indicators, 

Ανακοίνωση της 7/2/2017). 

Για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος ακολουθήθηκαν οι συνιστώμενες προσεγγίσεις / υπολογιστικές 

μέθοδοι του εγγράφου εργασίας “Rural Development  Monitoring (2014-2020) – Implementation Report 

Tables” και του εγγράφου εργασίας “Target indicator fiches for Pillar II”. 

Επιπλέον μελετήθηκαν το Καθοδηγητικό Έγγραφο για την Αξιολόγηση και την ετοιμασία της Ετήσιας 

Έκθεσης με τα σχετικά παραρτήματα 10 και 11. Επίσης, τα έντυπα των Προσκλήσεων των Καθεστώτων 

(ανακοινώσεις, εγχειρίδια ενημέρωσης, έντυπα αιτήσεων), καθώς και πρόσφατες συγγενείς με το θέμα 

μελέτες βάσει των οποίων συνοψίστηκαν σχετικά ευρήματα τόσο για σκοπούς διάγνωσης/αναγνώρισης, 

όσο και σύνθεσης/συνδυασμένης εκτίμησης των διαφόρων υποστηρικτικών τεκμηρίων. 

Β) Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης προσωπικές συνεντεύξεις με τους χειριστές των Καθεστώτων, αλλά και με 

εκπροσώπους του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του γραφείου FADN. 



Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η καταγραφή της προόδου ενεργοποίησης / υλοποίησης των μέτρων, αλλά 

και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χειριστές κατά την υλοποίηση αυτών. 

Γ) Διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

Τέλος, διενεργήθηκαν πρόσθετες περιοδικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

κενά πληροφόρησης που εντοπίστηκαν κατά τη λήψη των ερωτηματολογίων και κατά τη διάρκεια 

συγγραφής της ετήσιας έκθεσης. 

 

1.l4) Ποσοτικές τιμές των δεικτών και πηγές δεδομένων 

Τύπος δείκτη Κωδικός και 

ονομασία 

δείκτη (μονάδα) 

Ποσοστό Τιμή 

δείκτη 

Υπολογισθείσα 

ακαθάριστη 

τιμή 

Calculated 

gross value 

out of 
which 

Primary 

contribution 

Calculated gross 

value out of 

which 
Secondary 

contribution, 

including 
LEADER/CLLD 

contribution 

Υπολογισθείσα 

καθαρή τιμή 
Πηγές δεδομένων και πληροφοριών 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O1 - Ολική 
δημόσια 

δαπάνη 
Όχι 0,00     Πληρωμές ΚΟΑΠ 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O12 - Αριθμός 

συμμετεχόντων 

σε δράσεις 

κατάρτισης 

Όχι 0,00     Μονάδα Εφαρμογής 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Α14: Αύξηση 
της 

αποδοτικότητας 

ως προς τη 
χρήση 

ενέργειας στη 

γεωργία και τη 
μεταποίηση 

τροφίμων σε 

υποστηριζόμενα 
έργα του ΠΑΑ 

(τομέας 

επικέντρωσης 

5Β)* 

Όχι  0,00    Διαχειριστική Αρχή 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Σ15: Συνολική 

επένδυση για 
την ενεργειακή 

απόδοση 

(τομέας 
επικέντρωσης 

5Β) 

Όχι 0,00     Πληρωμές ΚΟΑΠ 

Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C44 - Χρήση 

ενέργειας στη 

γεωργία, τη 
δασοκομία και 

τη βιομηχανία 

τροφίμων - 
χρήση ανά 

εκτάριο 

(γεωργία και 
δασοκομία) 

(2012) (kg of 

Όχι 132,63     
2014 - EU database of CCI (year 

2015) 



oil equivalent 

per ha of UAA) 

Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C44 - Χρήση 

ενέργειας στη 

γεωργία, τη 
δασοκομία και 

τη βιομηχανία 

τροφίμων - 
βιομηχανία 

τροφίμων 

(2012) (kToe) 

Όχι 74,40     
2014 - EU database of CCI (year 

2015) 

 

1.l5) Προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πορισμάτων 

αξιολόγησης 

Τα πλείστα εκ των ποσοτικών δεδομένων προήλθαν από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΟΑΠ. Δεδομένης 

της εμπειρίας των χειριστών των Καθεστώτων και της ακρίβειας ανάκτησης των δεδομένων από τη βάση 

δεδομένων που τηρεί ο οργανισμός, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

των ποσοτικών δεδομένων. 

Ως προς τα ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από ευρήματα μελετών, εκθέσεων, αναφορών κλπ,, όλα 

είναι κατά το δυνατόν επίκαιρα και παράγονται από αξιόπιστους Ευρωπαϊκούς και όχι μόνο οργανισμούς, 

τα δε παλαιότερα έχουν συμπληρωματική χρησιμότητα, άλλοτε διαχρονικής αντίληψης και άλλοτε 

αντίληψης ύψους μεγεθών. 

 

1.l6) Απάντηση στο ερώτημα αξιολόγησης 

Στην ανάλυση SWOT διαπιστώνεται ότι η κατανάλωση ενέργειας στη γεωργία και στη μεταποίηση 

γεωργικών προϊόντων αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς κατά την τελευταία δεκαετία, πλήττοντας αισθητά 

την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και παράλληλα προκαλώντας τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος. 

Για το λόγο αυτό επιδιώκεται η αποδοτικότερη χρήση ενέργειας μέσω υλοποίησης επενδύσεων σε 

καινούριο εξοπλισμό χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας και η ενεργειακή βελτίωση υφιστάμενων 

κτιρίων. 

Τα κύρια προγραμματισθέντα μέτρα του ΠΑΑ που προβλέπεται να συνεισφέρουν στον στόχο της αύξησης 

της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στη γεωργία και τη μεταποίηση τροφίμων είναι το Μ01 

(κατάρτιση και ευαισθητοποίηση γεωργών για την άσκηση της γεωργίας με πρακτικές που οδηγούν στη 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και δράσεις ανταλλαγής εμπειριών σε θέματα εξοικονόμησης 

ενέργειας) και το Μ16 (προβλέπεται η δυνατότητα εφαρμογής πιλοτικών ερευνητικών εφαρμογών για 

επίλυση προβλημάτων σε θέματα εξοικονόμησης και βελτίωσης της αποδοτικότητας στη χρήση ενέργειας. 

Δευτερεύουσες συνεισφορές στην Περιοχή Εστίασης 5Β αναμένονται κυρίως από τα Καθεστώτα 4.1 και 

4.2  που περιλαμβάνουν δράσεις που σχετίζονται με τη αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας στις 

εκμεταλλεύσεις και τις παραγωγικές μονάδες. Σημειώνεται ότι έμμεση συνεισφορά αναμένεται  από τη 

χρήση νέου παραγωγικού εξοπλισμού καλύτερης ενεργειακής απόδοσης και τη βελτίωση ενεργειακής 

απόδοσης των κτηρίων (θερμομόνωση κτιρίων και μείωση απωλειών), αλλά και άμεση με τη χρήση ΑΠΕ 

(συνεισφέρει και στην περιοχή εστίασης 5Γ). 

Μέχρι την 31/12/2016 από τις ενταγμένες Πράξεις των Καθεστώτων 1.1 και 1.2, που δεν είχαν ακόμη 



ολοκληρωθεί, δεν εντοπίζονται δράσεις με ειδική στόχευση στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 

Ομοίως η ενεργοποίηση του Μ16 αναμένεται εντός του 2017 (α΄ εξάμηνο τα Καθεστώτα 16.1 και 16.4 και 

β΄ εξάμηνο το Καθεστώς 16.2). 

Παράλληλα από τα 35 επενδυτικά σχέδια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 που εντάσσονται στα 

Καθεστώτα 4.1 και 4.2 του ΠΑΑ δεν προκύπτει συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 5Β. 

Όσον αφορά στον πρώτο κύκλο των νέων Προκηρύξεων των Καθεστώτων 4.1 και 4.2, που συνεισφέρουν 

δευτερογενώς στην περιοχή εστίασης 5Β και που εκδόθηκαν το 2016 σημειώνεται ότι υπάρχει σαφής 

στόχευση στη μείωση της κατανάλωσης και την εξοικονόμηση ενέργειας, τόσο μέσω της επιλεξιμότητας 

των δαπανών, όσο και μέσω των κριτηρίων αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. Ειδικότερα στις 

σχετικές Προκηρύξεις προβλέπεται υπάρχει ειδική στόχευση : 

Καθεστώς 4.1: 

Έχει δημοσιευθεί μία Προκήρυξη, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης €20εκ. (37,24% των πόρων του Μ04), με 

έναρξη υποβολής αιτήσεων την 9η Μαϊου 2016 και λήξη την 17η Οκτωβρίου 2016, που περιλάμβανε της 

ακόλουθες Κατηγορίες Επενδύσεων: 

• Κατηγορίες Α (Απλοποιημένο Σχέδιο Βελτίωσης)  και Β (Ολοκληρωμένη Μελέτη Οικονομικής 

Βιωσιμότητας). Στην Α' Κατηγορία (επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, 

εξοικονόμησης ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση του πόρου συμπεριλαμβανομένης και της 

αποθήκευσης του νερού, καθώς επίσης και στην παραγωγή και χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας που χρησιμοποιείται για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της εκμετάλλευσης), 

υποβλήθηκαν 35 αιτήσεις με αιτηθέν ποσό Δημόσιας Δαπάνης 280.000€ (έναντι των 4 εκ. € της 

Πρόσκλησης), ενώ στη Β΄ Κατηγορία (όλοι οι τύποι επενδύσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

της κατηγορίας Α΄, με μοναδική εξαίρεση τις επενδύσεις για διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων) 

υποβλήθηκαν 541 αιτήσεις με αιτηθέν ποσό Δημόσιας Δαπάνης 93 εκ. € περίπου (έναντι των 15 εκ. 

€ της Πρόσκλησης). 

• Κατηγορία Α (Επενδύσεις για υποδομές, συναφείς με επεξεργασία και διαχείριση 

κτηνοτροφικών αποβλήτων), στην οποία υποβλήθηκαν 28 αιτήσεις με αιτηθέν ποσό Δημόσιας 

Δαπάνης 1,8 εκ. € (έναντι του 1 εκ. € της Πρόσκλησης). 

Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται η χαμηλή απόκριση των αιτητών στην Πρόσκληση του Καθεστώτος 4.1 

για επενδύσεις που συμβάλλουν αμιγώς στην εξοικονόμηση ενέργειας, εξοικονόμηση ύδατος και στην 

αειφόρο διαχείριση του πόρου συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού, καθώς επίσης και 

στην παραγωγή και χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιείται για κάλυψη 

των ενεργειακών αναγκών των εκμεταλλεύσεων  (Καθεστώς 4.1 – Κατηγορία Επενδύσεων Α - 

Απλοποιημένο Σχέδιο Βελτίωσης), 

Καθεστώς 4.2: 

Έχει δημοσιευθεί μία Προκήρυξη με έναρξη υποβολής αιτήσεων την 10η Μαρτίου 2016 και λήξη την 10η 

Ιουνίου 2016. Η Δημόσια Δαπάνη προς διάθεση ανήλθε σε €10.000.000, ενώ παρελήφθησαν 221 αιτήσεις 

συνολικής Δημοσίας Δαπάνης €31.446.895 και συνολικού προϋπολογισμού 100.668.994€, οι οποίες 

βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διαχειριστικής Αρχής και των Μονάδων Εφαρμογής των 

Καθεστώτων έως το τέλος του έτους 2017 αναμένεται να αξιολογηθούν όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις της 

πρώτης προκήρυξης. 



  

Δεδομένου ότι η υλοποίηση του Προγράμματος μέχρι 31/12/2016 δεν έχει προχωρήσει στο εν λόγω πεδίο, 

το συμπέρασμα που συνάγεται είναι η εκτίμηση ότι μέσω του Προγράμματος ο βαθμός ωφέλειας θα μπορεί 

να υπολογιστεί σε μελλοντικές εκθέσεις. 

Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία των Δεικτών Πλαισίου (EU database of CCI 2015) 

το 2014 καταγράφεται μείωση της χρήσης ενέργειας στη γεωργία, τη δασοκομία και τη μεταποίηση 

τροφίμων, καθώς και της χρήσης ανά εκτάριο (γεωργία και δασοκομία) έναντι του 2012 (Δείκτης 

συνολικής χρήσης: 71 έναντι 74,4 Ktoe και Δείκτης χρήσης ανά εκτάριο: 132,63 έναντι 143,9 kg 

ισοδύναμου πετρελαίου ανά hα ΧΓΕ). Η μείωση αυτή προκύπτει αμιγώς  από τη μείωση της χρήσης 

ενέργειας στη γεωργία και δασοκομία (37,1 το 2014 έναντι 41,6 ktoe το 2012), ενώ στον τομέα της 

μεταποίησης καταγράφεται αύξηση (33,9 το 2014 έναντι 32,8 ktoe το 2012). Οι μεταβολές των ως άνω 

Δεικτών, σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, δεν προκύπτει ότι έχουν επηρεασθεί από 

την  εφαρμογή των Μέτρων του Προγράμματος και σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνεται και στο 

μεθοδολογικό έγγραφο των Δεικτών Πλαισίου τα στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας από τη γεωργία 

είναι χαμηλότερης ποιότητας λόγω σφαλμάτων και ελλιπών στοιχείων. 

 

1.l7) Συμπεράσματα και συστάσεις 

1.l7.a) Συμπέρασμα / Σύσταση 1 

Συμπέρασμα: 

Τα υλοποιούμενα Προγράμματα κατάρτισης έχουν αμιγώς κλαδικό περιεχόμενο 

 

Σύσταση: 

Επιβεβαίωση της σχετικής προτεραιότητας των δράσεων μεταφοράς γνώσης με την εισαγωγή πεδίων στα 

προγράμματα κατάρτισης και τις ανταλλαγής εμπειριών με θέματα εξοικονόμησης και αποδοτικής χρήσης 

ενέργειας  

 

1.l7.b) Συμπέρασμα / Σύσταση 2 

Συμπέρασμα: 

Επικείμενη  Προκήρυξη των Καθεστώτων του Μέτρου 16 

 

Σύσταση: 

Μόχλευση του ενδιαφέροντος των εμπλεκομένων στις συνεργασίες παραγωγών, ομάδων παραγωγών και 

λοιπών φορέων  για την ωρίμανση και ανάπτυξη πιλοτικών προγραμμάτων συνεργασιών στον τομέα της 

αποδοτικής χρήσης ενέργειας στη γεωργία και τη μεταποίηση τροφίμων  



 

1.m) CEQ13-5C - Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στην παροχή και χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών 

εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της βιο-οικονομίας; 



1.m1) Κατάλογος μέτρων που συνεισφέρουν στον ΤΕ 

Primarily programmed measures/sub-measures:  

Μ 4 

Τα ολοκληρωμένα έργα της περιόδου 2007-2013, δεν περιλαμβάνουν δαπάνες στο πεδίο των ΑΠΕ καθώς 

αυτές δεν ήταν μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών στην εν λόγω προγραμματική περίοδο. 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 5Γ (έως 

το τέλος του 2016) 

  

Measures/sub-measures programmed under the other FAs which show secondary contributions to FA 

5C:  

Μ 6, 11 

Τα 14 ολοκληρωμένα έργα νέων αγροτών της περιόδου 2007-2013, επίσης δεν περιλάμβαναν δαπάνες στο 

πεδίο των ΑΠΕ. 

Πίνακας 2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 

5Γ 

  

  

 

 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 5Γ (έως το τέλος του 2016) 

 

Πίνακας 2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 5Γ 

 



1.m2) Δεσμός μεταξύ των κριτηρίων απόφασης, των κοινών και των πρόσθετων δεικτών αποτελεσμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθεί το ΚΕΑ 

Κριτήρια απόφασης Κοινός δείκτης αποτελεσμάτων Πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων 

Έχει αυξηθεί η παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές 

Α15: Ανανεώσιμη ενέργεια παραγόμενη από 

υποστηριζόμενα έργα (τομέας επικέντρωσης 5Γ)* 

 

Έχει αυξηθεί η παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές 

Σ16: Συνολική επένδυση για την παραγωγή από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (τομέας επικέντρωσης 

5Γ) 

 

Έχει αυξηθεί η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές 

 Συνολικές επενδύσεις για τη χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που λαμβάνουν στήριξη από το 

ΠΑΑ· 

Έχει αυξηθεί η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές 
 Συνολικές επενδύσεις για τη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές που λαμβάνουν στήριξη από το 

ΠΑΑ· 

 

1.m3) Εφαρμοσθείσες μέθοδοι 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε περιλάμβανε τρεις διακριτές φάσεις ποσοτικών και 

ποιοτικών προσεγγίσεων, ενώ έγινε συστηματική προσπάθεια για τη συγκέντρωση το δυνατόν πολλών 

αριθμητικών δεδομένων: 

  

Α) Έρευνα γραφείου, συλλογή στοιχείων παρακολούθησης 

Κατά την πρώτη φάση συλλέχτηκαν πληροφορίες και στοιχεία από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση αυτού (31 Μαρτίου 2017), αλλά και στοιχεία 

παρακολούθησης του προγράμματος. 

Βάσει των στοιχείων αυτών, μελετήθηκε η λογική της παρέμβασης, σε συνάρτηση τόσο με το ίδιο το 

Πρόγραμμα, όσο και με την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και επιβεβαιώθηκε η συνέπεια της. 

Ο έλεγχος συνάφειας ανάμεσα στο κοινό ερώτημα αξιολόγησης, στο κριτήριο αξιολόγησης και στους 

δείκτες, επιβεβαίωσε την καταλληλότητα τους χωρίς την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων και δεικτών. 

Τα ποσοτικά δεδομένα ενεργοποίησης των Μέτρων συγκεντρώθηκαν από τους υπεύθυνους χειριστές των 

Μονάδων Εφαρμογής και του οργανισμού πληρωμών (ΚΟΑΠ). Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκαν 

ερωτηματολόγια ανά Μέτρο που βασίζονταν στη δομή των ζητούμενων στοιχείων που αποτυπώνονταν 

στην περσινή Ετήσια Έκθεση και δόθηκαν για συμπλήρωση. 

Οι δείκτες κοινού πλαισίου λήφθηκαν από την DG AGRI (2016 update of CAP context indicators, 

ανακοίνωση της 7/2/2017). 

Οι αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες (AEIs) επικαιροποιήθηκαν με στοιχεία της EUROSTAT και 

συμπληρωματικά μελετήθηκαν τα δεδομένα του καταλόγου περιβαλλοντικών δεικτών (Environmental 

indicator catalogue) του European Environment Agency. 

Για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος ακολουθήθηκαν οι συνιστώμενες προσεγγίσεις του εγγράφου 



εργασίας “Rural Development  Monitoring (2014-2020) – Implementation Report Tables και του εγγράφου 

εργασίας “Target indicator fiches for Pillar II”. 

Όπως προαναφέρθηκε, μελετήθηκε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η τροποποίησή του, η Ετήσια Έκθεση που 

υποβλήθηκε το 2016, καθώς και το Καθοδηγητικό Έγγραφο για την Αξιολόγηση και την ετοιμασία της 

Ετήσιας Έκθεσης. Επίσης μελετήθηκαν τα έντυπα των Προσκλήσεων, καθώς και πρόσφατες μελέτες βάσει 

των οποίων συνοψίστηκαν σχετικά ευρήματα. 

  

Β) Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με τους χειριστές των Καθεστώτων, αλλά και 

με εκπροσώπους του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του γραφείου FADN. 

Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η καταγραφή της προόδου των μέτρων, αλλά και των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι χειριστές κατά την υλοποίηση αυτών. 

  

Γ) Διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

Τέλος, διενεργήθηκαν πρόσθετες περιοδικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

τυχόν κενά πληροφόρησης που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια συγγραφής της έκθεσης αξιολόγησης. 

  

Αριθμητικά δεδομένα που συνεκτιμήθηκαν για το Ερώτημα 13 

Κοινοί δείκτες πλαισίου   

Πίνακας 1: 43. Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από τη γεωργία και τη δασοκομία 

Πίνακας 2: 44 Χρήση ενέργειας στη γεωργία, τη δασοκομία και τη βιομηχανία τροφίμων 

  

Πρόσθετοι δείκτες   

• Συνολικές επενδύσεις για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την υποστήριξη του ΠΑΑ, 

ανά τύπο ανανεώσιμης πηγής. 

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που χρησιμοποιούνται στις εκμεταλλεύσεις που υποστηρίζονται. 

• Μεταβολές στο ακαθάριστο γεωργικό εισόδημα λόγω των καταναλώσεων ενέργειας (βελτιωμένη 

οικονομική επίδοση λόγω της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας) 

Μη διαθέσιμοι. 

• Κατανάλωση ενέργειας 

Πίνακας 3: Τελική κατανάλωση ενέργειας: Γεωργία (Mtoe) 

Πίνακας 4: Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά κλάδο (%): Γεωργία 



Ποιοτικοί δείκτες  

• Περιγραφή της φύσης των δράσεων για την αύξηση της παραγωγής και του εφοδιασμού από 

ανανεώσιμη ενέργεια (βλ. παρακάτω). 

  

  

  

 

 

Πίνακας 1: 43. Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από τη γεωργία και τη δασοκομία 

 

Πίνακας 2: 44 Χρήση ενέργειας στη γεωργία, τη δασοκομία και τη βιομηχανία τροφίμων 

 

Πίνακας 3: Τελική κατανάλωση ενέργειας: Γεωργία (Mtoe) 

 

Πίνακας 4: Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά κλάδο (%): Γεωργία 

 

1.m4) Ποσοτικές τιμές των δεικτών και πηγές δεδομένων 

Τύπος δείκτη Κωδικός και 

ονομασία δείκτη 

(μονάδα) 

Ποσοστό Τιμή 

δείκτη 

Υπολογισθείσα 

ακαθάριστη 

τιμή 

Calculated 

gross value 

out of 

which 

Primary 

contribution 

Calculated gross 

value out of 

which 

Secondary 

contribution, 
including 

LEADER/CLLD 

contribution 

Υπολογισθείσα 

καθαρή τιμή 

Πηγές δεδομένων και 

πληροφοριών 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O2 - Συνολική 

επένδυση 
Όχι 0,00      

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Α15: Ανανεώσιμη 

ενέργεια 
παραγόμενη από 

υποστηριζόμενα 

έργα (τομέας 

Όχι       



επικέντρωσης 5Γ)* 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Σ16: Συνολική 

επένδυση για την 

παραγωγή από 

ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (τομέας 

επικέντρωσης 5Γ) 

Όχι 0,00      

Πρόσθετος 
δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Συνολικές 

επενδύσεις για τη 

χρήση ενέργειας 
από ανανεώσιμες 

πηγές που 

λαμβάνουν στήριξη 

από το ΠΑΑ· 

Όχι       

Πρόσθετος 

δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Συνολικές 

επενδύσεις για τη 
χρήση ενέργειας 

από ανανεώσιμες 

πηγές που 
λαμβάνουν στήριξη 

από το ΠΑΑ· 

Όχι       

Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C43 - Παραγωγή 

ανανεώσιμης 

ενέργειας από τη 
γεωργία και τη 

δασοκομία - από τη 

γεωργία (2012) 

(kToe) 

Όχι 12,95     
2012 - EU database of CCI (year 

2013) 

Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C44 - Χρήση 
ενέργειας στη 

γεωργία, τη 

δασοκομία και τη 

βιομηχανία 

τροφίμων - γεωργία 

και δασοκομία 

(2012) (kToe) 

Όχι 37,10     
2012 - EU database of CCI (year 

2014) 

Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C44 - Χρήση 

ενέργειας στη 
γεωργία, τη 

δασοκομία και τη 

βιομηχανία 
τροφίμων - 

βιομηχανία 

τροφίμων (2012) 

(kToe) 

Όχι 33,90     
2012 - EU database of CCI (year 

2014) 

 

1.m5) Προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πορισμάτων 

αξιολόγησης 

Τα πλείστα εκ των ποσοτικών δεδομένων προήλθαν από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΟΑΠ. 

Δεδομένης της εμπειρίας των χειριστών των καθεστώτων και της ακρίβειας ανάκτησης των δεδομένων από 

τη βάση δεδομένων που τηρεί ο οργανισμός, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας των ποσοτικών δεδομένων. 

Ως προς τα ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από ευρήματα μελετών, εκθέσεων, αναφορών κλπ, όλα 

είναι κατά το δυνατόν επίκαιρα και παράγονται από αξιόπιστους Ευρωπαϊκούς και όχι μόνο οργανισμούς 

(κατεξοχήν υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωβουλής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 



Περιβάλλοντος κ.α.), τα δε παλαιότερα έχουν συμπληρωματική χρησιμότητα, άλλοτε διαχρονικής 

αντίληψης, άλλοτε αντίληψης ύψους μεγεθών και άλλοτε συγκριτικής αντίληψης για αντίστοιχα μεγέθη 

άλλων κρατών μελών. 

 

1.m6) Απάντηση στο ερώτημα αξιολόγησης 

Η παραγωγή και χρήση ανανεώσιμης ενέργειας στον Κυπριακό πρωτογενή τομέα βρίσκεται σε χαμηλά 

επίπεδα. Μολονότι, τη δεκαετία 2004 – 2014 καταγράφηκε μία ραγδαία αύξηση της χρησιμοποιούμενης 

ενέργειας ανά εκτάριο γεωργικής γης (448%), η κάλυψή της πραγματοποιήθηκε από συμβατικές πηγές. 

Έτσι η ενεργειακή συμβολή των ΑΠΕ στη γεωργία παρέμεινε χαμηλή, ενώ στην Ε.Ε. καταγράφονταν 

ανοδικές τάσεις.  

  

Σύμφωνα με το Δείκτη Πλαισίου 43, η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από τη γεωργία ανέρχονταν το 

2013 σε 12,9 kToe και από τη δασοκομία σε 5 kToe (επίδοση από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη). Από την 

άλλη, η χρήση ενέργειας στη γεωργία και δασοκομία υπολογίστηκε το 2014 σε 37,1 kToe. 

  

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα από την ενίσχυση των επενδυτικών μέτρων επιδιώκει να 

αυξήσει την χρήση και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Έτσι ενισχύονται οι επενδύσεις π.χ. 

για μία κλιματικά έξυπνη γεωργία μέσω της κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων - 

εξοπλισμού εφαρμογής βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων (αερόβιας ή/και αναερόβιας) με παραγωγή 

βιοαερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των εκμεταλλεύσεων, 

επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, συστήματα Net Metering, συστήματα αυτοπαραγωγής και αυτόνομα 

συστήματα. 

  

Δεδομένου ότι η υλοποίηση του Προγράμματος μέχρι 31/12/2016 δεν έχει προχωρήσει στο εν λόγω πεδίο, 

το συμπέρασμα που συνάγεται είναι ότι ο βαθμός ωφέλειας θα μπορεί να υπολογιστεί σε μελλοντικές 

εκθέσεις. 

Εν γένει, με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ακριβώς η 

επίκαιρη/τρέχουσα συμβολή της γεωργίας στην συνολική παραγωγή ενέργειας. Δεδομένης όμως της 

υψηλής ενεργειακής εξάρτησης από πετρελαιοειδή, από τα οποία καλύπτεται το μείζον μέρος της 

κατανάλωσης, και της γεωγραφικής θέσης που της στερεί την δυνατότητα σύνδεσης της με τα Διευρωπαϊκά 

δίκτυα, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης καλείται να συμβάλλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του στην 

παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας προωθώντας περαιτέρω την ενεργειακή αυτονομία των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. 

 

1.m7) Συμπεράσματα και συστάσεις 

1.m7.a) Συμπέρασμα / Σύσταση 1 

Συμπέρασμα: 



Μέχρι την 31/12/2016 δεν αναγνωρίζεται συμβολή του ΠΑΑ στον εφοδιασμό και στη χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. 

 

Σύσταση: 

 

1.n) CEQ14-5D - Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία; 



1.n1) Κατάλογος μέτρων που συνεισφέρουν στον ΤΕ 

Primarily programmed measures/sub-measures:  

Μ 1, 4 

Πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 5Δ σχηματίζουν τα Καθεστώτα 1.1 και 4.1. Στο Καθεστώς 

1.1 έχει εγκριθεί πρόγραμμα κατάρτισης στη βιολογική γεωργία. Ως προς το Καθεστώς 4.1, στα 33 

ολοκληρωμένα έργα της περιόδου 2007-2017, δεν περιλαμβάνονταν επενδύσεις που συνεισφέρουν στην 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας. 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 5Δ (έως 

το τέλος του 2016) 

  

Measures/sub-measures programmed under the other FAs which show secondary contributions to FA 

5D:  

Μ 6, 8, 11 

Στα 14 ολοκληρωμένα έργα του Καθεστώτος 6.1 της περιόδου 2007-2013, δεν περιλαμβάνονταν επένδυση 

που να σχηματίζει ωφέλεια περιορισμού των εκπομπών. Τα Καθεστώτα 8.1 και 8.3 συνεισφέρουν στη 

μείωση των εκπομπών διότι αναπτύσσουν ή διαφυλάσσουν τους δασικούς πόρους. Επίσης, θετική 

συνεισφορά έχουν τα Καθεστώτα 11.1 και 11.2 (βιολογική γεωργία). Η απαγόρευση χρήσης ανόργανων 

αζωτούχων λιπασμάτων στη βιολογική γεωργία, συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό των εκπομπών των 

αερίων του θερμοκηπίου αφού κατά την εφαρμογή τους στο έδαφος, εκλύονται σημαντικές ποσότητες 

αμμωνίας. 

Πίνακας 2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 

5Δ 

  

 

 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 5Δ (έως το τέλος του 2016) 



 

Πίνακας 2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 5Δ 

 

1.n2) Δεσμός μεταξύ των κριτηρίων απόφασης, των κοινών και των πρόσθετων δεικτών αποτελεσμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθεί το ΚΕΑ 

Κριτήρια απόφασης Κοινός δείκτης αποτελεσμάτων Πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων 

Έχουν μειωθεί οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

και αμμωνίας από τη γεωργία 

Α18: Μειωμένες εκπομπές μεθανίου και υποξειδίου 

του αζώτου (τομέας επικέντρωσης 5Δ)* 

 

Έχουν μειωθεί οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

και αμμωνίας από τη γεωργία 

Α19: Μειωμένες εκπομπές αμμωνίας (τομέας 

επικέντρωσης 5Δ)* 
 

Έχουν μειωθεί οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

και αμμωνίας από τη γεωργία 

R16 / Σ17: Ποσοστό ΜΖΚ που συνδέεται με 

επενδύσεις στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου με 

σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 

5Δ) 

 

Έχουν μειωθεί οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

και αμμωνίας από τη γεωργία 

R17 / Σ18: ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται 
σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας 

(τομέας επικέντρωσης 5Δ) 

 

 

1.n3) Εφαρμοσθείσες μέθοδοι 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε περιλάμβανε τρεις διακριτές φάσεις ποσοτικών και 

ποιοτικών προσεγγίσεων, ενώ έγινε συστηματική προσπάθεια για τη συγκέντρωση το δυνατόν πολλών 

αριθμητικών δεδομένων: 

  

Α) Έρευνα γραφείου, συλλογή στοιχείων παρακολούθησης 

Κατά την πρώτη φάση συλλέχτηκαν πληροφορίες και στοιχεία από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση αυτού (31 Μαρτίου 2017), αλλά και στοιχεία 

παρακολούθησης του προγράμματος. 

Βάσει των στοιχείων αυτών, μελετήθηκε η λογική της παρέμβασης, σε συνάρτηση τόσο με το ίδιο το 

Πρόγραμμα, όσο και με την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και επιβεβαιώθηκε η συνέπεια της. 



Ο έλεγχος συνάφειας ανάμεσα στο κοινό ερώτημα αξιολόγησης, στο κριτήριο αξιολόγησης και στους 

δείκτες, επιβεβαίωσε την καταλληλότητα τους χωρίς την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων και δεικτών. 

Τα ποσοτικά δεδομένα ενεργοποίησης των Μέτρων συγκεντρώθηκαν από τους υπεύθυνους χειριστές των 

Μονάδων Εφαρμογής και του οργανισμού πληρωμών (ΚΟΑΠ). Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκαν 

ερωτηματολόγια ανά Μέτρο που βασίζονταν στη δομή των ζητούμενων στοιχείων που αποτυπώνονταν 

στην περσινή Ετήσια Έκθεση και δόθηκαν για συμπλήρωση. 

Οι δείκτες κοινού πλαισίου λήφθηκαν από την DG AGRI (2016 update of CAP context indicators, 

ανακοίνωση της 7/2/2017). 

Οι αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες (AEIs) επικαιροποιήθηκαν με στοιχεία της EUROSTAT και 

συμπληρωματικά μελετήθηκαν τα δεδομένα του καταλόγου περιβαλλοντικών δεικτών (Environmental 

indicator catalogue) του European Environment Agency. 

Για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος ακολουθήθηκαν οι συνιστώμενες προσεγγίσεις του εγγράφου 

εργασίας “Rural Development  Monitoring (2014-2020) – Implementation Report Tables και του εγγράφου 

εργασίας “Target indicator fiches for Pillar II”. 

Όπως προαναφέρθηκε, μελετήθηκε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η τροποποίησή του, η  

Ετήσια Έκθεση που υποβλήθηκε το 2016, καθώς και το Καθοδηγητικό Έγγραφο για την Αξιολόγηση και 

την ετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης. Επίσης μελετήθηκαν τα έντυπα των Προσκλήσεων, καθώς και 

πρόσφατες μελέτες βάσει των οποίων συνοψίστηκαν σχετικά ευρήματα. 

  

Β) Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με τους χειριστές των Καθεστώτων, αλλά και 

με εκπροσώπους του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του γραφείου FADN. 

Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η καταγραφή της προόδου των μέτρων, αλλά και των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι χειριστές κατά την υλοποίηση αυτών. 

  

Γ) Διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

Τέλος, διενεργήθηκαν πρόσθετες περιοδικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

τυχόν κενά πληροφόρησης που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια συγγραφής της έκθεσης αξιολόγησης. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στα μέτρα/καθεστώτα στα οποία έχει κατανεμηθεί 

σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού του Προγράμματος (ήτοι Μ04 και Μ10). 

  

Αριθμητικά δεδομένα που συνεκτιμήθηκαν για το Ερώτημα 14 

Κοινοί δείκτες πλαισίου   

Πίνακας 1: 18. Γεωργική έκταση 



Πίνακας 2: 21. Μονάδες ζωικού κεφαλαίου 

Πίνακας 3: 45. Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη γεωργία 

Πίνακας 4: Χρονική εξέλιξη του Δείκτη Κοινού Πλαισίου 45 

Διάγραμμα 1: Χρονική εξέλιξη του Δείκτη Κοινού Πλαισίου 45 

Πρόσθετοι κοινοί δείκτες πλαισίου   

Πίνακας 5: 19. Γεωργική έκταση με βιολογικές καλλιέργειες 

Πίνακας 6: 33. Ένταση καλλιέργειας 

Πίνακας 7: 43. Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από τη γεωργία και τη δασοκομία 

Αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες   

ΑΠΔ 5 Χρήση συνθετικών λιπασμάτων: 5.000 kg/ha of N and P (2011) 

ΑΠΔ 11.3 Ποσοστό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης κοπριάς 

επί των συνολικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων: 1% (2010) 

•Εκμεταλλεύσεις με εγκαταστάσεις αποθήκευσης κοπριάς: 92% (2010) 

•Εκμεταλλεύσεις με εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρής κοπριάς: 23% (2010) 

•Εκμεταλλεύσεις με εγκαταστάσεις αποθήκευσης ιλύος σε δεξαμενές: 15% (2010) 

•Εκμεταλλεύσεις με εγκαταστάσεις αποθήκευσης ιλύος σε λαγκούνες: 0% (2010) 

Πρόσθετοι δείκτες 

Πίνακας 8: Πρόσθετοι δείκτες 

Ποιοτικοί δείκτες 

• Μέθοδοι / πρακτικές που εφαρμόζονται από γεωργούς προκειμένου να μειώσουν τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας. 

Μη διαθέσιμος. 
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1.n4) Ποσοτικές τιμές των δεικτών και πηγές δεδομένων 

Τύπος δείκτη Κωδικός και ονομασία 

δείκτη (μονάδα) 
Ποσοστό Τιμή 

δείκτη 

Υπολογισθείσα 

ακαθάριστη 

τιμή 

Calculated 

gross value 

out of 
which 

Primary 

contribution 

Calculated gross 

value out of 

which 
Secondary 

contribution, 

including 
LEADER/CLLD 

contribution 

Υπολογισθείσα 

καθαρή τιμή 

Πηγές δεδομένων και 

πληροφοριών 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O8 - Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

μονάδων ζωικού 

κεφαλαίου (ΜΖΚ) 

Όχι 0,00      

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Α18: Μειωμένες 

εκπομπές μεθανίου και 
υποξειδίου του αζώτου 

(τομέας επικέντρωσης 

5Δ)* 

Όχι       

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Α19: Μειωμένες 

εκπομπές αμμωνίας 
(τομέας επικέντρωσης 

5Δ)* 

Όχι       

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

R16 / Σ17: Ποσοστό 
ΜΖΚ που συνδέεται με 

επενδύσεις στη 

διαχείριση του ζωικού 
κεφαλαίου με σκοπό τη 

μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου 
και/ή αμμωνίας (τομέας 

Ναι 0%      



επικέντρωσης 5Δ) 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

R17 / Σ18: ποσοστό της 

γεωργικής γης που 

υπάγεται σε συμβάσεις 

διαχείρισης με στόχο τη 
μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου 

και/ή αμμωνίας (τομέας 

επικέντρωσης 5Δ) 

Ναι 0%      

Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C45 - εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από τη 

γεωργία - συνολικές 

γεωργικές εκπομπές 
(εκπομπές/απορροφήσεις 

CH4 και N2O και 

εκπομπές/απορροφήσεις 
από γεωργικά εδάφη) 

(2012) (1000 t of CO2 

equivalent) 

Όχι 559,90     
2012 - EU database of 

CCI (year 2014) 

Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C21 - Μονάδες ζωικού 

κεφαλαίου - σύνολο 

(2010) (LSU) 

Όχι 174.520,00     
2010 - EU database of 

CCI (year 2013) 

Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C18 - Γεωργική έκταση - 

συνολική ΧΓΕ (2010) 

(ha) 

Όχι 109.330,00     
2010 - EU database of 

CCI (year 20143 

 

1.n5) Προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πορισμάτων 

αξιολόγησης 

Τα πλείστα εκ των ποσοτικών δεδομένων προήλθαν από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΟΑΠ. 

Δεδομένης της εμπειρίας των χειριστών των καθεστώτων και της ακρίβειας ανάκτησης των δεδομένων από 

τη βάση δεδομένων που τηρεί ο οργανισμός, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας των ποσοτικών δεδομένων. 

Ως προς τα ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από ευρήματα μελετών, εκθέσεων, αναφορών κλπ, όλα 

είναι κατά το δυνατόν επίκαιρα και παράγονται από αξιόπιστους Ευρωπαϊκούς και όχι μόνο οργανισμούς 

(κατεξοχήν υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωβουλής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος κ.α.), τα δε παλαιότερα έχουν συμπληρωματική χρησιμότητα, άλλοτε διαχρονικής 

αντίληψης, άλλοτε αντίληψης ύψους μεγεθών και άλλοτε συγκριτικής αντίληψης για αντίστοιχα μεγέθη 

άλλων κρατών μελών. 

 

1.n6) Απάντηση στο ερώτημα αξιολόγησης 

Η αντιπροσώπευση της γεωργίας στις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ε.Ε. των 27, 

έφτανε το 10,3% το 2012, με βάση τον Ε.Ε.Α. (European Environmental Agency - 2015). 

  

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, παρατηρώντας τη διαχρονική εξέλιξη των εκπομπών των αερίων του 

θερμοκηπίου από τη γεωργική δραστηριότητα στα κράτη μέλη, κατά την περίοδο 1990 – 2012, ενώ υπάρχει 



συνολική μείωση 24% στην Ε.Ε. των 27 (από 618 εκατ. τόνους eq CO2 το 1990, σε περίπου 471 εκατ. 

τόνους eq CO2 το 2012), η Κύπρος μαζί με τη Μάλτα, είναι οι μοναδικές χώρες που έχουν αυξήσει τις 

εκπομπές τους κατά 11%, έκαστη. 

  

Την ίδια στιγμή, οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία στην Κύπρο αποτελούν 

μόλις το 0,2% των συνολικών εκπομπών της Ε.Ε. και το 8% των συνολικών εκπομπών της χώρας.  

Πίνακας 1: Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ανά οικονομική δραστηριότητα το 2012 (χιλ. τόνοι ισοδύναμου 

CO2) 

Διάγραμμα 1: Ποσοστό των εκπομπών από τη γεωργία επί των συνολικών εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου (2012) 

Διάγραμμα 2: Ποσοστό μεταβολής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία την περίοδο 

1990-2012 

Διάγραμμα 3: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία στις περιόδους 1990-2000 και 2001-2011 

(%) 

Με βάση τις δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005, η Κύπρος πρέπει να 

μειώσει τα επίπεδα αερίων του θερμοκηπίου κατά 5%, έως το 2020 και κατά 14% έως το 2030. 

Παρόλα αυτά οι εκπομπές αρκετών αέριων ρύπων έχουν ήδη μειωθεί στην Κύπρο. Σημαντικές μειώσεις 

εκπομπών που καταγράφηκαν μεταξύ των ετών 1990 και 2014 για τα οξείδια του θείου (-46%), την 

αμμωνία (-12%) καθώς και για τις πτητικές οργανικές ενώσεις (-58%), διασφαλίζουν ότι οι ατμοσφαιρικές 

εκπομπές για τους συγκεκριμένους ρύπους βρίσκονται εντός των ισχυόντων εθνικών ανώτατων ορίων 

εκπομπών. Παρόλο που τα οξείδια του θείου αυξήθηκαν κατά 1%, οι συνολικές εκπομπές εξακολουθούν να 

βρίσκονται εντός των ισχυόντων ανώτατων ορίων. 

Στις ανωτέρω διαπιστώσεις συνηγορούν και οι αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες ΑΠΔ 18 και ΑΠΔ 19 που 

αφορούν στις εκπομπές αμμωνίας και αερίων του θερμοκηπίου, αντίστοιχα. Ειδικότερα: 

για τον ΑΠΔ 18, που ορίζεται ως οι εκπομπές αμμωνίας από τη γεωργία (ktonnes/έτος), αυτές 

έχουν  υπολογιστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (E.E.A.) για τα  

• έτη 1990 και 2010 και ανέρχονται σε 5 ktonnes/έτος, ποσότητα που αποτελεί το 0,1% των 

συνολικών εκπομπών αμμωνίας στην Ε.Ε. των 27 κρατών και το 94,4% των συνολικών εθνικών 

εκπομπών. Αξίξει να σημειωθεί ότι το 90% των εκπομπών αμμωνίας προέρχεται από τη διαχείριση 

κοπριάς και μόλις το υπόλοιπο 10% από τις γεωργικές καλλιέργειες.  

• για τον ΑΠΔ 19,  που ορίζεται ως οι εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου από τη γεωργοκτηνοτροφία 

(ktonnes CO2 equivalents/έτος), σύμφωνα με στοιχεία του E.E.A. για το 2010, οι εκπομπές CH4 και 

N2O, ανέρχονταν σε 308 ktonnes CO2 eq και 362 ktonnes CO2 eq, αντίστοιχα (συνολικά 670 

ktonnes CO2 eq), και αποτελούν το 0,145% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

στην Ε.Ε των 27 κρατών. 

  

Ως προς τις πληροφορίες από τους Δείκτες Κοινού Πλαισίου οι συνολικές γεωργικές εκπομπές (CH4 και 

N2O) ανέρχονταν το 2014 σε 559,9 ktonnes CO2 eq και αποτελούν το 7,23% των συνολικών καθαρών 



εκπομπών της Κύπρου. 

  

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία (source: EEA) 

• 0,5599 εκατ. τόνοι ισοδύναμου CO2 (2014) 

  

Εκπομπές αμμωνίας (NH3) από τη γεωργία 

• 4343 τόνοι (2014) 

  

Εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) από τη γεωργία 

• 181 τόνοι (2014) 

  

Ένα στοιχείο που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ο δείκτης πυκνότητας ζωικού κεφαλαίου, ήτοι, μονάδες 

ζώων ανά εκτάριο, που για το 2013 είχε υπολογιστεί με τιμή 1,6 η οποία είναι από τις μεγαλύτερες στην 

Ευρώπη. 

Το ΠΑΑ στηρίζει με τις δράσεις του την μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και τη μείωση των 

αρνητικών επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία, το περιβάλλον και την οικονομία μέσω 

των: 

• Μέτρο 1: προγράμματα κατάρτισης υφιστάμενων και νέων γεωργών στη βιολογική γεωργία (βλ. 

οργάνωση εκπαίδευσης στη βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων με 344 συμμετέχοντες, 248 

άνδρες και 96 γυναίκες), στην ορθολογική εκτέλεση λιπάνσεων και στη χρήση γεωργικών 

μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας με χαμηλές εκπομπές. 

• Μέτρο 4: ενίσχυση εκσυγχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για καλύτερη 

διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και χρήση ενέργειας από ΑΠΕ. 

  

Δευτερογενείς επιδράσεις αναγνωρίζονται στα Μέτρα 6 (Καθεστώς 6.1), 8 (Καθεστώτα 8.1 και 8.3), και 11 

(Βιολογική γεωργία), ως αποτέλεσμα των αειφόρων επενδυτικών έργων των νέων αγροτών, των δασικών 

καθεστώτων και της στήριξης της βιολογικής γεωργίας. 

  

Σε γενικές γραμμές λοιπόν, η Κύπρος βρίσκεται σε πορεία προσαρμογής όσον αφορά την επίτευξη των 

προτύπων της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα. Οι παραπάνω παρεμβάσεις του ΠΑΑ αναμένεται να 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου, μέσω της ενημέρωσης/ εκπαίδευσης και 

προώθησης της χρήσης αποδοτικότερων μηχανημάτων, λιπασμάτων φιλικών προς το περιβάλλον και ΑΠΕ. 

Προς το παρόν όμως, δεν είναι δυνατή η εκτίμηση του μεγέθους της ωφέλειας που θα σχηματιστεί. 
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Διάγραμμα 1: Ποσοστό των εκπομπών από τη γεωργία επί των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (2012) 



 

Διάγραμμα 2: Ποσοστό μεταβολής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία την περίοδο 1990-2012 



 

Διάγραμμα 3: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία στις περιόδους 1990-2000 και 2001-2011 (%) 

 

1.n7) Συμπεράσματα και συστάσεις 

1.n7.a) Συμπέρασμα / Σύσταση 1 

Συμπέρασμα: 

Η παραγωγή αέριων του θερμοκηπίου από τη γεωργία – κτηνοτροφία είναι συγκριτικά με άλλους κλάδους 

μικρότερη. 

Πλην όμως ο δείκτης πυκνότητας ζωικού κεφαλαίου είναι από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. 

Με το Πρόγραμμα θα υλοποιηθούν δράσεις που θα περιορίσουν την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου 



κυρίως μέσω της διαχείρισης ζωικών αποβλήτων αλλά και της εκπαίδευσης των αγροτών σε αυτές τις 

μεθόδους. 

 

Σύσταση: 

 

1.n7.b) Συμπέρασμα / Σύσταση 2 

Συμπέρασμα: 

Η συστηματική ενημέρωση των γεωργοκτηνοτρόφων επιβάλλεται για να εμπεδωθεί ο τρόπος και ο βαθμός 

επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από τις γεωργικές δραστηριότητες. 

 

Σύσταση: 

 

1.n7.c) Συμπέρασμα / Σύσταση 3 

Συμπέρασμα: 

Το αντικείμενο των επενδυτικών μέτρων 4.1 και 6.1, κατεύθυνσης ζωικής παραγωγής, θα έχει καθοριστική 

συμβολή στο κατά πόσο οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ θα συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία. 

 

Σύσταση: 

 

1.o) CEQ15-5E - Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει τη διατήρηση και δέσμευσης 

του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία; 



1.o1) Κατάλογος μέτρων που συνεισφέρουν στον ΤΕ 

Primarily programmed measures/sub-measures:  

Μ 8, 10 

Στην περιοχή εστίασης 5Ε συνεισφέρουν τα Καθεστώτα 8.1, 8.3, 8.5 και 10.1.1 (κλαδοκάθαρος). 

Θετικά επίσης θα συνεισφέρει το νέο Καθεστώς 10.1.13 «Εφαρμογή πυροπροστατευτικών χειρισμών». 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 5Ε (έως το 

τέλος του 2016) 

  

Measures/sub-measures programmed under the other FAs which show secondary contributions to FA 

5E:  

Μ 11, 10, 12 

Δευτερογενή συνεισφορά έχουν τα Καθεστώτα 11.1, 11.2, 12.1 και 12.2. Δευτερογενή επίσης συνεισφορά 

θα έχει το νέο Καθεστώς 10.1.11 «Περιβαλλοντικές δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας». 

Πίνακας 2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 5Ε 

  

 

 

Πίνακας 1: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με πρωτογενή συνεισφορά στην περιοχή εστίασης 5Ε (έως το τέλος του 2016) 

 

Πίνακας 2: Επίπεδο ενεργοποίησης μέτρων με δευτερογενή συνεισφορά στην περιοχή επικέντρωσης 5Ε 



 

1.o2) Δεσμός μεταξύ των κριτηρίων απόφασης, των κοινών και των πρόσθετων δεικτών αποτελεσμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθεί το ΚΕΑ 

Κριτήρια απόφασης Κοινός δείκτης αποτελεσμάτων Πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων 

Έχει αυξηθεί η διατήρηση και δέσμευση του 
διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη 

δασοκομία 

R20 / Σ19: Ποσοστό της γεωργικής και της δασικής 
γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι 

οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση 

του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 

5Ε) 

 

Έχουν διευρυνθεί οι γεωργικές και δασικές εκτάσεις 
που υπάγονται σε συμβάσεις ενισχυμένης 

διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση 

του διοξειδίου του άνθρακα 

R20 / Σ19: Ποσοστό της γεωργικής και της δασικής 
γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι 

οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση 

του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 

5Ε) 

 

 

1.o3) Εφαρμοσθείσες μέθοδοι 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε περιλάμβανε τρεις διακριτές φάσεις ποσοτικών και 

ποιοτικών προσεγγίσεων, ενώ έγινε συστηματική προσπάθεια για τη συγκέντρωση το δυνατόν πολλών 

αριθμητικών δεδομένων: 

  

Α) Έρευνα γραφείου, συλλογή στοιχείων παρακολούθησης 

Κατά την πρώτη φάση συλλέχτηκαν πληροφορίες και στοιχεία από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση αυτού (31 Μαρτίου 2017), αλλά και στοιχεία 

παρακολούθησης του προγράμματος. 

Βάσει των στοιχείων αυτών, μελετήθηκε η λογική της παρέμβασης, σε συνάρτηση τόσο με το ίδιο το 

Πρόγραμμα, όσο και με την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και επιβεβαιώθηκε η συνέπεια της. 

Ο έλεγχος συνάφειας ανάμεσα στο κοινό ερώτημα αξιολόγησης, στο κριτήριο αξιολόγησης και στους 

δείκτες, επιβεβαίωσε την καταλληλότητα τους χωρίς την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων και δεικτών. 

Τα ποσοτικά δεδομένα ενεργοποίησης των Μέτρων συγκεντρώθηκαν από τους υπεύθυνους χειριστές των 

Μονάδων Εφαρμογής και του οργανισμού πληρωμών (ΚΟΑΠ). Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκαν 

ερωτηματολόγια ανά Μέτρο που βασίζονταν στη δομή των ζητούμενων στοιχείων που αποτυπώνονταν 

στην περσινή Ετήσια Έκθεση και δόθηκαν για συμπλήρωση. 

Οι δείκτες κοινού πλαισίου λήφθηκαν από την DG AGRI (2016 update of CAP context indicators, 

ανακοίνωση της 7/2/2017). 

Οι αγροπεριβαλλοντικοί δείκτες (AEIs) επικαιροποιήθηκαν με στοιχεία της EUROSTAT και 

συμπληρωματικά μελετήθηκαν τα δεδομένα του καταλόγου περιβαλλοντικών δεικτών (Environmental 

indicator catalogue) του European Environment Agency. 

Για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος ακολουθήθηκαν οι συνιστώμενες προσεγγίσεις του εγγράφου 

εργασίας “Rural Development  Monitoring (2014-2020) – Implementation ReportTables και του εγγράφου 



εργασίας “Target indicator fiches for Pillar II”. 

Όπως προαναφέρθηκε, μελετήθηκε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η τροποποίησή του, η Ετήσια Έκθεση που 

υποβλήθηκε το 2016, καθώς και το Καθοδηγητικό Έγγραφο για την Αξιολόγηση και την ετοιμασία της 

Ετήσιας Έκθεσης (DG AGRI, Unit E.4). Επίσης μελετήθηκαν τα έντυπα των σχετικών Προσκλήσεων, 

καθώς και πρόσφατες μελέτες βάσει των οποίων συνοψίστηκαν σχετικά ευρήματα και αξιολογήθηκαν 

ποσοτικά δεδομένα. 

  

Β) Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με τους χειριστές των Καθεστώτων, αλλά και 

με εκπροσώπους του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του γραφείου FADN. 

Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η καταγραφή της προόδου των μέτρων, αλλά και των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι χειριστές κατά την υλοποίηση αυτών. 

  

Γ) Διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

  

Τέλος, διενεργήθηκαν πρόσθετες περιοδικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

κενά πληροφόρησης που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια συγγραφής της έκθεσης αξιολόγησης. 

  

Αριθμητικά δεδομένα που συνεκτιμήθηκαν για το Ερώτημα 15 

Κοινοί δείκτες πλαισίου 

Πίνακας 1: 33. Ένταση καλλιέργειας 

Πίνακας 2: 41. Οργανικές ύλες του εδάφους σε αρόσιμη γη 

Λοιποί δείκτες κοινού πλαισίου 

Πίνακας 3: 18. Γεωργική έκταση 

Πίνακας 4: 19. Γεωργική έκταση με βιολογικές καλλιέργειες 

Πίνακας 5: 29. Δάση και λοιπές δασικές εκτάσεις (FOWL) (000) 

Πίνακας 6: 31. Κάλυψη της γης 

Πίνακας 7: 34. Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 

Πίνακας 8: 36. Κατάσταση διατήρησης γεωργικών οικοτόπων (λειμώνες) 

Πίνακας 9: 38. Προστατευμένα δάση 



Ποιοτικοί δείκτες 

• Περιγραφή των δράσεων που συμβάλουν στη διατήρηση και δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα 

σε εκτάσεις που υπάγονται σε συμβάσεις διαχείρισης (βλ. στη συνέχεια). 

 

 

Πίνακας 1: 33. Ένταση καλλιέργειας 

 

Πίνακας 2: 41. Οργανικές ύλες του εδάφους σε αρόσιμη γη 

 

Πίνακας 3: 18. Γεωργική έκταση 

 

Πίνακας 4: 19. Γεωργική έκταση με βιολογικές καλλιέργειες 

 

Πίνακας 5: 29. Δάση και λοιπές δασικές εκτάσεις (FOWL) (000) 

 

Πίνακας 6: 31. Κάλυψη της γης 



 

Πίνακας 7: 34. Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 

 

Πίνακας 8: 36. Κατάσταση διατήρησης γεωργικών οικοτόπων (λειμώνες) 

 

Πίνακας 9: 38. Προστατευμένα δάση 

 

1.o4) Ποσοτικές τιμές των δεικτών και πηγές δεδομένων 

Τύπος δείκτη Κωδικός και ονομασία 

δείκτη (μονάδα) 

Ποσοστό Τιμή 

δείκτη 

Υπολογισθείσα 
ακαθάριστη 

τιμή 

Υπολογισθείσα 

καθαρή τιμή 

Πηγές δεδομένων και πληροφοριών 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O5 - Συνολική έκταση 

(εκτάρια) 
Όχι 43.083,29    

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O6 - Υποστηριζόμενη 

φυσική περιοχή (ha) 
Όχι 1.553,39    

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

R20 / Σ19: Ποσοστό της 
γεωργικής και της 

δασικής γης που 

υπάγεται σε συμβάσεις 
διαχείρισης οι οποίες 

συμβάλλουν στη 

δέσμευση και τη 
διατήρηση του 

διοξειδίου του άνθρακα 

(τομέας επικέντρωσης 

5Ε) 

Ναι 0.33%    

Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C41 - Οργανικές ύλες 
του εδάφους σε αρόσιμη 

γη - Συνολικές 

εκτιμήσεις 
περιεκτικότητας σε 

οργανικό άνθρακα  

(2009) (mega tons) 

Όχι 23,20   2009 - EU database of CCI (year 2012) 



Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C33 - Ένταση 

καλλιέργειας - υψηλή 
ένταση (2012) (% of 

total UAA) 

Ναι 47.8%   2012 - EU database of CCI (year 2013) 

 

1.o5) Προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πορισμάτων 

αξιολόγησης 

Τα πλείστα εκ των ποσοτικών δεδομένων προήλθαν από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΟΑΠ και από το 

Τμήμα Δασών. 

Δεδομένης της εμπειρίας των χειριστών των καθεστώτων και της ακρίβειας ανάκτησης των δεδομένων από 

τη βάση δεδομένων που τηρεί ο οργανισμός πληρωμών, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ποσοτικών δεδομένων. 

Ως προς τα ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από ευρήματα μελετών, εκθέσεων, αναφορών κλπ, όλα 

είναι κατά το δυνατόν επίκαιρα και παράγονται από αξιόπιστους Ευρωπαϊκούς και όχι μόνο οργανισμούς 

(κατεξοχήν υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωβουλής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος κ.α.), τα δε παλαιότερα έχουν συμπληρωματική χρησιμότητα, άλλοτε διαχρονικής 

αντίληψης, άλλοτε αντίληψης ύψους μεγεθών και άλλοτε συγκριτικής αντίληψης για αντίστοιχα μεγέθη 

άλλων κρατών μελών. 

 

1.o6) Απάντηση στο ερώτημα αξιολόγησης 

Δεδομένου ότι η απώλεια ή η καταστροφή οικοσυστημάτων μειώνει την ικανότητά τους για δέσμευση και 

αποθήκευση άνθρακα, μείζον θέμα για την Κύπρο, με σημαντική επιρροή στο ισοζύγιο του άνθρακα των 

δασών, αποτελεί η καταστροφή τους κυρίως από πυρκαγιές, καθώς και από ασθένειες, αλλά και άλλες 

φυσικές καταστροφές.  

Πίνακας 1: Αριθμός δασικών πυρκαγιών και εκτάσεις που κάηκαν 

Αντίστοιχα και οι μετατροπές δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, αλλά και η εγκατάλειψη 

καλλιεργούμενων εκτάσεων, έχουν επίσης επιπτώσεις στις δυνατότητες του οικοσυστήματος να δεσμεύσει 

διοξείδιο άνθρακα. Τα φαινόμενα αυτά συντείνουν στην αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

έχοντας άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. 

Ο ΔΚΠ 45 «εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη γεωργία» για το έτος 2014 στην Κύπρο υπολογίστηκε σε 

559,9 χιλ. tn ισοδύναμου CΟ2. Επομένως προκύπτει ανάγκη να αφαιρεθούν σημαντικές ποσότητες CO2 

από την ατμόσφαιρα και να αποθηκευτούν στο έδαφος. 

Από τον ΑΠΔ18 προκύπτει ότι η Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση καλύπτει 109.330 ha (2013) 

εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 7,66% σε σχέση με το 2010. 

Όσον αφορά στον ΔΚΠ 29 τα δάση και οι λοιπές δασικές εκτάσεις καλύπτουν επιφάνεια 386,19 χιλιάδων 

ha (2015), που αντιστοιχεί στο 41,9% της συνολικής χερσαίας επιφάνειας. 

Όσον αφορά στον ΔΚΠ33  «Ένταση καλλιέργειας» παρατηρείται μείωση των καλλιεργειών υψηλής 

έντασης κατά ένα ποσοστό 4,8% (το ποσοστό τους βέβαια είναι σημαντικό της τάξης του 47,8%) και 



αύξηση 3,2% των χαμηλής και 2,6% της μέσης στο διάστημα 2012-2013, το οποίο μπορεί μεν να σημαίνει 

ενέργειες προς όφελος της αποθήκευσης άνθρακα, αλλά πιθανότερα συνδέεται με τη γενικότερη τάση 

εγκατάλειψης γεωργικής γης. 

Ο δείκτης ΔΚΠ 41 «Οργανικές ύλες του εδάφους σε αρόσιμη γη» (2012), όπου για την Κύπρο οι συνολικές 

εκτιμήσεις περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα υπολογίστηκαν σε 23,2 μεγατόνους, την κατατάσσουν 

στην 25η  θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ και συνεπώς προκύπτει η περιορισμένη δυνατότητα 

δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. 

Οι εκτάσεις βιολογικών καλλιεργειών, στο διάστημα 2010-2015 σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξης 

του 47,6%. 

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, τα Καθεστώτα που εφαρμόζονται με το Πρόγραμμα για τη διατήρηση και 

αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωργία και δασοκομία, προωθούν την επέκταση και δημιουργία 

νέων δασικών εκτάσεων, την αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης 

διάγνωσης πυρκαγιών, όπως και την υιοθέτηση γεωργικών πρακτικών που προσβλέπουν στον εμπλουτισμό 

εδαφών με οργανική ύλη και συνεπώς αναμένεται ότι θα συμβάλουν θετικά προς την κατεύθυνση αυτή. 

Ειδικότερα, εν γένει το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», μέσα από μια σειρά 

γεωργικών πρακτικών, όπως η μηδενική ή μειωμένη χρήση συστημάτων οργώματος που δημιουργούν 

διατάραξη του εδάφους, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, η φύτευση φρακτών από δενδρύλλια, η συντήρηση 

μόνιμων βοσκότοπων και η μετατροπή αρόσιμων εκτάσεων σε βοσκοτόπια, στοχεύουν και αναμένεται να 

επιτύχουν δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα. 

Αντίστοιχα και για τη δασοκομία, το Μέτρο 8 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη 

βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών», αποσκοπεί στη δημιουργία δασών και άλλων δασωδών εκτάσεων 

σε γεωργικές και μη γεωργικές γαίες. Θα συμβάλει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και 

στη δέσμευση του άνθρακα στις νεοϊδρυθείσες δασοσυστάδες. Οι σχετικές ενέργειες είναι υψηλής 

βαρύτητας ειδικά δεδομένης της ανάγκης να συσσωρευτούν ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα μέσω 

αναδασώσεων, καθώς τα ξυλώδη φυτά απορροφούν περισσότερο διοξείδιο σε σχέση με τις περισσότερες 

αγροτικές καλλιέργειες. 

Το Καθεστώς 12.1.2 «Διαχείριση Βοσκοτόπων», αν και δευτερεύουσας επίδρασης αναμένεται να συμβάλει 

θετικά στη δέσμευση και διατήρηση του άνθρακα, καθώς βασικός του στόχος είναι η μη βόσκηση της 

φυσικής βλάστησης κατά τα στάδια ανθοφορίας και καρποφορίας, αυξάνοντας τόσο το διάστημα 

φυτοκάλυψης, όσο και την παραγωγικότητα των βοσκοτόπων. 

Αν και συνολικά εκτιμάται ότι η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων θα έχει σημαντική συνεισφορά στην 

αποθήκευση και διατήρηση του άνθρακα, η εκτίμηση δύναται να ανατραπεί σε περίπτωση που τα μέτρα δεν 

εφαρμοστούν σύμφωνα με το σχεδιασμό. Απρόβλεπτες καταστάσεις που πιθανόν να οδηγήσουν σε 

εγκατάλειψη γεωργικής γης ή και φυσικές καταστροφές (π.χ. πυρκαγιά), μπορούν να αναστρέψουν την 

όποια αναμενόμενη βελτίωση δέσμευσης ή αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και 

δασοκομία. 

Επαναλαμβάνεται ότι η σημαντικότητα των δασικών εκτάσεων είναι εξαιρετικά μεγάλη αναφορικά με τη 

δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα. Σημειώνεται δε ότι μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2016, στο 

Καθεστώς 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων» παραλήφθηκαν 51 αιτήσεις και στο 

Καθεστώς 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και 

καταστροφικών συμβάντων» 61 αιτήσεις (οι εν λόγω αιτήσεις δεν έχουν εξεταστεί και δεν έχουν εκδοθεί 

εγκρίσεις). Το Μέτρο 10 επίσης έχει βαρύνουσα σημασία στη διαμόρφωση της ωφέλειας σε όρους 

δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα. Η υλοποίηση του Μέτρου 11 για τη βιολογική γεωργία έχει 



δρομολογηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, ενώ για το Μέτρο 12, αν και οι αιτήσεις είναι αριθμού 10, δεν έχει 

καταστεί δυνατό να αξιολογηθούν. 

Τέλος, ο δείκτης - στόχος 19 «ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις 

διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση ή τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα», εμφανίζει 

ευμενή εικόνα και έχει σχηματίσει τιμή 0,33% που υπολείπεται 27 εκατοστά από την τιμή στόχο 0,60%. 

 

 

Πίνακας 1: Αριθμός δασικών πυρκαγιών και εκτάσεις που κάηκαν 

 

1.o7) Συμπεράσματα και συστάσεις 

1.o7.a) Συμπέρασμα / Σύσταση 1 

Συμπέρασμα: 

Καταγράφεται ανάγκη να αφαιρεθούν σημαντικές ποσότητες CO2 από την ατμόσφαιρα. 



 

Σύσταση: 

 

1.o7.b) Συμπέρασμα / Σύσταση 2 

Συμπέρασμα: 

Η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση εμφανίζει μείωση της τάξης του 7,66% σε σχέση με το 2010. Τάση 

εγκατάλειψης γεωργικής γης. 

 

Σύσταση: 

 

1.o7.c) Συμπέρασμα / Σύσταση 3 

Συμπέρασμα: 

Τα καθεστώτα του Μέτρου 8 θα έχουν καθοριστική σημασία. 

 

Σύσταση: 

 

1.o7.d) Συμπέρασμα / Σύσταση 4 

Συμπέρασμα: 

Η εκτίμηση της δυνατότητας απορρόφησης του άνθρακα συνδέεται με την ποιότητα του εδάφους και τη 

φυτοκάλυψη όταν αυτά είναι υγιή και επιτρέπουν στο να συντελεστεί αυτή η διεργασία. Συνεπώς τα 

αριθμητικά κριτήρια παρέχουν ένδειξη για τη δυνατότητα απορρόφησης και όχι αντικειμενική μέτρηση ή 

εκτίμηση. 

Τυχόν απρόβλεπτες φυσικές καταστροφές μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα ή να αναστρέψουν το 

σχεδιασμό. 

 

Σύσταση: 

 



1.p) CEQ16-6A - Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει τη διαφοροποίηση, τη 

δημιουργία και την ανάπτυξη νέων μικρών επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας; 



1.p1) Κατάλογος μέτρων που συνεισφέρουν στον ΤΕ 

Primarily programmed measures/sub-measures:  

M4.2 

Πρωτογενής συνεισφορά αναγνωρίζεται από τις παρεμβάσεις του Καθεστώτος 4.2 «Επενδύσεις που 

αφορούν στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών και δασικών προϊόντων». 

Πιν.1: Βαθμός ενεργοποίησης ανά πρωτεύον προγραμματισμένο Καθεστώς (έως το τέλος του 2016) 

  

  

Measures/sub-measures programmed under the other FAs which show secondary contributions to FA 

6A:  

FA 2Β: Μ6.1 

FA 6Β: Μ7.2, Μ7.4, Μ7.5, Μ19 

Δευτερογενής συνεισφορά σχηματίζεται από τα Καθεστώτα 6.1 ««Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης Νέων 

Γεωργών», 7.2 «Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών», 7.4 «Επενδύσεις για τη δημιουργία, 

βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένης της 

αναψυχής και του πολιτισμού», 7.5 «Επενδύσεις για τη δημόσια χρήση σε υποδομή αναψυχής, τουριστικές 

πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας» και το Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη 

μέσω του LEADER». 

Πιν.2: Βαθμός ενεργοποίησης ανά Καθεστώς με δευτερογενή εισφορά στην FA 6A (έως το τέλος του 

2016) 

  

Σημειώνεται πως μόνο οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αποτυπώνονται στους παραπάνω πίνακες. 

 

 

Πιν.1: Βαθμός ενεργοποίησης ανά πρωτεύον προγραμματισμένο Καθεστώς (έως το τέλος του 2016) 



 

Πιν.2: Βαθμός ενεργοποίησης ανά Καθεστώς με δευτερογενή εισφορά στην FA 6A (έως το τέλος του 2016) 

 

1.p2) Δεσμός μεταξύ των κριτηρίων απόφασης, των κοινών και των πρόσθετων δεικτών αποτελεσμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθεί το ΚΕΑ 

Κριτήρια απόφασης Κοινός δείκτης αποτελεσμάτων Πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων 

Έχουν δημιουργηθεί θέσεις εργασίας R21 / Σ20: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε 

έργα που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 

6Α) 

 

Έχουν δημιουργηθεί μικρές επιχειρήσεις  Ποσοστό νέων μικρών επιχειρήσεων που 

δημιουργήθηκαν με στήριξη από το ΠΑΑ 

Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν διαφοροποιήσει την 

οικονομική τους δραστηριότητα 

 Ποσοστό μικρών επιχειρήσεων του μη γεωργικού 

τομέα που δημιουργήθηκαν με στήριξη από το ΠΑΑ 

 

1.p3) Εφαρμοσθείσες μέθοδοι 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση του Προγράμματος, περιελάμβανε 

τρεις διακριτές φάσεις: 

Α) Έρευνα γραφείου, συλλογή στοιχείων παρακολούθησης 

Κατά την πρώτη φάση συλλέχθησαν πληροφορίες και στοιχεία από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση αυτού (31 Μαρτίου 2017), αλλά και στοιχεία 

παρακολούθησης του Προγράμματος. 

Βάσει των στοιχείων αυτών, μελετήθηκε η λογική της παρέμβασης, σε συνάρτηση τόσο με το ίδιο το 

Πρόγραμμα, όσο και με την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και επιβεβαιώθηκε η συνέπεια της. 

Ο έλεγχος συνάφειας ανάμεσα στο κοινό ερώτημα αξιολόγησης, στο κριτήριο αξιολόγησης και στους 

δείκτες, επιβεβαίωσε την καταλληλόλητα τους χωρίς την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων και δεικτών. 

Τα ποσοτικά δεδομένα ενεργοποίησης των Μέτρων συγκεντρώθηκαν από τους υπεύθυνους χειριστές των 

Μονάδων Εφαρμογής και του οργανισμού πληρωμών (ΚΟΑΠ). Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκαν 

ερωτηματολόγια ανά Μέτρο που βασίζονταν στη δομή των ζητούμενων στοιχείων που αποτυπώνονταν 

στην περσινή Ετήσια Έκθεση και δόθηκαν για συμπλήρωση. 



Οι δείκτες κοινού πλαισίου λήφθηκαν από την DG AGRI (2016 update of CAP context indicators, 

ανακοίνωση της 7/2/2017). 

Για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος ακολουθήθηκαν οι συνιστώμενες προσεγγίσεις του εγγράφου 

εργασίας “Rural Development  Monitoring (2014-2020) – Implementation Report Tables και του εγγράφου 

εργασίας “Target indicator fiches for Pillar II”. 

Όπως προαναφέρθηκε, μελετήθηκε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η τροποποίησή του, η Ετήσια Έκθεση που 

υποβλήθηκε το 2016, καθώς και το Καθοδηγητικό Έγγραφο για την Αξιολόγηση και την ετοιμασία της 

Ετήσιας Έκθεσης. Επίσης μελετήθηκαν τα έντυπα των Προσκλήσεων, καθώς και πρόσφατες μελέτες βάσει 

των οποίων συνοψίστηκαν σχετικά ευρήματα. 

Β) Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με τους χειριστές των Καθεστώτων, αλλά και 

με εκπροσώπου του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του γραφείου FADN. 

Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η καταγραφή της προόδου των μέτρων, αλλά και των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι χειριστές κατά την υλοποίηση αυτών. 

Γ) Διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

Τέλος, διενεργήθηκαν πρόσθετες περιοδικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

τυχόν κενά πληροφόρησης που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια συγγραφής της έκθεσης αξιολόγησης. 

  

Αξίζει να σημειωθεί πως ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στα μέτρα/καθεστώτα στα οποία έχει κατανεμηθεί 

σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού του Προγράμματος (ήτοι Μ04). 

 

1.p4) Ποσοτικές τιμές των δεικτών και πηγές δεδομένων 

Τύπος δείκτη Κωδικός και ονομασία 

δείκτη (μονάδα) 
Ποσοστό Τιμή 

δείκτη 

Υπολογισθείσα 

ακαθάριστη 

τιμή 

Υπολογισθείσα 

καθαρή τιμή 
Πηγές δεδομένων και πληροφοριών 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O1 - Ολική δημόσια 

δαπάνη 
Όχι 137.277,00   

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O2 - Συνολική 

επένδυση 
Όχι 343.193,00   

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O3 - Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

δράσεων/πράξεων 

Όχι 2,00   
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

R21 / Σ20: Θέσεις 

εργασίας που 

δημιουργούνται σε έργα 
που λαμβάνουν στήριξη 

(τομέας επικέντρωσης 

6Α) 

Όχι     

Πρόσθετος Ποσοστό μικρών Όχι     



δείκτης 

αποτελεσμάτων 

επιχειρήσεων του μη 

γεωργικού τομέα που 
δημιουργήθηκαν με 

στήριξη από το ΠΑΑ 

Πρόσθετος 

δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Ποσοστό νέων μικρών 
επιχειρήσεων που 

δημιουργήθηκαν με 

στήριξη από το ΠΑΑ 

Όχι     

 

1.p5) Προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πορισμάτων 

αξιολόγησης 

Τα  ποσοτικά δεδομένα προήλθαν από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΟΑΠ. Δεδομένης της εμπειρίας 

των χειριστών των Καθεστώτων και της ακρίβειας ανάκτησης των δεδομένων από τη βάση δεδομένων που 

τηρεί ο οργανισμός, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ποσοτικών 

δεδομένων. 

Ως προς τα ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από ευρήματα μελετών, εκθέσεων, αναφορών κλπ,, όλα 

είναι κατά το δυνατόν επίκαιρα και παράγονται από αξιόπιστους Ευρωπαϊκούς και όχι μόνο οργανισμούς, 

τα δε παλαιότερα έχουν συμπληρωματική χρησιμότητα, άλλοτε διαχρονικής αντίληψης και άλλοτε 

αντίληψης ύψους μεγεθών. 

 

1.p6) Απάντηση στο ερώτημα αξιολόγησης 

Το Μ04 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Μέτρα του ΠΑΑ, αφού καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των 

επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από σοβαρά προβλήματα 

ανταγωνιστικότητας, όπως προέκυψε από τη SWOT ανάλυση του ΠΑΑ. Για το σκοπό αυτό, κατά τη φάση 

σχεδιασμού αποφασίσθηκε η κατανομή του 21,5% του προϋπολογισμού του Προγράμματος στο μέτρο 

αυτό. 

Όσον αφορά στο Καθεστώς 4.2, σχετικά με τις «Επενδύσεις που αφορούν στη μεταποίηση, εμπορία και 

ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», αυτό συνεισφέρει στην Προτεραιότητα 6Α και στον τρίτο στόχο της 

ΚΑΠ για ισόρροπη ανάπτυξη, ενώ καταλαμβάνει το 28% της Κοινοτικής Συμμετοχής για το Μ04. 

Μέσα από την υλοποίηση του Καθεστώτος 4.2 στηρίζεται άμεσα η διευκόλυνση δημιουργίας ή 

εκσυγχρονισμού και επέκτασης μεταποιητικών μονάδων με στόχο την ανάπτυξη των ΜΜΕ και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές. 

Συμπληρωματικά στην προτεραιότητα 6Α δρουν τα Καθεστώτα Μ6.1, Μ7.2, Μ7.4, Μ7.5, καθώς και το 

Μ19, επιδιώκοντας την αναθέρμανση της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Πιο 

συγκεκριμένα: 

• Το Μ6.1 επιδιώκει να προσελκύσει νέους σε ηλικία ανθρώπους στο γεωργικό επάγγελμα οι οποίοι 

μπορούν παράλληλα να λάβουν ενίσχυση για επενδύσεις. 

• Το Μ7.2 θα ενισχύσει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που θα συμπληρώσουν τυχόν υπάρχουσες και 

θα αφορούν κυρίως πλακοστρώσεις, διαμορφώσεις όψεων κτιρίων και άλλα έργα βελτίωσης της 

πρόσβασης στους δημοσίους χώρους. 

• Το Μ7.4 αποσκοπεί στην αναζωογόνηση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, την 



προσέλκυση επισκεπτών και την διατήρηση του πληθυσμού, μέσω ενίσχυσης δράσεων προστασίας 

και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς αναβάθμισης της κοινωνικής και πολιτιστικής 

υποδομής. 

• Το Μ7.5 αφορά στη στήριξη και ενθάρρυνση δημόσιων επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού της 

Υπαίθρου, μέσω της υλοποίησης έργων υποδομής και δράσεων υποστηρικτικών του 

αγροτουρισμού, στοχεύοντας στην προώθηση ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. 

• Το Μ19 επικεντρώνεται στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας μέσω δράσεων που θα 

στοχεύουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τομείς πέραν του πρωτογενούς. 

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Καθεστώτος κατά τη διάρκεια της περιόδου 

εφαρμογής του, εκτιμάται στα 15 εκ. €. 

  

Σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του Καθεστώτος 4.2, έως το τέλος του 2016, έχει δημοσιευθεί μία 

προκήρυξη (Προκήρυξη Α), με έναρξη υποβολής αιτήσεων την 10η Μαρτίου 2016 και λήξη την 10η 

Ιουνίου 2016. Η Δημόσια Δαπάνη προς διάθεση ανήλθε σε €10.000.000, ενώ παρελήφθησαν 221 αιτήσεις 

συνολικής Δημοσίας Δαπάνης €31.446.895 και συνολικού προϋπολογισμού 100.668.994€, οι οποίες 

βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων αφορούσε στην υλοποίηση 

επενδυτικών σχεδίων στους τομείς: 

1. Τεμαχισμός – τυποποίηση κρέατος και παραγωγή κρεατοπαρασκευασμάτων (20% των αιτήσεων) 

2. Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων (18% των αιτήσεων) 

3. Οπωροκηπευτικά (περιλαμβανομένης της πατάτας) – Εμπορία (συσκευασία, τυποποίηση, διαλογή, 

συντήρηση, ψύξη, αποθήκευση) (14% των αιτήσεων) 

4. Οπωροκηπευτικά μεταποίηση (8% των αιτήσεων) 

Στο συγκεκριμένο Καθεστώς περιλαμβάνονται και έργα μεταφερόμενα από την προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο, δύο από τα οποία έχουν ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί εντός της περιόδου 

αναφοράς. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη αυτών ανήλθε σε €137.277, ήτοι 1,4% της συνολικής 

προκηρυσσόμενης Δημοσίας Δαπάνης (Προκήρυξη Α). 

Το ένα έργο υλοποιήθηκε από μια επιχείρηση μεσαίου μεγέθους, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της 

μεταποίησης κρέατος και η οποία έλαβε 130.359€, ενώ δημιούργησε 4 νέες θέσεις απασχόλησης. 

Το δεύτερο έργο υλοποιήθηκε από μια πολύ μικρή επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στην μεταποίηση 

οπωροκηπευτικών για την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων (μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού κλπ.) 

και έλαβε 6.918€. 

Αναφορικά με την καταβολή της ενίσχυσης, δίνεται σημαντική ευελιξία στους δικαιούχους μέσω της 

χορήγησης προκαταβολής (έως 50%) και δύο δόσεων. 

  

Επιπρόσθετα, 19 μεταφερόμενα έργα παρέχουν δευτερογενή συνδρομή στην περιοχή εστίασης 6Α, μέσω 

των Καθεστώτων Μ6.1 και Μ19.2, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 332.952,77€ (200.000,00€ από το Μ6.1 

και 132.952,77€ από το Μ19.2). 

Λαμβάνοντας υπόψη πως για το συγκεκριμένο Καθεστώς υπάρχουν δύο ολοκληρωμένα μεταβατικά μέτρα 

(έργα γέφυρες), οι εν λόγω παρεμβάσεις έχουν συμβάλλει σε μικρό βαθμό, κατά την περίοδο αναφοράς, 

στη διαφοροποίηση, δημιουργία και ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων και στη δημιουργία θέσεων 



απασχόλησης. Η μικρή αυτή συμβολή οφείλεται κατά κύριο λόγο στους εξής παράγοντες: 

• Στην καθυστέρηση της έγκρισης του ΠΑΑ (Δεκέμβριος 2015) 

• Στην καθυστέρηση της ενεργοποίησης του Καθεστώτος 4.2 (Μάρτιος 2016) 

• Στην καθυστέρηση της αξιολόγησης των αιτήσεων (Ιούνιος 2016 έως σήμερα), λόγω μη χρήσης του 

λογισμικού διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράμματος. 

  

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διαχειριστικής Αρχής, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 

Αγροτικών Πληρωμών και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού το οποίο έχει 

οριστεί Φορέας Εφαρμογής του Καθεστώτος 4.2 και είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση των υποβληθέντων 

αιτήσεων, προβλέπονται οι εξής ενέργειες: 

• Έως το τέλος του έτους 2017 αναμένεται να αξιολογηθούν όλες οι υποβεβλημένες αιτήσεις της 

πρώτης προκήρυξης. 

• Έως το τέλος του έτους 2018 αναμένεται να έχουν δημοσιευθεί άλλες δύο προκηρύξεις, αλλά και να 

έχει ολοκληρωθεί ο μεγαλύτερος όγκος των πληρωμών για την πρώτη προκήρυξη. 

  

Εφόσον η διάρκεια υλοποίησης των έργων ανέρχεται το πολύ σε 2 έτη, αναμένεται σημαντική συμβολή του 

Καθεστώτος στη διαφοροποίηση, δημιουργία και ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων, αλλά και στη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης έως το τέλος του έτους 2018. 

Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται η στήριξη 170 δικαιούχων και η δημιουργία 100 νέων θέσεων απασχόλησης 

έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου. 

 

1.p7) Συμπεράσματα και συστάσεις 

1.p7.a) Συμπέρασμα / Σύσταση 1 

Συμπέρασμα: 

Η μεγάλη συμμετοχή των αιτούντων στην πρώτη προκήρυξη του Καθεστώτος 4.2 αναδεικνύει την ανάγκη 

αξιολόγησης το ταχύτερο των υποβληθέντων αιτήσεων. 

 

Σύσταση: 

Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού του Καθεστώτος, προκειμένου να 

καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση από τους δικαιούχους. 

 

1.p7.b) Συμπέρασμα / Σύσταση 2 

Συμπέρασμα: 



Στους Δικαιούχους του Καθεστώτος περιλαμβάνονται και Επιχειρησιακές Ομάδες, που θα έχουν 

υλοποιήσει με επιτυχία το Καθεστώς 16.1 του ΠΑΑ, ενώ προβλέπεται ειδική πρόνοια για την ενίσχυση 

καινοτόμων δράσεων οι οποίες θα προκύπτουν μέσα από την διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας στα 

πλαίσια του Μέτρου 16. 

Προς το παρόν όμως το Μ16 δεν έχει ενεργοποιηθεί. 

 

Σύσταση: 

Η επόμενη προκήρυξη για το Καθεστώς 4.2 θα πρέπει να δημοσιευθεί μετά την ολοκλήρωση σχεδίων στο 

πλαίσιο του Καθεστώτος 16.1, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και σε Επιχειρησιακές 

Ομάδες. 

 

1.p7.c) Συμπέρασμα / Σύσταση 3 

Συμπέρασμα: 

Υπάρχει σημαντική ευελιξία στην καταβολή της ενίσχυσης, μέσω της χορήγησης προκαταβολής. 

 

Σύσταση: 

Θα πρέπει να εξεταστεί αν γίνεται χρήση της προκαταβολής, στο πλαίσιο του ασταθούς οικονομικού 

περιβάλλοντος που βρίσκεται η χώρα (το οποίο δημιουργεί δυσκολίες στην έγκριση εγγυητικών επιστολών) 

και αν η μη χρήση της προκαταβολής δημιουργεί προβλήματα στην υλοποίηση των έργων. 

 

1.p7.d) Συμπέρασμα / Σύσταση 4 

Συμπέρασμα: 

Το Καθεστώς 4.2 παρουσιάζει σημαντικό για το Πρόγραμμα προϋπολογισμό. 

 

Σύσταση: 

Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η στενή παρακολούθηση της υλοποίησης του Καθεστώτος, λόγω του 

μεριδίου που καταλαμβάνει αυτό στο συνολικό προϋπολογισμό του Προγράμματος. 

 

1.q) CEQ17-6B - Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την τοπική ανάπτυξη στις 

αγροτικές περιοχές; 



1.q1) Κατάλογος μέτρων που συνεισφέρουν στον ΤΕ 

Primarily programmed measures/sub-measures:  

M7.2, M7.4, M7.5, Μ19.1, Μ19.2, Μ19.3, Μ19.4 

Πρωτογενής συνεισφορά αναγνωρίζεται από τα Καθεστώτα 7.2 «Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης Νέων 

Γεωργών», 7.4 «Επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον 

αγροτικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένης της αναψυχής και του πολιτισμού», 7.5 «Επενδύσεις για τη 

δημόσια χρήση σε υποδομή αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής 

κλίμακας» και το Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER». 

Πιν.1: Βαθμός ενεργοποίησης ανά πρωτεύον προγραμματισμένο Καθεστώς (έως το τέλος του 2016) 

  

Measures/sub-measures programmed under the other FAs which show secondary contributions to FA 

6B:  

Ν/Α 

 

 

Πιν.1: Βαθμός ενεργοποίησης ανά πρωτεύον προγραμματισμένο Καθεστώς (έως το τέλος του 2016) 

 

1.q2) Δεσμός μεταξύ των κριτηρίων απόφασης, των κοινών και των πρόσθετων δεικτών αποτελεσμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθεί το ΚΕΑ 

Κριτήρια απόφασης Κοινός δείκτης αποτελεσμάτων Πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων 

  Ποσοστό των δαπανών του ΠΑΑ σε μέτρα 

LEADER επί του συνόλου των δαπανών του ΠΑΑ 

  Αριθμός έργων/πρωτοβουλιών που στηρίζονται από 

τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης 

Έχουν δημιουργηθεί ευκαιρίες απασχόλησης μέσω 

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 

R24 / Σ23: Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε 

έργα Leader που λαμβάνουν στήριξη (τομέας 

 



επικέντρωσης 6Β) 

Έχουν αυξηθεί οι αγροτικές περιοχές και ο 

πληθυσμός που καλύπτονται από ΟΤΔ 

R22 / Σ21: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που 

καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 

(τομέας επικέντρωσης 6Β) 

 

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες και τοπικές υποδομές 

έχει αυξηθεί στις αγροτικές περιοχές 

R23 / Σ22: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που 

επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές 

(τομέας επικέντρωσης 6Β) 

 

Έχουν βελτιωθεί οι υπηρεσίες και οι τοπικές 

υποδομές στις αγροτικές περιοχές 

R23 / Σ22: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που 

επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές 

(τομέας επικέντρωσης 6Β) 

 

Οι αγρότες έχουν συμμετάσχει σε τοπικές δράσεις   

Οι αγρότες έχουν ωφεληθεί από τοπικές δράσεις   

 

1.q3) Εφαρμοσθείσες μέθοδοι 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση του Προγράμματος, περιελάμβανε 

τρεις διακριτές φάσεις: 

Α) Έρευνα γραφείου, συλλογή στοιχείων παρακολούθησης 

Κατά την πρώτη φάση συλλέχθησαν πληροφορίες και στοιχεία από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση αυτού (31 Μαρτίου 2017), αλλά και στοιχεία 

παρακολούθησης του Προγράμματος. 

Βάσει των στοιχείων αυτών, μελετήθηκε η λογική της παρέμβασης, σε συνάρτηση τόσο με το ίδιο το 

Πρόγραμμα, όσο και με την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και επιβεβαιώθηκε η συνέπεια της. 

Ο έλεγχος συνάφειας ανάμεσα στο κοινό ερώτημα αξιολόγησης, στο κριτήριο αξιολόγησης και στους 

δείκτες, επιβεβαίωσε την καταλληλόλητα τους χωρίς την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων και δεικτών. 

Τα ποσοτικά δεδομένα ενεργοποίησης των Μέτρων συγκεντρώθηκαν από τους υπεύθυνους χειριστές των 

Μονάδων Εφαρμογής και του οργανισμού πληρωμών (ΚΟΑΠ). Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκαν 

ερωτηματολόγια ανά Μέτρο που βασίζονταν στη δομή των ζητούμενων στοιχείων που αποτυπώνονταν 

στην περσινή Ετήσια Έκθεση και δόθηκαν για συμπλήρωση. 

Οι δείκτες κοινού πλαισίου λήφθηκαν από την DG AGRI (2016 update of CAP context indicators, 

ανακοίνωση της 7/2/2017). 

Για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος ακολουθήθηκαν οι συνιστώμενες προσεγγίσεις του εγγράφου 

εργασίας “Rural Development  Monitoring (2014-2020) – Implementation Report Tables και του εγγράφου 

εργασίας “Target indicator fiches for Pillar II”. 

Όπως προαναφέρθηκε, μελετήθηκε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η τροποποίησή του, η Ετήσια Έκθεση που 

υποβλήθηκε το 2016, καθώς και το Καθοδηγητικό Έγγραφο για την Αξιολόγηση και την ετοιμασία της 

Ετήσιας Έκθεσης. Επίσης μελετήθηκαν τα έντυπα των Προσκλήσεων, καθώς και πρόσφατες μελέτες βάσει 

των οποίων συνοψίστηκαν σχετικά ευρήματα. 

Β) Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων 



Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με τους χειριστές των Καθεστώτων, αλλά και 

με εκπροσώπου του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του γραφείου FADN. 

Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η καταγραφή της προόδου των μέτρων, αλλά και των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι χειριστές κατά την υλοποίηση αυτών. 

Γ) Διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

Τέλος, διενεργήθηκαν πρόσθετες περιοδικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

τυχόν κενά πληροφόρησης που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια συγγραφής της έκθεσης αξιολόγησης. 

 

1.q4) Ποσοτικές τιμές των δεικτών και πηγές δεδομένων 

Τύπος δείκτη Κωδικός και ονομασία 

δείκτη (μονάδα) 
Ποσοστό Τιμή 

δείκτη 

Υπολογισθείσα 

ακαθάριστη 

τιμή 

Υπολογισθείσα 

καθαρή τιμή 
Πηγές δεδομένων και πληροφοριών 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O1 - Ολική δημόσια 

δαπάνη 
Όχι 699.249,20   Πληρωμές ΚΟΑΠ 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O15 - Πληθυσμός που 

επωφελείται από 

βελτιωμένες 
υπηρεσίες/υποδομές 

(πληροφορικής ή άλλες) 

Όχι 0,00   2016 - ΚΟΑΠ 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O18 - Πληθυσμός που 

καλύπτεται από ΟΤΔ 
Όχι 106.723,00   2016 - Διαχειριστική Αρχή 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O19 - Αριθμός 

επιλεγμένων ΟΤΔ 
Όχι 4,00   Διαχειριστική Αρχή 

Πρόσθετος 

δείκτης εκροών 

Αριθμός 
υποστηριζόμενων 

δραστηριοτήτων για την 

πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε τοπικές 

βασικές υπηρεσίες 

για τον αγροτικό 

πληθυσμό (7.4) 

Όχι 0,00   2016 - ΚΟΑΠ 

Πρόσθετος 

δείκτης εκροών 

Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

δραστηριοτήτων για την 

πραγματοποίηση 

επενδύσεων σε 

υποδομές 

αναψυχής/τουριστικές 

υποδομές (7.5) 

Όχι 0,00   2016 - ΚΟΑΠ 

Πρόσθετος 

δείκτης εκροών 

Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

δραστηριοτήτων για την 

πραγματοποίηση 

επενδύσεων σε 
υποδομές μικρής 

κλίμακας, 

Όχι 0,00   2016 -  ΚΟΑΠ 



συμπεριλαμβανομένων 

των επενδύσεων σε 

ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και 

στην εξοικονόμηση 

ενέργειας (7.2) 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

R22 / Σ21: Ποσοστό 

του αγροτικού 
πληθυσμού που 

καλύπτεται από 

στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης (τομέας 

επικέντρωσης 6Β) 

Ναι 39%   

Διαχειριστική Αρχή 

2011 - Στατιστική Υπηρεσία (πληθυσμός αγροτικών 

περιοχών) 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

R23 / Σ22: Ποσοστό 

του αγροτικού 

πληθυσμού που 
επωφελείται από 

βελτιωμένες 

υπηρεσίες/υποδομές 
(τομέας επικέντρωσης 

6Β) 

Ναι 2%   Διαχειριστική Αρχή 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

R24 / Σ23: Θέσεις 
εργασίας που 

δημιουργούνται σε έργα 

Leader που λαμβάνουν 
στήριξη (τομέας 

επικέντρωσης 6Β) 

Όχι 4,00   Διαχειριστική Αρχή 

Πρόσθετος 

δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Αριθμός 

έργων/πρωτοβουλιών 

που στηρίζονται από τη 
στρατηγική τοπικής 

ανάπτυξης 

Όχι     

Πρόσθετος 

δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Ποσοστό των δαπανών 

του ΠΑΑ σε μέτρα 

LEADER επί του 
συνόλου των δαπανών 

του ΠΑΑ 

Όχι     

Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C1 - Πληθυσμός - 
σύνολο (2013) 

(Inhabitants) 
Όχι 866.000,00   2013 - EU database of CCI (year 2015) 

Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C1 - Πληθυσμός - 

ενδιάμεση (2013) (% of 

total) 

Ναι 100%   2013 - EU database of CCI (year 2015) 

 

1.q5) Προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πορισμάτων 

αξιολόγησης 

Τα πλείστα εκ των ποσοτικών δεδομένων προήλθαν από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΟΑΠ. Δεδομένης 

της εμπειρίας των χειριστών των Καθεστώτων και της ακρίβειας ανάκτησης των δεδομένων από τη βάση 

δεδομένων που τηρεί ο οργανισμός, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

των ποσοτικών δεδομένων. 

Ως προς τα ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από ευρήματα μελετών, εκθέσεων, αναφορών κλπ,, όλα 

είναι κατά το δυνατόν επίκαιρα και παράγονται από αξιόπιστους Ευρωπαϊκούς και όχι μόνο οργανισμούς, 

τα δε παλαιότερα έχουν συμπληρωματική χρησιμότητα, άλλοτε διαχρονικής αντίληψης και άλλοτε 



αντίληψης ύψους μεγεθών. 

 

1.q6) Απάντηση στο ερώτημα αξιολόγησης 

Στην επίτευξη των στόχων της περιοχής εστίασης 6Β, συμβάλλουν κυρίως τα Μέτρα Μ07 "Βασικές 

υπηρεσίες στην ύπαιθρο" και M19 " Στήριξη τοπικής ανάπτυξης μέσω Leader", τα οποία θα δώσουν 

έμφαση στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών στη βάση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού. 

Συγκεκριμένα, μέσω του Μ07 ενισχύονται δημόσια έργα μεγάλης κλίμακας και πιο συγκεκριμένα: 

• Το Καθεστώς 7.2 υποστηρίζει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που θα συμπληρώσουν τυχόν 

υπάρχουσες και θα αφορούν κυρίως πλακοστρώσεις, διαμορφώσεις όψεων κτιρίων και άλλα έργα 

βελτίωσης της πρόσβασης στους δημοσίους χώρους. 

• Το Καθεστώς 7.4 καλύπτει επενδύσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία, βελτίωση ή και επέκταση 

υποδομών για στέγαση βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένου 

πολιτισμού και αναψυχής. 

• Το Καθεστώς 7.5 αφορά στην υλοποίηση έργων υποδομής και δράσεων υποστηρικτικών του 

αγροτουρισμού σε δήμους/κοινότητες της υπαίθρου, στοχεύοντας στην προώθηση ήπιας 

τουριστικής ανάπτυξης ως κύρια διέξοδο οικονομικής διαφοροποίησης. 

Από την άλλη πλευρά, το Μ19 ενισχύει δημόσια έργα χαμηλού προϋπολογισμού που αποσκοπούν στην 

παροχή βασικών υπηρεσιών και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, αλλά και παρεμβάσεις που 

αποσκοπούν στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας 

σε τομείς πέραν της γεωργίας. Προτεραιότητα δίνεται στη σύσταση δικτύων συνεργασίας, στην ανάπτυξη 

μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού και στην προώθηση της κατάλληλης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στον τοπικό πληθυσμό. 

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες των παραπάνω Καθεστώτων κατά τη διάρκεια της 

περιόδου εφαρμογής του, εκτιμάται στα 26,7 εκ. € (14,4 εκ € από τα Καθεστώτα Μ7.2, Μ7.4 και Μ7.5 και 

12,3 εκ € από το Μ19). 

Σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των Καθεστώτων που συμβάλλουν στην περιοχή εστίασης 6Β, τα 

Καθεστώτα Μ7.2, Μ7.4 και Μ7.5 έχουν ήδη προκηρυχθεί, με συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 7,4 εκ. € 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Συνολικά υπεβλήθησαν 42 αιτήσεις,  προϋπολογισμού 36.204.855€. 

Η Μονάδα Εφαρμογής (Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών), στο παρόν στάδιο, 

πραγματοποιεί οπτικό έλεγχο επί των αιτήσεων για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι αιτήσεις πληρούν τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας. Εντός του δεύτερου τριμήνου του 2017 αναμένεται να σταλούν προεγκρίσεις για 

τα έργα που θα εγκριθούν. Σημειώνεται πως έχουν ήδη απορριφθεί αρκετές αιτήσεις, λόγω έλλειψης 

δικαιολογητικών ή υπέρβασης του ανώτατου ορίου προϋπολογισμού του σχεδίου. Ο αριθμός των αρχικά 

επιλέξιμων αιτήσεων ανέρχεται στις 25, με συνολική επιλέξιμη δαπάνη 17.036.590€. 



Πιν.2: Στοιχεία αιτήσεων Μέτρου 7 

  

Μέχρι το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες, λόγω έλλειψης του 

μηχανογραφικού συστήματος. 

Αναφορικά με το Μ19, στις 18 Ιανουαρίου 2016 προκηρύχθηκε το Καθεστώς 19.1 συνολικής Δημόσιας 

Δαπάνης ύψους 200.000€, με αποτέλεσμα στις 4 Μαΐου 2016 να υπογραφούν συμβάσεις μεταξύ 4 Ομάδων 

Τοπικής Δράσης και του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, συνολικής αξίας 

155.866€. 

Οι 4 εγκεκριμένες ΟΤΔ που θα υλοποιήσουν Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης είναι οι ακόλουθες: 

• Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας - Αμμοχώστου 

• Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού 

• Αναπτυξιακή Εταιρεία κοινοτήτων περιοχής Τροόδους 

• Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου "Αφροδίτη" 

Το Καθεστώς 19.2, παρόλο που δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα, περιλαμβάνει 19 μεταφερόμενα έργα από 

την προηγούμενη περίοδο, συνολικής νομικής δέσμευσης (Δημόσια Δαπάνη) 566.000€, εκ των οποίων έχει 

αποπληρωθεί το 23% (132.953€). Αξίζει να σημειωθεί πως από τα 19 μεταφερόμενα έργα, έχουν 

ολοκληρωθεί τα 5. 

Το επόμενο χρονικό διάστημα (εντός του Μάϊου) αναμένεται η προκήρυξη από τη Διαχειριστική Αρχή της 

δράσης 19.2.1 (με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 600.000€) σχετικά με την εκπαίδευση και 

επαγγελματική κατάρτιση για μη γεωργικές δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση του 

ανθρώπινου δυναμικού, που δραστηριοποιείται στις αγροτικές περιοχές. Κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 

– Σεπτέμβριος 2017 αναμένεται η προκήρυξη των δράσεων ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές 

δραστηριότητες από τις τέσσερις ΟΤΔ. 

Τον Αύγουστο 2016, απεστάλη στις ΟΤΔ το Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Καθεστώτος, προκειμένου να 

ενημερωθούν οι ΟΤΔ σχετικά με τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την εφαρμογή και υλοποίηση 

Έργων Διακρατικής και Διατοπικής Συνεργασίας. Ακολούθησε, τον Οκτώβριο 2016, η προκήρυξη του 

Καθεστώτος, με προϋπολογισμό 500.000€, δίνοντας τη δυνατότητα στις ΟΤΔ να υποβάλλουν τις αιτήσεις 

τους έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου (ήτοι 30 Οκτωβρίου 2023). Εντός του 2016, στο Τμήμα 

Γεωργίας (Κλάδο Αγροτικής Οικονομικής και  Ανάπτυξης) υποβλήθηκαν, τέσσερα (4) αιτήματα που 

αφορούσαν προπαρασκευαστική τεχνική στήριξη, συνολικής αξίας 9.571 ευρώ. Καμία όμως από τις 4 

αιτήσεις δεν υποβλήθηκε στη Μονάδα Εφαρμογής εντός του 2016 για διευθέτηση των πληρωμών. Συνεπώς 

το 2016 δεν πραγματοποιήθηκαν  πληρωμές, όσον αφορά το Καθεστώς 19.3. 

Παρόμοια στρατηγική ακολουθήθηκε για το Καθεστώς 19.4, για το οποίο ανακοινώθηκε προκήρυξη στις 27 

Ιουνίου 2016 με προϋπολογισμό 2,5 εκ. € με διάρκεια έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου (30 

Οκτωβρίου 2023), ενώ έως το τέλος του 2016 αποπληρώθηκαν 7 δαπάνες λειτουργίας των ΟΤΔ, Δημοσίας 

Δαπάνης ύψους 380.232€ (15,2% απορρόφηση). 

Από τα προαναφερόμενα στοιχεία αποκαλύπτεται πως τα Καθεστώτα 7.2, 7.4 και 7.5 θα συμβάλλουν στο 

επόμενο χρονικό διάστημα στην τοπική ανάπτυξη των περιοχών παρέμβασης, εφόσον οι αιτήσεις που 

βρίσκονται υπό αξιολόγηση ξεπερνούν τον προκηρυσσόμενο προϋπολογισμό, ενώ η προκηρυσσόμενη 

δαπάνη αφορά το 51,4% της συνολικής δημόσιας δαπάνης που έχει κατανεμηθεί στα Καθεστώτα του Μ07 

που συμβάλλουν στην περιοχή εστίασης 6Β. Η αναμενόμενη σημαντική συμβολή των Καθεστώτων 7.2, 7.4 



και 7.5 στην τοπική ανάπτυξη, αναδεικνύεται επίσης από το υψηλό ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που 

αναμένεται να επωφεληθεί από τις βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές, ήτοι 46,19%. 

Σχετικά με το Μ19, παρόλο που δεν παρατηρήθηκε σημαντική ενεργοποίηση έως το τέλος του 2016, 

αναμένεται να συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό οι παρεμβάσεις των Καθεστώτων 19.2 και 19.3 στην 

τοπική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου αναμένεται η δημιουργία 

20 νέων θέσεων απασχόλησης 
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1.q7) Συμπεράσματα και συστάσεις 

1.q7.a) Συμπέρασμα / Σύσταση 1 

Συμπέρασμα: 

Κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των αιτήσεων που υπεβλήθησαν για τα Καθεστώτα του Μ07, 

παρατηρήθηκε η απόρριψη αρκετών αιτήσεων, λόγω έλλειψης δικαιολογητικών ή υπέρβασης του ανώτατου 

ορίου προϋπολογισμού του σχεδίου. 

 

Σύσταση: 

Απαιτείται η ανάληψη περισσότερων ενεργειών πληροφόρησης προς τους δυνητικούς δικαιούχους και η 

ανάληψη ενεργειών βελτίωσης της διοικητικής τους ικανότητας, ώστε να μη απορρίπτονται αιτήσεις 

εξαιτίας της μη κάλυψης τυπικών δικαιολογητικών. 

 



1.r) CEQ18-6C - Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν ενισχύσει την προσβασιμότητα, τη 

χρήση και την ποιότητα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε 

αγροτικές περιοχές; 



1.r1) Κατάλογος μέτρων που συνεισφέρουν στον ΤΕ 

Primarily programmed measures/sub-measures:  

M7.3 

Πρωτογενής συνεισφορά αναμένεται από το Καθεστώς 7.3 «Ευρυζωνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης 

της δημιουργίας, βελτίωσης και επέκτασής της, την παθητική ευρυζωνική υποδομή και την πρόβλεψη 

πρόσβασης στις ευρυζωνικές και δημόσιες λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» 

Πιν.1: Βαθμός ενεργοποίησης ανά πρωτεύον προγραμματισμένο Καθεστώς (έως το τέλος του 2016) 

  

Σημειώνεται πως δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπό το Καθεστώς Μ7.3. 

  

Measures/sub-measures programmed under the other FAs which show secondary contributions to FA 

6C[1]:  

Ν/Α 

 

 

Πιν.1: Βαθμός ενεργοποίησης ανά πρωτεύον προγραμματισμένο Καθεστώς (έως το τέλος του 2016) 

 

1.r2) Δεσμός μεταξύ των κριτηρίων απόφασης, των κοινών και των πρόσθετων δεικτών αποτελεσμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθεί το ΚΕΑ 

Κριτήρια απόφασης Κοινός δείκτης αποτελεσμάτων Πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων 

Έχει αυξηθεί η πρόσβαση των αγροτικών 

νοικοκυριών σε ΤΠΕ 

R25 / Σ24: Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που 

επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες 
υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) (τομέας επικέντρωσης 

6Γ) 

 

 

1.r3) Εφαρμοσθείσες μέθοδοι 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση του Προγράμματος, περιελάμβανε 

τρεις διακριτές φάσεις: 

Α) Έρευνα γραφείου, συλλογή στοιχείων παρακολούθησης 



Κατά την πρώτη φάση συλλέχθησαν πληροφορίες και στοιχεία από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση αυτού (31 Μαρτίου 2017), αλλά και στοιχεία 

παρακολούθησης του Προγράμματος. 

Βάσει των στοιχείων αυτών, μελετήθηκε η λογική της παρέμβασης, σε συνάρτηση τόσο με το ίδιο το 

Πρόγραμμα, όσο και με την Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και επιβεβαιώθηκε η συνέπεια της. 

Ο έλεγχος συνάφειας ανάμεσα στο κοινό ερώτημα αξιολόγησης, στο κριτήριο αξιολόγησης και στους 

δείκτες, επιβεβαίωσε την καταλληλόλητα τους χωρίς την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων και δεικτών. 

Τα ποσοτικά δεδομένα ενεργοποίησης των Μέτρων συγκεντρώθηκαν από τους υπεύθυνους χειριστές των 

Μονάδων Εφαρμογής και του οργανισμού πληρωμών (ΚΟΑΠ). Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκαν 

ερωτηματολόγια ανά Μέτρο που βασίζονταν στη δομή των ζητούμενων στοιχείων που αποτυπώνονταν 

στην περσινή Ετήσια Έκθεση και δόθηκαν για συμπλήρωση. 

Οι δείκτες κοινού πλαισίου λήφθηκαν από την DG AGRI (2016 update of CAP context indicators, 

ανακοίνωση της 7/2/2017). 

Για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος ακολουθήθηκαν οι συνιστώμενες προσεγγίσεις του εγγράφου 

εργασίας “Rural Development  Monitoring (2014-2020) – Implementation Report Tables και του εγγράφου 

εργασίας “Target indicator fiches for Pillar II”. 

Όπως προαναφέρθηκε, μελετήθηκε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η τροποποίησή του, η Ετήσια Έκθεση που 

υποβλήθηκε το 2016, καθώς και το Καθοδηγητικό Έγγραφο για την Αξιολόγηση και την ετοιμασία της 

Ετήσιας Έκθεσης. Επίσης μελετήθηκαν τα έντυπα των Προσκλήσεων, καθώς και πρόσφατες μελέτες βάσει 

των οποίων συνοψίστηκαν σχετικά ευρήματα. 

Β) Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με τους χειριστές των Καθεστώτων, αλλά και 

με εκπροσώπου του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του γραφείου FADN. 

Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η καταγραφή της προόδου των μέτρων, αλλά και των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι χειριστές κατά την υλοποίηση αυτών. 

Γ) Διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

Τέλος, διενεργήθηκαν πρόσθετες περιοδικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

τυχόν κενά πληροφόρησης που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια συγγραφής της έκθεσης αξιολόγησης. 

 

1.r4) Ποσοτικές τιμές των δεικτών και πηγές δεδομένων 

Τύπος δείκτη Κωδικός και ονομασία 

δείκτη (μονάδα) 
Ποσοστό Τιμή 

δείκτη 

Υπολογισθείσα 

ακαθάριστη 

τιμή 

Υπολογισθείσα 

καθαρή τιμή 
Πηγές δεδομένων και πληροφοριών 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O1 - Ολική δημόσια 

δαπάνη 
Όχι 0,00   Πληρωμές ΚΟΑΠ 

Κοινός δείκτης 

εκροών 
O15 - Πληθυσμός που 

επωφελείται από 
Όχι 0,00   Διαχειριστική Αρχή 



βελτιωμένες 

υπηρεσίες/υποδομές 

(πληροφορικής ή άλλες) 

Πρόσθετος 

δείκτης εκροών 

Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

δραστηριοτήτων για την 

πραγματοποίηση 

επενδύσεων σε 
ευρυζωνική υποδομή 

και 

πρόσβαση σε 

ευρυζωνικές υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων 

των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης (7.3) 

Όχι 0,00   Διαχειριστική Αρχή 

Κοινός δείκτης 

αποτελεσμάτων 

R25 / Σ24: Ποσοστό 

του αγροτικού 

πληθυσμού που 
επωφελείται από νέες ή 

βελτιωμένες 

υπηρεσίες/υποδομές 
(ΤΠΕ) (τομέας 

επικέντρωσης 6Γ) 

Ναι 0%   Διαχειριστική Αρχή 

Κοινός δείκτης 

πλαισίου 

C1 - Πληθυσμός - 
σύνολο (2013) 

(Inhabitants) 
Όχι 866.000,00   2013 - EU database of CCI (year 2015) 

 

1.r5) Προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πορισμάτων 

αξιολόγησης 

Τα πλείστα εκ των ποσοτικών δεδομένων προήλθαν από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΟΑΠ. Δεδομένης 

της εμπειρίας των χειριστών των Καθεστώτων και της ακρίβειας ανάκτησης των δεδομένων από τη βάση 

δεδομένων που τηρεί ο οργανισμός, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

των ποσοτικών δεδομένων. 

Ως προς τα ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από ευρήματα μελετών, εκθέσεων, αναφορών κλπ,, όλα 

είναι κατά το δυνατόν επίκαιρα και παράγονται από αξιόπιστους Ευρωπαϊκούς και όχι μόνο οργανισμούς, 

τα δε παλαιότερα έχουν συμπληρωματική χρησιμότητα, άλλοτε διαχρονικής αντίληψης και άλλοτε 

αντίληψης ύψους μεγεθών. 

 

1.r6) Απάντηση στο ερώτημα αξιολόγησης 

Μέσω της υλοποίησης του Καθεστώτος 7.3 επιδιώκεται η στήριξη δημιουργίας υποδομών για τη 

δημιουργία νησίδων ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν 

ανάλογες εγκαταστάσεις (τοπικοί ψηφιακοί διανομείς, διακομιστές και σημεία παρουσίας), σε όλες τις 

αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας στην περαιτέρω εξοικείωση των κατοίκων με τις τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών και κατ’ επέκταση στην αύξηση χρήσης του διαδικτύου. 

Μέσα από το Καθεστώτος αυτό, εκτός από την επίτευξη του κύριου στόχου που είναι η εύκολη πρόσβαση 

των κατοίκων των αγροτικών περιοχών στο διαδίκτυο και κατ’ επέκταση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 



θα δοθεί η δυνατότητα και στους επισκέπτες των αγροτικών περιοχών να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

συμβάλλοντας έτσι άμεσα στην ανάπτυξη του τουρισμού των περιοχών αυτών. 

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο Καθεστώς παρουσιάζει σημαντικές συνέργειες με το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, εφόσον, μέσω του ΕΓΤΑΑ πρόκειται να προωθηθεί η εγκατάσταση 

νησίδων ελεύθερης πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές, ενώ μέσω του ΕΤΠΑ επιδιώκεται η αύξηση του 

ποσοστού του πληθυσμού με δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων, συμβάλλοντας 

στον εθνικό ευρυζωνικό στόχο, για σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητες πάνω από 100Mbps ποσοστού 

50% ή περισσότερο των νοικοκυριών και επιχειρήσεων μέχρι το 2020. 

Όσον αφορά στην υλοποίηση του Καθεστώτος, αυτό δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί, αλλά αναμένεται η 

δημοσίευση της προκήρυξης εντός του 2017. 

Κατά την παρούσα φάση, γίνεται καταγραφή των περιοχών όπου θα γίνουν οι επενδύσεις, ενώ ως 

δικαιούχοι έχουν οριστεί οι ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες του Υπ. Συγκοινωνιών. 

Η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του Καθεστώτος οφείλεται κατά κύριο λόγο στη φύση των δημοσίων 

έργων που πρόκειται να ενταχθούν, για τα οποία απαιτείται η διασφάλιση ωριμότητας. Αναμένεται πως 

μέχρι το τέλος του 2018 το 25% των έργων θα έχουν ολοκληρωθεί. 

Συμπερασματικά, οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ δεν κατάφεραν έως το τέλος του 2016 να ενισχύσουν την 

προσβασιμότητα, χρήση και ποιότητα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στις αγροτικές 

περιοχές. 

 

1.r7) Συμπεράσματα και συστάσεις 

1.r7.a) Συμπέρασμα / Σύσταση 1 

Συμπέρασμα: 

Το Καθεστώς 7.3 παρουσιάζει συνέργειες με το ΕΤΠΑ, ενώ αναμένεται να συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό 

στη στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. 

 

Σύσταση: 

Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η στενή παρακολούθηση της υλοποίησης του Καθεστώτος, μέσω 

μηχανισμών παρακολούθησης κοινών με του ΕΤΠΑ, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι στους οποίους 

αποσκοπεί. 

 

1.s) CEQ19-PE - Σε ποιο βαθμό οι συνέργειες μεταξύ προτεραιοτήτων και τομέων επικέντρωσης 

έχουν βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του ΠΑΑ; 



1.s1) Συνέργειες προγράμματος και εγκάρσιο αποτέλεσμα 

Programme synergies (positive transverse effects) between measures, between focus areas and 

between priorities:  

Στον Πίνακα 1. αποτυπώνεται η ομαδοποίηση των Καθεστώτων, βάσει της συμβολής τους στις περιοχές 

εστίασης του προγράμματος, σε τρεις κατηγορίες: 

a. Τα Καθεστώτα που συμβάλλουν στις προτεραιότητες 1, 2, 3, 4 και 5. 

b. Τα Καθεστώτα που συμβάλλουν στις προτεραιότητες 4 και 5. 

c. Τα Καθεστώτα που συμβάλλουν στην προτεραιότητα 6. 

Πιν.1 Πρωτογενής και δευτερογενής συνδρομή των δράσεων στις περιοχές εστίασης 

  

 

 

Πιν.1 Πρωτογενής και δευτερογενής συνδρομή των δράσεων στις περιοχές εστίασης 

 

1.s2) Εφαρμοσθείσες μέθοδοι 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση του ερωτήματος 19 περιελάμβανε 

ποιοτική και ποσοτική ανάλυση. 

Ποιοτική ανάλυση 

Η ποιοτική ανάλυση εστίασε στην μελέτη της λογικής της παρέμβασης του προγράμματος και της επιλογής 

των μέτρων που συνδυαστικά εξυπηρετούν τις προτεραιότητες της πολιτικής, ανά περιοχή εστίασης. Μέσα 

από την ανάλυση, επιβεβαιώθηκαν οι συνέργειες μεταξύ των μέτρων που εξυπηρετούν την ίδια περιοχή 

εστίασης, ενώ εντοπίστηκαν συνέργειες μεταξύ μέτρων που εξυπηρετούν διαφορετικές περιοχές εστίασης. 



Σημειώνεται πως στην ποιοτική ανάλυση συνέβαλλαν σημαντικά οι α) προσωπικές συνεντεύξεις που 

διενεργήθηκαν με τους χειριστές των Καθεστώτων, αλλά και με εκπροσώπους του Εθνικού Αγροτικού 

Δικτύου και του γραφείου FADN, καθώς και β) οι συμπληρωματικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις που 

διενεργήθηκαν στη συνέχεια, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν κενά πληροφόρησης που 

εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια συγγραφής της έκθεσης αξιολόγησης. 

Ποσοτική ανάλυση 

Για την ποσοτική ανάλυση συγκεντρώθηκαν οι τιμές των δεικτών αποτελέσματος και πραγματοποιήθηκε 

μια συνολική εκτίμηση της συμβολής του κάθε μέτρου στα αποτελέσματα του προγράμματος. Σημειώνεται 

πως τα ποσοτικά δεδομένα ενεργοποίησης των Μέτρων συγκεντρώθηκαν από τους υπεύθυνους χειριστές 

των Μονάδων Εφαρμογής και του οργανισμού πληρωμών (ΚΟΑΠ). Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκαν 

ερωτηματολόγια ανά Μέτρο που βασίζονταν στη δομή των ζητούμενων στοιχείων που αποτυπώνονταν 

στην περσινή Ετήσια Έκθεση και δόθηκαν για συμπλήρωση. 

 

1.s3) Ποσοτικά ευρήματα με βάση τον υπολογισμό της δευτερεύουσας συνεισφοράς πράξεων σε τομείς 

επικέντρωσης 

Η ποσοτική ανάλυση αφορούσε τη συλλογή των δεικτών αποτελέσματος, όπως αυτοί παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα συγκεντρωτικά για όλες τις περιοχές εστίασης. 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα συμπεραίνεται πως οι τιμές των δεικτών είναι ιδιαίτερα χαμηλές, 

λόγω της καθυστερημένης ενεργοποίησης του ΠΑΑ. Παρόλα αυτά, συνέργειες έχουν ήδη εντοπιστεί στις 

κάτωθι περιπτώσεις: 

• FA 2A: μεταξύ των Καθεστώτων 4.1 και 6.1, εφόσον οι αιτητές του 6.1 που ταυτόχρονα επιθυμούν 

συμμετοχή τους και στο 4.1, απολαμβάνουν το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης που επιτρέπει ο Καν. για 

νέους γεωργούς προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η εισδοχή τους στον τομέα. 

• FA 2Β: μεταξύ των Μ 1, 4 και 6. Στο πλαίσιο του Μ04 δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους του 

Μ06 να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα στοχεύουν στη δημιουργία σύγχρονων και ανταγωνιστικών 

εκμεταλλεύσεων. Οι νέοι γεωργοί λαμβάνουν, εκτός από σημαντική προτεραιότητα, και υψηλότερο 

ποσοστό ενίσχυσης επί της συνολικής επένδυσης. Παράλληλα, για τη συμμετοχή στα δύο 

προαναφερθέντα μέτρα προαπαιτείται η παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης στους νέους γεωργούς 

μέσω του Μ01. 

• FA 5E: Στην περιοχή εστίασης 5Ε έχουν συνεισφέρει πρωτογενώς τα Καθεστώτα 8.1, 8.3 και 10.1, 

ενώ δευτερογενής συνεισφορά εντοπίζεται από τα 11.1 και 11.2. Τα παραπάνω Καθεστώτα 

προωθούν την επέκταση και δημιουργία νέων δασικών εκτάσεων, την αναβάθμιση των συστημάτων 

παρακολούθησης και έγκαιρης διάγνωσης πυρκαγιών, όπως και την υιοθέτηση γεωργικών 

πρακτικών που προσβλέπουν στον εμπλουτισμό εδαφών με οργανική ύλη. Η ικανοποιητική πρόοδος 

υλοποίησης των Καθεστώτων αυτών έχει οδηγήσει και σε ικανοποιητική τιμή του δείκτη 

αποτελέσματος, ήτοι 0,33% που υπολείπεται κατά 27 εκατοστά από την τιμή στόχο (0,60%). 

FA 6B: Σημαντική συνδρομή στην περιοχή εστίασης 6Β παρουσιάζει το Καθεστώς 19.1, από το οποίο 

προέκυψαν οι 4 Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης, καλύπτοντας το 39% του αγροτικού πληθυσμού. 

 



 

Πιν.2 Τιμές δεικτών αποτελέσματος για όλες τις περιοχές εστίασης 

 

1.s4) Προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πορισμάτων 

αξιολόγησης 

Τα πλείστα εκ των ποσοτικών δεδομένων προήλθαν από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΟΑΠ. Δεδομένης 

της εμπειρίας των χειριστών των Καθεστώτων και της ακρίβειας ανάκτησης των δεδομένων από τη βάση 

δεδομένων που τηρεί ο οργανισμός, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

των ποσοτικών δεδομένων. 

 

1.s5) Απάντηση στο ερώτημα αξιολόγησης 

Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί πως η στρατηγική του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στοχεύει στην 

εξυπηρέτηση ενός Γενικού Στόχου που είναι η «προσαρμογή της Κυπριακής Γεωργίας στις νέες 

οικονομικές συνθήκες και την αύξηση των περιβαλλοντικών προκλήσεων που δημιουργεί η κλιματκή 

αλλαγή». 

Ο γενικός αυτός στόχος εξυπηρετείται μέσω τριών αλληλένδετων ειδικών στόχων που είναι: 

1. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων 



2. Η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων 

3. Η βελτίωση της ζωτικότητας των περιοχών της υπαίθρου 

Ο τρόπος με τον οποίο εξυπηρετούνται οι τρεις αυτοί στόχοι μέσω των θεματικών προτεραιοτήτων, 

αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. 

  

Πιν.1 Συσχέτιση στόχων ΠΑΑ και θεματικών προτεραιοτήτων 

  

Όπου: 

ΘΠ 1: Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, στη δασοκομία και στις 

αγροτικές περιοχές 

ΘΠ 2: Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των 

ειδών γεωργίας σε όλες τις περιοχές και προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της 

βιώσιμης διαχείρισης των δασών 

ΘΠ 3: Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και 

εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία 

ΘΠ 4: Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη 

δασοκομία 

ΘΠ 5: Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της στροφής προς μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας, 

των τροφίμων και της δασοκομίας 

ΘΠ 6: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις 

αγροτικές περιοχές 

Όσον αφορά στην επιλογή των μέτρων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των παραπάνω γενικών 

στόχων, αλλά και εξυπηρετούν τις θεματικές προτεραιότητες (πρωτογενώς και δευτερογενώς), η εικόνα 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

  

Πιν.3 Συνδυασμός μέτρων ΠΑΑ ανά Θεματική Προτεραιότητα 

  

Από τον παραπάνω πίνακα αναδεικνύεται η σημαντικότητα των Μ01 και Μ16, τα οποία συνδράμουν σε 

όλες τις προτεραιότητες του ΠΑΑ, πλην της ΘΠ6. 

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, η ενεργοποίηση του συνόλου του προγράμματος βρίσκεται σε αρχικά 

στάδια, επομένως η ποσοτική συμβολή αυτού στις περιοχές εστίασης δεν κρίνεται σημαντική. Για το σκοπό 

αυτό, κρίθηκε σκόπιμη η ανάδειξη της δυνητικής και αναμενόμενης συμβολής του ΠΑΑ ανά θεματική 

προτεραιότητα. 



Θεματική Προτεραιότητα 1 

Μέσω της ενεργοποίησης του Μ01 και πιο συγκεκριμένα των Καθεστώτων 1.1, 1.2 και 1.3 αναμένεται η 

διεύρυνση των γνώσεων των απασχολουμένων στην γεωργία, ιδιαίτερα σε θέματα τεχνικών καλλιέργειας 

και εφαρμογής επιτυχημένων παραδειγμάτων. Οι δράσεις αυτές αναμένεται να συμβάλλουν θετικά στην 

εύρυθμη υλοποίηση του Μ16, μέσω της προετοιμασίας των δυνητικών δικαιούχων στην ανάπτυξη 

καινοτόμων έργων συνεργασίας. 

Θεματική Προτεραιότητα 2 

Η ενεργοποίηση του Μ04 αναμένεται να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων που 

διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, καθώς και άλλων κλάδων που συνεισφέρουν σημαντικά στο ΑΕΠ 

της χώρας. Συμπληρωματικά, το Μ01 θα συμβάλλει παρέχοντας εκπαίδευση στους κατόχους των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των εκμεταλλεύσεων τους και καλύτερη 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Μέτρο Μ04. Σημειώνεται πως για τη συμμετοχή στο 

Καθεστώς 4.1 απαιτείται αποδεδειγμένη και επαρκής επαγγελματική κατάρτιση του αιτητή ή δέσμευση 

συμμετοχής στο Καθεστώς 1.1. Τα Μέτρα Μ01 και Μ04 αναμένεται επίσης να συμβάλλουν στην 

υλοποίηση του Μ16, μέσω της αξιοποίησης των επιτυχημένων αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων. 

Αναφορικά με το Μ06, οι νέοι γεωργοί ως δικαιούχοι του μέτρου, θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν 

επενδύσεις μέσω του Μ04, λαμβάνοντας σημαντική προτεραιότητα και υψηλότερο ποσοστό ενίσχυσης. 

Θεματική Προτεραιότητα 3 

Ο συνδυασμός των M01, M03, M09, M14, M16 αναμένεται να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της χαμηλής 

προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, μέσω της ενίσχυσης του θεσμού των προϊόντων ποιότητας 

(Μ03), την υλοποίηση ερευνητικών έργων σε θέματα παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 

(Μ16) και τη συνεχή ενημέρωση των παραγωγών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων (Μ01). 

Η δημιουργία Ομάδων Παραγωγών μέσα από την αξιοποίηση του Μ09 αναμένεται να οδηγήσει στην 

καλύτερη οργάνωση της αγοράς και στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών, ενώ το 

Μ14 αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων και της ευημερίας τους, 

οδηγώντας στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου γάλακτος. 

Θεματική Προτεραιότητα 4 

Τα καθεστώτα μεταφοράς γνώσης για την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών μεθόδων, τα μέτρα 

βελτίωσης και ανάπτυξης των δασών, τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, η στήριξης της βιολογικής 

γεωργίας, η ενίσχυση των παραγωγών με εκτάσεις εντός του δικτύου ΝΑΤURA 2000, η ενίσχυση περιοχών 

που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα και το μέτρο για την συνεργασία, εκτιμάται βάσιμα ότι 

θα συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Επιπλέον, με βάση την τυπολογία των 

προγραμματικών δράσεων που ευνοούν τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης 

της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων, προκύπτει ότι τα Μέτρα του Προγράμματος 

σχηματίζουν συνθήκες για τη σημαντική βελτίωση της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών και 

υπόγειων υδατικών συστημάτων. Αναμένεται δε ενίσχυση του δικτύου παρακολούθησης των υδάτων, μέσω 

της προσθήκης στα σημεία κρατικού ελέγχου, νέων θέσεων παρακολούθησης. Τα καθεστώτα τέλος που 

εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της εδαφικής διάβρωσης και τη διαχείριση των εδαφών, σχετίζονται με 

την αποτροπή φυσικών καταστροφών, την εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών, τη 

βελτίωση της δομής και γονιμότητας των εδαφών και τα αντιδιαβρωτικά έργα. 

Θεματική Προτεραιότητα 5 



Τα σχετικά Μέτρα πρόκειται να συμβάλλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού από τη 

γεωργία, καθώς η εφαρμογή τους δίνει τη δυνατότητα να αμβλυνθούν οι αδυναμίες που σχετίζονται με την 

υψηλή κατανάλωση υπόγειων υδατικών πόρων, την έλλειψη χρήσης σύγχρονων μεθόδων για την 

παρακολούθηση της λειτουργίας των μεγάλων αρδευτικών έργων, την ελλιπή επαγγελματική κατάρτιση σε 

θέματα επιλογής κατάλληλης μεθόδου άρδευσης και γενικά στην εξοικονόμηση νερού, τη χρήση νερού 

τριτοβάθμιας επεξεργασίας για την άρδευση των καλλιεργειών. Η ενίσχυση επίσης επενδύσεων επιδιώκει 

να αυξήσει την χρήση και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Μέσω δε της ενημέρωσης/ 

εκπαίδευσης και προώθησης της χρήσης αποδοτικότερων μηχανημάτων, λιπασμάτων φιλικών προς το 

περιβάλλον εμπεδώνονται οι αειφόρες πρακτικές. Για δε τη διατήρηση και αποθήκευση διοξειδίου του 

άνθρακα σε γεωργία και δασοκομία, προωθείται η επέκταση και δημιουργία νέων δασικών εκτάσεων, η 

αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης διάγνωσης πυρκαγιών, όπως και 

η υιοθέτηση γεωργικών πρακτικών που προσβλέπουν στον εμπλουτισμό εδαφών με οργανική ύλη. 

Θεματική Προτεραιότητα 6 

Τα Μ07 και Μ19 αναμένεται να δράσουν συνεργιστικά στο πλαίσιο της 6ης προτεραιότητας, 

συμβάλλοντας στην παραμονή των κατοίκων στην ύπαιθρο και στην εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς 

επιπέδου διαβίωσης για τον αγροτικό πληθυσμό, μέσω: 

• της παροχής βασικών υπηρεσιών και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, 

• της σύστασης δικτύων συνεργασίας, 

• της ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού και 

• της προώθησης της κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τοπικό πληθυσμό. 

Επιπρόσθετα: 

• με την υλοποίηση του Μ07 αναμένεται να δοθούν ευκαιρίες στους κατοίκους της υπαίθρου για 

εξοικείωση με τις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας και κατ’ επέκταση στην αύξηση 

χρήσης του διαδικτύου, μέσω της δημιουργίας νησίδων ελεύθερης πρόσβασης στις αγροτικές 

περιοχές, ενώ 

• με την υλοποίηση του Μ04 προβλέπεται η δημιουργία ή/και ο εκσυγχρονισμός / επέκταση 

μεταποιητικών μονάδων με στόχο την ανάπτυξη ΜΜΕ από παραγωγούς της πρώτης ύλης. 

  

  

  

 



 

Πιν.1 Συσχέτιση στόχων ΠΑΑ και θεματικών προτεραιοτήτων 

 

Πιν.3 Συνδυασμός μέτρων ΠΑΑ ανά Θεματική Προτεραιότητα 

 

1.s6) Συμπεράσματα και συστάσεις 

1.s6.a) Συμπέρασμα / Σύσταση 1 

Συμπέρασμα: 

Τα Καθεστώτα που έχουν επιλεχθεί δρουν συμπληρωματικά σε επίπεδο περιοχής εστίασης και θεματικής 

προτεραιότητας, το οποίο αποδεικνύεται κυρίως από το σχεδιασμό του ΠΑΑ και όχι από την μέχρι τώρα 

υλοποίηση. 

 

Σύσταση: 

 

1.s6.b) Συμπέρασμα / Σύσταση 2 

Συμπέρασμα: 



Η συμβολή των μέτρων Μ01 και Μ16 σχεδόν σε όλες τις θεματικές προτεραιότητες, αναδεικνύει τη 

σημαντικότητα των μέτρων αυτών στο σύνολο του προγράμματος 

 

Σύσταση: 

Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η στενή παρακολούθηση της υλοποίησης των Μέτρων Μ01 και Μ16, ώστε 

να επιτευχθούν οι συνέργειες που έχουν σχεδιαστεί σε προγραμματικό επίπεδο. 

 

1.s6.c) Συμπέρασμα / Σύσταση 3 

Συμπέρασμα: 

Μεγάλος αριθμός Καθεστώτων συνδράμουν πρωτογενώς και δευτερογενώς στις θεματικές προτεραιότητες 

1 έως 5 

 

Σύσταση: 

Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός ο ικανοποιητικός συντονισμός στην υλοποίηση των δράσεων μεταξύ των 

φορέων εφαρμογής, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνέργειες μεταξύ των μέτρων και στην υλοποίηση 

αυτών. 

 

1.t) CEQ20-TA - Σε ποιο βαθμό η τεχνική βοήθεια έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που 

ορίζονται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στο άρθρο 51 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013; 



1.t1) Στήριξη για τεχνική βοήθεια (εκτός του ΕΑΔ) 

Activities under the TA: 

M20 

Στο πλαίσιο του Μ20 μέχρι στο τέλος του 2016, υλοποιήθηκαν ενέργειες για: 

• Δημοσιότητα - Πληροφόρηση 

• Απόκτηση Εξοπλισμού 

• Εκπαιδεύσεις - Επιτροπές 

• Διοργάνωση Ημερίδων 

• Αναλώσιμα- Διάφορα 

• Αξιολογήσεις 

 

1.t2) Δεσμός μεταξύ των κριτηρίων απόφασης, των κοινών και των πρόσθετων δεικτών αποτελεσμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθεί το ΚΕΑ 

Κριτήρια απόφασης Κοινός δείκτης αποτελεσμάτων Πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων 

Έχουν ενισχυθεί οι θεσμικές και διοικητικές 

ικανότητες για την αποτελεσματική διαχείριση του 

ΠΑΑ 

 Αριθμός προσωπικού που συμμετέχει στη 

διαχείριση του ΠΑΑ 

Έχουν ενισχυθεί οι θεσμικές και διοικητικές 
ικανότητες για την αποτελεσματική διαχείριση του 

ΠΑΑ 

 Δεξιότητες του προσωπικού που συμμετέχει στη 

διαχείριση του ΠΑΑ 

Έχουν ενισχυθεί οι θεσμικές και διοικητικές 
ικανότητες για την αποτελεσματική διαχείριση του 

ΠΑΑ 

 Λειτουργικότητα του συστήματος ΤΠ για τη 

διαχείριση του προγράμματος 

Έχουν ενισχυθεί οι ικανότητες των σχετικών 

εταίρων όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

 Είδη και αριθμός δραστηριοτήτων δημιουργίας 

ικανοτήτων 

Το ΠΑΑ έχει γνωστοποιηθεί στο κοινό και έχουν 

διαδοθεί πληροφορίες 
 Αριθμός δραστηριοτήτων επικοινωνίας και 

διάδοσης στο πλαίσιο του ΠΑΑ 

Το ΠΑΑ έχει γνωστοποιηθεί στο κοινό και έχουν 

διαδοθεί πληροφορίες 
 Αριθμός ατόμων που λαμβάνουν πληροφορίες 

σχετικά με το ΠΑΑ 

Το ΠΑΑ έχει γνωστοποιηθεί στο κοινό και έχουν 

διαδοθεί πληροφορίες 
 Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 

Έχει βελτιωθεί η παρακολούθηση   

Έχουν βελτιωθεί οι μέθοδοι αξιολόγησης και έχουν 

παράσχει άρτια αποτελέσματα αξιολόγησης 

  

Έχει βελτιωθεί η εφαρμογή του ΠΑΑ  Διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και 

πληρωμής 

Έχει μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους 

δικαιούχους 
  



 

1.t3) Εφαρμοσθείσες μέθοδοι 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση του Προγράμματος, περιελάμβανε 

τρεις διακριτές φάσεις: 

Α) Έρευνα γραφείου, συλλογή στοιχείων παρακολούθησης 

Κατά την πρώτη φάση συλλέχθησαν πληροφορίες και στοιχεία από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση αυτού (31 Μαρτίου 2017), αλλά και στοιχεία 

παρακολούθησης του Προγράμματος. 

Ο έλεγχος συνάφειας ανάμεσα στο κοινό ερώτημα αξιολόγησης, στο κριτήριο αξιολόγησης και στους 

δείκτες, επιβεβαίωσε την καταλληλόλητα τους χωρίς την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων και δεικτών. 

Τα ποσοτικά δεδομένα ενεργοποίησης των Μέτρων συγκεντρώθηκαν από τους υπεύθυνους χειριστές των 

Μονάδων Εφαρμογής και του οργανισμού πληρωμών (ΚΟΑΠ). Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκαν 

ερωτηματολόγια ανά Μέτρο που βασίζονταν στη δομή των ζητούμενων στοιχείων που αποτυπώνονταν 

στην περσινή Ετήσια Έκθεση και δόθηκαν για συμπλήρωση. 

Για τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος ακολουθήθηκαν οι συνιστώμενες προσεγγίσεις του εγγράφου 

εργασίας “Rural Development  Monitoring (2014-2020) – Implementation Report Tables και του εγγράφου 

εργασίας “Target indicator fiches for Pillar II”. 

Όπως προαναφέρθηκε, μελετήθηκε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η τροποποίησή του, η Ετήσια Έκθεση που 

υποβλήθηκε το 2016, καθώς και το Καθοδηγητικό Έγγραφο για την Αξιολόγηση και την ετοιμασία της 

Ετήσιας Έκθεσης. Επίσης μελετήθηκαν τα έντυπα των Προσκλήσεων, καθώς και πρόσφατες μελέτες βάσει 

των οποίων συνοψίστηκαν σχετικά ευρήματα. 

Β) Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με τους χειριστές των Καθεστώτων, αλλά και 

με εκπροσώπου του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του γραφείου FADN. 

Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η καταγραφή της προόδου των μέτρων, αλλά και των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι χειριστές κατά την υλοποίηση αυτών. 

Γ) Διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

Τέλος, διενεργήθηκαν πρόσθετες περιοδικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

τυχόν κενά πληροφόρησης που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια συγγραφής της έκθεσης αξιολόγησης. 

 

1.t4) Ποσοτικές τιμές των δεικτών και πηγές δεδομένων 

Τύπος δείκτη Κωδικός και ονομασία 

δείκτη (μονάδα) 

Ποσοστό Τιμή 

δείκτη 

Υπολογισθείσα 

ακαθάριστη 

τιμή 

Υπολογισθείσα 

καθαρή τιμή 

Πηγές δεδομένων και πληροφοριών 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O1 - Ολική δημόσια 

δαπάνη 
Όχι 207.291,47   Διαχειριστική Αρχή 



Πρόσθετος 

δείκτης εκροών 

O1 - Ολική δημόσια 

δαπάνη (Διοικητικό 

κόστος) σε € 

Όχι 4.960,54   Διαχειριστική Αρχή 

Πρόσθετος 

δείκτης εκροών 

O1 - Ολική δημόσια 

δαπάνη (μη Διοικητικό 

κόστος) σε € 

Όχι 202.330,93   Διαχειριστική Αρχή 

Πρόσθετος 

δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Είδη και αριθμός 
δραστηριοτήτων 

δημιουργίας 

ικανοτήτων 

Όχι     

Πρόσθετος 
δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Πληροφορίες σχετικά 

με τη χρήση των 

αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης 

Όχι     

Πρόσθετος 

δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Αριθμός ατόμων που 

λαμβάνουν 

πληροφορίες σχετικά με 

το ΠΑΑ 

Όχι     

Πρόσθετος 

δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Διάρκεια της 

διαδικασίας υποβολής 

αιτήσεων και πληρωμής 

Όχι     

Πρόσθετος 
δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Αριθμός 

δραστηριοτήτων 
επικοινωνίας και 

διάδοσης στο πλαίσιο 

του ΠΑΑ 

Όχι     

Πρόσθετος 

δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Λειτουργικότητα του 

συστήματος ΤΠ για τη 
διαχείριση του 

προγράμματος 

Όχι     

Πρόσθετος 
δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Αριθμός προσωπικού 
που συμμετέχει στη 

διαχείριση του ΠΑΑ 
Όχι     

Πρόσθετος 
δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Δεξιότητες του 

προσωπικού που 

συμμετέχει στη 

διαχείριση του ΠΑΑ 

Όχι     

 

1.t5) Προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πορισμάτων 

αξιολόγησης 

Τα πλείστα εκ των ποσοτικών δεδομένων προήλθαν από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΟΑΠ. Δεδομένης 

της εμπειρίας των χειριστών των Καθεστώτων και της ακρίβειας ανάκτησης των δεδομένων από τη βάση 

δεδομένων που τηρεί ο οργανισμός, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

των ποσοτικών δεδομένων. 

Ως προς τα ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από ευρήματα μελετών, εκθέσεων, αναφορών κλπ,, όλα 

είναι κατά το δυνατόν επίκαιρα και παράγονται από αξιόπιστους Ευρωπαϊκούς και όχι μόνο οργανισμούς, 

τα δε παλαιότερα έχουν συμπληρωματική χρησιμότητα, άλλοτε διαχρονικής αντίληψης και άλλοτε 

αντίληψης ύψους μεγεθών. 



 

1.t6) Απάντηση στο ερώτημα αξιολόγησης 

Το Μ20 αποτελεί το μέτρο – εργαλείο της Διαχειριστικής Αρχής για κάλυψη δαπανών που αφορούν την 

υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα οι δαπάνες αφορούν τα ακόλουθα: 

• δράσεις που σχετίζονται με την ετοιμασία, τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του 

Προγράμματος, 

• δράσεις δημοσιότητας και προβολής του Προγράμματος, 

• χρηματοδότηση των δαπανών λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του σχεδίου δράσης 

του, 

• χρηματοδότηση εξωτερικών αξιολογήσεων που απαιτούνται για το Πρόγραμμα, 

• κάλυψη δαπανών των συνεδριών της Επιτροπής Παρακολούθησης, 

• συμμετοχή εμπλεκόμενων λειτουργών σε συναντήσεις της Επιτροπής που σχετίζονται με το 

Πρόγραμμα καθώς και σε σχετικά συνέδρια ή σεμινάρια, 

• εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 καθώς και 

προπαρασκευαστικές δαπάνες για την επόμενη προγραμματική περίοδο, 

• δαπάνες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα και συμβάλλουν στην ορθολογικότερη, 

αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Προγράμματος αλλά και ευρύτερα της 

αγροτικής ανάπτυξης, 

Δικαιούχος του Μέτρου είναι η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

Το Μ20 προκηρύχθηκε στις 6 Απριλίου 2016 και είναι ανοικτό για αποδοχή αιτήσεων έως την 30 

Οκτωβρίου 2023, με συνολικό προϋπολογισμό προς διάθεση ύψους 4.610.145€. 

Έως το τέλος του 2016 υπεβλήθησαν 54 αιτήσεις, συνολικού προϋπολογισμού  207.291,47€, οι οποίες 

αφορούσαν τις εξής κατηγορίες δαπανών: 

Πιν.1: Κατηγορίες δαπανών Μ20 (έως το τέλος του 2016) 

  

Σημειώνεται πως οι δαπάνες αυτές έχουν εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή (ως Δικαιούχο του μέτρου), 

δεν έχουν εγκριθεί όμως από τον Οργανισμό Πληρωμών (ΚΟΑΠ), με αποτέλεσμα να αποτυπώνεται η 

εικόνα της μηδενικής απορρόφησης του μέτρου. 

Το ποσοστό υλοποίησης σε σχέση με τις δαπάνες που είχαν αρχικά εγκριθεί (400.450,00€) ανέρχεται στο 

51,82%. 

Οι περισσότερες δαπάνες σχετίζονται με δράσεις τεχνικής βοήθειας που πραγματοποίησαν κυρίως η 

Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ (51%), ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (16%) και το 

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (14%), ενώ μικρότερα ποσά αφορούν σχετικές δράσεις του Τμήματος Γεωργίας 

(8%), του Υπουργείου Εσωτερικών (4%), του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού (3%), του Τμήματος Δασών (3%) και τέλος του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων (1%). 

Αναλυτικότερα: 

Η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ πραγματοποίησε δράσεις τεχνικής βοήθειας συνολικής δαπάνης 

105.384,35€, οι μισές από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Σύμβαση για παροχή 



υπηρεσιών για την ετοιμασία της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΠΑΑ 2007-2013». Επίσης, στο πλαίσιο 

της Τεχνικής Βοήθειας η ΔΑΠΑΑ πραγματοποίησε δαπάνες για έντυπες ενημερώσεις-διαφημίσεις 

(14.877,98€), για δράσεις δημοσιότητας – πληροφόρησης σχετικά με την έναρξη του Προγράμματος (€ 

8.107,37€), αλλά και για άλλες δράσεις δημοσιότητας – πληροφόρησης (€ 6.519,28). 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών πραγματοποίησε δράσεις τεχνικής βοήθειας συνολικής 

δαπάνης 33.518,14€, εκ των οποίων 13.917,05€ για την αγορά Server. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών πραγματοποίησε δράσεις τεχνικής βοήθειας συνολικής δαπάνης 7.474,34€, που 

περιελάμβαναν κυρίως την αγορά εξοπλισμού γραφείου και αναλωσίμων. 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δαπάνησε 5.961,90€ για την αγορά 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Το Τμήμα Γεωργίας πραγματοποίησε για δράσεις τεχνικής βοήθειας ύψους 15.657,49€, εκ των οποίων το 

μεγαλύτερο μέρος αφορά στη συμμετοχή στελεχών του Τμήματος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες, 

συνέδρια και συναντήσεις εμπειρογνωμόνων. 

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο δαπάνησε συνολικά 30.127,74€. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορούσε 

στη συμμετοχή του Δικτύου στη Γεωργική Κρατική Έκθεση, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες έγιναν για τη 

συμμετοχή εκπροσώπων του Δικτύου σε θεματικά εργαστήρια, καθώς και σε συναντήσεις υποομάδων και 

επιτροπών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το Τμήμα Δασών δαπάνησε συνολικά 6.867,51€, για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Τέλος, το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων πραγματοποίησε μια δαπάνη συνολικού ύψους 2.300€, για τη 

συμμετοχή των λειτουργών του Τμήματος σε δραστηριότητες σχετικές με την υλοποίηση του ΠΑΑ. 

Ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του μέτρου, σχετίζεται με το γεγονός πως 

για να ολοκληρωθεί η αίτηση πληρωμής, θα πρέπει οι πόροι να έχουν ήδη δεσμευθεί, με αποτέλεσμα η 

διαδικασία αυτή να προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στην ένταξη νέων δράσεων. 

Συμπερασματικά, οι δράσεις τεχνικής βοήθειας έχουν συμβάλλει στην προετοιμασία, διαχείριση, 

παρακολούθηση, αξιολόγηση, πληροφόρηση και επικοινωνία, δικτύωση του ΠΑΑ σε σημαντικό βαθμό. 

Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα η συμβολή της τεχνικής βοήθειας στην επίλυση παραπόνων και στην ανταλλαγή 

καλών πρακτικών. 

 

 



Πιν.1: Κατηγορίες δαπανών Μ20 (έως το τέλος του 2016) 

 

1.t7) Συμπεράσματα και συστάσεις 

1.t7.a) Συμπέρασμα / Σύσταση 1 

Συμπέρασμα: 

Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας έχουν περιοριστεί σε «τυπικές δράσεις» με τις οποίες είναι εξοικειωμένη η 

Διαχειριστική Αρχή από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους 

 

Σύσταση: 

Θα πρέπει να εξεταστεί η ουσιαστική συμβολή του Μ20 στην υλοποίηση του Προγράμματος, μέσω 

ανάληψης ενεργειών σχετικά με κρίσιμα ζητήματα που εξετάζονται σε ευρωπαϊκό  επίπεδο, όπως π.χ. η 

μείωση του διοικητικού φόρτου. Για το σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμη η ανταλλαγή καλών πρακτικών σε 

ζητήματα παροχής τεχνικής βοήθειας. 

 

1.t7.b) Συμπέρασμα / Σύσταση 2 

Συμπέρασμα: 

 

Σύσταση: 

 

1.u) CEQ21-RN - Σε ποιο βαθμό το εθνικό αγροτικό δίκτυο έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 

που ορίζονται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013; 



1.u1) Λογική παρέμβασης του ΕΑΔ 

Common objectives and linked group of activities (both common and NRN specific): 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του για το 2016, το ΕΑΔ έχει σκοπό την εφαρμογή Σχεδίου Δράσης το 

οποίο να περιέχει τον προσδιορισμό και την ανάλυση ορθών μεταβιβάσιμων πρακτικών, την παροχή 

πληροφοριών σχετικά με αυτές, τη διαχείριση του Δικτύου, την οργάνωση ανταλλαγών εμπειρίας και 

τεχνογνωσίας, την προετοιμασία προγραμμάτων κατάρτισης για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης, την τεχνική 

βοήθεια για τη διατοπική και διεθνική συνεργασία και την προώθηση συνεργασιών και προγραμμάτων 

καινοτομίας, μέσα από μια σειρά ενεργειών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας 

(ΕΣΚ). 

  

NRN specific objectives and linked groups of activities (both common and NRN specific):[1] 

Οι ειδικοί στόχοι για το 2016 έχουν ως εξής: 

1. Λειτουργία του ΕΑΔ ως κέντρου συλλογής και διάχυσης πληροφοριών και τεχνογνωσίας με στόχο 

την προώθηση της Αγροτικής Ανάπτυξης. 

2. Προσδιορισμός και ανάλυση ορθών μεταβιβάσιμων πρακτικών και διάδοσή τους. 

3. Εύρυθμη λειτουργία ΕΑΔ 

4. Ετοιμασία προγραμμάτων κατάρτισης και υποστήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) 

5. Προώθηση Διακρατικής και Διατοπικής Συνεργασίας. 

6. Προώθηση- Δημοσιοποίηση προγράμματος ΕΑΔ 

7. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την αγροτική ανάπτυξη 

8. Βοήθεια στην αξιολόγηση του ΠΑΑ 2014-2020 

9. Συμμετοχή του ΕΑΔ στο δίκτυο για το EIP (European Innovation Partnership) 

 

1.u2) Δεσμός μεταξύ των κριτηρίων απόφασης, των κοινών και των πρόσθετων δεικτών αποτελεσμάτων 

που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθεί το ΚΕΑ 

Κριτήρια απόφασης Κοινός δείκτης αποτελεσμάτων Πρόσθετος δείκτης αποτελεσμάτων 

Έχουν αυξηθεί ο αριθμός και οι τύποι 
ενδιαφερόμενων φορέων που συμμετέχουν στην 

εφαρμογή του ΠΑΑ 

 Αριθμός ενδιαφερόμενων μερών (ανά κατηγορία) 
που συμμετέχουν στην υλοποίηση του ΠΑΑ λόγω 

των δραστηριοτήτων του ΕΑΔ (μεταξύ άλλων μέσω 

ΟΤΔ) 

Η ποιότητα της εφαρμογής του ΠΑΑ έχει βελτιωθεί 

μέσω των δραστηριοτήτων του ΕΑΔ, π.χ.<br/>- 

βελτιωμένη ικανότητα των δικαιούχων του 
ΠΑΑ<br/>- βελτιωμένη ενημέρωση σχετικά με την 

αξιολόγηση<br/>- Τα διδάγματα από τις 

αξιολογήσεις λαμβάνονται υπόψη κατά την 

εφαρμογή του προγράμματος 

 Αριθμός τροποποιήσεων του ΠΑΑ βάσει των 

πορισμάτων της αξιολόγησης και των συστάσεων 

των θεματικών ομάδων εργασίας που 

συγκροτήθηκαν από το ΕΑΔ) 

Το ευρύτερο κοινό και οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι 
ενήμεροι για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και 

τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω των 

δραστηριοτήτων του ΕΑΔ 

 Ποσοστό υλοποιηθέντων έργων στο πλαίσιο του 
ΠΑΑ που προωθήθηκαν από τις δραστηριότητες του 

(Π)ΕΑΔ) 

Το ευρύτερο κοινό και οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι 

ενήμεροι για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και 

 Αριθμός ατόμων που έχουν ενημερωθεί για την 

πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και τις ευκαιρίες 



τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω των 

δραστηριοτήτων του ΕΑΔ 

χρηματοδότησης μέσω των εργαλείων επικοινωνίας 

ΕΑΔ) 

Η καινοτομία στη γεωργία, την παραγωγή 

τροφίμων, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές 

έχει προωθηθεί μέσω των ευκαιριών που παρέχει το 

ΕΑΔ 

 Ποσοστό καινοτόμων έργων που προωθήθηκαν από 

το ΕΑΔ επί του συνολικού αριθμού καινοτόμων 

έργων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του/των 

ΠΑΑ 

 

1.u3) Εφαρμοσθείσες μέθοδοι 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση του ΕΑΔ, περιελάμβανε τρεις 

διακριτές φάσεις: 

Α) Έρευνα γραφείου, συλλογή στοιχείων παρακολούθησης 

Κατά την πρώτη φάση συλλέχθησαν πληροφορίες και στοιχεία από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την 1η τροποποίηση αυτού (31 Μαρτίου 2017), αλλά και από το Σχέδιο 

Δράσης 2016. 

Βάσει των στοιχείων αυτών, μελετήθηκε η λογική της παρέμβασης. 

Ο έλεγχος συνάφειας ανάμεσα στο κοινό ερώτημα αξιολόγησης, στο κριτήριο αξιολόγησης και στους 

δείκτες, ανέδειξε την ανάγκη χρήσης πρόσθετων δεικτών αξιολόγησης της προόδου υλοποίησης του 

Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ. 

Τα ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τις αναληφθείσες δραστηριότητες του Δικτύου συγκεντρώθηκαν από 

τους υπεύθυνους χειριστές της Ομάδας Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ. Για το σκοπό αυτό 

ετοιμάστηκαν ερωτηματολόγια που βασίζονταν στη δομή των ζητούμενων στοιχείων και δόθηκαν για 

συμπλήρωση. 

Όπως προαναφέρθηκε, μελετήθηκε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα, η τροποποίησή του, η Ετήσια Έκθεση που 

υποβλήθηκε το 2016, το Σχέδιο Δράσης 2016, το Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΕΑΔ, καθώς και το 

Καθοδηγητικό Έγγραφο για την Αξιολόγηση και την ετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης. 

Β) Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με τους χειριστές της Ομάδας Διαχείρισης και 

Λειτουργίας του ΕΑΔ. Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η καταγραφή της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου 

Δράσης, αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χειριστές κατά την υλοποίηση αυτού. 

Γ) Διενέργεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

Τέλος, διενεργήθηκαν πρόσθετες περιοδικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

τυχόν κενά πληροφόρησης που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια συγγραφής της έκθεσης αξιολόγησης. 

  

 



1.u4) Ποσοτικές τιμές των δεικτών και πηγές δεδομένων 

Τύπος δείκτη Κωδικός και ονομασία 

δείκτη (μονάδα) 

Ποσοστό Τιμή 

δείκτη 

Υπολογισθείσα 

ακαθάριστη 

τιμή 

Υπολογισθείσα 

καθαρή τιμή 

Πηγές δεδομένων και πληροφοριών 

Κοινός δείκτης 

εκροών 

O26 - Αριθμός 

δραστηριοτήτων ΕΔΑΑ στις 

οποίες συμμετείχε το ΕΑΔ 

Όχι 3,00   Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ 

Πρόσθετος 

δείκτης εκροών 

O.24 Number of thematic 
and analytical exchanges set 

up with the support of NRN:  

Are focused on sharing and 
disseminating monitoring 

and evaluation findings 

Όχι 5,00   Ομάδας Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ 

Πρόσθετος 

δείκτης εκροών 

O.24 Number of thematic 
and analytical exchanges set 

up with the support of NRN: 

Number of consultations (e.g. 
between MA and NRN 

stakeholders on programme 

modifications…) 

Όχι 1,00   Ομάδας Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ 

Πρόσθετος 

δείκτης εκροών 

O.24 Number of thematic 

and analytical exchanges set 
up with the support of NRN: 

c) Others (trainings, 

web forum…) 

Όχι 9,00   Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ 

Πρόσθετος 

δείκτης εκροών 

O.25 Number of NRN 

communication tools: 
 Number of other 

NRN communication tools 

used to communicate RDP to 

broader public (e.g. website, 

social media....) 

Όχι 1,00   Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ 

Πρόσθετος 

δείκτης εκροών 

O.25 Number of NRN 
communication tools:  Total 

events organized (seminars, 

conference, field trips….) 

Όχι 7,00   Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ 

Πρόσθετος 

δείκτης εκροών 

O.25 Number of NRN 

communication tools:  

Number of publications: 

leaflets, newsletters, 

magazines… issued by the 
NRN including e-

publications 

Όχι 24,00   Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ 

Πρόσθετος 

δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Αριθμός ενδιαφερόμενων 
μερών (ανά κατηγορία) που 

συμμετέχουν στην 

υλοποίηση του ΠΑΑ λόγω 
των δραστηριοτήτων του 

ΕΑΔ (μεταξύ άλλων μέσω 

ΟΤΔ) 

Όχι     

Πρόσθετος 
δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Ποσοστό υλοποιηθέντων 

έργων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 
που προωθήθηκαν από τις 

δραστηριότητες του 

(Π)ΕΑΔ) 

Όχι     

Πρόσθετος 

δείκτης 

Ποσοστό καινοτόμων έργων 

που προωθήθηκαν από το 
Όχι     



αποτελεσμάτων ΕΑΔ επί του συνολικού 

αριθμού καινοτόμων έργων 
που λαμβάνουν στήριξη στο 

πλαίσιο του/των ΠΑΑ 

Πρόσθετος 
δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Αριθμός ατόμων που έχουν 
ενημερωθεί για την πολιτική 

αγροτικής ανάπτυξης και τις 

ευκαιρίες χρηματοδότησης 
μέσω των εργαλείων 

επικοινωνίας ΕΑΔ) 

Όχι     

Πρόσθετος 

δείκτης 

αποτελεσμάτων 

Αριθμός τροποποιήσεων του 

ΠΑΑ βάσει των πορισμάτων 

της αξιολόγησης και των 
συστάσεων των θεματικών 

ομάδων εργασίας που 

συγκροτήθηκαν από το ΕΑΔ) 

Όχι     

 

1.u5) Προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πορισμάτων 

αξιολόγησης 

Τα ποσοτικά δεδομένα προήλθαν από τους χειριστές του Σχεδίου Δράσης. 

Δεδομένης της εμπειρίας των χειριστών, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας των ποσοτικών δεδομένων. 

Ως προς τα ποιοτικά δεδομένα που προέρχονται από ευρήματα μελετών, εκθέσεων, αναφορών κλπ., όλα 

είναι κατά το δυνατόν επίκαιρα και παράγονται από αξιόπιστους Ευρωπαϊκούς και όχι μόνο οργανισμούς, 

τα δε παλαιότερα έχουν συμπληρωματική χρησιμότητα, άλλοτε διαχρονικής αντίληψης και άλλοτε 

αντίληψης ύψους μεγεθών. 

 

1.u6) Απάντηση στο ερώτημα αξιολόγησης 

Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, το ΕΑΔ μετεξελίχθηκε με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στη νέα 

πολιτική. Με τη νέα του δομή και μορφή το ΕΑΔ λειτουργεί με σκοπό την εφαρμογή ενός Σχεδίου Δράσης 

το οποίο να περιέχει τον προσδιορισμό και την ανάλυση ορθών μεταβιβάσιμων πρακτικών, την παροχή 

πληροφοριών σχετικά με αυτές, τη διαχείριση του Δικτύου, την οργάνωση ανταλλαγών εμπειρίας και 

τεχνογνωσίας, την προετοιμασία προγραμμάτων κατάρτισης για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης, την τεχνική 

βοήθεια για τη διατοπική και διεθνική συνεργασία και την προώθηση συνεργασιών και προγραμμάτων 

καινοτομίας, μέσα από μια σειρά ενεργειών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας 

(ΕΣΚ). 

Η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης ξεκίνησε το 2016 και όχι εντός της περιόδου αναφοράς. Ωστόσο εντός 

του 2015 η Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Δικτύου της Κύπρου προχώρησε στις απαραίτητες 

ενέργειες για την προετοιμασία της εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης. Πιο συγκεκριμένα, ετοιμάστηκε το 

Σχέδιο Δράσης 2016 και το Σχέδιο Επικοινωνίας. 

Το ΕΑΔ λειτουργεί με τις ίδιες οργανωτικές δομές όπως και την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο και 

έχει ως ανώτατο σώμα λήψης αποφάσεων τη Συντονιστική του Επιτροπή. Δυστυχώς παραμένει το 

πρόβλημα της υποστελέχωσης, καθώς η Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Δικτύου προέρχεται από 

το Τμήμα Γεωργίας, το οποίο εκτός των τυπικών του καθηκόντων έχει αναλάβει την εφαρμογή αρκετών 



μέτρων του ΠΑΑ. Ως αποτέλεσμα, τα στελέχη της Ομάδας Διαχείρισης και Λειτουργίας του Δικτύου 

ασχολούνται και με άλλα αντικείμενα, πλην της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης. 

Χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου αποτελεί η προώθηση από την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας 

του Δικτύου υλοποίησης δράσεων από τα μέλη του ΕΑΔ, οι οποίες θα συνάδουν με τους στόχους του ΕΑΔ. 

Σημειώνεται πως ο προϋπολογισμός κάθε δράσης που θα υλοποιηθεί από κάποιο Μέλος, δεν μπορεί να 

υπερβεί τις 3.000€. 

Συνοπτικά, οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από την έγκριση του Προγράμματος έως το τέλος του 2016, ανά 

ειδικό στόχο, είναι οι εξής: 

1. Λειτουργία του ΕΑΔ ως κέντρου συλλογής και διάχυσης πληροφοριών και τεχνογνωσίας με στόχο 

την προώθηση της Αγροτικής Ανάπτυξης. 

• Ενημέρωση για θέματα που αφορούν την Αγροτική Ανάπτυξη, διαβουλεύσεις για τα Μέτρα του 

ΠΑΑ 

• Συνεργασία με τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα των άλλων Κρατών Μελών 

• Συμμετοχή στις Επιτροπές και τις συναντήσεις που διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο και 

τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα των άλλων Κρατών Μελών 

• Λειτουργία και διαχείριση δυναμικής ιστοσελίδας για παροχή ηλεκτρονικών πληροφοριών 

• Ενημέρωση των Εταίρων του ΕΑΔ για τα μέτρα του ΠΑΑ 

        Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι εξής εκδηλώσεις: 

        Πιν. 1. Εθνικά συνέδρια, εργαστήρια, εκδηλώσεις 

  

     2. Προσδιορισμός και ανάλυση ορθών μεταβιβάσιμων πρακτικών και διάδοσή τους. 

• Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η συλλογή στοιχείων για τα παραδείγματα Καλών Πρακτικών, καθώς το 

ΠΑΑ 2014-2020 άργησε να εγκριθεί από την ΕΕ και καθυστέρησαν η ανακοίνωση των μέτρων και 

η υλοποίηση έργων. Σημειώνεται πως έχει σχεδιαστεί η διαδικασία εντοπισμού των καλών 

πρακτικών. 

      3. Εύρυθμη λειτουργία ΕΑΔ 

• Αναθεώρηση καταλόγου εγγεγραμμένων μελών ΕΑΔ 

• Ετήσιες Εκθέσεις 

• Κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού 

• Ενημέρωση της Διεύθυνσης για την πορεία εργασιών του ΕΑΔ 

     4. Ετοιμασία προγραμμάτων κατάρτισης και υποστήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) 

• Δίνεται η δυνατότητα παροχής τεχνικής βοήθειας προς στις ΟΤΔ, αλλά αυτή δεν έχει ακόμα 

αξιοποιηθεί. 

     5. Προώθηση Διακρατικής και Διατοπικής Συνεργασίας. 

• Προβλέπεται η προώθηση στους Εταίρους του ΕΑΔ προτάσεων διακρατικής και διατοπικής 

συνεργασίας, αλλά και η έρευνα των προτάσεων διακρατικής συνεργασίας και επιλογή των 



καλύτερων για τις Κυπριακές ΟΤΔ. Μέχρι σήμερα η δράση αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί. 

      6. Προώθηση- Δημοσιοποίηση προγράμματος ΕΑΔ 

• Σχεδιασμός Ενημερωτικού Δελτίου/ Newsletter: την περίοδο 2014-2015 το ΕΑΔ απέστειλε 24 

ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία (enewsletters) προς 220 αποδέκτες. 

• Προβολή ιστοσελίδας: Κύριο επικοινωνιακό  εργαλείο του ΕΑΔ είναι η ιστοσελίδα του Δικτύου, η 

οποία αναβαθμίστηκε το 2014 και αναβαθμίζεται και αυτό το διάστημα και με την προσθήκη 

ειδικής ενότητας για το Δίκτυο Συμπράξεων Καινοτομίας. Την ιστοσελίδα του Δικτύου 

επισκέπτονται ανά μέσο όρο 450 επισκέπτες ανά μήνα. 

• Παροχή ενημέρωσης προς το κοινό, σχετικά με θέματα που αφορούν την Αγροτική Ανάπτυξη μέσω 

τηλεφώνου και e-mail. 

• Παροχή ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του ΕΑΔ με τα Μέλη αυτού με προσωπική 

επαφή. 

• Σύνταξη άρθρων για το περιοδικό του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος που εκδίδεται ανά τετράμηνο και λαμβάνεται από 4.500 αναγνώστες. 

      Σημειώνεται, πως την περίοδο 2014-2016 δεν εκδόθηκαν από το Δίκτυο ενημερωτικά φυλλάδια 

(ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για ενημέρωση του 

Κοινού  εκδόθηκαν από τη Διαχειριστική αρχή και τον Κυπριακό                   Οργανισμό Αγροτικών 

Πληρωμών). 

     7. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την αγροτική ανάπτυξη 

• Συμμετοχή στις συναντήσεις, έρευνες και θεματικές πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου. 

• Συλλογή στοιχείων για το RDP projects database 

       Πιο συγκεκριμένα, τα στελέχη της Ομάδας Διαχείρισης και Λειτουργίας του Δικτύου συμμετείχαν στις 

εξής εκδηλώσεις: 

       Πιν. 2. Συμμετοχή του ΕΑΔ σε Πανευρωπαϊκές συναντήσεις και εργαστήρια 

  

     8. Βοήθεια στην αξιολόγηση του ΠΑΑ 2014-2020 

• Πραγματοποιήθηκαν ημερίδες αξιολόγησης για την κλιματική αλλαγή σε συνεργασία με το δίκτυο 

αξιολόγησης 

     9. Συμμετοχή του ΕΑΔ στο δίκτυο για το EIP (European Innovation Partnership) 

• Προβλέπεται η διαχείριση ειδικής πλατφόρμας επικοινωνίας και διάχυσης πληροφόρησης για 

θέματα έρευνας και καινοτομίας. 

• Επιπρόσθετα, με στόχο την υποβοήθηση της υλοποίησης του Καθεστώτος 16.2 "Προώθηση 

Έρευνας και Καινοτομίας", το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο θα ασκεί το ρόλο διαμεσολαβητή 

(innovation broker), παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης και προώθησης της καινοτομίας 

(Innovation Support Service)  και ενθάρρυνσης της δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων για 

υλοποίηση καινοτόμων δράσεων. 

• Προς το παρόν η δράση αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί. 



  

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι το τέλος του 2016, δεν είχαν συσταθεί θεματικές ομάδες εργασίας, γιατί 

υπήρχε σε εκκρεμότητα η εγγραφή νέων μελών. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, θα 

ακολουθήσει η σύσταση των ομάδων. 

Επίσης, αναμένεται η σύσταση μητρώου αγροτών ανά είδος δραστηριοποίησης, το οποίο  θα λειτουργήσει 

σαν εργαλείο πολιτικής. 

Αναφορικά με το ερώτημα αξιολόγησης, το ΕΑΔ έχει συμβάλλει σε μέτριο βαθμό στην επίτευξη των 

στόχων αυτού, όπως έχουν οριστεί στο άρθρο 52(2) του Καν. (ΕΚ) Nο 1305/2013 και πιο συγκεκριμένα: 

α) Αύξηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών στην υλοποίηση της αγροτικής ανάπτυξης: 

Η αύξηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών στην υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με 

οριζόντιο τρόπο σε όλους τους ενδιαφερόμενους (και όχι μόνο στα μέλη του ΕΑΔ). Η επίτευξη αυτού του 

στόχου είναι δυνατή, κυρίως λόγο του μικρού μεγέθους της χώρας, κάνοντας εφικτή τη συμμετοχή του 

ΕΑΔ σε πολλές εκδηλώσεις, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται πολύ καλή δημοσιότητα προς το ευρύ κοινό. 

β) Βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 

Εκτός από τη δημοσιότητα προς το εξωτερικό περιβάλλον, επιτυγχάνεται πολύ καλή δημοσιότητα του ΠΑΑ 

και στο εσωτερικό περιβάλλον, εφόσον υλοποιούνται τακτικές ενημερωτικές δράσεις προς τον Οργανισμό 

Πληρωμών (ΚΟΑΠ), τη Διαχειριστική Αρχή, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Περιβάλλοντος κλπ. 

γ) Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 

και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης 

Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της διοργάνωσης 

ημερίδων από το ΕΑΔ, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμμετοχής του ΕΑΔ σε εκθέσεις, του τοπικού 

τύπου. 

δ) Προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων, τη δασοπονία και τις αγροτικές 

περιοχές 

Μέχρι το τέλος του 2016 δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια σχετική με αυτό το στόχο. Αναμένεται 

όμως η σύσταση ειδικής ιστοσελίδας για το EIP, και εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού και των ιδρυμάτων 

για το Μ16. 

Καταλήγοντας, συμπεραίνεται πως το ΕΑΔ έχει συμβάλλει σημαντικά στην ενεργοποίηση των 

Καθεστώτων του ΠΑΑ, μέσω των ενημερώσεων για τη προκηρύξεις αυτών, αλλά και των διαβουλεύσεων. 

Δεν έχει όμως συμβάλλει ακόμα στους νέους του ρόλους: 

a. Παροχής τεχνικής βοήθειας για τη διατοπική και διεθνική συνεργασία και 

b. Προώθησης συνεργασιών και προγραμμάτων καινοτομίας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών 

Συμπράξεων Καινοτομίας. 

 



 

Πιν. 1. Εθνικά συνέδρια, εργαστήρια, εκδηλώσεις 

 

Πιν. 2. Συμμετοχή του ΕΑΔ σε Πανευρωπαϊκές συναντήσεις και εργαστήρι 

 

1.u7) Συμπεράσματα και συστάσεις 

1.u7.a) Συμπέρασμα / Σύσταση 1 

Συμπέρασμα: 

Η Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Δικτύου είναι ιδιαίτερα υποστελεχωμένη, γεονός που επηρεάζει 

ιδιαίτερα την πρόοδο εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης. 

Στην ομάδα απασχολείται 1 άτομο με πλήρη απασχόληση και ακόμη 4 άτομα με μερική απασχόληση. 

 

Σύσταση: 



Προτείνεται η ανάθεση της υλοποίησης μέρους των δραστηριοτήτων του Σχεδίου Δράσης σε άλλη 

υπηρεσία ή σε εξωτερικό συνεργάτη. Συστήνεται το μέρος αυτό των δραστηριοτήτων να είναι αυτόνομο, 

και να απαιτεί εξειδικευμένη γνώση, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλότερη υλοποίησή του (π.χ. 

προώθηση συνεργασιών και προγραμμάτων καινοτομίας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων 

Καινοτομίας) 

 

1.u7.b) Συμπέρασμα / Σύσταση 2 

Συμπέρασμα: 

Η δυνητική συμβολή του ΕΑΔ στην αξιολόγηση του ΠΑΑ δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί. 

 

Σύσταση: 

Προτείνεται η εξέταση της διενέργειας θεματικών αξιολογήσεων σε ζητήματα που απασχολούν την 

πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, π.χ. ενιαία αξιολόγηση ΚΑΠ (Πυλώνας Ι & ΙΙ), πρασίνισμα ή 

γεωργοπεριβαλλοντικά, συμβολή του Μ06 στην αναζωογόνηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, κλπ. 

 

1.u7.c) Συμπέρασμα / Σύσταση 3 

Συμπέρασμα: 

Το μοναδικό επικοινωνιακό εργαλείο που χρησιμοποιεί σήμερα το ΕΑΔ είναι η ιστοσελίδα αυτού. 

 

Σύσταση: 

Προτείνεται η χρήση περισσότερων επικοινωνιακών εργαλείων, όπως social media (facebook και twitter), 

αλλά και η προσθήκη του λογότυπου του ΕΑΔ σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής 

Αρχής και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

 

1.v) PSEQ01-FA - Το ειδικό για το πρόγραμμα ερώτημα αξιολόγησης έχει συνδεθεί με τους ειδικούς 

για το πρόγραμμα τομείς επικέντρωσης 

Αυτό το ερώτημα δεν είναι σχετικό για τη συγκεκριμένη έκδοση της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης 

1.w) PSEQ02-FA - Το ειδικό για το πρόγραμμα ερώτημα αξιολόγησης έχει συνδεθεί με τους ειδικούς 

για το πρόγραμμα τομείς επικέντρωσης 

Αυτό το ερώτημα δεν είναι σχετικό για τη συγκεκριμένη έκδοση της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης 



1.x) PSEQ03-FA - Το ειδικό για το πρόγραμμα ερώτημα αξιολόγησης έχει συνδεθεί με τους ειδικούς 

για το πρόγραμμα τομείς επικέντρωσης 

Αυτό το ερώτημα δεν είναι σχετικό για τη συγκεκριμένη έκδοση της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης 

1.y) PSEQ04-FA - Το ειδικό για το πρόγραμμα ερώτημα αξιολόγησης έχει συνδεθεί με τους ειδικούς 

για το πρόγραμμα τομείς επικέντρωσης 

Αυτό το ερώτημα δεν είναι σχετικό για τη συγκεκριμένη έκδοση της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης 

1.z) PSEQ05-FA - Το ειδικό για το πρόγραμμα ερώτημα αξιολόγησης έχει συνδεθεί με τους ειδικούς 

για το πρόγραμμα τομείς επικέντρωσης 

Αυτό το ερώτημα δεν είναι σχετικό για τη συγκεκριμένη έκδοση της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης 

1.aa) PSEQ01-TOPIC - Το ειδικό για το πρόγραμμα ερώτημα αξιολόγησης έχει συνδεθεί με το ειδικό 

για το πρόγραμμα θέμα της αξιολόγησης 

Αυτό το ερώτημα δεν είναι σχετικό για τη συγκεκριμένη έκδοση της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης 

1.bb) PSEQ02-TOPIC - Το ειδικό για το πρόγραμμα ερώτημα αξιολόγησης έχει συνδεθεί με το ειδικό 

για το πρόγραμμα θέμα της αξιολόγησης 

Αυτό το ερώτημα δεν είναι σχετικό για τη συγκεκριμένη έκδοση της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης 

1.cc) PSEQ03-TOPIC - Το ειδικό για το πρόγραμμα ερώτημα αξιολόγησης έχει συνδεθεί με το ειδικό 

για το πρόγραμμα θέμα της αξιολόγησης 

Αυτό το ερώτημα δεν είναι σχετικό για τη συγκεκριμένη έκδοση της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης 

1.dd) PSEQ04-TOPIC - Το ειδικό για το πρόγραμμα ερώτημα αξιολόγησης έχει συνδεθεί με το ειδικό 

για το πρόγραμμα θέμα της αξιολόγησης 

Αυτό το ερώτημα δεν είναι σχετικό για τη συγκεκριμένη έκδοση της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης 

1.ee) PSEQ05-TOPIC - Το ειδικό για το πρόγραμμα ερώτημα αξιολόγησης έχει συνδεθεί με το ειδικό 

για το πρόγραμμα θέμα της αξιολόγησης 

Αυτό το ερώτημα δεν είναι σχετικό για τη συγκεκριμένη έκδοση της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης 



2.  ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΜΈΤΡΩΝ ΏΣΤΕ ΝΑ ΛΗΦΘΟΎΝ ΥΠΌΨΗ ΟΙ ΑΡΧΈΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΈΠΟΝΤΑΙ 

ΣΤΑ ΆΡΘΡΑ 5, 7 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (EΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 

2.a) Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση (άρθρο 7 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013) 

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η μη διάκριση αποτελούν 

οριζόντιες αρχές που θα πρέπει να διέπουν όλα τα στάδια υλοποίησης των Προγραμμάτων που 

συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, τόσο ως προς τη γενική και 

ειδική στόχευση του, όσο και ως προς την ανάλυση του σε μέτρα, δε συνδέεται, ούτε εξυπηρετεί με άμεσο 

τρόπο τις πολιτικές για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση, καθώς αυτές 

συνδέονται, εξ αντικειμένου, με τις προτεραιότητες και κατευθύνσεις κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου. Για το λόγο αυτό δεν θεωρήθηκε σκόπιμη η αποτύπωση στατιστικών και άλλων δεδομένων, 

καθώς και η καταγραφή αναγκών, προβλημάτων και προκλήσεων σε σχέση με ειδικές πληθυσμιακές 

ομάδες κατά την ανάλυση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των αγροτικών περιοχών και την 

εξειδίκευση των προτεραιοτήτων του Προγράμματος. με εξαίρεση τους νέους. Συνάφεια με τις αρχές αυτές 

δύναται να στοιχειοθετηθεί, στο επίπεδο της στρατηγικής του Προγράμματος και με έμμεσο τρόπο, μέσω 

της Προτεραιότητας 6 για την Αγροτική Ανάπτυξη, η οποία με τη σειρά της υποστηρίζεται από α) τα 

Μέτρα 4 και 6, τα οποία προνοούν τη δημιουργία βιώσιμων εκμεταλλεύσεων και αποσκοπούν μεταξύ 

άλλων στη δημιουργία θέσεων εργασίας για τον τοπικό πληθυσμό και ειδικά τους νέους, και β) τα Μέτρα 7 

και 19 που αποσκοπούν στη δημιουργία ελκυστικών αγροτικών περιοχών. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι 

στο στάδιο της προετοιμασίας του Προγράμματος αξιολογήθηκε και επικυρώθηκε η συμμόρφωση του με 

τρεις Γενικούς Εκ των Προτέρων Όρους: 

- Καταπολέμηση των διακρίσεων (G1): ύπαρξη διοικητικής ικανότητας για την εφαρμογή της νομοθεσίας 

και της πολιτικής της Ένωσης κατά των διακρίσεων. 

- Ισότητα των φύλων (G2): ύπαρξη διοικητικής ικανότητας για την εφαρμογή της νομοθεσίας και της 

πολιτικής της Ένωσης για την ισότητα των φύλων. 

- Αναπηρία (G3): ύπαρξη διοικητικής ικανότητας για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 

σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 

Σε ότι αφορά την Καταπολέμηση των διακρίσεων (G1) και την Ισότητα των φύλων (G2), η Κύπρος διαθέτει 

ισχυρό νομικό πλαίσιο, καθώς και τους απαραίτητους θεσμικούς μηχανισμούς εφαρμογής και επιτήρησης 

για τη διασφάλιση των συγκεκριμένων όρων στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ. Επίσης, σε 

ότι αφορά την Αναπηρία (G3) η Κύπρος συμμορφώνεται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, ως προς τις απαιτούμενες νομοθεσίες, πολιτικές και 

δραστηριότητες. Με βάση τον περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Άλλων Διακρίσεων Νόμο 

αρ.Ν.42(Ι)2004, έχουν θεσπιστεί δύο Ανεξάρτητες Αρχές στο Γραφείο του Επίτροπου Διοικήσεως, η «Αρχή 

Ισότητας» και η «Αρχή κατά των Διακρίσεων». Παράλληλα, έχει συσταθεί η «Επιτροπή Ισότητας των 

Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση» με συμβουλευτικό ρόλο ως προς την 

παρακολούθηση της εφαρμογής του Νόμου Ν.205(Ι)2002. Η σημαντικότερη αρμοδιότητα της Επιτροπής 

είναι η παροχή ανεξάρτητης συνδρομής στα θύματα διακρίσεων, δηλαδή η παροχή νομικής συμβουλής και 

νομικής αρωγής, καθώς και η εκπροσώπηση των θυμάτων διάκρισης ενώπιον Δικαστηρίων και άλλων 

αρμόδιων αρχών. Για την καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής του περί Ίσης Μεταχείρισης στην 

Απασχόληση και την Εργασία Νόμου αρ. Ν.58(Ι)2004, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ορίζει «Επιθεωρητές Ισότητας» στο Τμήμα Εργασίας. Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ορίσει τους 

μηχανισμούς εφαρμογής και παρακολούθησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 



Ατόμων με Αναπηρίες. 

Οι αρμόδιες Αρχές για την ισότητα των φύλων και την προστασία των ατόμων με αναπηρία έχουν 

συμβουλευτικό ρόλο και συμμετέχουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή, στην Επιτροπή Συντονισμού και στις 

Επιτροπές Παρακολούθησης. Σε ότι αφορά την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ και με βάση τον 

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, σε αυτή συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, ο Εθνικός Μηχανισμός 

για τα δικαιώματα της Γυναίκας. Στη Συμβουλευτική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής 

Παρακολούθησης των Προγραμματικών Εγγράφων συμμετέχουν ο Επίτροπος Διοίκησης, ο Εθνικός 

Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ανάπηρων. 

Στη Συμβουλευτική Επιτροπή και στην Επιτροπή Συντονισμού των Προγραμμάτων, συμμετέχει 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Η προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης επιτυγχάνεται επίσης μέσω των παρεμβάσεων της Αρχής 

Ισότητας και της Αρχής κατά των Διακρίσεων και την υποβολή προτάσεων/εισηγήσεων, καθώς και με την 

έκδοση εγχειριδίων και καλών πρακτικών / κατευθυντήριων αρχών για ειδικότερα θέματα που σχετίζονται 

με τη μη διάκριση. Τέλος, εκπονήθηκε το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2014-2017» 

από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, καθώς και το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 

Αναπηρία 2013-2015», στο οποίο εξειδικεύονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις προς ικανοποίηση 

των αναγκών που εντοπίζονται στα πλαίσια της Εθνικής Έκθεσης 

για  την  Εφαρμογή  της  Σύμβασης  του  Οργανισμού  Ηνωμένων  Εθνών  για  τα  Δικαιώματα  των  Ατόμω

ν  με  Αναπηρίες. Την τρέχουσα περίοδο, προετοιμάζεται το Σχέδιο Δράσης που θα καλύψει την περίοδο 

2017-2020.  

 

2.b) Αειφόρος ανάπτυξη (άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) 

Η εφαρμογή δράσεων και η προώθηση μέτρων με στόχο την πλήρη συμμόρφωση της Κύπρου με το 

Κοινοτικό Κεκτημένο για το Περιβάλλον και την επίτευξη συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης, αποτελεί 

βασική προτεραιότητα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με το Σύμφωνο Εταιρικής 

Σχέσης. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέτρα και οι δράσεις που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα ΕΔΕΤ, θα πρέπει 

να συνάδουν με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, είτε εντάσσονται σε τομείς σχετικούς με το περιβάλλον, 

είτε όχι. 

Ειδικά σε ότι αφορά το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, η αρχή της Αειφόρου Ανάπτυξης, όπως 

εξειδικεύεται στο αρ. 8 του Κ.1303/2013, είναι πλήρως ενσωματωμένη. 

Στο επίπεδο τουγενικού στρατηγικού στόχου αναφέρεται η «προσαρμογή της Κυπριακής Γεωργίας στις 

νέες οικονομικές συνθήκες και στην αύξηση των περιβαλλοντικών  προκλήσεων που δημιουργεί η 

κλιματική αλλαγή». Ο γενικός αυτός στόχος εξυπηρετείται μέσω τριών αλληλένδετων ειδικών στόχων που 

είναι: 

- η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων, 

- η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και 

- η βελτίωση της ζωτικότητας των περιοχών της υπαίθρου. 

Δεδομένου ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δεν αφορά αποκλειστικά την οικονομική διάσταση, 

αλλά και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της Κυπριακής γεωργίας, δόθηκε σημαντική χρηματοδοτική 

βαρύτητα στις Θεματικές Προτεραιότητες  4 και 5. Η χρηματοδοτική ένταση επιβεβαιώνει τη σημασία που 



αποδίδεται στην ενσωμάτωση των οριζόντιων αρχών για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Στο 

επίπεδο των Μέτρων, η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης εξυπηρετείται κυρίως από τα Μέτρα 1, 4, 8, 10, 11, 

12, 13 και 16. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Μ01 προβλέπονται δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης για την 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γεωργών σχετικά με τη σωστή χρήση των υδάτινων πόρων, των 

λιπασμάτων και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 

με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αμμωνίας και αερίων θερμοκηπίου. Στο Μέτρο των επενδύσεων (Μ04) 

υποστηρίζονται δράσεις για τη σωστή διαχείριση και εξοικονόμηση νερού, την αποδοτικότερη χρήση της 

ενέργειας στις εκμεταλλεύσεις, την κατασκευή υποδομών διαχείρισης, εκμετάλλευσης και ανακύκλωσης 

των γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων. Επιπλέον, μέσα από τις δράσεις του Μ16 δίνεται η 

δυνατότητα πιλοτικών ερευνητικών εφαρμογών σε θέματα εξοικονόμησης και βελτίωσης της 

αποδοτικότητας χρήσης ενέργειας, εξοικονόμησης και σωστής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, 

επαναχρησιμοποίησης γεωργικών αποβλήτων και υπολειμμάτων, αντιμετώπισης της διάβρωσης του 

εδάφους και μετριασμού των εκπομπών αμμωνίας και αερίων θερμοκηπίου. Επίσης, η αποκατάσταση και 

διατήρηση της βιοποικιλότητας και εν γένει των οικοσυστημάτων, αποτελεί πρωταρχικό στόχο των Μέτρων 

Μ08, Μ10 και Μ12, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και τα Μέτρα Μ01 και Μ16. 

Η διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης είναι ενσωματωμένη και στους εκ των προτέρων όρους, οι οποίοι θα 

πρέπει να πληρούνται ανά προτεραιότητα και τομέα επικέντρωσης. Οι σχετικοί όροι που έχουν τεθεί για το 

Πρόγραμμα αφορούν την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων με ειδική αναφορά στις επιπτώσεις της 

Κλιματικής Αλλαγής (P3.1), τις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (P4.1), την ενεργειακή 

απόδοση (P5.1), την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για τους υδάτινους πόρους (P5.2), τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (P5.3) και την περιβαλλοντική νομοθεσία σχετικά με την εκτίμηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (G6). Σε ότι αφορά τα μέτρα 

που έχουν ληφθεί για την κάλυψη των συγκεκριμένων όρων γίνεται ειδική αναφορά στο σχετικό κεφάλαιο. 

Η τήρηση της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης διασφαλίστηκε με την ενεργό συμμετοχή του Τμήματος 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου κατά τη φάση του σχεδιασμού του Προγράμματος και συνεχίζει να 

διασφαλίζεται στη φάση της εφαρμογής του με τη συνεχή συνεργασία της Διαχειριστικής Αρχής με το εν 

λόγω Τμήμα.   

Επίσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης βάσει του Ν. 102(Ι)-2005 

εκπονήθηκε Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΣΜΕΕΠ) από τις παρεμβάσεις 

που προγραμματίζονται στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020. Η μελέτη αυτή όπως προβλέπεται αποτελεί 

παράρτημα του Προγράμματος. Μέσω της διαδικασίας της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 

εξασφαλίστηκε η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης πριν την έγκριση του Προγράμματος και 

λήφθηκαν υπόψη οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά το στάδιο του σχεδιασμού του ΠΑΑ, με 

απώτερο σκοπό την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος. Εκτός από 

την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η ΣΜΕΕΠ περιλαμβάνει και εναλλακτικές 

περιβαλλοντικές λύσεις που θα μπορούσαν να αναληφθούν, σε συνάρτηση με τους στόχους του ΠΑΑ, 

ενδυναμώνοντας την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης. 

Τονίζεται ότι το Νοέμβριο του 2016, η Διαχειριστική Αρχή υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση 

για τροποποίηση του Προγράμματος, εντάσσοντας τρεις (3) νέες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις προς 

εξυπηρέτηση πρόσθετων περιβαλλοντικών στόχων. Η πρώτη δράση στοχεύει στις Περιοχές Υψηλής 

Φυσικής Αξίας και στις περιοχές του Δικτύου «Natura 2000». Με τη δράση επιτυγχάνεται μείωση εισροών 

και εκτατικοποίηση γεωργικών πρακτικών που εφαρμόζονται στις συγκεκριμένες χρήσεις γης, οι οποίες 

αποτελούν πολυσήμαντα ενδιαιτήματα για την πλούσια βιοποικιλότητα της Κύπρου, με στόχο την 

προστασία της βιοποικιλότητας. Η δεύτερη δράση στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και 

ειδικότερα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, μέσω της μείωσης των εισροών σε φυτοπροστατευτικά 



προϊόντα, στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των επιζήμιων οργανισμών και της ολοκληρωμένης 

φυτοπροστασίας (IPM). Η τρίτη δράση στοχεύει στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης πυρκαγιών σε 

γεωργικές καλλιέργειες, εκτάσεις με χαμηλή φυσική βλάστηση και δασικές εκτάσεις.  

Τέλος, σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του 2016 είχαν πραγματοποιηθεί πληρωμές € 11,2 εκ. (συνεισφορά 

ΕΓΤΑΑ) σε Περιοχές Εστίασης που στοχεύουν στην κλιματική αλλαγή. Το συνολικό ποσό που είχε 

κατανεμηθεί κατά τον σχεδιασμό σε Περιοχές Εστίασης που στοχεύουν στην κλιματική αλλαγή ήταν €78,5 

εκ. (συνεισφορά ΕΓΤΑΑ). 

 

2.c) Ο ρόλος των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 στην 

υλοποίηση του προγράμματος 

Σύμφωνα με την προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που διέπει το σχεδιασμό, υλοποίηση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ, κάθε 

κράτος μέλος θα πρέπει να οργανώσει εταιρική σχέση με τις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές και 

συγκεκριμένα με: τις αρμόδιες αστικές και άλλες δημόσιες αρχές, τους οικονομικούς και κοινωνικούς 

εταίρους και σχετικούς φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένων των 

περιβαλλοντικών εταίρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων που είναι υπεύθυνοι για την 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων. 

Σε ότι αφορά το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, η συμμετοχή του συνόλου των εταίρων του άρθρου 

5(1) του Κ.1303/2013 εξασφαλίστηκε ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού. Στα θεματικά εργαστήρια και τις 

αντίστοιχες ομάδες εργασίας, οι συμμετέχοντες (Υπουργεία, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αγροτικές 

οργανώσεις, εκπρόσωποι δήμων και κοινοτήτων, ομάδες τοπικής δράσης, μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές 

οργανώσεις) μετείχαν ενεργά με βάση τις αρμοδιότητες και το πεδίο δράσης τους. Ενεργή ήταν η 

συμμετοχή των εταίρων και στη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. Κατά το δεύτερο στάδιο που αφορά στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ΣΠΕ 

πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς (αρμόδιες Αρχές, κοινωνικοί και 

οικονομικοί εταίροι, ενδιαφερόμενο κοινό) με βασικό κείμενο τη ΣΜΕΕΠ, καθώς και την εισήγηση στο 

αρμόδιο όργανο (Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος) 

για την αποδοχή και έγκριση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη διαδικασία ΣΠΕ. 

Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση εξασφαλίζεται και στο στάδιο της υλοποίησης του ΠΑΑ, μέσω της 

διευρυμένης συμμετοχής εκπροσώπων των οικονομικών, κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών 

περιβαλλοντικών οργανώσεων στην Επιτροπή Παρακολούθησης και στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο. 

Σε ότι αφορά την Επιτροπή Παρακολούθησης, κύρια πρόνοια για τη σύνθεση της ήταν η ανάγκη 

συμμετοχής των βασικών φορέων που εμπλέκονται στην πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, η Επιτροπή Παρακολούθησης αριθμεί 27 μέλη, με δικαίωμα ψήφου, 

που εκπροσωπούν ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα (Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου), ενώσεις Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμων και κοινοτήτων), οικονομικοί και 

κοινωνικοί εταίροι (π.χ. Ένωση Κυπρίων Αγροτών, Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου κ.α.) και άλλοι 

φορείς (π.χ. Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων, Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων 

Κύπρου κ.α.). Επίσης, κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης προσκαλούνται εκπρόσωποι 

μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες σε 

οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και σχετικά θέματα. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πριν από κάθε προκήρυξη προηγείται ενημέρωση και διαβούλευση της 



Διαχειριστικής Αρχής με την Επιτροπή Παρακολούθησης για τα κριτήρια επιλογής (κριτήρια 

μοριοδότησης), όπως προβλέπεται από το άρθρο 74 (α) του Κανονισμού 1305/2013. Τα κριτήρια 

μοριοδότησης των επιμέρους μέτρων και Καθεστώτων αποτέλεσαν το κύριο θέμα συζήτησης κατά την 1η 

συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου του 2016 (αμέσως 

μετά την επίσημη έγκριση του Προγράμματος από την ΕΕ). Πέραν των συνεδριάσεων της Επιτροπής 

Παρακολούθησης διοργανώθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή ειδικές συναντήσεις με συγκεκριμένα μέλη 

της Επιτροπής Παρακολούθησης, τα οποία εξέφρασαν σχετικό ενδιαφέρον. Αναφέρονται ως παράδειγμα οι 

ειδικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τις αγροτικές οργανώσεις για συζήτηση των κριτηρίων 

μοριοδότησης του Καθεστώτος 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη 

βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» και του Καθεστώτος 6.1. «Ενίσχυση πρώτης 

εγκατάστασης νέων αγροτών». 

Κατά την ετοιμασία της 1ης τροποποίησης του Προγράμματος υπήρξε διαβούλευση με τα μέλη της 

Επιτροπής Παρακολούθησης, τα οποία και ενέκριναν την πρόταση της Διαχειριστικής Αρχής πριν 

αποσταλεί στην ΕΕ στις 21 Νοεμβρίου 2016. Όπως και στην περίπτωση των κριτηρίων μοριοδότησης, η 

Διαχειριστική Αρχή διοργάνωσε ειδική συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις (που επέδειξαν σχετικό 

ενδιαφέρον) για παρουσίαση και συζήτηση των τριών νέων αγροπεριβαλλοντικών δράσεων που 

περιλήφθηκαν στο αναθεωρημένο Πρόγραμμα.   

Γενικός κανόνας είναι ότι η Διαχειριστική Αρχή ενημερώνει και διαβουλεύεται με τους εταίρους όλα τα 

ζητήματα τα οποία θεωρεί ως σημαντικά, ενώ ανταποκρίνεται θετικά σε κάθε αίτημα διαβούλευσης που 

τίθεται από ενδιαφερόμενους φορείς.  

Σε ότι αφορά το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, σε αυτό συμμετέχουν όλοι οι φορείς, οργανισμοί και δημόσιες 

και διοικητικές υπηρεσίες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Αγροτική Ανάπτυξη στην Κύπρο, 

συμπεριλαμβανομένων των εταίρων του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Με βάση μια 

από τις αρχές λειτουργίας του, το ΕΑΔ είναι διαφανής και ανοιχτός χώρος συμμετοχής, δημιουργικής 

συνάντησης, διαλόγου και συνεργασίας του κοινωνικού, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και των φορέων 

τους. Στη Συντονιστική Επιτροπή του ΕΑΔ, που αποτελεί το ανώτατο σώμα λήψης αποφάσεων, 

συμμετέχουν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι της Ερευνητικής (Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών) και της 

Επιστημονικής Κοινότητας (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), και αγροτικοί εταίροι μεταξύ των οποίων 

είναι Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Οργανώσεις, Σύνδεσμοι και Οργανώσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος, 

Περιβαλλοντικές Οργανώσεις κ.α. Οι Αγροτικοί Εταίροι διαχωρίζονται σε 4 Θεματικές Δικτυακές Ομάδες 

("Ανταγωνιστικότητα", "Περιβάλλον", "Ανάπτυξη της Υπαίθρου", "Γνώση και Καινοτομία") και σε αυτές 

δύναται να συμμετέχουν αντιπρόσωποι από τις Αρμόδιες Εθνικές Αρχές που σχετίζονται με το αντικείμενο 

των αντίστοιχων Ομάδων. 

Τέλος, μια κατεξοχήν πρωτοβουλία προώθησης των αρχών της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης είναι η 

προσέγγιση Leader (Μ19). Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της προπαρασκευαστικής υποστήριξης για την 

ετοιμασία των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν δράσεις για τη δημιουργία 

ικανοτήτων, την κατάρτιση και δικτύωση με σκοπό την προετοιμασία και την υλοποίηση μιας στρατηγικής 

τοπικής ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα, ετοιμάστηκαν και υποβλήθηκαν 4 Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης. Οι 

σχετικές συμβάσεις μεταξύ των 4 Ομάδων Τοπικής Δράσης και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος υπογράφηκαν στις 4 Μαΐου 2016. 

 



3. ΠΡΌΟΔΟΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΏΘΗΚΕ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΆΛΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗΣ 

ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ ΤΗΣ 

ΈΝΩΣΗΣ 

Αυτό το τμήμα ισχύει μόνο για τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 2018 



4. ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΜΈΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΤΕΧΝΙΚΉΣ (ΆΡΘΡΟ 

46 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (EΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013) 

30A. Έχει ξεκινήσει η εκ των προτέρων αξιολόγηση; Όχι 

30B. Έχει ολοκληρωθεί η εκ των προτέρων αξιολόγηση; Όχι 

30. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκ των προτέρων αξιολόγησης  -  

31.1. Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία επιλογής ή ορισμού; Όχι 

13A. Έχει υπογραφεί η συμφωνία χρηματοδότησης; Όχι 

13. Ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης με τον 

φορέα υλοποίησης του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 -  



5. ΠΊΝΑΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΊΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΎΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΎΣ ΔΕΊΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΈΝΕΣ ΤΙΜΈΣ-ΣΤΌΧΟΙ 

See Monitoring Annex 



Annex II 

Detailed table showing implementation level by Focus areas including output indicators 

Τομέας επικέντρωσης 1A 

FA/M Ονομασία δείκτη στόχου Περίοδος 
Based on approved 

(when relevant) 
Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) Στόχος 2023 

1A 

Σ1: Ποσοστό δαπανών δυνάμει 

των άρθρων 14, 15 και 35 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1305/2013 όσον αφορά τις 

συνολικές δαπάνες για το ΠΑΑ 

(τομέας επικέντρωσης 1Α) 

2014-2016     

2,05 
2014-2015     

 

Τομέας επικέντρωσης 1B 

FA/M Ονομασία δείκτη στόχου Περίοδος 
Based on approved 

(when relevant) 
Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) Στόχος 2023 

1B 

Σ2: Συνολικός αριθμός 
πράξεων συνεργασίας που 

λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο 

του μέτρου συνεργασίας (άρθρο 
35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1305/2013) (ομάδες, 

δίκτυα/συνεργατικοί 
σχηματισμοί (clusters), 

πιλοτικά έργα…) (τομέας 

επικέντρωσης 1Β) 

2014-2016     

40,00 
2014-2015     

 

Τομέας επικέντρωσης 1C 

FA/M Ονομασία δείκτη στόχου Περίοδος 
Based on approved 

(when relevant) 
Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) Στόχος 2023 

1C 

Σ3: Συνολικός αριθμός 
καταρτισμένων συμμετεχόντων 

δυνάμει του άρθρου 14 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013 (τομέας 

επικέντρωσης 1Γ) 

2014-2016     

2.800,00 
2014-2015     

 



Τομέας επικέντρωσης 2A 

FA/M Ονομασία δείκτη στόχου Περίοδος 
Based on approved 

(when relevant) 
Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) Στόχος 2023 

2A 

Σ4: Ποσοστό γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων που 
λαμβάνουν στήριξη στο 

πλαίσιο του ΠΑΑ για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων 
με σκοπό την αναδιάρθρωση ή 

τον εκσυγχρονισμό (τομέας 

επικέντρωσης 2A) 

2014-2016 0,08 4,26 0,08 4,26 

1,88 
2014-2015     

FA/M Δείκτης εκροών Περίοδος Committed Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) 
Προγραμματισμένες 

2023 

2A O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 3.013.622,38 17,45 2.775.242,38 16,07 17.270.000,00 

M01 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 238.380,00 23,84   1.000.000,00 

M01.1 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     650.000,00 

M01.1 
O12 - Αριθμός συμμετεχόντων 

σε δράσεις κατάρτισης 
2014-2016     600,00 

M04 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 2.775.242,38 17,88 2.775.242,38 17,88 15.520.000,00 

M04 O2 - Συνολική επένδυση 2014-2016   4.989.424,50 13,38 37.300.000,00 

M04.1 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016   2.687.404,75 18,51 14.520.000,00 

M04.1 
O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων 

εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων 
2014-2016   33,00 4,52 730,00 

M04.3 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016   87.837,63 8,78 1.000.000,00 

M16 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     750.000,00 

 

Τομέας επικέντρωσης 2B 

FA/M Ονομασία δείκτη στόχου Περίοδος 
Based on approved 

(when relevant) 
Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) Στόχος 2023 

2B 

Σ5: Ποσοστό γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων με 

επιχειρηματικό σχέδιο 
ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους 

γεωργούς που λαμβάνουν 

στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ 

(τομέας επικέντρωσης 2B) 

2014-2016 0,04 5,18 0,04 5,18 

0,77 
2014-2015     

FA/M Δείκτης εκροών Περίοδος Committed Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) 
Προγραμματισμένες 

2023 

2B O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 195.000,00 1,17 195.000,00 1,17 16.680.000,00 

M04 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016   0,00 0,00 9.680.000,00 

M04 O2 - Συνολική επένδυση 2014-2016     19.360.000,00 

M04.1 
O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων 

εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων 
2014-2016     200,00 

M06 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 195.000,00 2,79 195.000,00 2,79 7.000.000,00 

M06 O2 - Συνολική επένδυση 2014-2016     15.000.000,00 

M06.1 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016   195.000,00 2,79 7.000.000,00 

M06.1 
O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων 

εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων 
2014-2016   14,00 4,67 300,00 

 



Τομέας επικέντρωσης 3A 

FA/M Ονομασία δείκτη στόχου Περίοδος 
Based on approved 

(when relevant) 
Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) Στόχος 2023 

3A 

Σ6: Ποσοστό γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων που 
λαμβάνουν στήριξη για τη 

συμμετοχή τους σε συστήματα 

ποιότητας, τοπικές αγορές, 
βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού 

και ομάδες/οργανώσεις 

παραγωγών (τομέας 

επικέντρωσης 3A) 

2014-2016 1,24 30,12   

4,12 
2014-2015   1,16 28,17 

FA/M Δείκτης εκροών Περίοδος Committed Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) 
Προγραμματισμένες 

2023 

3A O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 133.212,48 0,90 103.212,22 0,70 14.850.000,00 

M01 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 30.000,00 8,57   350.000,00 

M01.1 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     300.000,00 

M01.1 
O12 - Αριθμός συμμετεχόντων 

σε δράσεις κατάρτισης 
2014-2016     400,00 

M03 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     3.000.000,00 

M03.1 
O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων 

εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων 
2014-2016     300,00 

M09 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 103.212,48 3,44 103.212,22 3,44 3.000.000,00 

M09 
O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων 

δράσεων/πράξεων 
2014-2016     10,00 

M09 

O9 - Αριθμός εκμεταλλεύσεων 
που συμμετέχουν σε 

υποστηριζόμενα συστήματα 
2014-2016     1.000,00 

M14 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     7.000.000,00 

M14 
O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων 

εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων 
2014-2016     200,00 

M16 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     1.500.000,00 

M16.4 

O9 - Αριθμός εκμεταλλεύσεων 
που συμμετέχουν σε 

υποστηριζόμενα συστήματα 
2014-2016     300,00 

 



Προτεραιότητα P4 

FA/M Ονομασία δείκτη στόχου Περίοδος 
Based on approved 

(when relevant) 
Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) Στόχος 2023 

P4 

Σ13: Ποσοστό της δασικής γης 

που υπάγεται σε συμβάσεις 
διαχείρισης για τη βελτίωση της 

διαχείρισης του εδάφους και/ή 

την πρόληψη της διάβρωσης 
του εδάφους (τομέας 

επικέντρωσης 4Γ) 

2014-2016     

7,76 
2014-2015     

Σ11: Ποσοστό της δασικής γης 

που υπάγεται σε συμβάσεις 

διαχείρισης για τη βελτίωση της 
διαχείρισης των υδάτων 

(τομέας επικέντρωσης 4Β) 

2014-2016     

7,76 
2014-2015     

Σ8: Ποσοστό δασών ή λοιπών 
δασικών εκτάσεων που 

υπάγονται σε συμβάσεις 

διαχείρισης για τη στήριξη της 
βιοποικιλότητας (τομέας 

επικέντρωσης 4Α) 

2014-2016     

7,76 
2014-2015     

Σ12: Ποσοστό της γεωργικής 

γης που υπάγεται σε συμβάσεις 

διαχείρισης για τη βελτίωση της 
διαχείρισης του εδάφους και/ή 

της πρόληψης της διάβρωσης 

του εδάφους (τομέας 

επικέντρωσης 4Γ) 

2014-2016   7,77 37,65 

20,64 
2014-2015     

Σ10: Ποσοστό της γεωργικής 
γης που υπάγεται σε συμβάσεις 

διαχείρισης για τη βελτίωση της 

διαχείρισης των υδάτων 

(τομέας επικέντρωσης 4Β) 

2014-2016   4,40 48,87 

9,00 
2014-2015     

Σ9: Ποσοστό γεωργικής γης 

που υπάγεται σε συμβάσεις 
διαχείρισης για τη στήριξη της 

βιοποικιλότητας και/ή των 

τοπίων (τομέας επικέντρωσης 

4Α) 

2014-2016   1,60 17,66 

9,06 
2014-2015     

FA/M Δείκτης εκροών Περίοδος Committed Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) 
Προγραμματισμένες 

2023 

P4 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 18.646.766,00 16,70 20.715.374,78 18,55 111.658.132,00 

M01 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 16.000,00 10,67   150.000,00 

M01.1 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     150.000,00 

M01.1 
O12 - Αριθμός συμμετεχόντων 

σε δράσεις κατάρτισης 
2014-2016     1.200,00 

M08 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     3.000.000,00 

M08.3 
O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων 

εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων 
2014-2016     80,00 

M08.4 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     500.000,00 

M08.5 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     2.500.000,00 

M08.5 
O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων 

δράσεων/πράξεων 
2014-2016     93,00 

M08.5 
O5 - Συνολική έκταση 

(εκτάρια) 
2014-2016     30.050,00 

M10 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 7.799.437,50 14,96 5.162.992,45 9,90 52.133.132,00 



M10.1 
O5 - Συνολική έκταση 

(εκτάρια) 
2014-2016   37.156,83 64,96 57.201,00 

M11 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 2.861.072,50 20,44 861.328,65 6,15 14.000.000,00 

M11.1 
O5 - Συνολική έκταση 

(εκτάρια) 
2014-2016   761,37 7,14 10.660,00 

M11.2 
O5 - Συνολική έκταση 

(εκτάρια) 
2014-2016   1.054,88 3,48 30.340,00 

M12 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 29.736,00 0,74   4.000.000,00 

M12.1 
O5 - Συνολική έκταση 

(εκτάρια) 
2014-2016     3.691,00 

M13 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 7.940.520,00 20,90 14.691.053,68 38,66 38.000.000,00 

M13.1 
O5 - Συνολική έκταση 

(εκτάρια) 
2014-2016     9.350,00 

M13.2 
O5 - Συνολική έκταση 

(εκτάρια) 
2014-2016     80.146,00 

M13.3 
O5 - Συνολική έκταση 

(εκτάρια) 
2014-2016     3.244,00 

M16 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     375.000,00 

 

Τομέας επικέντρωσης 5A 

FA/M Ονομασία δείκτη στόχου Περίοδος 
Based on approved 

(when relevant) 
Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) Στόχος 2023 

5A 

Σ14: Ποσοστό αρδευόμενης γης 

που εντάσσεται σε πιο 
αποδοτικό αρδευτικό σύστημα 

(τομέας επικέντρωσης 5Α) 

2014-2016     

41,37 
2014-2015     

FA/M Δείκτης εκροών Περίοδος Committed Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) 
Προγραμματισμένες 

2023 

5A O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016   0,00 0,00 14.730.502,00 

M01 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     300.000,00 

M01.1 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     100.000,00 

M01.1 
O12 - Αριθμός συμμετεχόντων 

σε δράσεις κατάρτισης 
2014-2016     200,00 

M04 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016   0,00 0,00 7.500.000,00 

M04 O2 - Συνολική επένδυση 2014-2016     11.500.000,00 

M04 
O5 - Συνολική έκταση 

(εκτάρια) 
2014-2016     9.976,00 

M04.1 

M04.3 

O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων 

δράσεων/πράξεων 
2014-2016     450,00 

M10 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     6.705.502,00 

M10.1 
O5 - Συνολική έκταση 

(εκτάρια) 
2014-2016     1.728,00 

M16 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     225.000,00 

 



Τομέας επικέντρωσης 5B 

FA/M Ονομασία δείκτη στόχου Περίοδος 
Based on approved 

(when relevant) 
Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) Στόχος 2023 

5B 

Σ15: Συνολική επένδυση για 

την ενεργειακή απόδοση 

(τομέας επικέντρωσης 5Β) 

2014-2016     

0,00 
2014-2015     

Αριθμός έργων που σχετιζονται 
με την αύξηση της 

αποδοτικότητας της χρήσης 

ενέργειας  (Αριθμός έργων) 

2014-2016     

3,00 
2014-2015     

FA/M Δείκτης εκροών Περίοδος Committed Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) 
Προγραμματισμένες 

2023 

5B O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     300.000,00 

M01 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     150.000,00 

M01.1 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     100.000,00 

M01.1 
O12 - Αριθμός συμμετεχόντων 

σε δράσεις κατάρτισης 
2014-2016     200,00 

M16 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     150.000,00 

 

Τομέας επικέντρωσης 5C 

FA/M Ονομασία δείκτη στόχου Περίοδος 
Based on approved 

(when relevant) 
Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) Στόχος 2023 

5C 

Σ16: Συνολική επένδυση για 

την παραγωγή από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(σε ευρώ) (τομέας 

επικέντρωσης 5Γ) 

2014-2016     

10.000.000,00 
2014-2015     

FA/M Δείκτης εκροών Περίοδος Committed Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) 
Προγραμματισμένες 

2023 

5C O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016   0,00 0,00 4.000.000,00 

M04 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016   0,00 0,00 4.000.000,00 

M04 O2 - Συνολική επένδυση 2014-2016     10.000.000,00 

M04.1 

M04.3 

O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων 

δράσεων/πράξεων 
2014-2016     150,00 

 



Τομέας επικέντρωσης 5D 

FA/M Ονομασία δείκτη στόχου Περίοδος 
Based on approved 

(when relevant) 
Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) Στόχος 2023 

5D 

Σ17: Ποσοστό ΜΖΚ που 

συνδέεται με επενδύσεις στη 
διαχείριση του ζωικού 

κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση 

των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας 

(τομέας επικέντρωσης 5Δ) 

2014-2016     

7,47 
2014-2015     

FA/M Δείκτης εκροών Περίοδος Committed Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) 
Προγραμματισμένες 

2023 

5D O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 38.104,00 1,86 0,00 0,00 2.050.000,00 

M01 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 38.104,00 76,21   50.000,00 

M01.1 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     50.000,00 

M01.1 
O12 - Αριθμός συμμετεχόντων 

σε δράσεις κατάρτισης 
2014-2016     200,00 

M04 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016   0,00 0,00 2.000.000,00 

M04 O2 - Συνολική επένδυση 2014-2016     5.000.000,00 

M04.1 

M04.3 

M04.4 

O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων 

δράσεων/πράξεων 
2014-2016     50,00 

M04.1 

M04.3 

M04.4 

O8 - Αριθμός υποστηριζόμενων 

μονάδων ζωικού κεφαλαίου 

(ΜΖΚ) 

2014-2016     15.000,00 

M10 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016      

 



Τομέας επικέντρωσης 5E 

FA/M Ονομασία δείκτη στόχου Περίοδος 
Based on approved 

(when relevant) 
Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) Στόχος 2023 

5E 

Σ19: Ποσοστό της γεωργικής 

και της δασικής γης που 
υπάγεται σε συμβάσεις 

διαχείρισης οι οποίες 

συμβάλλουν στη δέσμευση και 
τη διατήρηση του διοξειδίου 

του άνθρακα (τομέας 

επικέντρωσης 5Ε) 

2014-2016   0,32 53,56 

0,60 
2014-2015     

FA/M Δείκτης εκροών Περίοδος Committed Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) 
Προγραμματισμένες 

2023 

5E O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 336.372,62 7,22 137.972,62 2,96 4.661.365,00 

M01 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016      

M08 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 137.972,62 3,94 137.972,62 3,94 3.500.000,00 

M08.1 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016   27.678,53 2,77 1.000.000,00 

M08.1 
O5 - Συνολική έκταση 

(εκτάρια) 
2014-2016     38,00 

M08.3 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016   110.294,09 5,51 2.000.000,00 

M08.5 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     500.000,00 

M08.5 
O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων 

δράσεων/πράξεων 
2014-2016     7,00 

M10 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 198.400,00 17,08   1.161.365,00 

M10.1 
O5 - Συνολική έκταση 

(εκτάρια) 
2014-2016   1.553,39 64,19 2.420,00 

 

Τομέας επικέντρωσης 6A 

FA/M Ονομασία δείκτη στόχου Περίοδος 
Based on approved 

(when relevant) 
Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) Στόχος 2023 

6A 

Σ20: Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται σε έργα που 
λαμβάνουν στήριξη (τομέας 

επικέντρωσης 6Α) 

2014-2016     

100,00 
2014-2015     

FA/M Δείκτης εκροών Περίοδος Committed Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) 
Προγραμματισμένες 

2023 

6A O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 137.277,00 0,92 137.277,00 0,92 15.000.000,00 

M04 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 137.277,00 0,92 137.277,00 0,92 15.000.000,00 

M04 O2 - Συνολική επένδυση 2014-2016   280.850,00 1,25 22.500.000,00 

M04 
O4 - Αριθμός υποστηριζόμενων 

εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων 
2014-2016     170,00 

 



Τομέας επικέντρωσης 6B 

FA/M Ονομασία δείκτη στόχου Περίοδος 
Based on approved 

(when relevant) 
Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) Στόχος 2023 

6B 

Σ23: Θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται σε έργα Leader 
που λαμβάνουν στήριξη 

(τομέας επικέντρωσης 6Β) 

2014-2016   4,00 20,00 

20,00 
2014-2015     

Σ22: Ποσοστό του αγροτικού 

πληθυσμού που επωφελείται 

από βελτιωμένες 
υπηρεσίες/υποδομές (τομέας 

επικέντρωσης 6Β) 

2014-2016     

46,19 
2014-2015     

Σ21: Ποσοστό του αγροτικού 
πληθυσμού που καλύπτεται από 

στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 

(τομέας επικέντρωσης 6Β) 

2014-2016   12,32 106,69 

11,55 
2014-2015     

FA/M Δείκτης εκροών Περίοδος Committed Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) 
Προγραμματισμένες 

2023 

6B O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 699.249,20 2,60 699.248,72 2,60 26.900.000,00 

M07 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     14.400.000,00 

M07.1 

M07.2 

M07.4 

M07.5 

M07.6 

M07.7 

M07.8 

O15 - Πληθυσμός που 

επωφελείται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες/υποδομές 

(πληροφορικής ή άλλες) 

2014-2016     400.000,00 

M07.2 
O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων 

δράσεων/πράξεων 
2014-2016     10,00 

M07.4 
O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων 

δράσεων/πράξεων 
2014-2016     5,00 

M07.5 
O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων 

δράσεων/πράξεων 
2014-2016     3,00 

M19 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016 699.249,20 5,59 699.248,72 5,59 12.500.000,00 

M19 
O18 - Πληθυσμός που 

καλύπτεται από ΟΤΔ 
2014-2016   106.723,00 106,72 100.000,00 

M19 
O19 - Αριθμός επιλεγμένων 

ΟΤΔ 
2014-2016   4,00 100,00 4,00 

M19.2 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016   163.150,72 1,72 9.500.000,00 

M19.3 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     500.000,00 

M19.4 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016   380.232,00 15,21 2.500.000,00 

 



Τομέας επικέντρωσης 6C 

FA/M Ονομασία δείκτη στόχου Περίοδος 
Based on approved 

(when relevant) 
Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) Στόχος 2023 

6C 

Σ24: Ποσοστό του αγροτικού 

πληθυσμού που επωφελείται 
από νέες ή βελτιωμένες 

υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) 

(τομέας επικέντρωσης 6Γ) 

2014-2016     

46,19 
2014-2015     

FA/M Δείκτης εκροών Περίοδος Committed Εκτέλεση (%) Realised Εκτέλεση (%) 
Προγραμματισμένες 

2023 

6C O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     600.000,00 

M07 O1 - Ολική δημόσια δαπάνη 2014-2016     600.000,00 

M07.3 

O15 - Πληθυσμός που 

επωφελείται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες/υποδομές 

(πληροφορικής ή άλλες) 

2014-2016     400.000,00 

M07.3 
O3 - Αριθμός υποστηριζόμενων 

δράσεων/πράξεων 
2014-2016     1,00 

 



Annex III  

Summary table of quantified results 

Result indicator name and unit 

(1) 

Target value 

(2) 

Main value 

(3) 

Secondary 

contribution 

(4) 

LEADER/CLLD 

contribution 

(5) 

Total RDP 

(6)=3+4+5 

R1 / Σ4: Ποσοστό γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων που 

λαμβάνουν στήριξη στο 
πλαίσιο του ΠΑΑ για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων 

με σκοπό την αναδιάρθρωση ή 
τον εκσυγχρονισμό (τομέας 

επικέντρωσης 2A) 

1,88 0,08 N/A 0,00 0,08 

Α2: Αλλαγή στη γεωργική 

παραγωγή των 
υποστηριζόμενων γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων/ΕΜΕ 

(ετήσια μονάδα εργασίας) 

(τομέας επικέντρωσης 2Α)* 

N/A     

R3 / Σ5: Ποσοστό γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων με 

επιχειρηματικό σχέδιο 

ανάπτυξης/επενδύσεις για 
νέους γεωργούς που 

λαμβάνουν στήριξη στο 
πλαίσιο του ΠΑΑ (τομέας 

επικέντρωσης 2B) 

0,77 0,04 N/A 0,00 0,04 

R4 / Σ6: Ποσοστό γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων που 

λαμβάνουν στήριξη για τη 
συμμετοχή τους σε συστήματα 

ποιότητας, τοπικές αγορές, 

βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού και 

ομάδες/οργανώσεις 

παραγωγών (τομέας 

επικέντρωσης 3A) 

4,12 0,00 N/A 0,00 0,00 

R5 / Σ7: Ποσοστό γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων που 

συμμετέχουν σε συστήματα 
διαχείρισης κινδύνου (τομέας 

επικέντρωσης 3Β) 

  N/A 0,00 0,00 

R6 / Σ8: Ποσοστό δασών ή 

λοιπών δασικών εκτάσεων 

που υπάγονται σε συμβάσεις 
διαχείρισης για τη στήριξη της 

βιοποικιλότητας (τομέας 

επικέντρωσης 4Α) 

7,76 0,00 N/A 0,00 0,00 

R7 / Σ9: Ποσοστό γεωργικής 

γης που υπάγεται σε 

συμβάσεις διαχείρισης για τη 

στήριξη της βιοποικιλότητας 
και/ή των τοπίων (τομέας 

επικέντρωσης 4Α) 

9,06 1,60 N/A 0,00 1,60 

R8 / Σ10: Ποσοστό της 

γεωργικής γης που υπάγεται 
σε συμβάσεις διαχείρισης για 

τη βελτίωση της διαχείρισης 

των υδάτων (τομέας 

επικέντρωσης 4Β) 

9,00 4,40 N/A 0,00 4,40 

R9 / Σ11: Ποσοστό της 
δασικής γης που υπάγεται σε 

συμβάσεις διαχείρισης για τη 

βελτίωση της διαχείρισης των 
υδάτων (τομέας επικέντρωσης 

4Β) 

7,76 0,00 N/A 0,00 0,00 



R10 / Σ12: Ποσοστό της 

γεωργικής γης που υπάγεται 

σε συμβάσεις διαχείρισης για 
τη βελτίωση της διαχείρισης 

του εδάφους και/ή της 

πρόληψης της διάβρωσης του 
εδάφους (τομέας 

επικέντρωσης 4Γ) 

20,64 7,77 N/A 0,00 7,77 

R11 / Σ13: Ποσοστό της 

δασικής γης που υπάγεται σε 

συμβάσεις διαχείρισης για τη 
βελτίωση της διαχείρισης του 

εδάφους και/ή την πρόληψη 

της διάβρωσης του εδάφους 

(τομέας επικέντρωσης 4Γ) 

7,76 0,00 N/A 0,00 0,00 

R12 / Σ14: Ποσοστό 

αρδευόμενης γης που 

εντάσσεται σε πιο αποδοτικό 
αρδευτικό σύστημα (τομέας 

επικέντρωσης 5Α) 

41,37 0,00 N/A 0,00 0,00 

Α13: Αύξηση της 

αποδοτικότητας ως προς τη 

χρήση ύδατος στη γεωργία σε 
υποστηριζόμενα έργα του 

ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 

5A)* 

N/A     

Α14: Αύξηση της 
αποδοτικότητας ως προς τη 

χρήση ενέργειας στη γεωργία 

και τη μεταποίηση τροφίμων 
σε υποστηριζόμενα έργα του 

ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 

5Β)* 

N/A     

Α15: Ανανεώσιμη ενέργεια 
παραγόμενη από 

υποστηριζόμενα έργα (τομέας 

επικέντρωσης 5Γ)* 

N/A     

R16 / Σ17: Ποσοστό ΜΖΚ 

που συνδέεται με επενδύσεις 
στη διαχείριση του ζωικού 

κεφαλαίου με σκοπό τη 

μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και/ή 

αμμωνίας (τομέας 

επικέντρωσης 5Δ) 

7,47 0,00 N/A 0,00 0,00 

R17 / Σ18: ποσοστό της 
γεωργικής γης που υπάγεται 

σε συμβάσεις διαχείρισης με 

στόχο τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας 

(τομέας επικέντρωσης 5Δ) 

 0,00 N/A 0,00 0,00 

Α18: Μειωμένες εκπομπές 

μεθανίου και υποξειδίου του 

αζώτου (τομέας επικέντρωσης 

5Δ)* 

N/A     

Α19: Μειωμένες εκπομπές 

αμμωνίας (τομέας 

επικέντρωσης 5Δ)* 

N/A     

R20 / Σ19: Ποσοστό της 

γεωργικής και της δασικής γης 

που υπάγεται σε συμβάσεις 
διαχείρισης οι οποίες 

συμβάλλουν στη δέσμευση 

και τη διατήρηση του 
διοξειδίου του άνθρακα 

(τομέας επικέντρωσης 5Ε) 

0,60 0,32 N/A 0,00 0,32 

R21 / Σ20: Θέσεις εργασίας 

που δημιουργούνται σε έργα 

που λαμβάνουν στήριξη 

100,00  N/A 4,00 4,00 



(τομέας επικέντρωσης 6Α) 

R22 / Σ21: Ποσοστό του 

αγροτικού πληθυσμού που 

καλύπτεται από στρατηγικές 
τοπικής ανάπτυξης (τομέας 

επικέντρωσης 6Β) 

11,55 12,32 N/A  12,32 

R23 / Σ22: Ποσοστό του 

αγροτικού πληθυσμού που 
επωφελείται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες/υποδομές (τομέας 

επικέντρωσης 6Β) 

46,19 0,00 N/A 0,00 0,00 

R24 / Σ23: Θέσεις εργασίας 

που δημιουργούνται σε έργα 
Leader που λαμβάνουν 

στήριξη (τομέας 

επικέντρωσης 6Β) 

20,00 4,00 N/A  4,00 

R25 / Σ24: Ποσοστό του 
αγροτικού πληθυσμού που 

επωφελείται από νέες ή 

βελτιωμένες 
υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) 

(τομέας επικέντρωσης 6Γ) 

46,19 0,00 N/A 0,00 0,00 

 


