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1. TITLE OF THE RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME

Cyprus Rural Development Programme 2014-2020 / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020

1.1. Amendment

1.1.1. Type of amendment R.1305/2013

c. Decision Article 11(b)

1.1.2. Amendment modifying information provided in the PA 

• a. Amendments under Article 30(2) of R.1303/2013

1.1.3. Amendment related to the third sub-paragraph of Article 4(2) of R.808/2014 (not 
counting against the limits set in that Article):

• c. Performance review
• f. Changes related to the introduction of the new ANC delimitation

1.1.4. Consultation of the monitoring committee (Article 49(3) of R.1303/2013)
1.1.4.1. Date

1.1.4.2. Opinion of the monitoring committee

Τα μέλη την Επιτροπής Παρακολούθησης ενέκριναν την 3η τροποποίηση μέσω 
γραπτής διαδικασίας. 
Συγκεκριμένα, η Διαχειριστική Αρχή απέστειλε ηλεκτρονικά την πρόταση της για την 
3η τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στις 22 
Νοεμβρίου 2018 ζητώντας τις απόψεις των μελών μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2018. Δεν 
υπήρξε αρνητική ψήφος από κανένα μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης.
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1.1.5. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014
1.1.5.1. 1. Εισαγωγή στο ΠΑΑ της νέας οριοθέτησης των περιοχών με Φυσικούς Περιορισμούς (ANC 
delimitation) 

1.1.5.1.1. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

Η αλλαγή αυτή πραγματοποιείται ως αποτέλεσμα της κανονιστικής υποχρέωσης για 
αναθεώρηση του καταλόγου των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς η οποία 
προβλέπεται στα άρθρα 31 και 32 του Κανονισμού 1305/2013. Σύμφωνα με την 
υποχρέωση, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται το αργότερο μέχρι το 2019 να 
αναθεωρήσουν τους υφιστάμενους καταλόγους των περιοχών με φυσικά 
μειονεκτήματα. Η Κύπρος έχει ετοιμάσει την μελέτη επανακαθορισμού των περιοχών 
αυτών.
Από την 1η Ιανουαρίου 2019 ισχύει ο αναθεωρημένος κατάλογος των επιλέξιμων 
περιοχών ο οποίος βασίζεται στη σχετική μελέτη οριοθέτησης που ολοκληρώθηκε 
εντός τον Οκτώβριο του 2018 (Παράρτημα IV). Η μελέτη περιλαμβάνει δύο στάδια:
α) το πρώτο στάδιο οριοθέτησης λαμβάνει υπόψη το κριτήριο της ξηρασίας με βάση 
το οποίο όλες οι κοινότητες κατατάσσονται ως περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα.
β) το δεύτερο στάδιο οριοθέτησης (fine tuning) προβλέπει τον αποκλεισμό των 
Κοινοτήτων που έχουν ξεπεράσει τα μειονεκτήματα του 1ου σταδίου οριοθέτησης. 
Στα πλαίσια του 2ου σταδίου έχουν χρησιμοποιηθεί τρία κριτήρια: ι) έχουν 
αφαιρεθεί οι αστικές περιοχές σύμφωνα με την ισχύουσα κατηγοριοποίηση που 
εφαρμόζεται στην Κύπρο, ιι) έχουν αφαιρεθεί οι περιοχές με κυβερνητικά υδατικά 
έργα και ιιι) έχουν αφαιρεθεί περιοχές που θεωρούνται ότι έχουν αυξημένη γεωργική 
δραστηριότητα.
Ταυτόχρονα με την αναθεώρηση του καταλόγου κρίνεται σκόπιμη και η τροποποίηση 
του ποσού ενίσχυσης στα Καθεστώτα 13.2 και 13.3 αφού με την νέα οριοθέτηση 
αυξάνονται οι δυνητικά επιλέξιμες εκτάσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη 
μείωσης του ποσού ενίσχυσης. 
Συγκεκριμένα οι εκτάσεις στο Καθεστώς 13.2 αυξάνονται από 77.067 εκτάρια σε 
91.151 εκτάρια (αύξηση 18,2% ) ενώ στο Καθεστώς 13.3 οι εκτάσεις μειώνονται 
ελαφρώς από 6.392 εκτάρια σε 5.397 εκτάρια (μείωση 15,5%). Συγκεντρωτικά 
παρατηρείται αύξηση της έκτασης των Καθεστώτων 13.2 και 13.3 κατά 15,6%.     
Η αναθεωρημένη ενίσχυση για τις κατηγορίες 13.2 και 13.3 ανέρχεται στα 55 € / ha 
(αντί 70  € / ha) για τις εκτάσεις μέχρι 10 εκτάρια. Παρατηρείται, δηλαδή, μείωση 
ύψους 21% στο ύψος της ενίσχυσης.
Ακολούθως εφαρμόζεται σύστημα κλιμακωτής μείωσης ως ακολούθως:
Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις με έκταση: 
Μεγαλύτερη από 10 έως και 30 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 50 ευρώ / 
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εκτάριο
Μεγαλύτερη από 30 έως και 50 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 45 ευρώ / 
εκτάριο
Μεγαλύτερη από 50 έως και 100 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 41 ευρώ / 
εκτάριο
Μεγαλύτερη από 100 εως και 300 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 37 ευρώ 
/εκτάριο 
Για εκτάσεις μεγαλύτερες από 300 εκτάρια δεν παρέχεται ενίσχυση. 
Για τις περιοχές που δεν περιλαμβάνονται πλέον στο νέο κατάλογο εφαρμόζεται 
σταδιακή μείωση της ενίσχυσης (phasing out) ως ακολούθως:
Για το έτος 2019
45 € / ha ανά γεωργική εκμετάλλευση.
Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις με έκταση: 
Μεγαλύτερη από 10 έως και 30 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα  40 ευρώ / 
εκτάριο
Μεγαλύτερη από 30 έως και 50 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 36 ευρώ / 
εκτάριο
Μεγαλύτερη από 50 έως και 100 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 33 ευρώ / 
εκτάριο
Μεγαλύτερη από 100 έως και 300 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 30 ευρώ 
εκτάριο  
Για εκτάσεις μεγαλύτερες από 300 εκτάρια δεν παρέχεται ενίσχυση. 
Για το έτος 2020
35 € / ha ανά γεωργική εκμετάλλευση
Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις με έκταση: 
μεγαλύτερη από 10 έως και 30 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα  32 ευρώ /  
εκτάριο
μεγαλύτερη από 30 έως και 50 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 29 ευρώ / 
εκτάριο
μεγαλύτερη από 50 έως και 100 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 27 ευρώ / 
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εκτάριο
μεγαλύτερη από 100 έως και 300 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 25 ευρώ / 
εκτάριο  
Για εκτάσεις μεγαλύτερες από 300 εκτάρια παρέχεται μηδενική ενίσχυση. 
Σημειώνεται τέλος ότι έχει εισαχθεί σύστημα κλιμακωτής μείωσης και στο καθεστώς 
13.1 χωρίς ωστόσο να διαφοροποιείται η ενίσχυση για τις εκτάσεις κάτω των 10 
εκταρίων (140 ευρώ). Η ενίσχυση για τις εκτάσεις πέραν των 10 εκταρίων 
καθορίζεται ως εξής:
μεγαλύτερη από 10 έως και 30 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα  126 ευρώ / 
εκτάριο
μεγαλύτερη από 30 έως και 50 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 113 ευρώ / 
εκτάριο
μεγαλύτερη από 50 έως και 100 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 102 ευρώ / 
εκτάριο
μεγαλύτερη από 100 έως και 300 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 92 ευρώ / 
εκτάριο  
Για εκτάσεις μεγαλύτερες από 300 εκτάρια δεν παρέχεται ενίσχυση. 
 

1.1.5.1.2. Expected effects of the amendment

Με την αλλαγή αναμένεται να υπάρχει πλέον καλύτερη στόχευση στην παροχή των 
ενισχύσεων στις περιοχές που πραγματικά έχουν ανάγκη από την εξισωτική 
αποζημίωση που παρέχει το Μέτρο 13

1.1.5.1.3. Impact on the change on indicators

Η νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς οδηγεί σε τροποποίηση 
του δείκτη έκταση για το Καθεστώς 13.2 στην Προτεραιότητα 4. Η έκταση απο 
80.146 εκτάρια τροποποιήθηκε σε 91.151 εκτάρια.
Αντίστοιχη τροποποίηση γίνεται και για το Καθεστως 13.3 όπου η έκταση 
διαμορφώνεται σε 5.397 εκτάρια από 3.244 εκτάρια.
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Ο δείκτης της δημόσιας δαπάνης του Μέτρου 13 αυξάνεται κατά 3 εκ., ευρώ, δηλαδή 
από 38 εκ. ευρώ σε 41 εκ. ευρώ.

1.1.5.1.4. Relationship between the change and the PA

Δεν εφαρμόζεται

1.1.5.2. 2. Άυξηση ποσού ενίσχυσης στο Μ14

1.1.5.2.1. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

Από την 1η προκήρυξη του Μέτρου 14 διαφάνηκε ότι το ενδιαφέρον των 
αιγοπροβατοτρόφων δεν ήταν το αναμενόμενο.
Το Μέτρο 14 προκηρύχθηκε το 2017 με ποσό προκήρυξης 4.000.000 ευρώ. Είχαν 
υποβληθεί 209 αιτήσεις ενώ μετά την επεξεργασία των αιτήσεων εγκρίθηκαν 153 
αιτήσεις. Οι εγκρίσεις αντιστοιχούν σε ποσό ενίσχυσης 800.000 ευρώ.    
Η μειωμένη συμμετοχή οφείλεται κυρίως στους ακόλουθους τρεις λόγους:
1) Το εγχειρίδιο εφαρμογής τους μέτρου προβλέπει την τήρηση πολλών διαδικασιών 
και κυρίως την σχολαστική τήρηση μητρώων.
2) Οι πρόνοιες του μέτρου δεν ήταν απόλυτα κατανοητές στους κατόχους 
αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων με δεδομένο ότι το Μέτρο 14 προκηρύχθηκε 
για πρώτη φορά το 2017.
3) Το ύψος της ενίσχυσης 12,25 ευρώ ανά ζώο (για την τήρηση όλων των δράσεων) 
είναι μικρότερο από το πραγματικό κόστος που προκύπτει από την τήρηση των 
δράσων.
Για τα σημεία 1) και 2) πιο πάνω γίνονται ήδη ενέργειες βελτίωσης του εγχειριδίου 
εφαρμογής ενόψει της νέας προκήρυξης που προγραμματίζεται για το 2019 ενώ 
αναμένεται να διευρυνθεί η εκστρατεία προώθησης του Μέτρου και ενημέρωσης των 
δυνητικών δικαιούχων για τις πρόνοιες του Μέτρου.
Σε ότι αφορά, την διαπίστωση ότι το ύψος ενίσχυσης είναι μειωμένο σε σχέση με το 
πραγματικό κόστος, διαφαίνεται ότι κατά τον υπολογισμό της ενίσχυσης λήφθηκαν 
υπόψη μόνο δαπάνες που αφορούν εργατικό κόστος που σχετίζεται με τις 
χειρονακτικές εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των δράσεων. Δεν 
λήφθηκε υπόψη το κόστος συναλλαγής (transaction cost), το οποίο συνδέεται άμεσα 
με την τήρηση των δράσεων αλλά δεν εκφράζεται μέσα από χειρονακτική εργασία.
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Για την αποτελεσματική τήρηση των δράσεων απαιτείται όπως οι δικαιούχου 
προβαίνουν σε μια σειρά πρόσθετων ενεργειών όπως η συλλογή πληροφόρησης, η 
πρόσβαση και κατανόηση εξειδικευμένης γνώσης, η προετοιμασία ειδικού πλάνου 
για την διενέργεια των δράσεων. Αυτό το πρόσθετο κόστος δεν αναγνωρίζεται και 
δεν προσμετράτε στο υφιστάμενο ποσό ενίσχυσης.
Το καθοδηγητικό έγγραφο της ΕΕ για το Μέτρο 14 (measure fiche) προβλέπει την 
δυνατότητα για την κάλυψη κόστους συναλλαγής μέχρι 20% του ύψους ενίσχυσης για 
την τήρηση των δράσεων.
Η Διαχειριστική Αρχή λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον βαθμό 
δυσκολίας που συνοδεύει τις δράσεις ευημερίας που προβλέπει το μέτρο, εισηγείται 
όπως το ποσό ενίσχυσης αυξηθεί κατά 20% ώστε να καλύψει το αυξημένο κόστος 
συναλλαγής. 
Ως αποτέλεσμα το συνολικό ποσό ενίσχυσης για την τήρηση και των τεσσάρων 
δράσεων αυξάνεται από 12,25 ευρώ σε 14,7 ευρώ ανά ζώο, ποσό που αντιστοιχεί 
σε 98 ευρώ ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ).
Σημειώνεται ότι το μέγιστο ποσό ενίσχυσης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του 
Κανονισμού 1305/2013 μπορεί να ανέλθει στα 500 ευρώ ανά ΜΖΚ.
Η σχετική αλλαγή στο κείμενο του Μέτρου 14 φαίνεται στο κεφάλαιο 8.2.12.3.1.8 
"Ποσά και ποσοστά στήριξης".
Στο Παράρτημα VI περιλαμβάνεται βεβαίωση από ανεξάρτητο φορέα σύμφωνα με το 
άρθρο 62(2) του Κανονισμού 1305/2013.
 

1.1.5.2.2. Expected effects of the amendment

Αύξηση του ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μέτρο 14 από τους 
αιγοπροβατοτρόφους λόγω της αύξησης του ποσού ενίσχυσης και της αναγνώρισης 
του πρόσθετου κόστους που εξυπακούει η τήρηση των δράσεων.

1.1.5.2.3. Impact on the change on indicators

Οι δείκτες δεν επηρεάζονται.
Ο δείκτης "δημόσια δαπάνη" του Μέτρου 14 δεν τροποποιείται αφού οι αλλαγές που 
προτείνονται έχουν ως πρώτιστο στόχο την επίτευξη της αρχικής στοχοθέτησης.
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Η αύξηση του ποσού ενίσχυσης κατά 20% δεν θα επηρεάσει την συνολική δημόδια 
δαπάνη αφού η μέχρι σήμερα συμμετοχή στο μέτρο ήταν κατώτερη των 
προσδοκιών. 

1.1.5.2.4. Relationship between the change and the PA

Δεν εφαρμόζεται

1.1.5.3. 3. Αύξηση ποσού ενίσχυσης στο Καθεστώς 10.1.9 (παραδοσιακές φυλές ζώων)

1.1.5.3.1. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

Μετά από επανεξέταση του ποσού ενίσχυσης του Καθεστώτος 10.1.9 διαφάνηκε ότι 
το ποσό των 240 ευρώ ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου χρήζει αναθεώρησης με 
τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες διατήρησης των ντόπιων 
φυλών. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και κυρίως η παρατεταμένη 
ανομβρία που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο καθιστούν την 
διατήρηση των ντόπιων φυλών ακόμη πιο δύσκολη για τους κτηνοτρόφους. Έχει 
διαφανεί ότι χωρίς αύξηση του ποσού ενίσχυσης, η διατήρηση των ζώων 
καθίσταται αμφίβολη.
Ως αποτέλεσμα η Διαχειριστική Αρχή αποφάσισε την επανεξέταση των 
υπολογισμών ώστε να αντιπροσωπεύουν καλύτερα τις πραγματικές συνθήκες που 
βιώνουν οι εκτροφείς σε σχέση με την διατήρηση των ζώων. Η επανεξέταση αυτή 
οδήγησε στην αύξηση του ποσού ενίσχυσης στα 280 ευρώ ανά Μονάδα Ζωικού 
Κεφαλαίου (από 240 ευρώ).
Η σχετική αλλαγή στο κείμενο του Καθεστώτος 10.1.9 φαίνεται στο κεφάλαιο 
8.2.8.3.11.8 "Ποσά και ποσοστά στήριξης".
Σημειώνεται ότι η ακρίβεια και η ορθότητα των υπολογισμών επιβεβαιώθηκαν από 
φορέα λειτουργικά ανεξάρτητο (Ινστιτούτο Κύπρου). Επισυνάπτεται η σχετική 
βεβαίωση στο Παράρτημα VI.  
 

1.1.5.3.2. Expected effects of the amendment

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην διατήρηση του αριθμού 
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ζώων των ντόπιων φυλών που εκτρέφονται στην Κύπρο και θα αποτρέψει τυχόν 
δυσάρεστες καταστάσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο τον στόχο του Υπουργείου για 
διατήρηση των ντόπιων φυλών.
 

1.1.5.3.3. Impact on the change on indicators

Δεν επηρεάζεται ο δείκτης στον Πίνακα 11.4.1 αφού η αύξηση του ποσού ενίσχυσης 
έχει ως στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής στο μέτρο ώστε να διατηρηθεί ο 
δείκτης όπως καθορίστηκε αρχικά. 

1.1.5.3.4. Relationship between the change and the PA

Δεν εφαρμόζεται

1.1.5.4. 4. Βελτίωση προνοιών Καθεστώτος Μ 1.3

1.1.5.4.1. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

Από την 1η προκήρυξη του Καθεστώτος 1.3, διαφάνηκε ότι ο ελάχιστος αριθμός 
ημερών εκπαίδευσης (8 μέρες) για τη Δράση Β είναι ιδιαίτερα ψηλός. Ο ελάχιστος 
αριθμός των 8 ημερών οδηγεί στις πιο κάτω δυσκολίες:
α) οι εκπαιδευόμενοι γεωργοί αδυνατούν να εγκαταλείψουν την γεωργική ή 
κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση για τόσο χρονικό διάστημα
β) οι οργανισμοί υποδοχής δεν προτιμούν πολυήμερες εκπαιδεύσεις αφού 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την ετοιμασία ενός προγράμματος κατάρτισης 
τουλάχιστον 8 ημερών.
Με την προτεινόμενη αλλαγή οι ελάχιστες μέρες μειώνονται από 8 σε 4. Το ανώτατο 
όριο των 15 ημερών διατηρείται ως έχει.
Οι σχετικές αλλαγές γίνονται στα κεφάλαια 8.2.1.3.3.1 " Περιγραφή του τύπου 
πράξης" και 8.2.1.6 "Ειδικές πληροφορίες για το μέτρο".  
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1.1.5.4.2. Expected effects of the amendment

Με την προτεινόμενη αλλαγή αναμένεται να αυξηθεί το ενδιαφέρον των γεωργών για 
συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις στα πλαίσια του Καθεστώτος 1.3, ιδιαίτερα από κατά 
κύριο επάγγελμα γεωργούς καθώς και από αρχηγούς κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων. Σημειώνεται ότι οι αρχηγοί κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 
επιδιώκουν να μην προχωρούν σε πολυήμερες απουσίες από την εκμετάλλευση ώστε 
να διασφαλίζουν την αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία της 
κτηνοτροφικής μονάδας. Η μείωση των ελάχιστων ημερών εκπαίδευσης από 8 μέρες 
σε 4 μέρες θα δώσει περαιτέρω κίνητρο για συμμετοχή στις εκπαιδευτικές 
αποστολές.

1.1.5.4.3. Impact on the change on indicators

Δεν εφαρμόζεται

1.1.5.4.4. Relationship between the change and the PA

Δεν εφαρμόζεται

1.1.5.5. 5. Τροποποίηση Κεφαλαίου 10 - Ανακατανομές πόρων

1.1.5.5.1. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

Μεταφορά 3 εκ. ευρώ από Μ12 σε Μ13 

Ο προϋπολογισμός Μ12 απο 4.000.000 ευρώ γίνεται 1.000.000 ευρώ και ο προϋπολογισμός του Μ13 απο 
38.000.000 ευρώ γίνεται 41.000.000 ευρώ

Και τα δύο Μέτρα συνεισφέρουν στην προτεραιότητα 4

Μέτρο 12
Το Μέτρο 12 προκηρύσσεται ετήσια από το 2016. Το ενδιαφέρον του κοινού για 
συμμετοχή στο Μέτρο ήταν ιδιαίτερα χαμηλό παρά τις εντατικές προσπάθειες όλων 
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για προώθηση του Μέτρου στους δυνητικούς 
δικαιούχους. Πιο κάτω παρουσιάζονται οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανά έτος.
Έτος 2016
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12 αιτήσεις
212.06 αιτούμενη έκταση
18.714 ευρώ αιτούμενο ποσό
Έτος 2017

19 αιτήσεις
325.57 αιτούμενη έκταση
28.008 ευρώ αιτούμενο ποσό
Έτος 2018

138 αιτήσεις
740,62 αιτούμενη έκταση
64.439 ευρώ αιτούμενο ποσό
Η Διαχειριστική Αρχή από το έτος 2017 βλέποντας το μειωμένο ενδιαφέρον για 
συμμετοχή στο Καθεστώς προχώρησε σε μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης του 
κοινού για τις δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Μέτρου 12. Πιο 
συγκεκριμένα το 2017 διοργανώθηκαν τοπικές ενημερωτικές συναντήσεις και 
προβλήθηκε ραδιοφωνική διαφήμιση για την προκήρυξη του Μ12. Το 2018 
πραγματοποιήθηκαν πιο στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και αποστάληκαν 
επιστολές σε όλους του κάτοχους γεωργικής εκτάσεις σε περιοχές Natura για τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης. Παρόλη την ενημέρωση το ενδιαφέρον του κοινού 
παρέμεινε χαμηλό.
Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι συνολικές μέχρι σήμερα δεσμεύσεις που ανέρχονται 
σε 111.161 ευρώ  για 3 έτη και το γεγονός ότι το Μέτρο δύναται να προκηρυχθεί 
ακόμα 4 έτη (2019-2022), διαφαίνεται ότι παρουσιάζεται μεγάλη εξοικονόμηση από 
τον αρχικό προϋπολογισμό (4.000.000 ευρώ)
Με την υποβληθείσα τροποποίηση προτείνεται όπως μεταφερθούν 3.000.000 ευρώ 
απο το Μέτρο 12 στο Μέτρο 13 που παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον 
συνυπολογίζοντας και την αυξημένη έκταση στο Καθεστώς 13.2 συνέπεια του 
επανακαθορισμού των μειονεκτικών περιοχών.
Αφαιρώντας τις μέχρι σήμερα δεσμεύσεις (110.000 ευρώ) από το αναθεωρημένο 
ποσό του Μέτρου 12 (1.000.000 ευρώ), εξακολουθεί να παραμένει προς αξιοποίηση 
ένα αξιοσημείωτο ετήσιο ποσό (222.500 ευρώ). Λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο όρο 
ενίσχυσης για κάθε εκτάριο (133 ευρώ / εκτάριο), διαφαίνεται ότι  με το 
αναθεωρημένο ποσό του Μέτρου η ετήσια ενισχυόμενη έκταση μπορεί να ανέλθει 
στα 1.672 εκτάρια. Η έκταση αυτή είναι κατά πολύ μεγαλύτερη μεγαλύτερη από την 
μέχρι σήμερα συμμετοχή. Δηλαδή, παραμένουν στο Μέτρο 12 επαρκή ποσά για να 
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καλύψουν όχι μόνο τις πληρωμές που αντιστοιχούν στο υφιστάμενο ενδιαφέρον για 
συμμετοχή στο Μέτρο 12 αλλά και σε μια πιθανή αύξηση του ενδιαφέροντος από 
τους δυνητικούς δικαιούχους. Νοείται ότι οι προσπάθειες της Διαχειριστικής Αρχής 
και των άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών για προώθηση του Μέτρου 12 θα 
συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό και τα επόμενα έτη. 
Μεταφορά 550.000 ευρώ από Καθεστώς 1.1 στο Καθεστώς 1.3

Στόχος της τροποποίησης είναι η μεταφορά επιπρόσθετων πιστώσεων στο 
Καθεστώς για πραγματοποίηση επιπρόσθετων προκηρύξεων.
Ο προϋπολογισμός του Καθεστώτος 1.1 απο 1.350.000 ευρώ γίνεται  800.000 ευρώ και ο προϋπολογισμός 
του Καθεστώτος 1.3 απο 350.000 ευρώ σε 900.000 ευρώ

Το Καθεστώς 1.1 έχει προϋπολογισμό 1.350.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του Καθεστώτος 
πραγματοποιείται μια σειρά από εκπαιδεύσεις που απευθύνονται τόσο σε 
δικαιούχους του ΠΑΑ όσο και σε άλλους ενδιαφερόμενους γεωργούς. Πιο 
συγκεκριμένα τα έτη 2016, 2017 και 2018 πραγματοποιήθηκαν 68 εκπαιδεύσεις στις 
οποίες συμμετείχαν 1484 γεωργοκτηνοτρόφοι.  Παρόλα αυτά οι εκπαιδεύσεις 
πραγματοποιούνται κυρίως από λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας στις 
εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωργίας με αποτέλεσμα να μην έχουν υψηλές 
απαιτήσεις σε πιστώσεις. Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του Καθεστώτος 1.1 
πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 56.000 ευρώ και οι συνολικές πληρωμές δεν 
αναμένεται να ξεπεράσει τις 500.000 ευρώ.
Το Καθεστώς 1.3 έχει προϋπολογισμό 350.000 ευρώ. Κατά την πρώτη προκήρυξη 
του Καθεστώτος το ενδιαφέρον του αγροτικού κόσμου ήταν πολύ ψηλό και 
εγκρίθηκαν 10 αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 330.000. Στόχος της 
τροποποίησης είναι η μεταφορά επιπρόσθετων πιστώσεων στο Καθεστώς για 
πραγματοποίηση ακόμη 2 προκηρύξεων.

1.1.5.5.2. Expected effects of the amendment

Η προτεινόμενη μεταφορά ποσού στο Μ13 βελτιώνει την στόχευση των ενισχύσεων 
σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, οι οποίες έχουν αναδειχθεί μέσα από μια 
εντελώς πρόσφατη μελέτης η οποία βασίζεται σε μεθοδολογία προτεινόμενη από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Η προτεινόμενη μεταφορά ποσών στο Καθεστώς 1.3 διατηρεί τον ίδιο 
προσανατολισμό ως προς την παροχή διάχυση της γνώσης στους γεωργούς, ωστόσο 
αυξάνει την πρόσβαση και ενημέρωση των εκπαιδευόμενων σε καινοτόμες 
πρακτικές σχετικά με ένα ευρύτερο φάσμα θεματολογίας. Επιτυγχάνεται ένας 
ευρύτερος ορίζοντας απόκτησης γνώσης και δεξιοτήτων ενώ προωθείται η επιτόπια 
απόκτηση πρακτικής γνώσης με ανεξάντλητες δυνατότητες. Παράλληλα, η 
συμμετοχή των γεωργών ως οργανωμένα σύνολα και όχι ως μεμονωμένα άτομα 



23

ενθαρρύνει την συνεργασία και την δικτύωση μεταξύ των γεωργών.   
Τέλος, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα συμβάλουν στην πλήρη απορρόφηση 
πόρων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Πιο συγκεκριμένα 
μεταφέρονται πιστώσεις από Μέτρα που παρουσιάζουν χαμηλό ενδιαφέρον για 
συμμετοχή σε Μέτρα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
 
 
 
 
 

1.1.5.5.3. Impact on the change on indicators

Η μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των Καθεστώτων 1.1 και 1.3 είχε ως αποτέλεσμα 
την τροποποιήση του δείκτη δημόσιας δαπάνης στο Καθεστώς 1.1.
Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές στο Κεφάλαιο 11:

• Στην προτεραιότητα 2Α η δημόσια δαπάνη μειώνεται σε 200.000 ευρώ απο 
400.000 ευρώ,

• στην προτεραιότητα 3Α η δημόσια δαπάνη μειώνεται απο 300.000 ευρώ σε 
50.000 ευρώ,

• στην προτεραιότα 5Α απο 100.000 ευρώ σε 50.000 ευρώ και τέλος 
• στην προτεραιότητα 5Β σε 50.000 απο 100.000 ευρώ.  

Στο Μέτρο 12.1 τροποποιείται ο δείκτης εκροών της συνολικής έκτασης από 3.691 
εκτάρια σε 1.691 εκτάρια καθώς και ο δείκτης εκροών "συνολικός προϋπολογισμός" 
από 4.000.000 ευρώ σε 1.000.000 ευρώ. Από το 1.000.000 ευρώ που διατηρείται στο 
Μ12 αν αφαιρέσουμε τις 110.000 ευρώ δεσμεύσεις παραμένουν 222.500 
ευρώ ετησίως για κάθε έτος. Ο μέσος όρος που λαμβάνει το κάθε εκτάριο ανέρχεται 
στα 133 ευρώ άρα και η ενισχυόμενη έκταση ετησιώς θα ανέρχεται στα 1.672 
εκτάρια.
Στο Μέτρο 13 τροποποίειται ο δείκτης εκροών της συνολικής έκτασης στο 
Καθεστώς 13.2 λόγω αύξησης του αριθμού των επιλέξιμων κοινοτήτων με βάση τη 
μελέτη οριοθέτησης των μειονεκτικών περιοχών από 80.146 εκτάρια σε 91.151 
εκτάρια, ο δείκτης εκροών της συνολικής έκτασης στο Καθεστώς 13.3 από 3.244 
εκτάρια σε 5.397 εκτάρια καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου 13 
απο 38.000.000 ευρώ σε 41.000.000 ευρώ.
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1.1.5.5.4. Relationship between the change and the PA

Θα πραγματοποιηθούν οι ανάλογες τροποποιήσεις στην ΣΕΣ στην επόμενη της 
τροποποίηση. Συγκεκριμένα θα επικαιροποιηθεί ο ενδεικτικός χρηματοδοτικός 
πίνακας ανά θεματική προτεραιότητα.

1.1.5.6. 6. Τροποποίηση στο Κεφάλαιο 11 - Άλλες αλλαγές στους δείκτες

1.1.5.6.1. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

1. Αποτύπωση της δευτερογενούς επίδρασης του Καθεστώτος 3.1 στην περιοχή 
εστίασης 4
Σύμφωνα με σύσταση του ανεξάρτητου αξιολογητή θα πρέπει 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.  Η εν λόγω τροποποίηση θα 
συμβάλει στην καλύτερη αποτύπωση των επιπτώσεων του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020.
Η τροποποίηση παρουσιαζέται στον πίνακα 11.3 "Δευτερογενής Επίδραση".
2. Τροποποίηση των δεικτών του Μέτρου 12.1
Σε συνέχεια της μεταφοράς πιστώσεων από το Μέτρο 12 στο Μέτρο 13 (σημείο 2 τροποποίησης) 
μειώθηκαν οι δείκτες της έκτασης και του προϋπολογισμού του Μ12. Πιο συγκεκριμένα η έκταση 
απο 3.691 εκτάρια μειώθηκε σε 1.672 εκτάρια και ο προϋπολογισμός απο 4.000.000 
ευρώ σε 1.000.000 ευρώ.
3. Τροποποίηση των δεικτών του Μέτρου 13
Σε συνέχεια της μεταφοράς πιστώσεων απο το Μέτρο 12 στο Μέτρο 13 και της νέας οριοθέτησης 
των μειονεκτικών περιοχών (σημεία 1 και 2 τροποποίησης) αυξήθηκαν οι δείκτες της έκτασης και του 
προϋπολογισμού του  Καθεστώτος 13.2. Πιο συγκεκριμένα η έκταση του Καθεστώτος 13.2 
απο 80.146 εκτάρια αύξηθηκε σε 91.151 εκτάρια, το Καθεστώς 13.3 τροποποιήθηκε 
από 3.244 εκτάρια σε 5.397 εκτάρια. Τέλος, ο προϋπολογισμός του Μ13 απο 
38.000.000 ευρώ σε 41.000.000 ευρώ
4. Τροποποίηση του δείκτη συνολική ενισχυόμενη έκταση του Μέτρου 11
Κατα την ετοιμασία του Προγράμματος η ένισχυόμενη έκταση του Μέτρου 11 
καταγράφηκε σε δεκάρια αντί σε εκτάρια. Πιο συγκεκρίμενα στο Καθεστώς 11.1 απο 
10.660 εκτάρια διορθώθηκε σε 1.066 εκτάρια και στο Καθεστώς 11.2 απο 30.340 
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εκτάρια σε 3.340 εκτάρια.
5. Η μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των Καθεστώτων 1.1 και 1.3 είχε ως αποτέλεσμα 
την τροποποιήση του δείκτη δημόσιας δαπάνης στο Καθεστώς 1.1.
Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές στο Κεφάλαιο 11:

• Στην προτεραιότητα 2Α η δημόσια δαπάνη μειώνεται σε 200.000 ευρώ απο 
400.000 ευρώ,

• στην προτεραιότητα 3Α η δημόσια δαπάνη μειώνεται απο 300.000 ευρώ σε 
50.000 ευρώ,

• στην προτεραιότα 5Α απο 100.000 ευρώ σε 50.000 ευρώ και τέλος 
• στην προτεραιότητα 5Β σε 50.000 απο 100.000 ευρώ.  

 

1.1.5.6.2. Expected effects of the amendment

Καλύτερη αποτύπωση των αποτελεσμάτων απο την εφαρμογή των Μέτρων του 
Προγράμματος

1.1.5.6.3. Impact on the change on indicators

Περιγράφεται πιο πάνω. 

1.1.5.6.4. Relationship between the change and the PA

Θα πραγματοποιηθούν οι ανάλογες τροποποιήσεις στην ΣΕΣ στην επόμενη της 
τροποποίηση. Συγκεκριμένα θα επικαιροποιηθεί ο ενδεικτικός χρηματοδοτικός 
πίνακας ανά θεματική προτεραιότητα.
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1.1.5.7. 7. Αναλογική μείωση του ποσού του ΕΑΔ ως αποτέλεσμα της μείωσης του συνολικού ποσού της 
Τεχνικής Υποστήριξης  

1.1.5.7.1. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

Κατα την προηγούμενη τροποποίηση μειώθηκε ο προϋπολογισμός της Τεχνικής 
Υποστήριξης κατά 2.000.000 ευρώ. Εκ παραδρομής δεν πραγματοποιήθηκε η 
ανάλογη μείωση στον προϋπολογισμό του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης.
Η σχετική αλλαγή φαίνεται στο κεφάλαιο 17.4

1.1.5.7.2. Expected effects of the amendment

Καλύτερη κατανομή του προϋπολογισμού της Τεχνικής Υποστήριξης.

1.1.5.7.3. Impact on the change on indicators

Δεν εφαρμόζεται

1.1.5.7.4. Relationship between the change and the PA

Δεν εφαρμόζεται

1.1.5.8. 8. Τροποποίηση Κεφαλαιου 7 "Πλαίσιο Επιδόσεων"

1.1.5.8.1. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

Οι λόγοι που οδηγούν στην ανάγκη για τροποποίηση του πλαισίου επίδοσης 
είναι επιγραμματικά οι ακόλουθοι:

• Σημαντικές αλλαγές στην οικονομική κατάσταση του ΚΜ (Προτεραιότητες 2 και 
5)

• Καθυστέρηση νομοθετικού πλαισίου (Προτεραιότητα 3)
• Ανακατανομές ποσών μεταξύ μέτρων με συνεπακόλουθες αλλαγές στις 

εκτάσεις (Προτεραιότητα 4)
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• Διόρθωση λάθους σχετικά με τις εκτάσεις του Μέτρου 11 (Προτεραιότητα 4)
Πιο κάτω επεξηγούνται με λεπτομέρεια ανά προτεραιότητα οι λόγοι που 
οδήγησαν στην τροποποίηση του Πλαισίου Επίδοσης:

Προτεραιότητα 2 

"Συνολική δημόσια δαπάνη"  - το ποσοστό επίτευξης μειώνεται από 25% σε 20%

Η πρώτη προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1 έληξε τον Οκτώβριο του 2016. Το 
ενδιαφέρον του αγροτικού κόσμου ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες  αφού 
λήφθηκαν πέραν των 600 αιτήσεων. Το αυξημένο ενδιαφέρον οδήγησε την 
Διαχειριστική Αρχή στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αύξηση του ποσού της 
προκήρυξης ώστε να ικανοποιηθούν περισσότεροι αιτητές. Η διαδικασία αυτή ήταν 
χρονοβόρα αφού έπρεπε να γίνει η απαραίτητη διαβούλευση με το Υπουργείο 
Οικονομικών και στη συνέχεια να ληφθεί η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η 
διαδικασία αυτή διήρκησε 13 περίπου μήνες με αποτέλεσμα οι εγκρίσεις να 
αποσταλούν περί τα τέλη του 2017.
Από τις αρχές του 2018 η κατάσταση στον κυπριακό τραπεζικό τομέα άρχισε να 
αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία επηρέασαν το σύνολο της οικονομίας μεταξύ 
των οποίων και την ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Συγκεκριμένα η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, η κατ' εξοχήν τράπεζα που διατηρεί 
στενές σχέσεις με τον αγροτικό κόσμο, και η οποία μέσω ειδικών δανειακών σχεδίων 
παρείχε την πλειονότητα των δανείων προς τους δικαιούχους του Καθεστώτος 4.1, 
διέκοψε την λειτουργία της. Μεγάλο μέρος των εργασιών της Συνεργατικής 
Κυπριακής Τράπεζας απορροφήθηκε από την Ελληνική Τράπεζα. Συγκεκριμένα, η 
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) έχει υπογράψει Συμφωνία Μεταφοράς 
Εργασιών ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2018 με την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία 
Λιμιτεδ για την απόκτηση από την Ελληνική ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων της ΣΚΤ.
Ως αποτέλεσμα της σημαντικής αλλαγής στην οικονομική κατάσταση της Κύπρου, η 
χρηματοδότηση των δικαιούχων του Μέτρου 4.1 αναστάληκε προσωρινά (ήδη από 
τις αρχές του 2018) ώστε να γίνει επανεξέταση των δανείων που παραχωρήθηκαν.
Όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα είχε 
δημιουργήσει ειδικά σχέδια δανειοδότησης των γεωργών ενόψει της προκήρυξης του 
μέτρου 4.1 με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει μεγάλο ποσοστό δικαιούχων. Η 
παγοποίηση και επανεξέταση των δανείων εφαρμόστηκε από τις αρχές του έτους 
2018 (πριν ακόμη την ολοκλήρωση της εξαγοράς της τράπεζας) και η επανέγκριση 
της παραχώρησης δανείων στους γεωργούς άρχισε να γίνεται από το Φθινόπωρο 
του 2018. Η δεκάμηνη περίοδος αβεβαιότητας για τους δικαιούχους οδήγησε στην 
καθυστέρηση της έναρξης των επενδύσεων με αποτέλεσμα να υποβληθεί μειωμένος 
αριθμός αιτημάτων πληρωμής εντός του 2018 και κατ' επέκταση να 
πραγματοποιηθούν πληρωμές χαμηλότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις. 
Υπολογίζεται ότι πέραν από 80% των δανείων που παραχωρήθηκαν στους 
δικαιούχους του Καθεστώτος 4.1 προέρχονταν από την Συνεργατική Κυπριακή 
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Τράπεζα με αποτέλεσμα να επηρεαστεί στο σύνολο του η ομαλή υλοποίηση των 
επενδύσεων του Καθεστώτος 4.1.
Αποτέλεσμα των πιο πάνω δεν υποβλήθηκαν εντός του 2018 τα αναμενόμενα 
αιτήματα πληρωμής από τους δικαιούχους. Η εξέλιξη αυτή καθιστά αναγκαία την 
μείωση του ποσοστού επίτευξης της τιμής ορόσημου για το έτος 2018 από 25% σε 
20%.     
Προτεραιότητα 3 "Συνολική Δημόσια Δαπάνη" το ποσοστό επίτευξης μειώνεται από 15%  σε 8%

Το Μέτρο 9 προγραμματίστηκε να προκηρυχθεί για πρώτη φορά το έτος 2016 ώστε 
να πραγματοποιηθούν πληρωμές μέχρι τις 31.12.2018 για 2 έτη (2017, 2018) σε 
τουλάχιστον 4 Ομάδες Παραγωγών. Παρόλα αυτά λόγω της καθυστέρησης στην 
έγκρισης του νομοθετικού πλαισίου (εγκρίθηκε τελικώς τον Απρίλιο 2018) το Μέτρο 9 
προκηρύχθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο 2018. Ως αποτέλεσμα η συνεισφορά 
του Μέτρου 9 στην επίτευξη του στόχου αναμένεται να είναι μηδενική για τους 
εξωγενείς λόγους που αναφέρονται πιο πάνω (καθυστέρηση νομοθετικού 
πλαισίου).  
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 που διέπει την 
Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ), και τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
όπως επίσης και του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2017/891 και εκτελεστικού Καν. 
(ΕΕ) 2017/892 οι οποίοι αφορούν τη συμπλήρωση και την εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 σχετικά με τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών,  προβλέπεται κατάργηση και αντικατάσταση 
των περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών 
Προϊόντων Νόμων του 2002 και 2004 για σκοπούς συμμόρφωσης με το νέο Ενωσιακό 
ρυθμιστικό πλαίσιο αλλά και για ενσωμάτωση σ’ αυτόν βελτιώσεων ως αποτέλεσμα 
της ήδη αποκτηθείσας εμπειρίας από την έως τώρα εφαρμογή των ισχυόντων 
αντίστοιχων νομοθεσιών.
Σημειώνεται ότι το προσχέδιο του νομοσχεδίου είχε αρχίσει να ετοιμάζεται πριν από 
την έγκριση του ΠΑΑ 2014-2020. Σχετική διαβούλευση πραγματοποιήθηκε τον 
Φεβρουάριο του 2015 ενώ την 1η Σεπτεμβρίου 2015 στάληκε στη Νομική Υπηρεσία 
της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο. Ο νομοτεχνικός έλεγχος του κειμένου 
ολοκληρώθηκε στις 31/03/2017 και το προσχέδιο του Νομοσχεδίου προωθήθηκε στο 
Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 20/06/2017, εγκρίθηκε το εν λόγω Νομοσχέδιο από το 
Υπουργικό Συμβούλιο (Πρόταση με αρ. 867/2017 και Αρ. Απόφασης 82.814). Την 
Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017, έλαβε χώρα η πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων με θέμα «Ο Περί Αναγνώρισης Οργανώσεων 
Παραγώγων Γεωργικών Προϊόντων Νόμος Του 2017».
Ακολούθησαν άλλες πέντε συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας 
και Φυσικών Πόρων, στις 31/10/2017, στις 7/11/2017, στις 14/11/2017, στις 
21/11/2017 και στις 28/11/2017 όπου κατόπιν της κατάθεσης του Νομοσχεδίου 
ενώπιον της Επιτροπής ακολούθησε κατ’ άρθρο συζήτηση η οποία διακόπηκε από τη 
διακοπή λειτουργίας των εργασιών της Επιτροπής ενόψει των Προεδρικών Εκλογών 
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(Ιανουάριος 2018).
Ο νέος Περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων Νόμος 
του 2018 Ν.27 (Ι) /2018  εγκρίθηκε τελικά τον Απρίλιο του 2018.
Το διάστημα μεταξύ Απριλίου 2018 και Νοεμβρίου 2018 αφιερώθηκε στην υποβολή 
αιτήσεων από εν δυνάμει Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, στην εξέταση και 
έγκριση τους από την Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Γεωργίας). Το μέτρο 9 προκηρύχθηκε 
άμεσα μόλις η Αρμόδια Αρχή άρχισε να εγκρίνει Ομάδες Παραγωγών ώστε να 
καταστούν επιλέξιμες για συμμετοχή στο Μέτρο (15 Νοεμβρίου 2018). Πριν από την 
έγκριση τους δεν υπήρχαν δυνητικοί δικαιούχοι για συμμετοχή στο Μέτρο 9.  
Διευκρινίζεται ότι μέσω του Μέτρου παρέχεται οικονομική ενίσχυση στις Ομάδες και 
Οργανώσεις Παραγωγών οι οποίες έτυχαν αναγνώρισης από την Αρμόδια Αρχή 
(Διευθύντρια Τμήματος Γεωργίας) μετά από την 1η Ιανουαρίου 2018.
Προτεραιότητα 4

Μείωση της γεωργικής γης από 81.445 εκτάρια σε 42.533 εκτάρια για τους πιο κάτω 
δύο λόγους:

1. Λανθασμένες καταχωρήσεις δεικτών στην προτεραιότητα 4 όσον αφορά το 
Μέτρο 11 "Βιολογική Γεωργία' στο Κεφάλαιο 11 "Πλάνο Δεικτών''. Πιο 
συγκεκριμένα αντί να καταγραφεί η ενισχυόμενη έκταση σε εκτάρια 
καταγράφηκε σε δεκάρια. Στο Καθεστώς 11.1 δηλώθηκαν 10.660 εκτάρια αντί 
1.066 εκτάρια και στο Καθεστώς 11.2 30.340 εκτάρια αντί 3.034 εκτάρια.

2. Ως αποτέλεσμα της μείωσης του προϋπολογισμού του Μέτρου 12 μειώθηκε και 
η ενισχυόμενη έκταση κατά 2.019 εκτάρια (από 3.691 εκτάρια προβλέπεται να 
ενισχυθούν 1.672 εκτάρια).

Προτεραιότητα 5 

• "Συνολική Δημόσια Δαπάνη" το ποσοστό επίτευξης μειώνεται από 25% σε 20%
• "Αριθμός επενδυτικών πράξεων" το ποσοστό επίτευξης μειώνεται από 25% σε 15%

Για τις τροποποιήσεις στην Προτεραιότητα 5 ισχύει ακριβώς η ίδια αιτιολόγηση με 
την Προτεραιότητα 2.

1.1.5.8.2. Expected effects of the amendment

Διόρθωση λανθασμένων δεδομένων και επικαιροποίηση εκτιμήσεων σχετικά με το 
Πλαίσιο Επίδοσης που οδηγεί σε καλύτερη αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης.
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1.1.5.8.3. Impact on the change on indicators

Πραγματοποιήθηκαν διορθώσεις τους δείκτες στο Κεφάλαιο 11 όπως αυτές 
αναφέρονται στο σημείο 6 της τροποποίησης.
Πιο συγκεκριμένα:

• μειώθηκε η έκταση του Μέτρου 12 απο 3.691 εκτάρια σε 1.672 εκτάρια λόγω 
μειώσης προϋπολογισμού

• Πραγματοποιήθηκε διόρθωση στους στόχους του Μέτρου 11 λόγω λάθους που 
έγινε κατά την ετοιμασία του προγράμματος και καταγράφηκαν δεκάρια αντί 
εκτάρια. Η διόρθωση ήταν η ακόλουθη: Καθεστώς 11.1 απο 10.660 εκτάρια 
μειώθηκε σε 1.066 εκτάρια και στο Καθεστώς 11.2 απο 30.340 εκτάρια σε 
3.034 εκτάρια

1.1.5.8.4. Relationship between the change and the PA

Θα πραγματοποιηθούν οι ανάλογες διορθώσεις στην επόμενη τροποποίηση της ΣΕΣ
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2. MEMBER STATE OR ADMINISTRATIVE REGION

2.1. Geographical area covered by the programme
Geographical Area: 
CY - National
Description: 
Σύμφωνα με την τυπολογία των αγροτικών – αστικών περιοχών η οποία 
χρησιμοποιείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύνολο της επικράτειας της 
Κύπρου εντάσσεται στην κατηγορία  "ενδιάμεσων αγροτικών περιοχών". Η ένταξη 
του συνόλου της χώρας σε ένα μοναδικό τύπο περιφερειών, δεν διευκολύνει την 
περιγραφή της πολιτικής η οποία θα ακολουθηθεί στα πλαίσια της εδαφικής 
ανάπτυξης, αφού δεν επιτρέπει την αναγκαία διάκριση σε επιμέρους χωρικές 
ενότητες.
Για την άσκηση πολιτικής στον τομέα της εδαφικής ανάπτυξης στην Κύπρο, θα 
χρησιμοποιηθούν ορισμοί των αστικών και αγροτικών περιοχών, όπως ορίζονται 
στη Σύμφωνια Εταιρικής Συνεργασίας. Συγκεκριμένα, οι περιοχές αυτές 
καθορίζονται με βάση τα Τοπικά Σχέδια τα οποία έχουν εγκριθεί από το 
Πολεοδομικό Συμβούλιο της χώρας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου περί 
Πολεοδομίας και Χωροταξίας. Οι περιοχές ορίζονται ως εξής: 

1.  Αστικές Περιοχές θεωρούνται οι περιοχές που καλύπτονται από τα Τοπικά 
Σχέδια των Πόλεων

2. Δευτερεύουσες Αστικές Περιοχές περιοχές, περιοχές που έχουν δεχθεί έντονες 
πιέσεις για ανάπτυξη και καλύπτονται απο Τοπικά Σχέδια

3. Περιαστικές Περιοχές για τις οποίες υπάρχουν Τοπικά Σχέδια.
4. Αγροτικές περιοχές για τις οποίες έχει εκπονηθεί Τοπικό Σχέδιο
5. Άλλες Αγροτικές Περιοχές θεωρούνται οι υπόλοιπες περιοχές της Κύπρου

Στο Παράρτημα VII παρουσιάζονται αναλυτικά οι Δήμοι και οι Κοινότητες της 
Κύπρου διαχωρισμένες στην κατηγορία που υπάγονται σύμφωνα με τον πιο πάνω 
διαχωρισμό.
Πέραν της γενικής εφαρμογής των Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
σε όλη την επικράτεια, καθίσταται αναγκαία σε κάποιες περιπτώσεις η εστίαση σε 
συγκεκριμένες περιοχές ώστε οι παρεμβάσεις να έχουν πιο ουσιαστικά 
αποτελέσματα. Ως εκ τούτου εντός του κάθε Μέτρου αλλά και στις προκηρύξεις 
περιγράφεται η περιοχή εφαρμογής του με βάση το σκοπό που επιδιώκει το Μέτρο 
να επιτύχει.
Ιδιαίτερα για την υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης υπάρχει 
επιπρόσθετη επικέντρωση σε συγκεκριμένες περιοχές που παρουσιάζουν ειδικά 
μειονεκτήματα.



32

2.2. Classification of the region
Description: 
Σύμφωνα με τον Eκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 99/2014 της Επιτροπής όλη η 
επικράτεια της Κύπρου χαρακτηρίζεται ως "περισσότερο ανεπτυγμένη". Με βάση το 
Άρθρο 59 του ΕΚ 1305/2013 θα χρησιμοποιηθεί κοινό ποσοστό συνεισφοράς για όλη 
την Κύπρο που θα ανέρχεται στο 53%
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3. EX-ANTE EVALUATION

3.1. Description of the process, including timing of main events, intermediate reports, in relation to the key 
stages of RDP development.

Για την ετοιμασία της εκ των προτέρων αξιολόγησης καθώς και της Στρατηγικής 
Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΣΜΕΕ) του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η Αρμόδια Αρχή προκήρυξε διαγωνισμό στις 
21 Ιανουαρίου 2013 για την αγορά υπηρεσιών από ανεξάρτητους αξιολογητές. Αφού 
αξιολογήθηκαν οι υποβληθείσες προσφορές υπογράφηκε συμφωνία με την 
επιλεχθείσα κοινοπραξία στις 17 Απριλίου 2013. 
Παραδοτέα

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης του 
ΠΑΑ 2014-2020 υπεβλήθησαν πέντε παραδοτέα/εκθέσεις.
Η πρώτη έκθεση υποβλήθηκε μια εβδομάδα μετά την υπογραφή της σύμβασης και 
ήταν η εισαγωγική έκθεση στην οποία περιγραφόταν αναλυτικά ο σχεδιασμός και το 
πλάνο υλοποίησης των αναδόχων.
Η πρώτη ενδιάμεση έκθεση αφορούσε την αξιολόγηση της SWOT ανάλυσης και των 
αναγκών και υποβλήθηκε ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Η δεύτερη ενδιάμεση έκθεση κατέγραφε την αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεων, την κατανομή των χρηματοοικονομικών πόρων και την ανάλυση της 
ποιότητας των μηχανισμών υλοποίησης και παρακολούθησης.
Με την τρίτη ενδιάμεση έκθεση έγινε εκτίμηση των προτεινόμενων δεικτών της 
συμβολής τιμών των δεικτών εκροών στα αναμενόμενα αποτελέσματα, της λογικής 
των τύπων ενίσχυσης που προτάθηκαν στο πρόγραμμα, των ανθρωπίνων πόρων, 
της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας του Προγράμματος, της 
καταλληλότητας των οροσήμων που επιλέγηκαν για το Πλαίσιο Επίδοσης, της 
επάρκειας και καταλληλότητας των προγραμματισμένων μέτρων, της συνοχής του 
LEADER και του ΕΑΔ. Επίσης ενσωματώθηκαν οι απαιτήσεις της Στρατηγικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης που ορίζονται στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ.
Το πρώτο ολοκληρωμένο προσχέδιο της έκθεσης της εκ των προτέρων αξιολόγησης 
υπεβλήθηκε στο πλαίσιο του τέταρτου παραδοτέου στις 14 Ιουλίου 2014 το οποίο 
βασίστηκε στο προσχέδιο του Προγράμματος με ημερομηνία 4 Ιουλίου 2014.
Ανάλυση SWOT και Δημόσια Διαβούλευση

Η συμβολή του Συμβούλου Αξιολόγησης ξεκίνησε από το στάδιο καταγραφής και 
ετοιμασίας της ανάλυσης SWOT και εκτίμησης των αναγκών που αποτέλεσε την 
πρώτη φάση του έργου της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης.
Τον Σεπτέμβριο του 2013 πραγματοποιήθηκε ευρεία Δημόσια Διαβούλευση για 
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παρουσίαση της ανάλυσης SWOT στους εμπλεκόμενους κοινωνικούς και 
οικονομικούς εταίρους. Οι απόψεις και τα σχόλια από τη Δημόσια Διαβούλευση 
ενσωματώθηκαν από την Διαχειριστική Αρχή στο κείμενο της υφιστάμενης 
κατάστασης καθώς και στο προσχέδιο κειμένου του σχετικού κεφαλαίου του ΠΑΑ 
που δόθηκε στον Σύμβουλο Αξιολόγησης τον Νοέμβριο 2013. Στα πλαίσια της 
συνεργασίας του Συμβούλου Αξιολόγησης με τη Διαχειριστική Αρχή, αξιολογήθηκε το 
προσχέδιο και δόθηκαν εγγράφως σχόλια τα οποία αποτέλεσαν το πρώτο επίσημο 
έγγραφο των Αξιολογητών και τα οποία λήφθηκαν υπόψη και ενσωματώθηκαν στην 
τελική ανάλυση SWOT επί της οποίας στηρίζεται και η αποτύπωση των αναγκών.
 
Επικαιροποίηση Έκθεσης Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης

Μετά την λήψη των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του Πρώτου 
Προσχεδίου και τις επακόλουθες τροποποιήσεις στο κείμενο του ΠΑΑ 2014-2020 ο 
Σύμβουλος Αξιολόγησης συνέχισε να συνεργάζεται στενά με την Διαχειριστική Αρχή 
και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς και επικαιροποίησε κατάλληλα το τελικό 
κείμενο της Έκθεσης εκ των Προτέρων Αξιολόγησης το οποίο αποτελεί παράρτημα 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
 Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων

Το προσχέδιο της Στρατηγικής Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 
(ΣΜΕΕΠ) λήφθηκε στις 22 Ιουλίου 2014. Σχετική γνωστοποίηση για την ετοιμασία της 
ΣΜΕΕΠ δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε άλλες δύο 
εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας στις 19 Σεπτεμβρίου 2014, όπως προβλέπεται από 
το άρθρο 13 του Νόμου 102(Ι)/2005. Ακολούθησε στις 7 Νοεμβρίου 2014 η επίσημη 
παρουσίαση της Μελέτης ενώπιων της Επιτροπής Αξιολόγησης Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον από Σχέδια και/ή Προγράμματα. Έπειτα από την ενσωμάτωση των 
παρατηρήσεων το Τμήμα Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε επαναληπτική 
συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Επιπτώσεων στις 22 Ιουνίου 2015. Το 
Τμήμα Περιβάλλοντος, αφού διαβουλεύτηκε με τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, 
γνωμοδότησε θετικά στην υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020.
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3.2. Structured table containing the recommendations of the ex-ante evaluation and how they have been 
addressed.

Title (or reference) of the recommendation Category of recommendation Date

Ανάγκη για αποτελεσματική στόχευση 
των δικαιούχων του Προγράμματος

Establishment of targets, 
distribution of financial 
allocations

02/07/2014

Αναδιατύπωση της ανάγκης για την 
προώθηση της καινοτομίας

The SWOT analysis, needs 
assessment

02/07/2014

Αξιολόγηση επιλέξιμων δαπανών SEA specific recommendations 30/06/2015
Αξιοποίηση έργων Ε&Κ για την 
απασχόληση ανέργων επιστημόνων

Construction of the 
intervention logic

02/07/2014

Απουσία αιτιολόγησης του αποκλεισμού 
της περιοχής εστίασης 3Β

Construction of the 
intervention logic

02/07/2014

Αυξημένος συντονισμός δημοσιότητας 
από Διαχειριστική Αρχή

Programme implementing 
arrangements

02/07/2014

Δείκτης εκροών για δια βίου εκπαίδευση Establishment of targets, 
distribution of financial 
allocations

03/11/2014

Ειδική αξιολόγηση επιπτώσεων 
αγροπεριβαλλοντικών μέτρων

Other 02/07/2014

Εκστρατείες ενημέρωσης για τη χρήση 
λιπασμάτων

SEA specific recommendations 30/06/2015

Εξασφάλιση πρωτογενών στοιχείων 
FADN

Programme implementing 
arrangements

03/11/2014

Επίτευξη συνεργειών σχετικά με την 
βιοποικιλότητα εντός NATURA

Construction of the 
intervention logic

02/07/2014

Επικαιροποίηση δείκτη βάσης 19 Establishment of targets, 
distribution of financial 
allocations

03/11/2014

Επιλογή περιοχών LEADER Establishment of targets, 
distribution of financial 
allocations

03/11/2014

Επιπρόσθετος δείκτης εκροών στο Establishment of targets, 02/07/2014
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Μέτρο 14 distribution of financial 
allocations

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων Programme implementing 
arrangements

02/07/2014

Κατάργηση ανάγκης για αντιμετώπιση 
της γήρανσης

The SWOT analysis, needs 
assessment

02/07/2014

Κατανομή ποσού στο μέτρο 14 "καλή 
μεταχείριση των ζώων"

Establishment of targets, 
distribution of financial 
allocations

03/11/2014

Κατανομή ποσού στο μέτρο 3 " 
Συστήματα Ποιότητας"

Establishment of targets, 
distribution of financial 
allocations

03/11/2014

Κατανομή ποσού στον ειδικό στόχο 
βελτίωση ζωτικότητας περιοχών της 
υπαίθρου

Establishment of targets, 
distribution of financial 
allocations

03/11/2014

Μεταβολές πολυτροπικών πιέσεων SEA specific recommendations 30/06/2015
Ορισμός ανάγκης "ορθολογική 
διαχείριση των υδάτινων πόρων"

The SWOT analysis, needs 
assessment

02/07/2014

Ορισμός ανάγκης για βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας

The SWOT analysis, needs 
assessment

02/07/2014

Παρακολούθηση οικονομικών 
επιδόσεων εκμεταλλεύσεων

Other 02/07/2014

Παρακολούθηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων

SEA specific recommendations 30/06/2015

Πληρέστερη τεκμηρίωση σχετικά με την 
ποιότητα των υδάτινων πόρων

Construction of the 
intervention logic

02/07/2014

Προστασία χορτολιβαδικών εκτάσεων SEA specific recommendations 30/06/2015
Στελέχωση ΕΑΔ Programme implementing 

arrangements
03/11/2014

Στρατηγική για Ε&Κ στον 
αγροδιατροφικό κλάδο και τήρηση 
μητρώου

Programme implementing 
arrangements

02/07/2014

Συμπλήρωση του προγράμματος με 
δράσεις ΑΠΕ

Establishment of targets, 
distribution of financial 

02/07/2014
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allocations
Σχέδιο Δράσης για την παροχή 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

Other 02/07/2014

Υιοθέτηση επιπρόσθετου δείκτη εκροών 
για κατάρτιση γεωργών

Establishment of targets, 
distribution of financial 
allocations

02/07/2014

Χρηματοδοτική βαρύτητα για δράσεις 
έρευνας

Establishment of targets, 
distribution of financial 
allocations

03/11/2014

3.2.1. Ανάγκη για αποτελεσματική στόχευση των δικαιούχων του Προγράμματος
Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial 
allocations
Date: 02/07/2014
Topic: Στόχευση
Description of the recommendation
Η στενότητα των πόρων του Προγράμματος αναδεικνύεται στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης του βαθμού ανταπόκρισης των διαθέσιμων πόρων στους στόχους των 
Μέτρων. Η σύγκριση των στόχων (όπως αυτοί εκφράζονται από δείκτες εκροών) του 
ΠΑΑ 2014-2020 με τους αντίστοιχους του ΠΑΑ 2007-2013 (5η Αναθεώρηση του 
2012) είναι αποκαλυπτική. Μπορεί να παρατηρείται μια βελτίωση σε ότι αφορά 
τους δείκτες που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διάσταση του Προγράμματος, 
όμως η μείωση (σε σχέση με την περίοδο 2007-2013) των δεικτών εκροών που 
αφορούν τις ιδιωτικές επενδύσεις είναι εντυπωσιακή. Με βάση τα παραπάνω, ο 
Αξιολογητής αποφαίνεται ότι η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος 
προϋποθέτει την αποτελεσματικότατη στόχευση των δικαιούχων. Συστήνεται 
συνεπώς να δοθεί έμφαση στο εν λόγω ζήτημα.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Το σχόλιο του αξιολογητή θα αξιοποιηθεί κυρίως κατά την ετοιμασία των εγγράφων 
προκήρυξης του υπομέτρου 4.1, το υπομέτρο που σχετίζεται περισσότερο με τις 
επενδύσεις που αφορούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία όπου θα τεθούν σε 
λεπτομέρεια τα κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής και θα γίνεται καλύτερα 
εμφανής η στόχευση δικαιούχων.
Σημειώνεται ότι ενδεικτικά κριτήρια επιλογής έχουν ήδη περιληφθεί σε κάθε υπο-
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μέτρου του Προγράμματος. Τα κριτήρια αυτά θα αναλυθούν σε λεπτομέρια 
(συμπεριλαμβανομένου και συστήματος βαθμολόγησης) στα έγγραφα των 
προκηρύξεων. 
Η σημαντική μείωση των δεικτών εκροών είναι αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης 
των πόρων που έχουν κατανεμηθεί στο υπομέτρο 4.1 σε σχέση με το αντίστοιχο 
καθεστώς του ΠΑΑ 2007-2013. Πέραν της γενικότερης μείωσης των πόρων του νέου 
Προγράμματος σε σχέση με το σύνολο των πόρων του Προγράμματος 2007-2013, η 
μείωση που παρατηρείται οφείλεται στην δυσκολία εξασφάλισης χρηματοδότησης 
από ιδιώτες για υλοποίηση επενδύσεων ως αποτέλεσμα της κρίσης που διέρχεται η 
κυπριακή οικονομία.
 

3.2.2. Αναδιατύπωση της ανάγκης για την προώθηση της καινοτομίας
Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment
Date: 02/07/2014
Topic: Καινοτομία
Description of the recommendation
Ο καθορισμός των αναγκών σε σχέση με τις οριζόντιες περιοχές εστίασης σε θέματα 
εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας είναι αρκετά γενικευμένος κάτι το οποίο εν 
μέρει οφείλεται στις σημαντικές αδυναμίες που παρουσιάζουν τόσο τα θέματα 
εκπαίδευσης όσο και τα θέματα έρευνας, καινοτομίας. Ειδικότερα όμως με τα 
θέματα έρευνας και καινοτομίας ο καθορισμός της ανάγκης  θα πρέπει να είναι 
σαφέστερα προσδιορισμένος, δεδομένων μάλιστα και των περιορισμένων 
χρηματοδοτικών πόρων που κατανέμονται στο πεδίο. Η αναδιατύπωση και στόχευση 
της ανάγκης βασίζεται τόσο στα συμπεράσματα της ανάλυσης SWOT όσο και με τις 
θεματικές ενότητες που αναφέρονται στο Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας ήτοι, 
προστιθέμενη αξία, διαχείριση υδάτινων πόρων και μείωση της χρήσης ενέργειας 
από τη γεωργία.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Το σχόλιο έχει ληφθεί υπόψη. Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 4.2 "Αξιολόγηση Αναγκών" 
περιλαμβάνεται στο επικαιροποιημένο προσχέδιο η ανάγκη " Προώθηση της 
καινοτομίας στη γεωργία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή". Η ανάγκη αυτή αναμένεται να εξυπηρετηθεί 
μέσα από τις θεματικές προτεραιότητες 1,2,3 και 5 ενώ παράλληλα η καινοτομία θα 
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συμβάλει και στους τρεις καθορισμένους από την Επιτροπή εγκάρσιους στόχους.

3.2.3. Αξιολόγηση επιλέξιμων δαπανών
Category of recommendation: SEA specific recommendations
Date: 30/06/2015
Topic: Αξιολόγηση επιλέξιμων δαπανών
Description of the recommendation
Θα πρέπει να γίνει λεπτομερής αξιολόγηση των επιλέξιμων δαπανών του ΠΑΑ που 
κατευθύνονται προς ενίσχυση της ποιότητας του εδάφους, υπό το πρίσμα της 
αειφορικής αγροτικής ανάπτυξης. Δαπάνες με χαμηλό βαθμό ενσωμάτωσης της 
περιβαλλοντικής διάστασης στο συνολικό μίγμα των δράσεων που σκοπεύουν να 
ενισχύσουν θα πρέπει να τοποθετούνται σε αρκετά χαμηλότερη προτεραιότητα από 
κονδύλια που προορίζονται για την ενίσχυση δράσεων με περιβαλλοντικά 
συμβατότερα αποτελέσματα.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Τα κριτήρια επιλογής αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης με την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020. Η Διαχειριστική Αρχή αναμένεται να 
αποδώσει την δέουσα προσοχή στην προώθηση της αειφορικής αγροτικής 
ανάπτυξης. Σημειώνεται επίσης ότι στο επενδυτικό μέτρο 4.1 οι περιβαλλοντικές 
επενδύσεις αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία επενδύσεων σε μια προσπάθεια για 
προώθηση τους.

3.2.4. Αξιοποίηση έργων Ε&Κ για την απασχόληση ανέργων επιστημόνων
Category of recommendation: Construction of the intervention logic
Date: 02/07/2014
Topic: Ε&Κ
Description of the recommendation
Στα  πλαίσια της SWOT έχει καταγραφεί ως ευκαιρία η οποία μπορεί να προκύψει 
από την αξιοποίηση των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας για την 
απασχόληση ανέργων επιστημόνων. Ως εκ τούτου, συστήνεται όπως στο Μέτρο 16.1 
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δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε επίπεδο μοριοδότησης για απασχόληση ανέργων 
επιστημόνων στα πλαίσια υλοποίησης των προς χρηματοδότηση έργων.  

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Τα προτεινόμενα κριτήρια μοριοδότησης θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης 
με την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος και δεν μπορούν να 
καθοριστούν με ακρίβεια στην φάση αυτή. Ωστόσο η συγκεκριμένη εισήγηση για να 
δοθεί έμφαση στην εργοδότηση άνεργων επιστημόνων / ερευνητών στα πλαίσια των 
κριτηρίων επιλογής δεν μπορεί να υιοθετηθεί.
Η Διαχειριστική Αρχή θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κριτήρια που να 
διασφαλίζουν την επιτυχία των δράσεων όπως για παράδειγμα η σύνθεση της 
Επιχειρησιακής Ομάδας, η επάρκεια των προτάσεων, η προστιθέμενη αξία του 
έργου και η συσχέτιση τους με τις πραγματικές ανάγκες της κυπριακής γεωργίας. Οι 
ερευνητές μπορούν ωστόσο να διαδραματίζουν σημαντικό και πολύτιμο ρόλο εντός 
των Επιχειρησιακών Ομάδων συνεργαζόμενοι με άλλα μέλη και βοηθώντας στην 
επίτευξη των στόχων των έργων της Ομάδας.   
 

3.2.5. Απουσία αιτιολόγησης του αποκλεισμού της περιοχής εστίασης 3Β
Category of recommendation: Construction of the intervention logic
Date: 02/07/2014
Topic: Περιοχή Εστίασης 3Β
Description of the recommendation
Θα πρέπει να τονιστεί ότι μέσα από την αποτύπωση των αναγκών, τα θέματα 
διαχείρισης κινδύνων δεν αναδεικνύονται στο παρόν Πρόγραμμα και ως εκ τούτου 
απουσιάζουν πλήρως από την στρατηγική και τις παρεμβάσεις του Προγράμματος. 
Ο αξιολογητής εκτιμά πως η περιοχή εστίασης 3.2 έχει παραμείνει στην δικαιοδοσία 
του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης και οι απαιτούμενες ανάγκες καλύπτονται 
πλήρως από τους ετήσιους εθνικούς προϋπολογισμούς του φορέα, κάτι όμως το 
οποίο δεν αναφέρεται στην ενότητα της στρατηγικής με σαφή αιτιολόγηση. Η 
διατήρηση των θεμάτων διαχείρισης κινδύνων δύναται να παραμείνει στον ΟΓΑ 
εφόσον διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του, χωρίς 
ουσιαστικές μειώσεις στον ετήσιο προϋπολογισμό λειτουργίας του.
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How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Το σχόλιο έχει ληφθεί υπόψη. Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 5.2 "Συνδυασμός και 
αιτιολόγηση των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης σε κάθε τομέα εστίασης" έχει 
προστεθεί αναφορά για την μη αξιοποίηση της περιοχής εστίασης 3Β. 
Διευκρινίζεται ότι η περιοχή εστίασης 3Β καλύπτεται από τις δραστηριότητες του 
Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης στα πλαίσια των ετήσιων κρατικών 
προϋπολογισμών.

3.2.6. Αυξημένος συντονισμός δημοσιότητας από Διαχειριστική Αρχή
Category of recommendation: Programme implementing arrangements
Date: 02/07/2014
Topic: Δημοσιότητα
Description of the recommendation
Στα πλαίσια των αξιολογήσεων του σχεδίου επικοινωνίας που έγιναν το 2011 και 
2012 σημειώνεται το συμπέρασμα ότι οι δράσεις προβολής θα πρέπει να 
εντάσσονται σε ένα πλήρες καθοδηγητικό έγγραφο το οποίο θα αποτελεί για τη 
Διαχειριστική Αρχή το κύριο εργαλείο συντονισμού των δράσεων επικοινωνίας. Άρα 
σημαντικό στοιχείο αποτελεί ο ορισμός της Διαχειριστικής Αρχής ως το Συντονιστικό 
Όργανο υλοποίησης δράσεων επικοινωνίας αντί η ανάληψη δράσεων μεμονωμένα 
από τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς, όπως Μονάδες Εφαρμογής και ΚΟΑΠ.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Η Διαχειριστική Αρχή θα επιδιώξει τον μεγαλύτερο δυνατό συντονισμό και συνέργεια 
μεταξύ των επιμέρους δράσεων δημοσιότητας. Σημειώνεται ότι η Διαχειριστική Αρχή 
δύναται να αναθέσει σε άλλους φορείς την διενέργεια δράσεων δημοσιότητας. Σε 
κάθε περίπτωση οι δράσεις αυτές θα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο επικοινωνιακό 
πλάνο (Στρατηγική Επικοινωνίας το οποίο θα καταρτιστεί το αργότερο εντός 6 
μηνών από την έγκριση του ΠΑΑ 2014-2020).

3.2.7. Δείκτης εκροών για δια βίου εκπαίδευση
Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial 
allocations



42

Date: 03/11/2014
Topic: Δείκτης εκροών για δια βίου εκπαίδευση
Description of the recommendation
Οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι που αναλογούν στη δια βίου εκπαίδευση (Μέτρο 1) 
κρίνονται επαρκείς για την ικανοποίηση του δείκτη εκροών, ενώ ο δείκτης των 2000 
γεωργών είναι σχεδόν επταπλάσιος της αντίστοιχης εκροής της παρούσας 
προγραμματικής περιόδου 2007 -2013 και αναλογεί στο 60% περίπου του συνολικού 
αριθμού επαγγελματιών γεωργών οι οποίοι τυγχάνουν προτεραιότητας σε επίπεδο 
μοριοδότησης. Ο στόχος αυτός κρίνεται ως ιδιαίτερα φιλόδοξος και θα απαιτηθεί 
ιδιαίτερη αφοσίωση και επάρκεια ανθρώπινων πόρων του αρμόδιου Κλάδου ο 
οποίος θα επιφορτιστεί με την ευθύνη της κατάρτισης.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 προβλέπεται η αναβάθμιση του 
σχετικού μέτρου για την εκπαίδευση και κατάρτιση των γεωργών. Το μέτρο 
εμπλουτίζεται με νέες δράσεις και νέες δυνατότητες και υπάρχει η διακηρυγμένη 
πρόθεση του Υπουργείου για ουσιαστική αντιμετώπιση της αδυναμίας που 
εντοπίστηκε κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 με την μειωμένη 
ενεργοποίηση του μέτρου η οποία οδήγησε σε χαμηλή συμμετοχή. Υπενθυμίζεται ότι 
κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο το μέτρο εστιάστηκε στην 
εκπαίδευση γεωργών των οποίων η κατάρτιση αποτελούσε προϋπόθεση για ένταξη 
στα μέτρα (π.χ. συμμετοχή στο επενδυτικό μέτρο, νέοι γεωργοί). Πλέον το μέτρο 
διευρύνεται σημαντικά και αναμένεται να πραγματοποιηθούν εξειδικευμένα 
προγράμματα κατάρτισης τα οποία θα είναι ανοικτά για όλους τους γεωργούς. 
Τέλος, σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ένας γεωργός παρακολουθήσει πέραν 
του ενός προγράμματος κατάρτισης τότε καταγράφεται η συμμετοχή του ξεχωριστά 
με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός συμμετεχόντων.      
 

3.2.8. Ειδική αξιολόγηση επιπτώσεων αγροπεριβαλλοντικών μέτρων
Category of recommendation: Other
Date: 02/07/2014
Topic: Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα
Description of the recommendation
Συστήνεται η αξιοποίηση της τεχνικής βοήθειας για την ειδική αξιολόγηση των  
επιπτώσεων των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων  από την μέχρι σήμερα εφαρμογή 
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τους σε  τρείς περιβαλλοντικές παραμέτρους που είναι  η προστασία του εδάφους , 
η ποιότητα  των υδάτων στους υπόγειους  υδροφορείς και των  εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Η σύσταση αυτή γίνεται σε συνέχεια των σχετικών  εισηγήσεων 
της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΠΑΑ 2007-2013  για την αναγκαιότητα  συλλογής  
και τήρησης  δεδομένων που θα επιτρέπουν τον υπολογισμό των τιμών των δεικτών 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Το σχόλιο του Αξιολογητή θα ληφθεί υπόψη. Σε συνέχεια των παρατηρήσεων της 
Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του ΠΑΑ 2007-2013, η Διαχειριστική Αρχή έχει προβεί στην 
ανάθεση δύο συμβάσεων για τον υπολογισμό των αγροπεριβαλλοντικών δεικτών 
στοχεύοντας στην υποβοήθηση της προσπάθειας αξιολόγησης των επιπτώσεων των 
αγροπεριβαλλοντικών μέτρων. Τα αποτελέσματα των μελετών αναμένεται να 
ολοκληρωθούν στις αρχές του 2015 και θα αποτελέσουν την βάση για την 
αξιολόγηση του ΠΑΑ 2014-2020. Η Διαχειριστική Αρχή, δύναται να προβεί σε αγορά 
υπηρεσιών για εκπόνηση ειδικών μελετών για υποβοήθηση της αξιολόγησης όπως 
αναφέρεται στο Σχέδιο Αξιολόγησης.
 

3.2.9. Εκστρατείες ενημέρωσης για τη χρήση λιπασμάτων
Category of recommendation: SEA specific recommendations
Date: 30/06/2015
Topic: Χρήση λιπασμάτων
Description of the recommendation
Θα πρέπει να περιληφθούν στις ενημερωτικές ενέργειες του ΠΑΑ εκστρατείες 
ενημέρωσης προς την κατεύθυνση συγκράτησης της χρήσης λιπασμάτων. Κάτι 
τέτοιο είναι εφικτό, αλλά και ορθότερο ως πρακτική, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
περιορισμός των λιπασμάτων – ως μέτρο για το έδαφος – προκύπτουν από την 
ενίσχυση των ενημερωτικών και προωθητικών ενεργειών για τη βιολογική γεωργία 
και τις ήπιες καλλιεργητικές μεθόδους.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
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Το σχόλιο του αξιολογητή  έχει ληφθεί υπόψη . Συγκεκριμένα στα πλαίσια του 
μέτρου 1 αναμένεται να πραγματοποιηθούν ειδικές εκπαιδεύσεις για την χρήση 
λιπασμάτων, την βιολογική γεωργία και τις ήπιες καλλιεργητικές μεθόδους. 
Επιπρόσθετα σχετικά μαθήματα για τα θέματα αυτά περιλαμβάνονται στις γενικές 
εκπαιδεύσεις των νεοεισερχόμενων γεωργών αλλά και των δικαιούχων του 
επενδυτικού μέτρου. 
Δύναται επίσης να πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις που να σχετίζονται με τις 
υποχρεώσεις των γεωργών σχετικά με το Μέτρο 10.1.1 "Αποκλεισμός της χρήσης 
χημικών ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες" και ειδικότερα με τον τρόπο 
εφαρμογής του κατάλληλου προγράμματος λίπανσης, που έχει ετοιμαστεί από το 
Τμήμα Γεωργίας για κάθε καλλιέργεια.  

3.2.10. Εξασφάλιση πρωτογενών στοιχείων FADN
Category of recommendation: Programme implementing arrangements
Date: 03/11/2014
Topic: Εξασφάλιση πρωτογενών στοιχείων FADN
Description of the recommendation
Κρίνεται ως άκρως σημαντική, για σκοπούς αξιολόγησης των επενδυτικών μέτρων, η 
πρόσβαση στην πρωτογενή βάση των στοιχείων που συλλέγονται για το Δίκτυο 
Γεωργικής Λογιστικής. Ο Σύμβουλος Αξιολογητής γνωρίζει την προσπάθεια του 
Τμήματος Γεωργίας την τρέχουσα προγραμματική περίοδο να επιλύσει το πρόβλημα 
που προκύπτει από την εξασφάλιση αυτών των στοιχείων που τηρούνται στο 
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, αλλά επισημάνεται η αναγκαιότητα διευθέτησης του 
θέματος το συντομότερο και σίγουρα πριν την έναρξη του νέου Προγράμματος.  

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Το θέμα αυτό έχει διευθετηθεί. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου ημερομηνίας 11/3/2015, η αρμοδιότητα για την συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων του FADN μεταφέρεται από την 1/1/2016 από το 
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών στο Τμήμα Γεωργίας. Με τον τρόπο αυτό επιλύεται το 
πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί και πλέον τα στοιχεία αυτά θα μπορούν να 
αξιοποιούνται για σκοπούς αξιολόγησης των επενδυτικών μέτρων ή για άλλους 
συναφείς με το Πρόγραμμα σκοπούς.
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3.2.11. Επίτευξη συνεργειών σχετικά με την βιοποικιλότητα εντός NATURA
Category of recommendation: Construction of the intervention logic
Date: 02/07/2014
Topic: βιοποικιλότητα
Description of the recommendation
Η διατήρηση, προστασία και βελτίωση της βιοποικιλότητας  στις προστατευόμενες 
περιοχές του ευρωπαϊκού δικτύου  NATURA 2000, εξυπηρετείται μόνο από το Μέτρο 
13 "Ενίσχυση περιοχών του Δικτύου Natura 2000". Δεν υπάρχει σχετική αναφορά σε 
άλλα Μέτρα  και κυρίως στο Μέτρο 10 "Αγροπεριβαλλοντικά" και Μέτρο 11 
"Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής". Αυτό περιορίζει τη δυνατότητα συνεργειών 
μεταξύ των μέτρων. Ο αξιολογητής προτείνει ως πρώτο βήμα προς αυτήν την 
κατεύθυνση να υπάρχει πρόβλεψη για προτιμησιακό καθεστώς επιλεξιμότητας στα 
δύο αυτά μέτρα για παραγωγούς που δραστηριοποιούνται εντός των περιοχών 
NATURA 2000.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Στο Άρθρο 28 δεν προβλέπεται η υποχρεωτική εφαρμογή κριτηρίων επιλεξιμότητας. 
Η συνήθης τακτική που εφαρμόζεται στην Κύπρο είναι η έγκριση όλων των 
επιλέξιμων αιτήσεων για συμμετοχή στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Ως εκ τούτου 
δεν απαιτείται στο παρόν στάδιο η παροχή προτιμησιακού καθεστώτος στους 
παραγωγούς που δραστηριοποιούνται εντός των περιοχών Natura 2000.
Οι δράσεις των Άρθρων 28 (M10) και 30 (M12) έχουν διαφοροποιηθεί εντελώς 
αποσκοπώντας στην εξάλειψη του φαινομένου διπλής χρηματοδότησης. Πέραν 
αυτού, οι γεωργοί εντός Natura μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά στις 
αγροπεριβαλλοντικές δράσεις και υποχρεωτικά στις πρόνοιες του Μέτρου για τις 
περιοχές Natura. Ο συνδυασμός των δράσεων αναμένεται να προκαλέσει ουσιαστική 
βελτίωση σε θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας λόγω της συνέργιας αλλά και 
της στοχευμένης διαφοροποίησης των δράσεων.

3.2.12. Επικαιροποίηση δείκτη βάσης 19
Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial 
allocations
Date: 03/11/2014
Topic: Επικαιροποίηση δείκτη βάσης 19
Description of the recommendation
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Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης έχει εντοπίσει και επιβεβαιώσει την ουσιαστική διαφορά 
δεδομένων μεταξύ αυτών που καταγράφει η Στατιστική Υπηρεσία (και κατ’ επέκταση 
έχουν καταχωρηθεί στον δείκτη βάσης) και των στοιχείων του Τμήματος Γεωργίας 
στο δείκτη 19 που αφορά την έκταση υπό βιολογική γεωργία. Συγκεκριμένα, τα 
δεδομένα που καταγράφοντα στο δείκτη ορίζουν την έκταση σε 2000 εκτάρια ή 
1,69% επί της ΧΓΕ (έτος αναφοράς 2010), ενώ τα έγκυρα δεδομένα του Τμήματος 
Γεωργίας για το έτος 2012 ανεβάζουν την έκταση σε 4100 εκτάρια ή 3.12% επί της 
ΧΓΕ. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η σωστή βάση δεδομένων και να επικαιροποιηθεί 
ο δείκτης βάσης αναλόγως.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Έχει εντοπιστεί η διαφορά δεδομένων μεταξύ Στατιστικής Υπηρεσίας και των 
στοιχείων του Τμήματος Γεωργίας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού 
αποφασίστηκε όπως στο μέλλον χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του Τμήματος 
Γεωργίας τα οποία και θα κοινοποιούνται στην Eurostat μέσω της Στατιστικής 
Υπηρεσίας.

3.2.13. Επιλογή περιοχών LEADER
Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial 
allocations
Date: 03/11/2014
Topic: Επιλογή περιοχών LEADER
Description of the recommendation
Ο χαμηλός σχετικά προϋπολογισμός που διατίθεται στο πρόγραμμα LEADER 
υποχρεώνει σε πολύ καλή επιλογή των περιοχών και τον περιορισμό της 
γεωγραφικής έκτασης και επιλέξιμου πληθυσμού, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά 
των παρεμβάσεων. Επισημαίνεται επίσης η ανάγκη να δοθεί έμφαση σε δράσεις 
πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος και αντίκτυπου μέσω των Δράσεων 
Συνεργασίας.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Το σχόλιο του αξιολογητή έχει ληφθεί υπόψη. Για πρώτη φορά έχουν τεθεί 
περιορισμοί στην δυνατότητα των Ομάδων Τοπικής Δράσης να εντάσσουν περιοχές. 
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Συγκεκριμένα οι Ομάδες Τοπικής Δράσης θα κληθούν να συμπεριλάβουν, σε 
σημαντικό βαθμό, στις περιοχές παρέμβασης τους κοινότητες με πληθυσμιακή 
αποψίλωση, κοινότητες με υψηλό δείκτη γήρανσης και κοινότητες που 
παρουσιάζουν αγροτουριστική δραστηριότητα.
Η εισήγηση του αξιολογητή για χρησιμοποίηση των δράσεων συνεργασίας επίσης 
λήφθηκε υπόψη αφού στο μέτρο περιλαμβάνεται αυτή η δυνατότητα για αξιοποίηση 
δράσεων συνεργασίας.  
 

3.2.14. Επιπρόσθετος δείκτης εκροών στο Μέτρο 14 
Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial 
allocations
Date: 02/07/2014
Topic: Ευημερια των ζώων
Description of the recommendation
Δεδομένης της ψηλής χρηματοδοτικής βαρύτητας στο Μέτρο 14, ο Σύμβουλος 
Αξιολόγησης συστήνει όπως πέραν του δείκτη αριθμού εκμεταλλεύσεων που 
συμμετέχουν στο Μέτρο, δημιουργηθεί επιπρόσθετος δείκτης που να καταγράφει τον 
αριθμό των αιγοπροβάτων που τυγχάνουν των συνθηκών καλής διαβίωσης.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Η σύσταση του αξιολογητή έχει ληφθεί υπόψη. Ο δείκτης που προτείνεται από την 
Επιτροπή για αξιολόγηση του μέτρου αφορά τον αριθμό των δικαιούχων και την 
συνολική δημόσια δαπάνη. Με βάση την εισήγηση των αξιολογητών έχει προστεθεί 
στους δείκτες (κεφάλαιο 11: Σχέδιο Δεικτών) αυτούς ένας επιπρόσθετος δείκτης 
εκροών στα πλαίσια του μέτρου Μ14"Καλή Διαβίωση των ζώων". Ο δείκτης αυτός 
αναφέρεται στην καταγραφή του αριθμού των ζώων για τα οποία καταβάλλεται  
ενίσχυση.
 

3.2.15. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
Category of recommendation: Programme implementing arrangements
Date: 02/07/2014
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Topic: ηλεκτρονική υποβολή
Description of the recommendation
Έχει αναφερθεί και στην ενδιάμεση αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007-13 η αναγκαιότητα 
ολοκλήρωσης του λογισμικού συστήματος για υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή των 
αιτήσεων του σημαντικού σε χρηματοδοτική βαρύτητα Μέτρου 4. Συστήνεται η 
επίσπευση των διαδικασιών για τον σχεδιασμό και την θέση σε λειτουργία πριν την 
προκήρυξη του μέτρου  του απαιτούμενου υπόβαθρου ηλεκτρονικής υποβολής 
αιτήσεων, στοιχείο που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του Διοικητικού κόστους, 
αλλά και την επίσπευση των διαδικασιών υποβολής – αξιολόγησης.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Η προσπάθεια για περαιτέρω προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι 
συνεχής. Για αρκετά Μέτρα (π.χ. Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα) υπάρχει ήδη η 
δυνατότητα για υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Για τα Μέτρα που σχετίζονται με τις 
επενδύσεις θα γίνει προσπάθεια κατά το στάδιο της ετοιμασίας της προκήρυξης για 
χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
 

3.2.16. Κατάργηση ανάγκης για αντιμετώπιση της γήρανσης
Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment
Date: 02/07/2014
Topic: Αντιμετώπιση γήρανσης απασχολουμένων στην γεωργία
Description of the recommendation
Η ανάγκη για «Αντιμετώπιση της γήρανσης των απασχολούμενων στην γεωργία»,  
τεκμηριώνεται από το χαμηλό σε σχέση με τον Κοινοτικό μέσο όρο ποσοστό αρχηγών 
εκμεταλλεύσεων κάτω των 35 ετών. Προτείνεται όμως η κατάργηση της και η 
συγχώνευσή της με την ανάγκη για «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων». Και αυτό γιατί η ανανέωση της ηλικιακής 
σύνθεσης των απασχολούμενων στην γεωργία και κτηνοτροφία και οι σύγχρονες 
δεξιότητες των καλύτερα εκπαιδευμένων και περισσότερο καινοτόμων νέων 
γεωργών συνιστούν κατά τη γνώμη του Αξιολογητή καταλυτικό παράγοντα για την 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής γεωργίας.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
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Στο κεφάλαιο 4.2. "Αξιολόγηση Αναγκών"  του προσχεδίου που δόθηκε στους 
αξιολογητές περιλαμβανόταν η ανάγκη "Αντιμετώπιση της γήρανσης των 
απασχολουμένων στην γεωργία". Ο αξιολογητής εισηγήθηκε όπως η ανάγκη αυτή 
διαγραφεί και συγχωνευτεί με την ανάγκη "Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων". Η εισήγηση υιοθετήθηκε και πλέον στο 
επικαιροποιημένο Πρόγραμμα (κεφάλαιο 4.2) αφαιρέθηκε η προαναφερθείσα ανάγκη 
και η επίδραση της καταγράφεται στην ανάγκη "Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων". 
 

3.2.17. Κατανομή ποσού στο μέτρο 14 "καλή μεταχείριση των ζώων"
Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial 
allocations
Date: 03/11/2014
Topic: Κατανομή ποσού στο μέτρο "καλή μεταχείριση των ζώων"
Description of the recommendation
Ο συνολικός προϋπολογισμός βασίζεται σε ποσοστό συμμετοχής στο Μέτρο κατά 
80% του συνόλου των επιλέξιμων εκμεταλλεύσεων, το οποίο είναι κατά την άποψη 
του αξιολογητή ιδιαίτερα ψηλό. Ο αξιολογητής θεωρεί ότι δεν μπορεί να 
τεκμηριωθεί η ορθότητα της στοχοθέτησης αυτής και κατ’ επέκταση του 
προϋπολογισμού που κατανέμεται στο Μέτρο.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Το σχόλιο του Αξιολογητή έχει ληφθεί υπόψη. Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό του 
μέτρου έχει μειωθεί από 9 εκ. ευρώ σε 7 εκ. ευρώ.

3.2.18. Κατανομή ποσού στο μέτρο 3 " Συστήματα Ποιότητας"
Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial 
allocations
Date: 03/11/2014
Topic: Κατανομή ποσού στο μέτρο 3 "Συστήματα Ποιότητας"
Description of the recommendation
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Με βάση τον δείκτη στόχο, ο προϋπολογισμός του Μέτρου 3.1 κρίνεται επαρκής για 
τους στόχους του Μέτρου, αλλά υπολείπεται σημαντικά με βάση την αδυναμία που 
παρουσιάζει η ποιοτική διαφοροποίηση στην ανάλυση SWOT. Το ύψος του 
διαθέσιμου προϋπολογισμού που αναλογεί σε δράσεις προώθησης των προϊόντων 
με σήμα ποιότητας κρίνεται ως πολύ χαμηλό. Δεδομένων των αναφορών στην 
ανάλυση SWOT που τονίζουν αφ ενός  την σημαντική αδυναμία εισαγωγής και 
διείσδυσης στην αγορά γεωργικών προϊόντων ποιότητας και αφετέρου οι αναφορές 
ύπαρξης σημαντικού αριθμού φακέλων ΠΟΠ/ΠΓΕ προς εξέταση και η απλοποίηση 
των διαδικασιών εξέτασης, καθιστούν το προτεινόμενο ποσό ανεπαρκές και μη 
ανταποκρινόμενο στην ιεράρχηση των αναγκών αλλά και στα ευρήματα της 
 ανάλυσης SWOT.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Το σχόλιο του Αξιολογητή έχει ληφθεί υπόψη. Το συνολικό ποσό του μέτρου 3 έχει 
αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό (από 1 εκ. σε 3 εκ. ευρώ).

3.2.19. Κατανομή ποσού στον ειδικό στόχο βελτίωση ζωτικότητας περιοχών της 
υπαίθρου
Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial 
allocations
Date: 03/11/2014
Topic: Κατανομή ποσού στον ειδικό στόχο 3
Description of the recommendation
Στην καταγραφή της στρατηγικής αναφέρεται ρητά η στόχευση για αντιμετώπιση 
της πληθυσιακής αποψίλωσης των αγροτικών περιοχών ένα στοιχείο που 
προκύπτει έντονα ως ανάγκη μέσα από την ανάλυση SWOT. Με την προτεινόμενη 
κατανομή των πόρων συνεκτιμάται ότι ανάμεσα στους τρεις ειδικούς στόχους, ο 
συγκεκριμένος τυγχάνει σαφώς μικρότερης σημασίας, στοιχείο που δεν 
τεκμηριώνεται σε επίπεδο στρατηγικής προσέγγισης και ιεράρχησης των στόχων.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Η Διαχειριστική Αρχή κρίνει ότι το ποσό που διατίθεται σε δράσεις που στοχεύουν 
άμεσα στην ζωτικότητα της υπαίθρου είναι ικανοποιητικό λαμβάνοντας υπόψη την 
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στενότητα πόρων και την σημαντική μείωση του συνολικού ποσού του ΠΑΑ 2014-
2020 σε σχέση με το ΠΑΑ 2007-2013. Οι στόχοι για βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και ορθή διαχείριση των πόρων είναι ιδιαίτερα εξίσου 
σημαντικοί και οι ανάγκες πολύ έντονες. Σημειώνεται επίσης ότι δράσεις που 
κατανέμονται στους άλλους δύο ειδικούς στόχους συμβάλουν εμμέσως και στην 
βελτίωση της ζωτικότητας των περιοχών της υπαίθρου. Τέλος, τονίζεται ότι 
δράσεις για την ζωτικότητα της υπαίθρου προβλέπονται και από τον Εθνικό 
Προϋπολογισμό. 

3.2.20. Μεταβολές πολυτροπικών πιέσεων
Category of recommendation: SEA specific recommendations
Date: 30/06/2015
Topic: Μεταβολές πολυτροπικών πιέσεων
Description of the recommendation
Εντοπίσθηκε η αναγκαιότητα λήψης ορισμένων μέτρων στο τρέχον επίπεδο 
σχεδιασμού για την βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος του ΠΑΑ.
Ειδικότερα θα πρέπει ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες εκτάσεις σε μέτρα με 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο με απώτερο στόχο την περαιτέρω προστασία του 
περιβάλλοντος από τη γεωργική δραστηριότητα και τη διαφύλαξη της αειφορίας 
των παραγωγικών πόρων, και την επίτευξη των στόχων του πρώτου πυλώνα της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό, οι δράσεις που θα ενταχθούν στο 
ΠΑΑ συνιστάται να μην επικαλύπτουν δράσεις που προνοούνται από το 
«πρασίνισμα» του πρώτου πυλώνα, να είναι όντως επωφελείς για το περιβάλλον 
και ειδικότερα για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών αλλά ταυτόχρονα να είναι ελκυστικές για τους γεωργούς να ενταχθούν.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Το σχόλιο αυτό λήφθηκε υπόψη κυρίως με την ένταξη νέων αγροπεριβαλλοντικών 
δράσεων στα πλαίσια του μέτρου 10 οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικές 
περιβαλλοντικές αδυναμίες οι οποίες είχαν διαπιστωθεί αλλά δεν λαμβάνονταν 
επαρκώς υπόψη στο πρώτο προσχέδιο του ΠΑΑ. Η προσπάθεια της Διαχειριστικής 
Αρχής είναι να ενταχθούν οι περισσότερες δυνατές εκτάσεις στα μέτρα αυτά. Οι 
δράσεις αυτές ξεπερνούν τις απαιτήσεις του πρώτου πυλώνα και του 
πρασινίσματος.
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3.2.21. Ορισμός ανάγκης "ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων"
Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment
Date: 02/07/2014
Topic: Υδάτινοι πόροι
Description of the recommendation
Οι ανάγκες για «Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων για αποδοτική χρήση νερού» και 
για «Ορθολογική χρήση του ύδατος και μείωση της υπεράντλησης των υπόγειων 
υδατικών πόρων" ανταποκρίνονται στις διαπιστώσεις της SWOT περί λειψυδρίας, 
ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθμισης των υδροφορέων και υπεράντλησης ύδατος 
από τη γεωργία για αρδευτικούς σκοπούς. Επειδή όμως οι εν λόγω ανάγκες 
σχετίζονται άρρηκτα μεταξύ τους και με στόχο τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό σχετικά 
με ζητήματα που αφορούν την διαχείριση των υδατικών πόρων από την γεωργία και 
κτηνοτροφία, προτείνεται η σύμπτυξή τους σε μια ανάγκη υπό την ονομασία 
“Ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων”.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Το σχόλιο των αξιολογητών έχει ληφθεί υπόψη. Έχει γίνει ενοποίηση των δύο 
αναγκών στο κεφάλαιο 4.2 "Αξιολόγηση Αναγκών"

3.2.22. Ορισμός ανάγκης για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment
Date: 02/07/2014
Topic: Ανταγωνιστικότητα
Description of the recommendation
Οι ανάγκες για “Αύξηση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων”,  
“Εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων” και “Δημιουργία νέων σύγχρονων μονάδων” 
ανταποκρίνονται στις διαπιστώσεις της ανάλυσης SWOT. Τεκμηριώνονται δε από 
προβλήματα που καταγράφονται, όπως το μικρό μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, 
την χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας, τη γήρανση των γεωργών, τον χαμηλό 
ρυθμό ανανέωσης του ακαθαρίστου παγίου κεφαλαίου, την αύξηση του 
ανταγωνισμού από άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες, και την υψηλή εξάρτηση της 
κτηνοτροφίας από εισαγόμενες πρώτες ύλες. Λόγω ιδιαίτερης συνάφειας μεταξύ 
των εν λόγω αναγκών οι οποίες θα εξυπηρετηθούν από το ίδιο Μέτρο αλλά και με 
στόχο την διασφάλιση του συντονισμού και της συνέργειας των επί μέρους 
δράσεων, προτείνεται η συγχώνευσή τους στην ανάγκη για «Βελτίωση της 
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ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων».

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Το σχόλιο έχει ληφθεί υπόψη. Συγκεκριμένα έχουν διαγραφεί οι ανάγκες που 
αναφέρονται στο σχόλιο του αξιολογητή από το κεφάλαιο 4.2 "Αξιολόγηση Αναγκών" 
και έχουν συγχωνευτεί σε μια πιο γενική ανάγκη που αναφέρεται στην "Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων"

3.2.23. Παρακολούθηση οικονομικών επιδόσεων εκμεταλλεύσεων
Category of recommendation: Other
Date: 02/07/2014
Topic: Οικονομικές επιδόσεις εκμεταλλεύσεων 
Description of the recommendation
Συστήνεται όπως για την ετοιμασία της αίτησης συμμετοχής στο Μέτρο 4 
"Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις", καταγράφεται η ορθή και πλήρης εικόνα 
της υφιστάμενης κατάστασης των οικονομικών επιδόσεων των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων  Παράλληλα και συμπληρωματικά, θα πρέπει να διασφαλιστεί 
διαδικασία με την οποία θα λαμβάνεται η απαιτούμενη πληροφόρηση από τους 
δικαιούχους για την παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών της εκμετάλλευσης, 
τουλάχιστο μέχρι 5 χρόνια από την ημερομηνία υλοποίησης του Σχεδίου Βελτίωσης.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Το σχόλιο του αξιολογητή θα ληφθεί υπόψη σε συνάρτηση με την προσπάθεια 
μείωσης του διοικητικού φόρτου τόσο για τις αρμόδιες υπηρεσίες όσο και για τους 
δικαιούχους.
Συγκεκριμένα το σχόλιο του αξιολογητή για την ορθή ετοιμασία της αίτησης 
συμμετοχής έτσι ώστε να καταγράφεται η ορθή και πλήρης εικόνα της υφιστάμενης 
κατάστασης των οικονομικών επιδόσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα ληφθεί 
υπόψη στη φάση της ετοιμασίας της αίτησης. Σημειώνεται ότι η αίτηση απαιτεί την 
υποβολή σημαντικών στοιχείων και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη αξιοποίηση 
ειδικού διαπιστευμένου συμβούλου για την συμπλήρωση της αίτησης και κυρίως του 
Σχεδίου Οικονομικής Βιωσιμότητας στις περιπτώσεις όπου ισχύει. Αναμένεται ότι ο 
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όγκος πληροφόρησης που θα συλλέγεται με την αίτηση θα δείχνει μια ρεαλιστική 
αποτύπωση της εκμετάλλευσης.Τα στοιχεία αυτά θα τυγχάνουν επεξεργασίας για 
σκοπούς αξιολόγησης και θα υπάρχει δυνατότητα για διεξαγωγή ερευνών πεδίου 
στην βάση δείγματος έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν αποτελέσματα για σκοπούς 
αξιολόγησης. Η μεθοδολογία εξαγωγής συμπερασμάτων για σκοπούς αξιολόγησης 
θα οριστικοποιηθεί στα πλαίσια της παράλληλης αξιολόγησης του ΠΑΑ.

3.2.24. Παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Category of recommendation: SEA specific recommendations
Date: 30/06/2015
Topic: Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Description of the recommendation
Ο Σύμβουλος έχει προτείνει ένα σύστημα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Συγκεκριμένα 
προτείνει την διενέργεια διετών εκθέσεων για τις διετίες 2014‐2015, 2016‐2017 και 
2018‐2019, μια απολογιστική έκθεση για το εναπομείναν διάστημα και για το σύνολο
της προγραμματικής περιόδου, στο τέλος του καταληκτικού έτους.
Για τα περιβαλλοντικά δεδομένα, στις τρεις διετείς εκθέσεις καταγράφονται οι 
μεταβολές στους δεικτών που περιλαμβάνονται στο πρόσφατο RDP
Indicator Plan (έκδοση Μάιος 2015) όσο και στα μεγέθη που φέρει ο Πίνακας 7‐5 της 
Μελέτης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, για τους οποίους η  μελέτη εκτιμά ότι θα
μεταβληθούν. Στην απολογιστική τελική καταγράφονται οι μεταβολές όλων των 
ανωτέρω δεικτών.
 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Η Διαχειριστική Αρχή έχει λάβει υπόψη τη σύσταση αυτή και έχει ξεκινήσει την 
δημιουργία του συστήματος συλλογής των προτεινόμενων, από το Σύμβουλο, 
δεικτών στα πλαίσια του ευρύτερου προγραμματισμού για την συλλογή στοιχείων 
για σκοπούς της παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος.
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3.2.25. Πληρέστερη τεκμηρίωση σχετικά με την ποιότητα των υδάτινων πόρων
Category of recommendation: Construction of the intervention logic
Date: 02/07/2014
Topic: Υδάτινοι πόροι
Description of the recommendation
Συνιστάται η περαιτέρω τεκμηρίωση με μελέτες, βιβλιογραφικές αναφορές και 
στατιστικά στοιχεία  στο πώς θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων (συνεπώς 
και τις υποχρεώσεις) που θέτουν  οι οδηγίες 91/676 και κυρίως 2000/60, τα 
Καθεστώτα του Μέτρου 10  στην προστασία της βιοποικιλότητας και συγκεκριμένα 
των 10.1. Πλήρης αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων, 10.2. Εφαρμογή 
τριετούς κύκλου αμειψισποράς  και 10.3. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής 
όπως περιγράφεται στη λογική της παρέμβασης.  Πιο συγκεκριμένα η προσπάθεια 
βελτίωσης της ποιότητας  των υδάτων μέσω της αποφυγής της ζιζανιοκτονίας, 
όπως φαίνεται στη λογική της παρέμβασης, στηρίζεται σε ιδιαίτερα εύθραυστη 
επιχειρηματολογία. Δεδομένου μάλιστα ότι τα συγκεκριμένα μέτρα αποτελούν 
συνέχεια ήδη εφαρμοζόμενων είναι αναγκαίο να υπάρξει μια εκτίμηση της συμβολής 
των εφαρμοσθέντων μέτρων στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία στην οποία τεκμηριώνεται η σημαντική συμβολή των 
δράσεων που έχουν επιλεγεί. Αναφέρονται ενδεικτικά τα πιο κάτω:
E.Audsley, (2009). Estimation of the greenhouse gas emissions from agricultural 
pesticide manufacture and use. Cranfield University, Cranfield Bedford, August 2009.
National Park Service. US Department of the Interior. (August 1, 2006), Sequoia & Kings 
Canyon National Park: Air quality -- Airborne synthetic chemicals. Nps.gov. Retrieved on 
September 19, 2007.
Gilliom, RJ, Barbash, JE, Crawford, GG, Hamilton,DM (February 15, 2007), The Quality of 
our nation’s waters: Pesticides in the nation’s streams and ground water, 1992–2001. 
Chapter 1, Page 4. US Geological Survey. Retrieved on September 13, 2007.
Francis, C.A. 2003. Advances in the design of resource-efficient cropping systems. 
Journal of Crop Production. 8:15-32
States of Jersey (2007), Environmental protection and pesticide use. Retrieved on 2007-
10-10.
Αναφορικά με την αποδοτικότητα των μέτρων θα επιδιωχθεί η περαιτέρω εξέταση 
του θέματος στα πλαίσια της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΠΑΑ 2007-2013 
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καθώς και σε ενδεχόμενες άλλες ειδικές μελέτες.

3.2.26. Προστασία χορτολιβαδικών εκτάσεων
Category of recommendation: SEA specific recommendations
Date: 30/06/2015
Topic: Προστασία χορτολιβαδικών εκτάσεων
Description of the recommendation
Απαιτείται η ολοκληρωμένη προστασία και αποκατάσταση των χορτολιβαδικών 
εκτάσεων με πλήρη ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των εκτάσεων
αυτών, με την διαφοροποίηση σε τύπους, ποιότητες και διαχείριση όπου 
απαιτείται.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Στην παρούσα φάση εκπονείται ειδική μελέτη για την χαρτογράφηση των 
χορτολιβαδικών εκτάσεων από το Τμήμα Δασών. Με την ολοκλήρωση της μελέτης 
αυτής θα εξεταστεί από την Διαχειριστική Αρχή το ενδεχόμενο προσθήκης ειδικών 
δράσεων για την προστασία και αποκατάσταση των εκτάσεων αυτών.
 

3.2.27. Στελέχωση ΕΑΔ
Category of recommendation: Programme implementing arrangements
Date: 03/11/2014
Topic: Στελέχωση Εθνικού Αγροτικού Δικτύου
Description of the recommendation
Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης σημειώνει τις σημαντικές πρόσθετες ευθύνες που 
ανατίθεται στο ΕΑΔ για τον συντονισμό των ΕΣΚ, καθώς και για την ετοιμασία και 
διαχείριση του Σχεδίου Επικοινωνίας, αλλά τονίζει την σημαντική αδυναμία της 
ανεπαρκούς στελέχωσης η οποία εντοπίστηκε σε προηγούμενες αξιολογήσεις του 
ΕΑΔ και εκτιμά πως δύσκολα θα μπορέσει το ΕΑΔ με την πολύ περιορισμένη 
στελέχωση του να αντεπεξέλθει στο ρόλο και στις ευθύνες που θα του ανατεθούν.  
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How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο λειτουργεί εντός του Κλάδου Γεωργικών Εφαρμογών του 
Τμήματος Γεωργίας. Η άμεση συσχέτιση του με τον Κλάδο αυτό βοηθά στην 
αξιοποίηση όλου του προσωπικού του Κλάδου για σκοπούς του Εθνικού Αγροτικού 
Δικτύου ανάλογα με την εκάστοτε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στα 
πλαίσια του Σχεδίου Δράσης. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι οι πρόσθετες ευθύνες που 
σχετίζονται με τον συντονισμό τους ΕΣΚ κατανέμονται στο προσωπικό του Κλάδου 
Γεωργικών Εφαρμογών που ασχολείται λόγω αρμοδιότητας με το θέμα.
Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα για ανάθεση της εκτέλεσης συγκεκριμένων 
εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες εφόσον κριθεί σκόπιμο, αξιοποιώντας τους 
πόρους της τεχνικής υποστήριξης.
 

3.2.28. Στρατηγική για Ε&Κ στον αγροδιατροφικό κλάδο και τήρηση μητρώου
Category of recommendation: Programme implementing arrangements
Date: 02/07/2014
Topic: Ε&Κ
Description of the recommendation
Δεν εντοπίζεται η ύπαρξη ενός εγγράφου στρατηγικής για την Έρευνα και 
Καινοτομία στον αγροδιατροφικό κλάδο που να καθορίζει τις περιοχές εστίασης σε 
σχέση τόσο με τον πρωτογενή όσο και το δευτερογενή τομέα σε μεσοπρόθεσμο 
ορίζοντα. Παράλληλα, η μη τήρηση ενός μητρώου ερευνητικών έργων, καθιστούν την 
διαμόρφωση πολιτικών για την Έρευνα και Καινοτομία μια αδύναμη διαδικασία 
χωρίς μεσοπρόθεσμους στόχους , στοιχείο  που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η 
παρέμβαση σε δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας κατά την νέα προγραμματική 
περίοδο. Η αντιμετώπιση αυτής της αδυναμίας κρίνεται σημαντική για την αποφυγή 
επικαλύψεων ή/και επαναλαμβανόμενων εργασιών επί του ιδίου ή συγγενούς 
ερευνητικού πεδίου στα πλαίσια του Μέτρου 16.2. Ένα τέτοιο μητρώο κρίνεται 
επίσης ως προαπαιτούμενο εργαλείο για την ορθότερη αξιολόγηση των προτάσεων 
Έρευνας και Καινοτομίας καθώς και στην διαμόρφωση ενός πλαισίου στόχευσης του 
Μέτρου 16.2.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
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Το σχόλιο του Αξιολογητή θα ληφθεί υπόψη. Συγκεκριμένα, ο αρμόδιο Κλάδος του 
Τμήματος Γεωργίας (Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών) βρίσκεται σε διαδικασία 
δημιουργίας ενός μητρώου ερευνητικών έργων σε συνεργασία με άλλους φορείς του 
δημοσίου. Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 
θα έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης 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).

3.2.29. Συμπλήρωση του προγράμματος με δράσεις ΑΠΕ
Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial 
allocations
Date: 02/07/2014
Topic: ΑΠΕ
Description of the recommendation
Προτείνεται η κατάρτιση μέτρου για την συγκέντρωση και κατάλληλη διαχείριση 
γεωργικών υπολειμμάτων σύμφωνα με την διαπιστωμένη  ανάγκη 4.2.1. για 
προώθηση ΑΠΕ στην γεωργία και κτηνοτροφία. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει 
τόσο ιδιωτική όσο και συλλογική επένδυση.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Οι δράσεις που αναφέρονται στην σύσταση του αξιολογητή δεν αναμένεται να 
αποτελέσουν ξεχωριστό μέτρο. Ωστόσο, οι δράσεις αυτές είναι επιλέξιμες μέσα από 
τα επενδυτικά μέτρα (Μ4) καθώς και μέσα από το μέτρο της συνεργασίας όπως αυτό 
θα εφαρμοστεί στα πλαίσια του LEADER (Μ19).

3.2.30. Σχέδιο Δράσης για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
Category of recommendation: Other
Date: 02/07/2014
Topic: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Description of the recommendation
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Παρατηρείται η μη ενεργοποίηση οποιασδήποτε παρέμβασης σε θέματα παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους αγρότες, αφού σύμφωνα με το κείμενο 
στρατηγικής η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτελεί αρμοδιότητα του 
Κλάδου Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος και δεν εμπίπτει στις προτεραιότητες 
του ΠΑΑ 2014-2020. Με δεδομένη την μεγάλη σημασία που δίνεται από το νέο 
πλαίσιο της ΚΑΠ (καν. 1306/2013) για την καθιέρωση συστήματος παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών (άρθρο 13), αλλά και την αναγκαιότητα αναβάθμισης 
των μηχανισμών μεταφοράς τεχνογνωσίας όπως είναι το σύστημα παροχής 
γεωργικών συμβουλών  ο Σύμβουλος Αξιολόγησης συστήνει την εκπόνηση ενός 
σχεδίου δράσης για την αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας του Κλάδου Γεωργικών 
Εφαρμογών το οποίο επιφορτίζεται και με την παροχή γεωργικής εκπαίδευσης ώστε 
να μπορέσει να επιτελέσει το διπλό του ρόλο ως φορέας παροχής εκπαίδευσης 
αλλά και ως αποκλειστικός πάροχος γεωργικών συμβουλών με επάρκεια και 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Το Τμήμα Γεωργίας καταρτίζει ετήσιο Πρόγραμμα Γεωργικών Εφαρμογών στην βάση 
των αναγκών που διαπιστώνονται στο στάδιο της διάγνωσης αναγκών. Το 
Πρόγραμμα καταρτίζεται ανά Επαρχία και ανά κλάδο παραγωγής. Στην παρούσα 
φάση ετοιμάζεται λογισμικό αξιολόγησης του προγράμματος σε συνεργασία με τον 
ΚΟΑΠ. Περαιτέρω προγραμματίζεται στο μέλλον η δημιουργία διαδραστικού 
λογισμικού συστήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ατομικό επίπεδο.

3.2.31. Υιοθέτηση επιπρόσθετου δείκτη εκροών για κατάρτιση γεωργών
Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial 
allocations
Date: 02/07/2014
Topic: επαγγελματική κατάρτιση γεωργών
Description of the recommendation
Σύμφωνα με την στοχοθέτηση του Μέτρου 1, η αύξηση του ποσοστού των αγροτών 
με βασική ή πλήρη γεωργική εκπαίδευση θα αυξηθεί από 5,7% σε 10% επί του 
συνόλου των κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων δηλαδή σε 1700 εκπαιδευομένους 
στη βάση του συνολικού αριθμού αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τονίζεται 
όμως ότι οι τιμή του δείκτη βάσης 24, "Επίπεδο κατάρτισης γεωργών" στηρίζεται 
στο σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των 
38.860 εκμεταλλεύσεων, μόνο 18.629 διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά 
(Απογραφή Γεωργίας 2012) και μόνο 3.765 φυσικά και νομικά πρόσωπα 
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διαχειρίζονται εκμεταλλεύσεις σε επαγγελματική βάση (στοιχεία Κλάδου Γεωργικών 
Εφαρμογών). Άρα, αν και στοχοθετείται η αύξηση του δείκτη σε 10%, αυτή αφορά σε 
επαγγελματίες γεωργούς και όχι στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων. Κατ’ επέκταση, 
για καλύτερη αποτύπωση του αποτελέσματος θα πρέπει να δημιουργηθεί 
επιπρόσθετος δείκτης που να περιορίζει τον παρονομαστή στο σύνολο των κατά 
κύριο επάγγελμα αγροτών.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Το σχόλιο του Αξιολογητή έχει ληφθεί υπόψη. Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 11 "Σχέδιο 
Δεικτών" έχει προστεθεί ως επιπρόσθετος δείκτης το ποσοστό των κατά κύριο 
επάγγελμα γεωργών που έχουν λάβει κατάρτιση στα πλαίσια του μέτρου 1 " Διάχυση 
της γνώσης και δράσης ενημέρωσης".
 

3.2.32. Χρηματοδοτική βαρύτητα για δράσεις έρευνας
Category of recommendation: Establishment of targets, distribution of financial 
allocations
Date: 03/11/2014
Topic: Χρηματοδοτική βαρύτητα για δράσεις έρευνας
Description of the recommendation
Μπορεί να θεωρηθεί ότι το νέο Πρόγραμμα παρέχει μια βάση εκκίνησης για 
διασύνδεσης της έρευνας με τις ανάγκες της παραγωγής και δημιουργίας ενός 
πλαισίου στήριξης της καινοτομίας, δεν μπορεί όμως, με βάση την χρηματοδοτική 
βαρύτητα να θεωρηθεί ως επαρκές εργαλείο πολιτικής για μεταστροφή στην 
καινοτομία.  

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into 
account
Η απόφαση για την συγκεκριμένη κατανομή πόρων σε θέματα Ε-Τ-Κ προφανώς 
σχετίζεται με την περιορισμένη δυνατότητα των δικαιούχων να δημιουργήσουν τα 
απαιτούμενα δίκτυα συνεργασίας και να απορροφήσουν περισσότερους πόρους, 
ενώ οι σχετικοί δείκτες εκροών, σύμφωνα και με τους Αξιολογητές, κρίνονται ως 
απόλυτα εφικτοί και παρά τον χαμηλό συνολικό προϋπολογισμό, αποτελούν μια 
επαρκή βάση εκκίνησης για εφαρμογή παρεμβάσεων σε θέματα Ε&Κ μέσα από το 
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ΠΑΑ 2014-2020.

3.3. Ex-ante Evaluation report
See annexed documents
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4. SWOT AND IDENTIFICATION OF NEEDS

4.1. SWOT

4.1.1. Comprehensive overall description of the current situation of the programming 
area, based on common and programme-specific context indicators and other qualitative 
up-to-date information

   1.1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η διεθνής οικονομική κρίση και ειδικότερα τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα, τα 
διαρθρωτικά προβλήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα αλλά και οι δυσμενείς 
οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα επηρέασαν τη μικρή, ανοικτή οικονομία της 
Κύπρου με αποτέλεσμα την επιδείνωση των  μακροοικονομικών επιδόσεων της 
χώρας κατά τα τελευταία χρόνια, όπως παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα 1 
που ακολουθεί.
Οι οικονομικές συνθήκες της χώρας επιδεινώθηκαν περαιτέρω μετά και τις 
αποφάσεις του Eurogroup του Μαρτίου 2013 για εξυγίανση του τραπεζικού τομέα 
της Κύπρου και απομείωση των ανασφάλιστων καταθέσεων στα δύο μεγάλα 
τραπεζικά ιδρύματα του τόπου, που οδήγησαν ουσιαστικά στην κατάρρευση του 
νευραλγικού για τη χώρα χρηματοπιστωτικού τομέα. Στο ανωτέρω δυσμενές 
περιβάλλον η κυπριακή γεωργία αλλά και οι αγροτικές περιοχές της χώρας 
καλούνται όχι μόνο να άρουν τις διαρθρωτικές τους αδυναμίες αλλά να 
αποτελέσουν και βασικές συνιστώσες διαμόρφωσης ενός νέου αναπτυξιακού 
προτύπου. Στον πιο πάνω στόχο, σημαντική αναμένεται να είναι η συμβολή του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
1.1.1.2 Κοινωνικοοικονομική κατάσταση και κατάσταση των αγροτικών περιοχών

Η συνολική έκταση της Κύπρου ανέρχεται σε 9.251 τ.χλμ.  Ο συνολικός πληθυσμός 
της Κύπρου το 2012 ανήλθε στις 862.011 κατοίκους. Με έτος αναφοράς το 2011 το 
67,4%  πληθυσμού της Κύπρου κατοικεί σε αστικές περιοχές έναντι 69% το 2001 
και 67,7% το 1991, ενώ στις αγροτικές  περιοχές κατοικεί αντίστοιχα το  32,6% 
(2011), 31% (2001).
Ο πληθυσμός της Κύπρου συνολικά αλλά και σε επίπεδο αγροτικών περιοχών 
παρουσιάζει ευνοϊκότερη δημογραφική σύνθεση σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ 
όπως αποτυπώνεται και στον Πίνακα 2 που ακολουθεί.
Η Κύπρος σε όρους πληθυσμιακής πυκνότητας  υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ 
– 27 σε εθνικό επίπεδο (Κύπρος 92,3, ΕΕ-27 116,9),  όμως δεν μπορούν να 
εξαχθούν συμπεράσματα σε σχέση με την πληθυσμιακή πυκνότητα των αγροτικών 
περιοχών.
Το ποσοστό απασχόλησης μειώνεται το 2012 σε 64.6% (ίδιο επίπεδο με αυτό στην 
ΕΕ–27), από  70,1% το 2008 (72,7%  στην ΕΕ -27). Η ανεργία  είναι ελαφρώς 
υψηλότερη στις αγροτικές περιοχές (thinly populated rural areas)  (12,9% σε 
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σύγκριση με 10% στην ΕΕ-27). Παρατηρείται ότι η ανεργία  είναι υψηλότερη στις  
αγροτικές περιοχές της Κύπρου σε σχέση με τις αστικές, σε αντίθεση με ότι 
συμβαίνει στην ΕΕ. Η ανεργία δεν κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των φύλων και 
των ηλικιακών ομάδων. Στις αγροτικές περιοχές η ανεργία των νέων (ηλικιακή 
ομάδα 15-24) ανέρχεται σε 30,6% έναντι 27,8% σε σύνολο χώρας  και είναι κατά 
πολύ υψηλότερη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο της ανεργίας των νέων στις 
αγροτικές περιοχές  (22,1%)  σηματοδοτώντας την ανάγκη δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. Μία διαρθρωτική μεταβολή στη διάρθρωση 
της απασχόλησης της Κύπρου είναι η βαθμιαία συρρίκνωση του ποσοστού των 
αυτοαπασχολούμενων το οποίο το 2000 έφθανε το 20,1% με σημαντική διαφορά 
υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (14,6%),  για να διαμορφωθεί σε 13,7% το 
2012 ελαφρώς χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ.
Σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ  η  Κύπρος κατατάσσεται ελαφρώς χαμηλότερα από 
το μέσο όρο της ΕΕ αλλά με αποκλίνουσα τάση και βραχυπρόθεσμη περαιτέρω 
μείωση. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κύπρου το 2000 ανερχόταν στο 88 (ΕΕ=100). Οι 
υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της δεκαετίας του 2000 μέχρι και την εμφάνιση της 
οικονομικής κρίσης οδήγησαν σε ταχεία σύγκλιση (το 2009 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
ανήλθε στο 100 για να διαμορφωθεί στο 94 το 2011).
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την κατανομή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 
αστικών και αγροτικών περιοχών. Κίνδυνο φτώχειας   αντιμετωπίζει το 23,7% του 
συνολικού πληθυσμού, ενώ για τις αγροτικές περιοχές (thinly populated rural areas) 
το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 25,8%.
Σημειώνεται ότι η Κύπρος στο συγκεκριμένο δείκτη καταγράφει τιμές καλύτερες σε 
σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ-27 όπου τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται 
στο 24,2% και 29,3% αντίστοιχα. Η οικονομία της Κύπρου χαρακτηρίζεται από την 
κυριαρχία του τριτογενούς τομέα σε όρους απασχόλησης και δημιουργίας 
εισοδήματος και την διαχρονική μείωση της συμβολής του πρωτογενούς τομέα. Ο 
πρωτογενής τομέας το 2000 παρήγαγε το 3,8% της συνολικής  ΑΠΑ  και 
απασχολούσε το 6% του εργατικού δυναμικού, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη το 2012 
έχουν διαμορφωθεί στο 2,3% επί της συνολικής ΑΠΑ (ΕΕ-27: 1,7%) και στο 3,6%  του 
εργατικού δυναμικού (ΕΕ27:5,2%). Παρατηρείται λοιπόν ότι το ποσοστό 
απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα είναι χαμηλότερο  στην Κύπρο ενώ η 
συμβολή του στην ΑΠΑ της οικονομίας υψηλότερη.
Ενώ η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού της Κύπρου ανέρχεται σε 
43238,2 € ανά απασχολούμενο και υπολείπεται του κοινοτικού μέσου όρου (ΕΕ27: 
51.664), στον πρωτογενή τομέα της Κύπρου είναι υψηλότερη (26.759,1 € ανά 
απασχολούμενο έναντι 17.307 στην ΕΕ-27) σε αντίθεση με τις επιδόσεις των 
άλλων τομέων της οικονομίας (δευτερογενής: 38.188,4 € ανά απασχολούμενο, 
έναντι 57.755 στην ΕΕ-27, τριτογενής: 45.116 € ανά απασχολούμενο, έναντι 
52.233 στην ΕΕ-27).
Θα πρέπει να τονισθεί ότι η μείωση του ρυθμού της πληθυσμιακής αποδυνάμωσης 
των αγροτικών περιοχών δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αναπτυξιακά σημαντικά 
υστερούσες περιοχές. Σε μεγάλο βαθμό, οι πλείστες των πεδινών περιοχών της 
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υπαίθρου μπορούν πλέον να χαρακτηριστούν ως περιαστικές και παρουσιάζουν 
αύξηση στον πληθυσμό, καλύτερη δημογραφική σύνθεση (ηλικιακή ισορροπία) και 
περιορισμένη εξάρτηση από την γεωργική ενασχόληση.
Σε αντίθεση, οι ημιορεινές και ορεινές περιοχές  παρουσιάζουν πληθυσμιακή 
αποψίλωση, γερασμένη πληθυσμιακή σύνθεση και σημαντική εξάρτηση από 
δραστηριότητες της αγροτικής οικονομίας. Ως εκ τούτου, οι ανάγκες των περιοχών 
διαφέρουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να απαιτείται διαφορετική χωρική προσέγγιση 
και καταρτισμός ιδιαίτερων στρατηγικών ανάπτυξης, στοιχείο το οποίο δύναται 
να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα μέσα από πρωτοβουλίες τύπου Leader 
παρά από ενιαίες εθνικές πολιτικές.
Η εφαρμογή Προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές 
ουσιαστικά ταυτίζεται με την έναρξη εφαρμογής του ΠΑΑ 2007 – 2013 μέσω του 
Άξονα 4 Leader. Τα εταιρικά σχήματα που δημιουργήθηκαν περιλαμβάνουν 
συνολικά 191 κοινότητες (το 55% των κοινοτήτων της Κύπρου), έκτασης περίπου 
2.965 τ. χλμ. (το 51% της συνολικής έκτασης της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 
οποίες ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το κράτος) και συνολικού 
πληθυσμού 129.464 κατοίκων (54% του αγροτικού πληθυσμού). Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα υστέρησης των αγροτικών περιοχών ως προς τις αστικές 
αποτελούν η πρόσβαση σε ΤΠΕ με αποκλίσεις μεταξύ αστικών και αγροτικών 
νοικοκυριών τόσο στην χρήση Η/Υ όσο και στην πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
Αποκλίσεις παρατηρούνται και στο επίπεδο εκπαίδευσης αφού το 7% του 
πληθυσμού των αγροτικών περιοχών δεν έχει ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση (3% στις αστικές περιοχές), το 21% του πληθυσμού των αγροτικών 
περιοχών έχει ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (12% στις αστικές 
περιοχές), το 51% του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών έχει ολοκληρώσει την 
δευτεροβάθμια  εκπαίδευση (48% στις αστικές περιοχές), ενώ το 19% του 
πληθυσμού των αγροτικών περιοχών έχει τριτοβάθμια εκπαίδευση (31% στις 
αστικές περιοχές).
1.1.1.3 Τομεακή Ανάλυση

Ο αγροδιατροφικός τομέας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο μεταίχμιο, γιατί τα σοβαρά 
διαρθρωτικά προβλήματα του τομέα σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους 
περιβαλλοντικούς, κλιματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς (νησιωτικός 
χαρακτήρας, απόσταση από την ηπειρωτική Ευρώπη και τις σημαντικότερες 
αγορές) έχουν οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Τα προβλήματα 
αυτά αναδεικνύονται από τους Δείκτες Κοινού Πλαισίου (ΔΚΠ) οι οποίοι 
αποτυπώνουν τόσο τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά όσο και τις επιδόσεις της 
κυπριακής γεωργίας.
Στον τομέα της γεωργίας απασχολούνται 9.800 άτομα με ποσοστό συμμετοχής 
στην συνολική απασχόληση χαμηλότερο  από το μέσο όρο στην  ΕΕ-27 (2.52% σε 
σύγκριση με 4.63%). Αντίθετα, υψηλότερη είναι η συμμετοχή  της βιομηχανίας 
τροφίμων στην απασχόληση (9,000 άτομα και ποσοστό 2.32%) που είναι 
υψηλότερο από τον αντίστοιχο κοινοτικό μέσο όρο (2%). Τέλος, στη δασοκομία 



65

απασχολούνται 1.100 άτομα   (0.28% της απασχόλησης), δηλαδή ποσοστό ελαφρά 
υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ-27 (0.24%).
Η παραγωγικότητα της εργασίας στην γεωργία  ανέρχεται σε  12.794 €/ΜΑΕ 
(περίπου 85% του Κοινοτικού μέσου όρου). Σε ότι αφορά τη βιομηχανία τροφίμων , 
η υστέρηση στη παραγωγικότητα της εργασίας είναι ακόμα μεγαλύτερη (29.405 
€/άτομο) και διαμορφώνεται στο 72% του μέσου κοινοτικού όρου. Η 
παραγωγικότητα της εργασίας στο δασικό τομέα  ανέρχεται σε  16.300 €/ΜΑΕ.
Ένα από τα σημαντικότερα διαρθρωτικά προβλήματα της Κυπριακής Γεωργίας 
είναι το μικρό μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων  σε σχέση με το μέσο όρο στην 
ΕΕ-27. Το 75.1% των κυπριακών εκμεταλλεύσεων έχει έκταση μικρότερη από 2 
εκτάρια (ΕΕ-27: 49%). Στην ΕΕ-27 το 31% των εκμεταλλεύσεων έχουν μέγεθος από 
2-10 εκτάρια, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Κύπρο είναι περίπου 20%. Τέλος, 
μόνο το 1,6% των εκμεταλλεύσεων στη Κύπρο είναι μεγαλύτερες από 30 εκτάρια 
(9,3% στην ΕΕ-27). Σε όρους οικονομικού μεγέθους, το 57% των κυπριακών 
εκμεταλλεύσεων αποδίδουν μέχρι 2.000 SO (ΕΕ-27: 44,7%), ενώ πάνω από 25.000 
SO αποδίδει το 7,1% των εκμεταλλεύσεων της νήσου (ΕΕ-27: 14,3% ). Συνολικά, το 
μέσο φυσικό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων ανέρχεται σε 3 εκτάρια (ΕΕ-27: 14,3), 
ενώ το μέσο οικονομικό τους μέγεθος σε 11.808,8 SO (ΕΕ-27: 25.450). Σε ότι αφορά 
τη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (ΧΓΕ), το 2010 αυτή ανερχόταν σε 
118.400 εκτάρια  καταγράφοντας μια μείωση της τάξης του 25% σε σύγκριση με το 
2003. Περίπου το 72% (60% στην ΕΕ-27) αποτελούν οι αροτραίες εκτάσεις και 
εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες, το  26,5% (ΕΕ-27: 6,2%) οι μόνιμες καλλιέργειες, 
ενώ το υπόλοιπο 2% (ΕΕ-27: 33,6%) είναι βοσκότοποι. Το 2010, 2.000 εκτάρια (1.7% 
της ΧΓΕ) αφορούσαν βιολογικές καλλιέργειες  , σε σύγκριση με 3.7% στην ΕΕ-27. 
Όπως είναι αναμενόμενο λόγω των δυσμενών κλιματολογικών συνθήκων  το 
ποσοστό των αρδευόμενων εκτάσεων  ανέρχεται σε 28.290 εκτάρια ή 23,9% της 
ΧΓΕ (ΕΕ-27: 5,8%).  Το σύνολο των ζωικών μονάδων της Κύπρου ανέρχεται σε 
200.750  και διαχρονικά βαίνει μειούμενο. Η γεωργία στην Κύπρο αποτελεί ως επί 
το πλείστον δραστηριότητα «μη-πλήρους απασχόλησης» και οικογενειακής 
μορφής. Σε επίπεδο ΜΑΕ   το σύνολο των 82.040 ατόμων που ασκούν γεωργική 
δραστηριότητα δημιουργεί 16.720ΜΑΕ διαθέτει δηλαδή το 20.4% του χρόνου του 
(ΕΕ-27: 36%).
Επίσης, το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων σε μονάδες εργασίας είναι 
σημαντικά υψηλότερο από τον αντίστοιχο κοινοτικό μέσο όρο (2,32 ΜΑΕ ανά 
εκμετάλλευση σε σύγκριση με 1,33 στην ΕΕ-27), κάτι που αναδεικνύει τα 
προβλήματα εκσυγχρονισμού του τομέα.
Γήρανση γεωργικού πληθυσμού

Εκτός του μικρού (φυσικού και οικονομικού  μεγέθους των εκμεταλλεύσεων) και 
των δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών πρόσθετα διαρθρωτικά προβλήματα για 
την Κύπρο αποτελούν η γήρανση των απασχολούμενων στον τομέα, το χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο και η χαμηλή δαπάνη για Ε-Τ-Κ. Αναλυτικότερα  μόνο το 2,6% 
των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων είναι κάτω των 35 ετών , σε σύγκριση με 7,5% 
στην ΕΕ-27, ενώ ο λόγος αρχηγών κάτω των 35 ετών προς αρχηγούς άνω των 55 
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ετών ανέρχεται σε 4,7 (ΕΕ-27: 14,16). Την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
γήρανσης του γεωργικού πληθυσμού επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ειδικό μέτρο 
Μ6. Η εφαρμογή του Μέτρου «Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών», 
προωθεί την επίτευξη των ακόλουθων στόχων: την πληθυσμιακή αναζωογόνηση 
του γεωργικού δυναμικού, τη δημιουργία και ανάπτυξη βιώσιμων, ανταγωνιστικών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων με διαχειριστές νέους ανθρώπους, περισσότερο 
επιδεκτικούς στην εκπαίδευση και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
προσφέρει η τεχνολογική ανάπτυξη, την προώθηση της απασχόλησης και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, την αξιοποίηση 
εκμεταλλεύσεων οι οποίες θα εγκαταλειφθούν ή είναι ήδη εγκαταλελειμμένες.
  Χαμηλό ποσοστό γεωργών διαθέτουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
ενώ λόγω απουσίας αναλυτικών στατιστικών δεδομένων,  δεν μπορούν να 
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το εκπαιδευτικό επίπεδο των 
απασχολούμενων στην γεωργία. Το ποσοστό  των αγροτών με βασική ή πλήρη 
γεωργική εκπαίδευση ανέρχεται στο 5,7% του συνόλου (ΕΕ–27: 29,4%), ενώ 
ελαφρώς υψηλότερο είναι το ποσοστό των νέων γεωργών ηλικίας κάτω των 35 
ετών με βασική ή πλήρη γεωργική εκπαίδευση, το οποίο ανέρχεται σε 6,9%,  αλλά 
υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου της ΕΕ-27 (31,5%). Σύμφωνα με σχετική 
σύσταση της ΣΜΕΕΠ, υπάρχει ανάγκη για βελτίωση της εκπαίδευσης των γεωργών 
σε περιβαλλοντικά θέματα (π.χ. χρήση λιπασμάτων). Παράλληλα, η έλλειψη 
εργαλείων πολιτικής για στήριξη της μεταφοράς γνώσης από ερευνητικά κέντρα 
του εξωτερικού, όπου η εμπειρία και η γνώση σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα 
είναι μεγαλύτερη, στερεί τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων του αγροτικού κλάδου 
στην ύπαιθρο. Η γεωργική έρευνα υλοποιείται μέσω της βασικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών όπου όμως οι δράσεις 
δεν καθοδηγούνται από τις συγκεκριμένες και καταγεγγραμένες επιχειρηματικές 
ανάγκες αλλά κυρίως από τα ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου και το 
γνωστικό αντικείμενο των ερευνητών. Για το θέμα αυτό έχουν γίνει ειδικές 
συστάσεις στα πλαίσια της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης οι οποίες και θα 
ληφθούν υπόψη (π.χ. δημιουργία μητρώου ερευνητικών έργων).
Ως κύρια ανταγωνιστικά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα θεωρούνται οι 
πατάτες, τα φυλλώδη λαχανικά, τα αρωματικά φυτά, τα εσπεριδοειδή (φρούτα 
αλλά και χυμοί), προϊόντα οινικού τομέα και τομέα κτηνοτροφίας, καθώς επίσης 
και το χαλούμι που αποτελεί μεταποιημένο προϊόν με βασικό συστατικό το γάλα.
Όσον αφορά στις πατάτες και τα λαχανικά, γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ 
παραγωγής προϊόντων από τις πρώιμες περιοχές, που είναι κατά κύριο λόγο οι 
παραθαλάσσιες και προϊόντων από τις μεσοπρώιμες περιοχές της ενδοχώρας, 
ενώ οι ορεινές και ημιορεινές περιοχές χαρακτηρίζονται ως όψιμες περιοχές. Η 
Κύπρος, λόγω των ιδιαίτερων εδαφοκλιματικών συνθηκών που επικρατούν σε 
κάθε περιοχή, προσφέρει πατάτες και λαχανικά, άλλοτε πρώιμα και άλλοτε 
όψιμα, καλύπτοντας σχεδόν όλο τον κύκλο παραγωγής μέσα στο έτος, έχοντας τη 
δυνατότητα να τροφοδοτήσει με αυτά και τις αγορές του εξωτερικού, 
απολαμβάνοντας υψηλές τιμές κυρίως κατά την πρώιμη και όψιμη περίοδο 
παραγωγής. Ακόμη, υιοθετούνται πρακτικές παραγωγής σε θερμοκήπια καθώς και 
εισαγωγής συστημάτων υδροπονίας που εξασφαλίζουν την παραγωγή προϊόντων 
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για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Αιγοπροβατοτροφία
Η Αιγοπροβατοτροφία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γεωργικής 
δραστηριότητας και είναι ένας από τους παλαιότερους και σπουδαιότερους 
κλάδους της ζωικής παραγωγής της Κύπρου ιδιαίτερα όσον αφορά την 
απασχόληση πληθυσμού στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η παραγωγή 
αιγοπρόβειου γάλακτος καλύπτει περίπου το 25% της συνολικής ποσότητας 
γάλακτος  και η παραγωγή κρέατος το 5,5% της συνολικής ποσότητας κρέατος. 
Λόγω της σημασίας που κατέχει το αιγοπρόβειο γάλα ως πρώτη ύλη για την 
παραγωγή του χαλλουμιού, η βελτίωση της ποιότητας του γάλακτος καθίσταται 
απαραίτητη. Σημειώνεται ότι στον Κλάδο της Αιπροπροβατοτροφίας δεν 
υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα για την διαβίωση των ζώων με αποτέλεσμα να 
παρουσιάζεται αυξημένη θνησιμότητα και υποβαθμισμένη ποιότητα παραγόμενου 
προϊόντος. Ως αποτέλεσμα έχει ετοιμαστεί ειδικό μέτρο (Μ14) με στόχο να 
ενθαρρύνει τους κτηνοτρόφους να αναλάβουν υποχρεώσεις για την ευημερία των 
ζώων τους, που υπερβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την 
υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία και τους Κανονισμούς της ΕΕ, προσβλέποντας στην 
βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού των αιγών και των προβάτων, 
πέραν των συνήθων συνθηκών διαβίωσης.
Σε επίπεδο ιδιωτικού τομέα, αν και δεν καταγράφονται οι δαπάνες σε Έρευνα και 
Καινοτομία, εκτιμάται ότι αυτές βρίσκονται σε πολύ περιορισμένο επίπεδο λόγω 
του πολύ μικρού μεγέθους των επιχειρήσεων. Από  έρευνες πεδίου, στα πλαίσια 
της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΠΑΑ 2007 - 2013, προέκυψε ότι οι επενδύσεις σε 
καινοτόμες παραγωγικές δράσεις ή/και προϊόντα ανήλθαν στο 1% του συνόλου 
στον πρωτογενή τομέα και 4% στον μεταποιητικό. Η ερευνητική αδυναμία στον 
ιδιωτικό τομέα επιδρά επίσης αρνητικά και στην κατοχύρωση προϊόντων 
ποιότητας αφού δεν μπορούν να προσδιοριστούν μέσα από επιστημονικά 
δεδομένα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  των προϊόντων, ως απαιτείται στις 
αντίστοιχες προδιαγραφές. Γενικότερα, θα μπορούσε να λεχθεί πως η αδυναμία 
ανάδειξης ιδιαίτερων και μοναδικών χαρακτηριστικών στα τοπικά προϊόντα, μέσα 
από την επιστημονική ανάλυση και τεκμηρίωση, αποτελεί περιοριστικό 
παράγοντα στην εφαρμογή στρατηγικών διαφοροποίησης.
Κατά το 2012, το  γεωργικό εισόδημα εκφρασμένο σε ευρώ ανά ΜΑΕ  (ΔΚΠ 25) 
ανέρχεται  σε 8.555 (67% του Κοινοτικού μέσου όρου) , ενώ με έτος βάσης το 2005 
ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται σε 69,3 (ΕΕ-27: 128,5). Αντίθετα, το 
επιχειρηματικό εισόδημα στη γεωργία  το οποίο αποτυπώνει το επίπεδο 
διαβίωσης των αγροτών  διαμορφώνεται  σε 11.216,2 €/ΜΑΕ και είναι κατά 11% 
υψηλότερο του Κοινοτικού μέσου όρου. Τέλος, το διαθέσιμο γεωργικό εισόδημα 
που προσδιορίζει εν μέρει και το επίπεδο  διαβίωσης ανέρχεται σε 57% του 
αντίστοιχου των απασχολούμενων σε άλλους κλάδους της οικονομίας, σε 
σύγκριση με 37% σε επίπεδο ΕΕ-27. Σε  όρους  παραγωγικότητας του συνόλου των 
παραγωγικών συντελεστών, η Κύπρος φαίνεται να βελτιώνει ταχύτερα την 
παραγωγικότητα της αφού ο σχετικός δείκτης το 2012 (με τιμή βάσης το 2005) 
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διαμορφώνεται στο 112, σε σύγκριση με 104,2 για την ΕΕ-27.
Οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου στη γεωργία το 2011 ανήλθαν σε 10,8Μ€ και 
αποτελούσαν το 3% της γεωργικής ΑΠΑ, τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με τον 
μέσο όρο της ΕΕ-27 (32,4%) αναδεικνύοντας την υστέρηση στην προσπάθεια 
εκσυγχρονισμού του τομέα.
Τα δάση και οι λοιπές δασώδεις εκτάσεις  καλύπτουν το 42% της έκτασης της 
νήσου, ποσοστό που είναι σχεδόν ταυτόσημο με το μέσο όρο της ΕΕ-27 (41,2%).  Ο 
τουρισμός  αποτελεί έναν κλάδο στον οποίο η Κύπρος παρουσιάζει συγκριτικό 
πλεονέκτημα με μια αρκετά ανεπτυγμένη ξενοδοχειακή υποδομή  (87.082 κλίνες), 
προσανατολισμένος όμως, στο παραδοσιακό μοντέλο θάλασσα – ήλιος. 
Αγροτουριστικές  υποδομές  χρηματοδοτήθηκαν την περίοδο 2004-2013 μέσω του 
ΕΤΠΑ  αλλά ο βαθμός πληρότητας των καταλυμάτων στις αγροτικές περιοχές 
υπολείπεται του μέσου εθνικού, αναδεικνύοντας την ανάγκη επαναπροσδιορισμού 
των κινήτρων και υλοποίησης στοχευμένων παρεμβάσεων για τον εμπλουτισμό 
του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου. Ο τουρισμός της υπαίθρου μπορεί να 
αποτελέσει μια εναλλακτική  αναπτυξιακή πρόταση για τις αγροτικές περιοχές 
αξιοποιώντας το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της κυπριακής υπαίθρου (τοπίο, γαστρονομία, παραδοσιακές 
καλλιέργειες και αγροδιατροφικά προϊόντα). Τέλος διαπιστώνεται χαμηλός 
βαθμός οργάνωσης των παραγωγών σε Ομάδες και Οργανώσεις που έχει ως 
αποτέλεσμα την περιορισμένη ενσωμάτωση των παραγωγών στην αλυσίδα 
διακίνησης τροφίμων, ενώ παράλληλα σημαντικότατη υστέρηση παρουσιάζει η 
Κύπρος στην κάλυψη των αγροδιατροφικών προϊόντων μέσω συστημάτων 
ποιότητας.
Προϊόντα Ποιότητας / προϊόντα με προστιθέμενη αξία και Συνεργασία

Η περιορισμένη ενσωμάτωση των παραγωγών στην αλυσίδα διατροφής 
σχετίζεται παράλληλα και με τη χαμηλή προστιθέμενη αξία στα πλείστα των 
προϊόντων καθώς και στην απουσία επώνυμης μάρκας ή άλλων χαρακτηριστικών 
διαφοροποίησης. Σε επίπεδο κατοχύρωσης προϊόντων με βάση τα ευρωπαϊκά 
συστήματα ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ, σημειώνεται πως από την ένταξη της Κύπρου 
στην ΕΕ κατοχυρώθηκαν μόνο δύο προϊόντα ΠΓΕ που καλύπτουν πολύ μικρό 
ποσοστό της γεωργικής παραγωγής, ενώ παράλληλα εντοπίζεται πλήρης 
ανυπαρξία εθελοντικών σημάτων ποιότητας στον αγροδιατροφικό τομέα, τόσο σε 
τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, το Μ16 στοχεύει στη 
χρηματοδότηση συνεργασιών και επιχειρησιακών ομάδων οι οποίες φέρουν μαζί 
επαγγελματίες του γεωργοκτηνοτροφικού και αγροδιατροφικού τομέα με στόχο 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. Επιλέξιμα κάτω από το μέτρο της 
συνεργασίας θα είναι έργα τα οποία προάγουν την ανταγωνιστικότητα του 
γεωργικού και αγροδιατροφικού τομέα που είναι άμεσα εξαρτώμενη από την 
ανάδειξη της  μοναδικότητας του εγχώριου προϊόντος και από την εισαγωγή νέων 
πρακτικών, τεχνολογιών και καινοτομίας οι οποίες πρέπει να δοκιμαστούν και να 
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προσαρμοστούν στα κυπριακά δεδομένα. Επίσης εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο 
μέτρο θα καλλιεργήσει κουλτούρα και πνεύμα συνεργασίας το οποίο θα 
υποβοηθήσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους παραγωγούς ώστε να 
καταβάλουν  κοινές προσπάθειες υποστήριξης της μοναδικότητας των τοπικών 
προϊόντων και ιδιαίτερα να υποβάλουν προτάσεις που  θα βελτιώσουν την 
αναγνωρισιμότητα των τοπικών προϊόντων και την ανάδειξη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους.
Βιολογική γεωργία

Η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Κύπρο αν και ακόμη βρίσκεται σε 
σχετικά χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζει μια ραγδαία αύξηση κατά την τελευταία 
δεκαπενταετία. Αλματώδης ήταν η αύξηση των βιολογικών εκτάσεων  κατά την 
περίοδο 2002- 2005, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην προώθηση της 
βιολογικής γεωργίας από τις πολιτικές του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Κατά τα επόμενα έτη παρατηρείται μια σχετικά σταθερή αυξητική τάση του 
ποσοστού ετήσιας αύξησης των βιολογικών εκτάσεων συγκριτικά με την ΧΓΕ, το 
οποίο κυμαίνεται στο 0.3%. 
Στα τέλη του έτους 2002 οι εγγεγραμμένοι παραγωγοί στο Μητρώο 
Βιοκαλλιεργητών ανέρχονταν στους 45, με την συνολική έκταση υπό βιολογική 
γεωργία να ανέρχεται στα 160 εκτάρια (0,12% της καλλιεργήσιμης έκτασης). Ο 
αριθμός των βιοκαλλιεργητών ανέρχεται στους 746, η δε βιοκαλλιεργούμενη 
έκταση ανέρχεται στις  3.887 εκτάρια (3,3% του συνόλου της καλλιεργήσιμης 
έκτασης σε σύγκριση με 5,7% στα 28 Κράτη Μέλη σε επίπεδο ΕΕ, Βιολογική Γεωργία, 
Τμήμα Γεωργίας, 2014).
Σημαντικότερες βιολογικές καλλιέργειες είναι οι αροτραίες καλλιέργειες (σιτηρά 
και ψυχανθή – 50,25% της έκτασης), ελιές (33,52%), αμπέλια (5,21%) και σε 
μικρότερες εκτάσεις αρωματικά φυτά, εσπεριδοειδή, λαχανικά, φυλλοβόλα 
δένδρα, κ.ά (Βιολογική Γεωργία, Τμήμα Γεωργίας, 2013). Όσον αφορά στην βιολογική 
κτηνοτροφία αυτή βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, με τον συνολικό 
αριθμό μονάδων να ανέρχεται στις δεκαέξι.
Η στήριξη, δυνάμει του σχετικού Μέτρου 11, αποσκοπεί στην ενθάρρυνση για 
μετατροπή και διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας και παρέχεται 
με σκοπό να ενθαρρύνει τους αγρότες να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, 
απαντώντας έτσι στην απαίτηση της κοινωνίας για χρήση φιλικών προς το 
περιβάλλον γεωργικών πρακτικών. Το Μέτρο στήριξης της βιολογικής γεωργίας, 
συμβάλλει στην διατήρηση της ποιότητας των υδάτων, την αποτροπή 
υποβάθμισης του εδάφους, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας καθώς και τον 
περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (NO2, CH4) και εκπομπών CO2.
Οι γεωργικές πρακτικές που προωθεί η βιολογική γεωργία, συμβάλλουν, στη 
βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και των υδάτων, στο μετριασμό και την 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος καθώς και στην αύξηση της 
βιοποικιλότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την απαγόρευση χρήσης συνθετικών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και συνθετικών λιπασμάτων, εφαρμόζοντας 
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τεχνικές αμειψισποράς και επιτρέποντας τη χρήση οργανικών λιπασμάτων (π.χ. 
κοπριές ζώων εκτατικής εκτροφής και φυτικές κομπόστες) που βελτιώνουν τη 
δομή του εδάφους και αυξάνουν τη περιεκτικότητα του σε οργανική ύλη.

1.1.1.4    Περιβάλλον - Κλιματική Αλλαγή

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γεωργίας στην Κύπρο είναι χωρικά 
εστιασμένο στις περιοχές που καλλιεργούνται συγκεκριμένα είδη και κυρίως 
αφορά στην πίεση που ασκείται στους υδροφορείς και την ποιότητα των υδάτων. 
Πίεση ασκείται επίσης στο περιβάλλον από την υπέρμετρη αύξηση του ζωικού 
κεφαλαίου σε συνδυασμό με την έλλειψη βοσκοτόπων. Σε ότι αφορά την κλιματική 
αλλαγή και τις επιπτώσεις της, η ακριβής εκτίμηση της συμβολής του 
αγροδιατροφικού τομέα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της εκπονούμενης 
Εθνικής Στρατηγικής. Με βάση τα πορίσματα διεθνών μελετών, οι επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές λαμβανομένων 
υπόψη της λειψυδρίας και του υψηλού κινδύνου δασικών πυρκαγιών, ενώ είναι 
υπό διερεύνηση οι επιπτώσεις αναφορικά με την παραγωγικότητα των εδαφών, 
την απόδοση των καλλιεργειών και τη διάδοση ασθενειών.
Η γεωργική γη  καλύπτει το 47,8% της συνολικής έκτασης της Κύπρου (ΕΕ-27: 
46,8%), οι φυσικοί λειμώνες το 3% (ΕΕ-27 2,5%), τα δάση το 16.7% (ΕΕ-27: 30,5%), η 
οικοδομημένη γη το 8,4% (διπλάσιο ποσοστό από τον μέσο όρο της ΕΕ-27) και η 
φυσική γή το 19,2% (ΕΕ -27: 7,5%). Οι περιοχές με φυσικά  μειονεκτήματα  
καλύπτουν το 60,2% της συνολικής ΧΓΕ  (ΕΕ-27: 54,48%), αναδεικνύοντας ακόμα ένα 
διαρθρωτικό πρόβλημα της κυπριακής γεωργίας ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι 
στην Κύπρο η έκταση των λιγότερο ευνοημένων περιοχών με ειδικούς 
περιορισμούς (13,2% έναντι 3,2% στην ΕΕ-27), καθώς και το σχετικά αυξημένο 
ποσοστό καλλιεργειών χαμηλής έντασης  (52.010 ha,) ή  44%, έναντι 41% στην ΕΕ-
27, που σημαίνει αυξημένο ποσοστό γεωργικών  περιοχών δυνητικά υψηλής 
περιβαλλοντικής αξίας (ΠΥΦΑ).
Διασφάλιση της επικονίασης σε φυσική βλάστηση και καλλιέργειες μέσω διαχείρισης των 
μελισσοσμηνών 

Ο κλάδος της μελισσοκομίας διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην διατήρηση 
του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της γεωργικής παραγωγής. Ταυτόχρονα 
όμως, γίνεται  αποδέκτης πολλών περιβαλλοντικών πιέσεων με ενδεχόμενο 
κίνδυνο συρρίκνωσης του κλάδου, γεγονός που σύμφωνα με την διεθνή 
βιβλιογραφία, αναμένεται να έχει πολλαπλές αλυσιδωτές επιπτώσεις σε θέματα 
γεωργικής παραγωγής και περιβάλλοντος. Η μελισοοκομία, αποτελεί σημαντικό 
μέρος της γεωργικής δραστηριότητας και χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο 
παλιούς και σπουδαίους κλάδους της γεωργικής παραγωγής της Κύπρου. Για 
αντιμετώπιση της ενδεχόμενης συρρίκνωσης έχει ετοιμαστεί ειδικό μέτρο 
(Μ10.1.10) με στόχο να ενθαρρύνει τους μελισσοκόμους να αναλάβουν 
υποχρεώσεις για την διατήρηση των μελισσοσμηνών, που υπερβαίνουν τις 
σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία και 
τους Κανονισμούς της ΕΕ, προσβλέποντας στην βελτίωση της ευρωστίας των 
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μελισσοσμηνών και την συνέχιση στην παροχή υπηρεσιών επικονίασης σε 
καλλιέργειες και φυσική βλάστηση.
Σημαντική παράμετρος για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας είναι η 
μηδενική έκταση που καταλαμβάνουν οι εκτατικοί  βοσκότοποι (άλλες περιοχές 
δυνητικά υψηλής περιβαλλοντικής αξίας). Οι περιοχές που εντάσσονται στο 
Δίκτυο  Natura 2000  καλύπτουν το 28,4% της έκτασης της χώρας, έναντι 17,9% 
στην ΕΕ-27. Το 6% της ΧΓΕ ανήκει στο Δίκτυο έναντι 10,6% στην ΕΕ-27 ενώ το 50,4% 
της έκτασης των δασών εντάσσεται στο Δίκτυο και προστατεύεται βάσει των 
Οδηγιών 79/409 και 92/43.  Από τα δεδομένα που υπάρχουν για την 
παρακολούθηση των οικοτόπων  το  50% εντάσσεται στην κατηγορία  favourable, 
το 25% στην κατηγορία unfavourable – inadequate ενώ το 25% στην κατηγορία 
άγνωστο.
Όσον αφορά την Οδηγία των Οικοτόπων και τις  περιοχές του δικτύου Natura 
2000, έχουν ενταχθεί 40 Περιοχές ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας και 30 Ζώνες 
Ειδικής Προστασίας. Εικοσιπέντε (25) περιοχές του δικτύου Natura 2000 (κυρίως 
περιοχές στις οποίες η χρήση γης είναι η γεωργία) έχουν καθοριστεί ως Ειδικές 
Ζώνες Διατήρησης (21 περιοχές εντός του 2015, Ορόκλινη το 2014, καθώς και οι 
περιοχές Κοιλάδα Διαρίζου, Βουνί Παναγιάς και Ξερός Ποταμός κατά το έτος 
2011).  
Για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 (ΤΚΣ) έχουν εκπονηθεί Διαχειριστικά 
Σχέδια. Θα ετοιμαστούν σχέδια δράσης για τις περιοχές τα οποία θα ιεραρχήσουν 
τα μέτρα και δράσεις προστασίας, διατήρησης και διαχείρισης των αντικειμένων 
προστασίας για κάθε περιοχή τα οποία θα συμπεριλάβουν τα μέτρα και δράσεις 
που προκύπτουν από τα διαχειριστικά. Για την περιοχή του Δικτύου  Alykes 
Larnaka το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει βγει σε προσφορά για εκπόνηση 
Διαχειριστικού Σχεδίου το οποίο αναμένεται να τελειώσει σε περί τα μέσα του 
2016.
Σχετικά με τα σχέδια διαχείρισης των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), βρίσκονται 
στο στάδιο της ετοιμασίας και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το Σεπτέμβριο 
το 2016. Το έργο εκπόνησης των σχεδίων διαχείρισης έχει αρχίσει τον Σεπτέμβριο 
του 2013 και έχει διάρκεια 3 ετών.
Στα σχέδια διαχείρισης θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένα και ειδικά μέτρα και 
δράσεις προς υιοθέτηση στις ΖΕΠ. Όσον αφορά τις γεωργικές εκτάσεις, γίνεται 
ειδικός σχεδιασμός πιθανών μέτρων τα οποία έχουν συζητηθεί με διάφορους 
φορείς, σε μια προσπάθεια να υιοθέτησης τους το συντομότερο δυνατόν.
Η κατάσταση της βιοποικιλότητας στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, 
χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική/καλή. Οι περιοχές του δικτύου περιλαμβάνουν 
τον ορεινό όγκο (Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους και Δάσος Πάφου), τον Πεδινό 
όγκο (Περιοχή Μιτσερού, Άλυκος Ποταμός Άγιος Σωζόμενος) τα παράκτια (Κάβο 
Γκρέκο, Πόλις Γιαλιά), Ποτάμια και Υγροβίοτοπους (Ξερός Ποταμός, Αλυκές 
Λάρνακας) και το Θαλάσσιο (Περιοχή Μουλιά, Περιοχή Νησιά). Στις περιοχές του 
δικτύου περιλαμβάνεται ιδιωτική γεωργική/κτηνοτροφική κυρίως γη.
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Όσον αφορά την κατάσταση της βιοποικιλότητας στα δάση είναι εξαίρετη, η 
διαχείριση των δασών στην Κύπρο τελευταία 10 και πλέον χρόνια συμβάλλει στην 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και υποστηρίζει υψηλή ποικιλότητα όσον αφορά 
τα είδη και τον ενδημισμό (Δάσος Τροόδους).   
Στις πεδινές και ημιορεινές περιοχές του δικτύου συμπεριλαμβάνεται γεωργική και 
κτηνοτροφική γη. Η κατάσταση της βιοποικιλότητας στις περιοχές αυτές 
χαρακτηρίζεται ικανοποιητική καλή. Η ενάσκηση της γεωργίας και κτηνοτροφίας 
στις περιοχές του δικτύου συμβάλει στην διατήρηση της βιοποικιλότητα 
(οικότοποι και είδη), η οποία έχει αλληλεπίδραση τόσο στους οργανισμούς που 
διαβιούν στις γαίες αυτές όσο και στους βιοτόπους που έχουν διαμορφωθεί μέσα 
από τους αιώνες. Η κατάσταση της βιοποικιλότητας των τύπων οικοτόπων που 
εξαρτώνται άμεσα από τη γεωργοκτηνοτροφία διαφοροποιείται από περιοχή σε 
περιοχή (οικότοπος 6220) από το μέγεθος της εκμετάλλευσης (ζώα ανά 
εκμετάλλευση) και την συνέχιση της άσκησης της γεωργίας  (οικότοπος 9320 δάση 
με ελιές και χαρουπίες).  
Η βιοποικιλότητα στα ποτάμια και υγροτοπικά οικοσυστήματα του δικτύου είναι 
σε ικανοποιητική /καλή κατάσταση. Η κατάσταση της βιοποικιλότητας στις 
περιοχές αυτές επηρεάζεται από παραμέτρους όπως η ξηρασία. Δράσεις τόσο 
στα ποτάμια όσο και στα υγροτοπικά συστήματα έχουν συμβάλει στην διατήρηση 
της βιοποικιλότητας σε καλή κατάσταση (δημιουργία λιμνίων).
Η κατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας χαρακτηρίζεται ως 
ικανοποιητική/καλή. Χαρτογράφηση του οικότοπου προτεραιότητας της 
 Ποσειδωνίας έχει καταδείξει ότι η κατάσταση του οικότοπου είναι ευνοϊκή.   
Εισβλητικά είδη

Στα πλαίσια 5 προγραμμάτων LIFE Nature έχουν υλοποιηθεί /υλοποιούνται 
δράσεις για αφαίρεση της Ακακίας (έργα LIFE COMANACY – 5 περιοχές του Δικτύου; 
Oroklini; Rizoelia).
Στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων για τα έργα ICOSTACY και JUNIPERCY έχει γίνει 
διαχείριση ανταγωνιστικών ή και μη ιθαγενών ειδών.
Στο πλαίσιο του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής Ποταμών της 
Κύπρου και εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) έχει ενσωματωθεί 
δράση για απομάκρυνση των ξενικών/εισβλητικών φυτικών ειδών (ευκάλυπτος και 
ακακία) για βελτίωση σημαντικών οικολογικών χαρακτηριστικών των 
οικοσυστημάτων.
Επίσης για την εφαρμογή του κανονισμού ξενικών χωροκατακτητικών ειδών θα 
γίνει μελέτη αξιολόγησης και προτάσεων μέτρων για την εφαρμογή του.      
Στα πλαίσια των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων του ΠΑΑ 2014-220 έχει 
ετοιμαστεί ειδικό μέτρο (Μ10.1.6) με στόχο να ενθαρρύνει τους γεωργούς να 
διατηρήσουν την φυσική βλάστηση γύρω από τα αγροτεμάχια τους και να 
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απομακρύνουν εισβλητικά είδη όπως η ακακία.
Οι περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) στην Κύπρο έχουν καθοριστεί και 
χαρακτηρίζονται ως η γεωργική και κτηνοτροφική γη και περιλαμβάνει 
καλλιέργειες όπως αμπελώνες, ελαιώνες, οπωρώνες, αροτραίες καλλιέργειες, 
καλλιέργειες με αμυγδαλιές και χαρουπιές και βοσκοτόπια, καλλιέργειες οι οποίες 
χαρακτηρίζονται με φυσικά στοιχεία του τοπίου όπως ξερολιθιές, φυσική 
βλάστηση, φυσικούς όχθους κτλ. Οι περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως ΥΦΑ 
έχουν μεγάλη οικολογική αξία και υποστηρίζουν πλούσια βιοποικιλότητα. Η 
κατάσταση των περιοχών ΥΦΑ στην Κύπρο είναι σε εξαίρετη κατάσταση με υψηλή 
μωσαϊκότητα γεωργικών /κτηνοτροφικών βιοτόπων /συστημάτων όπου συνεχίζει 
η ενάσκηση της γεωργίας/κτηνοτροφίας  με παραδοσιακές μεθόδους. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι έχει περιληφθεί πρόδρομη αγροπεριβαλλοντική δράση στα πλαίσια 
του Μ10 (10.1.11), η οποία θα εμπλουτισθεί με στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές 
δράσεις μέσω τροποποίησης, περί τις αρχές του 2016.
Άλλες σημαντικές περιβαλλοντικά περιοχές σύμφωνα με:

α) Δήλωση Πολιτικής:  

- Περιοχές Εξαιρετικής Φυσικής Καλλονής (Περιοχές Εξαιρετικής Φυσικής Καλλονής 
χαρακτηρίζονται εκτεταμένες χερσαίες, υδάτινες ή μεικτού χαρακτήρα περιοχές, 
στις οποίες διατηρείται μεγάλος αριθμός και ποικιλία αξιόλογων οικολογικών, 
γεωμορφολογικών και αισθητικών στοιχείων. Ως τέτοιες περιοχές καθορίζονται, 
μεταξύ άλλων, το μεγαλύτερο μέρος του ορεινού όγκου του Τροόδους (δάση 
Αδελφοί, Μαχαιρά, Σταυροβουνίου, Πάφου, Τροόδους κλπ.) και της χερσονήσου του 
Ακάμα,
-Προστατευόμενα Τοπία (Τα κατάλοιπα των αρχικών φυσικών τοπίων της Νήσου, 
αλλά και τα ποικιλόμορφα πολιτιστικά της τοπία (αμπελώνες, ελαιώνες κοκ.), 
συντηρούν ένα μεγάλο μέρος της άγριας ζωής του τόπου. Οι περιοχές αυτές 
διατηρούνται επίσης για τον εμπλουτισμό της ζωής των πολιτών, προσφέροντας 
ευκαιρίες αναψυχής και απόλαυσης της φύσης και των διάφορων τοπίων που 
διαμορφώθηκαν από φυσικές διεργασίες και ιστορικές επεμβάσεις των αγροτικών 
πληθυσμών, προσδίδοντας σ’ αυτά μια ιδιαίτερη, πρόσθετη πολιτιστική αξία. Ως 
Προστατευόμενα Τοπία χαρακτηρίζονται περιοχές μεγάλης αισθητικής, 
οικολογικής, πολιτιστικής ή άλλης αξίας και σημασίας. Τέτοια τοπία έχουν μέχρι 
σήμερα καθοριστεί σε περιοχές γύρω από τις λεκάνες των υδατοφρακτών και 
άλλες περιοχές.
- Ακτές και Περιοχές Προστασίας της Φύσης Προστασίας της Φύσης (Η φυσική 
κληρονομιά της Κύπρου περιλαμβάνει όλα τα είδη χλωρίδας και πανίδας και τους 
φυσικούς τους οικοτόπους, αντιπροσωπευτικό μέρος των οποίων περιλαμβάνεται 
σε περιοχές προστασίας. Ως Ακτές και Περιοχές Προστασίας της Φύσης 
χαρακτηρίζονται εκτάσεις της παραλίας και της ενδοχώρας που διαθέτουν: (α) 
Ιδιαίτερα ευαίσθητα οικοσυστήματα, με βιότοπους που περιέχουν ποικιλόμορφα ή 
σπάνια ή απειλούμενα με εξαφάνιση είδη της αυτοφυούς χλωρίδας ή και της 
άγριας πανίδας, και (β) Εξαιρετικά γεωμορφώματα που έχουν ιδιαίτερη 
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επιστημονική, πολιτιστική ή αισθητική αξία ή και μνημειακό χαρακτήρα και 
αποτελούν μέρος της ταυτότητας και της φυσιογνωμίας της περιοχής.
Οι Ακτές και Περιοχές Προστασίας της Φύσης και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
την παράκτια περιοχή του Ακάμα, από τα Λουτρά της Αφροδίτης, γύρω από το 
Ακρωτήριο Αρναούτη και τον Κόλπο της Λάρας, μέχρι και τον ποταμό Άσπρο στην 
περιοχή της Τοξεύτρας, καθώς επίσης και την παράκτια περιοχή της Πέτρας του 
Ρωμιού και ορισμένες άλλες περιοχές της ενδοχώρας που διαθέτουν τα 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται πιο πάνω.
β) Θαλάσσια Πολιτική:

Ειδικά προστατευόμενες περιοχές θαλάσσιου ενδιαφέροντος; Λάρας και  
γ) Δασική Πολιτική:

α) Εθνικά Δασικά Πάρκα και
β) Περιοχές Προστασίας της Φύσης: Τρίπυλος, Πικρομιλούδι, Λιβάδι του 
Ππασιά, Χιονίστρα, Προεδρική κατοικία (Κρυός ποταμός), Μαδαρή, Μαύροι 
Γκρεμοί

Μέγεθος γεωργικού κλήρου

Η γεωργία στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από μικροτεμαχισμό ο οποίος συμβάλλει 
στην βιοποικιλότητα του νησιού και δεν έχουν παρατηρηθεί αρνητικές επιπτώσεις 
από την άσκηση της στην βιοποικιλότητα. Όσον αφορά τη κτηνοτροφία έχουν 
παρατηρηθεί σε περιοχές όπως π.χ. ο Ακάμας και η Κοιλάδα Διαρίζου φάρμες με 
μεγάλο αριθμό ζώων. Για τις εν λόγω περιοχές, έχει περιληφθεί Μέτρο στα 
πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο στοχεύει στην βελτίωση των βοσκότοπων 
(Μ12). Η θέση των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων δεν επηρεάζει τη 
βιοποικιλότητα του νησιού.  
Σύμφωνα με τη μελέτη «Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο» οι οποία 
έχει ετοιμασθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος (2012) αλλά και το PAF σχετικά με 
τις περιοχές του Δικτύου Φύση 20000, οι κυριότερες απειλές για το περιβάλλον οι 
οποίες προκύπτουν από τον τομέα της γεωργίας – κτηνοτροφίας αφορούν:

1. την εντατικοποίηση της χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και 
εντομοκτόνων, η οποία προκαλεί ζημιές σε επίπεδο ειδών χλωρίδας και 
πανίδας, έντονες αλλαγές στην ισορροπία των οικοτόπων καθώς και 
εμφάνιση φαινομένων όπως ο ευτροφισμός σε υδάτινα οικοσυστήματα 
όπως ποταμοί και λίμνες.

2. τη δραματική μείωση των τοπικών ή παραδοσιακών φυτικών ποικιλιών και 
ζωικών φυλών που σε συνδυασμό με την αύξηση του φαινομένου της 
μονοκαλλιέργειας, αποτελούν σημαντικό πλήγμα για την βιοποικιλότητα 
κυρίως σε γενετικό επίπεδο.

3. την υπεράντληση των υδροφόρων στρωμάτων μέσω γεωτρήσεων. Το 
φαινόμενο αυτό σε συνδυασμό με την μείωση της μέσης βροχόπτωσης στη 
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Κύπρο τα τελευταία 40 χρόνια, έχει επιφέρει εξάντληση ή και διείσδυση 
θαλάσσιου νερού στα παραλιακά υδροφόρα στρώματα.

4. την υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και οικοσυστημάτων και αλλαγή 
στην χρήση γης, με αρνητικές επιδράσεις στην βιοποικιλότητα

Ο σχεδιασμός των αγροπεριβαλλοκλιματικών δράσεων που έχουν περιληφθεί στο 
ΠΑΑ 2014-2020, προσβλέπει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων τα οποία προκύπτουν από γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες 
όπου αυτό ήταν δυνατό, καθώς και δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων.
 
Ύδατα

Σύμφωνα με το 1ο ΣΔΛΑΠ η κατάσταση των υδάτων (επιφανειακά και υπόγεια) 
περιγράφεται ως ακολούθως:
Ποτάμια Υδάτινα Σώματα (ΥΣ): 

Οικολογική κατάσταση: 68 ΥΣ ταξινομούνται σε καλή οικολογική κατάσταση, 76 
ΥΣ ταξινομούνται σε μέτρια, 16 ΥΣ ταξινομούνται σε ελλιπή, 3 ΥΣ ταξινομούνται 
σε κακή ενώ 53 ΥΣ δεν ταξινομήθηκαν ως προς την κατάστασή τους.
Χημική κατάσταση: 154 ΥΣ ταξινομούνται σε καλή χημική κατάσταση, 3 ΥΣ 
ταξινομούνται σε κατώτερη της καλής ενώ 53 ΥΣ δεν ταξινομήθηκαν ως προς την 
κατάστασή τους.
Λιμναία Υδάτινα Σώματα (ΥΣ).

Οικολογική κατάσταση:10 ΥΣ ταξινομούνται στην κατηγορία καλή οικολογική 
κατάσταση, 6 ΥΣ ταξινομούνται στη μέτρια, 1 ΥΣ ταξινομείται σε κακή και 1 ΥΣ 
δεν ταξινομήθηκε σε κάποια κατηγορία.
Χημική κατάσταση: 13 ΥΣ ταξινομούνται σε καλή χημική κατάσταση, 3 ΥΣ 
ταξινομούνται σε κατάσταση κατώτερη της καλής, 2 ΥΣ δεν ταξινομήθηκε σε 
κάποια κατηγορία.
Παράκτια Υδάτινα Σώματα (ΥΣ)

Οικολογική κατάσταση:Το σύνολο των 25 παράκτιων ΥΣ βρίσκεται σε καλή ή 
υψηλή ή καλό οικολογικό δυναμικό

   Χημική κατάσταση: Το σύνολο των 25 παράκτιων ΥΣ 100% βρίσκεται σε καλή 
χημική κατάσταση

 Υπόγεια Υδάτινα Σώματα (ΥΣ).

Ποσοτική κατάσταση: 4 ΥΣ ταξινομούνται σε καλή κατάσταση και 15 ΥΣ 
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ταξινομούνται σε κακή κατάσταση
Χημική κατάσταση: 11 ΥΣ ταξινομούνται σε καλή κατάσταση ενώ 8 ΥΣ 
ταξινομούνται σε κακή κατάσταση
Σημειώνεται ότι κατά την προετοιμασία του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης 
αναθεωρήθηκε ο αριθμός των ποτάμιων σωμάτων ως αποτέλεσμα της αλλαγής 
της εφαρμοζόμενης τυπολογίας και των νέων στοιχείων που προέκυψαν από το 
δίκτυο παρακολούθησης.

Αναγνωρίστηκαν 4 τύποι ποτάμιων συστημάτων:
·       Τύπος P: ποτάμια μόνιμης (permanent) ροής (ορεινά ρέματα)
·       Τύπος Ι: ποτάμια διαλείπουσας (intermittent) ροής
·       Τύπος Ιh: ποτάμια έντονα διαλείπουσας (highly intermittent) ροής, και
·       Τύπος Ε: ρέματα εφήμερα/επεισοδιακής ροής

Εξ αυτών, τα εφήμερα τμήματα ποταμών δεν παρουσιάζουν παρά μόνο 
περιστασιακή ροή, οπότε αυτά δεν αποτελούν σώματα νερού κατά την Οδηγία 
Πλαίσιο για τα Ύδατα. Επίσης, αυτά δεν παρουσιάζουν Βιολογικά Ποιοτικά 
Στοιχεία (ΒΠΣ) και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση της 
οικολογικής τους κατάστασης στα πλαίσια της Οδηγίας για τα Ύδατα.
Για τους λόγους αυτούς τα εφήμερα τμήματα ποταμών κρίνονται ως μη 
σημαντικά στο πλαίσιο της Οδηγίας για τα Ύδατα, οπότε δεν περιλήφθηκαν 
ποτάμια του τύπου αυτού. Τα εφήμερα/επεισοδιακής  ροής ρέματα θα 
συνεχίσουν να παρακολουθούνται και να προστατεύονται με βάση την εθνική 
νομοθεσία (Ο περί της ενιαίας διαχείρισης υδάτων νόμος Ν.79(Ι)/2010)
Ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης αφαιρέθηκαν από τα 216 υδάτινα σώματα 
του 1ου ΣΔΛΑΠ, 111 ολόκληρα ποτάμια ΥΣ και από 9 ΥΣ έχουν αφαιρεθεί 
τμήματα τους, ενώ η κατάτμηση των λοιπών ποτάμιων σωμάτων έχει γίνει 
λεπτομερέστερη.
Επίσης σύμφωνα με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Σχέδιο 
Δράσης του 2013, για σκοπούς συγκρισιμότητας με τα υπόλοιπα κράτη μέλη, 
οι ταμιευτήρες νερού έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα τροποποιημένοι 
ποτάμιοι ταμιευτήρες (και όχι λιμναία υδάτινα σώματα).   
Τα πιο πάνω περιλαμβάνονται στο Προσχέδιο ΔΛΑΠ που βρίσκεται σε εξάμηνη 
δημόσια διαβούλευση από τις 20 Αυγούστου 2015 μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 
2016. Αφού ολοκληρωθεί, θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση 
εντός του 1ου τετραμήνου του 2016.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία τα οποία προέκυψαν στα πλαίσια 
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ετοιμασίας του 2ου ΣΔΛΑΠ, η υφιστάμενη κατάσταση έχει ως ακολούθως:
Ποτάμια Υδάτινα Σώματα (ΥΣ): 

Οικολογική κατάσταση/δυναμικό: 7 ποτάμια ΥΣ, ταξινομούνται σε υψηλή 
οικολογική κατάσταση, 72 ποτάμια ΥΣ ταξινομούνται σε καλή οικολογική 
κατάσταση, 66 ποτάμια ΥΣ ταξινομούνται σε μέτρια κατάσταση κατώτερη της 
καλής, 3 ποτάμια ΥΣ ταξινομούνται σε ελλιπή οικολογική κατάσταση, ενώ δεν 
υπάρχουν ποτάμια ΥΣ σε κακή οικολογική κατάσταση ή δυναμικό.
Χημική κατάσταση: 132 ποτάμια ΥΣ ταξινομούνται σε καλή χημική κατάσταση, 5 
ποτάμια ΥΣ ταξινομούνται σε κατώτερη της καλής χημική κατάσταση, 11 
ποτάμια ΥΣ ταξινομούνται σε άγνωστη χημική κατάσταση.
Ποτάμιοι Ταμιευτήρες: 

Οικολογική κατάσταση/δυναμικό: 12 ποτάμιοι ταμιευτήρες, ταξινομούνται σε 
καλό οικολογικό δυναμικό, 2 ποτάμιοι ταμιευτήρες ταξινομούνται σε μέτριο 
οικολογικό δυναμικό, 1 ποτάμιος ταμιευτήρας ταξινομείται σε κακό οικολογικό 
δυναμικό. Δεν υπάρχουν ποτάμιοι ταμιευτήρες σε ελλιπές και άγνωστο 
οικολογικό δυναμικό.
Χημική κατάσταση: 13 ποτάμιοι ταμιευτήρες ταξινομούνται σε καλή χημική 
κατάσταση, 2 ποτάμιοι ταμιευτήρες ταξινομούνται σε κατώτερη της καλής 
χημική κατάσταση.
Λιμναία Υδάτινα Σώματα (ΥΣ):

Οικολογική κατάσταση/δυναμικό: 5 λιμναία ταξινομούνται σε μέτρια οικολογική 
κατάσταση και 3 λιμναία ΥΣ ταξινομούνται σε άγνωστη κατάσταση/δυναμικό.
Χημική κατάσταση: 1 λιμναίο ΥΣ ταξινομείται σε καλή χημική κατάσταση και 7 
λιμναία ΥΣ ταξινομούνται σε άγνωστη χημική κατάσταση.
Παράκτια Υδάτινα Σώματα (ΥΣ):

Οικολογική κατάσταση/δυναμικό: 5 παράκτια ΥΣ ταξινομούνται σε υψηλή 
οικολογική κατάσταση, 17 παράκτια ΥΣ ταξινομούνται σε καλή οικολογική 
κατάσταση / καλό και ανώτερο δυναμικό. Δεν υπάρχουν σώματα σε οικολογική 
κατάσταση κατώτερη της καλής.

Χημική κατάσταση:Το σύνολο των παράκτιων ΥΣ (22) ταξινομείται σε καλή χημική 
κατάσταση.
Όσον αφορά τους πιθανούς λόγους που οδήγησαν στην υφιστάμενη κατάσταση 
των υδάτινων σωμάτων, από το συσχετισμό των πιέσεων και των φορτίων που 
δέχονται τα υδάτινα σώματα προκύπτει ότι οι γεωργικές δραστηριότητες 
επηρεάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό των σωμάτων με κατάσταση κατώτερη της 
καλής. Οι υδρομορφολογικές αλλοιώσεις επηρεάζουν επίσης μεγάλο ποσοστό  
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επιφανειακών υδάτινων σωμάτων με κατάσταση κατώτερη της καλής. Οι λοιπές 
σημαντικές πιέσεις επηρεάζουν πολύ μικρότερο ποσοστό υδάτινων σωμάτων.
 
Συστήματα Υπόγειων Υδάτων 

Ποσοτική κατάσταση: 5 ΣΥΥ βρίσκονται σε καλή ποσοτική κατάσταση ενώ 16 ΣΥΥ 
βρίσκονται σε κακή ποσοτική κατάσταση.

Χημική κατάσταση: 14 ΣΥΥ βρίσκονται σε καλή χημική κατάσταση και επτά (7) ΣΥΥ 
βρίσκονται σε κακή χημική κατάσταση.

Από την αξιολόγηση και εκτίμηση των τάσεων αύξησης ρύπων προέκυψε ότι 
από τα 21 ΣΥΥ, τα 9 παρουσιάζουν σημαντικές ανοδικές τάσεις.
Όσον αφορά τους πιθανούς λόγους που οδήγησαν στην υφιστάμενη 
κατάσταση των Συστημάτων Υπογείων Υδάτων με κακή ποιοτική κατάσταση, 
οι κυριότεροι αφορούν την διείσδυση θαλασσινού νερού λόγω υπεράντλησης, 
άσκηση γεωργίας και κτηνοτροφίας καθώς επίσης και οι αστικές περιοχές. 
Σημειώνεται ότι οι απολήψεις υπόγειου ύδατος για την κάλυψη υδρευτικών και 
αρδευτικών αναγκών αποτελούν σημαντική μορφή πίεσης στα ΣΥΥ.
Υδρομορφολογικές πιέσεις που προκύπτουν από την άσκηση γεωργίας στο υδάτινο περιβάλλον 

Έχουν εντοπιστεί οι υδρομορφολογικές πιέσεις στα επιφανειακά υδάτινα 
σώματα λόγω απολήψεων. Συγκεκριμένα,  κάθε τμήμα των 500m των υδάτινων 
σωμάτων συσχετίστηκε με όλες τις απολήψεις που πραγματοποιούνται σε 
απόσταση μέχρι 50m από την κοίτη του (δήμματα, εκτροπές, μικρά φράγματα 
κ.λπ). Εντοπίστηκαν 237 θέσεις απολήψεων συνολικά, οι οποίες επιβαρύνουν 
210 τμήματα των ΥΣ. Σε 70 ΥΣ πραγματοποιούνται απολήψεις, σε 17 εκ των 
οποίων σε περισσότερες από πέντε θέσεις, συνθήκη που θεωρήθηκε ικανή 
ώστε να χαρακτηριστεί ως σημαντική πίεση για το υδάτινο σώμα.
Θέματα πιθανών πλημμυρών 

Στα πλαίσια εφαρμογής της  Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις 
Πλημμύρες έχει γίνει προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων. Από τα 
στοιχεία της καταγραφής και της βάσης δεδομένων που δημιουργήθηκε 
προκύπτει ότι στην Κύπρο οι σημαντικότεροι τύποι πλημμυρών είναι:

1.    αυτοί της αιφνίδιας πλημμύρας από χείμαρρους, καθώς και
2.    οι αστικές πλημμύρες λόγω ακραίων βροχοπτώσεων και αδυναμίας των 
δικτύων όμβριων να τις απορροφήσουν.

Οι συνέπειες ωστόσο των αστικών πλημμυρών είναι μικρότερες όπως 
διαπιστώθηκε από αυτές των αιφνίδιων πλημμυρών. Με βάση τις ιστορικές 
καταγραφές, τις χρήσεις γης και άλλες πληροφορίες στη συνέχεια έχουν 
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αναγνωριστεί 19 Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας ανά το 
παγκύπριο.
Για τις περιοχές αυτές  έχουν ετοιμαστεί στη συνέχεια Χάρτες Επικινδυνότητας 
Πλημμύρας οι οποίοι δείχνουν τις περιοχές που κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν 
με περιόδους επαναφοράς 20, 100 και 500 χρόνια (συχνές, μεσαίας 
πιθανότητας και ακραία φαινόμενα), καθώς και χάρτες Κινδύνου πλημμύρας οι 
οποίοι επιπρόσθετα δείχνουν το τι είναι εκτεθειμένο στις περιοχές πλημμύρας 
όπως π.χ. ευαίσθητες υποδομές, πυκνότητα πληθυσμού, πολιτιστική 
κληρονομιά κλπ ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί το μέγεθος των συνεπειών από 
μια ενδεχόμενη πλημμύρα.
Τον Νοέμβριο 2014 το ΤΑΥ προχώρησε για αγορά υπηρεσιών για την Ετοιμασία 
Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τις 19 «Περιοχές Πλημμύρας». Τα 
σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα περιλαμβάνουν πρόγραμμα 
μέτρων για την αντιμετώπιση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας στις 19 
ΠΔΣΚΠ καθώς  και οριζόντια μέτρα για γενικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων 
σε όλη την επικράτεια. Τα προτεινόμενα μέτρα μπορούν να καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα όπως κατασκευαστικά αντιπλημμυρικά έργα, διαχείριση των 
χρήσεων γης, σχέδια άμεσης αντίδρασης, νομοθετικές ρυθμίσεις για 
εξορθολογισμό των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Κράτους, συστήματα 
έγκαιρης προειδοποίησης κλπ.  Η εν λόγω Σύμβαση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η γεωργία  αποτελεί το μεγαλύτερο καταναλωτή ύδατος στην Κύπρο με 91,5 
εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως (70% της συνολικής κατανάλωσης). Τα στοιχεία 
για την ποιότητα των υδάτων  αναδεικνύουν την αναγκαιότητα λήψης μέτρων 
αφού παρατηρείται περίσσεια αζώτου (115,8 kgN/ha/y, EE-27: 50,8) και 
φωσφόρου (20.3 kgP/ha/y, EE-27: 1,8) στο 17,4% των δειγμάτων των υπογείων 
υδάτων τα οποία και κατατάσσονται στην κατηγορία χαμηλής ποιότητας (13,3% 
ΕΕ-27). Οι πρόσφατες θεσμικές ρυθμίσεις (ορισμός ενιαίας  αρχής υδάτων αλλά 
και η πλήρης εφαρμογή της Οδηγίας για τα νερά) σε συνδυασμό με τις προβλέψεις 
της ΚΑΠ αλλα και την εφαρμογή των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, αναμένεται να 
μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων.
Η εντατικοποίηση της γεωργίας και η εισαγωγή νέων φυτικών ποικιλιών φυλών 
ζώων, έχει οδηγήσει σε μια γεωργία με αυξημένες απαιτήσεις σε εισροές. 
Ειδικότερα, σε κάποιες περιοχές όπου παρατηρείται έντονη καλλιέργεια 
υδροβόρων καλλιεργειών, η υποβάθμιση της ποιότητας των υπογείων και 
επιφανεικών υδάτινων σωμάτων είναι εντονότερη, φαινόμενο που αναδεικνύεται 
και μέσα από το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Ο βασικότερος 
παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα των υδάτων είναι η υπεράντληση των 
υδροφορέων. Το φαινόμενο αυτό σε συνδυασμό με την μείωση της μέσης 
βροχόπτωσης στη Κύπρο τα τελευταία 40 χρόνια, έχει επιφέρει εξάντληση ή και 
διείσδυση θαλάσσιου νερού στα παραλιακά υδροφόρα στρώματα.
Αρνητική όμως είναι και η συμβολή της εφαρμογής χημικών λιπασμάτων. Η 
αύξηση στην χρήση λιπασμάτων ως απόρροια της προσπάθειας των γεωργών για 
αύξηση στην φυτική παραγωγή, αποτελεί ένα επιβαρυντικό παράγοντα για το 
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περιβάλλον. Η χρήση λιπασμάτων πέραν των πραγματικών αναγκών της 
καλλιέργειας, έχει ως επακόλουθο την αύξηση των επιφανειακών απορροών αλλά 
και εκπλύσεων προς επιφανειακά και υπόγεια υδάτινα σώματα, οδηγώντας στην 
υποβάθμιση τους.
Επιπλέον, μια από τις πιο σοβαρές διάχυτες αιτίες εδαφικής ρύπανσης αποτελεί 
η αυξημένη χρήση αγροχημικών, ειδικότερα όταν η εφαρμογή τους δεν 
πραγματοποιείται με ορθολογικό τρόπο. Σύμφωνα με την μελέτη «Στρατηγική για 
τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο», η εναπόθεση και εισχώρηση ρύπων στο έδαφος, 
είναι μία από τις σημαντικότερες απειλές για τη βιοποικιλότητα όχι μόνο της 
Κύπρου αλλά και του υπόλοιπου κόσμου. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις ρύπων στο 
έδαφος προκαλούν αλυσιδωτές επιπτώσεις στο περιβάλλον, με σημαντικότερες 
επιπτώσεις, την έμμεση ρύπανση των υδάτων και της τροφικής αλυσίδας, την 
υποβάθμιση ευαίσθητων οικοσυστημάτων και την αλλοίωση των φυσικών πόρων.
Η υιοθέτηση πρακτικών που μειώνουν τη ρύπανση του εδάφους και των υδάτων 
από χημικές ουσίες, συμβάλλουν στην προστασία των εδαφών και των υδάτων, τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και βελτιώνουν το ισοζύγιο διοξειδίου του 
άνθρακα που παράγεται από τη γεωργία.
Για την μείωση των πιέσεων σε υπόγειους υδροφορείς έχει ετοιμαστεί ειδικό 
αγροπεριβαλλοντικό μέτρο που έχει ως στόχο τη μείωση των αναγκών άρδευσης 
σε επίπεδο υδροφορέα. Το μέτρο προσβλέπει στην αντικατάσταση των πιο 
υδροβόρων καλλιεργειών με καλλιέργειες μειωμένων υδατικών αναγκών, σε 
υποβαθμισμένους υδροφορείς.
Σήμερα, το 95% της κυπριακής αρδευόμενης γεωργικής έκτασης καλύπτεται από 
βελτιωμένα συστήματα άρδευσης (σταγόνες ή σπρίνγκλερς) ενώ διαχρονικά οι 
μόνιμες καλλιέργειες αντικαθίστανται από λιγότερο υδροβόρες οι οποίες είναι 
ανθεκτικές στο ξηροθερμικό κλίμα. Ήδη οι πλείστοι γεωργοί εφαρμόζουν 
προγράμματα άρδευσης λαμβάνοντας υπόψη και τις καιρικές συνθήκες της 
περιοχής τους και προσπαθώντας να περιορίσουν τις απώλειες υγρασίας λόγω 
εξάτμισης. Λόγω των μεγάλων προσπαθειών που έχουν ήδη καταβληθεί προς την 
εξοικονόμηση ύδατος, τα περιθώρια επίτευξης υψηλού ποσοστού δυνητικής 
εξοικονόμησης ύδατος είναι περιορισμένα. Είναι όμως σαφές προς όλους τους 
εμπλεκόμενους ότι ακόμη και η μικρότερη εξοικονόμηση και αποφυγή περαιτέρω 
επέκτασης των αρδευόμενων εκτάσεων με ταυτόχρονο επηρεασμό των υπόγειων ή 
των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα εκεί όπου τα 
υδάτινα σώματα είναι υποβαθμισμένα είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά και πρέπει να 
προστατευθούν προκειμένου να ανακάμψουν μακροπρόθεσμα.
Στα πλαίσια του ΠΑΑ, τέθηκε ως οριζόντιος στόχος, η δυνητική εξοικονόμηση 
ύδατος στο 10%. Αναμένεται οι επενδύσεις σε άρδευση που θα υλοποιηθούν στα 
πλαίσια του 4.1 να αφορούν νέα συστήματα άρδευσης τα οποία να συμβάλλουν σε 
δυνητική εξοικονόμηση 10% σε σχέση με υφιστάμενο σύστημα άρδευσης στην 
γεωργική εκμετάλλευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν καταβληθεί τεράστιες 
προσπάθειες αποδοτικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων έως σήμερα και παρά 
το ότι ο στόχος είναι δύσκολο να επιτευχθεί, σε συνδυασμό με υιοθέτηση 
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τιμολόγησης στα πλαίσια της ΟΠΥ θεωρείται  εφικτός.
Στα πλαίσια ειδικού μέτρου αναμένεται η δημιουργία υποδομής για ένταξη στο 
υδατικό ισοζύγιο ανακυκλωμένου νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας καθώς και η 
εφαρμογή καινοτόμου συστήματος υψηλής τεχνολογίας για 
παρακολούθηση/αξιολόγηση της λειτουργίας υφιστάμενων δικτύων άρδευσης από 
αρδευτικά έργα της κυπριακής δημοκρατίας καθώς και παρακολούθησης της 
κατανάλωσης νερού από τα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί.
Η προώθηση συλλογικών αρδευτικών έργων για την αξιοποίηση των 
επιφανειακών απορροών επίσης κρίνεται  αναγκαία, έτσι ώστε να περιορισθούν 
οι πιέσεις στους υπόγειους υδροφορείς από τις γεωτρήσεις. Από τους υπάρχοντες 
διαθέσιμους δείκτες δεν μπορούν να αντληθούν στοιχεία για τη διάβρωση. Ο 
δείκτης ποιότητας του εδάφους (ποσοστό οργανικής ουσίας) ο οποίος θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως δείκτης για την δέσμευση άνθρακα στο 
έδαφος, άρα και ως δείκτης για την κλιματική αλλαγή, αποτυπώνει τις πολύ 
χαμηλές επιδόσεις της Κύπρου (χαμηλότερος στην ΕΕ). Στο σημείο αυτό θα πρέπει 
να αναφερθεί ότι δε φαίνεται να υπάρχει φορέας ή μεθοδολογία παρακολούθησης 
και αξιολόγησης της διάβρωσης των εδαφών, με το πρόβλημα διαχείρισης των 
εδαφικών πόρων να εντοπίζεται κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Οι 
κύριοι λόγοι που εντείνουν το πρόβλημα είναι η σύσταση του εδάφους, οι έντονες 
εκτός εποχής βροχοπτώσεις, οι μεγάλες κλίσεις, οι πυρκαγιές, η εγκατάλειψη της 
καλλιεργήσιμης γης και σε μικρότερο βαθμό η υπερβόσκηση ή/και το είδος των 
φυτών που καλλιεργούνται. Δύο θέματα που σχετίζονται άμεσα με την 
ανταγωνιστικότητα της κυπριακής γεωργίας είναι η επέκταση της βιολογικής 
γεωργίας αλλά και η αντιμετώπιση της έλλειψης βοσκοτόπων σε συνδυασμό με 
την πολύ μεγάλη αύξηση των ζωικών μονάδων κυρίως των προβάτων και 
δευτερευόντως των αιγών. Η κατανάλωση ενέργειας στη γεωργία και τη 
μεταποίηση τροφίμων  αυξάνει με πολύ υψηλούς ρυθμούς την τελευταία δεκαετία. 
Η ανά εκτάριο ισοδύναμη σε ktoe καταναλούμενη ενέργεια ανέρχεται σε 81,5 ktoe 
στην Κύπρο, έναντι 66,8 ktoe στην ΕΕ-27, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Το γεγονός αυτό πέραν από τις περιβαλλοντικές ωφέλειες θα συμβάλει και στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής 
στην περίπτωση που αξιοποιηθούν και οι δυνατότητες της χρήσης ΑΠΕ. Η συμβολή 
της γεωργίας και των δασών στην βιοοικονομία στην Κύπρο είναι περιορισμένη 
παρά το γεγονός ότι καταγράφεται σημαντική πρόοδος. Το  2010 η γεωργία 
συνέβαλε στην παραγωγή 6,3  ktoe από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε 
αντίθεση με το δασικό τομέα του οποίου η συμβολή διαχρονικά περιορίζεται σε  5 
ktoe το 2011. Η  κυπριακή γεωργία συμβάλλει σε μικρότερο βαθμό στην δημιουργία 
εκπομπών του θερμοκηπίου σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ. Οι προερχόμενες 
από την γεωργία εκπομπές αντιστοιχούν στο 6,3% του συνόλου των εκπομπών της 
Κύπρου (ΕΕ–27: 7,6%).
Δάση

Ο δασικός τομέας στην Κύπρο έχει  αμιγώς περιβαλλοντικό χαρακτήρα με 
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σημαντική συμβολή στην αποθήκευση άνθρακα. Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν 
το μεγαλύτερο κίνδυνο, αφού υπολογίζεται ότι την δεκαετία του 2000 η Κύπρος 
έχει απολέσει το 7% της δασικής της έκτασης λόγω πυρκαγιών.
Τα δάση της Κύπρου δέχονται πιέσεις από διάφορες κατευθύνσεις, ενώ 
αντιμετωπίζουν συνεχώς νέες προκλήσεις, ως αποτέλεσμα των μεταβαλλόμενων 
αναγκών και απαιτήσεων της κοινωνίας και τούτο λόγω των συντελούμενων 
μεταβολών τόσο στο τοπικό όσο και στο παγκόσμιο επίπεδο. Εκτός από τις 
δασικές πυρκαγιές και τους διάφορους άλλους κινδύνους από βιοτικούς και 
αβιοτικούς παράγοντες, η μεγαλύτερη πίεση προέρχεται από την ανάπτυξη και 
ειδικά από την τουριστική και οικιστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη για 
βιομηχανικούς σκοπούς (λατομεία, αιολικά πάρκα) και κατασκευή έργων 
υποδομής. Τα δάση της Κύπρου, την ίδια ώρα που δέχονται την πίεση από την 
ανάπτυξη και τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, καλούνται να παίξουν 
πρωτεύοντα ρόλο στην προστασία της βιοποικιλότητας και να συμβάλουν στον 
περιορισμό των κλιματικών αλλαγών.   
Τα δάση και οι δασώδεις περιοχές (Forest and other wooded land) καταλαμβάνουν 
το 42% της ολικής έκτασης της Κύπρου (386.166ha), αποτελούν σημαντικό φυσικό 
πόρο και προσφέρουν πολλά αγαθά και υπηρεσίες στον οικονομικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό τομέα. Η προστασία, η σωστή διαχείριση και η επέκτασή τους 
αποτελούν πρωταρχικό μέλημα του Τμήματος Δασών. Περίπου το ένα πέμπτο της 
Κύπρου (18,7 % η 107.778ha) καλύπτεται σήμερα από ψηλά δάση που στην 
πλειοψηφία τους είναι φυσικά και χαρακτηρίζονται από ψηλό βαθμό 
βιοποικιλότητας και σταθερότητας.
Ο συνολικός όγκος ξυλαποθέματος (total forest growing stock) παρουσιάζει μια 
σταθερά αυξητική τάση η οποία ενδεικτικά ανέρχεται σε περίπου 2% ανά έτος με 
το συνολικό όγκο το 2011 να ανέρχεται σε 10.360.363 κ.μ.. Στις αρχές του 2012, 
όπως έχει υπολογιστεί, στο ξυλαπόθεμα των δασών της Κύπρου ήταν 
αποθηκευμένοι περίπου 3,57 εκατομμύρια τόνοι άνθρακα. Εντός του 2012, 
δεσμεύτηκαν άλλες 69,89 χιλιάδες τόνοι άνθρακα. Το ποσό αυτό ήταν αυξημένο 
την τελευταία δεκαετία αφού η ετήσια προσαύξηση ήταν μεγαλύτερη από την 
ποσότητα ξυλείας που υλοτομήθηκε και εξάχθηκε. Λόγω τούτου, περισσότερος 
άνθρακας δεσμεύεται στο δάσος από ότι αφαιρείται από την συγκομιδή ξυλείας. Η 
διατήρηση και αύξηση των δασικών εκτάσεων θα παραμείνει ως ένας από τους 
βασικούς στόχους του Τμήματος Δασών τα επόμενα χρόνια. Η εκπόνηση 
διαχειριστικών σχεδίων στα ιδιωτικά δάση και η αναθεώρηση των διαχειριστικών 
σχεδίων στα κρατικά δάση θα συμβάλει έτσι ώστε να τεθεί η διαχείριση των 
κυπριακών δασών σε μια πιο οργανωμένη και στρατηγικά κατευθυνόμενη βάση.. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην αύξηση των ιδιωτικών δασικών 
εκτάσεων. Η ιδιωτική δασοπονία στην Κύπρο είναι ανύπαρκτη. Αυτό οφείλεται 
στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εγκατάστασης του δάσους, το χαμηλό 
παραγωγικό δυναμικό λόγω των δυσμενών κλιματικών συνθηκών που επικρατούν 
στην Κύπρο, τη μακρά περίοδος παραγωγής και στους συναφείς κινδύνους, στους 
μέχρι πρόσφατα εναλλακτικούς και πιο αποδοτικούς τρόπους αξιοποίησης της 
γης και στους μικρού μεγέθους δασικούς κλήρους. 
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Τα κυπριακά δάση και οι δασικές εκτάσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη 
βιοποικιλότητα.  Η βιοποικιλότητα των δασών απειλείται κυρίως από τις δασικές 
πυρκαγιές, την υπέρμετρη ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή, την υπερβόσκηση και 
τη μη προσεγμένη μετακίνηση του γενετικού υλικού από μια περιοχή σε άλλη. 
Στόχος του Τμήματος Δασών είναι να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η 
βιοποικιλότητα και πολυμορφία των δασών, με έμφαση στα προστατευόμενα, 
ενδημικά και μεσογειακά στοιχεία, καταβάλλοντας προσπάθεια για ανάσχεση της 
περαιτέρω συρρίκνωσης των απειλούμενων στοιχείων και ει δυνατόν την 
επέκτασή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 78% των κρατικών δασών εμπίπτουν 
στο ευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2000, 14 από τους 38 «Τόπους Κοινοτικής 
Σημασίας» (SCI: Sites of Community Importance) και 8 από τις 29 Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας» (SPA: Special Protection Areas) της Κύπρου είναι δασικές περιοχές.
Τα κρατικά δάση, λόγω της ελεύθερης πρόσβασης και των μοναδικών αισθητικών 
αξιών, κατέχουν κεντρική θέση στην παροχή ευκαιριών υπαίθριας αναψυχής. Η 
οικονομική αξία της προσφοράς δασικής αναψυχής και δασοτουρισμού είναι 
πολλαπλάσια από την αξία των εμπορεύσιμων δασικών προϊόντων στην Κύπρο. Η 
Κύπρος διαθέτει σήμερα εντός των κρατικών δασών 45 εκδρομικούς χώρους 
δυναμικότητας 23.000 περίπου ατόμων και 5 κατασκηνωτικούς χώρους 
δυναμικότητας 660 αντίσκηνων ή 2.400 ατόμων.  Στη δασική αναψυχή 
εντάσσονται επίσης 74 μονοπάτια μελέτης της φύσης συνολικής απόστασης 350 
χιλιομέτρων και δύο περιβαλλοντικά κέντρα (Τροόδους και Αθαλάσσας) με μέσο 
όρο επισκεπτών για την τελευταία πενταετία 12.000 και 7.000 αντίστοιχα.  Δέκα 
συνολικά περιοχές εκτάσεως 15000 περίπου εκταρίων έχουν χαρακτηριστεί ως 
Εθνικά δασικά πάρκα και σημαντικό ρόλο στην δασική αναψυχή έχουν να 
διαδραματίσουν τα τέσσερα περιαστικά εθνικά δασικά πάρκα (Αθαλάσσας, 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας, Ριζοελιάς, Πολεμιδιών) τα οποία καλύπτουν μια έκταση 
γύρω στα 1110 εκτάρια αλλά τυγχάνουν ψηλής καθημερινής επισκεψιμότητας. 
(Ειδική αναφορά στον δασικό τομέα περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του ΠΑΑ).
Από την εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης της Κυπριακής Γεωργίας αλλά και 
των αγροτικών περιοχών έχουν προκύψει μια σειρά ζητημάτων τα οποία 
αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τις στρατηγικές επιλογές για την ετοιμασία του 
ΠΑΑ. 2014 - 2020. Η Κυπριακή γεωργία φαίνεται να στερείται σημαντικά της 
δυνατότητας για επαρκή προσαρμογή σε στρατηγικές διαφοροποίησης, δεδομένο 
που σε συνδυασμό με τα μικρά παραγωγικά μεγέθη, τους περιορισμένους πόρους, 
τις γεωκλιματικές συνθήκες, τις οργανωτικές αδυναμίες, την απόσταση από τις 
αγορές και το υψηλό κόστος παραγωγής, οδηγεί σε διαρκή διάβρωση της 
ανταγωνιστικότητας της στην παγκοσμιοποιημένη αγορά.
Επιπροσθέτως, οι περιοχές της υπαίθρου αντιμετωπίζουν διαφοροποιημένες 
προκλήσεις, με εντονότερες εκείνες  του αναπτυξιακού δυναμικού  ανάμεσα στις 
ορεινές και τις περιαστικές αγροτικές περιοχές με πληθώρα κοινωνικών 
χαρακτηριστικών και ανάγκες που ουδόλως συσχετίζονται με το επίπεδο των 
επιμέρους  χωρικών ενοτήτων που συνθέτουν τις αγροτικές περιοχές.
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SWOT Πίνακας 1

SWOT Πίνακας 2

4.1.2. Strengths identified in the programming area

Προτεραιότητα 1: Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και 
τις αγροτικές περιοχές 

α) Προώθηση καινοτομίας και βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές
• Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και η σχολή Γεωπονικών Επιστημών του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, μπορούν να δώσουν πρόσθετη στήριξη 
σε δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας, σε συνεργασία με επιχειρήσεις του 
πρωτογενούς και μεταποιητικού τομέα

• Η ύπαρξη  έστω και σε περιορισμένο αριθμό  αγροδιατροφικών επιχειρήσεων 
με υψηλό τεχνολογικό επίπεδο και καταρτισμένο προσωπικό που μπορούν να 
υιοθετήσουν με σχετική ευκολία δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας.

β) Ενίσχυση των δεσμών του γεωργικού και δασοκομικού τομέα με την έρευνα και 
καινοτομία

• Η λειτουργία του κλάδου Γεωργικών Εφαρμογών και των Επαρχιακών 
Γεωργικών Γραφείων μπορεί να παρέχει τη βάση για τη διάχυση δράσεων 
Έρευνας και Καινοτομίας.
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γ) Προώθηση της διά βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης
• Η μακρόχρονη  λειτουργία, του Κλάδου Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος 

Γεωργίας συμβάλλει στην υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στα περιφερειακά Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευση (ΚΕΓΕ) και στην άμεση 
επικοινωνία με τους παραγωγούς.

Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και ενίσχυση της 
βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων

(α) Διευκόλυνση αναδιάρθρωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα, κυρίως εκμεταλλεύσεις με χαμηλό βαθμό συμμετοχής στην αγορά, 
εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό σε συγκεκριμένους τομείς και εκμεταλλεύσεις με 
ανάγκη διαφοροποίησης ως προς τη γεωργία

• Εξειδίκευση στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων ποιότητας που 
εντάσσονται στη μεσογειακή διατροφή, η οποία αποτελεί ένα ισχυρό 
παγκόσμιο πρότυπο δίαιτας.

• Σημαντική συμβολή της γεωργίας και ιδίως της φυτικής παραγωγής (πατάτες, 
εσπεριδοειδή, λαχανικά) στις εξαγωγές της χώρας (1/3 της συνολικής αξίας 
των εξαγωγών).

• Σημαντική αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας στη γεωργία.
• Η βιομηχανία τροφίμων αποτελεί το σημαντικότερο κλάδο της κυπριακής 

βιομηχανίας και τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμίσει τις υποδομές σε 
επίπεδα δυναμικότητας, ασφάλειας και υγιεινής στην παραγωγή. 
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η συμμετοχή του αγροδιατροφικού τομέα στην 
απασχόληση (4,84% της συνολικής απασχόλησης).

• Ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες για βιολογική παραγωγή, παραγωγή 
φυτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με χαμηλές αρδευτικές ανάγκες (π.χ. 
αρωματικά φυτά, ελαιοκομία, αμπέλι, χαρουπιά) και δυνατότητα δημιουργίας 
υψηλής προστιθέμενης αξίας για τα εν λόγω προϊόντα.

• Κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν την  πρώιμη παραγωγή και παράλληλα 
προσδίδουν ιδιαίτερα γευστικά χαρακτηριστικά στα προϊόντα.

• Σταδιακή αύξηση του αριθμού και βελτίωση της παραγωγικότητας των ζώων 
στην αγελαδοτροφία. Στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας αξιοποίηση φυλών 
υψηλής παραγωγικότητας, προσαρμοσμένων στις κλιματολογικές συνθήκες 
(Χίου και Δαμασκού) στην αιγοπροβατοτροφία.

• Λόγω των περιορισμένων εκτάσεων σε βοσκοτόπια ο κλάδος 
αιγοπροβατοτροφίας τείνει να αναπτύσσεται γύρω από οργανωμένες μορφές 
κτηνοτροφίας, σε κτηνοτροφικές περιοχές ώστε να είναι εφικτή η καλύτερη 
διαχείριση των αποβλήτων και να περιορίζεται η οχληρία.

(β) Διευκόλυνση ανανέωσης γενεών στο γεωργικό τομέα
• Αυξημένο ενδιαφέρον για την εγκατάσταση νέων γεωργών (πρώτη 

εγκατάσταση) τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους ενώ η υψηλή 
ανεργία στους νέους αναμένεται να ευνοήσει περισσότερο την ένταξη νέων 
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στην γεωργία.
• Σημαντικός αριθμός νέων γεωργών έχει ενταχθεί στην αιγοπροβατοτροφία, ως 

ένας κλάδος με προοπτική λόγω της διαρκούς αύξησης εξαγωγών χαλουμιού

Προτεραιότητα 3: Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης κινδύνων στη 
γεωργία

α) Καλύτερη ενσωμάτωση των πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων 
μέσω συστημάτων ποιότητας, προώθησης προϊόντων σε τοπικές αγορές και μικρές 
αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων

• Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών θα 
στηρίξει τη λειτουργία και διαχείριση των βραχέων αλυσίδων υπό την μορφή 
τοπικών λαϊκών αγορών.

• Η δυνατή παρουσία των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) σε περιοχές της 
υπαίθρου παρέχει άλλη μια δυνατότητα οργανωμένης δομής που υποστηρίζει 
την λειτουργία λαϊκών αγορών και άλλων συστημάτων διασφάλισης της 
λειτουργίας βραχείων αλυσίδων, π.χ. δημιουργία τοπικών 
καταστημάτων λιανικής πώλησης

• Η αύξηση των εκτάσεων βιολογικής παραγωγής, η ύπαρξη πολλών αυθεντικών 
τοπικών προϊόντων καθώς και γηγενών ποικιλιών που παραμένουν 
αναξιοποίητα ως προς τον εντοπισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, 
ώστε να ταυτιστούν με τις διατροφικές και γαστρονομικές επιδιώξεις των 
καταναλωτών.

• Σε ορισμένους κλάδους οι παραγωγοί είναι καλά οργανωμένοι, συμμετέχοντας 
με υψηλό ποσοστό σε Ομάδες Παραγωγών. Ομοίως για κάποια προϊόντα 
υπάρχει και λειτουργεί  πλήρης  οργανωτική δομή, με επάρκεια 
μετασυλλεκτικών υποδομών και δυνατά δίκτυα εξαγωγών, εκμεταλλευόμενα τη 
φήμη  των κυπριακών προϊόντων στις διεθνείς αγορές (π.χ. πατάτες, 
εσπεριδοειδή).

(β) Στήριξη διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση
• Η διαχείριση των κινδύνων στη γεωργία αντιμετωπίζεται μερικώς μέσω του 

Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ), ενός θεσμοθετημένου φορέα που 
λειτουργεί από το 1978. Παρέχεται μέσω του ΟΓΑ  ασφάλιση των πιο 
σημαντικών καλλιεργειών που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της αξίας και 
της έκτασης της γεωργικής παραγωγής.  Επιπρόσθετα από το ασφαλιστικό 
σχέδιο του ΟΓΑ που είναι υποχρεωτικό, εφαρμόζεται  και σχέδιο παροχής 
αποζημιώσεων για καλλιέργειες/κινδύνους που δεν καλύπτονται από τον ΟΓΑ 
, μέσα στο εθνικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από τη γεωργία και τη δασοκομία
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(α) Αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας
• Αυξημένο ποσοστό φυσικών εκτάσεων και δασών που τυγχάνουν προστασίας
• Ύπαρξη παραδοσιακών φυλών (π.χ. βοοειδή της ντόπιας φυλής, κ.α.) που 

μπορούν να τύχουν προστασίας
• Σε σημαντικό ποσοστό της ΧΓΕ  ασκείται γεωργία χαμηλής έντασης, ενώ σε 

περιοχές όπου έχουν διατηρηθεί παραδοσιακές καλλιέργειες (φυλλοβόλα, 
αμπέλια), ενισχύεται η διαμόρφωση του αγροτικού τοπίου

• Για τους  Τόπους  Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), έχουν γίνει διαχειριστικά σχέδια 
για οικοτόπους και είδη, εκτός από τη περιοχή των Αλυκών Λάρνακας. Μέσω 
των διαχειριστικών σχεδίων ρυθμίζεται η άσκηση της γεωργίας – 
κτηνοτροφίας στις περιοχές αυτές. Έχουν κηρυχθεί επίσης Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας (ΖΕΠ) για τα πτηνά. Συνολικά 62 περιοχές που είναι ΤΚΣ και ΖΕΠ 
έχουν περιληφθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000

(β) Βελτίωση της διαχείρισης υδάτων
• Καθορισμός και παρακολούθηση των ευαίσθητων από την νιτρορίπανση 

περιοχών και εφαρμογή περιοριστικών μέτρων με στόχο την βελτίωση των 
υπογείων υδροφορέων στις περιοχές αυτές.

 (γ) Βελτίωση της διαχείρισης εδάφους
• Βαθμιαία αύξηση του ποσοστού γεωργών που χρησιμοποιούν φιλικές προς το 

περιβάλλον γεωργικές πρακτικές .

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της 
μεταστροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην 
αλλαγή του κλίματος

(α)  Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία
• Κατά την παρούσα προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 εγκαταστάθηκαν 

βελτιωμένα συστήματα άρδευσης σε πλείστες καλλιέργειες  υψηλών  
αρδευτικών  αναγκών

• Έχουν διαμορφωθεί υποδομές που ενισχύουν τις δυνατότητες αξιοποίησης 
υδάτων από σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων  για αρδευτικούς σκοπούς.

(β) Αύξηση της αποδοτικότητας της ενεργειακής χρήσης στη γεωργία και στη 
μεταποίηση τροφίμων

• Το πολύ ψηλό ενεργειακό κόστος σε αντιδιαστολή με τις δυνατότητες χρήσης 
ΑΠΕ κρίνεται ως ένας καθοριστικός παράγοντας ώθησης των γεωργών και 
μεταποιητών στην επιδίωξη της μέγιστης δυνατής αποδοτικότητας της 
ενεργειακής χρήσης

(γ) Διευκόλυνση της χρήσης ΑΠΕ, υποπροϊόντων αποβλήτων υπολειμμάτων και 
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λοιπών πρώτων υλών εκτός τροφίμων για σκοπούς βιοικονομίας
• Κλιματικές συνθήκες που ευνοούν την χρήση ΑΠΕ
• Ύπαρξη μεγάλου μεγέθους κτηνοτροφικών μονάδων χωροταξικά 

συγκεντρωμένων, καθώς επίσης και ύπαρξη περιοχών με ψηλή συγκέντρωση 
θερμοκηπίων που ευνοούν την πραγματοποίηση συλλογικών επενδύσεων

 (δ) Προώθηση δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία
• Ο οικολογικός χαρακτήρας της δασοκομίας στην Κύπρο και η σταθερά 

αυξανόμενη δασοκαλυμμένη έκταση ευνοεί έστω οριακά την αύξηση του 
ποσοστού δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα

• Η εξειδίκευση της κυπριακής γεωργίας σε διαφοροποιημένα γεωργικά 
προϊόντα μικρής κατά βάση κλίμακας παραγωγής, ευνοεί την προώθηση 
καλλιεργητικών πρακτικών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της 
οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

(α) Διευκόλυνση της διαφοροποίησης, δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων και 
θέσεων εργασίας

• Η δυνατότητα πολυαπασχόλησης στην ύπαιθρο  μπορεί να λειτουργήσει ως 
επαγγελματική διέξοδος  στον διογκούμενο αριθμό νέων ανέργων

• Η δημιουργία αγροτουριστικών υποδομών στο ελκυστικό φυσικό και 
ανθρωπογενές αγροτικό περιβάλλον, για ενίσχυση εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού

• Τα παραδοσιακά προϊόντα και τέχνες που μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στην ύπαιθρο

(β) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές
• Η ενεργοποίηση της προσέγγισης LEADER και η σημαντική εμπειρία που 

αποκτήθηκε
• Η ανάσχεση της αστυφιλίας και η παραμονή νέων στην ύπαιθρο

(γ) Ενίσχυση της προσβασιμότητας, χρήση ΤΠΕ στις αγροτικές περιοχές
• Κάλυψη του συνόλου των αγροτικών περιοχών με ευρυζωνικά δίκτυα

4.1.3. Weaknesses identified in the programming area

Προτεραιότητα 1: Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και 
τις αγροτικές περιοχές 
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(α) Προώθηση καινοτομίας και βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές
• Η γήρανση  των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν αποτελεί ισχυρό 

στοιχείο εφαρμογής προγραμμάτων καινοτομίας
• Η έλλειψη μηχανισμών προώθησης της καινοτομίας στην ύπαιθρο, 

αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο.
• Η έλλειψη μηχανισμών διασύνδεσης έρευνας με την παραγωγή στήριξης 

μεταφοράς σε θέματα έρευνας λειτουργεί ανασταλτικά στη διάχυση του 
καθορισμού των απαιτούμενων προδιαγραφών για την ετοιμασία φακέλων 
ΠΟΠ/ΠΓΕ για την κατοχύρωση προϊόντων ποιότητας.

β) Ενίσχυση  των δεσμών του γεωργικού και δασοκομικού τομέα με την έρευνα και 
την καινοτομία

• Εκτιμάται ότι οι δαπάνες του ιδιωτικού τομέα σε Έρευνα και 
Καινοτομία βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο λόγω του πολύ μικρού 
μεγέθους των επιχειρήσεων.

• Η αλυσίδα συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων 
κρίνεται ως πολύ χαλαρή και αδύναμη, με αποτέλεσμα τα 
προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας να χαρακτηρίζονται από μικρό 
συσχετισμό με θέματα αγορών, εμπορίας, καταναλωτικών τάσεων και 
προώθησης.  Ως εκ τούτου, το  πολλαπλασιαστικό όφελος από την εφαρμογή 
των προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας στον αγροδιατροφικό κλάδο 
είναι πολύ μικρό με περιορισμένη δημιουργία καινοτόμων διατροφικών 
προϊόντων, μη εφαρμογή καινοτόμων καλλιεργητικών πρακτικών ή πρακτικών 
μετασυλλεκτικής διαχείρισης.

• Εντοπίζεται έλλειψη συστηματικής έρευνας για την αποτύπωση της 
ιδιαιτερότητας των διατροφικών χαρακτηριστικών των κυπριακών προϊόντων 
και γενικότερα περιορισμένη αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής για 
δημιουργία καινοτόμων διατροφικών προϊόντων.

• Παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε αποτελέσματα Έρευνας και 
Καινοτομίας για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών 
πρακτικών.

γ) Προώθηση της διά βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης
• Πολύ χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των γεωργών σε προγράμματα κατάρτισης
• Απουσία μηχανισμού πιστοποίησης γνώσεων
• Το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών κρίνεται ως πολύ 

χαμηλό σε θέματα:  α) γενικής εκπαίδευσης, β) τεχνικής κατάρτισης, γ) 
επιχειρηματικής γνώσης, ενώ απουσιάζει η «κουλτούρα» της δια βίου μάθησης 
στους γεωργούς.

• Έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς γεωργών για κατάρτιση σε θέματα 
επιχειρηματικής γεωργίας

• Τα υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης του Κλάδου Γεωργικών Εφαρμογών 
εστιάζονται σε θέματα πρακτικών γεωργικής παραγωγής και δεν εξετάζονται 
ούτε παρέχονται προγράμματα κατάρτισης σε θέματα  επεξεργασίας, 
συσκευασίας,  τοποθέτησης των προϊόντων στις αγορές και 
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επιχειρηματικότητας, ενώ λείπουν κι οι αντίστοιχες υποδομές κατάρτισης 
στον ιδιωτικό τομέα.

Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και ενίσχυση της 
βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων

(α) Διευκόλυνση αναδιάρθρωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα, κυρίως εκμεταλλεύσεις με χαμηλό βαθμό συμμετοχής στην αγορά, 
εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό σε συγκεκριμένους τομείς και εκμεταλλεύσεις με 
ανάγκη διαφοροποίησης ως προς τη γεωργία

• Μικρό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
• Χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας στη γεωργία έναντι του ευρωπαϊκού 

μέσου όρου, λόγω αδυναμίας επίτευξης οικονομιών κλίμακας
• Χαμηλός ρυθμός ανανέωσης του ακαθαρίστου παγίου κεφαλαίου στη γεωργία.
• Υψηλό κόστος της χρησιμοποιούμενης ενέργειας (λόγω και της περιορισμένης 

αξιοποίησης ΑΠΕ).
• Περιορισμένες ποσότητες αρδεύσιμου νερού και ψηλό κόστος άντλησης από 

γεωτρήσεις λόγω μεγάλου βάθους και χρήσης ορυκτών καυσίμων για την 
άντληση

• Περιορισμένη τεχνογνωσία σε συγκεκριμένα θέματα παραγωγής (π.χ. 
ολοκληρωμένη καταπολέμησης εχθρών).

• Μη ικανοποιητική διαχείριση αποβλήτων των κτηνοτροφικών μονάδων
• Σημαντική απόσταση από τις κυριότερες ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, η 

οποία συντελεί στην σημαντική αύξηση του κόστους του τελικού προϊόντος 
στις διεθνείς αγορές (π.χ. νωπά προϊόντα).

• Αύξηση του ανταγωνισμού από άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τη μεσοπρώιμη και όψιμη εγχώρια παραγωγή.

• Έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων, με σχέση της αξίας 
εξαγωγών προς εισαγωγές 1 προς 4,5.

• Χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλό επίπεδο εκσυγχρονισμού και οργάνωσης 
της τυποποίησης – μεταποίησης σε αρκετούς κλάδους.

• Στη μεταποίηση ορισμένων προϊόντων φυτικής παραγωγής με μη εξαγωγικό 
προσανατολισμό, παρατηρείται ανεπαρκής οργάνωση, μέτριο τεχνολογικό 
επίπεδο και απουσία καινοτομίας.

• Περιορισμένη γνώση σε τεχνολογίες μεταποίησης των βιολογικών προϊόντων.
• Υψηλή εξάρτηση της κτηνοτροφίας από εισαγόμενες πρώτες ύλες, αυξάνοντας 

το κόστος παραγωγής, μείωση του ζωικού κεφαλαίου και σταδιακή έξοδο των 
λιγότερο ανταγωνιστικών μονάδων. Ιδιαίτερα οξύ είναι το συγκεκριμένο 
πρόβλημα στην αιγοπροβατοτροφία

• Η αύξηση των τιμών των εισαγόμενων (συμπυκνωμένων) ζωοτροφών 
συμβάλλει στη μείωση της παραγωγής (κυρίως του κρέατος πουλερικών και 
της παραγωγής αυγών), ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται αύξηση εισαγόμενων 
νεοσσών αυγοπαραγωγής.

(β) Διευκόλυνση ανανέωσης γενεών στο γεωργικό τομέα
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• Δυσμενής ηλικιακή σύνθεση και γήρανση του γεωργικού πληθυσμού με χαμηλό 
επίπεδο κατάρτισης

• Έλλειψη επαρκών αγροτεμαχίων για ανάπτυξη της κτηνοτροφίας λόγω του 
μικρού μεγέθους του νησιού και της οχληρίας που προκαλούν οι ζωικές 
μονάδες περιορίζονται οι διαθέσιμες περιοχές για ανάπτυξη τους. Αυτό 
αποτελεί και επιπρόσθετο περιοριστικό παράγοντα για ένταξη νέων 
κτηνοτρόφων στο επάγγελμα ή για τη δημιουργία μη οχληρών νέων 
κτηνοτροφικών μονάδων.

Προτεραιότητα 3: Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης κινδύνων στη 
γεωργία

α) Καλύτερη ενσωμάτωση της πρωτογενούς παραγωγής στην αλυσίδα τροφίμων 
μέσω συστημάτων ποιότητας, προώθησης σε τοπικές αγορές και μικρές αλυσίδες 
εφοδιασμού, ομάδων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων

• Σε επίπεδο ενσωμάτωσης των παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων 
εντοπίζεται  περιορισμένη εξωστρέφεια, αδύναμη διαπραγματευτική θέση και 
εμπορική αναγνώριση των προϊόντων και έλλειψη συνεργασιών ανάμεσα σε 
Ομάδες Παραγωγών για δημιουργία νέων δομών διάθεσης. Ως εκ τούτου 
εντοπίζεται άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των τιμών παραγωγού και 
καταναλωτή.

• Η περιορισμένη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών συστημάτων ποιότητας 
ΠΟΠ/ΠΓΕ, αφού μέχρι σήμερα η Κύπρος έχει εγγράψει μόνο δύο προϊόντα ΠΓΕ 
λόγω του ιδιαίτερα γραφειοκρατικού εθνικού κανονιστικού πλαισίου και  λόγω 
έλλειψης έρευνας και επιστημονικών στοιχειών, που θα μπορούν να στηρίξουν 
ονομασίες προϊόντων ως ΠΟΠ/ΠΓΕ.

• Έλλειψη στρατηγικής δικτύωσης γύρω από εθελοντικού χαρακτήρα σήματα 
ποιότητας με αποτέλεσμα τα τοπικά προϊόντα να μην τυγχάνουν 
αναγνώρισης. Η μη εμπλοκή των παραγωγών στο σύστημα εμπορίας, δε βοηθά 
στην κατανόηση των καταναλωτικών αναγκών και στην εκπαίδευση/ ενίσχυση 
γνώσης των αγροτών σε θέματα προώθησης και εμπορίας.

• Ο μοναδικός ανεπτυγμένος θεσμός προϊόντων ποιότητας είναι τα προϊόντα 
βιολογικής παραγωγής, που όμως έχουν περιορισμένες εξαγωγικές επιδόσεις.

• Χαμηλό επίπεδο διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής, έλλειψη 
τυποποίησης καθώς και περιορισμένη ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Η 
ανυπαρξία επώνυμων νωπών προϊόντων ποιότητας, δεν αφηνει δυνατότητες 
ποιοτικής διαφοροποίησης, ενώ η προβολή των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων είναι ανεπαρκής.

• Η απουσία ουσιαστικών προτύπων για την ευημερία των αιγοπροβάτων που 
να αναβαθμίζουν την ποιότητα και την παραγωγικότητα στον τομέα αυτό.

β) Στήριξη διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση
• Ύπαρξη δύο διαφορετικών πλαισίων διαχείρισης κινδύνου
• Περιορισμένη κάλυψη του εύρους των ζημιών, μη κάλυψη των δαπανών 

αποκατάστασης παραγωγικού δυναμικού, μηδενική κάλυψη της κτηνοτροφικής 
παραγωγής και των φυτικών ασθενειών και ανυπαρξία εργαλείου 
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σταθεροποίησης εισοδήματος
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από την γεωργία και τη δασοκομία 

(α) Αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας
• Μη θεσμοθέτηση περιοχών υψηλής φυσικής αξίας

(β) Βελτίωση της διαχείρισης υδάτων
• Αριθμός κτηνοτροφικών μονάδων με ελλιπείς εγκαταστάσεις διαχείρισης  

λυμάτων
• Υψηλή κατανάλωση  υπόγειων υδατικών πόρων  που οδηγούν σε  υποβάθμιση 

του  εδάφους.
(γ) Βελτίωση της διαχείρισης εδάφους

• Εγκατάλειψη γεωργικής γης στις ορεινές περιοχές και ειδικότερα εγκατάλειψη 
μεγάλων εκτάσεων αμπελώνων

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της 
μεταστροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην 
αλλαγή του κλίματος

(α)  Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία
• Περιορισμένη χρήση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης 

υδάτων πχ τενσιομέτρων, μετεωρολογικών σταθμών
• Πολύ περιορισμένη χρήση κλειστών συστημάτων υδροπονίας σε 

θερμοκηπιακές καλλιέργειες
(β) Αύξηση της αποδοτικότητας της ενεργειακής χρήσης στη γεωργία και τη 
μεταποίηση τροφίμων

• Περιορισμένο ενδιαφέρον για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ
(γ) Διευκόλυνση της χρήσης ΑΠΕ, υποπροϊόντων αποβλήτων υπολειμμάτων και 
λοιπών πρώτων υλών εκτός τροφίμων για σκοπούς βιοικονομίας

• Περιορισμένη χρήση ηλιακής / αιολικής ενέργειας στην άντληση υπογείων 
νερών για άρδευση, λόγω του μεγάλου βάθους άντλησης

• Απουσία οργανωμένου συστήματος διαχείρισης και ανακύκλωσης των 
γεωργικών αποβλήτων

• Αύξηση ενεργειακής κατανάλωσης στη γεωργία και τη βιομηχανία τροφίμων
(δ) Προώθηση δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία
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• Συχνές πυρκαγιές περιορίζουν τις δυνατότητες αύξησης του ρυθμού 
δέσμευσης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της 
οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

(α) Διευκόλυνση της διαφοροποίησης, δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων και 
θέσεων εργασίας

• αδυναμία αξιοποίησης των υποδομών και ανάδειξης των πόρων της υπαίθρου 
για την παροχή ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος

• σοβαρή αδυναμία προσέλκυσης τουριστών στην ύπαιθρο, με αποτέλεσμα τον 
περιορισμό της μέσης ετήσιας πληρότητας των κλινών στο 22% (2012), 
διαμορφώνοντας  την πληρότητα των αγροτουριστικών καταλυμάτων στο 0,34 
του μέσου όρου της πληρότητας των ξενοδοχειακών υποδομών της χώρας. Το 
γεγονός αυτό καθιστά ιδιαίτερα προβληματική τη βιωσιμότητα των 
αγροτουριστικών καταλυμάτων, ιδιαίτερα μάλιστα αν ληφθεί υπόψη το ψηλό 
επενδυτικό κόστος για τη δημιουργία αυτών των υποδομών.

• σημαντική υστέρηση των αγροτικών περιοχών σε θέματα διατήρησης και 
προστασίας του φυσικού τοπίου ως στοιχείου διαμόρφωσης «ταυτότητας» 
προορισμού, όπως  επιβεβαιώνεται από την πλέον πρόσφατη έρευνα 
ικανοποίησης περιηγητών (ΚΟΤ 2010).

(β) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές
• Πληθυσμιακή αποψίλωση, γερασμένη πληθυσμιακή σύνθεση και περιορισμένες 

δυνατότητες για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε ορεινές περιοχές.
• Ανεπαρκές οδικό δίκτυο σε αρκετές κοινότητες των ορεινών περιοχών με 

αποτέλεσμα την πληθυσμιακή αποψίλωση, την  εγκατάλειψη μεγάλων 
γεωργικών εκτάσεων και την υποβάθμιση του ορεινού και ημιορεινού 
αγροτικού τοπίου.

(γ) Ενίσχυση της προσβασιμότητας και χρήσης των ΤΠΕ στις αγροτικές περιοχές
• Υστέρηση παρατηρείται  στους τομείς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα 

στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές όπως επίσης και στην αξιοποίηση του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και της χρήσης των ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς λόγους.

4.1.4. Opportunities identified in the programming area

Προτεραιότητα 1: Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και 
τις αγροτικές περιοχές 
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(α) Προώθηση καινοτομίας και βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές
• Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η συσσωρευμένη εμπειρία και η ενισχυμένη δομή 

των ερευνητικών κέντρων, ιδιαίτερα του ΙΓΕ και του ΤΕΠΑΚ, με έμφαση στην 
τεχνολογία τροφίμων, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην ποιοτική 
διαφοροποίηση της πρωτογενούς παραγωγής.

• Το άρθρο 36 του νέου Κανονισμού αποτελεί σημαντική ευκαιρία για δημιουργία 
συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με σκοπό την ανάπτυξη συστάδων 
επιχειρηματικής καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα που θα αναλάβουν 
όλες τις δράσεις που έχουν σχέση με το σχεδιασμό των απαιτούμενων 
ερευνών και την εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγή.

β) Ενίσχυση  των δεσμών του γεωργικού και δασοκομικού τομέα με την έρευνα και 
την καινοτομία

• Η αύξηση της ανεργίας, ειδικότερα στους νέους επιστήμονες μπορεί να 
θεωρηθεί ως ευκαιρία αξιοποίησης τους, τόσο στην επιχειρηματική γεωργία 
όσο και στον κλάδο μεταποίησης, με σκοπό την ενίσχυση της επιστημονικής 
προσέγγισης μέσα από δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας ή/και μεταφοράς 
τεχνογνωσίας και πειραματικής εφαρμογής της.

• Τα κυπριακά αγροδιατροφικά προϊόντα ενδέχεται να διαθέτουν συγκριτικά 
πλεονεκτήματα στην διατροφική τους αξία τα οποία δεν έχουν ανιχνευθεί και 
μπορούν να αναδειχθούν μέσω της Ε&Κ.

• Η δυνατότητα παραγωγής νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων διευρύνει την 
δυνατότητα εφαρμογής καινοτομιών σε ότι αφορά τη γενετική ταυτοποίηση 
φυτικών προϊόντων και την παραγωγή/ προώθηση αυτοφυών φαρμακευτικών 
φυτών.

γ) Προώθηση της διά βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης
• Η ανανέωση του γεωργικού ανθρώπινου δυναμικού μπορεί μέσω της 

εκπαίδευσης να διοχετεύσει νέες ιδέες και πρακτικές, ενώ η λειτουργία 
τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να αποτελέσει πυρήνα 
εκπαίδευσης.

• Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού Ομάδων Παραγωγών και Αγροτικών 
Οργανώσεων μπορεί να συμβάλει στην οργάνωση δικτύων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στους  τομείς γεωργίας και δασοκομίας.

Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και ενίσχυση της 
βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων

(α) Διευκόλυνση αναδιάρθρωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα, κυρίως εκμεταλλεύσεις με χαμηλό βαθμό συμμετοχής στην αγορά, 
εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό σε συγκεκριμένους τομείς και εκμεταλλεύσεις με 
ανάγκη διαφοροποίησης από τη γεωργία

• Ο διεθνής προβληματισμός για την ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων και 
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το αυξημένο ενδιαφέρον για τα προϊόντα μεσογειακής διατροφής είναι 
σημαντικοί παράγοντες που μπορούν να ενισχύσουν τις προοπτικές 
διείσδυσης των κυπριακών προϊόντων στις  διεθνείς αγορές.

• Οι δυνατότητες αξιοποίησης γεωργικών προϊόντων σε χρήσεις πέραν της 
παραγωγής τροφίμων  μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της 
κυπριακής γεωργίας.

• Τα νέα εργαλεία της ΚΑΠ ενισχύουν την ασφάλεια της γεωργικής 
δραστηριότητας (εγγυοδοσία και διαχείριση κινδύνων) και αναμένεται να 
υποκινήσουν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παραγωγής και να 
συμβάλλουν στη μείωση του κόστους παραγωγής (υποστήριξη των 
παραγωγών, πληροφόρηση και διασύνδεση).

• Η δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής καλλιεργητικών τεχνικών (π.χ. 
χρήσης τενσιομέτρων, εφαρμογής ωραρίων άρδευσης, επιλογής ανθεκτικών 
ποικιλιών και εφαρμογής διαφόρων αγροπεριβαλλοντικών πρακτικών όπως η 
αμειψισπορά) αναμένεται ότι θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της 
κυπριακής γεωργίας.

• Η εφαρμογή γεωργικών συμβουλών σε θέματα διαχείρισης των μονάδων και σε 
θέματα διατροφής των ζώων μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της κτηνοτροφίας.

• Η παραγωγή εξειδικευμένων γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων από 
αιγοπρόβειο γάλα μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της αιγοπροβατοτροφίας.

• Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας από τις γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες θα 
συμβάλει στη μείωση του κόστους παραγωγής.

(β) Διευκόλυνση ανανέωσης γενεών στο γεωργικό τομέα
• Η διαφαινόμενη επιστροφή νέων στην γεωργία (λόγω κρίσης), μπορεί να 

συμβάλει στον περιορισμό των διαρθρωτικών προβλημάτων της κυπριακής 
γεωργίας, βελτιώνοντας αφενός την ηλικιακή σύνθεση του γεωργικού 
πληθυσμού και αναβαθμίζοντας αφετέρου την επιχειρηματική δραστηριότητα 
του αγροτικού τομέα.

Προτεραιότητα 3: Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης κινδύνων στη 
γεωργία

α) Καλύτερη ενσωμάτωση της πρωτογενούς παραγωγής στην αλυσίδα τροφίμων 
μέσω συστημάτων ποιότητας, προώθησης σε τοπικές αγορές και μικρές αλυσίδες 
εφοδιασμού, ομάδες παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων

• Η οικονομική ύφεση και η απειλή που συνιστά η διείσδυση εισαγόμενων 
προϊόντων πιθανόν να αποτελέσουν κινητήριες δυνάμεις για την προώθηση 
συνεργασιών και δικτύωσης.

• Η απλούστευση των διαδικασιών κατοχύρωσης ονομασιών προϊόντων μέσω 
των ευρωπαϊκών συστημάτων ποιότητας, η επίτευξη συνεργειών με τις 
ομάδες τοπικής δράσης, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συστημάτων 
πιστοποίησης και καινοτόμων σχεδίων προώθησης αλλά και η σύνδεση με τον 
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τουρισμό, αποτελούν ευκαιρίες που πρέπει ν αξιοποιηθούν. Επιπλέον η 
βελτίωση του επιπέδου πληροφόρησης των παραγωγών και του 
καταναλωτικού κοινού, για την αξία των συστημάτων ποιότητας και των 
προϊόντων που διέπονται από αυτά, αναμένεται να δώσουν μια ώθηση στην 
τοπική αγροτική οικονομία. Σημειώνεται ότι ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων για 
ΠΟΠ/ΠΓΕ που εκκρεμούν προς έγκριση παρέχει μια σημαντική ευκαιρία 
ανάδειξης των πλεονεκτημάτων που διαθέτουν τα προϊόντα αυτά.

• Το θεσμικό πλαίσιο της Κ.Α.Π. δίνει τη δυνατότητα κατοχύρωσης του ονόματος 
των κυπριακών πατατών, που σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητάς 
τους θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

• Η κατοχύρωση του βόειου κρέατος της ντόπιας φυλής ως  προϊόν ονομασίας 
προέλευσης , μπορεί να συμβάλει στην προώθηση του προϊόντος και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.

• Οι δυνατότητες οργάνωσης των παραγωγών για κοινή προμήθεια ζωοτροφών 
και κοινή διαπραγμάτευση-εμπορία του κρέατος, μπορούν επίσης να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της κτηνοτροφίας.

• Τα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης στον κλάδο της Αιγοροβατοτροφίας από την 
εφαρμογή δράσεων προώθησης της ευημερίας των ζώων.

(β) Στήριξη διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση
• Η γεωργική ασφάλιση μπορεί να υποστηριχθεί μέσα από το νέο Κανονισμό ο 

οποίος παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης μέτρων 
που θα καλύπτουν ζημιές από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ζωικές ή φυτικές 
ασθένειες κα θα λειτουργούν ως εργαλείο σταθεροποίησης του εισοδήματος 
των παραγωγών. Ενόψει της στενότητας των εθνικών πόρων, παρέχεται η 
δυνατότητα βελτίωσης της υφισταμένης κάλυψης ζημιών μέσω της 
συγχρηματοδότησης από την ΕΕ και διόρθωσης της στρέβλωσης που υπάρχει 
από τη λειτουργία των δύο σχεδίων με την ενοποίηση τους.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από την αλιεία και τη δασοκομία 

(α) Αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας
• Η προώθηση του θεσμικού πλαισίου για τον προσδιορισμό των περιοχών 

Υψηλής Φυσικής Αξίας.
• Η δυνατότητα συνδυασμένης εφαρμογής των μέτρων του πρώτου (πρασίνισμα) 

και δεύτερου (αγροπεριβαλλοντικά) πυλώνα
 (β) Βελτίωση της διαχείρισης υδάτων

• Η δυνατότητα αξιοποίησης των επενδυτικών μέτρων για την υλοποίηση 
συλλογικών επενδύσεων για την αξιοποίηση των υδάτων

• Η διενέργεια συλλογικών επενδύσεων από κτηνοτροφικές μονάδες για την 
εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων
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 (γ) Βελτίωση της διαχείρισης εδάφους
• Η εφαρμογή στοχευμένων αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για την προστασία 

του εδάφους

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από την αλιεία και τη δασοκομία 

(α)  Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία
• Αξιοποίηση των εφαρμογών των ΤΠΕ και υιοθέτηση σύγχρονων τεχνικών 

άρδευσης
(β) Αύξηση της αποδοτικότητας της ενεργειακής χρήσης στη γεωργία και τη 
μεταποίηση τροφίμων

• Η μεταφορά τεχνογνωσίας και η ενίσχυση της έρευνας  σε θέματα 
εξοικονόμησης ενέργειας

• Ο εκσυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου και η αναγκαιότητα υιοθέτησης 
μέτρων για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020

(γ) Διευκόλυνση της χρήσης των ΑΠΕ, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και 
λοιπών πρώτων υλών εκτός τροφίμων για σκοπούς βιοικονομίας

• Κλιματικές συνθήκες που ευνοούν τη χρήση των ΑΠΕ
 (δ) Μείωση εκπομπών υποξειδίου του αζώτου και  μεθανίου από τη γεωργία

• Η κάλυψη των βασικών αναγκών εκσυγχρονισμού των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην Κύπρο μέσα από την εφαρμογή των ΠΑΑ 2004-2013 
επιτρέπει την καλύτερη στόχευση των επενδυτικών μέτρων

(ε) Προώθηση δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία
• Η εγκατάλειψη εκτάσεων για γεωργική χρήση επιτρέπει τη δάσωση γεωργικών 

γαιών

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της 
οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

(α) Διευκόλυνση της διαφοροποίησης, δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων και 
θέσεων εργασίας

• Η  κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού τομέα αναδεικνύει την ανάγκη 
ενίσχυσης άλλων τομέων και κλάδων μεταξύ των οποίων η γεωργία, η 
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και η ενέργεια ως οι πλέον σημαντικοί .

• Έντονη κινητοποίηση φορέων σε θέματα γαστρονομικού τουρισμού και 
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προβολής των τοπικών προϊόντων μέσα από τα μενού των κέντρων εστίασης 
και των ξενοδοχειακών μονάδων.

• Οι ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες σε συνδυασμό με το περιβαλλοντικό και 
πολιτιστικό στοιχείο της υπαίθρου, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της 
διαμόρφωσης μιας νέας στρατηγικής για τη διαφοροποίηση του κυπριακού 
τουριστικού προϊόντος.

β) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές
• Η έμφαση που αποδίδουν οι κανονισμοί της προγραμματικής περιόδου 2014 -

2020 στην Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη.
(γ) Ενίσχυση της προσβασιμότητας και της χρήσης των ΤΠΕ στις αγροτικές περιοχές

• Η αύξηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικά υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις και η αναγκαιότητα υιοθέτησης από την Κύπρο των συστάσεων 
για την εμβληματική πρωτοβουλία Ψηφιακό Θεματολόγιο

4.1.5. Threats identified in the programming area

Προτεραιότητα 1: Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και 
τις αγροτικές περιοχές 

(α) Προώθηση καινοτομίας και βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές
• Καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν σε διεθνές επίπεδο, η υστέρηση που 

παρατηρείται τόσο στη μεταφορά και εφαρμογή της παραγόμενης γνώσης όσο 
και στην έλλειψη δομών Έρευνας και Καινοτομίας με επίκεντρο την 
επιχειρηματικότητα, αναμένεται ότι διευρύνει ακόμα περισσότερο το χάσμα 
ανάμεσα στην τεχνολογική εξέλιξη και τους Κύπριους παραγωγούς.

• Η σύσταση καινοτόμων δικτύων συνεργασίας δεν αποτελεί συνήθη πρακτική 
στην κυπριακή γεωργία.

(β) Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του γεωργικού και δασοκομικού τομέα με την 
έρευνα και καινοτομία

• Η έλλειψη καινοτομιών στη γεωργία καθιστά τον αγροτικό τομέα 
ανταγωνιστικό εφόσον το κόστος παραγωγής παραμένει σε σταθερά επίπεδα, 
η μοναδικότητα των κυπριακών προϊόντων διατροφής δεν αναδεικνύεται και η 
γεωργία δεν προσαρμόζεται στην κλιματική αλλαγή.

(γ) Προώθηση της διά βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης
• Οι σημαντικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες ενδέχεται να περιορίσουν την 

λειτουργική ικανότητα των δημόσιων φορέων εκπαίδευσης και τη διεύρυνση 
των θεμάτων εκπαίδευσης
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• Η έλλειψη εκπαίδευσης/γνώσεων σύγχρονης επιχειρηματικής λογικής, κυρίως 
σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και μάρκετινγκ, δε συνάδει με τις 
απαιτήσεις της σύγχρονης παγκοσμιοποιμένης αγοράς γεωργικών προϊόντων.

Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και ενίσχυση της 
βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων

(α) Διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα, κυρίως των εκμεταλλεύσεων με χαμηλό βαθμό 
συμμετοχής στην αγορά, εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό σε συγκεκριμένους 
τομείς και εκμεταλλεύσεις με ανάγκη διαφοροποίησης από τη γεωργία

• Η επικρατούσα χρηματοοικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της σε σχέση με 
την επιδείνωση του οικονομικού και επενδυτικού κλίματος στην εθνική 
οικονομία, την έλλειψη ρευστότητας και πίστης και την αρνητική επίπτωση 
στην κατανάλωση ποιοτικών, επωνύμων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

• Οι εξελίξεις στην αγορά τόσο σε σχέση με τους συντελεστές παραγωγής όσο 
και με τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα και ειδικότερα: α) η μεγάλη 
αστάθεια των τιμών των καυσίμων αλλά και η αύξηση των τιμών των 
υπόλοιπων γεωργικών εισροών (λιπασμάτων και φυτοφάρμακων που στο 
σύνολο τους είναι εισαγόμενα), σε συνδυασμό με την περαιτέρω επιδείνωση 
ορισμένων στοιχείων κόστους (κεφαλαίου-επιτοκίων, δανεισμού, ενέργειας) 
συντελούν στην αύξηση του κόστους παραγωγής, με αποτέλεσμα την 
περαιτέρω μείωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. Στην 
κτηνοτροφία, η συνεχής αύξηση της τιμής των σιτηρών και γενικότερα των 
συμπυκνωμένων ζωοτροφών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους 
παραγωγής, β) Η σημαντική μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές των αγροτικών 
προϊόντων και η φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εμπορίου που συνδυάζεται 
με αυξανόμενη παραγωγή ομοειδών γεωργικών προϊόντων από τρίτες χώρες.

• Η μεταβολή του συστήματος οικονομικής ενίσχυσης της γεωργίας (εκταρικές 
και κεφαλικές ενισχύσεις) αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική 
βιωσιμότητα μεγάλου αριθμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

• Η συνεχής μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και του όγκου παραγωγής 
επιδεινώνει το χαμηλό βαθμό αυτάρκειας στα γεωργικά προϊόντα.

• H ανεπάρκεια ικανοποιητικών ποσοτήτων αρδεύσιμου νερού και η συνεχής 
μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού άρδευσης, ενδέχεται αφ’ ενός να 
αυξήσουν το κόστος άρδευσης και αφ’ ετέρου να αποτελέσουν κρίσιμο 
περιοριστικό παράγοντα για την γεωργική παραγωγή

• H αδυναμία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών να παρέχουν δάνεια 
ενδέχεται να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα για επενδύσεις στην 
γεωργία, κτηνοτροφία και μεταποίηση

(β) Διευκόλυνση ανανέωσης γενεών στο γεωργικό τομέα
• Περαιτέρω επιδείνωση της δημογραφικής διάρθρωσης στις αγροτικές και 

κυρίως στις ορεινές περιοχές.
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Προτεραιότητα 3: Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης κινδύνων στη 
γεωργία

α) Καλύτερη ενσωμάτωση της πρωτογενούς παραγωγής στην αλυσίδα τροφίμων 
μέσω συστημάτων ποιότητας, προώθησης σε τοπικές αγορές και μικρές αλυσίδες 
εφοδιασμού, ομάδων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων

• Αποτελεί σημαντικό πρόβλημα η αδύναμη διαπραγματευτική θέση των 
παραγωγών στη διατροφική αλυσίδα αφού αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε 
προβλήματα ρευστότητας των παραγωγών  λόγω μεγάλων καθυστερήσεων 
στην πληρωμή τους από τους εμπόρους.

• Ταυτόχρονα, η αδύναμη αναγνωρισιμότητα των τοπικών προϊόντων οδηγεί σε 
αύξηση των εισαγόμενων στη βάση χαμηλότερης τιμής, ενώ η οικονομική κρίση 
ενδέχεται να οδηγήσει σε συρρίκνωση του κλάδου βιολογικών προϊόντων.

• Η εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής επηρεάζεται αρνητικά από τις 
επικρατούσες συνθήκες εμπορίας και συγκεκριμένα την αυξανόμενη 
διαπραγματευτική δύναμη, τη συγκέντρωση του τομέα διανομής και λιανικής 
πώλησης των γεωργικών προϊόντων και την αύξηση των εισαγωγών 
γεωργικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης.

• Η έλλειψη προτύπων ποιότητας για τα γαλακτοκομικά και τυροκομικά 
προϊόντα από αιγοπρόβειο γάλα δημιουργεί συνθήκες άνισου ανταγωνισμού με 
το αγελαδινό, που αφενός παράγεται οικονομικότερα και αφετέρου έχει 
χαμηλότερη τιμή και εξασφαλισμένη διάθεση.

(β) Στήριξη διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση
• Η οικονομική κρίση και η στενότητα ρευστότητας ενδέχεται επίσης να 

δυσκολέψει την καταβολή  των ασφαλίστρων από τους παραγωγούς ενώ η 
δημοσιονομική στενότητα δυνατόν να επιφέρει επιπτώσεις στους 
προϋπολογισμούς και στη δομή του ΟΓΑ. Οι δύο αυτοί παράγοντες μπορούν να 
θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του συστήματος Γεωργικής Ασφάλισης στην 
Κύπρο.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από την αλιεία και τη δασοκομία 

(α) Αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας
• Καθυστέρηση στην εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων των περιοχών 

Νatura
• Καθυστέρηση στον προσδιορισμό των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας
• Περαιτέρω μείωση των εκτάσεων με παραδοσιακές καλλιέργειες και μείωση 

του αριθμού των παραδοσιακών φυλών ζώων
(β) Βελτίωση της διαχείρισης υδάτων
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• Ένταση των φαινομένων λειψυδρίας λόγω κλιματικής αλλαγής
(γ) Βελτίωση της διαχείρισης εδάφους

• Η μη λήψη μέτρων για την βοσκοφόρτωση
• Η συνέχιση της εγκατάλειψης γεωργικής γης και η μη απαγόρευση χρήσης μη 

αδειούχων γεωτρήσεων
• Περιορισμένο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε αγροπεριβαλλοντικά μέτρα.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από την αλιεία και τη δασοκομία 

(α)  Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία
• Καθυστέρηση στην εφαρμογή του συνόλου των προβλεπόμενων μέτρων που 

περιλαμβάνουν στα διαχειριστικά σχέδια σύμφωνα με τις πρόνοιες της 
οδηγίας για τα ύδατα (μη απαγόρευση χρήσης μη αδειούχων γεωτρήσεων, 
χαμηλή τιμολόγηση ύδατος, κ.α.)

• Απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος για  την υλοποίηση επενδύσεων
(β) Αύξηση της αποδοτικότητας της ενεργειακής χρήσης στη γεωργία και τη 
μεταποίηση τροφίμων

• Απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος για  την υλοποίηση επενδύσεων
 (γ) Διευκόλυνση της χρήσης των ΑΠΕ, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και 
λοιπών πρώτων υλών εκτός τροφίμων για σκοπούς βιοικονομίας

• Απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος για  την υλοποίηση επενδύσεων
(δ) Μείωση εκπομπών υποξειδίου του αζώτου και  μεθανίου από τη γεωργία

• Περιορισμένο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε αγροπεριβαλλοντικά  μέτρα
 (ε) Προώθηση δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία

• Περιορισμένο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε αγρο-δασικά  μέτρα
• Αύξηση των δασικών πυρκαγιών ως αποτέλεσμα τη κλιματικής αλλαγής

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της 
οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

(α) Διευκόλυνση της διαφοροποίησης της δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων 
και θέσεων εργασίας

• Μείωση του τουριστικού ρεύματος λόγω της οικονομικής κρίσης και της 
έντασης του ανταγωνισμού από προορισμούς χαμηλού κόστους
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• Η μεγάλη εξάρτηση του κυπριακού τουρισμού από τους διεθνείς TOUR 
OPERATORS

• H μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των Κυπρίων που αποτελούν μέχρι 
σήμερα σημαντικό τμήμα των πελατών των αγροτουριστικών καταλυμάτων

• Η απουσία δημιουργίας και προώθησης στις αγορές του εξωτερικού 
«διακριτού αγροτουριστικού προϊόντος»

(β) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές
• Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ κεντρικής διοίκησης και ΟΤΔ ίσως περιορίσει 

τον ρόλο των ΟΤΔ και την υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης στα 
πλαίσια της πρωτοβουλίας Leader.

• Η δυνατότητα διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας παραμένει 
στρατηγικά απροσδιόριστη για περιοχές της υπαίθρου οι οποίες 
χαρακτηρίζονται ως ορεινές και απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα

• H τάση φυγής και η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης σε ορισμένες 
απομακρυσμένες ορεινές περιοχές ενδέχεται να οδηγήσουν εντός των 
προσεχών ετών σε πλήρη εγκατάλειψη των περιοχών, με την τάση να είναι 
ήδη σχεδόν μη αναστρέψιμη σε ορισμένες κοινότητες

• Η εγκατάλειψη αγροτικών και ορεινών περιοχών στερεί στην ύπαιθρο τους 
αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, που είναι απαραίτητοι για τη συνεχή 
φροντίδα και αειφόρο ανάπτυξη

(γ) Ενίσχυση της προσβασιμότητας και της χρήσης των ΤΠΕ στις αγροτικές περιοχές
• Η αδυναμία αξιοποίησης των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-

government) από τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών λόγω ψηφιακού 
αναλφαβητισμού
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4.1.6. Common Context Indicators

I Socio-economic and rural situation

1 Population

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

total Inhabitants 866,00
0 2013   

rural % of total NA   
intermediate % of total 100 2013   
urban % of total NA   
specific rural definition used for targets T21; T22 and 
T24 (if relevant) % of total   
2 Age Structure

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

total < 15 years % of total population 16.4 2013   
total 15 - 64 years % of total population 70.4 2013   
total > 64 years % of total population 13.2 2013   
rural <15 years % of total population NA   
rural 15 - 64 years % of total population NA   
rural > 64 years % of total population NA   
3 Territory

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

total Km2 9,251 2012   
rural % of total area NA   
intermediate % of total area 100 2012   
urban % of total area NA   
4 Population Density

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

total Inhab / km2 93.8 2012   
rural Inhab / km2 NA   
5 Employment Rate

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

total (15-64 years) % 61.7 2013   
male (15-64 years) % 70.4 2013   
female (15-64 years) % 59.4 2012   
* rural (thinly populated) (15-64 years) % 60.3 2013   
total (20-64 years) % 67.2 2013   
male (20-64 years) % 76.1 2012   
female (20-64 years) % 64.8 2012   
6 Self-employment rate

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year
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total (15-64 years) % 14.9 2013   
7 Unemployment rate

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

total (15-74 years) % 15.9 2013   
youth (15-24 years) % 38.8 2013   
rural (thinly populated) (15-74 years) % 15.9 2013   
youth (15-24 years) % 38.8 2013   
8 GDP per capita

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

total Index PPS (EU-27 = 
100) 91 2012 

p  

* rural Index PPS (EU-27 = 
100) NA   

9 Poverty rate
Indicator name Unit Value Year Updated 

value
Updated 

year
total % of total population 23.8 2012   
* rural (thinly populated) % of total population 30.2 2012   
10 Structure of the economy (GVA)

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

total EUR million 16,283
.5 2012   

primary % of total 2.7 2013   
secondary % of total 12.8 2013   
tertiary % of total 84.5 2013   
rural % of total NA   
intermediate % of total 100 2010   
urban % of total NA   
11 Structure of Employment

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

total 1000 persons 376.6 2012   
primary % of total 3.9 2013   
secondary % of total 16 2013   
tertiary % of total 80.2 2013   
rural % of total NA   
intermediate % of total 100 2010   
urban % of total NA   
12 Labour productivity by economic sector

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

total EUR/person 42,287 2013   
primary EUR/person 29,007 2013   
secondary EUR/person 33,879 2013   
tertiary EUR/person 44,591 2013   
rural EUR/person NA   
intermediate EUR/person 41,315 2011   
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urban EUR/person NA   
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II Agriculture/Sectorial analysis

13 Employment by economic activity

Indicator name Unit Value Year Update
d value

Update
d year

total 1000 persons 388.6 2012   
agriculture 1000 persons 10.5 2013   
agriculture % of total 2.9 2013   
forestry 1000 persons 0.6 2013   
forestry % of total 0.2 2013   
food industry 1000 persons 9.2 2013   
food industry % of total 2.5 2013   
tourism 1000 persons 29.4 2013   
tourism % of total 8.1 2013   
14 Labour productivity in agriculture

Indicator name Unit Value Year Update
d value

Update
d year

total EUR/AWU 13,210
2011 
- 
2013  

 

15 Labour productivity in forestry
Indicator name Unit Value Year Update

d value
Update
d year

total EUR/AWU 14,956
2009 
- 
2011  

 

16 Labour productivity in the food industry
Indicator name Unit Value Year Update

d value
Update
d year

total EUR/person 29,405 2010   
17 Agricultural holdings (farms)

Indicator name Unit Value Year Update
d value

Update
d year

total No 38,860 2010   
farm size <2 Ha No 29,200 2010   
farm size 2-4.9 Ha No 5,620 2010   
farm size 5-9.9 Ha No 2,030 2010   
farm size 10-19.9 Ha No 1,010 2010   
farm size 20-29.9 Ha No 370 2010   
farm size 30-49.9 Ha No 290 2010   
farm size 50-99.9 Ha No 220 2010   
farm size >100 Ha No 120 2010   
farm economic size <2000 Standard Output (SO) No 22,160 2010   
farm economic size 2.000 - 3.999 SO No 6,170 2010   
farm economic size 4.000 - 7.999 SO No 4,210 2010   
farm economic size 8.000 - 14.999 SO No 2,340 2010   
farm economic size 15.000 - 24.999 SO No 1,230 2010   
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farm economic size 25.000 - 49.999 SO No 1,180 2010   
farm economic size 50.000 - 99.999 SO No 810 2010   
farm economic size 100.000 - 249.999 SO No 500 2010   
farm economic size 250.000 - 499.999 SO No 150 2010   
farm economic size > 500.000 SO No 110 2010   
average physical size ha UAA/holding 3 2010   
average economic size EUR of SO/holding 11,808.

76 2010   
average size in labour units (persons) Persons/holding 2.1 2010   
average size in labour units (AWU) AWU/holding 0.5 2010   
18 Agricultural Area

Indicator name Unit Value Year Update
d value

Update
d year

total UAA ha 118,400 2010   
arable % of total UAA 71.7 2010   
permanent grassland and meadows % of total UAA 1.8 2010   
permanent crops % of total UAA 26.5 2010   
19 Agricultural area under organic Farming

Indicator name Unit Value Year Update
d value

Update
d year

certified ha UAA 2,400 2014   
in conversion ha UAA 1,487 2014   
share of UAA (both certified and conversion) % of total UAA 3.3 2014   
20 Irrigated Land

Indicator name Unit Value Year Update
d value

Update
d year

total ha 28,290 2010   
share of UAA % of total UAA 23.9 2010   
21 Livestock units

Indicator name Unit Value Year Update
d value

Update
d year

total lsu 200,750 2010   
22 Farm labour force

Indicator name Unit Value Year Update
d value

Update
d year

total regular farm labour force Persons 82,040 2010   
total regular farm labour force AWU 16,720 2010   
23 Age structure of farm managers

Indicator name Unit Value Year Update
d value

Update
d year

total number of farm managers No 38,860 2010   
share of < 35 y % of total managers 2.6 2010   
ratio <35 / >= 55 y No of young managers by 

100 elderly managers 4.2 2010   
24 Agricultural training of farm managers

Indicator name Unit Value Year Update
d value

Update
d year

share of total managers with basic and full agricultural 
training % of total 5.7 2010   
share of manager < 35 y with basic and full agricultural 
training % of total 6.9 2010   
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25 Agricultural factor income
Indicator name Unit Value Year Update

d value
Update
d year

total EUR/AWU 12.2 2013   
total (index) Index 2005 = 100 98.7 2013   
26 Agricultural Entrepreneurial Income

Indicator name Unit Value Year Update
d value

Update
d year

Standard of living of farmers EUR/AWU 11,844.
2 2013   

Standard of living of farmers as a share of the standard of 
living of persons employed in other sectors % 64.8 2013   
27 Total factor productivity in agriculture

Indicator name Unit Value Year Update
d value

Update
d year

total (index) Index 2005 = 100 130
2011 
- 
2013  

 

28 Gross fixed capital formation in agriculture
Indicator name Unit Value Year Update

d value
Update
d year

GFCF EUR million 10.8 2011   
share of GVA in agriculture % of GVA in agriculture 3 2011   
29 Forest and other wooded land (FOWL) (000)

Indicator name Unit Value Year Update
d value

Update
d year

total 1000 ha 387.1 2010   
share of total land area % of total land area 42 2010   
30 Tourism infrastructure

Indicator name Unit Value Year Update
d value

Update
d year

bed-places in collective stablishments No of bed-places 87,143 2013   
rural % of total NA   
intermediate % of total 100 2013   
urban % of total NA   
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III Environment/climate

31 Land Cover

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

share of agricultural land % of total area 47.8 2006   
share of natural grassland % of total area 3 2006   
share of forestry land % of total area 16.7 2006   
share of transitional woodland shrub % of total area 4.3 2006   
share of natural land % of total area 19.2 2006   
share of artificial land % of total area 8.4 2006   
share of other area % of total area 0.6 2006   
32 Areas with Natural Constraints

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

total % of total UAA 60.2 2005   
mountain % of total UAA 12.6 2005   
other % of total UAA 34.4 2005   
specific % of total UAA 13.2 2005   
33 Farming intensity

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

low intensity % of total UAA 23 2012   
medium intensity % of total UAA 24.4 2012   
high intensity % of total UAA 52.6 2012   
grazing % of total UAA 0 2010   
34 Natura 2000 areas

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

share of the territory % of territory 25.8 2013   
share of UAA (incl. natural grassland) % of UAA 6 2013   
share of total forestry area % of forest area 50.4 2013   
35 Farmland Birds index (FBI)

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

total (index) Index 2000 = 100 NA   
36 Conservation status of agricultural habitats (grassland)

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

favourable % of assessments of 
habitats 50 2001 - 

2006   

unfavourable - inadequate % of assessments of 
habitats 25 2001 - 

2006   

unfavourable - bad % of assessments of 
habitats 0 2001 - 

2006   

unknown % of assessments of 
habitats 25 2001 - 

2006   
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37 HNV Farming
Indicator name Unit Value Year Updated 

value
Updated 

year
total % of total UAA 54.5 2012   
38 Protected Forest

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

class 1.1 % of FOWL area 1.2 2011   
class 1.2 % of FOWL area 5.6 2011   
class 1.3 % of FOWL area 0 2011   
class 2 % of FOWL area 0 2011   
39 Water Abstraction in Agriculture

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

total 1000 m3 91,509
.6 2010   

40 Water Quality
Indicator name Unit Value Year Updated 

value
Updated 

year
Potential surplus of nitrogen on agricultural 
land kg N/ha/year 194.8 2009 - 

2012   
Potential surplus of phosphorus on agricultural 
land kg P/ha/year 32 2009 - 

2012   
Nitrates in freshwater - Surface water: High 
quality % of monitoring sites 71.4 2012   
Nitrates in freshwater - Surface water: Moderate 
quality % of monitoring sites 17.9 2012   
Nitrates in freshwater - Surface water: Poor 
quality % of monitoring sites 10.7 2012   
Nitrates in freshwater - Groundwater: High 
quality % of monitoring sites 68.2 2012   
Nitrates in freshwater - Groundwater: Moderate 
quality % of monitoring sites 10.2 2012   
Nitrates in freshwater - Groundwater: Poor 
quality % of monitoring sites 21.6 2012   
41 Soil organic matter in arable land

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

Total estimates of organic carbon content mega tons 23.2 2009   
Mean organic carbon content g kg-1 NA   
42 Soil Erosion by water

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

rate of soil loss by water erosion tonnes/ha/year NA   
agricultural area affected 1000 ha NA   
agricultural area affected % of agricultural area NA   
43 Production of renewable Energy from agriculture and forestry

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

from agriculture kToe 15.4 2012   
from forestry kToe 5 2012   
44 Energy use in agriculture, forestry and food industry
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Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

agriculture and forestry kToe 41.6 2012   
use per ha (agriculture and forestry) kg of oil equivalent per ha 

of UAA 143.9 2012   
food industry kToe 32.8 2012   
45 GHG emissions from agriculture

Indicator name Unit Value Year Updated 
value

Updated 
year

total agriculture (CH4 and N2O and soil 
emissions/removals) 1000 t of CO2 equivalent 816 2012   
share of total GHG Emissions % of total net emissions 8.8 2012   
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4.1.7. Programme-Specific Context Indicators

Sector Code Indicator name Value Unit Year



113

4.2. Needs assessment

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Cross cutting objectives

Title (or reference) of the need
1A 1B 1

C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4
C 5A 5B 5

C
5
D 5E 6A 6B 6

C
Environme

nt

Climate 
change 
mitigati
on and 
adaptati

on

Innovati
on

I. Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης X X X X X X X X X X X X X

II. Προώθηση της καινοτομίας στη 
γεωργία για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή X X X X X X X X X X X X X X

III. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων X X X X X X X X

IV. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της μεταποίησης, τυποποίησης και 
εμπορίας των προϊόντων X X X

IX. Ανάγκη για παρεμβάσεις στις 
περιοχές υψηλής φυσικής αξίας και τις 
περιοχές NATURA 2000 X X X X X

V.Αύξηση της διαπραγματευτικής 
ισχύος των γεωργών και μείωση της 
ψαλίδας μεταξύ τιμών παραγωγου και 
λιανικής τιμής X X

VI. Μεγαλύτερη σταθερότητα των 
τιμών παραγωγού μέσω ποιοτικής 
διαφοροποίησης και τυποποίησης X X X

VII. Ανάγκη για αποτροπή της 
εγκατάλειψης των γεωργικών γαιών X X X X

VIII. Ανάγκη για αποτροπή της 
υποβάθμισης των υδάτινων πόρων και X X X X X X X
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της ποιότητας του εδάφους

X.Προώθηση ΑΠΕ και δράσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας στον 
αγροδιατροφικό τομέα και τα δάση X X X X X X

XI.Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων 
πόρων X X X X X X X

XII. Ανάγκη μείωσης αερίων 
θερμοκηπίου και εκπομπών CO2 από 
τον αγροδιατροφικό τομέα X X X X X X

XIII. Διατήρηση και ενίσχυση δασικών 
εκτάσεων X X X

XIV. Ανάγκη για βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων της 
υπαίθρου X X X X X

XV. Ανάγκη για ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας στις αγροτικές 
περιοχές X X X X X X

XVI Ανάγκη για διασφάλιση της 
επικονίασης σε φυσική βλάστηση και 
καλλιέργειες μέσω διαχείρισης των 
μελισσοσμηνών X X

ΧΙΙΙ. Βελτίωση της ευημερίας των ζώων 
στον τομέα της Αιγοπροβατοτροφίας X
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4.2.1. I. Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
Priorities/Focus Areas

• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge 
base in rural areas

• 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and 
forestry sectors

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm 
restructuring and modernisation, notably with a view to increasing market 
participation and orientation as well as agricultural diversification

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them 
into the agri-food chain through quality schemes, adding value to agricultural 
products, promotion in local markets and short supply circuits, producer groups 
and inter-branch organisations

• 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 
areas, and in areas facing natural or other specific constraints and high nature 
value farming, as well as the state of European landscapes

• 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management
• 4C) Preventing soil erosion and improving soil management
• 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture
• 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, 

wastes, residues and other non food raw material for the purposes of the bio-
economy

• 6B) Fostering local development in rural areas
Cross cutting objectives

• Environment
• Climate change mitigation and adaptation
• Innovation

Description
Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2012, ποσοστό 94,3% των γεωργών, 
καταγράφονται ως αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων με πρακτική πείρα, χωρίς 
επαγγελματική κατάρτιση, να διαχειρίζονται το 88% της γης. Το αντίστοιχο ποσοστό 
σε επίπεδο Ε.Ε.-27 φθάνει το 70,6%. Με έτος αναφοράς το 2010, οι αγρότες με 
βασική ή πλήρη γεωργική εκπαίδευση, αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,7% επί του 
συνόλου. Στην Ε.Ε-27 το αντίστοιχο ποσοστό, ανέρχεται στο 29,4%.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT, το επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης των αγροτών κρίνεται πολύ χαμηλό σε θέματα γενικής εκπαίδευσης, 
τεχνικής κατάρτισης και επιχειρηματικής γνώσης, ενώ απουσιάζει η κουλτούρα της 



116

δια βίου μάθησης. Τα μέχρι σήμερα προγράμματα κατάρτισης επικεντρώνονταν σε 
θέματα γεωργικών πρακτικών παραγωγής χωρίς ιδιαίτερες αναφορές σε θέματα 
επεξεργασίας, συσκευασίας, τοποθέτησης προϊόντων στις αγορές και 
επιχειρηματικότητας. Το νέο πλαίσιο παροχής επαγγελματικής κατάρτισης και 
ενημέρωσης στους γεωργούς θα είναι ιδιάιτερα ενισχυμένο και θα επιδιώκει 
την αντιμετώπιση των αδυναμιών που παρουσιάστηκαν κατά το παρελθόν.
H κατάρτιση θα λαμβάνει υπόψη τις σημερινές πραγματικότητες και να απαντά στις 
ιδιαίτερες προκλήσεις και τον έντονο ανταγωνισμό που δέχεται ο γεωργικός τομέας. 
Χρειάζεται να επεκταθεί και σε πεδία, πέραν της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά 
και να εμπλουτίσει  τις ικανότητες  των διαχειριστών των εκμεταλλεύσεων με 
διοικητικές και οικονομικές γνώσεις, με γνώσεις μάρκετινγκ καθώς και γνώσεις που 
σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των 
πόρων.  Η άσκηση της γεωργίας με πρακτικές που οδηγούν στη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας, στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σε 
μέτρα αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών, αποτελεί εκπαιδευτική 
προτεραιότητα του Μέτρου. Απαραίτητη είναι και η συμπερίληψη στα προγράμματα 
κατάρτισης θεματολογίας που παρέχει γνώσεις για την ορθολογική χρήση του νερού 
και συνεπώς την  εξοικονόμηση του, για τη χρήση του ανακυκλωμένου νερού,  καθώς 
και την  προστασία των υπόγειων υδάτων. Οι εκπαιδεύσεις των γεωργών δύναται 
να λαμβάνουν υπόψη το στόχο για βελτίωση της ποιότητας του αέρα,  την ορθή 
χρήση φυτοφαρμάκων, την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, (π.χ. διαχείριση 
κοπριάς), εξειδικευμένα προγράμματα για κλάδους παραγωγής καθώς και δασικές 
εκπαιδεύσεις.

4.2.2. II. Προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Priorities/Focus Areas

• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge 
base in rural areas

• 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and 
research and innovation, including for the purpose of improved environmental 
management and performance

• 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and 
forestry sectors

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm 
restructuring and modernisation, notably with a view to increasing market 
participation and orientation as well as agricultural diversification

• 2B) Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector 
and, in particular, generational renewal

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them 
into the agri-food chain through quality schemes, adding value to agricultural 
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products, promotion in local markets and short supply circuits, producer groups 
and inter-branch organisations

• 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture
• 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing
• 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, 

wastes, residues and other non food raw material for the purposes of the bio-
economy

• 5D) Reducing green house gas and ammonia emissions from agriculture
• 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry

Cross cutting objectives
• Environment
• Climate change mitigation and adaptation
• Innovation

Description
Μέσα από το Μέτρο της Συνεργασίας καταβάλλεται προσπάθεια στήριξης της 
Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω δραστηριοτήτων που προάγουν τη συνεργασία μεταξύ 
των διαφόρων παραγόντων του αγροδιατροφικού τομέα ώστε να εργαστούν από 
κοινού με στόχο την πραγματοποίηση έργων καινοτομίας για τα Κυπριακά δεδομένα, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε έργα συνεργασίας που προάγουν την 
ανταγωνιστικότητα, το περιβάλλον και τη μεταφορά γνώσεων, εμπειριών και 
καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές αλλά και στις επιχειρήσεις του 
αγροδιατροφικού τομέα.
Η ανάγκη για ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας, προώθηση της καινοτομίας, 
δημιουργίας νέων προϊόντων και πρακτικών, όπως επίσης και η ανάγκη μείωσης 
της απόστασης μεταξύ των παραγωγών και των ερευνητών, διαφάνηκε μέσα από τα 
αποτελέσματα τόσο της ανάλυσης SWOT όσο και από την μελέτη της έξυπνης 
εξειδίκευσης.
Στις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020 θα 
επιδιωχθεί η διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με καινοτόμες πρακτικές 
συμπεριλαμβανομένων και φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.
Το γεγονός της μειωμένης συμμετοχής των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα σε 
προγράμματα καινοτομίας, αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα και τροχοπέδη τόσο 
στην εξέλιξη όσο και στη βιωσιμότητα και αειφορία του τομέα. Επείγει η σύζευξη 
της γεωργικής έρευνας με τις ανάγκες του αγροδιατροφικού τομέα αλλά και η 
ανάπτυξη και η ενίσχυση φορέων σύζευξης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και καινοτομίας στην γεωργική παραγωγή και τη βιομηχανία τροφίμων. 
Κάθετες συνεργασίες οι οποίες δημιουργούν δεσμούς μεταξύ της αγροτικής και 
ερευνητικής κοινότητας θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από αυτή την 
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προσπάθεια.
Η ανταγωνιστικότητα του γεωργικού και αγροδιατροφικού τομέα, είναι άμεσα 
εξαρτώμενη τόσο από την ανάδειξη της  μοναδικότητας του εγχώριου προϊόντος 
μέσω των συστημάτων ποιότητας  όσο και από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και 
καινοτομίας. Από την άλλη η εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών αναμένεται ότι θα 
συνεισφέρει στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη δημιουργία νέων 
προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

4.2.3. III. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων
Priorities/Focus Areas

• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge 
base in rural areas

• 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and 
research and innovation, including for the purpose of improved environmental 
management and performance

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm 
restructuring and modernisation, notably with a view to increasing market 
participation and orientation as well as agricultural diversification

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them 
into the agri-food chain through quality schemes, adding value to agricultural 
products, promotion in local markets and short supply circuits, producer groups 
and inter-branch organisations

• 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture
• 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing
• 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, 

wastes, residues and other non food raw material for the purposes of the bio-
economy

Cross cutting objectives
• Innovation

Description
Λαμβάνοντας υπόψη το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που θεωρείται και δείκτης 
μέτρησης της ανταγωνιστικότητας, η γεωργία αναδεικνύεται ως σημαντική 
οικονομική δραστηριότητα αφού οι γεωργικές εξαγωγές (γεωργία και τρόφιμα) 
αποτελούν το 30-35% της συνολικής αξίας των εξαγωγών. Ταυτόχρονα, οι γεωργικές 
εισαγωγές αποτελούν το 15-16% περίπου της συνολικής αξίας των εισαγωγών της 
χώρας. Υπάρχει δυνατότητα αντίστοιχης αύξησης εξαγωγών και μείωσης 
εισαγωγών για επίτευξη σημαντικής βελτίωσης του ισοζυγίου τρεχουσών 
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συναλλαγών.
Η Κυπριακή γεωργία φαίνεται να στερείται σημαντικά της δυνατότητας για επαρκή 
προσαρμογή σε στρατηγικές διαφοροποίησης, δεδομένο που σε συνδυασμό με τα 
μικρά παραγωγικά μεγέθη, τους περιορισμένους πόρους, τις γεωκλιματικές 
συνθήκες, τις οργανωτικές αδυναμίες, την απόσταση από τις αγορές και το υψηλό 
κόστος παραγωγής, οδηγεί σε διαρκή διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της στην 
παγκοσμιοποιημένη αγορά.
Από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω κυρίως του επενδυτικού 
μέτρου, προωθείται ο εκσυγχρονισμός των εκμεταλλεύσεων. Εντούτοις, όπως έχει 
εντοπιστεί και μέσω της ανάλυσης SWOT εξακολουθεί να παρατηρείται χαμηλό 
επίπεδο εκσυγχρονισμού και οργάνωσης της τυποποίησης-μεταποίησης σε 
αρκετούς ακόμη κλάδους. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος απαιτούμενης 
εργασίας στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παραμένει σε υψηλότερα 
επίπεδα από τον αντίστοιχο μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου 
προωθούνται δράσεις εκσυγρχονισμού και υιοθέτησης καινοτόμων συστημάτων τόσο 
κατά την παραγωγική διαδικασία των γεωργικών προϊόντων όσο και κατά την 
παραγωγή γεωργικών τροφίμων. Η εφαρμογή δράσεων σχετικά με την ευημερία των 
αιγοπροβάτων μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά στην βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του σημανικού αυτού κλάδου της αγροτικής οικονομίας του 
τόπου.

4.2.4. IV. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης, τυποποίησης και 
εμπορίας των προϊόντων
Priorities/Focus Areas

• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge 
base in rural areas

• 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and 
forestry sectors

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them 
into the agri-food chain through quality schemes, adding value to agricultural 
products, promotion in local markets and short supply circuits, producer groups 
and inter-branch organisations

Cross cutting objectives
Description
Ενα από τα κύρια προβλήματα που καταγράφονται στην ανάλυση SWOT είναι η 
χαμηλή παραγωγικότητα και το χαμηλό επίπεδο εκσυγχρονισμού και οργάνωσης της 
τυποποίησης και μεταποίησης στους πλείστους κλάδους της γεωργίας της Κύπρου. 
Για άμβλυνση του προβλήματος θα δωθούν ενισχύσεις μέσω του προγράμματος για 
δημιουργία υποδομών μεταποίησης και τυποποίησης στοχεύοντας στην διάθεση 
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στην αγορά προϊόντων υψηλής ανταγωνιστικής αξίας.
Μέσα από το Καθεστώς 4.2 στηρίζεται άμεσα  η διευκόλυνση δημιουργίας ή 
εκσυγχρονισμού και επέκτασης μεταποιητικών μονάδων με στόχο την  ανάπτυξη 
ΜΜΕ από παραγωγούς της πρώτης ύλης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις 
αγροτικές περιοχές.  Ήδη είναι εμφανές ότι η βιομηχανία τροφίμων έχει αναβαθμίσει 
τις υποδομές της, τόσο σε επίπεδο δυναμικότητας όσο και σε θέματα ασφάλειας και 
υγιεινής κατά τα τελευταία χρόνια. Συνεπώς, το Καθεστώς δίνει τη δυνατότητα 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, με την 
εξασφάλιση της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 

4.2.5. IX. Ανάγκη για παρεμβάσεις στις περιοχές υψηλής φυσικής αξίας και τις 
περιοχές NATURA 2000
Priorities/Focus Areas

• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge 
base in rural areas

• 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 
areas, and in areas facing natural or other specific constraints and high nature 
value farming, as well as the state of European landscapes

• 4C) Preventing soil erosion and improving soil management
Cross cutting objectives

• Environment
• Climate change mitigation and adaptation

Description
Η Κύπρος λόγω του νησιώτικου της χαρακτήρα, της γεωγραφικής της θέσης, του 
πολυποίκιλου ανάγλυφου, των κλιματικών συνθηκών  και των παραδοσιακών 
γεωργικών δραστηριοτήτων, έχει πλούσια  βιοποικιλότητα. Η σημασία της 
βιοποικιλότητας των οικοτόπων και των ειδών για την οικολογική ισορροπία, τη 
σταθερότητα και λειτουργία των δομών και λειτουργιών ενός οικοσυστήματος είναι 
προφανής. Τα κυριότερα αίτια της απώλειας της βιοποικιλότητας και των αλλαγών 
στις λειτουργίες των οικοσυστημάτων είναι: η αλλαγή των χρήσεων γης, η μη 
αειφορος άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, η αύξηση της ρύπανσης, η 
εισβολή των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών, η υποβάθμιση των  οικοσυστημάτων 
και η κλιματική αλλαγή των τελευταίων ετών.
Στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως Τόποι 
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Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), εμπίπτουν και 
γεωργικά συστήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από ψηλή βιοποικιλότητα λόγω της 
μωσαϊκότητας που παρουσιάζουν στους τύπους καλλιεργειών και των πρακτικών 
που ακολουθούνται από τα παλιά χρόνια. Η ορθολογιστική διαχείριση της γεωργίας 
στην Κύπρο και οι πρακτικές που ακολουθούνται μπορούν  να συμβάλουν στην 
προστασία και διατήρηση των προστατευτέων στοιχείων του Δικτύου Natura 2000.  
Μέσα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των χαρακτηρισμένων ως 
περιοχών του ΣΔΛΑΠ και του Δικτύου Natura 2000 λαμβάνοντας υπόψη και το PAF, οι 
σημαντικότερες ανάγκες που προκύπτουν και φαίνεται να σχετίζονται με γεωργικές 
δραστηριότητες, αφορούν κυρίως την  προστασία της βιοποικιλότητας (χλωρίδα και 
πανίδα). Σημαντική συμβολή στο θέμα αναμένεται να έχει η μείωση σε εισροές 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βελτιωτικών εδάφους, καθώς και μη αλλαγή 
στην χρήση γης.
Επιπρόσθετα, διαφαίνεται μια σημαντική ανάγκη για καταγραφή και 
παρακολούθηση των βιοτικών παραμέτρων και κυρίως των πουλιών στις 
προστατευόμενες περιοχές ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός αλλαγών στη 
βιοποικιλότητα ως αποτέλεσμα των γεωργικών ασχολιών.
Τέλος, μια σημαντική ανάγκη που προκύπτει σχετίζεται, με την ενίσχυση της 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης ως μέρος της αξίας του δικτύου περιοχών 
Natura.

4.2.6. V.Αύξηση της διαπραγματευτικής ισχύος των γεωργών και μείωση της 
ψαλίδας μεταξύ τιμών παραγωγου και λιανικής τιμής
Priorities/Focus Areas

• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge 
base in rural areas

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them 
into the agri-food chain through quality schemes, adding value to agricultural 
products, promotion in local markets and short supply circuits, producer groups 
and inter-branch organisations

Cross cutting objectives
Description
Η ανάλυση SWOT καταδεικνύει ότι οι παραγωγοί του πρωτογενούς τομέα δεν 
κατάφεραν επιτυχώς να προωθήσουν τα προϊόντα τους στην αγορά παραμένοντας 
εξαρτώμενοι σε μεγάλο βαθμό από τους εμπόρους. Προς απάμβλυνση του 
φαινομένου αυτού, περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα το Μέτρο 9 που αφορά στη 
σύσταση και λειτουργία ομάδων και οργανώσεων παραγωγών με τα υψηλότερα 
ποσοστά χρηματοδότησης που προβλέπονται από τον Κανονισμό. Παράλληλα μέσω 
του Μέτρου 1 και του προγράμματος των Γεωργικών Εφαρμογών καλλιεργείται 
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κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών έτσι ώστε να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη συμμετοχή τους σε ομάδες και οργανώσεις για αύξηση της δύναμής τους 
στην αγορά.
Άλλο θέμα που αποτελεί τροχοπέδη στην ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής 
ισχύος των γεωργών είναι η έλλειψη συμμετοχής των παραγωγών σε συστήματα 
ποιότητας, τα οποία θα απέδιδαν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και θα 
βελτίωναν την ανταγωνιστικότητά τους. Ακόμη παρατηρείται και απουσία μικρών 
τοπικών αγορών και βραχείων αλυσίδων. Για απάμβλυνση των πιο πάνω 
επιδιώκεται η μεγαλύτερη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας, η υποβοήθηση 
ταυτοποίησης των κυπριακών γεωργικών προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής 
και των μεταποιημένων σε συνδυασμό με τη δημιουργία φακέλων προς υποβολή σε 
ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας, η δημιουργία προτύπων για συμμετοχή σε 
εθελοντικά και εθνικά συστήματα και η δημιουργία βραχειών αλυσίδων μέσω του 
Μέτρου 16 της συνεργασίας.
Οι πιο πάνω επιδιώξεις προωθούνται και μέσω του Μέτρου 3 που αφορά στην 
ενθάρρυνση νέων συμμετοχών σε συτήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων και του Μέτρου 16 που αφορά στη δημιουργία βραχειών αλυσίδων 
εφοδιασμού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επιδιώκεται η ενημέρωση και δημοσιότητα 
ώστε το νέο Μέτρο της συνεργασίας να γίνει κατανοητό με σκοπό να αποφέρει όσο 
το δυνατόν περισσότερα οφέλη στους παραγωγού. Καθίστανται επίσης επιλέξιμες 
και δράσεις λιανικού εμπορίου για οργανώσεις και ομάδες παραγωγών έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η απευθείας διάθεση των προϊόντων στους καταναλωτές.

4.2.7. VI. Μεγαλύτερη σταθερότητα των τιμών παραγωγού μέσω ποιοτικής 
διαφοροποίησης και τυποποίησης
Priorities/Focus Areas

• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge 
base in rural areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm 
restructuring and modernisation, notably with a view to increasing market 
participation and orientation as well as agricultural diversification

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them 
into the agri-food chain through quality schemes, adding value to agricultural 
products, promotion in local markets and short supply circuits, producer groups 
and inter-branch organisations

Cross cutting objectives
Description
Η ανάδειξη της  μοναδικότητας του εγχώριου προϊόντος μέσω των συστημάτων 
ποιότητας (Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, Προϊόντα 
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Προστατευόμενης Γεωγραφικής ένδειξης, Βιολογικά και Προϊόντα κου καλύπτονται 
από ιδιωτικά συστήματα ποιότητας) όσο και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και 
καινοτομίας συνδέονται άμεσα με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
προϊόντων και κατ' επέκταση στην σταθεροποίηση των τιμών που λαμβάνουν οι 
παραγωγοί. Μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 θα δοθούν 
κίνητρα στους παραγωγούς για κατοχύρωση προϊόντων στα συστήματα ποιότητας 
καθώς και για την δημιουργία σύγχρονων μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης 
που θα παράγουν προϊόντα με προστιθέμενη αξία (Μέτρο 4).
Μέσα από την προώθηση του Καθεστώτος 4.2 στηρίζεται άμεσα  η διευκόλυνση 
δημιουργίας ή εκσυγχρονισμού και επέκτασης μεταποιητικών μονάδων με στόχο την 
 ανάπτυξη ΜΜΕ από παραγωγούς της πρώτης ύλης. Το Καθεστώς δίνει τη 
δυνατότητα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισμού των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών 
προϊόντων, με την εξασφάλιση της  παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας.
Η στήριξη για συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας και σε σχετικές δραστηριότητες 
ενημέρωσης και προώθησης μέσα από το Μέτρο 3 η οποία συνδέεται με την 
Προτεραιότητα 3 της Ένωσης για την Αγροτική Ανάπτυξη, θα συνεισφέρει κατά 
κύριο λόγο στη διαφοροποίηση των αγροδιατροφικών προϊόντων με συνεπακόλουθη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αυτών, την ενδυνάμωση της θέσης και των 
διαπραγματευτικών δυνατοτήτων των παραγωγών μέσα στη διατροφική αλυσίδα, 
γεγονός το οποίο θα συμβάλλει τόσο στην  ενίσχυση των ευκαιριών εργασίας όσο 
 και στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.
Μέσα από το Μέτρο 16, ενθαρρύνεται η ομαδική ανάπτυξη εναλλακτικών αλυσίδων 
διάθεσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων μέσω νέων έργων συνεργασίας 
και δικτύωσης που θα δώσουν την δυνατότητα στους παραγωγούς να 
ενσωματωθούν στη αλυσίδα τροφίμων. Η βράχυνση της απόστασης παραγωγού-
καταναλωτή έχει ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών 
και την ομαλοποίηση των τιμών του λιανικού εμπορίου. Επιπρόσθετα, θα συμβάλει 
σημαντικά στην άμεση επαφή μεταξύ του παραγωγού των προϊόντων και του 
τελικού αποδέκτη με αποτέλεσμα την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης.

4.2.8. VII. Ανάγκη για αποτροπή της εγκατάλειψης των γεωργικών γαιών
Priorities/Focus Areas

• 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 
areas, and in areas facing natural or other specific constraints and high nature 
value farming, as well as the state of European landscapes

• 4C) Preventing soil erosion and improving soil management
Cross cutting objectives
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• Environment
• Climate change mitigation and adaptation

Description
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης διακρίνεται μια τάση 
μετακίνησης πληθυσμών από τις αγροτικές κοινότητες προς τα αστικά κέντρα, 
εξυπακούοντας ταυτόχρονα και την εγκατάληψη γεωργικών γαιών. Η τάση αυτή 
οφείλεται εν μέρει και στο υψηλό κόστος παραγωγής γεωργικών προϊόντων λόγω 
του μικροτεμαχισμού των καλλιεργούμενων εκτάσεων αλλά και της έλλειψης 
υδατικών πόρων ειδικότερα στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
Θεωρείται σκόπιμη η προώθηση δράσεων που να στοχεύουν στην επίλυση του 
προβλήματος μέσω της παροχής κινήτρων για διατήρηση των καλλιεργούμενων 
εκτάσεων σε καλή γεωργική κατάσταση καθώς και της δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας για ενθάρρυνση των νέων να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της γεωργίας 
.

4.2.9. VIII. Ανάγκη για αποτροπή της υποβάθμισης των υδάτινων πόρων και της 
ποιότητας του εδάφους
Priorities/Focus Areas

• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge 
base in rural areas

• 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 
areas, and in areas facing natural or other specific constraints and high nature 
value farming, as well as the state of European landscapes

• 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management
• 4C) Preventing soil erosion and improving soil management
• 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture

Cross cutting objectives
• Environment
• Climate change mitigation and adaptation

Description
Η εντατικοποίηση της γεωργίας και η εισαγωγή νέων φυτικών ποικιλιών φυλών 
ζώων, έχει οδηγήσει σε μια γεωργία με αυξημένες απαιτήσεις σε εισροές. 
Ειδικότερα, σε κάποιες περιοχές όπου παρατηρείται έντονη καλλιέργεια υδροβόρων 
καλλιεργειών, η υποβάθμιση της ποιότητας των υπογείων υδροφορέων είναι 
εντονότερη, φαινόμενο που αναδεικνύεται και μέσα από το Σχέδιο Διαχείρισης 
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Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Ο βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει την 
ποιότητα των υδάτων είναι η υπεράντληση των υδροφορέων. Το φαινόμενο αυτό σε 
συνδυασμό με την μείωση της μέσης βροχόπτωσης στη Κύπρο τα τελευταία 40 
χρόνια, έχει επιφέρει εξάντληση ή και διείσδυση θαλάσσιου νερού στα παραλιακά 
υδροφόρα στρώματα.
Αρνητική όμως είναι και η συμβολή της εφαρμογής χημικών λιπασμάτων. Η αύξηση 
στην χρήση λιπασμάτων ως απόρροια της προσπάθειας των γεωργών για αύξηση 
στην φυτική παραγωγή, αποτελεί ένα επιβαρυντικό παράγοντα για το περιβάλλον. Η 
χρήση λιπασμάτων πέραν των πραγματικών αναγκών της καλλιέργειας, έχει ως 
επακόλουθο την αύξηση των επιφανειακών απορροών αλλά και εκπλύσεων προς 
επιφανειακά και υπόγεια υδάτινα σώματα, οδηγώντας στην υποβάθμιση τους. 
Επιπλέον, μια από τις πιο σοβαρές διάχυτες αιτίες εδαφικής ρύπανσης αποτελεί η 
αυξημένη χρήση αγροχημικών, ειδικότερα όταν η εφαρμογή τους δεν 
πραγματοποιείται με ορθολογικό τρόπο.
Η υιοθέτηση πρακτικών που μειώνουν τη ρύπανση του εδάφους και των υδάτων από 
χημικές ουσίες, συμβάλλουν στην προστασία των εδαφών και των υδάτων, τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και βελτιώνουν το ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα 
που παράγεται από τη γεωργία.
Στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020, αρκετές δράσεις που περιλαμβάνονται στο Μ10 
στοχεύουν στην απάμβλυνση ή/ και αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
αναφέρονται πιο πάνω. Επιπρόσθετα μέσα από το Μ4 αναμένεται η δημιουργία 
υποδομής για ένταξη στο υδατικό ισοζύγιο ανακυκλωμένου νερού τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας καθώς και η εφαρμογή καινοτόμου συστήματος υψηλής τεχνολογίας 
για παρακολούθηση/αξιολόγηση της λειτουργίας υφιστάμενων δικτύων άρδευσης 
από αρδευτικά έργα.

4.2.10. X.Προώθηση ΑΠΕ και δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον 
αγροδιατροφικό τομέα και τα δάση
Priorities/Focus Areas

• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge 
base in rural areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm 
restructuring and modernisation, notably with a view to increasing market 
participation and orientation as well as agricultural diversification

• 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing
• 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, 

wastes, residues and other non food raw material for the purposes of the bio-
economy

Cross cutting objectives
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• Environment
• Climate change mitigation and adaptation

Description
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. Ταυτόχρονα τίθεται ως στόχος και η 
υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως αγορά και εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών για αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας σε γεωργικούς 
σκοπούς, η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης κτηνοτροφικών λυμάτων τα οποία 
καταλήγουν σε παραγωγή βιοενέργειας και η δημιουργία μονάδων αξιοποίησης 
γεωργικών υπολειμμάτων όπως ποκαλάμης, κλαδιών κλαδέματος και άλλων για 
παραγωγή ενέργειας. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εκμεταλλεύσεων 
και η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμβάλλει ταυτόχρονα στη 
βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των εκμεταλλεύσεων και κατ' επέκταση της 
ανταγωνιστικότητας τους.
Οι δράσεις αυτές αναμένεται να υλοποιηθούν μέσω του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε 
υλικά στοιχεία του ενεργητικού» ενώ θα αξιοποιηθεί και η συμπληρωματικότητα με 
άλλα σχέδια που εφαρμόζονται από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και χρηματοδοτούνται από 
εθνικούς πόρους.

4.2.11. XI.Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων
Priorities/Focus Areas

• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge 
base in rural areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm 
restructuring and modernisation, notably with a view to increasing market 
participation and orientation as well as agricultural diversification

• 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management
• 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture

Cross cutting objectives
• Environment
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• Climate change mitigation and adaptation
• Innovation

Description
Η ανάγκη προστασίας των υπόγειων υδάτινων πόρων είναι αδιαμφισβήτη. Το κλίμα 
είναι ξηροθερμικό ενώ παράλληλα έχει επηρεαστεί δυσμενώς και από την κλιματική 
αλλαγή.  Η μειωμένη βροχόπτωση σε συνδυασμό με την αύξηση των θερμοκρασιών 
δε συνεισφέρει στον εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων. Παράλληλα, αρκετοί 
υδροφορείς έχουν υποστεί ποιοτική υποβάθμιση από την έντονη άσκηση γεωργίας 
και την εφαρμογή λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
Η υπεράντληση ύδατος από τους υδροφορείς αύξησε τις συγκεντρώσεις αλάτων ενώ 
σε κάποιες περιοχές έχει εισχωρήσει θαλάσσιο νερό στον υδροφορέα. Το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων καταβάλλει έντονες προσπάθειες περιορισμού της άντλησης 
νερού, ενώ μέσα από την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων επιδιώκεται ο 
περιορισμός της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Παρά την ύπαρξη έργων 
διοχέτευσης νερού από υδατοφράκτες σε περιοχές με έντονη γεωργική 
δραστηριότητα, εντούτοις σε περιόδους ανομβρίας δε διατίθεται επαρκής ποσότητα 
νερού στα φράγματα για αρδευτικούς σκοπούς. Για το σκοπό αυτό έχουν 
δημιουργηθεί μονάδες αφαλάτωσης οι οποίες ενεργοποιούνται σε περιόδους 
ανομβρίας έτσι ώστε το φρέσκο διαθέσιμο νερό να παρέχεται για σκοπούς άρδευσης 
και οι ανάγκες ύδρευσης να καλύπτονται ως επί το πλείστον από το νερό των 
μονάδων.
Στο Μέτρο 4 το οποίο προνοεί τη χρηματοδότηση δράσεων σχετικών με τα ύδατα σε 
γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, γίνεται ενδελεχής έλεγχος και εγκρίνονται 
μόνο οι περιπτώσεις αδειούχων από την αρμόδια αρχή γεώτρησεων στις οποίες ο 
αιτητής συμμορφώνεται με τους όρους άντλησης υδάτων.
Παράλληλα προωθείται η εφαρμογή συστημάτων άρδευσης σε όλες τις καλλιέργειες 
και συγκεκριμένα συστημάτων που εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ύδατος, ενώ 
παρέχεται και πληροφόρηση σε θέματα εφαρμογής προγραμμάτων άρδευσης. Μέσα 
από το Μέτρο 4, προτείνονται έργα υποδομής για καλύτερη αξιοποίηση του νερού 
τριτοβάθμιας επεξεργασίας (τοποθέτηση κεντρικών και δευτερευόντων αγωγών, 
κατασκευή δεξαμένης χειμερινής αποθήκευσης)  καθώς και η εφαρμογή καινοτόμων 
τεχνολογιών σε θέματα παρακολούθησης κατανάλωσης νερού άρδευσης 
(εγκατάσταση σε πιλοτική βάση έξυπνου λογισμικού συστήματος παρακολούθησης). 
Το δεύτερο έργο αρχικά θα εφαρμοστεί πιλοτικά στον υδροφορέα που αντιμετωπίζει 
τη μεγαλύτερη ποιοτική υποβάθμιση λόγω υπεράντλησης ύδατος και μη ανανέωσης 
της ποσότητας στον υδροφορέα.

4.2.12. XII. Ανάγκη μείωσης αερίων θερμοκηπίου και εκπομπών CO2 από τον 
αγροδιατροφικό τομέα
Priorities/Focus Areas
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• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge 
base in rural areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm 
restructuring and modernisation, notably with a view to increasing market 
participation and orientation as well as agricultural diversification

• 5D) Reducing green house gas and ammonia emissions from agriculture
• 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry

Cross cutting objectives
• Environment
• Climate change mitigation and adaptation

Description
Η εντατικοποίηση των μεθόδων παραγωγής στον αγροδιατροφικό τομέα έχει 
συμβάλει σημαντικά στην αύξηση εκπομπών σε αέρια θερμοκηπίου και CO2. Η 
προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση των 
διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων που προκύπτουν από κτηνοτροφικές μονάδες, 
μονάδες μεταποίησης, βιοτεχνίες για παραγωγή ενέργειας αλλά και η υιοθέτηση 
πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση 
των εκπομπών.
Το κόστος παραγωγής ενέργειας αλλά και η κατανάλωση ενέργειας στη γεωργία και 
στη μεταποίηση τροφίμων αυξάνεται με πολύ ψηλούς ρυθμούς την τελευταία 
δεκαετία (81,5 ktoe στην Κύπρο έναντι 66, 8 ktoe στην ΕΕ-27), γεγονός το οποίο 
υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογικής αναβάθμισης και στήριξης για χρήση των 
ΑΠΕ στον τομέα. Το Μέτρο 4 στοχεύει  στη βελτίωση της οικονομικής και 
περιβαλλοντικής απόδοσης των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και 
αλληλένδετων επιχειρήσεων, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων και του τομέα μεταποίησης και να παρέχει τις υποδομές που 
απαιτούνται για την ανάπτυξη της γεωργίας και την υποστήριξη επενδύσεων που 
είναι αναγκαίες για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων. 
Η αυξημένη χρήση ζιζανιοκτόνων για την αντιμετώπιση των ζιζανίων λειτουργεί 
αρνητικά ως προς τον περιορισμό των εκπομπών αεριών θερμοκηπίου (NO2, CH4) 
και εκπομπών CO2. Το πρόβλημα αυτό αναμένεται να αντιμετωπιστεί μέσα από τις 
αγροπεριβαλλοντικές δράσεις του Μέτρου 10 και ιδιαίτερα μέσα από την δράση που 
προνοεί τον πλήρης αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων. 

4.2.13. XIII. Διατήρηση και ενίσχυση δασικών εκτάσεων
Priorities/Focus Areas
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• 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry
Cross cutting objectives

• Environment
• Climate change mitigation and adaptation

Description
Τα δάση και οι δασώδεις περιοχές καταλαμβάνουν το 42% της ολικής έκτασης της 
Κύπρου (386.166 ha). Αποτελούν σημαντικό φυσικό πόρο και προσφέρουν πολλά 
αγαθά και υπηρεσίες στον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα. Περίπου 
το ένα πέμπτο της Κύπρου (18,7 % ή 107.778 ha) καλύπτεται σήμερα από ψηλά δάση 
που στο μεγαλύτερο τους μέρος είναι φυσικά και χαρακτηρίζονται από ψηλό βαθμό 
βιοποικιλότητας και σταθερότητας. Η προστασία, η σωστή διαχείριση και η 
επέκτασή τους αποτελούν πρωταρχικό μέλημα.
Όσον αφορά την κατάσταση της βιοποικιλότητας στα δάση είναι εξαίρετη, η 
διαχείριση των δασών στην Κύπρο συνεισφέρει ουσιαστικά στην διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και υποστηρίζει την  υψηλή ποικιλότητα όσον αφορά τα είδη και 
τον ενδημισμό (Δάσος Τροόδους).   
Τα δάση της Κύπρου δέχονται πιέσεις από διάφορες κατευθύνσεις, ενώ 
αντιμετωπίζουν συνεχώς νέες προκλήσεις, ως αποτέλεσμα των μεταβαλλόμενων 
αναγκών και απαιτήσεων της κοινωνίας και των συντελούμενων μεταβολών τόσο σε 
τοπικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο.
Εκτός από τις δασικές πυρκαγιές και τους διάφορους άλλους κινδύνους από 
βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, η μεγαλύτερη πίεση προέρχεται από την 
ανάπτυξη και ειδικά την τουριστική και οικιστική, την ανάπτυξη για βιομηχανικούς 
σκοπούς (λατομεία, αιολικά πάρκα) και την κατασκευή έργων υποδομής.
Επιπρόσθετα, διαφαίνεται μια σημαντική ανάγκη για καταγραφή και 
παρακολούθηση των βιοτικών παραμέτρων και κυρίως των πουλιών στις 
προστατευόμενες περιοχές ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός αλλαγών στη 
βιοποικιλότητα ως αποτέλεσμα των γεωργικών ασχολιών.
Mια επίσης σημαντική ανάγκη που προκύπτει, σχετίζεται με την ενίσχυση της 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης ως μέρος της αξίας του δικτύου περιοχών 
Natura.
Τα δάση της Κύπρου, παρά τις αρνητικές επιδράσεις που δέχονται από την 
ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή, έχουν να διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο 
στην προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, στην προστασία των εδαφών 
από τη διάβρωση, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ερημοποίησης, στη 
βελτίωση και προστασία των υδάτινων πόρων, στη βελτίωση του περιβάλλοντος και 
στον περιορισμό των κλιματικών αλλαγών.
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4.2.14. XIV. Ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου
Priorities/Focus Areas

• 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as 
well as job creation

• 6B) Fostering local development in rural areas
• 6C) Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication 

technologies (ICT) in rural areas
Cross cutting objectives

• Environment
• Innovation

Description
Σε ορισμένες απομακρυσμένες ορεινές περιοχές η τάση φυγής και η έλλειψη 
ευκαιριών απασχόλησης ενδέχεται να οδηγήσουν τα επόμενα χρόνια αυτές τις 
περιοχές σε πλήρη εγκατάλειψη στερόντας απο την ύπαιθρο τους αναγκαίους 
ανθρώπινους πόρους που είναι απαραίτητοι για τη συνεχή φροντίδα και αειφόρο 
ανάπτυξη. Η τάση αυτή δημιουργεί την ανάγκη για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
στην ύπαιθρο. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για επίτευξη του 
στόχου αυτού θα υλοποιήσει έργα που θα συμβάλουν στην ενθάρρυνση τουριστικών 
δραστηριοτήτων και προώθηση πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργώντας νέες 
θέσεις εργασίας στην Υπαίθρο καθώς και χώρους αναψυχης για τους κατοίκους.
Το Μέτρο 7, στοχεύει στην ανάπτυξη της υπαίθρου με σκοπό τη  διατήρηση και 
ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των περιοχών της μέσω 
υλοποίησης δημόσιων έργων /υποδομής προς όφελος του αγροτικού πληθυσμού και 
θα αποτελέσει έναυσμα για αξιοποίηση όλων των πόρων της Κυπριακής Υπαίθρου. 
Οι παρεμβάσεις θα αφορούν δημόσια έργα υποδομής με σκοπό την ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης και την προώθηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικοοικονομικής 
αειφορίας, την αναβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (αναπλάσεις 
χωριών και έργα συντήρησης και αναβάθμισης της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς), την προώθηση υποδομών με σκοπό την στέγαση κοινοτικών 
υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών υποδομών και υποδομών 
αναψυχής) και τουριστικών υποδομών, με σκοπό την ενθάρρυνση του τουρισμού της 
υπαίθρου.
Παράλληλα στόχος του Μέτρου 19 (LEADER) είναι η αντιμετώπιση της αναπτυξιακής 
τους υστέρησης, τόσο στους τομείς της τοπικής οικονομίας, όσο και στους τομείς 
των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους. Στο πλαίσιο 
της υλοποίησης των στρατηγικών σχεδίων των Ομάδων Τοπικής Δράσης αναμένεται 
να προωθηθούν δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης για μη γεωργικά 
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θέματα, δράσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας  στους τομείς του 
αγροτουρισμού, της χειροτεχνίας, της λιανικής πώλησης. Προβλέπονται επίσης 
δημόσιες παρεμβάσεις για μικρής κλίμακας υποδομές καθώς και δράσεις 
συνεργασίας για δημιουργία δικτύων στην ύπαιθρο και προώθηση του τουρισμού 
της υπαίθρου.

4.2.15. XV. Ανάγκη για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές
Priorities/Focus Areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm 
restructuring and modernisation, notably with a view to increasing market 
participation and orientation as well as agricultural diversification

• 2B) Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector 
and, in particular, generational renewal

• 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, 
wastes, residues and other non food raw material for the purposes of the bio-
economy

• 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as 
well as job creation

• 6C) Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication 
technologies (ICT) in rural areas

Cross cutting objectives
• Innovation

Description
Η διαφοροποιήση της οικονομίας και η δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων και 
θέσεων εργασίας αποτελεί ένα απο τους κύριους στόχους του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Η τάση φυγής των κατοίκων της υπαίθρου και η 
ερήμωση των αγροτικών περιοχών οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ευκαιριών 
απασχόλησης.  Η ανάγκη ενίσχυσης της επιχειριματικότητας στην ύπαιθρο είναι ένα 
σοβαρό ζήτημα που θα αντιμετωπισθεί με την δημιουργία και βελτίωση 
αγροτουριστικών δομών καθώς και με την εκμετάλλευση παραδοσιακών προϊόντων 
και τεχνών που μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία δημιουργίας νέων επιχειρήσεων 
στην ύπαιθρο.
Στόχος του Μέτρου 19 είναι η αντιμετώπιση της αναπτυξιακής υστέρησης των 
αγροτικών περιοχών και ειδικότερα των ορεινών, τόσο στους τομείς της τοπικής 
οικονομίας, όσο και στους τομείς των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τους κατοίκους. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των στρατηγικών σχεδίων των 
Ομάδων Τοπικής Δράσης αναμένεται να προωθηθούν δράσεις μεταφοράς γνώσεων 
και ενημέρωσης για μη γεωργικά θέματα, δράσεις που δημιουργούν νέες θέσεις 
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εργασίας  στους τομείς του αγροτουρισμού, της χειροτεχνίας, της λιανικής 
πώλησης. Προβλέπονται επίσης δημόσιες παρεμβάσεις για μικρής κλίμακας 
υποδομές καθώς και δράσεις συνεργασίας για δημιουργία δικτύων στην ύπαιθρο και 
προώθηση του τουρισμού της υπαίθρου.

4.2.16. XVI Ανάγκη για διασφάλιση της επικονίασης σε φυσική βλάστηση και 
καλλιέργειες μέσω διαχείρισης των μελισσοσμηνών
Priorities/Focus Areas

• 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 
areas, and in areas facing natural or other specific constraints and high nature 
value farming, as well as the state of European landscapes

Cross cutting objectives
• Environment

Description
Διασφάλιση της επικονίασης σε φυσική βλάστηση και καλλιέργειες μέσω 
διαχείρισης των μελισσοσμηνών 
Ο κλάδος της μελισσοκομίας διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην διατήρηση 
του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της γεωργικής παραγωγής. Ταυτόχρονα όμως, 
γίνεται  αποδέκτης πολλών περιβαλλοντικών πιέσεων με ενδεχόμενο κίνδυνο 
συρρίκνωσης του κλάδου, γεγονός που σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, 
αναμένεται να έχει πολλαπλές αλυσιδωτές επιπτώσεις σε θέματα γεωργικής 
παραγωγής και περιβάλλοντος. Η μελισοοκομία, αποτελεί σημαντικό μέρος της 
γεωργικής δραστηριότητας και χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο παλιούς και 
σπουδαίους κλάδους της γεωργικής παραγωγής της Κύπρου. Για αντιμετώπιση της 
ενδεχόμενης συρρίκνωσης έχει ετοιμαστεί ειδικό μέτρο (Μ10.1.10) με στόχο να 
ενθαρρύνει τους μελισσοκόμους να αναλάβουν υποχρεώσεις για την διατήρηση των 
μελισσοσμηνών, που υπερβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
την υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία και τους Κανονισμούς της ΕΕ, προσβλέποντας 
στην βελτίωση της ευρωστίας των μελισσοσμηνών και την συνέχιση στην παροχή 
υπηρεσιών επικονίασης σε καλλιέργειες και φυσική βλάστηση.

4.2.17. ΧΙΙΙ. Βελτίωση της ευημερίας των ζώων στον τομέα της Αιγοπροβατοτροφίας
Priorities/Focus Areas

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them 
into the agri-food chain through quality schemes, adding value to agricultural 
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products, promotion in local markets and short supply circuits, producer groups 
and inter-branch organisations

Cross cutting objectives
Description
Η Αιγοπροβατοτροφία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γεωργικής δραστηριότητας 
και είναι ένας από τους παλαιότερους και σπουδαιότερους κλάδους της ζωικής 
παραγωγής της Κύπρου ιδιαίτερα όσον αφορά την απασχόληση πληθυσμού στις 
ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος καλύπτει 
περίπου το 25% της συνολικής ποσότητας γάλακτος  και η παραγωγή κρέατος το 
5,5% της συνολικής ποσότητας κρέατος. Λόγω της σημασίας που κατέχει το 
αιγοπρόβειο γάλα ως πρώτη ύλη για την παραγωγή του χαλλουμιού, η βελτίωση της 
ποιότητας του γάλακτος καθίσταται απαραίτητη. Σημειώνεται ότι στον Κλάδο της 
Αιπροπροβατοτροφίας δεν υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα για την διαβίωση των 
ζώων με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται αυξημένη θνησιμότητα και υποβαθμισμένη 
ποιότητα παραγόμενου προϊόντος. Ως αποτέλεσμα έχει ετοιμαστεί ειδικό μέτρο 
(Μ14) με στόχο να ενθαρρύνει τους κτηνοτρόφους να αναλάβουν υποχρεώσεις για 
την ευημερία των ζώων τους, που υπερβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από την υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία και τους Κανονισμούς της ΕΕ, 
προσβλέποντας στην βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού των αιγών 
και των προβάτων, πέραν των συνήθων συνθηκών διαβίωσης.
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5. DESCRIPTION OF THE STRATEGY

5.1. A justification of the needs selected to be addressed by the RDP, and the choice of objectives, priorities, 
focus areas and the target setting based on evidence from the SWOT and the needs assessment. Where 
relevant, a justification of thematic sub-programmes included in the programme. The justification shall in 
particular demonstrate the requirements referred to in Article 8(1)(c)(i) and (iv) of Regulation (EU) No 
1305/2013

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την ανάλυση 
SWOT αναδείχθηκε το ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 σε σχέση με τις προτεραιότητες για την Αγροτική Ανάπτυξη 
που θέτει η Κοινή Αγροτική Πολιτική ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν και 
ιεραρχήθηκαν  οι βασικές ανάγκες  για τις  οποίες  θα επιδιωχθεί η αντιμετώπιση 
τους μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης.
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 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
• Η βελτίωση της ζωτικότητας των περιοχών της υπαίθρου

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δεν αφορά αποκλειστικά την οικονομική 
διάσταση αλλά και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της Κυπριακής Γεωργίας ως 
εκ τούτου απαιτείται να δοθεί σημαντική χρηματοδοτική βαρύτητα στις θεματικές 
προτεραιότητες 4 «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων 
που εξαρτώνται από την γεωργία και την δασοκομία» και 5 «Προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μεταστροφής προς μια χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος» 
λόγω του ότι εξυπηρετούν  παράλληλα δύο από τους τρείς ειδικούς στόχους του 
Προγράμματος. Οι δράσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή θα επιδιώκουν την 
ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων των επιμέρους περιοχών εστίασης. Οι 
παρεμβάσεις θα στοχεύουν από κοινού στην εξυπηρέτηση στόχων για διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και του εδάφους, την 
αποδοτικότερη ενεργειακή χρήση στη γεωργία και κτηνοτροφία.
Με την εστίαση σε  αποκλειστικά οικονομικούς όρους η εξυπηρέτηση του πρώτου 
ειδικού στόχου θα προέλθει από την συνδυαστική εφαρμογή  της δεύτερης 
θεματικής προτεραιότητας  «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων 
γεωργίας και ενίσχυση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων»  ενεργοποιώντας 
και τις δύο περιοχές εστίασης αλλά και την θεματική προτεραιότητα 3.  Σε ότι 
αφορά την θεματική προτεραιότητα 3 «Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας 
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τροφίμων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία» η προσπάθεια θα εστιαστεί 
στην πρώτη περιοχή εστίασης εντάσσοντας μέτρα και δράσεις που στοχεύουν 
στην ενσωμάτωση των γεωργικών προϊόντων στην διατροφική αλυσίδα, στην 
διαφοροποίηση των προϊόντων μέσω της προώθησης συστημάτων ποιότητας 
καθώς και την καλύτερη οργάνωση των παραγωγών σε ομάδες και οργανώσεις. Η 
περιοχή εστίασης 3Β έχει παραμείνει στην δικαιοδοσία του Οργανισμού Γεωργικής 
Ασφάλισης και οι απαιτούμενες ανάγκες καλύπτονται πλήρως από τους ετήσιους 
εθνικούς προϋπολογισμούς.
Η εξυπηρέτηση του 3 ειδικού στόχου  θα προέλθει μέσω των 3 περιοχών εστίασης 
της  Θεματικής Προτεραιότητας  6 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της 
μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές» 
με την έμφαση να δίνεται στην αντιμετώπιση της πληθυσμιακής αποψίλωσης των 
αγροτικών περιοχών μέσω της διευκόλυνσης της διαφοροποίησης, της 
δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας». Επιπρόσθετα, 
κρίσιμη παραμένει η στήριξη της προσέγγισης LEADER ως μέσο για την προώθηση 
της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.
Στην εξυπηρέτηση του τρίτου ειδικού στόχου συμβάλλουν και οι παρεμβάσεις των 
ΕΔΕΤ μέσω διακριτών Αξόνων προτεραιότητας και ως εκ τούτου κυμαίνεται σε 
σχετικά χαμηλά επίπεδα η χρηματοδοτική βαρύτητα  των σχετικών πράξεων του 
ΠΑΑ.
Στην εξυπηρέτηση και των τριών ειδικών στόχων θα συμβάλλουν οι παρεμβάσεις 
της πρώτης Θεματικής Προτεραιότητας  «Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και 
της καινοτομίας στη γεωργία, δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές» θα 
επιδιωχθεί να αντιμετωπιστεί κυρίως η ανάγκη για ενίσχυση των δεσμών μεταξύ 
γεωργίας, έρευνας και καινοτομίας.
Μέσα από την ανάλυση SWOT, έχουν εντοπιστεί τα δυνατά και αδύνατα σημεία 
καθώς και οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι για κάθεμια από τις έξι θεματικές 
προτεραιότητες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουν ιεραρχηθεί οι βασικές 
ανάγκες προκειμένου να αντιμετωπιστούν μέσα από τις δυνατότητες που 
προσφέρει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σοβαρές αδυναμίες παρουσιάζονται στις θεματικές προτεραιότητες 4 
«Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται 
από την γεωργία και την δασοκομία» και 5 «Προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων και στήριξη της μεταστροφής προς μια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος» σημαντικό μερίδιο της 
χρηματοοικονομικής βαρύτητας του νέου ΠΑΑ θα καλύπτει τις ανάγκες αυτές. Οι 
δράσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή θα επιδιώκουν την ταυτόχρονη επίτευξη των 
στόχων των επιμέρους περιοχών εστίασης. Οι παρεμβάσεις θα στοχεύουν από 
κοινού στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στη βελτίωση της διαχείρισης των 
υδάτων και του εδάφους, στην αποδοτικότερη ενεργειακή χρήση στη γεωργία και 
κτηνοτροφία καθώς και στην προώθηση δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα στη 
γεωργία και τη δασοκομία.
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Εξίσου σημαντικές αδυναμίες και ανάγκες εντοπίζονται στην θεματική 
προτεραιότητα 2 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας 
και ενίσχυση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων» όπου η προσπάθεια θα 
καλύψει εξίσου και τις δύο περιοχές εστίασης: την διευκόλυνση της 
αναδιάρθρωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα και 
την διευκόλυνση της ανανέωσης γενεών στον γεωργικό τομέα.   
Σε ότι αφορά τη θεματική προτεραιότητα 3 «Προώθηση της οργάνωσης της 
αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία» η προσπάθεια θα 
επικεντρωθεί στην πρώτη περιοχή εστίασης εντάσσοντας μέτρα και δράσεις που 
στοχεύουν στην ενσωμάτωση των γεωργικών προϊόντων στην διατροφική 
αλυσίδα, στην διαφοροποίηση των προϊόντων μέσω της προώθησης συστημάτων 
ποιότητας καθώς και την καλύτερη οργάνωση των παραγωγών σε ομάδες και 
οργανώσεις παραγωγών. Η περιοχή εστίασης 3Β έχει παραμείνει στην δικαιοδοσία 
του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης και οι απαιτούμενες ανάγκες καλύπτονται 
πλήρως από τους ετήσιους εθνικούς προϋπολογισμούς του φορέα. Η διατήρηση 
των θεμάτων διαχείρισης κινδύνων δύναται να παραμείνει στον ΟΓΑ.
Αναφορικά με τη θεματική προτεραιότητα 6, θα επιδιωχθεί η αντιμετώπιση της 
πληθυσμιακής αποψίλωσης των αγροτικών περιοχών μέσω της διευκόλυνσης της 
διαφοροποίησης, της δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων και θέσεων 
εργασίας. Επιπρόσθετα, απαιτείται η περαιτέρω ενίσχυση της προσέγγισης 
LEADER ως μέσου προώθησης της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.
Τέλος μέσα από την θεματική προτεραιότητα 1 «Προώθηση της μεταφοράς 
γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, δασοπονία και τις αγροτικές 
περιοχές» θα προωθηθεί κυρίως η ανάγκη ενίσχυσης των δεσμών γεωργίας, 
έρευνας και καινοτομίας.
Θεματική Προτεραιότητα 1: Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, 
δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές

Η Κύπρος δαπανά το 0,5% του ΑΕΠ για σκοπούς έρευνας και καινοτομίας, ποσοστό 
πολύ χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια από τις κύριες 
αδυναμίες που καταγράφεται στην SWOT, είναι η έλλειψη μηχανισμών 
διασύνδεσης της έρευνας με τις ανάγκες της παραγωγής καθώς και η διάχυση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας. Πρωταρχικός στόχος του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 θα είναι η θεμελίωση εργαλείου στήριξης για επίλυση της 
αδυναμίας μεταφοράς γνώσης και καινοτομίας αλλά και η δικτύωση και σύζευξη 
του πρωτογενούς τομέα με την έρευνα και την αγορά. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί 
στη δημιουργία συνεργασιών έρευνας και παραγωγής και σε συνεργασίες 
προώθησης και αύξησης της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.
Όσον αφορά στην εκπαίδευση, καταγράφεται πολύ χαμηλό ποσοστό συμμετοχής 
των γεωργών σε προγράμματα κατάρτισης καθώς και απουσία μηχανισμού 
πιστοποίησης γνώσεων. Προς αυτή τη κατεύθυνση θα στραφεί και το νέο 
Πρόγραμμα, παρέχοντας περισσότερα μέσα κατάρτισης και καθιερώνοντας τη δια 
βίου εκπαίδευση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παροχή εκαπιδευτικών 
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προγραμμάτων που να σχετίζονται με περιβαλλοντικά ζητήματα. Σχετική σύσταση 
υποβλήθηκε στα πλαίσια της ΣΜΕΕΠ.
Η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών δεν εμπίπτει στις προτεραιότητες του 
ΠΑΑ 2014-2020 γιατί ο κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας 
επιτελεί αυτό το ρόλο αποτελεσματικά στην βάση των υφιστάμενων δομών.
Θεματική Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και ενίσχυση 
της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων

Οι αδυναμίες που καταδεικνύει η SWOT ανάλυση και σχετίζονται με την 
προτεραιότητα αυτή, ποικίλλουν. Οι κυριότερες αφορούν στο μικρό μέγεθος των 
εκμεταλλεύσεων, στη χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας, στο ψηλό κόστος 
παραγωγής καθώς και στη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού.
Στοχεύοντας στην άμβλυνση των πιο πάνω προβλημάτων, κρίνονται 
καταλληλότερες οι περιοχές εστίασης που αφορούν στη βελτίωση της οικονομικής 
αποδοτικότητας στην αναδιάρθρωση και στον εκσυγχρονισμό, όλων των 
εκμεταλλεύσεων με απώτερο στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας, τη 
συμμετοχή στην αγορά αλλά και τη διαφοροποίηση της γεωργίας. Ακόμη, για 
αντιμετώπιση του φαινομένου της γήρανσης του αγροτικού δυναμικού, κρίνεται 
απαραίτητη και η συμβολή της περιοχής εστίασης που αφορά στη διευκόλυνση 
της εισόδου εξειδικευμένων γεωργών στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής με 
έμφαση και στην ανανέωση των γενεών. Ο πρωτογενής τομέας της Κύπρου 
παρέχει γεωργικά προϊόντα ποιότητας τα οποία εντάσσονται στη μεσογειακή 
διατροφή που αποτελεί ισχυρό παγκόσμιο πρότυπο ποιότητας, γεγονός το οποίο 
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την προώθησή των προϊόντων στο εξωτερικό. 
Ταυτόχρονα η απόσταση του νησιού από τις αγορές επιβάλλει τηνενίσχυση της 
διαφοροποίησης και δημιουργίας προιόντων με προστιθέμενη αξία ώστε να 
υπερπηδηθεί η σημαντική αδυναμία της απόστασης (σε χρόνο και κόστος) από τις 
κύριες αγορές. Όπως αναφέρεται στην SWOT σε επίπεδο κατοχύρωσης προϊόντων 
με βάση τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ, από την ένταξη της 
Κύπρου στην ΕΕ κατοχυρώθηκαν μόνο δύο προϊόντα ΠΓΕ που καλύπτουν πολύ 
μικρό ποσοστό της γεωργικής παραγωγής, ενώ παράλληλα εντοπίζεται πλήρης 
ανυπαρξία εθελοντικών σημάτων ποιότητας στον αγροδιατροφικό τομέα, τόσο σε 
τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Ενημερωτικά αναφέρεται ότι όλες οι επενδύσεις για να καταστούν επιλέξιμες στα 
πλαίσια του μέτρου πρέπει να συνάδουν πλήρως με το άρθρο 45 του Κανονισμού 
1305/2013 το οποίο προβλέπει μελέτη αναμενόμενων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων όταν η επένδυση μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον 
και το άρθρο 13 του Κανονισμού 807/2014 και όλους τους σχετικούς νόμους 
(εθνικούς και κοινοτικού) και μόνο πλήρως αδειοδοτημένες από τις αρμόδιες αρχές 
επενδύσεις. Εκεί όπου επιβάλλεται εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει μια στο Τμήμα Περιβάλλοντος 
(εθνική αρμόδια αρχή) και να έχει σχετική βεβαίωση ότι το έργο δεν θα επιφέρει 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
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Θεματική Προτεραιότητα 3: Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης 
κινδύνων στη γεωργία

Σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση, παρουσιάζονται σημαντικές αδυναμίες που 
σχετίζονται με την παρούσα προτεραιότητα όπως ο μικρός βαθμός ενσωμάτωσης 
των παραγωγών στην αγορά, το μεγάλο κενό στην αναγνώριση της ποιότητας των 
προϊόντων, το χαμηλό επίπεδο διαφοροποίησης της παραγωγής και η 
περιορισμένη κάλυψη του εύρους των ζημιών. Αξιοποιώντας την προτεραιότητα 
αυτή το ΠΑΑ 2014-2020, αναμένεται να στοχεύσει στην άμβλυνση των υπό 
αναφορά προβλημάτων αξιοποιώντας την πρώτη περιοχή εστίασης που 
σχετίζεται με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών, την 
καλύτερη ένταξή τους στη γεωργική αλυσίδα τροφίμων, την ενθάρρυνση 
συμμετοχής σε συστήματα ποιότητας που προσθέτουν αξία στα γεωργικά 
προϊόντα την προώθηση των προϊόντων μέσω τοπικών αγορών και βραχειών 
αλυσίδων εφοδιασμού και την ενθάρρυνση και στήριξη των ομάδων και των 
οργανώσεων παραγωγών.. Κρίνεται επίσης ως σημαντική η ανάγκη διαμόρφωσης 
συνθηκών που να συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας του αιγοπρόβειου 
γάλακτος αφού με την κατοχύρωση του χαλουμιού (που αποτελεί το κυριότερο 
αγροδιατροφικό προιόν εξαγωγής) οι ανάγκες σε αιγοπρόβειο γάλα θα 
πολλαπλασιαστούν. Από την μελέτη SWOT καταδυκνείεται ως μείζον θέμα η 
διαμόρφωση επαρκούς πλαισίου καλής διαβίωσης των ζώων.
Θεματική Προτεραιότητα 4: Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
εξαρτώνται από την γεωργία και τη δασοκομία. 
Κρίνεται απαραίτητη η ένταξη δράσεων που προσβλέπουν στην 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των υπόγειων 
υδροφορέων, οι όποιοι έχουν ήδη υποβαθμιστεί λόγω των γεωργικών πρακτικών 
που εφαρμόζονται. Για αυτό το σκοπό περιλαμβάνονται δράσεις εκτατικοποίησης 
της γεωργίας και κτηνοτροφίας, μείωσης των εισροών χημικών και 
φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες αλλά και ορθής διαχείρισης των αποβλήτων 
από κτηνοτροφικές μονάδες, ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί 
ευαίσθητες στη νιτρορύπανση. Σημειώνεται ιδιαίτερα η ένταξη για πρώτη φορά 
ειδικής αγροπεριβαλλοντικής δράσης αναφορικά με την μείωση απαιτήσεων νερού 
άρδευσης σε επίπεδο υδροφορέα καθώς και η δημιουργία υποδομών σχετικά με 
την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. 
Το φαινόμενο της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, ειδικότερα στις ορεινές 
περιοχές και η υποβάθμιση των εδαφών αποτελούν επίσης ένα σημαντικό 
παράγοντα ο οποίος χρήζει ιδιαίτερης σημασίας. Η στροφή σε πιο φιλικές προς 
το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές σε συνδυασμό με την ένταξη 
αγροπεριβαλλοντικών μέτρων υποβοηθητικών για τη διατήρηση και επέκταση 
ξηρικών καλλιεργειών και αμπελώνων, μη υδροβόρων καλλιεργειών και 
εμπλουτισμό των εδαφών με οργανική ύλη, αναμένεται ότι θα ανατρέψουν ή έστω 
θα περιορίσουν το φαινόμενο της εγκατάλειψης των καλλιεργούμενων εκτάσεων 
στα ορεινά και το αρνητικό σκηνικό το οποίο έχει δημιουργηθεί.
Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών περιοχών ή άλλων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα αναμένεται να συμβάλουν 
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καθοριστικά στην διατήρηση της υπαίθρου μέσω της ενθάρρυνσης της συνεχούς 
χρήσης των γεωργικών γαιών. 
Η Κύπρος χαρακτηρίζεται από μεγάλες εκτάσεις φυσικής βλάστησης και δάση, τα 
οποία αποτελούν πυρήνες διατήρησης αλλά και προστασίας της βιοποικιλότητας. 
Η δημιουργία του νομικού πλαισίου που θα διέπει τις περιοχές του δικτύου ”Natura 
2000” σε συνδυασμό με τον καθορισμό των Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας 
μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της θεματικής 
προτεραιότητας. Ο χαρακτηρισμός της καλλιέργειας της αμπέλου και των 
φυλλοβόλων ως παραδοσιακών καλλιεργειών με χαμηλές εισροές, μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου αλλά και της 
βιοποικιλότητας στις περιοχές αυτές. Η δυνατότητα ένταξης στοχευμένων 
αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, σχετικά με τη διατήρηση, εκτατικοποίηση και 
μείωση των εισροών στις περιοχές αυτές, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην 
επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Συγκεκριμένα, έχει προστεθεί πρόδρομο μέτρο 
για εφαρμογή στις ΠΥΦΑ, το οποίο θα εμπλουτισθεί με συγκεκριμένες δράσεις περί 
τις αρχές του 2016, οι οποίες θα περιληφθούν στο ΠΑΑ με τροποποίηση. Στις 
δράσεις αυτές θα περιλαμβάνονται και δράσεις για τις περιοχές Natura 2000 αλλά 
και του 2ου ΣΔΛΑΠ, αφού σε μεγάλο βαθμό συμπίπτουν οι περιοχές αυτές. 
Σημειώνεται ότι απόδίδεται σημαντικά μεγαλύτερη χρηματοοικονομική βαρύτητας 
σε δράσεις που αφορούν στην  γεωργική γη σε σχέση με την δασική γη. Αυτό 
οφείλεται στην ανυπαρξία ιδιωτικής δασοπονίας στην Κύπρο.
Θεματική Προτεραιότητα 5: Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μεταστροφής 
προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του 
κλίματος

Η ένταξη διαφόρων τύπων συστημάτων για ΑΠΕ, όπως η εγκατάσταση 
φωτοβολταικών πλαισίων και η προώθηση κατασκευής συστημάτων αναερόβιας 
επεξεργασίας κτηνοτροφικών αποβλήτων συλλογικά αλλά και σε ατομικό 
επίπεδο, αναμένεται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση της 
αποδοτικότητας της ενεργειακής χρήσης στη γεωργία καθώς και στη μείωση των 
εκπομπών υποξειδίου του αζώτου και μεθανίου.
Η προώθηση της χρήσης ανακυκλωμένου νερού με ταυτόχρονη κατασκευή δικτύων 
διανομής αναμένεται ότι θα μειώσει τις απαιτήσεις σε νερό το οποίο αντλείται 
από γεωτρήσεις. Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση καινοτόμου τεχνολογίας σε θέματα 
παρακολούθησης κατανάλωσης νερού άρδευσης, αναμένεται να συμβάλει στην 
αποδοτικότερη χρήση του διαθέσιμου νερού για άρδευση. Για τον ίδιο στόχο, η 
στρατηγική για αντικατάσταση υδροβόρων συστημάτων άρδευσης σε καλλιέργειες 
εντατικής παραγωγής (πατάτες) μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση 
του νερού άρδευσης.
Επίσης, η ένταξη μέτρων που θα προωθούν την επέκταση και τη δημιουργία νέων 
δασικών εκτάσεων, η αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων 
παρακολούθησης και έγκαιρης διάγνωσης των πυρκαγιών και η υιοθέτηση 
γεωργικών πρακτικών που θα προσβλέπουν στον εμπλουτισμό των εδαφών με 
οργανική ύλη αναμένεται ότι θα συμβάλουν θετικά στην δέσμευση διοξειδίου του 
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άνθρακα σε γεωργία και δασοκομία.
Θεματική Προτεραιότητα 6: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της 
οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές
Στις αγροτικές περιοχές παρατηρείται αδυναμία αξιοποίησης των υποδομών με 
αποτέλεσμα τη μειωμένη προσέλκυση τουριστών στην ύπαιθρο. Αναφέρεται 
ενδεικτικά ότι η μέση ετήσια πληρότητα των κλινών στις αγροτικές περιοχές 
κυμαίνεται στο 22%. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αναληφθούν κατάλληλες δράσεις 
κυρίως μέσω της διαφοροποίησης και της καλύτερης δικτύωσης εντός των 
αγροτικών περιοχών.  Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η αντιμετώπιση της 
πληθυσμιακής αποψίλωσης των αγροτικών περιοχών μέσω της διευκόλυνσης της 
διαφοροποίησης, της δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων και θέσεων 
εργασίας. Τέλος, απαιτείται η περαιτέρω ενίσχυση της προσέγγισης LEADER ως 
μέσου προώθησης της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. Τονίζεται ότι 
υιοθετείται η σύσταση του Αξιολογητή στα πλαίσια της Εκ των προτέρων 
Αξιολόγησης για καλύτερη χωρική στόχευση της εφαρμογής της προσέγγισης 
LEADER. 
Στα πλαίσια εφαρμογής και υλοποίησης του ΠΑΑ 2007-2013 έχουν 
αντιμετωπισθεί διαφόρων τύπων προβλήματα, τα οποία έχουν ληφθεί υπόψην 
κατά τον σχεδιασμό του ΠΑΑ 2014-2020 ούτως ώστε να αποφευχθούν. Στο 
επισυναπτόμενο αρχείο γίνεται αναλυτική περιγραφή των προβλημάτων αυτών 
όπως έχουν περιληφθεί στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης με τις αντίστοιχες 
αναφορές.
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Lessons learned 1
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Lessons learned 2
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5.2. The combination and justification of the rural development measures for each focus area including the 
justification of the financial allocations to the measures and the adequacy of the financial resources with the 
targets set as referred to in Article 8(1)(c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1305/2013. The combination 
of measures included in the intervention logic shall be based on the evidence from the SWOT analysis and 
justification and prioritisation of needs referred to in point 5.1

5.2.1. P1: Fostering knowledge transfer and innovation in agriculture, forestry and rural 
areas
5.2.1.1. 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas

5.2.1.1.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)
• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.1.1.2. Combination and justification of rural development measures

Ένα απο τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυπριακή γεωργία είναι 
το πολύ χαμηλό ποσοστό των γεωργών που διαθέτουν επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση καθώς και τα χαμηλά ποσοστά χρηματοδότησης της έρευνας και 
καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα. Με την επιλογή των Μέτρων Μ01 και Μ16 
θα καταβληθούν προσπάθειες άμβλυνσης των προβλημάτων αυτών. Περιορισμένη 
κρίνεται η γενικότερη αντίληψη και νοοτροπία των παραγωγών σε θέματα 
καινοτομίας γι’ αυτό και η εκπαίδευση κρίνεται απόλυτα αναγκαία για την σταδιακή 
εισαγωγή της καινοτομίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Συγκεκριμένα το Μέτρο Μ1 επιδιώκει να διευρύνει τις γνώσεις των απασχολουμένων 
στην γεωργία, ιδιαίτερα σε θέματα καινοτόμων πρακτικών και εφαρμογής 
επιτυχημένων παραδειγμάτων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα περιλαμβάνουν 
σεμινάρια, δράσεις ενημέρωσης και επίδείξης καθώς και ανταλλαγές και επισκέψεις 
σε πρότυπες μονάδες εντός ή εκτός Κύπρου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους νέους 
σε ηλικία αγρότες και στους άμεσα δικαιούχους των μέτρων του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (π.χ. δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης για επενδύσεις).
Το Μ16 θα συμβάλει στη διασύνδεση της έρευνας με τη γεωργία και τη μεταποίηση 
τροφίμων, έχοντας υπόψη την ανάγκη αξιοποίησης των πλεονέκτημάτων που 
προκύπτουν από τα ιδιαίτερα κλιματολογικά χαρακτηριστικά της Κύπρου αλλά και 
από την πλούσια παράδοση σε αγροδιατροφικά προϊόντα, τα οποία χρήζουν 
έρευνας προκειμένου να αποτυπωθούν τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, με απώτερο 
στόχο την ανάδειξη τους ως προιόντα με ιδιαίτερα ποιοτικά και διατροφικά 
χαρακτηριστικά ή της αξιοποίηση τους σε άλλους τομείς πχ φαρμακευτική 
βιομηχανία. Επιλέξιμα κάτω από το μέτρο της συνεργασίας θα είναι έργα τα οποία 
προάγουν την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού και αγροδιατροφικού τομέα που 
είναι άμεσα εξαρτώμενη από την ανάδειξη της  μοναδικότητας του εγχώριου 
προϊόντος και από την εισαγωγή νέων πρακτικών, τεχνολογιών και καινοτομίας οι 
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οποίες πρέπει να δοκιμαστούν και να προσαρμοστούν στα κυπριακά δεδομένα.

5.2.1.2. 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 
innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance

5.2.1.2.1. Choice of rural development measures

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.1.2.2. Combination and justification of rural development measures

Η υφιστάμενη κατάσταση της έρευνας και καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα 
της Κύπρου παρουσιάζεται πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, φτάνοντας 
στο 0,5% του ΑΕΠ. Έχουν εντοπιστεί προβλήματα στη συνεργασία των ερευνητικών 
κέντρων και των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα τα έργα έρευνας και καινοτομίας να 
παρουσιάζουν μικρό συσχετισμό με τα θέματα αγορών, εμπορίας, καταναλωτικών 
τάσεων και προώθησης. Μέσω του Μ16 θα επιδιωχθεί η διασύνδεση της έρευνας με 
τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, η αποτύπωση των ιδιαίτερων διατροφικών 
χαρακτηριστών των κυπριακών προϊόντων καθώς και η αξιοποίηση της 
πρωτογενούς παραγωγής για την δημιουργία καινοτόμων αγροδιατροφικών 
προϊόντων.
Μεταξύ άλλων, το Μ16 στοχεύει στη χρηματοδότηση συνεργασιών και 
επιχειρησιακών ομάδων οι οποίες φέρουν μαζί επαγγελματίες του 
γεωργοκτηνοτροφικού και αγροδιατροφικού τομέα με στόχο 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. Επιλέξιμα κάτω από το μέτρο της συνεργασίας θα είναι έργα τα 
οποία προάγουν την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού και αγροδιατροφικού τομέα 
που είναι άμεσα εξαρτώμενη από την ανάδειξη της  μοναδικότητας του εγχώριου 
προϊόντος και από την εισαγωγή νέων πρακτικών, τεχνολογιών και καινοτομίας οι 
οποίες πρέπει να δοκιμαστούν και να προσαρμοστούν στα κυπριακά δεδομένα. 
Επίσης εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα καλλιεργήσει κουλτούρα και πνεύμα 
συνεργασίας το οποίο θα υποβοηθήσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους 
παραγωγούς ώστε να καταβάλουν  κοινές προσπάθειες υποστήριξης της 
μοναδικότητας των τοπικών προϊόντων και ιδιαίτερα να υποβάλουν προτάσεις που 
 θα βελτιώσουν την αναγνωρισιμότητα των τοπικών προϊόντων και την ανάδειξη 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.
Η σύσταση του Αξιολογητή για δημιουργία μητρώου ερευνητικών έργων για 
καλύτερο εντοπισμό, διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έχει ληφθεί 
υπόψη και θα προωθηθεί μέσω των δομών του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου.
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5.2.1.3. 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors

5.2.1.3.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

5.2.1.3.2. Combination and justification of rural development measures

Το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών κρίνεται πολύ χαμηλό σε 
θέματα γενικής εκπαίδευσης, τεχνικής κατάρτισης και επιχειρηματικής γνώσης, ενώ 
απουσιάζει η "κουλτούρα" της  δια βίου μάθησης από τον αγροτικό κόσμο. Μέσω 
των πολύπλευρών και πολυδιάστατων παρεμβάσεων του Μέτρου Μ1, αναμένεται να 
εδραιωθεί ένα ολοκληρωμένο και πρωτίστως πιστοποιημένο σύστημα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης των γεωργών. Στην προσπάθεια αυτή αναμένεται να συμβάλει 
καθοριστικά η μακρόχρονη λειτουργία, του Κλάδου Γεωργικών Εφαρμογών του 
Τμήματος Γεωργίας, μέσω του οποίου υλοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στα περιφερειακά κέντρα γεωργικής εκπαίδευσης, δημιουργώντας 
ισχυρούς δεσμούς με τους παραγωγούς.
Η άσκηση της γεωργίας με πρακτικές που οδηγούν στη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σε μέτρα 
αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών, αποτελεί εκπαιδευτική προτεραιότητα του 
Μέτρου. Απαραίτητη είναι και η συμπερίληψη στα προγράμματα κατάρτισης 
θεματολογίας που παρέχει γνώσεις για την ορθολογική χρήση του νερού και 
συνεπώς την  εξοικονόμηση του, για τη χρήση του ανακυκλωμένου νερού,  καθώς και 
την  προστασία των υπόγειων υδάτων. Οι εκπαιδεύσεις των γεωργών δύναται να 
λαμβάνουν υπόψη το στόχο για βελτίωση της ποιότητας του αέρα,  την ορθή χρήση 
φυτοφαρμάκων, την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, (π.χ. διαχείριση 
κοπριάς), εξειδικευμένα προγράμματα για κλάδους παραγωγής καθώς και δασικές 
εκπαιδεύσεις.
Η σύσταση του Αξιολογητή (ΣΜΕΕΠ) για μεγαλύτερη εστίαση στην παροχή 
εκπαίδευσης σε περιβαλλοντικά ζητήματα έχει ληφθεί υπόψη.
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5.2.2. P2: Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all 
regions and promoting innovative farm technologies and the sustainable management of 
forests
5.2.2.1. 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as agricultural 
diversification

5.2.2.1.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)
• M04 - Investments in physical assets (art 17)
• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.2.1.2. Combination and justification of rural development measures

Μέσα από την επιλογή των Μέτρων αυτών επιδιώκεται η αναδιάρθρωση των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ως συνδυαστικό αποτέλεσμα των παρεμβάσεων. Το 
Μέτρο Μ04 "Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού" αναμένεται να συμβάλει 
στον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, 
καθώς και άλλων κλάδων που συνεισφέρουν σημαντικά στο ΑΕΠ. Το Μέτρο παρέχει 
επίσης δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης 
ενέργειας στις εκμεταλλεύσεις, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα.
Σημειώνεται ότι το Μ04 προβλέπει παρεμβάσεις στους κλάδους της γεωργίας και 
κτηνοτροφίας. Αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθοι τύποι επενδύσεων: επενδύσεις 
που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και της αειφόρου διαχείρισης του πόρου 
συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού, επενδύσεις σε υποδομές 
συναφείς με επεξεργασία / διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων, επενδύσεις για 
παραγωγή και χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία θα 
χρησιμοποιείται για ιδία κατανάλωση.
Στα πλαίσια της περιοχής εστίασης 2Α, σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου 
αναμένεται να διαδραματίσει το μέτρο Μ 01 "Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης μέσω της εκπαίδευσης των κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
μεταξύ άλλων σε θέματα προώθησης, εμπορίας, μάρκετινγκ". Μέσα από αυτή την 
εκπαίδευση οι κάτοχοι των γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα αποκτήσουν τα 
απαιτούμενα εφόδια για την καλύτερη διαχείριση των εκμεταλλεύσεων τους και 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Μέτρο Μ 04.
Για την συμμετοχή στο Μέτρο Μ04, απαιτείται αποδεδειγμένη και επαρκής 
επαγγελματική κατάρτιση του αιτητή ή δέσμευση συμμετοχής στο Μέτρο Μ01. Με τον 
τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνέργεια μεταξύ των δύο Μέτρων τα οποία 
συμβάλλουν από κοινού στην αναδιάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων.
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Το Μέτρο Μ16 "Συνεργασία" αναμένεται να συμβάλει ιδιαίτερα στον εντοπισμό νέων 
κατευθύνσεων, καινοτόμων πρακτικών, προϊόντων, διεργασιών μέσα από την 
υλοποίηση έργων που προωθούν την καινοτομία τα οποία θα διενεργηθούν από 
Επιχειρησιακές Ομάδες και άλλες συνεργασίες. Τα επιτυχημένα αποτελέσματα των 
ερευνητικών έργων θα προωθηθούν μέσω της συμπερίληψης σχετικών δράσεων στο 
Μέτρο Μ04 καθώς και μέσω της διάχυσης της πληροφόρησης μέσω του Μέτρου Μ01.

5.2.2.2. 2B) Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and, in particular, 
generational renewal

5.2.2.2.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)
• M04 - Investments in physical assets (art 17)
• M06 - Farm and business development (art 19)

5.2.2.2.2. Combination and justification of rural development measures

Ένα από τα σημαντικότερα διαρθρωτικά προβλήματα της κυπριακής γεωργίας όπως 
αυτά έχουν καταγραφεί στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, είναι η 
γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και ειδικότερα των απασχολουμένων στον 
πρωτογενή τομέα. Στο πλαίσιο της περιοχής εστίασης 2Β "Διευκόλυνση ανανέωσης 
γενεών στο γεωργικό τομέα" θα υλοποιηθούν μέτρα που θα επιδιώκουν την 
προσέλκυση νέων στο γεωργικό επάγγελμα μέσα από την παροχή πολλαπλών 
κινήτρων.
Σημαντικότερο κίνητρο για προσέλκυση των νέων στο γεωργικό επάγγελμα αποτελεί 
η ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης η οποία θα παραχωρείται σε όλους τους 
νέους κάτω των 40 ετών που αποφασίζουν να ενταχθούν για πρώτη φορά ως 
αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης στο Μέτρο Μ06 " Ανάπτυξη γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων".
Παράλληλα, στο πλαίσιο του Μέτρου Μ04 " Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του 
ενεργητικού" θα δίδεται η δυνατότητα στους δικαιούχους του μέτρου Μ06 να 
υλοποιήσουν επενδύσεις που θα στοχεύουν στη δημιουργία σύγχρονων και 
ανταγωνιστικών εκμεταλλεύσεων. Τονίζεται ότι οι νέοι γεωργοί θα λαμβάνουν, 
εκτός από σημαντική προτεραιότητα, και υψηλότερο ποσοστό ενίσχυσης επί της 
συνολικής επένδυσης. Σημειώνεται επίσης ότι το ποσοστό ενίσχυσης επί της 
συνολικής επένδυσης στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος μετέχει ταυτόχρονα και 
στο Καθεστώς 6.1, θα είναι το μέγιστο που προβλέπεται από τον Κανονισμό.
Επιπρόσθετα, βασικός στόχος του μέτρου Μ1 "Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης" θα είναι η παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης στους νέους γεωργούς 
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αφού αποτελεί προαπαιτούμενο για την συμμετοχή στα δύο προαναφερθέντα μέτρα. 
Το Μέτρο Μ1 περιλαμβάνει επίσης ανταλλαγές επισκέψεων σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις του εξωτερικού καθώς και έργα επίδειξης. Οι νέοι είναι συνήθως 
πιο δεκτικοί στην απόκτηση μαθήσεως και πιο πρόθυμοι να υλοποιήσουν καλές 
πρακτικές στον τομέα τους.
Αντιστοίχως, τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την καινοτομία που προκύπτουν 
από το Μέτρο Μ16 "Συνεργασία" μπορούν να τύχουν εκμετάλλευσης και αξιοποίησης 
από τους νεαρότερους σε ηλικία αγρότες, οι οποίοι είναι συνήθως πιο δεκτικοί στη 
χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων πρακτικών.

5.2.3. P3: Promoting food chain organisation, including processing and marketing of 
agricultural products, animal welfare and risk management in agriculture
5.2.3.1. 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products, promotion in local markets and short 
supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

5.2.3.1.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)
• M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16)
• M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27)
• M14 - Animal welfare (art 33)
• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.3.1.2. Combination and justification of rural development measures

Η ενσωμάτωση της πρωτογενούς παραγωγής στην αλυσίδα τροφίμων είναι 
περιορισμένη, ενώ σημαντική υστέρηση παρουσιάζει η Κύπρος στην κάλυψη 
γεωργικών προϊόντων  μέσω συστημάτων ποιότητας. Οι βασικές αδυναμίες 
εντοπίζονται στην έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στις Ομάδες Παραγωγών για τη 
δημιουργία δυνατών δικτύων, τα οποία δύνανται να δημιουργήσουν νέες δομές 
διάθεσης των προϊόντων προσδίδοντας τους ισχυρή διαπραγματευτική θέση στις 
αγορές. Τέλος παρουσιάζεται η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων 
συγκεκριμένων κλάδων κτηνοτροφικής παραγωγής.
Ο συνδυασμός Μέτρων που επιλέχθηκε για αντιμετώπιση των πιο πάνω αδυναμιών 
περιλαμβάνει από τα Μέτρα Μ01 (Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης), 
Μ03 (Συστήματα Ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων), Μ04 (Επενδύσεις 
σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού), Μ09 (Σύσταση ομάδων και οργανώσεων 
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παραγωγών), Μ14 (Καλή μεταχείριση των ζώων) και Μ16 (Συνεργασία).
Η αντιμετώπιση της χαμηλής προστιθέμενης αξίας η οποία προκύπτει από τον 
χαμηλό βαθμό διαφοροποίησης των γεωργικών προϊόντων θα αντιμετωπιστεί με την 
ενίσχυση 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). 
Σημειώνεται ότι η σύσταση του Αξιολογητή για αύξηση της χρηματοοικονομικής 
βαρύτητας του Μ03 έχει υιοθετηθεί.
Διέξοδοι στην αγορά αναμένεται να δημιουργηθούν και μέσα από την προώθηση 
βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και τοπικών αγορών, οι οποίες θα στηριχθούν μέσα 
από το Μ16. Μέσα από την αξιοποίηση του Μέτρου Μ09 η δημιουργία Ομάδων 
Παραγωγών αναμένεται να οδηγήσει στην καλύτερη οργάνωση της αγοράς και στην 
ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών.
Η αξιοποίηση του Μέτρου Μ14 συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των ζώων και της ευημερίας τους οδηγώντας στη βελτίωση της ποιότητας του 
παραγόμενου γάλακτος, βασική πρώτη ύλη για το κυριότερο εξαγωγικό προιόν της 
Κύπρου, το χαλούμι. Η δημιουργία ειδικού μέτρου για την προώθηση της ευημερίας 
των ζώων στον τομέα της Αιγοπροβατοτροφίας, ανταποκρίνεται στα όσα 
αναδείχθηκαν στην SWOT ανάλυση και στην διαπιστωθήσα ανάγκη για βελτίωση της 
ευημερίας των αιγοπροβάτων. 

5.2.3.2. 3B) Supporting farm risk prevention and management

5.2.3.2.1. Choice of rural development measures

5.2.3.2.2. Combination and justification of rural development measures

Η περιοχή εστίασης 3Β δεν εφαρμόζεται.
Tα θέματα διαχείρισης κινδύνων δεν εντάσσονται στο παρόν πρόγραμμα. Η περιοχή 
εστίασης 3Β έχει παραμείνει στην δικαιοδοσία του Οργανισμού Γεωργικής 
Ασφάλισης και οι απαιτούμενες ανάγκες καλύπτονται πλήρως από τους ετήσιους 
εθνικούς προϋπολογισμούς του φορέα. Η διατήρηση των θεμάτων διαχείρισης 
κινδύνων δύναται να παραμείνει στον ΟΓΑ.
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5.2.4. P4: Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and 
forestry
5.2.4.1. 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in areas 
facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state of European 
landscapes

5.2.4.1.1. Measures for agricultural land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)
• M10 - Agri-environment-climate (art 28)
• M11 - Organic farming (art 29)
• M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)
• M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)
• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.4.1.2. Measures for forestry land

• M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of 
forests (art 21-26)

5.2.4.1.3. Combination and justification of rural development measures

Η αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας και κατ’επέκταση των 
οικοσυστημάτων αποτελεί πρωταρχικό στόχο των Μέτρων Μ08, Μ10 και Μ12, ενώ 
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων διαδραματίζουν και τα Μέτρα 
Μ01 και Μ16.
Η ετοιμασία του νομικού πλαισίου που καθορίζει τις υποχρεώσεις των γεωργών 
σχετικά με τη γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών του Δικτύου «Natura 
2000», δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα επιδότησης (Μ12) μέσα από το ΠΑΑ 
2014-2020. Αυτό αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των υπό 
αναφορά στόχων, με δράσεις όπως η διατήρηση μέρους της σοδειάς για σκοπούς 
τροφοληψίας της άγριας πανίδας και η διατήρηση αθέριστων τεμαχίων από σιτηρά 
κατά την περίοδο φωλεοποίησης.
Η υλοποίηση των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων του Μέτρου Μ10 θα συμβάλει 
σημαντικά στη δημιουργία μικροενδιαιτημάτων εντός αλλά και περιμετρικά των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης μεγαλύτερης 
ποικιλότητας σε είδη αυτοφυούς χλωρίδας. Η ποικιλότητα των χλωριδικών ειδών 
έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία σε τύπους οικοτόπων και 
αριθμούς ειδών πανίδας, τα οποία βρίσκουν πιο εύκολα τροφή και κάλυψη.
Ταυτόχρονα, οι Δράσεις του Μ08 όπως η δημιουργία υποστηρικτικών έργων για 
δημιουργία καταφυγίων αλλά και ο έλεγχος των χωροκατακτητικών αλλόχθονων 
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ειδών, θα συμβάλουν θετικά στην εγκατάσταση ζωικών και φυτικών οργανισμών.
Σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση του ενδιαφέροντος εκ μέρους των γεωργών 
αναμένεται να διαδραματίσουν οι δράσεις μεταφοράς δράσεων και ενημέρωσης 
(Μ01). Μέσα από αυτές τις δράσεις θα γίνεται πλήρης ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων για τις υποχρεώσεις και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από 
τη συμμετοχή τους, διευκρινίζοντας έτσι πιθανές ασάφειες, οι οποίες θα μπορούσαν 
να αποθαρρύνουν τη μαζική συμμετοχή των γεωργών.
Επιπλέον μέσα από τις Δράσεις του Μ16, δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης 
πιλοτικών ερευνητικών εφαρμογών για επίλυση προβλημάτων σε θέματα 
βιοποικιλότητας.
Σημειώνεται ότι έχει προστεθεί πρόδρομο μέτρο για εφαρμογή στις ΠΥΦΑ, το οποίο 
θα εμπλουτισθεί με συγκεκριμένες δράσεις περί τις αρχές του 2016, οι οποίες θα 
περιληφθούν στο ΠΑΑ με τροποποίηση. Στις δράσεις αυτές θα περιλαμβάνονται και 
δράσεις για τις περιοχές Natura 2000 αλλά και του 2ου ΣΔΛΑΠ, αφού σε μεγάλο 
βαθμό συμπίπτουν οι περιοχές αυτές. 

5.2.4.2. 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management

5.2.4.2.1. Measures for agricultural land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)
• M10 - Agri-environment-climate (art 28)
• M11 - Organic farming (art 29)
• M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)
• M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)
• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.4.2.2. Measures for forestry land

• M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of 
forests (art 21-26)

5.2.4.2.3. Combination and justification of rural development measures

Μέσα από το ΠΑΑ γίνεται μια προσπάθεια προστασίας και σωστής διαχείρισης 
των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού, αποσκοπώντας στη μείωση των 
επιπτώσεων στο ισοζύγιο νερού αλλά και στην βελτίωση της κατάστασης των 
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υδάτων.
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από το υπό ετοιμασία 2ο ΣΔΛΑΠ, οι 
πιθανότεροι λόγοι που οδήγησαν στην υφιστάμενη κατάσταση των Συστημάτων 
Υπογείων Υδάτων με κακή ποιοτική κατάσταση, αφορούν την διείσδυση 
θαλασσινού νερού λόγω υπεράντλησης, άσκηση γεωργίας και κτηνοτροφίας καθώς 
επίσης και οι αστικές περιοχές. Σημειώνεται ότι οι απολήψεις υπόγειου ύδατος για 
την κάλυψη υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών αποτελούν σημαντική μορφή 
πίεσης στα ΣΥΥ. Επίσης, οι γεωργικές δραστηριότητες επηρεάζουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων με κατάσταση κατώτερη της 
καλής. Οι υδρομορφολογικές αλλοιώσεις επηρεάζουν επίσης μεγάλο ποσοστό  
επιφανειακών υδάτινων σωμάτων με κατάσταση κατώτερη της καλής

Στα πλαίσια του ΠΑΑ έχει περιληφθεί δράση για μείωση απαιτήσεων νερού σε 
επίπεδο υδροφορέα (Μ10.1.5), ενώ συγκεκριμένα οι δράσεις Μ10.1.1, 10.1.2 και 
10.1.3 στοχεύουν στην εκτατικοποίηση της γεωργίας και την μείωση εισροών σε 
φυτοπροστατευτικά και λιπάσματα στις καλλιέργειες.
Οι Δράσεις του Μ08 οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση της εδαφοκάλυψης μέσω 
της προώθησης και σωστής διαχείρισης των δασικών εκτάσεων, διαδραματίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην απορρόφηση και συγκράτηση μετεωρικών κατακρημνισμάτων 
από το έδαφος. Αυτό οφείλεται στη μείωμένη ταχύτητα ροής της βροχής από την 
κόμη των δένδρων.
Σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γεωργών σχετικά με τη 
σωστή και ενδεδειγμένη χρήση των λιπασμάτων και των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, αναμένεται να διαδραματίσουν οι δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης (Μ01). Μέσα από αυτές τις δράσεις θα γίνεται πλήρης ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων για τις υποχρεώσεις και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από 
την ορθολογική χρήση των πόρων και των σχετικών νομοθετημάτων, βοηθώντας 
έτσι σημαντικά στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίηση 
γύρω από το θέμα. Σχετική σύσταση προς την κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνεται 
στην ΣΜΕΕΠ.
Επιπλέον μέσα από τις Δράσεις του Μ16, δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης 
πιλοτικών ερευνητικών εφαρμογών για επίλυση προβλημάτων σε θέματα 
εξοικονόμησης και σωστής διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

5.2.4.3. 4C) Preventing soil erosion and improving soil management

5.2.4.3.1. Measures for agricultural land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)
• M10 - Agri-environment-climate (art 28)
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• M11 - Organic farming (art 29)
• M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)
• M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)
• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.4.3.2. Measures for forestry land

• M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of 
forests (art 21-26)

5.2.4.3.3. Combination and justification of rural development measures

Η διάβρωση των εδαφών αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα υποβάθμισης της 
παραγωγικότητας και λειτουργικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
φυσικών εκτάσεων γης ενώ έχει προκαλέσει ιδιαίτερους προβληματισμούς και στα 
πλαίσια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
Η βελτίωση της διαχείρισης των εδαφών προωθείται με τη χρήση εκτατικότερων 
καλλιεργητικών μεθόδων αντιμετώπισης των ζιζανίων όπως τη μηχανική 
κατεργασία και την ενσωμάτωση στο έδαφος. Η μείωση εφαρμογής 
φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων βελτιώνει την οργανική και χημική σύσταση του 
εδάφους, ενώ ταυτόχρονα μειώνει και τις ανάγκες λίπανσης και άρδευσης.
Η προώθηση της μηχανικής αντιμετώπισης των ζιζανίων αντί της χημικής 
ζιζανιοκτονίας (Μ10) σε όλες τις κύριες καλλιέργειες, αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στη μείωση απορροών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα και στην καλή οικολογική κατάσταση και διατήρηση των επιφανειακών 
υδάτων.
Ταυτόχρονα, στο νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις υποχρεώσεις των γεωργών 
σχετικά με την γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών του Δικτύου «Natura 
2000», έχουν περιληφθεί δράσεις οι  οποίες αναμένεται να συνδράμουν σημαντικά 
στην υλοποίηση αυτού του στόχου (Μ12). Αυτές αφορούν κυρίως τη διατήρηση και 
προστασία των ζωνών ανάσχεσης εκατέρωθεν ρεόντων υδάτων σύμφωνα με την 
Οδηγία 2000/ 60 ΕΚ.
Ταυτόχρονα, οι Δράσεις του Μ08 οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση της 
εδαφοκάλυψης μέσω της προώθησης και της σωστής διαχείρισης των δασικών 
εκτάσεων, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην απορρόφηση και συγκράτηση 
μετεωρικών κατακρημνισμάτων από το έδαφος. Αυτό οφείλεται στη μειωμένη 
ταχύτητα ροής της βροχής από την κόμη των δένδρων, κάτι το οποίο δίνει 
περισσότερο χρόνο στα εδάφη να δεσμεύσουν το νερό και να μην εκπλένονται.
Η σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα εφαρμογής εξειδικευμένων 
καλλιεργητικών πρακτικών σε εδάφη με υψηλό κίνδυνο διάβρωσης, μπορεί επίσης 
να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση της 
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διάβρωσης.
Οι δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης (Μ01), αναμένεται να συμβάλουν 
σημαντικά σε αυτόν τον τομέα.
Επιπλέον μέσα από τις Δράσεις του Μ16, δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης 
πιλοτικών ερευνητικών εφαρμογών για επίλυση προβλημάτων σε θέματα 
αντιμετώπισης της διάβρωσης.

5.2.5. P5: Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon 
and climate resilient economy in agriculture, food and forestry sectors
5.2.5.1. 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture

5.2.5.1.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)
• M04 - Investments in physical assets (art 17)
• M10 - Agri-environment-climate (art 28)
• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.5.1.2. Combination and justification of rural development measures

Μέσα από τα Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 καταβάλλονται προσπάθειες προστασίας 
αλλά και σωστής διαχείρισης των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού, αποσκοπώντας 
στη μείωση των επιπτώσεων στη γεωργία από τις χαμηλές βροχοπτώσεις καθώς 
παρουσιάζονται έντονα προβλήματα λειψυδρίας, τα οποία έχουν αντίκτυπο στην 
παραγωγή και διατήρηση των καλλιεργειών.
Στα πλαίσια της μηχανικής αντιμετώπισης των ζιζανίων αντί της χημικής 
ζιζανιοκτονίας (Μ10), σε όλες τις κύριες καλλιέργειες περιλαμβάνεται και η συνήθης 
πρακτική της ενσωμάτωσης στο έδαφος ή της επιφανειακής κάλυψης του εδάφους. 
Αυτό μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της εξάτμισης, ενώ ταυτόχρονα  
βελτιώνει και την ικανότητα συγκράτησης υγρασίας από τα εδάφη. Σχετική με τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των υδάτων είναι και η δράση για 
αντικατάσταση υδροβόρων καλλιεργειών με άλλες μη υδροβόρες, ειδικά σε περιοχές 
με πολύ περιορισμένους αρδευτικούς πόρους.
Στο Μέτρο των επενδύσεων (Μ04), έχουν περιληφθεί αρκετές επιλέξιμες δαπάνες 
που αφορούν θέματα σωστής διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού. Όπως 
αναφέρεται στο κεφάλαιο 4, σύμφωνα με το υπό ετοιμασία 2ο ΣΔΛΑΠ, σε αρκετές 
περιπτώσεις η κατάσταση των υδατίνων σωμάτων κρίνεται ως κακή. Για την 
βελτίωση της κατάστασης έχουν εισαχθεί στοχευμένες δράσεις στα πλαίσια του 
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Καθεστώτος 4.3 (αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού στην γεωργία, εφαρμογή 
καινοτόμων τεχνολογιών σε αρδευτικά έργα)μέσω των οποίων επιτυγχάνεται 
εξοικονόμηση νερού στους υπογείους υδροφορείς.
Σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γεωργών σχετικά με τη 
σωστή και ενδεδειγμένη χρήση νερού, αναμένεται να διαδραματίσουν οι δράσεις 
μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης (Μ01). Μέσα από αυτές τις δράσεις θα γίνεται 
πλήρης ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τις υποχρεώσεις και τα πλεονεκτήματα 
που προκύπτουν από την ορθολογική χρήση, βοηθώντας έτσι σημαντικά στην 
απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης και στην ευαισθητοποίηση γύρω από το 
θέμα.
Επιπλέον μέσα από τις δράσεις του Μ16, δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης 
πιλοτικών ερευνητικών εφαρμογών για επίλυση προβλημάτων σε θέματα 
εξοικονόμησης και σωστής διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

5.2.5.2. 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing

5.2.5.2.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)
• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.5.2.2. Combination and justification of rural development measures

Όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας στη γεωργία και στον τομέα των 
τροφίμων, έχει καταστεί σαφές ότι βασικός παράγοντας αύξησης του κόστους 
παραγωγής είναι το κόστος ενέργειας. Όλοι λοιπόν οι εμπλεκόμενοι στον τομέα 
ενδιαφέρονται για μείωση του κόστους αυτού, ενώ παράλληλα προκαλεί ενδιαφέρον 
και η περιβαλλοντική χροιά του θέματος.
Μέσα από το Μέτρο των επενδύσεων, Μ04, υπάρχουν αρκετές δράσεις που 
σχετίζονται με τη αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας στις εκμεταλλεύσεις. Στην 
Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια έχει επικρατήσει μια τάση εκσυγχρονισμού των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων η οποία κινείται σε τρεις άξονες, οι οποίοι αφορούν:

• την ορθολογική χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με 
επακόλουθη μείωση εισροών στην εκμετάλλευση,

• τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων και την αγορά μηχανημάτων χαμηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης

• την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, με δράσεις θερμομόνωσης και μείωσης 
απωλειών.

Επιπροσθετα το Καθεστώτος 4.1 χωρίζεται σε δύο Κατηγορίες. Η κατηγορία Α 
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αφορά την "Κλιματικά έξυπνη γεωργία" και χρηματοδοτούνται δράσεις που 
συμβάλουν μεταξύ άλλων στη παραγωγή και χρήση ενέργειας απο ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. 
Επιπλέον μέσα από τις δράσεις του Μ16, δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής 
πιλοτικών ερευνητικών εφαρμογών για επίλυση προβλημάτων σε θέματα 
εξοικονόμησης και βελτίωσης της αποδοτικότητας στη χρήση ενέργειας.
Σημαντικό ρόλο όμως στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γεωργών σχετικά 
με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στη γεωργία, αναμένεται να 
διαδραματίσουν οι δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης (Μ04). Μέσα από 
αυτές τις δράσεις θα γίνεται πλήρης ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τα 
πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ορθολογική χρήση της ενέργειας, 
βοηθώντας έτσι σημαντικά στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης και στην 
ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα.

5.2.5.3. 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, residues 
and other non food raw material for the purposes of the bio-economy

5.2.5.3.1. Choice of rural development measures

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

5.2.5.3.2. Combination and justification of rural development measures

Όσον αφορά στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση γεωργοκτηνοτροφικών 
αποβλήτων και υπολειμμάτων που προκύπτουν από τη γεωργία και τον τομέα των 
τροφίμων, είναι κοινώς παραδεκτό ότι βασικός παράγοντας αύξησης του κόστους 
παραγωγής είναι και οι εισροές στην εκμετάλλευση. Όλοι λοιπόν οι εμπλεκόμενοι 
στους τομείς αυτούς, ενδιαφέρονται για μείωση του κόστους, ενώ παράλληλα 
ενδιαφέρον προκαλεί και η περιβαλλοντική χροιά του θέματος.
Στις επιλέξιμες Δράσεις του Μέτρου των επενδύσεων Μ04, περιλαμβάνονται η 
αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και η δημιουργία μονάδων 
επεξεργασίας κτηνοτροφικών αποβλήτων και φυτικών υπολειμμάτων για 
παρασκευή κομπόστας.
Επιπλέον, μέσα από τις δράσεις του Μ16, δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης 
πιλοτικών ερευνητικών εφαρμογών για επίλυση προβλημάτων σε θέματα 
επαναχρησιμοποίησης γεωργικών αποβλήτων και υπολειμμάτων.
Σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γεωργών σχετικά με τη 
μείωση του όγκου παραγωγής αποβλήτων αλλά και την επαναχρησιμοποίηση τους, 
αναμένεται να διαδραματίσουν οι Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης 



157

(Μ04). Μέσα από αυτές τις Δράσεις θα γίνεται πλήρης ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων για τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την 
επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, βοηθώντας έτσι σημαντικά στην απόκτηση 
περιβαλλοντικής συνείδησης και στην ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα.

5.2.5.4. 5D) Reducing green house gas and ammonia emissions from agriculture

5.2.5.4.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)
• M04 - Investments in physical assets (art 17)
• M10 - Agri-environment-climate (art 28)

5.2.5.4.2. Combination and justification of rural development measures

Η μείωση των εκπομπών αμμωνίας και αερίων θερμοκηπίου είναι μία παράμετρος η  
οποία έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό του ΠΑΑ 2014-2020. Στα 
πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου έχει γίνει σημαντική προσπάθεια 
περιορισμού και τροποποίησης των δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην 
παραγωγή των αερίων αυτών.
Η προώθηση της μηχανικής αντιμετώπισης των ζιζανίων και η ταυτόχρονη αποφυγή 
της χρήσης ζιζανιοκτόνων (Μ10), μειώνει σημαντικά το αποτύπωμα CO2/ έκταση , 
ανάλογα με τον τύπο της καλλιέργειας.
Στον τομέα των επενδύσεων (Μ04), προωθείται η κατασκευή υποδομών διαχείρισης, 
εκμετάλλευσης ή/ και ανακύκλωσης των γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων 
με επακόλουθη μείωση των εκπομπών αμμωνίας και αερίων θερμοκηπίου και η 
επαναχρησιμοποίηση τους ως βελτιωτικά εδάφους.
Σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γεωργών σχετικά με τη 
σωστή και ενδεδειγμένη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με σκοπό τη 
μείωση των εκπομπών αμμωνίας και αερίων θερμοκηπίου, αναμένεται να 
διαδραματίσουν οι δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης (Μ01). Μέσα από 
αυτές τις δράσεις θα γίνεται πλήρης ενημέρωση των γεωργών για τις δυνατότητες 
μείωσης των εκπομπών μέσα από την ορθολογική διαχείριση των καλλιεργειών 
τους, βοηθώντας έτσι σημαντικά στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης και 
στην ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα.
Επιπλέον μέσα από τις Δράσεις του Μ16, δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης 
πιλοτικών ερευνητικών εφαρμογών για επίλυση προβλημάτων σε θέματα εκπομπών 
αμμωνίας και αερίων θερμοκηπίου.
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5.2.5.5. 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry

5.2.5.5.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)
• M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of 

forests (art 21-26)
• M10 - Agri-environment-climate (art 28)

5.2.5.5.2. Combination and justification of rural development measures

Η αποθήκευση άνθρακα μέσω της γεωργίας και της δασοκομίας αποτελεί άλλο ένα 
περιβαλλοντικό παράγοντα, ο οποίος λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό 
του ΠΑΑ 2014-2020. Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου έχει 
καταβληθεί σημαντική προσπάθεια συμπερίληψης δράσεων που μπορούν να 
συμβάλουν στην αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα.
Η προώθηση της μηχανικής αντιμετώπισης των ζιζανίων και η αποφυγή της χρήσης 
ζιζανιοκτόνων (Μ10), μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον εμπλουτισμό του εδάφους 
με οργανική ύλη. Επίσης μέσα από συγκεκριμένες Δράσεις λαμβάνονται σημαντικά 
μέτρα αποτροπής και περιορισμού της επέκτασης των πυρκαγιών σε περιαστικές 
και περιδασικές περιοχές.
Στον τομέα των επενδύσεων (Μ04), προωθείται η κατασκευή υποδομών διαχείρισης, 
εκμετάλλευσης ή/ και ανακύκλωσης των γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων 
και η επαναχρησιμοποίηση τους ως βελτιωτικά εδάφους καθώς αυξάνεται η 
περιεκτικότητα σε οργανική ύλη.
Όλες οι δράσεις του Μ08, συμβάλλουν στη δέσμευση και μη αποδέσμευση του 
άνθρακα με ενέργειες που περιλαμβάνουν νέες δασώσεις, μη κάρπωση δασικών 
προϊόντων (καύσιμη ύλη), Δράσεις πρόληψης πυρκαγιών καθώς και βελτίωσης σε 
θέματα πυρόσβεσης.
Σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γεωργών σχετικά με τη 
σωστή και ενδεδειγμένη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με σκοπό την 
αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα, αναμένεται να διαδραματίσουν οι δράσεις 
μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης (Μ01). Μέσα από αυτές τις δράσεις θα γίνεται 
πλήρης ενημέρωση των γεωργών για τις δυνατότητες που δίνονται μέσα από την 
ορθολογική διαχείριση των καλλιεργειών τους, βοηθώντας έτσι σημαντικά στην 
απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης και στην ευαισθητοποίηση γύρω από το 
θέμα.
Επιπλέον μέσα από τις Δράσεις του Μ16, δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης 
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πιλοτικών ερευνητικών εφαρμογών για επίλυση προβλημάτων σε θέματα 
αποθήκευσης άνθρακα.

5.2.6. P6: Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in 
rural areas
5.2.6.1. 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 
creation

5.2.6.1.1. Choice of rural development measures

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

5.2.6.1.2. Combination and justification of rural development measures

Μια από τις βασικές αδυναμίες που προκύπτει από την ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης, είναι η μη αξιοποίηση των υποδομών για την παροχή ολοκληρωμένου 
τουριστικού προϊόντος. Ως εκ τούτου παρατηρείται μειωμένη προσέλκυση τουρισμού 
στην ύπαιθρο που οδηγεί σε μειωμένο βαθμό πληρότητας των αγροτουριστικών 
καταλυμάτων, καθιστώντας ιδιαίτερα προβληματική τη βιωσιμότητα τους. Η μη 
ενδεδειγμένη αξιοποίηση των υποδομών αυτών οδηγεί και σε περιορισμένες 
δυνατότητες απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. Επιπρόσθετα, η οικονομική 
κρίση που διέρχεται η Κύπρος, συμβάλλει στη γενικότερη αύξηση της ανεργίας.
Με την επιλογή της αξιοποίησης των πιο πάνω Μέτρων και κατ'επέκταση της 
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας, επιδιώκεται η αναθέρμανση της 
οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο 
και στους άλλους τομείς. Μέσω της αξιοποίησης του Μέτρου Μ01, επιδιώκεται η 
βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του αγροτικού πληθυσμού, ώστε η 
αξιοποίηση των επενδύσεων που προβλέπονται στο Μέτρο Μ04 να είναι πιο 
αποτελεσματική. Το Μέτρο Μ06 επιδιώκει να προσελκύσει νέους σε ηλικία 
ανθρώπους στο γεωργικό επάγγελμα οι οποίοι μπορούν παράλληλα να λάβουν 
ενίσχυση για επενδύσεις. Τα δύο αυτά Μέτρα προνοούν τη δημιουργία βιώσιμων 
εκμεταλλεύσεων και αποσκοπούν και στη δημιουργία θέσεων εργασίας για τον 
τοπικό πληθυσμό.
Από την άλλη, η αξιοποίηση του Μέτρου Μ19 Leader επικεντρώνεται στη 
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας μέσω δράσεων που θα στοχεύουν στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τομείς πέραν του πρωτογενούς. Για το σκοπό 
αυτό θα προωθηθεί η κατάρτιση και εκπαίδευση σε θέματα πέραν της γεωργίας, η 
δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων όπως παραδοσιακών καφενείων, 
εστιατορίων, μικρών ξενοδοχειακών μονάδων, επισκέψιμων αγροκτημάτων και 
καταστημάτων λιανικής πώλησης παραδοσιακών προϊόντων. Προβλέπεται επίσης η 
προώθηση εμπλουτιστικών δραστηριοτήτων που θα συνδέονται με τη φύση, τον 
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πολιτισμό, την παράδοση και τη ψυχαγωγία.
Τέλος, το Μέτρο 16 θα επιδιώξει μέσα από την επίτευξη συνεργασιών και συνεργιών 
των τοπικών φορέων, να στηρίξει την αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών στην 
ύπαιθρο και να δημιουργήσει το κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον για 
προσέλκυση επισκεπτών και τουριστική ανάπτυξη.

5.2.6.2. 6B) Fostering local development in rural areas

5.2.6.2.1. Choice of rural development measures

• M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)
• M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local 

development) (art 35 Regulation (EU) No 1303/2013)

5.2.6.2.2. Combination and justification of rural development measures

Στην επίτευξη των στόχων της περιοχής εστίασης, συμβάλλουν κυρίως τα Μέτρα 
Μ07 "Βασικές υπηρεσίες στην ύπαιθρο" και M19 " Στήριξη τοπικής ανάπτυξης μέσω 
Leader".  
Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης, διαφαίνεται ότι οι ορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα 
προβλήματα μείωσης του πληθυσμού με όλα τα αρνητικά επακόλουθα. Μέσω της 
προτεραιότητας αυτής θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των ορεινών 
περιοχών στη βάση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικοί στόχοι των ΟΤΔ είναι η παραμονή των κατοίκων 
στην ύπαιθρο και η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τον 
αγροτικό πληθυσμό, οι ΟΤΔ μέσω της πρωτοβουλίας Leader, θα μπορούν να 
ενισχύσουν την περιοχή παρέμβασης τους με έργα τα οποία αφορούν παροχή 
βασικών υπηρεσιών και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές. Τα έργα τα οποία 
θα χρηματοδοτούνται μέσω της προσέγγισης Leader θα αφορούν δημόσια έργα 
χαμηλού προϋπολογισμού, τα οποία θα αποδίδουν προστιθέμενη αξία στην περιοχή. 
Δικαιούχοι για τα έργα αυτά είναι οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κοινότητες).
Παράλληλα, στο Μ07 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές 
περιοχές», τα έργα τα οποία θα χρηματοδοτούνται, θα αφορούν δημόσια έργα 
μεγάλης κλίμακας.  Για το λόγο αυτό δικαιούχοι του εν λόγω Μέτρου είναι οι 
Επαρχιακές Διοικήσεις, οι οποίες είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν αυτού του 
είδους τα έργα, τα οποία απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία και στρατηγικό σχεδιασμό.
Επιπρόσθετα, το Μ19 στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και στην 
ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς πέραν της γεωργίας, ανάλογα 
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με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Οι ευκαιρίες αυτές αναμένεται να δημιουργηθούν 
μέσω της σύστασης δικτυων συνεργασίας, της ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων 
στον τομέα του τουρισμού και της προώθησης της κατάλληλης εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στον τοπικό πληθυσμό. Σημειώνεται η υιοθέτηση της σύστασης του 
Αξιολογητή για καλύτερη χωρική στοχοθέτηση των περιοχών παρέμβασης των 
Ομάδων Τοπικής Δράσης.

5.2.6.3. 6C) Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication technologies 
(ICT) in rural areas

5.2.6.3.1. Choice of rural development measures

• M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

5.2.6.3.2. Combination and justification of rural development measures

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται στην έκθεση της Στατιστικής 
Υπηρεσίας «Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα νοικοκυριά» 
του 2012, παρουσιάζεται αρνητική απόκλιση 10% στο ποσοστό των κατοίκων των 
αγροτικών περιοχών (40% των κατοίκων) σε σχέση με τους κατοίκους των αστικών 
περιοχών (50% των κατοίκων) που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Βάσει αυτών των 
δεδομένων διαφαίνεται η ανάγκη τόσο της βελτίωσης των υποδομών για ευκολότερη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο όσο και της εκπαίδευσης των κατοίκων της υπαίθρου στη 
χρήση του διαδικτύου.
Με την υλοποίηση των επιλεγέντων Μέτρων αναμένεται να δοθούν ευκαιρίες στους 
κατοίκους της υπαίθρου για εξοικείωση με τις τεχνολογίες πληροφόρησης και 
επικοινωνίας.
Μέσω του Μέτρου Μ07 δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας των απαραίτητων 
υποδομών στην ύπαιθρο για εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πιο 
συγκεκριμένα η δημιουργία νησίδων ελεύθερης πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές 
αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω εξοικείωση των κατοίκων με τις 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και κατ’ επέκταση στην αύξηση χρήσης 
του διαδικτύου.
Επιπρόσθετα στο πλαίσιο του Μέτρου Μ01 θα πραγματοποιούνται σειρές 
μαθημάτων που θα εστιάζουν σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και θα 
εφοδιάζουν τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών με τις αναγκαίες γνώσεις, 
προκειμένου να επωφελούνται στο έπακρο των δυνατοτήτων που προσφέρει το 
διαδίκτυο.
 



162



163

5.3. A description of how the cross-cutting objectives will be addressed, including the specific requirements 
in Article 8(1)(c)(v) of Regulation (EU) No 1305/2013

Καινοτομία

Το Πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τον εγκάρσιο στόχο της καινοτομίας μέσα από την 
εφαρμογή μέτρων που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καινοτομία ή συνδέονται σε 
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με την προώθηση της. Παράλληλα η συμμετοχή στην 
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας παρέχει δυνατότητα ανταλλαγής γνώσης και 
υιοθέτησης πρακτικών, οι οποίες έχουν προκύψει κατόπιν επιστημονικής έρευνας.
Η κυπριακή γεωργία αλλά και ο αγροδιατροφικός τομέας γενικότερα, απετέλεσαν 
αντικείμενο μελέτης της πρόσφατης ανάλυσης SWOT για την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της μελέτης για την έξυπνη 
εξειδίκευση στα πλαίσια των προγραμμάτων για την Ευρώπη 2020 αλλά και του 
Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Κύπρου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τα συμπεράσματα των εν λόγω μελετών καταδεικνύουν μεταξύ άλλων, τα χαμηλά 
ποσοστά εφαρμοσμένης έρευνας, την έλλειψη καινοτομίας, τη μειωμένη 
ανταγωνιστικότητα, την ανάγκη εντοπισμού και ανάδειξης των τοπικών προϊόντων, 
τη μικρή διαπραγματευτική ικανότητα των παραγωγών, τη μικρή προσαρμοστική 
ικανότητα στις κλιματικές αλλαγές καθώς και την περιορισμένη προσαρμογή και 
υιοθέτηση των συστημάτων διαφοροποίησης της ποιότητας των παραγόμενων 
προϊόντων. Η προσαρμογή αυτή στο κλίμα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα καθώς η 
Κύπρος έρχεται πολλές φορές αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κλιματικών 
αλλαγών και ειδικότερα τις συχνές ξηρασίες και τα προβλήματα που αυτές 
δημιουργουν τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και σε θέματα συνεργασίας, 
δικτύωσης αλλά και εισαγωγής της κουλτούρας της καινοτομίας σε όλο το φάσμα 
των κυπριακών επιχειρήσεων του γεωργικού και αγροδιατροφικού τομέα. Πρόσθετα 
η ανάγκη συνεχούς κατάρτισης και ενημέρωσης των παραγωγών και η ανάπτυξη 
και  ενίσχυση των δεξιοτήτων τους αποτελούν επίσης βασικές διαρθρωτικές 
αλλαγές που χρειάζεται ο τομέας.
Η μειωμένη συμμετοχή των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα σε προγράμματα 
καινοτομίας  αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα, κάτι το οποίο το νέο ΠΑΑ επιχειρεί με 
σημαντικές παρεμβάσεις να αντιμετωπίσει. Η ετοιμασία των Μέτρων βασίστηκε 
στην αναγκαιότητα σύζευξης της γεωργικής καινοτομίας με τις ανάγκες του 
αγροδιατροφικού τομέα, στην ανάγκη ανάπτυξης και ενίσχυσης των φορέων 
σύζευξης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγή καθώς και 
στην ανάγκη προώθησης της καινοτομίας στη γεωργία και τη βιομηχανία τροφίμων. 
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η χρονική περίοδος θεωρείται κατάλληλη για την 
ανάπτυξη κουλτούρας οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας, ώστε η 
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων να ενδυναμωθεί.
Σε ότι αφορά στην κλιματική αλλαγή και την ανάγκη προσαρμογής στις νέες 
συνθήκες που δημιουργούνται, έχει καταγραφεί και αναδειχτεί η άμεση ανάγκη 
αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών τόσο λαμβάνοντας υπόψη τις υδατικές ανάγκες 
και την παραγωγικότητά τους, στα πλαίσια των ξηροθερμικών συνθηκών και της 
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έλλειψης νερού. Λαμβάνοντας υπόψη τα υπό αναφορά δεδομένα και σε μια 
προσπάθεια αντιμετώπισης των αδυναμιών που εντοπίζονται το νέο Πρόγραμμα 
προβλέπει της εισαγωγή νέων προσεγγίσεων και μεθόδων. Η πιλοτική δοκιμή σε ότι 
αφορά νέες ποικιλίες ή τροποποίηση γηγενών ποικιλιών με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος και στην 
προσαρμογή στις αλλαγές αυτές. Πρόσθετα η υιοθέτηση νέων συστημάτων 
καλλιέργειας και η ανάπτυξη μεθόδων και τεχνολογίας γεωργικής δραστηριότητας 
σε ορεινές περιοχές θα έχουν θετικά αποτελέσματα στην όλη προσπάθεια.
Σημειώνεται ότι έπειτα από σχόλιο του Αξιολογητή ο αρμόδιο Κλάδος του Τμήματος 
Γεωργίας (Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών) βρίσκεται σε διαδικασία δημιουργίας ενός 
μητρώου ερευνητικών έργων σε συνεργασία με άλλους φορείς του δημοσίου. Το 
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, θα έχει την 
αρμοδιότητα της διαχείρισης ειδικής πλατφόρμας επικοινωνίας και διάχυσης 
πληροφόρησης για θέματα έρευνας και καινοτομίας.
Τέλος σημειώνεται ότι τα επενδυτικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης αποδίδουν μεγάλη σημασία στην υποστήριξη επενδύσεων που 
βασίζονται στην καινοτομία και σε προηγμένη τεχνολογία.
Περιβάλλον

Η αποκατάσταση και διατήρηση της δομής και λειτουργικότητας των 
οικοσυστημάτων και κατ’ επέκταση η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί 
πρωταρχικό στόχο των βασικών περιβαλλοντικών μέτρων Μ08, Μ10 & Μ12, ενώ 
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων διαδραματίζουν και τα Μέτρα 
Μ01 & Μ16.
Η ετοιμασία του Νομικού Πλαισίου που προβλέπει τις υποχρεώσεις των γεωργών 
σχετικά με την γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών του Δικτύου «Natura 
2000», δίνει τη δυνατότητα επιδότησης ευεργετικών δράσεων προς την κατεύθηνση 
αυτή  (Μ12) για πρώτη φορά, μέσα από το ΠΑΑ 2014-2020 . Αυτό αναμένεται ότι θα 
συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων αυτών με δράσεις όπως η 
διατήρηση μέρους της σοδιάς για σκοπούς τροφοληψίας από την άγρια πανίδα και η 
διατήρηση αθέριστων τεμαχίων από σιτηρά κατά την περίοδο φωλεοποίησης, 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάκαμψη και διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Η υλοποίηση των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων του μέτρου Μ10 θα συμβάλει 
σημαντικά στην δημιουργία μικροενδιαιτημάτων εντός αλλά και περιμετρικά των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων ενώ θα δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης μεγαλύτερης 
ποικιλότητας όσον αφορά την αυτοφυή χλωρίδα. Ως συνέπεια της ποικιλότητας σε 
χλωριδικά είδη, έχουμε μεγαλύτερη ποικιλομορφία σε τύπους οικοτόπων και 
αριθμούς ειδών πανίδας, τα  οποία βρίσκουν πιο εύκολα τροφή και κάλυψη. 
Ταυτόχρονα, οι δράσεις του Μ08 όπως η δημιουργία υποστηρικτικών έργων για 
δημιουργία καταφυγίων αλλά και ο έλεγχος των χωροκατακτητικών αλλόχθονων 
ειδών θα συμβάλει θετικά στην εγκατάσταση ζωικών και φυτικών οργανισμών, αλλά 
και στην ανάκαμψη υποβαθμισμένων τύπων οικοτόπων και οικοσυστημάτων.
Επιπλέον, μέσα από τις δράσεις του Μ16, δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής 
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πιλοτικών ερευνητικών εφαρμογών για επίλυση προβλημάτων σε θέματα 
βιοποικιλότητας και προστασάις του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στην 
αρμονικότερη συνύπαρξη γεωργίας και βιοποικιλότητας.
Μέσα από τα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 γίνεται μια προσπάθεια προστασίας αλλά 
και σωστής διαχείρισης των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού, αποσκοπώντας στην 
μείωση των επιπτώσεων του φαινομένου των χαμηλών βροχοπτώσεων στη γεωργία 
καθώς δημιουργούνται μείζονα προβλήματα λειψυδρίας και έχουν αντίκτυπό τόσο 
στην παραγωγή όσο και στην διατήρηση των καλλιεργειών.
Στα πλαίσια της μηχανικής αντιμετώπισης των ζιζανίων αντί της χημικής 
ζιζανιοκτονίας (Μ10) σε όλες τις κύριες καλλιέργειες περιλαμβάνεται και η συνήθης 
πρακτική της ενσωμάτωσης στο έδαφος ή της επιφανειακής κάλυψης του εδάφους. 
Αυτό μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην μείωση της εξάτμισης ενώ ταυτόχρονα  
βελτιώνει και την ικανότητα συγκράτησης υγρασίας από τα εδάφη.
Οι δράσεις του Μ08 οι οποίες έχουν σημαντική συμβολή στην αύξηση της 
εδαφοκάλυψης μέσω της προώθησης και σωστής διαχείρισης των δασικών 
εκτάσεων, έχουν καθοριστικό ρόλο στην απορρόφηση και συγκράτηση μετεωρικών 
κατακρημνισμάτων από το έδαφος. Αυτό οφείλεται στη μείωση της ταχύτητας ροής 
της βροχής από την κόμη των δένδρων, δίνοντας περισσότερο χρόνο στο έδαφος για 
να δεσμεύσει την υγρασία.
Σημαντικό ρόλο όμως για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γεωργών όσον 
αφορά τη σωστή και ενδεδειγμένη χρήση των λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, αναμένεται να διαδραματίσουν οι δράσεις μεταφοράς δράσεων και 
ενημέρωσης (Μ01).
Επιπλέον, μέσα από τις δράσεις του Μ16, δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής 
πιλοτικών εφαρμογών για επίλυση προβλημάτων σε θέματα εξοικονόμησης και 
σωστής διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
Για την καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής των παρεμβάσεων αυτών και την 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει υιοθετηθεί η σύσταση του 
Αξιολογητή (ΣΜΕΕΠ) για την δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020. Το σύστημα βασίζεται στην 
ετοιμασία διετών εκθέσεων στις οποίες θα καταγράφονται οι μεταβολέ των δεικτών 
που περιλαμβάνονται στο Indicators Plan αλλά και επιπρόσθετων δεικτών που έχουν 
προταθεί. 
Κλιματική αλλαγή

Η διάβρωση των εδαφών αποτελεί σημαντικό παράγοντα υποβάθμισης της 
παραγωγικότητας και λειτουργικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των 
φυσικών εκτάσεων γης, ενώ έχει προκαλέσει ιδιαίτερους προβληματισμούς ως 
φαινόμενο και στα πλαίσια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
Η βελτίωση στη διαχείριση των εδαφών προωθείται με την χρήση εκτατικότερων 
καλλιεργητικών μεθόδων αντιμετώπισης των ζιζανίων όπως η μηχανική κατεργασία 
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και ενσωμάτωση στο έδαφος. Η μείωση εφαρμογής φυτοπροστατευτικών 
σκευασμάτων βελτιώνει την οργανική και χημική σύσταση του εδάφους ενώ 
ταυτόχρονα μειώνει και τις ανάγκες λίπανσης και άρδευσης.
Η προώθηση της μηχανικής αντιμετώπισης των ζιζανίων αντί της χημικής 
ζιζανιοκτονίας (Μ10) σε όλες τις κύριες καλλιέργειες, αναμένεται να συμβάλει 
σημαντικά στην μείωση απορροών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα και στην καλή οικολογική κατάσταση διατήρησης των επιφανειακών 
υδάτων και υπόγειων υδάτων.
Η σωστή ενημέρωση και η εκπαίδευση των καλλιεργητών για εφαρμογή 
εξειδικευμένων καλλιεργητικών πρακτικών σε εδάφη με υψηλό κίνδυνο διάβρωσης, 
μπορεί επίσης να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση 
της διάβρωσης. Οι δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης (Μ01), αναμένεται 
να συμβάλουν σημαντικά σε αυτό τον τομέα.
Μέσα από τα μέτρα του ΠΑΑ 2014 - 2020 γίνεται μια προσπάθεια προστασίας αλλά 
και σωστής διαχείρισης των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού, αποσκοπώντας στη 
μείωση των επιπτώσεων του φαινομένου των χαμηλών βροχοπτώσεων στη γεωργία 
καθώς δημιουργούνται μείζονα προβλήματα λειψυδρίας και έχουν αντίκτυπό τόσο 
στην παραγωγή όσο και στην διατήρηση των καλλιεργειών.
Στα πλαίσια της μηχανικής αντιμετώπισης των ζιζανίων αντί της χημικής 
ζιζανιοκτονίας (Μ10) σε όλες τις κύριες καλλιέργειες περιλαμβάνεται και η συνήθης 
πρακτική της ενσωμάτωσης στο έδαφος ή της επιφανειακής κάλυψης του εδάφους. 
Αυτό μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην μείωση της εξάτμισης ενώ ταυτόχρονα  
βελτιώνει και την ικανότητα συγκράτησης υγρασίας από τα εδάφη.
Στο Mέτρο των επενδύσεων (Μ04), έχουν περιληφθεί αρκετές επιλέξιμες δράσεις, οι 
οποίες αποσκοπούν στη σωστή διαχείριση και εξοικονόμηση νερού, όπως π.χ. οι 
υδατοδεξαμενές συλλογής όμβριων υδάτων. Πέραν αυτών, έχει σχεδιαστεί η 
κατασκευή αγωγών διακλάδωσης ανακυκλωμένου νερού καθώς και άλλων έργων 
υποδομής για επίτευξη εξοικονόμησης ποσοτήτων νερού στους υπογείους 
υδροφορείς.
Σημαντικό ρόλο όμως για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γεωργών όσον 
αφορά την σωστή και ενδεδειγμένη χρήση νερού, αναμένεται να διαδραματίσουν οι 
δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης (Μ04). Μέσα από αυτές τις δράσεις θα 
γίνεται πλήρης ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τις υποχρεώσεις και τα 
πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ορθολογική χρήση, βοηθώντας έτσι 
σημαντικά στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης γύρω 
από το θέμα. Επιπλέον, μέσα από τις δράσεις του Μ16, δίνεται η δυνατότητα 
εφαρμογής πιλοτικών ερευνητικών εφαρμογών για επίλυση προβλημάτων σε θέματα 
εξοικονόμησης και σωστής διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
Η μείωση των εκπομπών αμμωνίας και αερίων Θερμοκηπίου είναι ένας παράγοντας 
ο οποίος έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά τους σχεδιασμούς του ΠΑΑ 2014 - 2020. 
Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου έχει γίνει σημαντική προσπάθεια 
περιορισμού και τροποποίησης των δραστηριοτήτων που έχουν σημαντική συμβολή 



167

στην παραγωγή των αερίων αυτών.
Σχετικά με τον τομέα των επενδύσεων (Μ04), γίνεται προώθηση της κατασκευής 
υποδομών διαχείρισης, εκμετάλλευσης ή/ και ανακύκλωσης των γεωργικών και 
κτηνοτροφικών αποβλήτων μειώνοντας την έκλυση αμμωνίας και αερίων 
θερμοκηπίου και επαναχρησιμοποίηση τους ως βελτιωτικά εδάφους.
Επίσης σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γεωργών για τη 
σωστή και ενδεδειγμένη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αποσκοπώντας 
στην μείωση έκλυσης σε αμμωνίας και αέρια θερμοκηπίου αναμένεται να 
διαδραματίσουν οι δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης (Μ01). Μέσα από 
αυτές τις δράσεις θα γίνεται πλήρης ενημέρωση των γεωργών για τις δυνατότητες 
μείωσης εκπομπών που προκύπτουν από την ορθολογική διαχείριση των 
καλλιεργειών τους, βοηθώντας έτσι σημαντικά στην απόκτηση περιβαλλοντικής 
συνείδησης και ευαισθητοποίησης γύρω από το θέμα.
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5.4. A summary table of the intervention logic showing the priorities and focus areas selected for the RDP, 
the quantified targets, and the combination of measures to be used to achieve them, including the planned 
expenditure (table automatically generated from the information provided in sections 5.2 and 11)

Priority 1

Focus 
Area Target indicator name

Target 
value 2023

Planned 
expenditure

Combinati
on of 

measures

1A
T1: percentage of expenditure under Articles 14, 15 and 35 of Regulation 
(EU) No 1305/2013 in relation to the total expenditure for the RDP (focus 
area 1A)

2.05% M01, M16

1B
T2: Total number of cooperation operations supported under the 
cooperation measure (Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013) (groups, 
networks/clusters, pilot projects…) (focus area 1B)

40.00 M16

1C T3: Total number of participants trained under Article 14 of Regulation (EU) 
No 1305/2013 (focus area 1C) 2,800.00 M01

Priority 2

Focus 
Area Target indicator name Target 

value 2023
Planned 

expenditure
Combinati

on of 
measures

2A T4: percentage of agricultural holdings with RDP support for investments in 
restructuring or modernisation (focus area 2A) 1.88% 17,020,000.

00
M01, M04, 

M16
2B T5: percentage of agricultural holdings with RDP supported business 

development plan/investments for young farmers (focus area 2B) 0.77% 26,930,000.
00

M01, M04, 
M06

Priority 3

Focus 
Area Target indicator name Target 

value 2023
Planned 

expenditure
Combinati

on of 
measures

T6: percentage of agricultural holdings receiving support for participating 
in quality schemes, local markets and short supply circuits, and producer 
groups/organisations (focus area 3A)

4.12%
3A

ποσοστό μονάδων ζωϊκού κεφαλάιου αιγοπροβάτων που λαμβάνουν 
ενίσχυση στο πλαίσιο του Μ14 (%) 20.60%

14,850,000.
00

M01, M03, 
M09, M14, 

M16

Priority 4

Focus 
Area Target indicator name Target 

value 2023
Planned 

expenditure
Combinati

on of 
measures

4A 
(agri)

T9: percentage of agricultural land under management contracts 
supporting biodiversity and/or landscapes (focus area 4A) 9.06%

4B 
(agri)

T10: percentage of agricultural land under management contracts to 
improve water management (focus area 4B) 9.00%

4C 
(agri)

T12: percentage of agricultural land under management contracts to 
improve soil management and/or prevent soil erosion (focus area 4C) 20.64%

109,100,992
.00

M01, M10, 
M11, M12, 
M13, M16

4A 
(forestr

y)
T8: percentage of forest/other wooded area under management contracts 
supporting biodiversity (focus area 4A) 7.76%

4B 
(forestr

y)
T11: percentage of forestry land under management contracts to improve 
water management (focus area 4B) 7.76%

4C 
(forestr

y)
T13: percentage of forestry land under management contracts to improve 
soil management and/or prevent soil erosion (focus area 4C) 7.76%

3,000,000.0
0 M08

Priority 5
Focus 
Area Target indicator name Target 

value 2023
Planned 

expenditure
Combinati

on of 
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measures
5A T14: percentage of irrigated land switching to more efficient irrigation 

system (focus area 5A) 41.37% 13,962,543.
00

M01, M04, 
M10, M16

T15: Total investment for energy efficiency (€) (focus area 5B)
5B Αριθμός έργων που σχετιζονται με την αύξηση της αποδοτικότητας της 

χρήσης ενέργειας  (Αριθμός έργων) 3.00 300,000.00 M01, M16

5C T16: Total investment in renewable energy production (€) (focus area 5C) 10,000,000
.00

4,000,000.0
0 M04

5D T17: percentage of LU concerned by investments in live-stock management 
in view of reducing GHG and/or ammonia emissions (focus area 5D) 7.47% 2,050,000.0

0
M01, M04, 

M10
T19: percentage of agricultural and forest land under management 
contracts contributing to carbon sequestration and conservation (focus 
area 5E)

0.60%5E
Αριθμός έργων πρόληψης και αποκατάστασης πυρκαγιών (number) 80.00

4,986,465.0
0

M01, M08, 
M10

Priority 6

Focus 
Area Target indicator name Target 

value 2023
Planned 

expenditure
Combinati

on of 
measures

6A T20: Jobs created in supported projects (focus area 6A) 100.00 15,000,000.
00 M04

T21: percentage of rural population covered by local development 
strategies (focus area 6B) 11.55%
T22: percentage of rural population benefiting from improved 
services/infrastructures (focus area 6B) 46.19%6B

T23: Jobs created in supported projects (Leader) (focus area 6B) 20.00

26,900,000.
00 M07, M19

6C T24: percentage of rural population benefiting from new or improved 
services/infrastructures (ICT) (focus area 6C) 46.19% 600,000.00 M07
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5.5. A description of the advisory capacity to ensure adequate advice and support for the regulatory 
requirements and for actions related to innovation to demonstrate the measures taken as required in Article 
8(1)(c)(vi) of Regulation (EU) No 1305/2013

Η διαθεσιμότητα και η επαρκής συμβουλευτική ικανότητα στις κανονιστικές 
απαιτήσεις  καθώς και στις δράσεις που σχετίζονται με την καινοτομία θα 
διασφαλιστεί τόσο μέσω των δομών της Διαχειριστικής Αρχής όσο και μέσω των 
δομών της αρμόδιας υπηρεσίας του Τμήματος Γεωργίας για παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών προς τους αγρότες. Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και το Εθνικό 
Αγροτικό Δίκτυο.
Όσον αφορά την ενημέρωση του αγροτικού κόσμου για θέματα που εμπίπτουν από 
τους κανονισμούς για την αγροτική ανάπτυξη  την ευθύνη για τον προγραμματισμό, 
τον συντονισμό και την παρακολούθηση θα έχει η Υπηρεσία/Κλάδος των Γεωργικών 
Εφαρμογών που υπάγεται στο Τμήμα Γεωργίας. Σημειώνεται ότι στις δομές του 
Κλάδου Γεωργικών Εφαρμογών υπάγεται και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο.
Ο Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών είναι ο κύριος πάροχος γεωργικών συμβουλών 
προς τους αγρότες. Τόσο η μακροχρόνια σχέση με τους παραγωγούς όσο και η 
διαχρονική στήριξη και βελτίωση των επιδόσεων του τομέα μέσα από καινοτομίες οι 
οποίες προωθούνταν μέσω του δικτύου των γεωργικών εφαρμογών, έχουν 
καταξιώσει τις γεωργικές εφαρμογές σε κάθε παραγωγό και μέχρι σήμερα 
προσφέρονται οι άρτιες αυτές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια του 
νησιού.
Την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα 
όπως η καινοτομία, σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των επιπτώσεων της 
οικονομικής κρίσης αλλά και του έντονου εξωτερικού ανταγωνισμού στον 
γεωργοκτηνοτροφικό τομέα και στην οικονομία γενικότερα. Στοχευμένα μέτρα που 
θα εστιάζονται σε καινοτόμες έρευνες και επενδύσεις, εισαγωγή νέων στο 
επάγγελμα και μέτρα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του νησιού, βρίσκονται ψηλά στις 
προτεραιότητες.
Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα Γεωργίας ως Αρμόδιο Τμήμα στο σχεδιασμό και 
υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων αλλά και γεωργικών εφαρμογών που 
περιλαμβάνουν συμβουλές, εκπαιδεύσεις, ενημερωτικές εκστρατείες και άλλες 
προωθητικές μεθόδους μέσω περιοδικών και ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων  έχει 
αρχίσει ήδη δυναμικά να ενημερώνει τόσο τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και το 
προσωπικό που καθημερινά είναι σε επαφή με τον αγροτικό κόσμο σε ότι αφορά τα 
μέτρα την καινοτομίας καθώς και για τις υποχρεώσεις των δικαιούχων για τα 
 Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Στενή επαφή και συνεργασίες έχουν ήδη αναπτυχθεί και μέσα από το Εθνικό 
Αγροτικό Δίκτυο και τα μέλη του, αλλά και μεταξύ ερευνητικών κέντρων και άλλων 
εμπλεκομένων φορέων στη σημασία που πρέπει να δοθεί σε καινοτόμα έργα και σε 
άλλες  πρωτοβουλίες συνεργασίας γενικότερα.
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Η δομή των γεωργικών εφαρμογών στη Κύπρο αποτελείται από την κεντρική 
υπηρεσία με τον Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών, ο οποίος συντονίζει την εκπόνηση 
του ετήσιου προγράμματος, τους τεχνικούς κλάδους οι οποίοι προσφέρουν την 
εμπειρογνωμοσύνη στα θέματα της αρμοδιότητάς τους, τα έξι κατά τόπους 
Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.
Μέσα από μια διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης των προβλημάτων Παγκύπρια 
μέσω εξειδικευμένων ομάδων εργασίας στις οποίες συμμετέχουν Λειτουργοί από 
τους Κλάδους, τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και το Ινστιτούτο Γεωργικών 
Ερευνών, καταρτίζεται ένας κατάλογος με τα θέματα προτεραιότητας που χρήζουν 
άμεσων παρεμβάσεων και επίλυσης. Ο κατάλογος αυτός μέσα από το νέο 
πρόγραμμα θα μπορεί να αποτελεί βάση για μετέπειτα εφαρμοσμένη έρευνα που 
ίσως καταλήξει σε καινοτομία.
Πρόσθετα μέσα από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο ετοιμάζεται και επικοινωνιακό πλάνο 
για το ΠΑΑ 2014 - 2020 σε ότι αφορά τα διάφορα μέτρα συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων της καινοτομίας και της συνεργασίας.
Τόσο η δομή των Γεωργικών Εφαρμογών με την προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω 
αλλά και αντίστροφα, με τη διάδοση των αναγκών και της γνώσης στους 
παραγωγούς, βοηθά στην αμεσότερη, και αποτελεσματική διάδοση των θεμάτων 
καινοτομίας.
Άμεσα μετά την έγκριση των σχετικών μέτρων προγραμματίζεται μια ευρεία 
ενημερωτική καμπάνια τόσο για τους Λειτουργούς που παρέχουν συμβουλές όσο και 
προς όλους τους εμπλεκόμενους ώστε η εφαρμογή και εκπλήρωση των στόχων του 
μέτρου να είναι αποτελεσματική και επιτυχής. Σημειώνεται ότι το δίκτυο γεωργικών 
συμβούλων του Τμήματος Γεωργίας στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία Λευκωσίας, 
Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου και Πιτσιλιάς διαθέτουν συνολικά 47 
Περιοδεύοντες Λειτουργούς καθώς και 70 άτομα υποστηρικτικό τεχνικό προσωπικό 
ενώ κεντρικά οι αρμόδιοι Κλάδοι διαθέτουν άρτια καταρτισμένο προσωπικό στα 
εξειδικευμένα θέματα των διαφόρων καλλιεργειών αλλά και κτηνοτροφίας. Όλοι οι 
πιο πάνω θα εμπλακούν άμεσα στη διάδοση θεμάτων καινοτομίας και πρόσθετα 
προγραμματίζονται και κατά τόπους ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις ώστε η όλη 
εφαρμογή του μέτρου να είναι επιτυχής.
Στη διάρκεια των προσεχών μηνών πρόκειται να ετοιμαστεί λεπτομερές πλάνο 
ενεργειών και σχέδιο δράσης το οποίο θα περιλαμβάνει χρονοδιαγράμματα και 
παραδοτέα στην υλοποίηση των πιο πάνω. Πιο συγκεκριμένα θα ετοιμαστούν 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

• Ετοιμασία ενημερωτικού οδηγού για την ενημέρωση σε ότι αφορά το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και πιο αναλυτικο οδηγό για  
συμμετοχή στο μέτρο της συνεργασίας.

• Λεπτομέρειες σε ότι αφορά την διαδικασία σύστασης και λειτουργίας 
επιχειρησιακής ομάδας για συμμετοχή στο Μέτρο της καινοτομίας, μέσα από 
τα μέλη του ΕΑΔ.

• Συνεχής επικοινωνία με άλλα Κ.Μ. σε ότι αφορά προώθηση προγραμμάτων 
συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών και καινοτόμων έργων και 
προσεγγίσεων.
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• Συνεργασίες με υφιστάμενες ομάδες εμπειρογνωμόνων και άλλων φορέων.
• Ενημέρωση και προώθηση επικοινωνιακών και ενημερωτικών δράσεων στην 

προώθηση της ιδέας της καινοτομίας και της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα 
του Γεωργικού τομέα

• Εκπαίδευση Συμβούλων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, Ερευνητών, τοπικών 
αρχών, Τοπικών Ομάδων Δράσης, οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών και 
άλλων εμπλεκομένων για τα θέματα της καινοτομίας.

• Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα, άρθρα σε περιοδικά και άλλα 
έντυπα μέσα, κυκλοφορία του ενημερωτικού δελτίου του ΕΑΔ, που να 
ενημερώνουν για τα μέτρα του Προγράμματος και τις προοπτικές της 
καινοτομίας στον αγροτικό χώρο με παρουσίαση παραδειγμάτων και έργων 
τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

• Διοργάνωση συνεδρίου για παρουσιάση των κανονιστικών απαιτήσεων στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Αναφορικά με τη στήριξη της καινοτομίας ειδική ομάδα συστάθηκε στις δομές του 
κλάδου Γεωργικών Εφαρμογών για παρακολούθηση του θέματος. Από τον περασμένο 
Οκτώβριο, ειδική ομάδα Λειτουργών και ερευνητών βρίσκεται σε επαφή για στήριξη 
της καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες, τα αποτελέσματα 
της εκ των προτέρων αξιολόγησης του προγράμματος 2014-2020, τη μελέτη της 
έξυπνης εξειδίκευσης για την Κύπρο, το πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020 καθώς και 
της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ Κύπρου και Ένωσης. Μέσα από τις 
αδυναμίες, ευκαιρίες, και συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ο τομέας της 
Γεωργίας στην Κύπρο έχουν επιλεγεί για εστίαση σχετικές θεματικές ενότητες οι 
οποίες θα προωθούνται για καινοτόμες δράσεις μέσα από το ΠΑΑ.  Η ομάδα 
εργασίας βρίσκεται σε επαφή και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες 
χειρίζονται αντίστοιχα μέτρα και θα μπορούσαν μελλοντικά να βοηθήσουν στην 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Μέτρου.
Στην όλη προσπάθεια στήριξης της καινοτομίας αλλά και διάδοσής της, το ΕΑΔ, θα 
κληθεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην όλη προετοιμασία και διαδικασία. 
Ήδη με την έγκριση του ΠΑΑ, θα αρχίζει μία έντονη προσπάθεια προσέλκυσης 
ενδιαφερομένων και σύστασης επιχειρησιακών ομάδων, καθώς και επαφής με άλλα 
Κ.Μ. για πραγματοποίηση διακρατικών συνεργασιών. Η πρώτη επαφή με τους 
εμπλεκόμενους προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και αναμένεται ότι αυτό θα ενταθεί με 
πολύ θετικά αποτελέσματα στον γεωργικό τομέα της Κύπρο.
Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο θα έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό και τον 
συντονισμό για τη διασφάλιση της επαρκούς συμβουλευτικής ικανότητας στις 
κανονιστικές απαιτήσεις για τους Λειτουργούς τόσο της Διαχειριστικής Αρχής, του 
Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και των Μονάδων Εφαρμογής.
Πιο συγκεκριμένα υπό την αιγίδα του ΕΑΔ θα πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων:

• Ενημερωτικές ημερίδες στις οποίες θα συμμετέχουν οι εμπλεκόμενοι 
Λειτουργοί σχετικές με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις της Αγροτικής 
Ανάπτυξης

• Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα που άπτονται των κανονισμών.
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• Διοργάνωση ομάδων εργασίας για ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για τις 
κανονιστικές υποχρεώσεις που διέπουν την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση του Προγράμματος.

• Ενημερώσεις για θέματα δημοσιών συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων
Στο πλαίσιο της ετοιμασίας του ετήσιου προγράμματος δράσης του Εθνικού 
Αγροτικού Δικτύου οι Λειτουργοί που εμπλέκονται με την εφαρμογή του 
Προγράμματος θα καλούνται να υποβάλουν τις ανάγκες τους σε εκπαίδευση για να 
συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα του επόμενου έτους.
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6. ASSESSMENT OF THE EX-ANTE CONDITIONALITIES

6.1. Additional information

Ο συντονισμός της αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής των εκ των προτέρων 
αιρεσιμοτήτων πραγματοποιείται από την Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. 
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6.2.  Ex-ante conditionalities

Applicable 
ex-ante 

conditional
ity at 

national 
level

Applicable 
ex-ante 

conditionalit
y fulfilled: 

Yes/No/Parti
ally

Assessment of its fulfilment Priorities/F
ocus Areas

Measur
es

P3.1) Risk 
prevention 
and risk 
managemen
t: the 
existence of 
national or 
regional 
risk 
assessment
s for 
disaster 
managemen
t taking into 
account 
climate 
change 
adaptation

no

Η Εθνική Εκτίμηση Κινδύνου αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε 
συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα, προτίθεται να προβεί στην προκήρυξη ευρωπαϊκού διαγωνισμού μέσα στο Β΄ Εξάμηνο 2014, για την ανάθεση σε εμπειρογνώμονες 
της ετοιμασίας σχετικής μελέτης για το θέμα. Ήδη, το έγγραφο προσφοράς έχει κατατεθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα προσφορών της Κύπρου για ευρωπαϊκούς 
διαγωνισμούς, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχόλια/ερωτήσεις/ παρατηρήσεις. 3A M04

P4.1) Good 
Agricultural 
and 
Environmen
tal 
Conditions 
(GAEC): 
standards 
for good 
agricultural 
and 
environmen
tal 
condition of 
land 
referred to 
in Chapter I 
of Title VI of 
Regulation 
(EU) No 
1306/2013 
are 
established 
at national 
level

yes Επισυνάπτονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 P4 M10, 
M11

P4.2) 
Minimum 
requirement
s for 
fertilisers 
and plant 
protection 
products: 

yes Επισυνάπτονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 P4 M10, 
M11
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minimum 
requirement
s for 
fertilisers 
and plant 
protection 
products 
referred to 
in Article 28 
of Chapter I 
of Title III of 
Regulation 
(EU) No 
1305/2013 
are defined 
at national 
level

P4.3) Other 
relevant 
national 
standards: 
relevant 
mandatory 
national 
standards 
are defined 
for the 
purpose of 
Article 28 of 
Chapter I of 
Title III of 
Regulation 
(EU) No 
1305/2013

yes Όπου ισχύουν γίνονται ειδικές αναφορές στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 P4 M11, 
M10

P5.1) 
Energy 
efficiency: 
actions 
have been 
carried out 
to promote 
cost 
effective 
improveme
nts of 
energy end 
use 
efficiency 
and cost 
effective 
investment 
in energy 
efficiency 
when 
constructin
g or 
renovating 
buildings.

yes

Για σκοπούς συμμόρφωσης με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ, η Κυπριακή Κυβέρνηση εξέδωσε τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (τροποποιητικό) 
Νόμο του 2012 (Ν.210(Ι)/2012), ο οποίος καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, το μεθοδολογικό πλαίσιο για τον υπολογισμό της ενεργειακής 
απόδοσης (σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) Αρ. 244/2012) και τις πρόνοιες για πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και διαμερισμάτων.
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlperformance_gr/dmlperformance_gr?OpenDocument

Ο Υπολογισμός των Ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίου στα οικονομικά βέλτιστα επίπεδα, έχει υποβληθεί στην ΕΕ τον Απρίλιο του 2013. Την έκθεση 
με τα αποτελέσματα του υπολογισμού και τις παραδοχές  χρησιμοποιήθηκαν μπορούν να βρεθούν στους ακόλουθος συνδέσμους:
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/6E84927174274B7AC22575AD002C8BB7/$file/Calculations%20for%20setting%20the%20minimum%20energy%20performance%20req
uirements%20at%20cost%20optimal%20leves.pdf
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/doc/cy_cost-optimal_2013_en.zip

5B, 5D, 5C, 
5E, 5A

M11, 
M10

P5.2) Water 
sector: the 
existence of 
a) a water 
pricing 
policy which 

no
Οι υποχρεώσεις με βάση  το άρθρο 9 της Οδηγίας περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ θα πληρούνται με την εφαρμογή των περί Τιμολόγησης και Μηχανισμών Ανάκτησης του 
κόστους των Υπηρεσιών Νερού Κανονισμών Κ.Δ.Π.28/2014, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 28/2/2014. Στόχος των Κανονισμών είναι η 
εφαρμογή ομοιόμορφης πολιτικής τιμολόγησης νερού παγκύπρια.
Οι Κανονισμοί ορίζουν τις αρχές που θα διέπουν την τιμολόγηση νερού για τις διάφορες χρήσεις. Ο υπολογισμός του κόστους υπηρεσιών νερού (ύδρευση, άρδευση, 
αποχέτευση και χρήση ανακυκλωμένου νερού) λαμβάνει υπόψη όλες τις χρήσεις νερού, περιλαμβανομένης της άρδευσης γηπέδων γκολφ, και τις επιπτώσεις για την 

5A
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provides 
adequate 
incentives 
for users to 
use water 
resources 
efficiently 
and b) an 
adequate 
contribution 
of the 
different 
water uses 
to the 
recovery of 
the costs of 
water 
services at a 
rate 
determined 
in the 
approved 
river basin 
managemen
t plan for 
investment 
supported 
by the 
programme
s.

ανάπτυξη σταυροειδών επιδοτήσεων που οδηγούν σε στρέβλωση των τιμών. Ο υπολογισμός του περιβαλλοντικού κόστους λαμβάνει υπόψη τις διάφορες πηγές 
διάχυτης μόλυνσης (π.χ. λόγω οργανικού φορτίου, θρεπτικών, και ουσιών προτεραιότητας) και άλλους παράγοντες που δυνατόν να προκαλούν επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. 

P5.3) 
Renewable 
energy: 
actions 
have been 
carried out 
to promote 
the 
production 
and 
distribution 
of 
renewable 
energy 
sources

yes 5B M04

P6.1) Next 
Generation 
Network 
(NGN) 
Infrastructu
re : the 
existence of 
national or 
regional 
NGA Plans 
which take 
account of 
regional 
actions in 
order to 
reach the 
Union high 
speed 
Internet 
access 
targets, 

no Το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικότητας έχει καταρτιστεί και ενσωματωθεί στην Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένου ενός Εθνικού Σχεδίου Δικτύων 
Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA) το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016. 6C M07
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focusing on 
areas where 
the market 
fails to 
provide an 
open 
infrastructu
re at an 
affordable 
cost and of 
a quality in 
line with the 
Union 
competition 
and State 
aid rules 
and to 
provide 
accessible 
services to 
vulnerable 
groups

G1) Anti-
Discriminati
on: the 
existence of 
administrati
ve capacity 
for the 
implementa
tion and 
application 
of Union 
anti 
discriminati
on law and 
policy in the 
field of ESI 
Funds.

yes
Οι πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/43/EC καλύπτονται από τον περί  Ίσης Μεταχείρισης (Φυλετική ή Εθνοτική Καταγωγή)  Νόμο αρ. Ν.59(Ι)2004 εξαιρουμένων 
των προνοιών που αφορούν στην απασχόληση οι οποίες καλύπτονται από τον περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμο αρ. Ν.58(Ι)2004 στον 
οποίο τίθεται το πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση και στην εργασία. Πρόσθετα 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.

G2) Gender 
Equality: the 
existence of 
administrati
ve capacity 
for the 
implementa
tion and 
application 
of Union 
gender 
equality law 
and policy 
in the field 
of ESI 
Funds.

yes

Η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα εκπληρώνεται πλήρως.

Η προώθηση της ισότητας των φύλων και η προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας σε όλους τους τομείς της ζωής περιλαμβάνονται στο  Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
την Ισότητα των Φύλων 2007-2013. 

Το νέο  Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2014-2017 θα ετοιμαστεί από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας εντός του 2014. 

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.

Για 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.

Πρόσθετα 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.
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Οι αρμόδιες Αρχές για την ισότητα των φύλων θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο και θα συμμετέχουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή, Επιτροπή Συντονισμού και Επιτροπή 
Παρακολούθησης των Προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.  

G3) 
Disability: 
the 
existence of 
administrati
ve capacity 
for the 
implementa
tion and 
application 
of the 
United 
Nations 
Convention 
on the 
rights of 
persons 
with 
disabilities 
(UNCRPD) in 
the field of 
ESI Funds in 
accordance 
with Council 
Decision 
2010/48/E
C

yes

Η Εθνική Έκθεση για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες καταγράφει όλες τις υφιστάμενες νομοθεσίες, 
πολιτικές και δραστηριότητες που εφαρμόζονται στην Κύπρο για ικανοποίηση των απαιτήσεων της Σύμβασης.
Οι μηχανισμοί εφαρμογής και παρακολούθησης της Σύμβασης έχουν οριστεί με βάση Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ως εξής:
- Ως Κεντρικό Σημείο Επαφής ορίστηκε το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία,
- Ως Συντονιστικός Μηχανισμός ορίστηκε το Παγκύπριο Συμβούλιο Ατόμων με Αναπηρία,
- Ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός ορίστηκε ο Επίτροπος Διοικήσεως κα προστασίας ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2013-2015, εξειδικεύονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις προς ικανοποίηση των  αναγκών που 
εντοπίζονται στα πλαίσια της Εθνικής Έκθεσης.

Οι αρμόδιες Αρχές για την προστασία των ατόμων με αναπηρία θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο και θα συμμετέχουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή, Επιτροπή Συντονισμού 
και Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.  

G4) Public 
Procuremen
t: the 
existence of 
arrangemen
ts for the 
effective 
application 
of Union 
public 
procuremen
t law in the 
field of the 
ESI Funds.

yes

Οι Οδηγίες της ΕΕ (2004/17 και 2004/18 περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΣ) έχουν ήδη μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία (Νόμοι Αρ. 11 (Ι) του 2006 και Αρ. 12 (Ι) του 2006, 
αντίστοιχα).
www.treasury.gov.cy/ppd
Κατά την διενέργεια του ελέγχου για την έκδοση πιστοποιητικών συμβατότητας με τις δημόσιες συμβάσεις, χρησιμοποιούνται πίνακες Ελέγχου (checklists) για σκοπούς 
καθοδήγησης και ομοιομορφίας στον έλεγχο. Τέτοιοι πίνακες χρησιμοποιούνται για έγγραφα διαγωνισμού, έκδοση διορθωτικών εγγράφων, διαδικασία ανάθεσης και 
προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση.
Οι πίνακες ελέγχου είναι διαθέσιμοι στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.treasury.gov.cy/treasury/publicpro/ppro.nsf/all/715DD68E6BF5488FC2257547002BF0EE

G5) State 
Aid: the 
existence of 
arrangemen
ts for the 
effective 
application 
of Union 
State aid 
rules in the 
field of the 
ESI Funds.

yes

Οι Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμοι του 2001 μέχρι 2009:
http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/csac06_gr/csac06_gr?OpenDocument
Ο Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων είναι ανεξάρτητος κυβερνητικός αξιωματούχος, υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής όλων των ενισχύσεων που 
χορηγούνται και τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της σχετικής Νομοθεσίας. Ενεργεί επίσης ως ενδιάμεσος φορέας για την ταχεία και αποτελεσματική εκτέλεση 
των αποφάσεων ανάκτησης που εκδίδει η ΕΕ. 

G6) partially Η ευρωπαϊκή Οδηγία για ΕΠΑ εφαρμόζεται μέσω του Νόμου 140(Ι)/2005. Λόγω της πρόσφατης  τροποποίησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΠΑ, αναμένεται ότι θα αρχίσει 
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Environmen
tal 
legislation 
relating to 
Environmen
tal Impact 
Assessment 
(EIA) and, 
Strategic 
Environmen
tal 
Assessment 
(SEA): the 
existence of 
arrangemen
ts for the 
effective 
application 
of Union 
environmen
tal 
legislation 
related to 
EIA and 
SEA.

η διαδικασία τροποποίησης της εθνικής νομοθεσίας μόλις δημοσιοποιηθεί η Οδηγία. Εφαρμόζονται επίσης ρυθμίσεις για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας ΣΕΠΕ στην 
Κύπρο από το 2005 μέσω της εφαρμογής του Νόμου 102 Ι)/2005.
Περισσότερες λεπτομέρειες για την πλήρωση αυτού του κριτηρίου καταγράφονται στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, Παράρτημα ΙΙ, EAC 6.

G7) 
Statistical 
systems 
and result 
indicators: 
the 
existence of 
a statistical 
basis 
necessary 
to 
undertake 
evaluations 
to assess 
the 
effectivenes
s and 
impact of 
the 
programme
s. The 
existence of 
a system of 
result 
indicators 
necessary 
to select 
actions, 
which most 
effectively 
contribute 
to desired 
results, to 
monitor 
progress 
towards 
results and 
to 
undertake 
impact 
evaluation.

partially

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό 808/2014 της 17 Ιουλίου 2014 ο οποίος καθορίζει τους κανόνες για την εφαρμογή του Κανονισμού 1305/2013 
για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης η Γενική Αιρεσιμότητα 7 θεωρείται ως εκπληρωθείσα από την ΓΔ Γεωργίας λόγω της ύπαρξης του Κοινού Πλαισίου 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Επιτροπής. Πέραν τούτου για σκοπούς των λοιπών Επιχειρησιακών Ταμείων θα ληφθούν μια σειρά από περαιτέρω ενέργειες.
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Appl
icabl
e ex-
ante 
cond
ition
ality 

at 
natio
nal 

level

Crite
ria

Cri
teri
a 

ful
fill
ed 
(Y
es/
No
)

Reference (if fulfilled) [reference to the strategies, legal acts or other relevant documents] Assessment of its fulfilment

P3.1) 
Risk 
preve
ntion 
and 
risk 
mana
geme
nt: 
the 
existe
nce 
of 
natio
nal or 
regio
nal 
risk 
asses
smen
ts for 
disast
er 
mana
geme
nt 
takin
g into 
accou
nt 
clima
te 
chan
ge 
adapt
ation

P3.1.
a) A 
natio
nal or 
regio
nal 
risk 
asses
smen
t with 
the 
follo
wing 
eleme
nts 
shall 
be in 
place: 
A 
descri
ption 
of the 
proce
ss, 
meth
odolo
gy, 
meth
ods 
and 
non-
sensit
ive 
data 
used 
for 
risk 
asses
smen
t as 
well 
as of 
the 
risk-
based 
criteri
a for 
the 
priori

No

Η Εθνική Εκτίμηση Κινδύνου αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την 
Προσαρμογή στις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, 
σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα, προτίθεται να προβεί στην προκήρυξη 
ευρωπαϊκού διαγωνισμού μέσα στο Β΄ Εξάμηνο 2014, για την ανάθεση σε 
εμπειρογνώμονες της ετοιμασίας σχετικής μελέτης για το θέμα. Ήδη, το έγγραφο 
προσφοράς έχει κατατεθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα προσφορών της Κύπρου για 
ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν 
σχόλια/ερωτήσεις/ παρατηρήσεις.
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tisati
on of 
invest
ment;

P3.1.
b) A 
natio
nal or 
regio
nal 
risk 
asses
smen
t with 
the 
follo
wing 
eleme
nts 
shall 
be in 
place: 
A 
descri
ption 
of 
single
-risk 
and 
multi
-risk 
scena
rios;

No

Η Εθνική Εκτίμηση Κινδύνου θα λαμβάνει υπόψη την Εθνική Στρατηγική για την 
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
Περιγραφή της διαδικασίας, της μεθοδολογίας και των μη ευαίσθητου χαρακτήρα 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για εκτίμηση των κινδύνων, καθώς και των 
κριτηρίων, βάσει κινδύνων, ιεράρχησης των επενδύσεων.
Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί προνοεί την ανάπτυξη σεναρίων, την 
εκτίμηση της πιθανότητας πραγματοποίησης του κάθε σεναρίου, καθώς και την 
εκτίμηση των επιπτώσεων του κάθε σεναρίου. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων 
που γίνονται μετατρέπονται σε αριθμητική μορφή, προκειμένου να 
ποσοτικοποιηθούν, όπου είναι εφικτό, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 
κινδύνων. Τέλος, διαμορφώνεται ένα ολιστικό διάγραμμα με όλους τους 
κινδύνους που εξετάστηκαν, βάσει του οποίου καθορίζονται προτεραιότητες για 
τους κινδύνους προς αντιμετώπιση.

P3.1.
c) A 
natio
nal or 
regio
nal 
risk 
asses
smen
t with 
the 
follo
wing 
eleme
nts 
shall 
be in 
place: 
Takin
g into 
accou
nt, 
where 
appro
priate
, 
natio
nal 
clima
te 
chan
ge 
adapt

No

Η Εθνική Εκτίμηση Κινδύνου θα λαμβάνει υπόψη την Εθνική Στρατηγική για την 
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα στοιχεία:
(α) Περιγραφή των σεναρίων ενός μόνου και πολλαπλών κινδύνων
(β) Αξιολόγηση του αντίκτυπου για τα σενάρια κινδύνου που θα περιγραφούν
(γ) Αξιολόγηση της πιθανότητας να επισυμβεί ένα σενάριο
(δ) Συνολική αξιολόγηση του κινδύνου
(ε) Συγκριτική αξιολόγηση κινδύνων και ανάλυση ευαισθησίας.
Η μεθοδολογία προνοεί την ανάπτυξη σεναρίων, την εκτίμηση της πιθανότητας 
πραγματοποίησης του κάθε σεναρίου, καθώς και την εκτίμηση των επιπτώσεων 
του κάθε σεναρίου.
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ation 
strate
gies.

P4.1) 
Good 
Agric
ultura
l and 
Envir
onme
ntal 
Condi
tions 
(GAE
C): 
stand
ards 
for 
good 
agric
ultura
l and 
envir
onme
ntal 
condi
tion 
of 
land 
referr
ed to 
in 
Chapt
er I of 
Title 
VI of 
Regul
ation 
(EU) 
No 
1306
/201
3 are 
establ
ished 
at 
natio
nal 
level

P4.1.
a) 
GAEC 
stand
ards 
are 
defin
ed in 
natio
nal 
law 
and 
specif
ied in 
the 
progr
amm
es

Yes

www.moa.gov.cy/da
Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Μέτρα Προστασίας των Υπόγειων Νερών) Διάταγμα 
(Κ.Δ.Π. 45/1996).
Περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος 79(I)/ 2010
Περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο Ν13(I)/2004
Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, Διάταγμα Προστασίας Δέντρων 90/72

Τα πρότυπα ΚΓΠΣ είναι καθορισμένα και αποτελούν παράρτημα του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση 
Υπουργικού Συμβουλίου. Τα πρότυπα λαμβάνουν ευρείας δημοσιότητας τόσο 
μέσω των ενημερωτικών εντύπων που απευθύνονται σε όλους τους γεωργούς 
όσο και μέσω της ανάρτησης τους στις ιστοσελίδες των αρμοδίων υπηρεσιών 

P4.2) 
Mini
mum 
requir
emen
ts for 
fertili
sers 
and 
plant 
prote
ction 
produ
cts: 
mini
mum 
requir

P4.2.
a) 
Mini
mum 
requir
emen
ts for 
fertili
sers 
and 
plant 
prote
ction 
produ
cts 
referr
ed to 

Yes

Περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί του 2012 και το περί 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα, του 2013
Κανονιστική Διοικητική Πράξη 263/2007.

Η εθνική νομοθεσία που επιβάλλει ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι οι περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών 
Φαρμάκων Κανονισμοί του 2012 και το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
(Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα, του 2013 που εκδόθηκε στα πλαίσια 
υλοποίησης των σχετικών Κανονισμών.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το πιο πάνω Διάταγμα είναι ένα δυναμικό 
νομοθέτημα το οποίο προνοεί σταδιακή εφαρμογή των διαφόρων προνοιών και 
θα ανανεώνεται κάθε τουλάχιστον 5 χρόνια. Το παρόν Διάταγμα ισχύει για την 
πενταετία 2013-2017 κατά τη διάρκεια της οποίας δυνατόν να προκύψουν 
τροποποιήσεις στις απαιτήσεις ως προς την χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, με στόχο την περαιτέρω μείωση των επιπτώσεων από την εφαρμογή 
τους.  

Αναφορικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την χρήση λιπασμάτων, αυτές 
αποτυπώνονται στον Κώδικα Ορθής γεωργικής πρακτικής (Κανονιστική 
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emen
ts for 
fertili
sers 
and 
plant 
prote
ction 
produ
cts 
referr
ed to 
in 
Articl
e 28 
of 
Chapt
er I of 
Title 
III of 
Regul
ation 
(EU) 
No 
1305
/201
3 are 
defin
ed at 
natio
nal 
level

in 
Chapt
er I of 
Title 
III of 
Regul
ation 
(EU) 
No 
1305
/201
3 are 
specif
ied in 
the 
progr
amm
es;

Διοικητική Πράξη 263/2007). 

P4.3) 
Other 
releva
nt 
natio
nal 
stand
ards: 
releva
nt 
mand
atory 
natio
nal 
stand
ards 
are 
defin
ed for 
the 
purpo
se of 
Articl
e 28 
of 
Chapt
er I of 
Title 
III of 
Regul
ation 
(EU) 
No 
1305
/201
3

P4.3.
a) 
Relev
ant 
mand
atory 
natio
nal 
stand
ards 
are 
specif
ied in 
the 
progr
amm
es

Yes
www.moa.gov.cy/da
 Όπου υπάρχουν εθνικά πρότυπα που σχετίζονται με συγκεκριμένα μέτρα και 

παρεμβάσεις, αυτές καθορίζονται στο Πρόγραμμα.
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P5.1.
a) 
Meas
ures 
to 
ensur
e 
mini
mum 
requir
emen
ts are 
in 
place 
relate
d to 
the 
energ
y 
perfo
rman
ce of 
buildi
ngs 
consi
stent 
with 
Articl
es 3, 
4 and 
5 of 
Direct
ive 
2010
/31/E
U of 
the 
Europ
ean 
Parlia
ment 
and 
the 
Coun
cil;

Yes
Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (τροποποιητικός) Νόμο του 2012 
(Ν.210(Ι)/2012,

Για σκοπούς συμμόρφωσης με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ, η Κυπριακή Κυβέρνηση 
εξέδωσε τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων 
(τροποποιητικό) Νόμο του 2012 (Ν.210(Ι)/2012), ο οποίος καθορίζει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, το μεθοδολογικό πλαίσιο για τον υπολογισμό 
της ενεργειακής απόδοσης (σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) Αρ. 244/2012) και τις 
πρόνοιες για πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και 
διαμερισμάτων.

P5.1) 
Energ
y 
effici
ency: 
actio
ns 
have 
been 
carrie
d out 
to 
prom
ote 
cost 
effect
ive 
impro
veme
nts of 
energ
y end 
use 
effici
ency 
and 
cost 
effect
ive 
invest
ment 
in 
energ
y 
effici
ency 
when 
const
ructin
g or 
renov
ating 
buildi
ngs.

P5.1.
b) 
Meas
ures 
neces
sary 
to 
establ
ish a 
syste
m of 
certifi
catio
n of 
the 
energ
y 
perfo
rman
ce of 
buildi
ngs 
consi

Yes
 Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (τροποποιητικός) Νόμος του 2012 
(Ν.210(Ι)/2012),

Για σκοπούς συμμόρφωσης με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ, η Κυπριακή Κυβέρνηση 
εξέδωσε τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων 
(τροποποιητικό) Νόμο του 2012 (Ν.210(Ι)/2012), ο οποίος καθορίζει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, το μεθοδολογικό πλαίσιο για τον υπολογισμό 
της ενεργειακής απόδοσης (σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) Αρ. 244/2012) και τις 
πρόνοιες για πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και 
διαμερισμάτων.



186

stent 
with 
Articl
e 11 
of 
Direct
ive 
2010
/31/E
U;

P5.1.
c) 
Meas
ures 
to 
ensur
e 
strate
gic 
plann
ing 
on 
energ
y 
effici
ency, 
consi
stent 
with 
Articl
e 3 of 
Direct
ive 
2012
/27 
EU of 
the 
Europ
ean 
Parlia
ment 
and 
the 
Coun
cil;

Yes

1. 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/6E84927174274B7AC22575AD002C8BB7/$file/Calcula
tions%20for%20setting%20the%20minimum%20energy%20performance%20requirements%20at%20c
ost%20optimal%20leves.pdf
2.http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/doc/cy_cost-optimal_2013_en.zip
 

Ο Υπολογισμός των Ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίου στα 
οικονομικά βέλτιστα επίπεδα, έχει υποβληθεί στην ΕΕ τον Απρίλιο του 2013. 
Την έκθεση με τα αποτελέσματα του υπολογισμού και τις παραδοχές  
χρησιμοποιήθηκαν είναι διαθέσιμη στους ακόλουθους συνδέσμους:
1. 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/6E84927174274B7AC22575AD002C8BB7/
$file/Calculations%20for%20setting%20the%20minimum%20energy%20performance%
20requirements%20at%20cost%20optimal%20leves.pdf
2.http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/doc/cy_cost-optimal_2013_en.zip

P5.1.
d) 
Meas
ures 
consi
stent 
with 
Articl
e 13 
of 
Direct
ive 
2006
/32/E
C of 
the 
Europ
ean 
Parlia
ment 
and 

Yes

Ο Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος Αρ. 122(Ι)/2003
Κανονισμούς Μεταφοράς και Διανομής (έκδοση 3.0.2) ο οποίος εκδόθηκε σε συμμόρφωση με 
το άρθρο 73 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων ((N122(I)/2003, N239(I)/2004, 
N143(I)/2005,N173(I)/2006, N92(I)/2008, N211(I)/2012)
Άρθρο 13 του Νόμου N211(I)/2012
http://www.dsm.org.cy/nqcontent.cfm?a_id=3661&tt=graphic&lang=l1
http://www.dsm.org.cy/nqcontent.cfm?a_id=949&tt=graphic&lang=l1

Ο Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος Αρ. 122(Ι)/2003 παρέχει ένα 
πλαίσιο κανόνων για την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή και την προμήθεια 
ενέργειας σε όλο το νησί.
Το νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση ατομικών μετρητών καθορίζεται 
από τους Κανονισμούς Μεταφοράς και Διανομής (έκδοση 3.0.2) ο οποίος 
εκδόθηκε σε συμμόρφωση με το άρθρο 73 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμων ((N122(I)/2003, N239(I)/2004, N143(I)/2005,N173(I)/2006, 
N92(I)/2008, N211(I)/2012)
Όσον αφορά την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, το νομοθετικό πλαίσιο 
καθορίζεται στο άρθρο 13 του Νόμου N211(I)/2012
http://www.dsm.org.cy/nqcontent.cfm?a_id=3661&tt=graphic&lang=l1
http://www.dsm.org.cy/nqcontent.cfm?a_id=949&tt=graphic&lang=l1

Τα άρθρα 13(2) και 13(3)α εφαρμόζονται μέσω της Ρυθμιστικής Απόφασης 
01/2006 (παράγραφοι 5.8 , 8, 8.2) που εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
Κύπρου, δυνάμει του άρθρου 26 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
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the 
Coun
cil on 
energ
y end 
use 
effici
ency 
and 
energ
y 
servic
es to 
ensur
e the 
provi
sion 
to 
final 
custo
mers 
of 
indivi
dual 
meter
s in 
so far 
as it 
is 
techn
ically 
possi
ble, 
finan
cially 
reaso
nable 
and 
propo
rtiona
te in 
relati
on to 
the 
poten
tial 
energ
y 
savin
gs.

Νόμων ((N122(I)/2003, N239(I)/2004, N143(I)/2005,N173(I)/2006, N92(I)/2008, 
N211(I)/2012). 
http://www.cera.org.cy/main/data/methodiatimhlekt.pdf
 Τα άρθρα 13 (3)β, 13 (3)γ και 13(3)δ εφαρμόζονται μέσω της ρυθμιστικής 
απόφασης 05/2010 που εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου δυνάμει 
του άρθρου 26 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων ((N122(I)/2003, 
N239(I)/2004, N143(I)/2005,N173(I)/2006, N92(I)/2008, N211(I)/2012)
http://www.cera.org.cy/main/data/articles/kdp537_2010.pdf

P5.2) 
Water 
secto
r: the 
existe
nce 
of a) 
a 
water 
pricin
g 
policy 
which 
provi
des 
adeq
uate 
incen

P5.2.
a) In 
secto
rs 
supp
orted 
by 
the 
EAFR
D, a 
Mem
ber 
State 
has 
ensur
ed a 
contri
butio

No

Πληροφορίες για την πολιτική τιμολόγησης του ύδατος στην 
Κύπρο:http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/CD022457B5BDAB42C22578BD0022D827?
opendocument
Οι περί Τιμολόγησης και Μηχανισμών Ανάκτησης του κόστους των Υπηρεσιών Νερού 
Κανονισμοί. Κ.Δ.Π.28/2014:
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/legislation_gr/legislation_gr?OpenDocument

Οι υποχρεώσεις με βάση  το άρθρο 9 της Οδηγίας περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ θα 
πληρούνται με την εφαρμογή των περί Τιμολόγησης και Μηχανισμών Ανάκτησης 
του κόστους των Υπηρεσιών Νερού Κανονισμών Κ.Δ.Π.28/2014, οι οποίοι 
εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 28/2/2014. Στόχος των 
Κανονισμών είναι η εφαρμογή ομοιόμορφης πολιτικής τιμολόγησης νερού 
παγκύπρια.
Οι Κανονισμοί ορίζουν τις αρχές που θα διέπουν την τιμολόγηση νερού για τις 
διάφορες χρήσεις. Ο υπολογισμός του κόστους υπηρεσιών νερού (ύδρευση, 
άρδευση, αποχέτευση και χρήση ανακυκλωμένου νερού) λαμβάνει υπόψη όλες τις 
χρήσεις νερού, περιλαμβανομένης της άρδευσης γηπέδων γκολφ, και τις 
επιπτώσεις για την ανάπτυξη σταυροειδών επιδοτήσεων που οδηγούν σε 
στρέβλωση των τιμών. Ο υπολογισμός του περιβαλλοντικού κόστους λαμβάνει 
υπόψη τις διάφορες πηγές διάχυτης μόλυνσης (π.χ. λόγω οργανικού φορτίου, 
θρεπτικών, και ουσιών προτεραιότητας) και άλλους παράγοντες που δυνατόν να 
προκαλούν επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
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tives 
for 
users 
to 
use 
water 
resou
rces 
effici
ently 
and 
b) an 
adeq
uate 
contri
butio
n of 
the 
differ
ent 
water 
uses 
to the 
recov
ery of 
the 
costs 
of 
water 
servic
es at 
a rate 
deter
mine
d in 
the 
appro
ved 
river 
basin 
mana
geme
nt 
plan 
for 
invest
ment 
supp
orted 
by 
the 
progr
amm
es.

n of 
the 
differ
ent 
water 
uses 
to the 
recov
ery of 
the 
costs 
of 
water 
servic
es by 
secto
r 
consi
stent 
with 
Articl
e 9, 
parag
raph 
1 first 
inden
t of 
the 
Water 
Fram
ewor
k 
Direct
ive 
havin
g 
regar
d 
where 
appro
priate
, to 
the 
social
, 
envir
onme
ntal 
and 
econ
omic 
effect
s of 
the 
recov
ery as 
well 
as 
the 
geogr
aphic 
and 
clima
tic 
condi
tions 
of the 
regio
n or 
regio
ns 
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affect
ed.

P5.3) 
Rene
wable 
energ
y: 
actio
ns 
have 
been 
carrie
d out 
to 
prom
ote 
the 
produ
ction 
and 
distri
butio
n of 
renew
able 
energ
y 
sourc
es

P5.3.
a) 
Trans
paren
t 
supp
ort 
sche
mes, 
priori
ty in 
grid 
acces
s or 
guara
nteed 
acces
s and 
priori
ty in 
dispa
tchin
g, as 
well 
as 
stand
ard 
rules 
relati
ng to 
the 
beari
ng 
and 
shari
ng of 
costs 
of 
techn
ical 
adapt
ation
s 
which 
have 
been 
made 
publi
c are 
in 
place 
consi
stent 
with 
Articl
e 
14(1) 
and 
Articl
e 
16(2) 
and 
(3) of 
Direct
ive 
2009

Yes

Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της 
Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμο Αρ. 33(Ι)/2003 (και όλες τις μετέπειτα  τροποποιήσεις του).
Το περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας –
ΠΕΧΑΠΕ- (Εξεταστέα Ύλη για τις Εξετάσεις Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Λεβήτων και 
Θερμαστρών Βιομάζας, ή/και Ηλιακών Φωτοβολταϊκών και Ηλιοθερμικών Συστημάτων, ή/και 
Γεωθερμικών Συστημάτων Μικρού Βάθους και Αντλιών Θερμότητας) Διάταγμα του 2013 (Κ.Δ.Π. 
443/2013).
Άρθρο 72 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο Αρ. 122(Ι)/2003 (όπως 
τροποποιήθηκε με τον νόμο 211(Ι)/2012)
http://www.dsm.org.cy/media/attachments/Transmission%20and%20Distribution%20Rules/KMD_
4_0_0_-_July_2013.pdf

Η Οδηγία 2009/28/ΕΚ έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία με τον Περί 
Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της 
Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμο Αρ. 33(Ι)/2003 (και όλες τις μετέπειτα  
τροποποιήσεις του).
- Το περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας –ΠΕΧΑΠΕ- (Εξεταστέα Ύλη για τις Εξετάσεις Εγκαταστατών Μικρής 
Κλίμακας Λεβήτων και Θερμαστρών Βιομάζας, ή/και Ηλιακών Φωτοβολταϊκών και 
Ηλιοθερμικών Συστημάτων, ή/και Γεωθερμικών Συστημάτων Μικρού Βάθους και 
Αντλιών Θερμότητας) Διάταγμα του 2013 (Κ.Δ.Π. 443/2013).
- ΠΕΧΑΠΕ (Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο φορέας κατάρτισης και ο 
εξεταστικός οργανισμός εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και 
θερμαστρών βιομάζας, ή/και ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών 
συστημάτων, ή/και γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών 
θερμότητας και διαδικασία αξιολόγησης τους) Διάταγμα του 2013 (Κ.Δ.Π. 
442/2013).
- Οι Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής (σύμφωνα με τα άρθρα 16(2) και 16(3) της 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με το άρθρο 72 του Περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο Αρ. 122(Ι)/2003 (όπως τροποποιήθηκε με 
τον νόμο 211(Ι)/2012). Τα μέτρα προστασίας των πελατών 
(συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί διαφανούς πληροφόρησης) ανέλαβε η 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), βάση των άρθρων 91-93 του παρόντος 
Νόμου και σύμφωνα με το άρθρο 14 (1) της εν Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) σε συνεργασία με την 
ΡΑΕΚ έχουν προβεί σε αναθεώρηση των κανόνων μεταφοράς και διανομής με 
σκοπό την αύξηση της Διείσδυση των ΑΠΕ στο Δίκτυο Μεταφοράς και Διανομής, 
μέσα από την υιοθέτηση νέων κριτηρίων, καθώς και την σωστή και ασφαλής 
λειτουργία του Συστήματος.
http://www.dsm.org.cy/media/attachments/Transmission%20and%20Distribution%20
Rules/KMD_4_0_0_-_July_2013.pdf
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/28/E
C;

P5.3.
b) A 
Mem
ber 
State 
has 
adopt
ed a 
natio
nal 
renew
able 
energ
y 
actio
n 
plan 
consi
stent 
with 
Articl
e 4 of 
Direct
ive 
2009
/28/E
C

Yes

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανανεώσιμη Ενέργεια (2010-2020)
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/789553C60B9DF658C225777D0033353D/$file/Nation
al%20Action%20Plan_Final.pdf

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανανεώσιμη Ενέργεια (2010-2020) εγκρίθηκε το 
2010, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, και είναι διαθέσιμο στο:
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/789553C60B9DF658C225777D0033353D
/$file/National%20Action%20Plan_Final.pdf
ή http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_plan_en.htm

P6.1) 
Next 
Gener
ation 
Netw
ork 
(NGN) 
Infras
tructu
re : 
the 
existe
nce 
of 
natio
nal or 
regio
nal 
NGA 
Plans 
which 
take 
accou
nt of 
regio
nal 
actio
ns in 
order 
to 
reach 
the 
Union 
high 
speed 
Intern
et 

P6.1.
a) A 
natio
nal or 
regio
nal 
NGN 
Plan 
is in 
place 
that 
conta
ins: a 
plan 
of 
infras
tructu
re 
invest
ment
s 
based 
on an 
econ
omic 
analy
sis 
takin
g 
accou
nt of 
existi
ng 
privat
e and 
publi
c 

No
- Το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικότητας έχει καταρτιστεί και ενσωματωθεί 
στην Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένου ενός Εθνικού 
Σχεδίου Δικτύων Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA) το οποίο αναμένεται να 
ολοκληρωθεί εντός του 2016. 
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infras
tructu
res 
and 
plann
ed 
invest
ment
s;

P6.1.
b) A 
natio
nal or 
regio
nal 
NGN 
Plan 
is in 
place 
that 
conta
ins: 
sustai
nable 
invest
ment 
mode
ls 
that 
enha
nce 
comp
etitio
n and 
provi
de 
acces
s to 
open, 
affor
dable
, 
qualit
y and 
futur
e 
proof 
infras
tructu
re 
and 
servic
es;

No

Το Σχέδιο θα περιλαμβάνει ένα σχέδιο επενδύσεων υποδομών βασισμένων στα 
σχέδια των παροχέων για επίτευξη των ευρυζωνικών στόχων του 2020 και των 
υφιστάμενων ευρυζωνικών υποδομών (συμπεριλαμβανομένης χαρτογράφησης). 
Θα περιλαμβάνει επίσης αναφορές στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, την 
πολιτική για το ραδιοφάσμα (ζώνες συχνοτήτων), την ασφάλεια του δικτύου και 
της πληροφορίας και μέτρα τόνωσης της ζήτησης για ιδιωτικές επενδύσεις.

acces
s 
target
s, 
focusi
ng on 
areas 
where 
the 
mark
et 
fails 
to 
provi
de an 
open 
infras
tructu
re at 
an 
affor
dable 
cost 
and 
of a 
qualit
y in 
line 
with 
the 
Union 
comp
etitio
n and 
State 
aid 
rules 
and 
to 
provi
de 
acces
sible 
servic
es to 
vulne
rable 
group
s

P6.1.
c) A 
natio
nal or 
regio
nal 
NGN 
Plan 
is in 
place 
that 
conta
ins: 

No Το Σχέδιο θα περιλαμβάνει μέτρα για ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων
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meas
ures 
to 
stimu
late 
privat
e 
invest
ment.

G1) 
Anti-
Discri
minat
ion: 
the 
existe
nce 
of 
admi
nistra
tive 
capac
ity for 
the 
imple
ment
ation 
and 
applic
ation 
of 
Union 
anti 
discri
minat
ion 
law 
and 
policy 
in the 
field 
of ESI 
Funds
.

G1.a) 
Arran
geme
nts in 
accor
dance 
with 
the 
instit
ution
al 
and 
legal 
frame
work 
of 
Mem
ber 
States 
for 
the 
involv
emen
t of 
bodie
s 
respo
nsible 
for 
the 
prom
otion 
of 
equal 
treat
ment 
of all 
perso
ns 
throu
ghout 
the 
prepa
ration 
and 
imple
ment
ation 
of 
progr
amm
es, 
inclu
ding 
the 
provi
sion 
of 
advic

Yes

Νόμοι:
Ν.42(Ι)2004 (γενικός κυρωτικός)
Ν.58(Ι)2004
Ν.59(Ι)2004
http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/legislation_gr/legislation_gr?Open
Document
Προώθηση της Ισότητας των φύλων στην Απασχόληση
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlpromotion_gr/dmlpromotion_gr?OpenDocument
http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/codes_gr/codes_gr?OpenDocumen
t&highlight=%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/infodoc_gr/infodoc_gr?OpenDocu
ment

Οι πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/43/EC καλύπτονται από τον περί  
Ίσης Μεταχείρισης (Φυλετική ή Εθνοτική Καταγωγή)  Νόμο αρ. Ν.59(Ι)2004 
εξαιρουμένων των προνοιών που αφορούν στην απασχόληση οι οποίες 
καλύπτονται από τον περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία 
Νόμο αρ. Ν.58(Ι)2004 στον οποίο τίθεται το πλαίσιο για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων στην απασχόληση και στην εργασία. Πρόσθετα 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.
Για 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 δύναται να ορίσει επιθεωρητές Ισότητας στο Τμήμα 
Εργασίας.
Οι αρμόδιες Αρχές για τη μη διάκριση θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο και θα 
συμμετέχουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή, Επιτροπή Συντονισμού και Επιτροπή 
Παρακολούθησης των Προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων.  
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
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e on 
equal
ity in 
ESI 
fund 
relate
d 
activit
ies.

G1.b) 
Arran
geme
nts 
for 
traini
ng 
for 
staff 
of the 
autho
rities 
involv
ed in 
the 
mana
geme
nt 
and 
contr
ol of 
the 
ESI 
Funds 
in the 
fields 
of 
Union 
anti 
discri
minat
ion 
law 
and 
policy
.

Yes
Ν.58(Ι)/2004,

Το Τμήμα Εργασίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως προς την προώθηση 
της Ισότητας στην Απασχόληση και την Εργασία, προωθεί δράσεις εκπαίδευσης 
και γενικότερης πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων για τις πρόνοιες 
της σχετικής νομοθεσίας. Ειδικότερα το Τμήμα Εργασίας έχει εκδώσει ένα 
ενημερωτικό φυλλάδιο για τις πρόνοιες του Ν.58(Ι)/2004, καθώς και ένα Οδηγό 
για την μη διάκριση λόγω ηλικίας στην εργασία, τα οποία και έχουν διοχετευθεί 
προς όλους  τους ενδιαφερομένους, κοινωνικούς εταίρους, εργοδότες και 
εργαζομένους και το γενικότερο κοινό.

Η Διαχειριστική Αρχή στα πλαίσια εξειδίκευσης του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές που θα περιλαμβάνουν την αρχή 
κατά των διακρίσεων και θα οργανώσει ειδικό σεμινάριο για εκπαίδευση όλων 
των εμπλεκομένων στο σύστημα φορέων.

G2) 
Gend
er 
Equali
ty: 
the 
existe
nce 
of 
admi
nistra
tive 
capac
ity for 
the 
imple
ment
ation 
and 
applic
ation 

G2.a) 
Arran
geme
nts in 
accor
dance 
with 
the 
instit
ution
al 
and 
legal 
frame
work 
of 
Mem
ber 
States 
for 
the 

Yes

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα της Γυναίκας 2007-2013
Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας: 
http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/All/1DD21BB8F29B6A5DC22579B40039F4CA?OpenDocu
ment
Νόμος Ν.205(Ι)2002
Νόμος Ν.58(Ι)2004
Νόμος Ν.42(Ι)2004
 

Η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα εκπληρώνεται πλήρως.

Η προώθηση της ισότητας των φύλων και η προστασία των δικαιωμάτων της 
γυναίκας σε όλους τους τομείς της ζωής περιλαμβάνονται στο  Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2007-2013. 

Το νέο  Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2014-2017 θα ετοιμαστεί από 
τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας εντός του 2014. 

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.
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involv
emen
t of 
bodie
s 
respo
nsible 
for 
gend
er 
equal
ity 
throu
ghout 
the 
prepa
ration 
and 
imple
ment
ation 
of 
progr
amm
es, 
inclu
ding 
the 
provi
sion 
of 
advic
e on 
gend
er 
equal
ity in 
ESI 
Fund 
relate
d 
activit
ies.

Για 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.

Πρόσθετα 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.

Οι αρμόδιες Αρχές για την ισότητα των φύλων θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο και 
θα συμμετέχουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή, Επιτροπή Συντονισμού και 
Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταμείων.  

of 
Union 
gend
er 
equal
ity 
law 
and 
policy 
in the 
field 
of ESI 
Funds
.

G2.b) 
Arran
geme
nts 
for 
traini
ng 
for 
staff 
of the 
autho
rities 
involv
ed in 
the 
mana
geme
nt 
and 
contr
ol of 
the 
ESI 
Funds 
in the 

Yes

Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια Διαχειριστικής Αρχής 2007-2013:
http://www.structuralfunds.org.cy/default.aspx?articleID=1051
 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας σε 
συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης προωθούν ήδη  
προγράμματα εκπαίδευσης των λειτουργών της Δημόσιας Υπηρεσίας σε θέματα 
Ισότητας Ανδρών και Γυναικών και Ενσωμάτωσης της Διάστασης του Φύλου στις 
Πολιτικές (Gender Mainstreaming). Σημειώνεται ότι, οι δημόσιοι Λειτουργοί που 
εμπλέκονται στη διαχείριση, εφαρμογή και έλεγχο των Προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα 
κατάρτισης.
Επιπρόσθετα η Διαχειριστική Αρχή στα πλαίσια εξειδίκευσης του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου θα εκδώσει (όπως και στις προηγούμενες 
προγραμματικές περιόδους) κατευθυντήριες γραμμές που θα περιλαμβάνουν την 
οριζόντια αρχή της ισότητας των φύλων και θα οργανώσει ειδικό σεμινάριο για 
την κατάρτιση όλων των εμπλεκομένων στο σύστημα φορέων στα θέματα 
ισότητας που σχετίζονται με τα ΕΔΕΤ. Τονίζεται ότι, η υποστήριξη της γνώσης 
των εμπλεκόμενων αρχών στα θέματα που αφορούν τα ΕΔΕΤ αποτελεί συνεχή 
διαδικασία. 
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fields 
of 
Union 
gend
er 
equal
ity 
law 
and 
policy 
as 
well 
as on 
gend
er 
mains
tream
ing.

G3) 
Disab
ility: 
the 
existe
nce 
of 
admi
nistra
tive 
capac
ity for 
the 
imple
ment
ation 
and 
applic
ation 
of the 
Unite
d 
Natio
ns 
Conv
entio
n on 
the 
rights 
of 
perso
ns 
with 
disabi
lities 
(UNC
RPD) 
in the 
field 
of ESI 
Funds 
in 
accor
dance 
with 
Coun
cil 
Decisi
on 
2010

G3.a) 
Arran
geme
nts in 
accor
dance 
with 
the 
instit
ution
al 
and 
legal 
frame
work 
of 
Mem
ber 
States 
for 
the 
consu
ltatio
n and 
involv
emen
t of 
bodie
s in 
charg
e of 
prote
ction 
of 
rights 
of 
perso
ns 
with 
disabi
lities 
or 
repre
senta
tive 
organ
isatio
ns of 
perso
ns 

Yes

Εθνική Έκθεση για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All/0870C5B651FDF14EC2257BB7003F3B32?OpenDoc
ument

Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2013-2015
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All/0870C5B651FDF14EC2257BB7003F3B32/$file/%C
E%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%2
0%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%202013%20-%202015.doc

Η Εθνική Έκθεση για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες καταγράφει όλες τις υφιστάμενες 
νομοθεσίες, πολιτικές και δραστηριότητες που εφαρμόζονται στην Κύπρο για 
ικανοποίηση των απαιτήσεων της Σύμβασης.
Οι μηχανισμοί εφαρμογής και παρακολούθησης της Σύμβασης έχουν οριστεί με 
βάση Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ως εξής:
Ως Κεντρικό Σημείο Επαφής ορίστηκε το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
Ατόμων με Αναπηρία,
Ως Συντονιστικός Μηχανισμός ορίστηκε το Παγκύπριο Συμβούλιο Ατόμων με 
Αναπηρία,
Ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός ορίστηκε ο Επίτροπος Διοικήσεως κα προστασίας 
ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2013-2015, εξειδικεύονται 
όλα τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις προς ικανοποίηση των  αναγκών που 
εντοπίζονται στα πλαίσια της Εθνικής Έκθεσης.
Οι αρμόδιες Αρχές για την προστασία των ατόμων με αναπηρία θα έχουν 
συμβουλευτικό ρόλο και θα συμμετέχουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή, Επιτροπή 
Συντονισμού και Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.  
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with 
disabi
lities 
and 
other 
releva
nt 
stake
holde
rs 
throu
ghout 
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prepa
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of 
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/48/E
C

G3.b) 
Arran
geme
nts 
for 
traini
ng 
for 
staff 
of the 
autho
rities 
involv
ed in 
the 
mana
geme
nt 
and 
contr
ol of 
the 
ESI 
Funds 
in the 
fields 
of 
applic
able 
Union 
and 
natio
nal 
disabi
lity 
law 
and 
policy
, 
inclu
ding 
acces
sibilit
y and 
the 

Yes
http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/codes_gr/codes_gr?OpenDocumen
t&highlight=%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%

Η Διαχειριστική Αρχή στα πλαίσια εξειδίκευσης του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές που θα περιλαμβάνουν την αρχή της 
προσβασιμότητας και θα οργανώσει ειδικό σεμινάριο για εκπαίδευση όλων των 
εμπλεκομένων στο σύστημα φορέων. Η υποστήριξη των εμπλεκόμενων αρχών 
αποτελεί συνεχή διαδικασία. 

Το 2010 η Αρχή Ισότητας του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως εξέδωσε τον 
Κώδικα καλής πρακτικής για τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας στην εργασία και 
την απασχόληση. 

Προωθείται η έκδοση ενημερωτικού κειμένου για το ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής 
Προώθησης Δικαιωμάτων AμεA (ανεξάρτητος μηχανισμός για την εφαρμογή της 
Σύμβασης)  για το ευρύ κοινό, με σκοπό την ενημέρωση σε σχέση με τις βασικές 
της αρμοδιότητες της Αρχής και τις δυνατότητες που παρέχει η Σύμβαση. 

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες έχει εκδώσει και 
διανείμει σε διάφορες Υπηρεσίες ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Η ύπαρξη της ιστοσελίδας του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, όπου 
περιλαμβάνονται οι νομοθεσίες και οι απαιτούμενες πληροφορίες για τα άτομα 
με αναπηρίες , αποτελεί επίσης ένα μέσο ενημέρωσης.
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practi
cal 
applic
ation 
of the 
UNCR
PD as 
reflec
ted in 
Union 
and 
natio
nal 
legisl
ation, 
as 
appro
priate
.

G3.c) 
Arran
geme
nts to 
ensur
e 
monit
oring 
of the 
imple
ment
ation 
of 
Articl
e 9 of 
the 
UNCR
PD in 
relati
on to 
the 
ESI 
Funds 
throu
ghout 
the 
prepa
ration 
and 
the 
imple
ment
ation 
of the 
progr
amm
es.

Yes

Η πρώτη Έκθεση της Κύπρου για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2013 – 2015: 
εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 26.7.2013 και κατατέθηκαν 
στην Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Το Παγκύπριο Συμβούλιο για τα Άτομα με Αναπηρίες, ως ο Συντονιστικός 
Μηχανισμός για τη διευκόλυνση των δράσεων εφαρμογής της Σύμβασης, ενέκρινε 
στις 7.11.2012, τη σύσταση οκτώ Θεματικών Τεχνικών Επιτροπών για να 
εργαστούν για την ετοιμασία της πρώτης Εθνικής Έκθεσης της Κύπρου προς τον 
ΟΗΕ για την εφαρμογή της Σύμβασης και του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 
την Αναπηρία, σε οκτώ θεματικές ενότητες που έκρινε ως προτεραιότητες για 
την Κύπρο. Ανάμεσα σε αυτές υπάρχουν τρεις Τεχνικές Επιτροπές για την 
υλοποίηση των μέτρων στα πλαίσια του άρθρου 9 της Σύμβασης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες: α) Τεχνική 
Επιτροπή Προσβασιμότητας στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον, 
β) Τεχνική Επιτροπή Προσβασιμότητας στις Μεταφορές, γ)Τεχνική Επιτροπή 
Προσβασιμότητας στην Πληροφόρηση.
Η κάθε θεματική Τεχνική Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους από το Τμήμα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, από το Γραφείο της Επιτρόπου 
Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από  την Κυπριακή Συνομοσπονδία 
Οργανώσεων Αναπήρων, και από την κρατική υπηρεσία που είναι αρμόδια 
ανάλογα με το θέμα της Επιτροπής.  
Πρόσθετα στον τομέα της προσβασιμότητας προωθούνται παρεμβάσεις με 
διευρυμένο αντικείμενο από την Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων AμεA 
(π.χ. για την προσβασιμότητα στους χώρους αναψυχής, τις παραλίες, τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις κ.ά) 
Η Διαχειριστική Αρχή στα πλαίσια εξειδίκευσης του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές που θα περιλαμβάνουν την αρχή της 
προσβασιμότητας.

G4) 
Public 
Procu
reme
nt: 
the 
existe
nce 
of 
arran

G4.a) 
Arran
geme
nts 
for 
the 
effect
ive 
applic
ation 

Yes

Οι Οδηγίες της ΕΕ (2004/17 και 2004/18 περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΣ) έχουν ήδη 
μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία (Νόμοι Αρ. 11 (Ι) του 2006 και Αρ. 12 (Ι) του 2006, 
αντίστοιχα).
www.treasury.gov.cy/ppd
Κατά την διενέργεια του ελέγχου για την έκδοση πιστοποιητικών συμβατότητας με τις 
δημόσιες συμβάσεις, χρησιμοποιούνται πίνακες Ελέγχου (checklists) για σκοπούς καθοδήγησης 
και ομοιομορφίας στον έλεγχο. Τέτοιοι πίνακες χρησιμοποιούνται για έγγραφα διαγωνισμού, 

Έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι κατάλληλοι μηχανισμοί προκειμένου να διασφαλιστεί 
η αποτελεσματική εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας περί ΔΣ. Η Διεύθυνση ΔΣ 
του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας είναι η αρμόδια αρχή με τη συνολική 
ευθύνη για την εφαρμογή του Νόμου περί ΔΣ και των Κανονισμών που εκδίδονται 
δυνάμει αυτού. Η Διεύθυνση ΔΣ έχει την εξουσία να διενεργεί ελέγχους προς τις 
Αναθέτουσες Αρχές με σκοπό να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση ως προς τους 
ισχύοντες νόμους και  κανονισμούς περί ΔΣ, εκδίδει εγκυκλίους για την καλύτερη 
εφαρμογή τους, κοινοποιεί τις σχετικές ανακοινώσεις της EE και συγκεντρώνει 
και υποβάλλει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία στην Επιτροπή, όταν 
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of 
Union 
publi
c 
procu
reme
nt 
rules 
throu
gh 
appro
priate 
mech
anism
s.

έκδοση διορθωτικών εγγράφων, διαδικασία ανάθεσης και προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση.
Οι πίνακες ελέγχου είναι διαθέσιμοι στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.treasury.gov.cy/treasury/publicpro/ppro.nsf/all/715DD68E6BF5488FC2257547002BF
0EE

ενδείκνυται.
Εν όψει της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί ΔΣ υιοθετήθηκε το Μάρτιο του 2014, 
η Αρμόδια Αρχή θα αναπροσαρμόσει τους μηχανισμούς ώστε να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή της νέας Κοινοτικής νομοθεσίας περί ΔΣ με βάση τα 
χρονοδιαγράμματα που προβλέπει η Οδηγία.

G4.b) 
Arran
geme
nts 
which 
ensur
e 
trans
paren
t 
contr
act 
award 
proce
dures
.

Yes

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης ΔΣ έχει συσταθεί ένα γραφείο υποστήριξης 
ειδικά για την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη νομοθεσία περί ΔΣ και τις διαδικασίες 
ανάθεσης, καθώς και για την παροχή συμβουλών σχετικά με διάφορα θέματα που 
απασχολούν τις Αναθέτουσες Αρχές / Φορείς (προετοιμασία διαγωνισμών, σχετικών 
εγγράφων κλπ.). Έχει επίσης συνταχθεί Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών για θέματα Δημοσίων 
Συμβάσεων (http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHS-EN/HTML/index.html).

Στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών για θέματα ΔΣ παρέχονται πρακτικές 
πληροφορίες και οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών που πρέπει να 
ακολουθείται στις δημόσιες συμβάσεις. Είναι επίσης διαθέσιμη πλατφόρμα 
ηλεκτρονικών προμηθειών, η οποία καλύπτει όλες τις  διαδικασίες ΔΣ σύμφωνα 
με τις Οδηγίες της ΕΕ και εξυπηρετεί όλες τις αναθέτουσες αρχές και 
οικονομικούς φορείς της Κύπρου και του εξωτερικού, με τρόπο διαφανή και 
χωρίς κόστος.

G4.c) 
Arran
geme
nts 
for 
traini
ng 
and 
disse
minat
ion of 
infor
matio
n for 
staff 
involv
ed in 
the 
imple
ment
ation 
of the 
ESI 
funds
.

Yes
http://www.treasury.gov.cy/treasury/treasury.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Εφαρμόζονται κατάλληλες ρυθμίσεις για την κατάρτιση και τη διάδοση των 
πληροφοριών, μέσω τακτικών σεμιναρίων που απευθύνονται στις αρμόδιες 
αρχές και τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των Ταμείων / υλοποίηση 
των Προγραμμάτων, αλλά και μέσω διαδικτυακής πρόνοιας όπου παρέχονται 
όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις ΔΣ (π.χ. νομικό πλαίσιο, καθοδηγητικά 
έγγραφα, πρότυπα έγγραφα διαγωνισμού, εγκύκλιοι και δελτία, ανακοινώσεις 
κλπ). 

geme
nts 
for 
the 
effect
ive 
applic
ation 
of 
Union 
publi
c 
procu
reme
nt law 
in the 
field 
of the 
ESI 
Funds
.

G4.d) 
Arran
geme
nts to 
ensur
e 
admi
nistra

Yes

Εκτός από την κεντρική αρχή (Διεύθυνση ΔΣ), όπου είναι τοποθετημένο επαρκές και 
εξειδικευμένο προσωπικό, εξειδικευμένο προσωπικό για το πρώτο επίπεδο ελέγχου είναι 
επίσης τοποθετημένο στους Ενδιάμεσους Φορείς και τη Διαχειριστική Αρχή για τον έλεγχο των 
διαδικασιών σύναψης ΔΣ και των συμβάσεων που υπόκεινται σε κοινοτική χρηματοδότηση, 
όταν αυτές εμπίπτουν εντός ορισμένων ορίων (όπως συμφωνήθηκε με την κεντρική αρχή από 
το 2011).
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tive 
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G5.a) 
Arran
geme
nts 
for 
the 
effect
ive 
applic
ation 
of 
Union 
State 
aid 
rules.

Yes

Οι Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμοι του 2001 μέχρι 2009:
http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/csac06_gr/csac06_gr?OpenDocument
Ο Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων είναι ανεξάρτητος κυβερνητικός αξιωματούχος, υπεύθυνος 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής όλων των ενισχύσεων που χορηγούνται και τη 
διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της σχετικής Νομοθεσίας. Ενεργεί επίσης ως ενδιάμεσος 
φορέας για την ταχεία και αποτελεσματική εκτέλεση των αποφάσεων ανάκτησης που εκδίδει 
η ΕΕ.

Κάθε αναθέτουσα αρχή η οποία εφαρμόζει σχέδια που εμπεριέχουν στοιχεία 
κρατικής ενίσχυσης υποχρεούται να τα γνωστοποιεί εκ των προτέρων (νέα 
σχέδια ή τροποποιήσεις) στον Έφορο και να ζητεί σχετική απόφαση / έγκριση 
(είτε απευθείας από τον Έφορο ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του 
Εφόρου). 
Για διασφάλισης της συμμόρφωσης με την υποχρέωση «Deggendorf”, όλες οι 
Αρχές οι οποίες εφαρμόζουν Σχέδια υποχρεούνται να περιλάβουν στο Σχέδιο τους 
σχετική πρόνοια βάση της οποίας εξαιρούνται από τους δικαιούχους του Σχεδίου 
όσοι εναντίων των οποίων εκκρεμεί απόφαση ανάκτησης παράνομης ενίσχυσης. 
Κάθε μέτρο το οποίο εφαρμόζεται, επιβάλλεται από τον Έφορο να περιλαμβάνει 
στις πρόνοιες του τους κανόνες για τη σώρευση των ενισχύσεων όπως αυτοί 
περιέχονται στους αντίστοιχους κανονισμούς. Η σώρευση των ενισχύσεων 
ελέγχεται μέσω υπεύθυνης δήλωσης των δικαιούχων. 
Περαιτέρω πληροφορίες για την αποτελεσματική εφαρμογή της  Νομοθεσίας της 
ΕΕ για τις Κρατικές Ενισχύσεις στην Κύπρο δίδονται στη ΣΕΣ. 

G5.b) 
Arran
geme
nts 
for 
traini
ng 
and 
disse
minat
ion of 
infor
matio
n for 
staff 
involv
ed in 
the 
imple
ment
ation 
of the 
ESI 
funds
.

Yes

Το προσωπικό του Γραφείου του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων:
- συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια/συνέδρια που διοργανώνονται σε επίπεδο ΕΕ
 - εκδίδει σε τακτική βάση εγκυκλίους 
http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/csac11_gr/csac11_gr?OpenDocument
προς τις αναθέτουσες αρχές,  παρέχοντας πληροφορίες ως προς την εφαρμογή των κανόνων 
κρατικών ενισχύσεων, και οργανώνει σεμινάρια ενημέρωσης
http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/csac18_gr/csac18_gr?OpenDocument

Πέραν από κάποιες εξειδικευμένες δράσεις κατάρτισης που διοργανώνει ο 
Έφορος επί τόπου σε Αρμόδιες Αρχές, η ΓΔ ΕΠΣΑ προγραμματίζει σε συνεργασία 
με το Γραφείο το Εφόρου  να διοργανώσει σειρά σεμιναρίων κατάρτισης σε 
θέματα κρατικών ενισχύσεων ειδικά σε φορείς που θα υλοποιήσουν 
συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια Κρατικών Ενισχύσεων αλλά και σε φορείς 
διαχείρισης έργων υποδομής. Τα σεμινάρια αναμένεται να καλύψουν τις 
πρόνοιες των νέων Κανονισμών και Κατευθυντήριων Γραμμών και εισηγήσεις και 
ανταλλαγή εμπειριών για διαδικασίες ελέγχου της τήρησης των προνοιών των 
Κανονισμών και Κατευθυντήριων Γραμμών κατά την ετοιμασία και εφαρμογή των 
προτάσεων/Σχεδίων.  Τα σεμινάρια  αναμένεται να αρχίσουν με την έγκριση των 
νέων Κανονισμών και Κατευθυντήριων Γραμμών από το 2ο εξάμηνο του 2014 και 
να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2015.
Θα διοργανωθούν επίσης εξειδικευμένα σεμινάρια που θα αφορούν σε 
συγκεκριμένους απαλλακτικούς κανονισμούς σε φορείς που θα διαχειρίζονται 
σχετικά έργα/Σχέδια στους τομείς αυτούς. 

G5) 
State 
Aid: 
the 
existe
nce 
of 
arran
geme
nts 
for 
the 
effect
ive 
applic
ation 
of 
Union 
State 
aid 
rules 
in the 
field 
of the 
ESI 
Funds
.

G5.c) 
Arran
geme

Yes
Το προσωπικό του Γραφείου του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών αν και περιορισμένο σε αριθμό 
είναι πολύ καλά εκπαιδευμένο και ενημερώνεται συστηματικά για όλες τις τελευταίες 
εξελίξεις στον τομέα συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια που 

Στο Γραφείο ασχολούνται με τα θέματα των διαθρωτικών ταμείων σε τακτική 
βάση 3 οικονομολόγοι και 1 νομικός οι οποίοι δίδουν πάντα προτεραιότητα στο 
χειρισμό των συγχρηματοδοτημένων προγραμμάτων αλλά βέβαια χειρίζονται και 
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nts to 
ensur
e 
admi
nistra
tive 
capac
ity for 
imple
ment
ation 
and 
applic
ation 
of 
Union 
State 
aid 
rules.

διοργανώνονται σε επίπεδο ΕΕ
Ο Έφορος ενεργεί ως κεντρικός φορέας για την παροχή πρακτικών και νομικών συμβουλών 
ως προς την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων.

άλλα θέματα παράλληλα.
Σε περίπτωση που κριθεί ότι υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση της στελέχωσης του 
γραφείου του Εφόρου θα εξεταστεί, μεταξύ άλλων, και  το ενδεχόμενο ενίσχυσης 
του μέσω αγοράς υπηρεσιών από πόρους της τεχνικής βοήθειας 
Ο Έφορος παρέχει συμβουλές, καθοδήγηση, απαντήσεις σε τεχνικά θέματα / 
ερωτήματα και πραγματοποιεί ανεπίσημες διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές, 
τόσο κατά τη διαδικασία κατάρτισης όσο και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 
σχεδίων που περιέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, γι’ αυτό και οι πλείστες 
αναθέτουσες αρχές ζητούν τη συμβουλή του Εφόρου σε τακτική (σχεδόν 
καθημερινή) βάση.  

G6.a) 
Arran
geme
nts 
for 
the 
effect
ive 
applic
ation 
of 
Direct
ive 
2011
/92/E
U of 
the 
Europ
ean 
Parlia
ment 
and 
of the 
Coun
cil 
(EIA) 
and 
of 
Direct
ive 
2001
/42/E
C of 
the 
Europ
ean 
Parlia
ment 
and 
of the 
Coun
cil 
(SEA);

Yes

Η ευρωπαϊκή Οδηγία για ΕΠΑ εφαρμόζεται μέσω του Νόμου 140(Ι)/2005. Λόγω της 
πρόσφατηςτροποποίησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΠΑ, αναμένεται ότι θα αρχίσει η 
διαδικασία τροποποίησης της εθνικής νομοθεσίας μόλις δημοσιοποιηθεί η Οδηγία. 
Εφαρμόζονται επίσης ρυθμίσεις για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας ΣΕΠΕ στην Κύπρο από το 
2005 μέσω της εφαρμογής του Νόμου 102 Ι)/2005.
Περισσότερες λεπτομέρειες για την πλήρωση αυτού του κριτηρίου καταγράφονται στη 
Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, Παράρτημα ΙΙ, EAC 6.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΕΕΕΠ) λειτουργεί ως 
συμβουλευτικό όργανο προς την Περιβαλλοντική Αρχή. Η Περιβαλλοντική Αρχή 
γνωματεύει λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των μελών της ΕΕΕΠ αλλά και άλλων 
εμπλεκομένων φορέων (π.χ. τοπικές αρχές).
Η αξιολόγηση των ΕΠΕ γίνεται από την Περιβαλλοντική Αρχή και περιλαμβάνει 
την παραλαβή και έλεγχο των αιτήσεων, την αξιολόγηση του περιεχομένου της 
μελέτης και την οριστικοποίηση της γνωμάτευσης από την Περιβαλλοντική Αρχή.
Έχουν ήδη γίνει διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς (κρατικά τμήματα, 
συμβουλευτικοί οίκοι, ΜΚΟ), με στόχο να γίνουν τροποποιήσεις που στοχεύουν 
στην πιο αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας ΕΠΕ.
Οι τροποποιήσεις στην υφιστάμενη νομοθεσία αφορούν το περιεχόμενο των 
Παραρτημάτων Ι και ΙΙ, καθώς και διαδικασίες σχετικά με την αξιολόγηση των 
ΠΕΕΠ από την Επιτροπή και τα χρονοδιαγράμματα που απαιτούνται για 
αξιολόγηση ΕΠΕ.

G6) 
Envir
onme
ntal 
legisl
ation 
relati
ng to 
Envir
onme
ntal 
Impac
t 
Asses
smen
t (EIA) 
and, 
Strate
gic 
Envir
onme
ntal 
Asses
smen
t 
(SEA): 
the 
existe
nce 
of 
arran
geme
nts 
for 
the 
effect
ive 
applic
ation 
of 
Union 
envir
onme
ntal 
legisl
ation 
relate
d to 
EIA 

G6.b) 
Arran
geme
nts 

No
Για σκοπούς διάδοσης της πληροφόρησης στους ενδιαφερομένους φορείς, τόσο οι 
περιβαλλοντικές μελέτες όσο και οι σχετικές γνωματεύσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα: 
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/de28_gr/de28_gr?OpenDocument).

Η εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού που ασχολείται με την εφαρμογή 
των Οδηγιών ΕΠΕ και ΣΕΠΕ, διεξάγεται μέσω της συμμετοχής τους σε σχετικά 
σεμινάρια και εργαστήρια που διοργανώνονται τόσο σε εθνικό όσο και σε 
επίπεδο ΕΕ. Επίσης, οι σχετικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής 
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for 
traini
ng 
and 
disse
minat
ion of 
infor
matio
n for 
staff 
involv
ed in 
the 
imple
ment
ation 
of the 
EIA 
and 
SEA 
Direct
ives.

Στην ίδια ιστοσελίδα περιλαμβάνονται και οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. Επιτροπής (PCIs, Large-scale Transboundary Projects, Integrating Climate Change 
and Biodiversity, etc) δόθηκαν στο προσωπικό για σκοπούς αξιολόγησης των 
σχεδίων/προγραμμάτων/έργων.
Έχει ετοιμαστεί Σχέδιο Δράσης για την εκπαίδευση του προσωπικού, της 
Επιτροπής ΕΠΕ και άλλων εμπλεκομένων Τμημάτων στους τομείς της ενέργειας, 
των υδρογονανθράκων, της διαχείρισης αποβλήτων (χερσαία και θαλάσσια), της 
κλιματικής αλλαγής, της βιοποικιλότητας, της αγροτικής ανάπτυξης κ.λπ.
Περισσότερες λεπτομέρειες για την πλήρωση αυτού του κριτηρίου 
καταγράφονται στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, Παράρτημα ΙΙ, EAC 6.

and 
SEA.

G6.c) 
Arran
geme
nts to 
ensur
e 
suffic
ient 
admi
nistra
tive 
capac
ity.

Yes

Ομάδα αρμόδιων λειτουργών του Τμήματος Περιβάλλοντος ασχολείται αποκλειστικά με την 
εφαρμογή των Οδηγιών ΕΠΕ και ΣΕΠΕ και την ετοιμασία των σχετικών μελετών.
Οι λειτουργοί που ασχολούνται με θέματα ΕΠΑ και ΣΠΕ  είναι μόνιμο προσωπικό και δεν 
αναμένεται να μειωθεί.
Η Ομάδα των αρμοδίων λειτουργών του Τμήματος Περιβάλλοντος βρίσκεται σε τακτική 
επικοινωνία με το προσωπικό της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ και άλλων Τμημάτων με 
στόχο την διάχυση της γνώσης σε σχέση με τις διαδικασίες που απαιτούνται στα πλαίσια 
των σχετικών νόμων.

Ομάδα αρμόδιων λειτουργών του Τμήματος Περιβάλλοντος ασχολείται 
αποκλειστικά με την εφαρμογή των Οδηγιών ΕΠΕ και ΣΕΠΕ και την ετοιμασία των 
σχετικών μελετών.
Οι λειτουργοί που ασχολούνται με θέματα ΕΠΑ και ΣΠΕ  είναι μόνιμο προσωπικό 
και δεν αναμένεται να μειωθεί. 

G7) 
Statis
tical 
syste
ms 
and 
result 
indica
tors: 
the 
existe
nce 
of a 
statis
tical 
basis 
neces
sary 
to 
under
take 
evalu
ation
s to 
asses
s the 
effect
ivene
ss 
and 

G7.a) 
Arran
geme
nts 
for 
timel
y 
collec
tion 
and 
aggre
gatio
n of 
statis
tical 
data 
with 
the 
follo
wing 
eleme
nts 
are in 
place: 
the 
identi
ficati
on of 
sourc
es 

No

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό 808/2014 της 17 Ιουλίου 2014 ο 
οποίος καθορίζει τους κανόνες για την εφαρμογή του Κανονισμού 1305/2013 για την στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης η Γενική Αιρεσιμότητα 7 θεωρείται ως εκπληρωθείσα από την ΓΔ 
Γεωργίας λόγω της ύπαρξης του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της 
Επιτροπής. Πέραν τούτου για σκοπούς των λοιπών Επιχειρησιακών Ταμείων θα ληφθούν μια 
σειρά από περαιτέρω ενέργειες.

Η εκπλήρωση της εν λόγω αιρεσιμότητας σχετίζεται με τη διαδικασία 
κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Οι ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή, συγκέντρωση και επεξεργασία/ανάλυση 
των στοιχείων που θα αφορούν στα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των 
Προγραμμάτων θα εξεταστούν στα πλαίσια ανάπτυξης του ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) που θα τεθεί σε εφαρμογή για τη νέα Π.Π. 
2014-2020 ενώ θα εξεταστούν παράλληλα οι μηχανισμοί συλλογής και ανάλυσης 
άλλων στοιχείων που δεν θα μπορούν να συλλέγονται/παρέχονται μέσω του ΟΠΣ 
(π.χ. στοιχεία από στατιστική υπηρεσία, υπηρεσίες απασχόλησης κοκ) και θα 
αφορούν στον αντίκτυπο των Ταμείων.
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and 
mech
anism
s to 
ensur
e 
statis
tical 
valida
tion

G7.b) 
Arran
geme
nts 
for 
timel
y 
collec
tion 
and 
aggre
gatio
n of 
statis
tical 
data 
with 
the 
follo
wing 
eleme
nts 
are in 
place: 
arran
geme
nts 
for 
publi
catio
n and 
publi
c 
availa
bility 
of 
aggre
gated 
data

Yes

Ιστοσελίδα Διαρθρωτικών Ταμείων στην Κύπρο για την Π.Π. 2007-2013: 
http://www.structuralfunds.org.cy
 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό 808/2014 της 17 Ιουλίου 2014 ο 
οποίος καθορίζει τους κανόνες για την εφαρμογή του Κανονισμού 1305/2013 για την στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης η Γενική Αιρεσιμότητα 7 θεωρείται ως εκπληρωθείσα από την ΓΔ 
Γεωργίας λόγω της ύπαρξης του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της 
Επιτροπής. Πέραν τούτου για σκοπούς των λοιπών Επιχειρησιακών Ταμείων θα ληφθούν μια 
σειρά από περαιτέρω ενέργειες.
 

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία που συλλέγονται είναι διαθέσιμα μέσω του ΟΠΣ μόνο 
στους Χρήστες του Συστήματος (Δικαιούχοι, Ενδιάμεσοι Φορείς - ΕΦ, 
Διαχειριστική Αρχή - ΔΑ, Αρχή Ελέγχου, Αρχή Πιστοποίησης), οι οποίοι έχουν 
πρόσβαση στο σύστημα. Γενικά στοιχεία για τους δείκτες (επίτευξη 
ενδιάμεσων/τελικών στόχων, αξιολόγηση συστήματος δεικτών κοκ) είναι 
διαθέσιμα για το ευρύ κοινό μέσω της ιστοσελίδας των Ταμείων και 
συγκεκριμένα στις ενότητες των Ετήσιων Εκθέσεων Εκτέλεσης και των 
Αξιολογήσεων που υλοποιούνται. 
Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο ενδεχομένως να εξεταστούν περαιτέρω 
μέτρα/δράσεις δημοσιότητας, σε σχέση με τα αποτελέσματα των Ταμείων.

impac
t of 
the 
progr
amm
es. 
The 
existe
nce 
of a 
syste
m of 
result 
indica
tors 
neces
sary 
to 
select 
actio
ns, 
which 
most 
effect
ively 
contri
bute 
to 
desir
ed 
result
s, to 
monit
or 
progr
ess 
towar
ds 
result
s and 
to 
under
take 
impac
t 
evalu
ation.

G7.c) 
An 
effect
ive 
syste
m of 
result 
indica
tors 
inclu
ding: 
the 
select
ion of 
result 
indica
tors 

Yes

Το σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων βρίσκεται υπό διαμόρφωση στα πλαίσια ετοιμασίας 
των προγραμματικών εγγράφων της νέας περιόδου 2014-20.
Στο πλαίσιο της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης των νέων Προγραμμάτων, αναμένεται η 
αξιολόγηση της καταλληλότητας, εφαρμοσιμότητας, αποτελεσματικότητας, σχετικότητας, 
σαφήνειας κλπ των προτεινόμενων δεικτών όσο και των στόχων / οροσήμων που έχουν 
(προκαταρτικά) τεθεί.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό 808/2014 της 17 Ιουλίου 2014 ο 
οποίος καθορίζει τους κανόνες για την εφαρμογή του Κανονισμού 1305/2013 για την στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης η Γενική Αιρεσιμότητα 7 θεωρείται ως εκπληρωθείσα από την ΓΔ 
Γεωργίας λόγω της ύπαρξης του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της 
Επιτροπής. Πέραν τούτου για σκοπούς των λοιπών Επιχειρησιακών Ταμείων θα ληφθούν μια 
σειρά από περαιτέρω ενέργειες.

Η ΔΑ παρέχει σχετική καθοδήγηση και προβαίνει σε ανταλλαγή απόψεων με 
όλους τους αρμόδιους φορείς για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών για κάθε 
ΕΠ της π.π. 2014-20, καθώς και για τον καθορισμό των αντίστοιχων στόχων –
οροσήμων. 
Επισημαίνεται ότι, τόσο οι δείκτες όσο και οι αντίστοιχες τιμές στόχοι και 
ορόσημα που αφορούν στον Άξονα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα 
καθοριστούν στα πλαίσια ετοιμασίας των απαιτούμενων ολοκληρωμένων 
στρατηγικών αστικής ανάπτυξης από τις εμπλεκόμενες τοπικές αρχές.

Ολοκληρώθηκε 
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for 
each 
progr
amm
e 
provi
ding 
infor
matio
n on 
what 
motiv
ates 
the 
select
ion of 
policy 
actio
ns 
finan
ced 
by 
the 
progr
amm
e

G7.d) 
An 
effect
ive 
syste
m of 
result 
indica
tors 
inclu
ding: 
the 
establ
ishme
nt of 
target
s for 
these 
indica
tors

Yes

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό 808/2014 της 17 Ιουλίου 2014 ο 
οποίος καθορίζει τους κανόνες για την εφαρμογή του Κανονισμού 1305/2013 για την στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης η Γενική Αιρεσιμότητα 7 θεωρείται ως εκπληρωθείσα από την ΓΔ 
Γεωργίας λόγω της ύπαρξης του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της 
Επιτροπής. Πέραν τούτου για σκοπούς των λοιπών Επιχειρησιακών Ταμείων θα ληφθούν μια 
σειρά από περαιτέρω ενέργειες.

Η ΔΑ παρέχει σχετική καθοδήγηση και προβαίνει σε ανταλλαγή απόψεων με 
όλους τους αρμόδιους φορείς για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών για κάθε 
ΕΠ της π.π. 2014-20, καθώς και για τον καθορισμό των αντίστοιχων στόχων –
οροσήμων. 
Επισημαίνεται ότι, τόσο οι δείκτες όσο και οι αντίστοιχες τιμές στόχοι και 
ορόσημα που αφορούν στον Άξονα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα 
καθοριστούν στα πλαίσια ετοιμασίας των απαιτούμενων ολοκληρωμένων 
στρατηγικών αστικής ανάπτυξης από τις εμπλεκόμενες τοπικές αρχές.

Ολοκληρώθηκε

G7.e) 
An 
effect
ive 
syste
m of 
result 
indica
tors 
inclu
ding: 
the 
consi
stenc
y of 
each 
indica
tor 
with 
the 

No

 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό 808/2014 της 17 Ιουλίου 2014 ο 
οποίος καθορίζει τους κανόνες για την εφαρμογή του Κανονισμού 1305/2013 για την στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης η Γενική Αιρεσιμότητα 7 θεωρείται ως εκπληρωθείσα από την ΓΔ 
Γεωργίας λόγω της ύπαρξης του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της 
Επιτροπής. Πέραν τούτου για σκοπούς των λοιπών Επιχειρησιακών Ταμείων θα ληφθούν μια 
σειρά από περαιτέρω ενέργειες.

Στο πλαίσιο της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης των νέων Προγραμμάτων, 
αναμένεται η αξιολόγηση της καταλληλότητας, εφαρμοσιμότητας, 
αποτελεσματικότητας, σχετικότητας, σαφήνειας κλπ των προτεινόμενων δεικτών 
όσο και των στόχων / οροσήμων που έχουν (προκαταρτικά) τεθεί.
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follo
wing 
requi
sites: 
robus
tness 
and 
statis
tical 
valida
tion, 
clarit
y of 
norm
ative 
interp
retati
on, 
respo
nsive
ness 
to 
policy
, 
timel
y 
collec
tion 
of 
data

G7.f) 
Proce
dures 
in 
place 
to 
ensur
e that 
all 
opera
tions 
finan
ced 
by 
the 
progr
amm
e 
adopt 
an 
effect
ive 
syste
m of 
indica
tors

No

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό 808/2014 της 17 Ιουλίου 2014 ο 
οποίος καθορίζει τους κανόνες για την εφαρμογή του Κανονισμού 1305/2013 για την στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης η Γενική Αιρεσιμότητα 7 θεωρείται ως εκπληρωθείσα από την ΓΔ 
Γεωργίας λόγω της ύπαρξης του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της 
Επιτροπής. Πέραν τούτου για σκοπούς των λοιπών Επιχειρησιακών Ταμείων θα ληφθούν μια 
σειρά από περαιτέρω ενέργειες.

Στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων (και 
παρακολούθησης) για τη νέα π.π., ενδεχομένως  να συμβάλουν και τα 
συμπεράσματα αξιολόγησης (2009) για τη βελτιστοποίηση του συστήματος 
παρακολούθησης των δεικτών των ΕΠ 2007-13 καθώς και της Ενδιάμεσης 
Αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης των εν λόγω ΕΠ. Σημειώνεται ότι, στο 
υφιστάμενο σύστημα υπάρχουν ήδη διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλες οι 
πράξεις που χρηματοδοτούνται από τα ΕΠ περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα 
δείκτη εκροών. Οι δείκτες καταχωρούνται σε επίπεδο ΕΠ, περιλαμβάνονται στις 
Προσκλήσεις και στη συνέχεια στα Τεχνικά Δελτία Έργων, υπάρχει  συνεχής 
παρακολούθηση της προόδου τους και αξιοποίηση των συνολικών στοιχείων 
προόδου (από το σύστημα) στις Ετήσιες Εκθέσεις Εκτέλεσης.   
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6.2.1. List of actions to be taken for general ex-ante conditionalities

Applicable ex-ante conditionality at 
national level Criteria Not Fulfilled Action to be taken Deadline Bodies responsible for fulfillment

G6) Environmental legislation relating to 
Environmental Impact Assessment (EIA) and, 
Strategic Environmental Assessment (SEA): 
the existence of arrangements for the 
effective application of Union environmental 
legislation related to EIA and SEA.

G6.b) Arrangements for training and 
dissemination of information for staff 
involved in the implementation of the EIA 
and SEA Directives.

Ετοιμασία Σχεδίου Δράσης για την 
εκπαίδευση του προσωπικού, της 
Επιτροπής ΕΠΕ και άλλων 
εμπλεκόμενων Τμημάτων στους 
τομείς της ενέργειας, των 
υδρογονανθράκων, της 
διαχείρισης αποβλήτων (χερσαία 
και θαλάσσια), της κλιματικής 
αλλαγής, της βιοποικιλότητας 
κ.α. (Δεκέμβριος 2014 - 
ολοκληρώθηκε).
Έκδοση Κανονισμών για διάχυση 
και ανταλλαγή πληροφοριών σε 
συστηματική βάση (Ιούνιος 2016).
Ειδικότερα σε ότι αφορά το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 
η τεχνική βοήθεια δύναται να 
καλύψει την εκπαίδευση 
προσωπικού και άλλων φορέων 
που εμπλέκονται στην υλοποίηση 
του Προγράμματος στα θέματα 
που σχετίζονται με την εφαρμογή 
των οδηγιών ΕΠΕ και ΣΕΠΕ.

30-06-2016 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος

G7.a) Arrangements for timely collection and 
aggregation of statistical data with the 
following elements are in place: the 
identification of sources and mechanisms to 
ensure statistical validation

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον 
εκτελεστικό κανονισμό 808/2014 
της 17 Ιουλίου 2014 ο οποίος 
καθορίζει τους κανόνες για την 
εφαρμογή του Κανονισμού 
1305/2013 για την στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης η Γενική 
Αιρεσιμότητα 7 θεωρείται ως 
εκπληρωθείσα από την ΓΔ 
Γεωργίας λόγω της ύπαρξης του 
Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης της Επιτροπής. 
Πέραν τούτου για σκοπούς των 
λοιπών Επιχειρησιακών Ταμείων 
θα ληφθούν μια σειρά από 
περαιτέρω ενέργειες.

31-12-2015

G7) Statistical systems and result indicators: 
the existence of a statistical basis necessary 
to undertake evaluations to assess the 
effectiveness and impact of the 
programmes. The existence of a system of 
result indicators necessary to select actions, 
which most effectively contribute to desired 
results, to monitor progress towards results 
and to undertake impact evaluation.

G7.e) An effective system of result indicators 
including: the consistency of each indicator 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον 
εκτελεστικό κανονισμό 808/2014 31-12-2015
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with the following requisites: robustness and 
statistical validation, clarity of normative 
interpretation, responsiveness to policy, 
timely collection of data

της 17 Ιουλίου 2014 ο οποίος 
καθορίζει τους κανόνες για την 
εφαρμογή του Κανονισμού 
1305/2013 για την στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης η Γενική 
Αιρεσιμότητα 7 θεωρείται ως 
εκπληρωθείσα από την ΓΔ 
Γεωργίας λόγω της ύπαρξης του 
Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης της Επιτροπής. 
Πέραν τούτου για σκοπούς των 
λοιπών Επιχειρησιακών Ταμείων 
θα ληφθούν μια σειρά από 
περαιτέρω ενέργειες.

G7.f) Procedures in place to ensure that all 
operations financed by the programme 
adopt an effective system of indicators

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον 
εκτελεστικό κανονισμό 808/2014 
της 17 Ιουλίου 2014 ο οποίος 
καθορίζει τους κανόνες για την 
εφαρμογή του Κανονισμού 
1305/2013 για την στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης η Γενική 
Αιρεσιμότητα 7 θεωρείται ως 
εκπληρωθείσα από την ΓΔ 
Γεωργίας λόγω της ύπαρξης του 
Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης της Επιτροπής. 
Πέραν τούτου για σκοπούς των 
λοιπών Επιχειρησιακών Ταμείων 
θα ληφθούν μια σειρά από 
περαιτέρω ενέργειες.

31-12-2015
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6.2.2. List of actions to be taken for priority linked ex-ante conditionalities

Applicable ex-ante conditionality at 
national level Criteria Not Fulfilled Action to be taken Deadline Bodies responsible for fulfillment

P3.1.a) A national or regional risk 
assessment with the following elements 
shall be in place: A description of the 
process, methodology, methods and non-
sensitive data used for risk assessment as 
well as of the risk-based criteria for the 
prioritisation of investment;

Προκήρυξη ευρωπαϊκού 
διαγωνισμού, για την ανάθεση σε 
εμπειρογνώμονες της ετοιμασίας 
μελέτης «Εκτίμησης Κινδύνων» 
στην Κυπριακή Δημοκρατία - 
Σεπτέμβριος 2014
Κατακύρωση προσφοράς - 
Απρίλιος 2015.
Τελική Έκθεση αποτελεσμάτων - 
Δεκέμβριος 2015
Ολοκλήρωση Μελέτης -  
Φεβρουάριος 2016
Υιοθέτηση της Εθνικής Εκτίμησης 
Κινδύνων από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και έναρξη της 
εφαρμογής της (Μάρτιος 2016)

31-03-2016

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος

Υπουργικό Συμβούλιο

P3.1.b) A national or regional risk 
assessment with the following elements 
shall be in place: A description of single-risk 
and multi-risk scenarios;

Προκήρυξη ευρωπαϊκού 
διαγωνισμού, για την ανάθεση σε 
εμπειρογνώμονες της ετοιμασίας 
μελέτης «Εκτίμησης Κινδύνων» 
στην Κυπριακή Δημοκρατία - 
Σεπτέμβριος 2014
Κατακύρωση προσφοράς - 
Απρίλιος 2015
Τελική Έκθεση αποτελεσμάτων -  
Δεκέμβριος 2015
Ολοκλήρωση Μελέτης - 
Φεβρουάριος 2016
Υιοθέτηση της Εθνικής Εκτίμησης 
Κινδύνων από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και έναρξη της 
εφαρμογής της (Μάρτιος 2016)

31-03-2016
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος
Υπουργικό Συμβούλιο

P3.1) Risk prevention and risk management: 
the existence of national or regional risk 
assessments for disaster management 
taking into account climate change 
adaptation

P3.1.c) A national or regional risk 
assessment with the following elements 
shall be in place: Taking into account, where 
appropriate, national climate change 

Προκήρυξη ευρωπαϊκού 
διαγωνισμού, για την ανάθεση σε 
εμπειρογνώμονες της ετοιμασίας 
μελέτης «Εκτίμησης Κινδύνων» 

31-03-2016
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος,
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adaptation strategies. στην Κυπριακή Δημοκρατία - 
Σεπτέμβριος 2014
Κατακύρωση προσφοράς - 
Απρίλιος 2015
Τελική Έκθεση αποτελεσμάτων - 
Δεκέμβριος 2015
Ολοκλήρωση Μελέτης -  
Φεβρουάριος 2016
Υιοθέτηση της Εθνικής Εκτίμησης 
Κινδύνων από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και έναρξη της 
εφαρμογής της (Μάρτιος 2016)

Υπουργικό Συμβούλιο

P5.2) Water sector: the existence of a) a 
water pricing policy which provides adequate 
incentives for users to use water resources 
efficiently and b) an adequate contribution 
of the different water uses to the recovery of 
the costs of water services at a rate 
determined in the approved river basin 
management plan for investment supported 
by the programmes.

P5.2.a) In sectors supported by the EAFRD, a 
Member State has ensured a contribution of 
the different water uses to the recovery of 
the costs of water services by sector 
consistent with Article 9, paragraph 1 first 
indent of the Water Framework Directive 
having regard where appropriate, to the 
social, environmental and economic effects 
of the recovery as well as the geographic 
and climatic conditions of the region or 
regions affected.

Σταδιακή ολοκλήρωση της 
εφαρμογής των Κανονισμών για 
τις πολιτικές τιμολόγησης (από 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και 
Τοπικές Αρχές) ως ακολούθως:
- Ολοκλήρωση  ενημέρωσης / 
διαβούλευσης με Τοπικές Αρχές 
σχετικά με τη νέα πολιτική και τις 
υποχρεώσεις τους, όπως αυτές 
πηγάζουν από τους Κανονισμούς. 
(31 Ιανουαρίου 2015 - 
ολοκληρώθηκε)
- Υπολογισμός νέων τελών 
τιμολόγησης και ετοιμασία 
σχετικής πρότασης προς το 
Υπουργικό Συμβούλιο (Απρίλιος 
2015 - ολοκληρώθηκε) 
- Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου με τους Κανονισμούς 
Τελών (για τα νέα τέλη). (31 
Δεκεμβρίου 2015)
- Πλήρης εφαρμογή των 
Κανονισμών από τις Τοπικές 
Αρχές (31 Μαρτίου 2016)

31-03-2016
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων

P6.1) Next Generation Network (NGN) 
Infrastructure : the existence of national or 
regional NGA Plans which take account of 
regional actions in order to reach the Union 
high speed Internet access targets, focusing 
on areas where the market fails to provide 
an open infrastructure at an affordable cost 
and of a quality in line with the Union 

P6.1.a) A national or regional NGN Plan is in 
place that contains: a plan of infrastructure 
investments based on an economic analysis 
taking account of existing private and public 
infrastructures and planned investments;

Δράση 1: Ολοκλήρωση του Εθνικού 
Ευρυζωνικού Πλάνου
Στάδια Ολοκλήρωσης του Πλάνου:

Υποβολή του προσχεδίου του 
Εθνικού Ευρυζωνικού Πλάνου στο 
ΓΕΡΗΕΤ για ενσωμάτωση των 

31-12-2015 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, 
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
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θεμάτων που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων τους – αρχές του 
2014
Δημόσια διαβούλευση του Εθνικού 
Ευρυζωνικού Πλάνου – εντός 2014
Ενσωμάτωση σχολίων από τη 
δημόσια διαβούλευση και  
ολοκλήρωση του – τέλος του 2014
Υποβολή του πλάνου στην 
Επιτροπή για σχόλια – αρχές του 
2015
Λήψη σχολίων από την Επιτροπή 
και ενσωμάτωση τους στο πλάνο 
– εντός του 2015
Ετοιμασία τελικού πλάνου και 
υποβολή του στην Επιτροπή – 
τέλος του 2015

competition and State aid rules and to 
provide accessible services to vulnerable 
groups

P6.1.b) A national or regional NGN Plan is in 
place that contains: sustainable investment 
models that enhance competition and 
provide access to open, affordable, quality 
and future proof infrastructure and services;

Δράση 1: Ολοκλήρωση του Εθνικού 
Ευρυζωνικού Πλάνου
Στάδια Ολοκλήρωσης του Πλάνου:

Υποβολή του προσχεδίου του 
Εθνικού Ευρυζωνικού Πλάνου στο 
ΓΕΡΗΕΤ για ενσωμάτωση των 
θεμάτων που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων τους – αρχές του 
2014
Δημόσια διαβούλευση του Εθνικού 
Ευρυζωνικού Πλάνου – εντός 2014
Ενσωμάτωση σχολίων από τη 
δημόσια διαβούλευση και  
ολοκλήρωση του – τέλος του 2014
Υποβολή του πλάνου στην 
Επιτροπή για σχόλια – αρχές του 
2015
Λήψη σχολίων από την Επιτροπή 
και ενσωμάτωση τους στο πλάνο 
– εντός του 2015
Ετοιμασία τελικού πλάνου και 
υποβολή του στην Επιτροπή – 
τέλος του 2015

31-12-2015 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, 
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
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P6.1.c) A national or regional NGN Plan is in 
place that contains: measures to stimulate 
private investment.

Δράση 1: Ολοκλήρωση του Εθνικού 
Ευρυζωνικού Πλάνου
Στάδια Ολοκλήρωσης του Πλάνου:

Υποβολή του προσχεδίου του 
Εθνικού Ευρυζωνικού Πλάνου στο 
ΓΕΡΗΕΤ για ενσωμάτωση των 
θεμάτων που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων τους – αρχές του 
2014
Δημόσια διαβούλευση του Εθνικού 
Ευρυζωνικού Πλάνου – εντός 2014
Ενσωμάτωση σχολίων από τη 
δημόσια διαβούλευση και  
ολοκλήρωση του – τέλος του 2014
Υποβολή του πλάνου στην 
Επιτροπή για σχόλια – αρχές του 
2015
Λήψη σχολίων από την Επιτροπή 
και ενσωμάτωση τους στο πλάνο 
– εντός του 2015
Ετοιμασία τελικού πλάνου και 
υποβολή του στην Επιτροπή – 
τέλος του 2015

31-12-2015 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, 
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
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7. DESCRIPTION OF THE PERFORMANCE FRAMEWORK

7.1. Indicators

Priority Applicable Indicator and measurement unit, 
where appropriate Target 2023 (a) Adjustment top 

ups (b)

Milestone 
2018 % 
(c)

Milestone 
absolute value (a-
b)*c

 X 

Number of agricultural 
holdings with RDP support 
for investment in 
restructuring or 
modernisation (focus area 
2A) + holdings with RDP 
supported business 
development 
plan/investment for young 
farmers (focus area 2B)

700.00 25% 175.00

P2: Enhancing 
farm viability 
and 
competitiveness 
of all types of 
agriculture in 
all regions and 
promoting 
innovative farm 
technologies 
and the 
sustainable 
management of 
forests

 X Total Public Expenditure P2 
(EUR) 43,950,000.00 8,000,000.00 20% 7,190,000.00

 X Total Public Expenditure P3 
(EUR) 14,850,000.00 8% 1,188,000.00P3: Promoting 

food chain 
organisation, 
including 
processing and 
marketing of 
agricultural 
products, 
animal welfare 
and risk 
management in 

 X 

Number of supported 
agricultural holdings 
receiving support for 
participating in quality 
schemes, local 
markets/short supply 
circuits, and producer 
groups (focus area 3A) 

1,600.00 50% 800.00
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agriculture
 X 

Number of agricultural 
holdings participating in 
risk management schemes 
(focus area 3B)

 X Total Public Expenditure P4 
(EUR) 112,100,992.00 25% 28,025,248.00

P4: Restoring, 
preserving and 
enhancing 
ecosystems 
related to 
agriculture and 
forestry

 X 

Agricultural land under 
management contracts 
contributing to biodiversity 
(ha) (focus area 4A) + 
improving water 
management (ha) (focus 
area 4B) + improving soil 
management 
and/preventing soil 
erosion (ha) (focus area 
4C)

42,533.00 50% 21,266.50

 X Total Public Expenditure P5 
(EUR) 25,299,008.00 20% 5,059,801.60P5: Promoting 

resource 
efficiency and 
supporting the 
shift towards a 
low carbon and 
climate resilient 
economy in 
agriculture, 
food and 
forestry sectors

 X 

Agricultural and forest 
land under management to 
foster carbon 
sequestration/conservation 
(ha) (focus area 5E) + 
Agricultural land under 
management contracts 
targeting reduction of GHG 
and/or ammonia emissions 
(ha) (focus area 5D) + 
Irrigated land switching to 

15,369.00 25% 3,842.25
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more efficient irrigation 
system (ha) (focus area 5A)

 X 

Number of investment 
operations in energy 
savings and efficiency 
(focus area 5B) + in 
renewable energy 
production (focus area 5C)

150.00 15% 22.50

 X Total Public Expenditure P6 
(EUR) 42,500,000.00 20% 8,500,000.00

 X 

Number of operations 
supported to improve 
basic services and 
infrastructures in rural 
areas (focus areas 6B and 
6C)

19.00 25% 4.75

P6: Promoting 
social inclusion, 
poverty 
reduction and 
economic 
development in 
rural areas

 X Population covered by LAG 
(focus area 6B) 100,000.00 80% 80,000.00
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7.1.1. P2: Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all 
regions and promoting innovative farm technologies and the sustainable management of 
forests
7.1.1.1. Number of agricultural holdings with RDP support for investment in restructuring or modernisation 
(focus area 2A) + holdings with RDP supported business development plan/investment for young farmers 
(focus area 2B)

Applicable: Yes
Target 2023 (a): 700.00
Adjustment top ups (b): 
Milestone 2018 % (c): 25%
Milestone absolute value (a-b)*c: 175.00
Justification for the milestone setting:
Κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου αναμένεται να πραγματοποιηθούν 
τρείς προσκλήσεις για τα επενδυτικά Μέτρα. 
Η πρώτη προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1 πραγματοποιήθηκε το 2016. Οι εγκρίσεις 
αποστάληκαν στους αιτητές που εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο του 2017. Οι δικαιούχοι 
έχουν στην διάθεση τους χρονικό περιθώριο δύο ετών για την πραγματοποίηση των 
επενδύσεων τους. Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη εμπειρία, το μεγαλύτερο 
μέρος των πληρωμών πραγματοποιείται περί τα τέλη της διετίας αυτής (δηλαδή 
περί τα τέλη του έτους 2019).

7.1.1.2. Total Public Expenditure P2 (EUR)

Applicable: Yes
Target 2023 (a): 43,950,000.00
Adjustment top ups (b): 8,000,000.00
Milestone 2018 % (c): 20%
Milestone absolute value (a-b)*c: 7,190,000.00
Justification for the milestone setting:
Κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου αναμένεται να πραγματοποιηθούν 
τρείς προσκλήσεις για τα επενδυτικά Μέτρα. Στην κάθε προκήρυξη αναμένεται να 
διατεθεί το ένα τρίτο του προϋπολογισμού και μέχρι το τέλος του 2018 θα 
ολοκληρωθεί ο μεγαλύτερος όγκος των πληρωμών προς τους δικαιούχους της 
πρώτης προκήρυξης των Μέτρων.
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7.1.2. P3: Promoting food chain organisation, including processing and marketing of 
agricultural products, animal welfare and risk management in agriculture
7.1.2.1. Total Public Expenditure P3 (EUR)

Applicable: Yes
Target 2023 (a): 14,850,000.00
Adjustment top ups (b): 
Milestone 2018 % (c): 8%
Milestone absolute value (a-b)*c: 1,188,000.00
Justification for the milestone setting:
Το Μ14 "Καλή Διαβίωση των ζώων" προγραμματίζεται να προκηρύσεται σε ετήσια ή 
διετή βάση με έτος έναρξης το 2017. Το Μ9" Ομάδες Παραγωγών" έχει προκηρυχθεί 
για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2018. Για το Μέτρο 3 αναμένεται να διατίθενται 
150 χιλ ετησιώς, ενώ αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μετά την έγκριση του 
φακέλου του χαλλουμιού.

7.1.2.2. Number of supported agricultural holdings receiving support for participating in quality schemes, 
local markets/short supply circuits, and producer groups (focus area 3A) 

Applicable: Yes
Target 2023 (a): 1,600.00
Adjustment top ups (b): 
Milestone 2018 % (c): 50%
Milestone absolute value (a-b)*c: 800.00
Justification for the milestone setting:
Στο Μ14 "Καλή Διαβίωση των ζώων" υπολογίζεται ότι ετησίως θα συμμετέχουν 
διακόσιοι αιγοπροβατοτρόφοι και επιπροσθετα μέσω του Μ9" Ομάδες Παραγωγών" 
μέχρι το τέλος του 2018 θα ενισχυθούν τέσσερεις Ομάδες στις οποίες θα 
συμμετέχουν πεντακόσιες εκμεταλεύσεις.

7.1.2.3. Number of agricultural holdings participating in risk management schemes (focus area 3B)

Applicable: Yes
Target 2023 (a): 0.00
Adjustment top ups (b): 
Milestone 2018 % (c): 
Milestone absolute value (a-b)*c: 0.00
Justification for the milestone setting:
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Δεν θα εφαρμοστεί σχετικό Μέτρο

7.1.3. P4: Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and 
forestry
7.1.3.1. Total Public Expenditure P4 (EUR)

Applicable: Yes
Target 2023 (a): 112,100,992.00
Adjustment top ups (b): 
Milestone 2018 % (c): 25%
Milestone absolute value (a-b)*c: 28,025,248.00
Justification for the milestone setting:
Τα Μέτρα που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των 
οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία θα αφορούν 
πενταετής δεσμεύσεις των δικαιούχων για τήρηση των σχετικών πρόνοιων. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το 2016 μέχρι το 
τέλος του 2018 θα έχουν καταβληθεί πληρωμές μόνο για δύο έτη. 

7.1.3.2. Agricultural land under management contracts contributing to biodiversity (ha) (focus area 4A) + 
improving water management (ha) (focus area 4B) + improving soil management and/preventing soil 
erosion (ha) (focus area 4C)

Applicable: Yes
Target 2023 (a): 42,533.00
Adjustment top ups (b): 
Milestone 2018 % (c): 50%
Milestone absolute value (a-b)*c: 21,266.50
Justification for the milestone setting:
Τα Μέτρα αυτά θα αφορούν πενταετής δεσμεύσεις των δικαιούχων για τήρηση των 
σχετικών πρόνοιων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πενταετής δεσμεύσεις θα ξεκινήσουν 
για την πλειονότητα των δικαιούχων το 2016 αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του 
2018 να συμμετάσχουν στα Μέτρα το 50% των δικαιούχων.

7.1.4. P5: Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon 
and climate resilient economy in agriculture, food and forestry sectors
7.1.4.1. Total Public Expenditure P5 (EUR)

Applicable: Yes
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Target 2023 (a): 25,299,008.00
Adjustment top ups (b): 
Milestone 2018 % (c): 20%
Milestone absolute value (a-b)*c: 5,059,801.60
Justification for the milestone setting:
Για την επίτευξη των στόχων της  προτεραιότητας αυτής προγαμματίζεται να 
συμβάλεί το Επενδυτικό Μέτρο Μ4. Σημειώνεται ότι λόγω του αυξημένου 
ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην α' προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1, η έγκριση των 
αιτήσεων πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2017. Ως αποτέλεσμα, οι πλήρωμές 
θα εντατικοποιηθούν κατά το δέυτερο έτος μετά την έγκριση, δηλαδή το έτος 2019.

7.1.4.2. Agricultural and forest land under management to foster carbon sequestration/conservation (ha) 
(focus area 5E) + Agricultural land under management contracts targeting reduction of GHG and/or 
ammonia emissions (ha) (focus area 5D) + Irrigated land switching to more efficient irrigation system (ha) 
(focus area 5A)

Applicable: Yes
Target 2023 (a): 15,369.00
Adjustment top ups (b): 
Milestone 2018 % (c): 25%
Milestone absolute value (a-b)*c: 3,842.25
Justification for the milestone setting:
Για την επίτευξη των στόχων της  προτεραιότητας αυτής προγαμματίζεται να 
συμβάλεί το Επενδυτικό Μέτρο Μ4. 
Σημειώνεται ότι λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην α' 
προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1, η έγκριση των αιτήσεων πραγματοποιήθηκε τον 
Οκτώβριο του 2017. Ως αποτέλεσμα, οι πλήρωμές θα εντατικοποιηθούν κατά το 
δέυτερο έτος μετά την έγκριση, δηλαδή το έτος 2019.

7.1.4.3. Number of investment operations in energy savings and efficiency (focus area 5B) + in renewable 
energy production (focus area 5C)

Applicable: Yes
Target 2023 (a): 150.00
Adjustment top ups (b): 
Milestone 2018 % (c): 15%
Milestone absolute value (a-b)*c: 22.50
Justification for the milestone setting:
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Για την επίτευξη των στόχων της  προτεραιότητας αυτής προγραμματίζεται να 
συμβάλεί το Επενδυτικό Μέτρο Μ4. Σημειώνεται ότι λόγω του αυξημένου 
ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην α' προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1, η έγκριση των 
αιτήσεων πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2017. Ως αποτέλεσμα, οι πλήρωμές 
θα εντατικοποιηθούν κατά το δέυτερο έτος μετά την έγκριση, δηλαδή το έτος 2019.

7.1.5. P6: Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in 
rural areas
7.1.5.1. Total Public Expenditure P6 (EUR)

Applicable: Yes
Target 2023 (a): 42,500,000.00
Adjustment top ups (b): 
Milestone 2018 % (c): 20%
Milestone absolute value (a-b)*c: 8,500,000.00
Justification for the milestone setting:
Το Καθεστώς 4.2 "Επενδύσεις που αφορούν στην μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη 
γεωργικών και δασικών προϊόντων" προγραμματίζεται να προκηρυχθεί τρεις φορες 
και μέχρι το τέλος του 2018 θα έχει ολοκλήρωθεί ο μεγαλύτερος όγκος των 
πληρωμών  για την πρώτη προκήρυξη. Το Μέτρο7 "Βασικές Υπηρεσίες" αφορά την 
υλοποίηση δημόσιων έργων τα οποία με βάση την εμπειρία μας από την υφιστάμενη 
περίοδο χρειάζονται χρόνο για την υλοποίηση τους και αναμένεται ότι μέχρι το 
τέλος του 2018 το 25% των έργων θα έχουν ολοκληρωθεί. Τέλος όσον αφορά το 
Mέτρο "LEADER" η υλοποίηση των στατηγικών τους αναμένεται να ξεκινήσει το 2016 
έτσι ο βαθμός υλοποίησης τους δεν θα ξεπεράσει το15% λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 
πρέπει να ολοκληρωθούν και τεθούν σε εφαρμογή οι δομές που θα διέπουν την 
υλοποίηση των στρατηγικών των ΟΤΔ.

7.1.5.2. Number of operations supported to improve basic services and infrastructures in rural areas (focus 
areas 6B and 6C)

Applicable: Yes
Target 2023 (a): 19.00
Adjustment top ups (b): 
Milestone 2018 % (c): 25%
Milestone absolute value (a-b)*c: 4.75
Justification for the milestone setting:
 Το Μέτρο 7 "Βασικές Υπηρεσίες" αφορά την υλοποίηση δημόσιων έργων. Για την 
ένταξη και έγκριση των έργων αυτών απαιτείται η διασφάλιση της ωριμότητας του 
έργου γεγονός που απαιτεί χρόνο. Επιπρόσθετα η ανάπτυξη δημόσιων υποδομών  τα 
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οποία με βάση την εμπειρία μας από την υφιστάμενη περίοδο χρειάζονται χρόνο για 
την υλοποίηση τους και αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του 2018 το 25% των έργων 
θα έχουν ολοκληρωθεί.

7.1.5.3. Population covered by LAG (focus area 6B)

Applicable: Yes
Target 2023 (a): 100,000.00
Adjustment top ups (b): 
Milestone 2018 % (c): 80%
Milestone absolute value (a-b)*c: 80,000.00
Justification for the milestone setting:
Εντός του 2015 θα ανακοινωθεί η πρόσκληση για έγκριση των Ομάδων Τοπικής 
Δράσης. Προγραμματίζεται ότι άμεσα θα εγκριθούν τέσσερεις Ομάδες που ο 
συνολικός πληθυσμός τους θα ανέρχεται στις 80.000-100.000. 
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7.2. Alternative indicators

Priority Applicable
Indicator and 
measurement unit, where 
appropriate

Target 2023 (a) Adjustment top 
ups (b)

Milestone 
2018 % (c)

Milestone 
absolute 
value (a-
b)*c

 X 
 X 

7.2.1. No priority selected
7.2.1.1. Applicable: Yes

7.2.1.2. Target 2023 (a): 

7.2.1.3. Adjustment top ups (b): 

7.2.1.4. Milestone 2018 % (c): 

7.2.1.5. Milestone absolute value (a-b)*c: 

7.2.1.6. Justification for the milestone setting:
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7.2.2. No priority selected
7.2.2.1. Applicable: Yes

7.2.2.2. Target 2023 (a): 

7.2.2.3. Adjustment top ups (b): 

7.2.2.4. Milestone 2018 % (c): 

7.2.2.5. Milestone absolute value (a-b)*c: 

7.2.2.6. Justification for the milestone setting:



222

7.3. Reserve

Priority
Total union 
contribution 
planned (€)

Total union 
contribution 
planned (€) 
subject to the 
performance 
reserve

Performance 
reserve (€)

Min 
performance 
reserve (Min 
5%)

Max 
performance 
reserve (Max 
7%)

Performance 
reserve rate

P2: Enhancing farm viability 
and competitiveness of all 
types of agriculture in all 
regions and promoting 
innovative farm 
technologies and the 
sustainable management of 
forests

22,343,500.00 23,532,802.68 1,356,097.00 1,176,640.13 1,647,296.19 5.76%

P3: Promoting food chain 
organisation, including 
processing and marketing 
of agricultural products, 
animal welfare and risk 
management in agriculture

7,870,500.00 8,289,431.98 501,476.00 414,471.60 580,260.24 6.05%

P4: Restoring, preserving 
and enhancing ecosystems 
related to agriculture and 
forestry

59,413,526.00 62,575,996.78 3,901,040.00 3,128,799.84 4,380,319.77 6.23%

P5: Promoting resource 
efficiency and supporting 
the shift towards a low 
carbon and climate resilient 

13,408,474.00 14,122,181.97 740,848.62 706,109.10 988,552.74 5.25%
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economy in agriculture, 
food and forestry sectors
P6: Promoting social 
inclusion, poverty 
reduction and economic 
development in rural areas

22,525,000.00 23,723,963.59 1,435,201.00 1,186,198.18 1,660,677.45 6.05%

Total 125,561,000.00 132,244,377.00 7,934,662.62 6,612,218.85 9,257,106.39 6%
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8. DESCRIPTION OF THE MEASURES SELECTED

8.1. Description of the general conditions applied to more than one measure including, when relevant, 
definition of rural area, baselines, cross-compliance, intended use of financial instruments, intended use of 
advances and common provisions for investments, including the provisions of Articles 45 and 46 of 
regulation (EU) No 1305/2013

Ορισμός αγροτικής περιοχής

Το μικρό μέγεθος της Κύπρου δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες στη σαφή 
διαφοροποίηση των περιοχών σε αστικές και αγροτικές. Με βάση την κατάταξη των 
περιοχών που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που στηρίζεται στον 
αναθεωρημένο ορισμό του ΟΟΣΑΑ που έχει ως βάση πληθυσμιακά κριτήρια, η 
Κύπρος στο σύνολο της θεωρείται ενδιάμεση αγροτική περιοχή (intermediate rural 
area). Για σκοπούς εφαρμογής των Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, 
καθίσταται αναγκαία σε κάποιες περιπτώσεις η εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές, 
ώστε οι παρεμβάσεις να έχουν πιο ουσιαστικά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου εντός 
του κάθε Μέτρου, περιγράφεται η περιοχή εφαρμογής του κάθε Μέτρου με βάση τον 
σκοπό που επιδιώκει το Μέτρο να επιτύχει. Η ανάγκη αυτή για περιορισμό της 
περιοχής εφαρμογής των Μέτρων παρουσιάζεται ιδιαίτερα στα μέτρα που 
σχετίζονται με την έκτη προτεραιότητα «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της 
μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές».
Η κατηγοριοποίηση των περιοχών αυτών καθορίζεται με βάση τα Τοπικά Σχέδια τα 
οποία έχουν εγκριθεί από το Πολεοδομικό Συμβούλιο της χώρας, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Νόμου περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας. Οι περιοχές ορίζονται ως 
εξής: 

1.  Αστικές Περιοχές θεωρούνται οι περιοχές που καλύπτονται από τα Τοπικά 
Σχέδια των Πόλεων

2. Δευτερεύουσες Αστικές Περιοχές περιοχές, περιοχές που έχουν δεχθεί έντονες 
πιέσεις για ανάπτυξη και καλύπτονται απο Τοπικά Σχέδια

3. Περιαστικές Περιοχές για τις οποίες υπάρχουν Τοπικά Σχέδια.
4. Αγροτικές περιοχές για τις οποίες έχει εκπονηθεί Τοπικό Σχέδιο
5. Άλλες Αγροτικές Περιοχές θεωρούνται οι υπόλοιπες περιοχές της Κύπρου

Στο Παράρτημα VIII παρουσιάζονται αναλυτικά οι Δήμοι και οι Κοινότητες της 
Κύπρου διαχωρισμένες στην κατηγορία που υπάγονται σύμφωνα με τον πιο πάνω 
διαχωρισμό.
Πέραν της γενικής εφαρμογής των Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
σε όλη την επικράτεια, καθίσταται αναγκαία σε κάποιες περιπτώσεις η εστίαση σε 
συγκεκριμένες περιοχές ώστε οι παρεμβάσεις να έχουν πιο ουσιαστικά 
αποτελέσματα. Ως εκ τούτου εντός του κάθε Μέτρου περιγράφεται η περιοχή 
εφαρμογής του με βάση το σκοπό που επιδιώκει το Μέτρο να επιτύχει.
Οι αναφορές στα επιμέρους μέτρα, όπου γίνονται βασίζονται στον πιο πάνω 
διαχωρισμό. Ιδιαίτερα για την υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
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υπάρχει επιπρόσθετη επικέντρωση σε συγκεκριμένες περιοχές που παρουσιάζουν 
ειδικά μειονεκτήματα.
Ορισμός Ενεργού Γεωργού

Με τον όρο γεωργός νοείται ο ενεργός γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
Κανονισμού 1307/2013 όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Κανονισμού 2017/2393. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την σχετική κοινοποίηση που 
έγινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενεργοί γεωργοί θεωρούνται τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων στις εκτάσεις των οποίων 
ασκείται η ελάχιστη δραστηριότητα η οποία καθορίστηκε από το Κράτος Μέλος. 
Στην περίπτωση όπου τα εν λόγω πρόσωπα διευθύνουν αερολιμένες, 
σιδηροδρομικές εταιρείες, δίκτυα ύδρευσης, κτηματομεσιτικές εταιρείες, γήπεδα και 
υπαίθριους χώρους και η ενίσχυση που τους αντιστοιχεί στις άμεσες ενισχύσεις 
υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ ζητούνται επιπρόσθετα στοιχεία προς επιβεβαίωση της 
διασύνδεσης τους με τη γεωργική δραστηριότητα. Νοείται ότι σε περίπτωση που 
διαφοροποιηθεί ο ορισμός μέσω σχετικής κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
θα ισχύει ο αναθεωρημένος ορισμός.
Τα πιο πάνω ισχύουν με την επιφύλαξη ενδεχόμενης πρόσθετης προυπόθεσης που 
ενδέχεται να υπάρχει σε συγκεκριμένα μέτρα για σκοπούς καλύτερης στοχοθέτησης 
των παρεμβάσεων.
Βάση εκκίνησης και πολλαπλή συμμόρφωση

Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις για τα εκταρικά μέτρα περιγράφονται στο Παράρτημα 
II.
Συγκεκριμένα περιγράφονται:
1. Κανόνες για την πολλαπλή συμμόρφωση

• Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ)
• Πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση

2. Υποχρεώσεις για την πράσινη ενίσχυση
3. Ελάχιστες απαιτήσεις για χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων
4. Άλλες εθνικές νομοθεσίες
Μετατροπή ή προσαρμογή / Επέκταση αγροπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων

Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 5 του Κανονισμού 1305/2013, οι δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται στα πλαίσια του Μέτρου Μ10, οι οποίες κατά κανόνα έχουν 
διάρκεια από 5-7 έτη, μπορούν να επεκταθούν μετά την λήξη της αρχικής περιόδου. 
Η επέκταση δύναται να πραγματοποιηθεί έπειτα από σχετική απόφαση της 
αρμόδιας αρχής. Οι δικαιούχοι διατηρούν το δικαίωμα για τερματισμό της δεσμευσης 
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στην κανονική της διάρκεια.
Η Διαχειριστική Αρχή δύναται να επιτρέψει την προσαρμογή των δεσμεύσεων (άρθρα 
28,29,33,34) κατά την διάρκεια της περιόδου ισχύος τους σύμφωνα με το άρθρα 14, 
15 του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 807/2014. 
Χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων

Η Κύπρος δεν προγραμματίζει στο παρόν στάδιο να κάνει χρήση των 
χρηματοδοτικών εργαλείων που προβλέπονται μέσα από τον Κανονισμό. Η 
προσπάθεια διευκόλυνσης των δικαιούχων για πρόσβαση σε κεφάλαια θα 
επιδιωχθεί κυρίως μέσα από την λειτουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας 
Κύπρου (ΤΕΚ). Το ΤΕΚ σε πρώτο στάδιο θα παρέχει σε δικαιούχους προϊόντα τύπου 
Funded Risk Sharing Products. Επί της ουσίας πρόκειται για χαμηλότοκα δάνεια σε 
δικαιούχους για τα οποία αναμένεται να υπάρχει και σχετική ελαστικότητα στις 
εξασφαλίσεις των δανείων.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κατόπιν σχετικής συμφωνίας θα δανείσει στην 
Κυπριακή Δημοκρατία το ποσό των €100.000.000. Ακολούθως, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων, με το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη συνάψει σχετική 
συμφωνία και έχει "αναθέσει" τη διαχείριση του εν λόγω ποσού, θα ζητήσει την 
υποβολή προσφορών από τραπεζικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο 
για συνεργασία και εφαρμογή του Προγράμματος ΤΕΚ. Το τραπεζικό ίδρυμα που θα 
κερδίσει την προσφορά θα συμμετέχει παρέχοντας ακόμη €100.000.000, 
ανεβάζοντας το συνολικό προϋπολογισμό του Προγράμματος ΤΕΚ στα €200.000.000. 
Οι δικαιούχοι θα μπορούν να απευθύνονται στο εν λόγω τραπεζικό ίδρυμα για 
εξασφάλιση δανείου.
Χρήση προκαταβολών και δόσεων

Όπως προβλέπεται από το άρθρο 63 του Καν. 1305/2013:
Η πληρωμή προκαταβολών υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή 
ισοδύναμης εγγύησης, που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της προκαταβολής. 
Όσον αφορά τους δικαιούχους του δημοσίου, η προκαταβολή καταβάλλεται στους 
δήμους, στις περιφερειακές αρχές και στις ενώσεις τους, καθώς και στους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
Η διευκόλυνση που παρέχεται ως εγγύηση από δημόσια αρχή, θεωρείται ισοδύναμη 
με την εγγύηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, υπό τον όρο ότι η αρχή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το καλυπτόμενο από την εγγύηση ποσό, 
εάν δεν θεμελιώνεται δικαίωμα στην καταβληθείσα προκαταβολή.
Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμευτεί όταν ο αρμόδιος οργανισμός πληρωμών 
εξακριβώσει ότι το ποσό της πραγματικής δαπάνης που αντιστοιχεί στη δημόσια 
συνεισφορά που σχετίζεται με τη δράση, υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής.
Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης μπορούν να ζητήσουν την πληρωμή προκαταβολής από 
τον αρμόδιο Οργανισμό Πληρωμών εάν η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο 
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Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Για τις δαπάνες λειτουργίας και εμψύχωσης 
(άρθρο 42, Καν. 1305/2013), το ποσό της προκαταβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 50% της δημόσιας ενίσχυσης.
Δύναται επίσης να παραχωρείται το ποσό της ενίσχυσης μέχρι και σε τέσσερεις 
δόσεις ανάλογα με το συνολικό ποσό της επένδυσης, σε μια προσπάθεια 
υποβοήθησης των δικαιούχων για εξασφάλιση ρευστότητας.

8.2. Description by measure

8.2.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)
8.2.1.1. Legal basis

Το Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης» έχει ως νομική βάση τα 
Άρθρα 14 και 45 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, το Άρθρο 3 του κατ΄εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) 807/2014 και το άρθρο 6 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
808/2014.

8.2.1.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Το Μέτρο 1 «Δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης» εστιάζεται, μέσω της  
παροχής γνώσεων και πληροφοριών, στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου κεφαλαίου που απασχολείται στον γεωργικό και δασοκομικό τομέα 
και συνεισφέρει πρωτίστως στις περιοχές εστίασης 1Α και 1Γ και δευτερευόντως 
στις περιοχές εστίασης 2Α, 3Α, 4Α, 5Α, 5Β και 5Δ.
Το Μέτρο 1 «Δράσεις μεταφοράς της γνώσης και ενημέρωσης», παρόλο που 
υποστηρίζει κατά κύριο ρόλο την προτεραιότητα 1 «προώθηση της μεταφοράς 
γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές 
περιοχές» λειτουργεί και σαν οριζόντιο μέτρο συμβάλλοντας, ανάλογα με τη 
θεματολογία στην προώθηση όλων των προτεραιοτήτων της προγραμματικής 
περιόδου 2014-2020»
Μεταξύ των διαρθρωτικών προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας, 
εντάσσεται και το χαμηλό ποσοστό γεωργών που διαθέτει επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση. Το γεγονός αυτό εντοπίστηκε ως αδυναμία στη SWOT 
ανάλυση, γι' αυτό και θεωρήθηκε αναγκαία η ανάληψη δράσης για την άμβλυνση του.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2012, ποσοστό 94,3% των γεωργών, 
καταγράφονται ως αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων με πρακτική πείρα, χωρίς 
επαγγελματική κατάρτιση, να διαχειρίζονται το 88% της γης. Το αντίστοιχο ποσοστό 
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σε επίπεδο Ε.Ε.-27 φθάνει το 70,6%. Με έτος αναφοράς το 2010, οι αγρότες με 
βασική ή πλήρη γεωργική εκπαίδευση, αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,7% επί του 
συνόλου. Στην Ε.Ε-27 το αντίστοιχο ποσοστό, ανέρχεται στο 29,4%. Στην περίπτωση 
των νέων γεωργών κάτω των 35 ετών, το ποσοστό φθάνει στο 6,9%, ενώ στην Ε.Ε.-
27, στο 31,5%.
Η σύγκριση μεταξύ των δύο ποσοστών φανερώνει την αδυναμία  της 
επαγγελματικής κατάρτισης στην Κύπρο.
Η επαγγελματική κατάρτιση προσφέρεται κυρίως  από δημόσιους φορείς, το Τμήμα 
Γεωργίας και τα Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης που διαθέτει, και σε κάποιο βαθμό 
από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.
Η θεματολογία της επαγγελματικής κατάρτισης εστιάζεται περισσότερο σε θέματα 
τεχνικής της καλλιέργειας ή εκτροφής ζώων και δεν ασχολείται με θέματα 
επιχειρηματικότητας, αγροτικής οικονομικής, μεταποίησης, αγροτικού μάρκετινγκ 
και εμπορίας.
Εκπαιδεύσεις σχετικές με την ορθή χρήστη του νερού θα  περιλαμβάνονται και σε 
προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε συγκεκριμένο κλάδο παραγωγής, 
όπως το πρόγραμμα κατάρτισης για τη διαχείριση των θερμοκηπίων ή για τα 
υπαίθρια λαχανικά ή για την αιγοπροβατοτροφία. Σε αυτά τα προγράμματα οι 
συμμετέχοντες θα εκπαιδεύονται και για την ορθολογική χρήση του νερού.
Από τα πιο πάνω προκύπτει η ανάγκη για επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων 
που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας, με στόχο την 
προώθηση επιχειρηματικού πνεύματος και ανάπτυξη δεξιοτήτων στη διαχείριση της 
εκμετάλλευσης, γεωργικής ή δασοκομικής.
H κατάρτιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις σημερινές πραγματικότητες και να 
απαντά στις ιδιαίτερες προκλήσεις και τον έντονο ανταγωνισμό που δέχεται ο 
γεωργικός τομέας. Χρειάζεται να επεκταθεί και σε πεδία, πέραν της παραγωγικής 
διαδικασίας, αλλά και να εμπλουτίσει  τις ικανότητες  των διαχειριστών των 
εκμεταλλεύσεων με διοικητικές και οικονομικές γνώσεις, με γνώσεις μάρκετινγκ 
καθώς και γνώσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την 
αειφόρο διαχείριση των πόρων.  Η άσκηση της γεωργίας με πρακτικές που οδηγούν 
στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και σε μέτρα αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών, αποτελεί 
εκπαιδευτική προτεραιότητα του Μέτρου. Απαραίτητη είναι και η συμπερίληψη στα 
προγράμματα κατάρτισης θεματολογίας που παρέχει γνώσεις για την ορθολογική 
χρήση του νερού και συνεπώς την  εξοικονόμηση του, για τη χρήση του 
ανακυκλωμένου νερού,  καθώς και την  προστασία των υπόγειων υδάτων.Παρόλο 
που η ιδιωτική δασοκομία στην Κύπρο είναι πολύ περιορισμένη, σε συνεργασία με 
το Τμήμα Δασών  θα αναπτυχθούν προγράμματα στο δασοκομικό τομέα, που θα 
καλύπτουν τις ανάγκες των δασοκαλλιεργητών.
Το Μέτρο 1 «Δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης» περιλαμβάνει τρία 
Καθεστώτα:
Το Καθεστώς 1.1. «Δράσεις Επαγγελματικής  κατάρτισης  και ανάπτυξης 
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δεξιοτήτων». Το Καθεστώς 1.2 «Δράσεις Ενημέρωσης και Επίδειξης»
Το Καθεστώς 1.3. «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και 
δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και δάση».
Μέσω του Καθεστώτος 1.1 παρέχονται οικονομικά κίνητρα για την ετοιμασία και 
υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, βασικών και εξειδικευμένων θεμάτων. Για το 
σκοπό αυτό αξιοποιούνται διάφορες εκπαιδευτικές μέθοδοι, όπως μαθήματα σε 
αίθουσα, μάθηση μέσω διαδικτύου, ενημερωτικές συναντήσεις, επιδείξεις (σε 
αγρούς ή σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους), εργαστήρια, ηλεκτρονική ή 
έντυπη ενημέρωση κλπ.
Το Καθεστώς 1.2 περιλαμβάνει δυο δράσεις. Η πρώτη δράση (Α) εστιάζεται σε 
δραστηριότητες ενημέρωσης μέσω ενημερωτικών συγκεντρώσεων, εκθέσεων, 
έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων και η δεύτερη (Β) σε κατάρτιση μέσω επιδείξεων, 
στο χωράφι ή σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο.
Το Καθεστώς 1.3 εστιάζεται σε επισκέψεις γεωργών σε άλλες εκμεταλλεύσεις, 
βιώνοντας διαφορετικές πρακτικές και μεθόδους διαχείρισης, σε όλα της τα στάδια, 
από την παραγωγή μέχρι και την εμπορία των γεωργικών προϊόντων. Οι 
συμμετέχοντες γεωργοί αξιοποιώντας τις νέες εμπειρίες που αποκομίζουν από τις 
επισκέψεις, μπορούν να επιφέρουν βελτιωτικές αλλαγές στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις που διαχειρίζονται.  
Το Μέτρο θα εφαρμοστεί εσωτερικά (in-house). Δικαιούχος για τα Καθεστώτα 1.1 και 
1.2 θα είναι ο Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας που υπάγεται 
στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Ο Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών (δικαιούχος) πλήρη τους δύο όρους για τη 
δυνατότητα χρήσης της εσωτερικής εφαρμογής (in house provision conditions). 
Πρώτον θα ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και δεύτερο, το μεγαλύτερο μέρος των 
δραστηριοτήτων για την υλοποίηση των Καθεστώτων θα πραγματοποιείται από τον 
Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών και περιορισμένος αριθμός δράσεων, όπου δεν θα 
υπάρχει η εμπειρογνωμοσύνη, θα πραγματοποιείται με αγορά υπηρεσιών.
Για το  Καθεστώς 1.3,  θα πραγματοποιούνται προκηρύξεις για υποβολή αιτήσεων 
από Οργανισμούς που πληρούν τις πρόνοιες του Καθεστώτος. Με τις αιτήσεις τους 
οι Οργανισμοί θα  υποβάλλουν προτάσεις  για οργάνωση προγραμμάτων 
ανταλλαγών και επισκέψεων, υποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η παρεχόμενη κατάρτιση, στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του 
Μέτρου 1  θα προσφέρει στους εκπαιδευόμενους γνώσεις και δεξιότητες, η 
αξιοποίηση των οποίων θα συμβάλει στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

• υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων άσκησης της γεωργίας
• ορθή διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και των δασών
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• ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και αξιοποίηση της καινοτομίας
• παραγωγή προϊόντων ποιότητας
• σωστή διαχείριση του νερού
• αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών
• γνώση των υποχρεώσεων και δυνατοτήτων, όπως αυτές πηγάζουν από την 

Κοινή Αγροτική Πολιτική
• εφαρμογή των προνοιών της πολλαπλής συμμόρφωσης
• υιοθέτηση νέων τεχνολογικών εφαρμογών στη γεωργία
• διαφοροποίηση μηχανισμών εμπορίας
• οργάνωση παραγωγών
• διαφοροποίηση γεωργικών προϊόντων

Το Μέτρο δεν ενισχύει κατάρτιση που αποτελεί μέρος κανονικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συστημάτων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας ή 
ανώτερης εκπαίδευσης.

8.2.1.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regard to the setting of selection criteria

8.2.1.3.1. 1.1 Δράσεις Επαγγελματικής  κατάρτισης  και ανάπτυξης δεξιοτήτων
Sub-measure: 

• 1.1 - support for vocational training and skills acquisition actions

8.2.1.3.1.1. Description of the type of operation
Μέσω της δράσης αυτής ο δικαιούχος (πάροχος), διαμορφώνει ειδικά προγράμματα 
κατάρτισης που απευθύνονται σε γεωργούς και δασοκαλλιεργητές. Θα 
δημιουργηθούν δυο κύρια προγράμματα κατάρτισης, ένα για υφιστάμενους γεωργούς 
και ένα για νέους γεωργούς πρώτης εγκατάστασης. Το πρώτο μεταξύ άλλων, θα 
περιλαμβάνει πρόγραμμα κατάρτισης στη διαχείριση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, στη γεωργική λογιστική, στον προγραμματισμό παραγωγής, στο 
μάρκετινγκ, στους τρόπους μείωσης του κόστους παραγωγής, στη συσκευασία, 
τυποποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, στην ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας καθώς και σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Το 
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δεύτερο, εκτός των πιο πάνω, θα περιλαμβάνει και θέματα κατάρτισης σε τεχνικές 
καλλιέργειας.Εκπαιδεύσεις σχετικές με το νερό  θα περιλαμβάνονται και σε 
προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε συγκεκριμένο κλάδο παραγωγής, 
όπως το πρόγραμμα κατάρτισης για τη διαχείριση των θερμοκηπίων ή για τα 
υπαίθρια λαχανικά ή για την αιγοπροβατοτροφία. Σε αυτά τα προγράμματα οι 
συμμετέχοντες θα εκπαιδεύονται και για την ορθολογική χρήση του νερού.
Πέρα των πιο πάνω θα διαμορφωθούν προγράμματα με ειδική θεματολογία που θα 
εξυπηρετούν τους στόχους της προγραμματικής περιόδου. Ως τέτοια αναφέρονται 
τα προγράμματα που αφορούν τη βιολογική γεωργία,  τις αρδεύσεις και την 
εξοικονόμηση νερού, την ορθή χρήση φυτοφαρμάκων, την αντιμετώπιση των 
κλιματικών αλλαγών (τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση κοπριάς, 
μείωση κατανάλωσης ενέργειας) την πολλαπλή συμμόρφωση, εξειδικευμένα 
προγράμματα για κλάδους παραγωγής καθώς και δασικές εκπαιδεύσεις.
Τα προγράμματα κατάρτισης εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το εάν 
αποτελούν υποχρέωση του γεωργού μετά την έγκριση του από άλλο Μέτρο του ΠΑΑ 
και σε προγράμματα που θα υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή όσοι επιθυμούν, 
ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σε άλλο Μέτρο του ΠΑΑ. Τα προγράμματα 
κατάρτισης που σχετίζονται με την έγκριση συμμετοχής των γεωργών σε άλλο 
Μέτρο είναι: α) Το Καθεστώς 6.1 «Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών β) 
Καθεστώς 11.1 «Μετατροπή από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία» καθώς και 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. Η 
πρόνοια αυτή αναφέρεται στο Καθεστώς 11.2.
Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι συνάρτηση του πεδίου ενασχόλησης των 
συμμετεχόντων σε αυτά.
Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, το Καθεστώς  1.1 επιχορηγεί  
δραστηριότητες που  πραγματοποιούνται με τη μορφή της "σειράς μαθημάτων", 
"εργαστηρίων", "μαθημάτων μέσω διαδικτύου" ή και συνδυασμού των πιο πάνω.

8.2.1.3.1.2. Type of support
Type of support: Grants
Η επιχορήγηση είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους μετά 
την ολοκλήρωση της δράσης και αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα αποδεικτικά.
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8.2.1.3.1.3. Links to other legislation
Συνδέεται με το Νόμο που προνοεί για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και συναφών θεμάτων. Η 
αγορά προμηθειών ή υπηρεσιών,  πραγματοποιείται  με προκήρυξη προσφορών 
σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία η οποία βασίζεται στις οδηγίες της ΕΕ 
2004/17 και 2004/18 περί Δημοσίων Συμβάσεων.

8.2.1.3.1.4. Beneficiaries
Δικαιούχος του Καθεστώτος 1.1. είναι ο Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών του 
 Τμήματος  Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος . Για την υλοποίηση των δράσεων του Καθεστώτος 1.1. θα 
χρησιμοποιεί, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση, το προσωπικό του. Για 
δράσεις ή θέματα που το προσωπικό του Τμήματος Γεωργίας δεν διαθέτει την 
απαιτούμενη τεχνογνωσία, θα προβαίνει σε αγορά υπηρεσιών σύμφωνα με τους 
περί δημοσίων συμβάσεων κανονισμούς, που εφαρμόζονται στην Κύπρο.

8.2.1.3.1.5. Eligible costs
Η ενίσχυση καλύπτει τις ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες,:
Έξοδα  οργάνωσης του προγράμματος κατάρτισης

1. την αποζημίωση των εκπαιδευτών, σε περιπτώσεις μίσθωσης υπηρεσιών. 
Τονίζεται ότι το προσωπικό του Τμήματος Γεωργίας, θα αξιοποιηθεί χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση και δεν θα αποζημιώνεται, για έξοδα διακίνησης, 
διανυκτέρευσης και σίτισης.

2. τα έξοδα ταξιδιού και τα έξοδα διαβίωσης, όταν πρόκειται για εκπαιδευτές  
από το  εξωτερικό.

3. τα έξοδα για τη χρήση αιθουσών διδασκαλίας ή άλλων αναγκαίων χώρων, του 
αναγκαίου εξοπλισμού καθώς και τα έξοδα αγοράς ή ετοιμασίας και 
αποστολής έντυπου ή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. 

Έξοδα συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατάρτισης
1. έξοδα διακίνησης (οδοιπορικά),
2. σίτισης και διανυκτέρευσης των εκπαιδευόμενων, όπου αυτό απαιτείται. 

Παρέχεται η δυνατότητα στο δικαιούχο, αντί να καταβάλλει έξοδα διακίνησης 
ή σίτισης ανά συμμετέχοντα, να οργανώνει τις μετακινήσεις και την σίτιση.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ο δικαιούχος θα συλλέγει όλα τα απαραίτητα 
παραστατικά και δικαιολογητικά για να του καταβληθεί η ενίσχυση. Τονίζεται ότι η 
ενίσχυση δεν θα καταβάλλεται απευθείας στους συμμετέχοντες σε προγράμματα 
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κατάρτισης αλλά στο δικαιούχο.
Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 63 του 
Κανονισμού 1305/2013.
 

8.2.1.3.1.6. Eligibility conditions
Για θέματα για τα οποία το Τμήμα Γεωργίας δεν έχει την απαιτούμενη τεχνογνωσίας, 
ή απαιτείται περισσότερη εξειδίκευση ή είναι νέες τεχνικές ή πρακτικές  θα 
προβαίνει σε αγορά υπηρεσιών. Τέτοιες δράσεις θα είναι περιορισμένες σε σχέση με 
το σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης που θα παρέχονται. 
Η αγορά υπηρεσιών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία και για το σκοπό αυτό ο προσφοροδότης πρέπει να πληροί τα ακόλουθα 
κριτήρια:

1. Να είναι εξειδικευμένος στο πρόγραμμα κατάρτισης για το οποίο κρίνεται 
αναγκαίο να προκηρυχτεί προσφορά και να διαθέτει τα σχετικά ακαδημαϊκά 
προσόντα.

2. Να διαθέτει εκπαιδευτική εμπειρία.

8.2.1.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Δικαιούχος του Μέτρου είναι ο Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος 
Γεωργίας που υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Aγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος.

8.2.1.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates
Η  ενίσχυση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α, σε περίπτωση όπου ο δικαιούχος είναι πρόσωπο δημοσίου δικαίου και δεν 
έχει τη δυνατότητα ανάκτησης του Φ.Π.Α.
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8.2.1.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.1.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

1. Υπάρχει ο κίνδυνος συμμετοχής των ίδιων προσώπων, δυο ή περισσότερες 
φορές, στο ίδιο πρόγραμμα κατάρτισης.

2. Έλλειψη ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης, όταν 
αυτό δεν αποτελεί υποχρέωση ένεκα της συμμετοχής σε άλλα προγράμματα 
κατάρτισης.

8.2.1.3.1.9.2. Mitigating actions
1. Για την αποφυγή συμμετοχής των ιδίων προσώπων, δύο ή περισσότερες 

φορές στο ίδιο πρόγραμμα κατάρτισης, ο πάροχος πρέπει κατά την 
πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή να ζητεί την 
προσκόμιση αναγκαίων δικαιολογητικών και ταυτόχρονα να τηρεί αρχείο 
συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης.

2. Θα ετοιμάζονται σχετικοί κατάλογοι με τα άτομα που πρέπει να 
παρακολουθήσουν προγράμματα κάταρτισης Σύνδεση με άλλα μέτρα του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

3. Δημιουργία ελκυστικών προγραμμάτων κατάρτισης όταν τα προγράμματα δεν 
είναι υποχρεωτικά για να διασφαλίζεται η αυξήμενη συμμετοχή.

4. Διενέργεια κατάρτισης σε χώρους και χρόνο που να διευκολύνει της συμμετοχή 
σε αυτές.

5. Ενημέρωση των ομάδων-στόχων για τη ύπαρξη των προγραμμάτων 
κατάρτισης.

8.2.1.3.1.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
 

8.2.1.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Δεν εφαρμόζεται
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8.2.1.3.1.11. Information specific to the operation
Definition of appropriate capacities of bodies providing knowledge transfer services to 
carry out their tasks in the form of staff qualifications and regular training
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of the duration and content of farm and forest exchange schemes and visits as 
referred to in Article 3 of Delegated Regulation (EU) No 807/2014
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.1.3.2. 1.2. «Δράσεις Ενημέρωσης και Επίδειξης»
Sub-measure: 

• 1.2 - support for demonstration activities and information actions

8.2.1.3.2.1. Description of the type of operation
Στο Καθεστώς 1.2 περιλαμβάνονται δυο δράσεις:
H Δράση Α που περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες ενημέρωσης προς τα άτομα 
που ασχολούνται με τη γεωργία και τα δάση.  Η ενημέρωση μπορεί να γίνει:

1. με ενημερωτικές συναντήσεις και παρουσιάσεις
2. με εκθέσεις
3. με τη χρήση έντυπων μέσων
4. με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων

Η Δράση Β  που περιλαμβάνει  επιδείξεις που γίνονται, στο χωράφι ή σε άλλο 
κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και έχουν στόχο να μεταφέρουν γνώση  δείχνοντας 
τον τρόπο με τον οποίο γίνεται μια πρακτική ή τεχνική ή δεξιοτεχνία ή αποδεικνύουν 
στην πράξη ότι μια νέα τεχνική έχει καλύτερα αποτελέσματα από αυτή που 
χρησιμοποιούν οι γεωργοί. Οι δραστηριότητες επίδειξης πραγματοποιούνται είτε 
σαν μέρος των προγραμμάτων κατάρτισης του Καθεστώτος 1.1, είτε ξεχωριστά, 
ικανοποιώντας συγκεκριμένη ομάδα γεωργών ή δασοκαλλιεργητών. Επιδείξεις 
μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ή σε συνεργασία με 
γεωργούς αξιοποιώντας τις υποδομές και τα εργαλεία τους έναντι αμοιβής.
Οι δράσεις του Καθεστώτος 1.2 απευθύνονται, χωρίς αποκλεισμό, σε όλους τους 
γεωργούς και δασοκαλλιεργητές, ανεξάρτητα αν αυτοί συμμετέχουν σε άλλα Μέτρα 
του ΠΑΑ 2014-2020.
 

8.2.1.3.2.2. Type of support
Type of support: Grants
Η επιχορήγηση είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο μετά την 
ολοκλήρωση της δράσης και αφού προσκομιστούν τα αναγκαία αποδεικτικά.

8.2.1.3.2.3. Links to other legislation
Συνδέεται με το Νόμο που προνοεί για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και για συναφών θεμάτων. 
Η αγορά προμηθειών ή υπηρεσιών,  πραγματοποιείται  με προκήρυξη προσφορών 
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σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία η οποία βασίζεται στις οδηγίες της ΕΕ 
2004/17 και 2004/18 περί Δημοσίων Συμβάσεων.

8.2.1.3.2.4. Beneficiaries
Δικαιούχος του Καθεστώτος 1.2 είναι ο Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών του 
Τμήματος  Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος. Για την υλοποίηση των δράσεων του Καθεστώτος 1.2 θα 
χρησιμοποιείται, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση, το προσωπικό του 
Τμήματος Γεωργίας. Για δράσεις ή θέματα που το προσωπικό του Τμήματος 
Γεωργίας δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, θα προβαίνει σε αγορά 
υπηρεσιών σύμφωνα με τους περί δημοσίων συμβάσεων κανονισμούς, που 
εφαρμόζονται στην Κύπρο.

8.2.1.3.2.5. Eligible costs
Η ενίσχυση καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες, όπως:

• Έξοδα  οργάνωσης του προγράμματος κατάρτισης.
Αποζημίωση εκπαιδευτών και εργατικού δυναμικού που διενεργούν τις 
επιδείξεις, σε περιπτώσεις μίσθωσης υπηρεσιών. Τονίζεται ότι το προσωπικό 
του Τμήματος Γεωργίας θα αξιοποιηθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση και δεν 
θα αποζημιώνεται, για έξοδα διακίνησης, διανυκτέρευσης και σίτισης.

1. τα έξοδα ταξιδιού και τα έξοδα διαβίωσης, όταν πρόκειται για εκπαιδευτές  
από το  εξωτερικό.

2. Αποζημίωση για τη χρήση χώρου και αναγκαίου εξοπλισμού για την 
πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων ή επίδειξης, καθώς και τα 
έξοδα αγοράς, ετοιμασίας και αποστολής έντυπου ή ηλεκτρονικού 
εκπαιδευτικού υλικού. 

3. Έξοδα για δημιουργία ή βελτίωση υποδομών για διενέργεια επιδείξεων, στις 
περιπτώσεις που οι διαθέσιμες υποδομές του Τμήματος Γεωργίας,  δεν είναι 
 ικανοποιητικές.

4. Έξοδα για αγορά αναλώσιμων και εξοπλισμού για την οργάνωση και 
πραγματοποίηση των επιδείξεων όπως φυτά, αρδευτικός εξοπλισμός.  

5. Κόστος υλικών και κατασκευής εκθέσεων, κόστος έκδοσης εντύπων και κόστος 
δημιουργίας ηλεκτρονικών σελίδων ενημέρωσης.

6. Κόστος αποστολής έντυπου υλικού.
7. Αποζημίωση του διαχειριστή γεωργικής εκμετάλλευσης στην οποία 

πραγματοποιήθηκε, κατόπιν συμφωνίας, επίδειξη κατά την οποία 
αξιοποιήθηκαν οι  υποδομές και τα εργαλεία της γεωργικής εκμετάλλευσης. Η 
δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη σε περιπτώσεις που το Τμήμα Γεωργίας δεν 
διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές.
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• Έξοδα συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατάρτισης
1. την αποζημίωση για τα έξοδα διακίνησης (οδοιπορικά) και σίτισης  των 

συμμετεχόντων στην επίδειξη (δράση β), όπου αυτό απαιτείται. Τα έξοδα 
διακίνησης και σίτισης δεν είναι επιλέξιμα για τη δράση Α του Καθεστώτος. 
Παρέχεται η δυνατότητα στο δικαιούχο, αντί να καταβάλλει έξοδα διακίνησης 
και σίτισης ανά συμμετέχοντα, να οργανώνει τις μετακινήσεις και την σίτιση.

Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 63 του 
Κανονισμού 1305/2013.
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ο δικαιούχος θα συλλέγει όλα τα απαραίτητα 
παραστατικά και δικαιολογητικά για να του καταβληθεί η ενίσχυση.Η ενίσχυση δεν 
θα καταβάλλεται απευθείας στους συμμετέχοντες αλλά στο δικαιούχο.

8.2.1.3.2.6. Eligibility conditions
Για θέματα για τα οποία το Τμήμα Γεωργίας δεν έχει την απαιτούμενη τεχνογνωσίας 
ή απαιτείται περισσότερη εξειδίκευση ή είναι νέες τεχνικές ή πρακτικές  θα 
προβαίνει σε αγορά υπηρεσιών. Τέτοιες δράσεις θα είναι περιορισμένες σε σχέση με 
το σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης που θα παρέχει το Τμήμα Γεωργίας. 
Η αγορά υπηρεσιών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία, και για το σκοπό αυτό  ο προσφοροδότης πρέπει να πληροί τα ακόλουθα 
κριτήρια:

1. Να είναι εξειδικευμένος στο πρόγραμμα κατάρτισης για το οποίο κρίνεται 
αναγκαίο να προκηρυχτεί προσφορά και να διαθέτει τα σχετικά ακαδημαϊκά 
προσόντα.

2. Να διαθέτει εκπαιδευτική εμπειρία.
 
 

8.2.1.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Δικαιούχος του Καθεστώτος είναι ο Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος 
Γεωργίας που υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος.
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8.2.1.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates
Η  ενίσχυση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

8.2.1.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.1.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
1. Υπάρχει ο κίνδυνος συμμετοχής των ίδιων προσώπων, δυο ή περισσότερες φορές, 
στο ίδιο πρόγραμμα κατάρτισης με την μέθοδο της επίδειξης (δράση Β).
2. Έλλειψη ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης, όταν αυτό 
δεν αποτελεί υποχρέωση.

8.2.1.3.2.9.2. Mitigating actions
1. Για την αποφυγή συμμετοχής, των ιδίων προσώπων, δύο ή περισσότερες 

φορές στο ίδιο πρόγραμμα κατάρτισης, ο πάροχος πρέπει κατά την 
πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση Β να ζητεί 
την προσκόμιση αναγκαίων δικαιολογητικών και ταυτόχρονα να τηρεί αρχείο 
συμμετοχής σε αυτή.

2. Κατάρτιση ελκυστικών προγραμμάτων ενημέρωσης και επίδειξης για αύξηση 
συμμετοχής.

3. Διενέργεια ενημερώσεων και επιδείξεων σε χώρους και χρόνο που να 
διευκολύνει τη συμμετοχή σε αυτές.

4. Πληροφόρηση των ομάδων-στόχων  για τη διενέργεια των ενημερώσεων ή 
επιδείξεων.

8.2.1.3.2.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.1.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Δεν εφαρμόζεται
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8.2.1.3.2.11. Information specific to the operation
Definition of appropriate capacities of bodies providing knowledge transfer services to 
carry out their tasks in the form of staff qualifications and regular training
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of the duration and content of farm and forest exchange schemes and visits as 
referred to in Article 3 of Delegated Regulation (EU) No 807/2014
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.1.3.3. 1.3 Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και 
δάση
Sub-measure: 

• 1.3 - support for short-term farm and forest management exchange as well as 
farm and forest visits

8.2.1.3.3.1. Description of the type of operation
Οι ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν εργαλείο 
υποστήριξης της επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες 
στο Καθεστώς 1.3 εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, προσθέτοντας σε αυτές εμπειρίες 
και καλές πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε άλλες 
χώρες
Το Καθεστώς 1.3 αποσκοπεί στην υποστήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης 
ατόμων που απασχολούνται στη γεωργία και δασοκομία και καλύπτει τους 
τομείς/κλάδους της αγροτικής οικονομίας που υποστηρίζει το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020. Οι δράσεις του Καθεστώτος 1.3 απευθύνονται, χωρίς 
αποκλεισμό, σε όλους τους γεωργούς και δασοκαλλιεργητές, ανεξάρτητα αν 
συμμετέχουν σε άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020.
Πέραν της τεχνικής, των νέων μεθόδων παραγωγής και της νέας τεχνολογίας, η 
κατάρτιση πρέπει να επεκτείνεται και σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την τυποποίηση, τη συσκευασία, τις Οργανώσεις 
Παραγωγών ή άλλες μορφές οργάνωσης, τους τρόπους διάθεσης των παραγόμενων 
γεωργικών προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας, την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών κ.α.
Το Καθεστώς 1.3 περιλαμβάνει δύο δράσεις:
Δράση Α την παραμονή και συμμετοχή, διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή 
δασοκαλλιεργητών στις εργασίες  γεωργικών εκμεταλλεύσεων χώρα της Ε.Ε ή 
γειτονικής τρίτης χώρας, με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και τη 
γνωριμία με διαφορετικούς τρόπους και μεθόδους διαχείρισης. Στόχος είναι η 
εμπλοκή των γεωργών ή δασοκαλλιεργητών σε όλα τα στάδια λειτουργίας της 
γεωργικής εκμετάλλευσης, από τη διαδικασία παραγωγής μέχρι και την εμπορία των 
τελικών προϊόντων. Η εμπειρία αυτή θα ενισχύσει τις γνώσεις τους και θα συμβάλει 
στην υιοθέτηση ιδεών για  βελτίωση της  διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης 
ή των δασών που διαχειρίζονται.
Δράση Β την επίσκεψη διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή 
δασοκαλλιεργητών, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή δάση χώρας της Ε.Ε ή γειτονικής 
τρίτης χώρας.
Κατά τις επισκέψεις αυτές θα συναντηθούν με άλλους γεωργούς ή 
δασοκαλλιεργητές, θα συζητήσουν μαζί τους για εξειδικευμένα θέματα και θα 
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γνωρίσουν νέες ή διαφορετικές  τεχνολογικές εφαρμογές και μεθόδους.
Η διάρκεια κατάρτισης για τη Δράση Α δεν πρέπει να είναι μικρότερη των δέκα (10) 
ημερών και μεγαλύτερη των είκοσι έξι (26) εβδομάδωνενώ για τη Δράση Β δεν πρέπει 
να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) ημερών και μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15).
Οι δικαιούχοι Οργανισμοί υποβάλλουν την αίτηση τους στην οποία θα πρέπει να 
καταγράφονται, οι στόχοι του προγράμματος, να περιγράφεται αναλυτικά το 
πρόγραμμα ανταλλαγής ή επίσκεψης με όλες τις δραστηριότητες που θα 
πραγματοποιηθούν, τα στοιχεία και περιγραφή των δραστηριοτήτων  των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή οργανισμών στους οποίους θα πραγματοποιηθεί η 
επίσκεψη ή ανταλλαγή, καθώς και του οργανισμού υποδοχής. Θα προσκομιστούν 
επίσης στοιχεία για τα άτομα που  θα συμμετέχουν σε αυτή, ώστε να αποδεικνύεται 
η σχέση της εργασίας τους με το πρόγραμμα.
Κάθε Οργανισμός δικαιούται να υποβάλει μόνο μια αίτηση για οργάνωση 
προγράμματος ανταλλαγής και επίσκεψης  για κάθε προκήρυξη. Μια αίτηση 
περιλαμβάνει μόνο ένα πρόγραμμα. Ο αριθμός των ατόμων που θα  συμμετάσχει σε 
ένα πρόγραμμα, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εικοσιπέντε (25). Εάν ο αριθμός είναι 
μεγάλος, μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι δύο αποστολές, για το ίδιο 
πρόγραμμα.
Ο δικαιούχος Οργανισμός έχει την πλήρη ευθύνη της οργάνωσης και υλοποίησης του 
προγράμματος ανταλλαγών και επισκέψεων.
Πέραν του ελέγχου του κατά πόσον η αίτηση τηρεί τις  πρόνοιες του Καθεστώτος 
1.3., το πρόγραμμα θα αξιολογείται από ομάδα αξιολογητών. Για το σκοπό αυτό θα 
οριστούν αξιολογητές και θα καθοριστεί η όλη διαδικασία αξιολόγησης,  που θα 
περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του Καθεστώτος. Παρέχεται η δυνατότητα στη 
Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ εάν το κρίνει αναγκαίο να θεσπίσει μοριοδότηση των 
αιτήσεων, η οποία πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Ο Οργανισμός, μετά την έγκριση του 
υποβληθέντος προγράμματος, προχωρεί στην υλοποίηση του. Μετά την ολοκλήρωση 
της δράσης , ο δικαιούχος Οργανισμός οφείλει να ετοιμάσει έκθεση με την οποία θα 
  αποδεικνύει την εφαρμογή του προγράμματος.  Η έκθεση θα αποτελεί απαραίτητο 
αποδεικτικό για την καταβολή της οικονομικής επιχορήγησης.

8.2.1.3.3.2. Type of support
Type of support: Grants
Η επιχορήγηση είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους που 
σχεδίασαν, αιτήθηκαν και υλοποίησαν, μετά από έγκριση, το πρόγραμμα 
ανταλλαγής και επισκέψεων. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους μετά 
την ολοκλήρωση του προγράμματος και αφού  προσκομίσουν τα αναγκαία 
αποδεικτικά. 
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8.2.1.3.3.3. Links to other legislation
Δεν συνδέεται με άλλες νομοθεσίες
 

8.2.1.3.3.4. Beneficiaries
Οργανισμοί με  νομική υπόσταση οι οποίοι έχουν ως πεδίο ενασχόλησης τους το 
γεωργικό ή/και δασοκομικό τομέα δύνανται να καταστούν Δικαιούχοι του Καθεστώτος 
1.3 εφόσον εγκριθεί η αίτηση που υπέβαλαν για  διοργάνωσης προγράμματος 
επίσκεψης και ανταλλαγής.
Νομική υπόσταση έχει ο Οργανισμός που έχει κάποια από τις μορφές που 
προβλέπονται από την κυπριακή νομοθεσία, π.χ. Ομάδες και Οργανώσεις 
Παραγωγών, σύνδεσμοι παραγωγών, Ομάδες Τοπικής Δράσης,  Εταιρεία, 
Συνεταιρισμός, Σωματείο, Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, Συντεχνία, και να είναι 
εγγεγραμμένος σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία.
Τα φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση για συμμετοχή 
στο Καθεστώς 1.3.

8.2.1.3.3.5. Eligible costs
Η ενίσχυση καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες, όπως:

1. Έξοδα  οργάνωσης του προγράμματος κατάρτισης. Περιλαμβάνει την 
αποζημίωση του δικαιούχου για τη χρησιμοποίηση του προσωπικού του για 
την οργάνωση του προγράμματος, τα διάφορα έξοδα  που θα χρησιμοποιηθούν 
για αυτό, όπως τηλέφωνα, φαξ, έντυπο υλικό, την αποζημίωση του 
 οργανισμού ή/και της γεωργικής εκμετάλλευσης με την οποία ο δικαιούχος θα 
συνεργαστεί για την πραγματοποίηση του προγράμματος, τις μετακινήσεις 
των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, την 
αμοιβή του συνοδού-εκπαιδευτή.

2. Έξοδα συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατάρτισης. Περιλαμβάνει τα 
μεταφορικά, καθώς και τα  έξοδα διαβίωσης των συμμετεχόντων που 
καλύπτουν σίτιση και διαμονή.

Όλες οι δαπάνες του Καθεστώτος 1.3 θα υπολογιστούν με τη μέθοδο του κόστους 
ανά μονάδα (unit cost) και θα δημοσιοποιηθούν κατά την προκήρυξη του 
Καθεστώτος. Ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης θα γίνεται με την προσκόμιση 
δικαιολογητικών που θα αποδεικνύουν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε 
πρόγραμμα ανταλλαγών και επισκέψεων το οποίο υλοποιήθηκε από τον δικαιούχο 
οργανισμό μετά την έγκριση του.
Παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να αιτηθούν προκαταβολή, σύμφωνα με 
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το άρθρο 63 του Κανονισμού 1305/2013.
Ο τρόπος  υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης γίνεται  με τη μέθοδο του κόστους 
ανα μονάδα (unit cost).
Για τον καθορισμό του κόστους ανά μονάδα, για τις επιλέξιμες δαπάνες, του 
Καθεστώτος 1.3 θα αξιοποιηθεί το πρόγραμμα Erasmus+, που αναπτύσσει 
παρόμοιες δράσεις.
Συγκεκριμένα, θα  χρησιμοποιηθούν οι κανόνες χρηματοδότησης του προγράμματος 
Erasmus+ που περιλαμβάνονται  στον οδηγό του, ημερομηνίας έκδοσης 19/12/2014, 
που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα 
της. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τους  οικονομικούς πίνακες που 
διαμόρφωσε η Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος Erasmus+ της Κύπρου 
και οι οποίοι βασίζονται στους χρηματοδοτικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Οι πίνακες αυτοί είναι ανερτημένοι στην ιστοσελίδα 
http://www.erasmusplus.cy/Proskliseis και περιλαμβάνουν τιμές για δαπάνες ταξιδίου 
και δαπάνες οργάνωσης.
Στην Κύπρο το πρόγραμμα Erasmus +, υλοποιείται απο   το Ίδρυμα Διαχείρισης 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δια Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ) και ο Οργανισμός Νεολαία 
Κύπρου (ΟΝΕΚ). Στα πλαίσια του προγράμματος αναπτύσσονται δράσεις  παρόμοιες  
με το Καθεστώς 1.3, πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, και ως εκ τούτου μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν οι οικονομικοί κανόνες  που διαμορφώθηκαν από τη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

8.2.1.3.3.6. Eligibility conditions
Οι δικαιούχοι του Καθεστώτος 1.3 πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

• Να είναι οργανισμοί, εγκατεστημένοι σε περιοχές που ελέγχονται από την 
Κυπριακή Δημοκρατία, να δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Κύπρο και να 
έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν όλες τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή 
Δημοκρατία περιοχές.

• Να είναι Οργανισμοί με  νομική υπόσταση,  οι οποίοι έχουν ως πεδίο 
ενασχόλησης τους το γεωργικό ή/και δασοκομικό τομέα.

• Να υποβάλλουν αιτήσεις για οργάνωση προγραμμάτων βραχυπρόθεσμων 
ανταλλαγών και επισκέψεων, οι οποίες  πρέπει να πληρούν τα παρακάτω 
κριτήρια:

1. συμμόρφωση με τους κανόνες υποβολής των αιτήσεων.
2. συμμόρφωση με τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων.
3. η κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιανδήποτε χώρα της Ε.Ε. 

καθώς και σε γειτονικές τρίτες χώρες. 
4. να υπάρχει συνεργασία με αξιόπιστο οργανισμό στη χώρα υποδοχής που 
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διαθέτει εμπειρία και επαγγελματική επάρκεια σε θέματα κατάρτισης 
γεωργών ή δασοκαλλιεργητών.

Στην αίτηση πρέπει να καταγράφονται, οι στόχοι του προγράμματος και αναλυτικά 
οι δραστηριότητες προγράμματος, η επιλογή των  συμμετεχόντων σε ένα πρόγραμμα 
ανταλλαγών και επισκέψεων  που οργανώνει ένας δικαιούχος Οργανισμός πρέπει να 
γίνεται με  τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Οι συμμετέχοντες να είναι διαχειριστές γεωργικών ή κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων ή δασών.

2. το πεδίο δραστηριότητας της εκμετάλλευσης τους να συνάδει με το 
πρόγραμμα ανταλλαγών ή επισκέψεων

Τονίζεται ότι κάθε άτομο δικαιούται να συμμετέχει στο Καθεστώς 1.3, μόνο μια 
φορά, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
 
 

8.2.1.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Για την επιλογή των Οργανισμών που θα αναλάβουν την οργάνωση και υλοποίηση 
ενός προγράμματος ανταλλαγών και επισκέψεων τίθενται οι κάτωθι 
προτεραιότητες:

1. Οργανισμοί που αιτούνται την οργάνωση προγραμμάτων, τα οποία  
εξυπηρετούν τους στόχους του ΠΑΑ 2014-2020, όπως:    

• η βιολογική γεωργία
• η παραγωγή προϊόντων που είναι συνδεδεμένα με ποιοτικά πρότυπα 

(συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής, ΠΟΠ, ΠΓΕ κλπ)
• η προστασία του περιβάλλοντος
• η εξοικονόμηση νερού
• η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών
• Προώθηση καινοτομίας, προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των γεωργών 

(Οργανώσεις Παραγωγών) 
      2.    Τη συμμετοχή στα προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων ατόμων 
που έχουν εγκριθεί  σε Μέτρα του ΠΑΑ  όπως «Πρώτη εγκατάσταση νέων 
γεωργών» και «Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
      3.    Τη συμμετοχή στα προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων ατόμων 
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με πλήρη απασχόληση, στο γεωργικό ή δασοκομικό τομέα.
      4.    Τη συμμετοχή στα προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων ατόμων 
που  διαθέτουν ικανοποιητικό μέγεθος εκμετάλλευσης.
      5.    Η ηλικία των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στο πρόγραμμα 
ανταλλαγών και επισκέψεων.

8.2.1.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates
Η  ενίσχυση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
 

8.2.1.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.1.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

1. Η υλοποίηση τουπρογράμματος ανταλλαγής ή επίσκεψης να διαφέρει από το 
πρόγραμμα που εγκρίθηκε.

2. Η ελλιπής ικανότητα του οργανισμού υποδοχής για οργάνωση και υλοποίηση 
προγραμμάτων κατάρτισης.

3. Υπάρχει ο κίνδυνος συμμετοχής των ίδιων προσώπων, δυο ή περισσότερες 
φορές, στο ίδιο πρόγραμμα ανταλλαγής ή επίσκεψης.

8.2.1.3.3.9.2. Mitigating actions
1. Ο δικαιούχος οργανισμός υποχρεούται να προσκομίσει στοιχεία που να 
αποδεικνύουν την υλοποίηση του προγράμματος σύμφωνα με τους όρους της 
έγκρισης τους.
2.  Με την υποβολή του προγράμματος για έγκριση ο δικαιούχος οργανισμός 
υποχρεούται να επισυνάψει αποδεικτικά στοιχεία της ικανότητας του οργανισμού 
υποδοχής.
3.  Για την αποφυγή συμμετοχής, των ιδίων προσώπων δύο ή περισσότερες φορές 
στο ίδιο πρόγραμμα ανταλλαγής ή επίσκεψης, ο δικαιούχος οργανισμός πρέπει κατά 
την υποβολή του προγράμματος για έγκριση, να υποβάλλει και κατάλογο με τα 
στοιχεία των ατόμων που θα συμμετέχουν σε αυτά, καθώς και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά.
4   Για την προσέλκυση ενδιαφέροντος για συμμετοχή να καταβληθεί προσπάθεια 
επιχορήγησης σημαντικού μέρους των εξόδων των συμμετεχόντων, ώστε το κόστος 
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που οι ίδιοι θα επωμιστούν να είναι όσο το δυνατό μικρότερο.

8.2.1.3.3.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.1.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Για τον καθορισμό του κόστους ανά μονάδα, για τις επιλέξιμες δαπάνες, του 
Καθεστώτος 1.3 θα αξιοποιηθεί το πρόγραμμα Erasmus+, που αναπτύσσει 
παρόμοιες δράσεις.
Συγκεκριμένα, θα  χρησιμοποιηθούν οι κανόνες χρηματοδότησης του προγράμματος 
Erasmus+, που περιλαμβάνονται  στον οδηγό του, ημερομηνίας έκδοσης 19/12/2014, 
που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα 
της,  καθώς και οι οικονομικοί πίνακες που διαμόρφωσε η Εθνική Επιτροπή 
Διαχείρισης Προγράμματος Erasmus+ της Κύπρου και οι οποίοι βασίζονται στους 
χρηματοδοτικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

8.2.1.3.3.11. Information specific to the operation
Definition of appropriate capacities of bodies providing knowledge transfer services to 
carry out their tasks in the form of staff qualifications and regular training
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of the duration and content of farm and forest exchange schemes and visits as 
referred to in Article 3 of Delegated Regulation (EU) No 807/2014
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
 

8.2.1.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.1.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Γενικά μπορούμε να διαχωρίσουμε τους κίνδυνους που θα κληθούμε να 
αντιμετωπίσουμε, ανάλογα με την πηγή τους, σε κίνδυνους που προέρχονται από τη 
συμπεριφορά των ιδίων των αιτητών και σε κίνδυνους που προέρχονται από τον 
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τρόπο διαχείρισης του Μέτρου.
Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τη συμπεριφορά των αιτητών, 
μπορούμε να αναφέρουμε τους εξής:

1. λανθασμένη συμπλήρωση της αίτησης και του προγράμματος εκπαίδευσης
2. λανθασμένη συμπλήρωση αιτήματος πληρωμής
3. προσκόμιση ακατάλληλων/μη αποδεκτών δικαιολογητικών πληρωμής
4. αδυναμία ολοκλήρωσης του προγράμματος εκπαίδευσης / κατάρτισης ή των 

δεσμεύσεων που πηγάζουν από το πρόγραμμα  εκπαίδευσης. 
Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τον τρόπο διαχείρισης του 
Μέτρου μπορούμε να αναφέρουμε τους εξής:

1. εφαρμογή πολύπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών

8.2.1.4.2. Mitigating actions

Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τη συμπεριφορά των αιτητών 
θα υπάρξει:

1. ενδελεχής ενημέρωση και πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα 
κριτήρια του Μέτρου. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο να γίνουν απόλυτα 
κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή τους στο 
Μέτρο καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους

2. δημιουργία λεπτομερούς προγράμματος εκπαίδευσης και πλήρης τεκμηρίωση 
των δαπανών υλοποίησης του

3. σαφείς και αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των 
αιτημάτων πληρωμής και των δικαιολογητικών που πρέπει να επισυνάπτουν.

Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τον τρόπο διαχείρισης του 
Μέτρου:

1. Εκπαίδευση των εμπλεκομένων και πολύ καλή κατανόηση των σχετικών 
κανονισμών που διέπουν το Μέτρο.

2. Προσπάθεια εφαρμογής απλουστευμένων διαδικασιών.
3. ενημέρωση και κατάλληλη προετοιμασία των πληροφοριακών συστημάτων 

διαχείρισης του Μέτρου.
4. Ενημέρωση των εμπλεκομένων και πολύ καλή επεξήγηση των δικαιολογητικών 

που πρέπει να επισυνάπτονται μαζί με το αίτημα πληρωμής.
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8.2.1.4.3. Overall assessment of the measure

Το συγκεκριμένο Μέτρο είναι ένα εργαλείο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
γεωργοί και οι δασοκαλλιεργητές για να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις και 
εμπειρίες σχετικά με την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των 
εκμεταλλεύσεων τους. Αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία πιο σύγχρονων και 
ανταγωνιστικών εκμεταλλεύσεων καθώς επίσης και στην εδραίωση της αντίληψης 
ότι η άσκηση της γεωργίας πρέπει να πραγματοποιείται με πρακτικές που 
προστατεύουν το περιβάλλον, ενισχύουν τη βιοποικιλότητα, βελτιώνουν τον τρόπο 
διαχείρισης των υδάτων και συμβάλλουν στην αειφόρο χρήση του εδάφους.
Με την πλήρη ενημέρωση, επεξήγηση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων 
σχετικά με τις πρόνοιες και υποχρεώσεις του μέτρου, την εφαρμογή απλών και 
διακριτών διαδικασιών καθώς και την έκδοση αναλυτικών οδηγιών εφαρμογής του 
μέτρου και των δικαιολογητικών που πρέπει να επισυνάπτονται, δεν αναμένεται να 
παρουσιαστούν ιδιαίτερα προβλήματα στην εφαρμογή του μέτρου. 
 

8.2.1.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Για τον καθορισμό του κόστους ανά μονάδα, για τις επιλέξιμες δαπάνες, του 
Καθεστώτος 1.3 θα αξιοποιηθεί το πρόγραμμα Erasmus+, που αναπτύσσει 
παρόμοιες δράσεις.
Συγκεκριμένα, θα  χρησιμοποιηθούν οι κανόνες χρηματοδότησης του προγράμματος 
Erasmus+, που περιλαμβάνονται  στον οδηγό του, ημερομηνίας έκδοσης 19/12/2014, 
που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα 
της,  καθώς και οι οικονομικοί πίνακες που διαμόρφωσε η Εθνική Επιτροπή 
Διαχείρισης Προγράμματος Erasmus+ της Κύπρου και οι οποίοι βασίζονται στους 
χρηματοδοτικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

8.2.1.6. Information specific to the measure

Definition of appropriate capacities of bodies providing knowledge transfer services to 
carry out their tasks in the form of staff qualifications and regular training
Το προσωπικό που θα ασχοληθεί με την κατάρτιση γεωργών και δασοκαλλιεργητών 
πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων του 
γεωργικού τομέα.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να  διαθέτει πανεπιστημιακή μόρφωση στη 
γεωπονία καθώς και σε άλλους κλάδους που να εξυπηρετούν τις ανάγκες του  
προγράμματος κατάρτισης,  εμπειρία στην κατάρτιση γεωργών, να βρίσκεται σε 
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επαφή και να γνωρίζει τις ιδιομορφίες των αγροτών, να παρακολουθεί  
προγράμματα που ενισχύουν τις γνώσεις του και να συμμετέχει σε προγράμματα 
ανάπτυξης εκπαιδευτικών δεξιοτήτων.

Definition of the duration and content of farm and forest exchange schemes and visits as 
referred to in Article 3 of Delegated Regulation (EU) No 807/2014
Η διάρκεια ενός προγράμματος για ανταλλαγές σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή 
δάση   δεν πρέπει να είναι μικρότερη των δέκα (10)  ημερών και μεγαλύτερη των 
είκοσι έξι (26) εβδομάδων και για επισκέψεις δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 
τεσσάρων (4) ημερών και μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15).
Το περιεχόμενο των επισκέψεων και ανταλλαγών πρέπει να στηρίζει τις 
προτεραιότητες του ΠΑΑ 2014-2020.Εκτός από θέματα  τεχνικής, νέων μεθόδων 
παραγωγής και τεχνολογίας, η κατάρτιση πρέπει να επεκτείνεται και σε θέματα που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την τυποποίηση, τη 
συσκευασία, τις Οργανώσεις Παραγωγών ή άλλες μορφές οργάνωσης, τους τρόπους 
διάθεσης των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων, την προστασία του 
περιβάλλοντος, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την εξοικονόμηση νερού  και 
την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.
Τα προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων μπορούν θα περιλαμβάνουν διάφορες 
μορφές δραστηριοτήτων που θα συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος.
Τέτοιες δραστηριότητες είναι οι επισκέψεις σε μια ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις 
που ασχολούνται με πρακτικές ή διαθέτουν τεχνολογικές εφαρμογές που συμφωνούν 
με τις ανάγκες του προγράμματος.  Απαραίτητη είναι η ύπαρξη  ατόμου (συνοδού ή 
ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης) που να είναι σε θέση να εξηγεί τα όσα οι 
συμμετέχοντες βιώνουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Επισκέψεις μπορούν να 
πραγματοποιηθούν και σε οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, που σχετίζονται με 
το αντικείμενο του προγράμματος, όπως συσκευαστήρια, μεταποιητικές μονάδες, 
οργανώσεις παραγωγών, ερευνητικά κέντρα. Μπορεί επίσης, το πρόγραμμα να 
συνδυαστεί και με την οργάνωση κάποιων σεμιναρίων ή/και επιδείξεων ή/και τη 
συμμετοχή σε εκθέσεις. Ακόμα μπορούν να περιλάβουν θέματα που σχετίζονται με  
την αλυσίδα εμπορίας και οι συμμετέχοντες να γνωριστούν με διάφορα τρόπους και 
κανάλια εμπορίας.  
 Στα προγράμματα βραχυπρόθεσμων ανταλλαγών οι συμμετέχοντες πρέπει να 
παραμείνουν στην εκμετάλλευση βιώνοντας καθημερινά όλη την παραγωγική 
διαδικασία, μαθαίνοντας από τους διαχειριστές της εκμετάλλευσης νεες τεχνικές και 
τεχνολογικές εφαρμογές, κανάλια πρόσβασης στις αγορές, τρόπους δημιουργίας 
 προστιθέμενης αξίας και διαφοροποίηση των  παραγόμενων γεωργικών 
 προϊόντων.
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8.2.1.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.2. M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16)
8.2.2.1. Legal basis

Άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013
Άρθρο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 807/2014
Παράρτημα Ι του εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014
 

8.2.2.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Το παρόν Μέτρο εμπίπτει στην Προτεραιότητα 3 και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή 
εστίασης 3Α: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών με 
την καλύτερη ένταξή τους στη γεωργική αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων 
ποιότητας, προσθέτοντας αξία στα γεωργικά προϊόντα, με προώθηση σε τοπικές 
αγορές και βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και 
διεπαγγελματικές ομάδες» (Μέρος 5 του Παραρτήματος Ι του  εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ)808/2014).
Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, η Κύπρος παρουσιάζει σημαντικότατη 
υστέρηση στην συμμετοχή των παραγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων σε 
συστήματα ποιότητας.  Σε επίπεδο καταχώρησης ονομασιών γεωργικών προϊόντων 
και τροφίμων με βάση τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, από την 
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα ευρωπαϊκά μητρώα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ 
έχουν καταχωρηθεί οι ονομασίες μόνο δύο μεταποιημένων προϊόντων ως ΠΓΕ. 
Παράλληλα παρατηρείται σημαντικότατη αδυναμία των παραγωγών του 
αγροδιατροφικού τομέα στη δημιουργία και εφαρμογή εθελοντικών συστημάτων 
ποιότητας τόσο τοπικού όσο και εθνικού χαρακτήρα.
Σύμφωνα με την ανάλυση SWOT όσον αφορά στον τομέα των συστημάτων ποιότητας 
ως δυνατό σημείο αναδεικνύεται η αύξηση των εκτάσεων της βιολογικής παραγωγής 
και η ύπαρξη πολλών αυθεντικών τοπικών προϊόντων καθώς και γηγενών ποικιλιών 
που παραμένουν αναξιοποίητα ως προς τον εντοπισμό των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους ώστε να ταυτιστούν με τις διατροφικές και γαστρονομικές 
επιδιώξεις των καταναλωτών. Ως αδύνατα σημεία του τομέα, μέσα στην ανάλυση 
SWOT επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, η περιορισμένη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών 
συστημάτων ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, η έλλειψη στρατηγικής δικτύωσης γύρω από 
εθελοντικού χαρακτήρα σήματα ποιότητας με αποτέλεσμα τα τοπικά προϊόντα να 
μην τυγχάνουν αναγνώρισης, το χαμηλό επίπεδο διαφοροποίησης της γεωργικής 
παραγωγής, η έλλειψη τυποποίησης, η περιορισμένη ιχνηλασιμότητα των 
προϊόντων και η ανεπαρκής προβολή των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων αλλά και οι περιορισμένες εξαγωγικές 
επιδόσεις των προϊόντων βιολογικής παραγωγής.
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Η στήριξη για συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας και σε σχετικές δραστηριότητες 
ενημέρωσης και προώθησης όσον αφορά τα εν λόγω συστήματα ποιότητας, η οποία 
συνδέεται με την Προτεραιότητα 3 της Ένωσης για την Αγροτική Ανάπτυξη, θα 
συνεισφέρει κατά κύριο λόγο στη διαφοροποίηση των αγροδιατροφικών προϊόντων 
με συνεπακόλουθη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αυτών, την ενδυνάμωση της 
θέσης και των διαπραγματευτικών δυνατοτήτων των παραγωγών μέσα στη 
διατροφική αλυσίδα, γεγονός το οποίο θα συμβάλλει τόσο στην  ενίσχυση των 
ευκαιριών εργασίας όσο  και στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.
Το παρόν Μέτρο συνεισφέρει στον οριζόντιο στόχο που αφορά το περιβάλλον τόσο 
μέσα από το σύστημα της βιολογικής γεωργίας το οποίο συνεισφέρει στην 
προστασία του περιβάλλοντος όσο και μέσα από το σύστημα ποιότητας για τις 
ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ  το οποίο προωθεί την τοπικότητα και τη όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
χρήση πρώτων υλών από τη γεωγραφική περιοχή, στοιχείο το οποίο έμμεσα 
συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος.
Επίσης, για τα δεδομένα της χώρας μας, με βάση τα οποία δεν έγινε κατορθωτό 
μέχρι στιγμής να γίνει ικανοποιητική χρήση συστημάτων ποιότητας όπως το 
σύστημα των ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ  ή άλλων εθνικών ή εθελοντικών συστημάτων 
ποιότητας, θεωρούμε ότι το Μέτρο συνεισφέρει και στον οριζόντιο άξονα της 
καινοτομίας.  Η χρήση των συστημάτων ποιότητας μπορεί να θεωρηθεί μία 
καινοτόμος πρακτική για τα κυπριακά δεδομένα, η οποία έχει στόχο τη 
διαφοροποίηση και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικών 
κυπριακών προϊόντων.
Στόχος του Μέτρου αυτού είναι να στηρίξει όλες τις νέες συμμετοχές σε κοινοτικά, 
εθνικά και εθελοντικά συστήματα ποιότητας.  Η στήριξη αυτή θα γίνει με δύο 
τρόπους:

1. μέσω της κάλυψης των πάγιων δαπανών που απαιτούνται για υιοθέτηση, 
συμμετοχή, έλεγχο και πιστοποίηση των συστημάτων ποιότητας που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 από 
γεωργούς και ομάδες γεωργών που είναι νέοι συμμετέχοντες στα εν λόγω 
συστήματα ποιότητας/πιστοποίησης, και

2. μέσω της κάλυψης των δαπανών που προκύπτουν από δραστηριότητες 
πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες 
παραγωγών στην εσωτερική αγορά, οι οποίες αφορούν προϊόντα καλυπτόμενα 
από τα συστήματα ποιότητας/πιστοποίησης που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

Τα ενωσιακά ή τα εθνικά συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων, περιλαμβανομένων των συστημάτων πιστοποίησης γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, παρέχουν εγγυήσεις στους καταναλωτές για την ποιότητα και τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος ή για τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο παραγωγής. Θα 
πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι με τη συμμετοχή των γεωργών στα υπό αναφορά 
συστήματα, επιτυγχάνεται προστιθέμενη αξία στα εν λόγω προϊόντα και 
βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά. Συνεπώς, οι γεωργοί και οι 
ομάδες γεωργών θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε αυτά τα 
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συστήματα.
Στόχος του παρόντος Μέτρου είναι αφενός, η παροχή στήριξης σε όλες τις νέες 
συμμετοχές γεωργών σε Κοινοτικά, εθνικά και εθελοντικά συστήματα ποιότητας με 
σκοπό την άμβλυνση των πρόσθετων επιβαρύνσεων εξαιτίας των επιπλέον 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται και επιπλέον δαπανών που απαιτούνται κατά 
τα πρώτα χρόνια συμμετοχής σε τέτοιου είδους συστήματα. Αφετέρου δε το παρόν 
Μέτρο στοχεύει στη στήριξη  δραστηριοτήτων ενημέρωσης και προώθησης που 
έχουν ως στόχο την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών όσον αφορά στην 
 ύπαρξη και στην παρουσίαση/ προβολή των προδιαγραφών των προϊόντων που 
παράγονται στην Κοινότητα κάτω από τα Κοινοτικά και τα εθνικά συστήματα 
ποιότητας.
Σύμφωνα με τα πιο πάνω, με το Μέτρο αυτό καθιερώνονται τα δύο ακόλουθα υπό-
μέτρα:

• Καθεστώς 3.1: Ενίσχυση για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας
• Καθεστώς 3.2: Ενίσχυση για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που 

εφαρμόζονται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά
 

8.2.2.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regard to the setting of selection criteria

8.2.2.3.1. 3.1 Ενίσχυση για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας
Sub-measure: 

• 3.1 - support for new participation in quality schemes

8.2.2.3.1.1. Description of the type of operation
Η συμμετοχή των γεωργών σε Ενωσιακά ή εθνικά ή εθελοντικά συστήματα ποιότητας 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, περιλαμβανομένων των συστημάτων 
πιστοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δεν αμείβεται πλήρως από την αγορά.Το 
εν λόγω ζήτημα είναι εντονότερο κατά τη στιγμή εισόδου και κατά τα πρώτα χρόνια 
της συμμετοχής στα συστήματα ποιότητας, καθώς οι γεωργοί επωμίζονται 
πρόσθετες δαπάνες που πηγάζουν από τις πρόσθετες υποχρεώσεις στις οποίες θα 
πρέπει να συμμορφώνονται. Ως εκ τούτου, το υπό μέτρο αυτό καλύπτει δαπάνες 
ελέγχου και πιστοποίησης γεωργών και ομάδων παραγωγών που είναι νέοι 
συμμετέχοντες στα πιο κάτω συστήματα ποιότητας/πιστοποίησης:
α) Κοινοτικά συστήματα ποιότητας που έχουν θεσπιστεί δυνάμει των ακόλουθων 
Κανονισμών και διατάξεων όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
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αντικαθίστανται:
1. τον Κανονισμό (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

2. τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91

3. τον Κανονισμό (ΕΚ) 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, 
την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών 
ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1576/89

4. τον Κανονισμό (ΕΕ) 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση 
και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων 
αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1601/91 του Συμβουλίου

5. το Μέρος ΙΙ Τίτλος ΙΙ Κεφάλαιο Ι Τμήμα 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του 
Συμβουλίου, σε ό,τι αφορά τον οίνο.

β) Εθνικά συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων, βάμβακος ή τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πιστοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων,  
τα οποία αναγνωρίζονται από αρμόδιο Όργανο, ως συμμορφούμενα με τα κριτήρια 
που αναφέρονται στο άρθρο 16(1)(β) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.
γ) Εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων τα οποία 
αναγνωρίζονται από αρμόδιο Όργανο ως συστήματα που τηρούν τις κατευθυντήριες 
γραμμές περί βέλτιστης πρακτικής της Ένωσης για τη λειτουργία των εθελοντικών 
συστημάτων πιστοποίησης για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα (Ανακοίνωση 2010/C 
341/04).

8.2.2.3.1.2. Type of support
Type of support: Grants
Η στήριξη θα παρέχεται ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, του οποίου το ύψος 
θα καθορίζεται ανάλογα από το ύψος των πάγιων δαπανών που απορρέουν από την 
συμμετοχή στα συστήματα που λαμβάνουν στήριξη, για μέγιστη διάρκεια πέντε 
ετών.

8.2.2.3.1.3. Links to other legislation
Ο περί Βιολογικής παραγωγής νόμος 227(Ι)/2004 της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως 
εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
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Κανονισμός (ΕΚ) 882/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης 
προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την 
υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί η 
αντικατασταθεί.
Ο περί ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων 
και τροφίμων Νόμος 139(Ι)/2006, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Ο περί αναγνώρισης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ως εγγυημένων 
παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων Νόμος 43(Ι)/2011, όπως εκάστοτε 
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Το Καθεστώς συνδέεται επίσης και με όλους τους Κανονισμούς που αναφέρονται 
στο σημείο 8.2.2.3.1.1. α) πιο πάνω.

8.2.2.3.1.4. Beneficiaries
Γεωργοί και ομάδες γεωργών που είναι νέοι συμμετέχοντες στα συστήματα 
ποιότητας/πιστοποίησης που προαναφέρθηκαν.  Οι γεωργοί μπορεί να είναι φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα.
Για τους σκοπούς του παρόντος Μέτρου, ο όρος «γεωργός» σημαίνει ενεργός 
γεωργός, κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.
Ως ομάδες γεωργών νοούνται οι ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, 
ανεξαρτήτως της νομικής τους υπόστασης, οι οποίες φέρουν μαζί γεωργούς που 
συμμετέχουν ενεργά σε ένα σύστημα ποιότητας γεωργικών προϊόντων, βάμβακος ή 
τροφίμων όπως περιλαμβάνονται στο άρθρο 16(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, 
για ένα συγκεκριμένο προϊόν που καλύπτεται από ένα από τα συστήματα ποιότητας 
που αναφέρονται πιο πάνω.
Σε ότι αφορά την βιολογική καλλιέργεια, επιλέξιμοι είναι οι γεωργοί που εντάχθηκαν 
στο εν λόγω σύστημα ποιότητας για πρώτη φορά όχι πριν την 1 Ιανουαρίου 2014. Οι 
συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο μέτρο τα επόμενα πέντε χρόνια από 
την ένταξη τους στο σύστημα. 
 

8.2.2.3.1.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι πάγιες δαπάνες που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. δαπάνες που απαιτούνται για την υιοθέτηση ενός από τα προαναφερθέντα 
συστήματα ποιότητας

2. δαπάνες για την συμμετοχή ενός γεωργού σε ένα από τα προαναφερθέντα 
συστήματα
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3. δαπάνες ελέγχων / πιστοποίησης που είναι απαραίτητοι για επαλήθευση της 
τήρησης των προδιαγραφών του σχετικού συστήματος ποιότητας

Για την βιολογική παραγωγή (φυτική και ζωική) μόνο η τρίτη κατηγορία δαπανών 
εφαρμόζεται.

8.2.2.3.1.6. Eligibility conditions
1. Όσον αφορά στα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) 

και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), ενίσχυση θα δίνεται μόνο 
σε σχέση με προϊόντα που αφορούν ονομασίες που είναι καταχωρημένες στο 
ευρωπαϊκό μητρώο ΠΟΠ/ΠΓΕ.

2. Όσον αφορά στα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ), ενίσχυση 
θα δίνεται μόνο σε σχέση με προϊόντα που αφορούν ονομασίες που είναι 
καταχωρημένες στο Ευρωπαϊκό Μητρώο ΕΠΙΠ.

3. Όσον αφορά στην Προαιρετική Ένδειξη Ποιότητας «Προϊόν Ορεινής 
Παραγωγής» όπως αυτή προνοείται στο άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 
1151/2012 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 665/2014 δικαιούχοι είναι αυτοί που 
εφαρμόζουν τις πρόνοιες των προαναφερόμενων κανονισμών καθώς και τη 
σχετική εθνική νομοθεσία.

4. Επιλέξιμα θα είναι, τηρουμένων των αναλογιών, και πιθανά νέα συστήματα 
προαιρετικής ένδειξης ποιότητας εάν / και εφόσον αυτά καθιερωθούν με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 
1151/2012.

5. Στο παρόν στάδιο, δεν υπάρχουν εθνικά συστήματα ποιότητας όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 16(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013. Τηρουμένων των 
αναλογιών τέτοια συστήματα θα είναι επιλέξιμα και θα περιγράφονται σε  
σχετική τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

6. Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης 
γεωργικών προϊόντων όπως προσδιορίζονται  στο άρθρο 16(1)(γ) του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013. Για να είναι επιλέξιμο ένα τέτοιο σύστημα 
πιστοποίησης, θα πρέπει το Αρμόδιο Όργανο να έχει αναγνωρίσει ότι 
ικανοποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής της ΕΕ για τα 
συστήματα εθελοντικής πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 
(Ανακοίνωσης της Επιτροπής 2010/C, 341/04). Στην περίπτωση δημιουργίας 
και χρήσης τέτοιων συστημάτων ποιότητας, θα γίνεται σχετική τροποποίηση 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

7. Για τη συμμετοχή στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής παραγωγής, ενίσχυση 
μπορεί να δίνεται μόνο σε δικαιούχους που τηρούν τις πρόνοιες του 
Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 και είναι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του Μέτρου 
στήριξης της βιολογικής παραγωγής (σύμφωνα με το Μέτρο 11 του ΠΑΑ 2014-
2020 που αφορά τη στήριξη της βιολογικής παραγωγής).

8. Όσον αφορά στα αλκοολούχα ποτά με γεωγραφική ένδειξη σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 110/2008, ενίσχυση μπορεί να δίνεται μόνο σε δικαιούχους που 
παράγουν προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στο σχετικό Μητρώο της ΕΕ.

9. Όσον αφορά στις γεωγραφικές ενδείξεις αρωματικών οίνων, ενίσχυση μπορεί 
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να δίνεται μόνο σε προϊόντα  βάσει του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Καν. (ΕΕ) 251/2014.
10.Όσον αφορά ονομασίες προέλευσης, γεωγραφικές ενδείξεις και παραδοσιακές 

ενδείξεις για τους οίνους, ενίσχυση μπορεί να δίνεται μόνο σε προϊόντα που 
καλύπτονται σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ Τίτλος ΙΙ Κεφάλαιο Ι Τμήμα 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Συμβουλίου, σε ό,τι αφορά τον οίνο

11.Παρόμοιες δράσεις που τυγχάνουν ενίσχυσης από άλλες Κοινοτικές/εθνικές 
νομοθεσίες δεν θα λαμβάνουν επιπλέον ενίσχυση από το παρόν Μέτρο.

8.2.2.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Οι βασικές αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής/μοριοδότησης 
συνδέονται με την ύπαρξη υψηλής προστιθέμενης αξίας του προϊόντος, τη βελτίωση 
του εμπορικού ισοζυγίου καθώς και την ύπαρξη εξαγωγικού χαρακτήρα του 
προϊόντος.

8.2.2.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates
Τα ποσά στήριξης όσον αφορά:

• στα προϊόντα που καλύπτονται από τα Κοινοτικά Συστήματα Ποιότητας όπως 
αυτά καθορίζονται στο σημείο (α) της παραγράφου 8.2.2.3.1.1 Περιγραφή του 
τύπου πράξης , θα καλύπτονται τα έξοδα όπως αυτά θα καθορίζονται πριν 
από την προκήρυξη του μέτρου. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης θα είναι € 3000 
ανά γεωργική εκμετάλλευση ετησίως, ανά σύστημα ποιότητας για μέγιστη 
διάρκεια πέντε ετών.

• Στα προϊόντα που καλύπτονται από Εθνικά Συστήματα Ποιότητας όπως αυτά 
καθορίζονται στο σημείο (β) της παραγράφου 8.2.2.3.1.1 Περιγραφή του τύπου 
πράξης θα καλύπτονται τα έξοδα όπως αυτά θα καθορίζονται πριν από την 
προκήρυξη του μέτρου. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης θα είναι € 3000 ευρώ ανά 
γεωργική εκμετάλλευση ετησίως, ανά σύστημα ποιότητας για μέγιστη διάρκεια 
πέντε ετών.

• Στα προϊόντα που καλύπτονται από Εθελοντικά Συστήματα Πιστοποίησης 
Γεωργικών Προϊόντων όπως αυτά καθορίζονται στο σημείο (γ) της 
παραγράφου 8.2.2.3.1.1 Περιγραφή του τύπου πράξης θα καλύπτονται τα 
έξοδα όπως αυτά θα καθορίζονται πριν από την προκήρυξη του μέτρου. Το 
ανώτατο ποσό ενίσχυσης θα είναι € 3000 ανά γεωργική εκμετάλλευση 
ετησίως, ανά σύστημα πιστοποίησης για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών.

Σημείωση: Όσον αφορά στη συμμετοχή στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής 
γεωργίας:

Η ενίσχυση θα δίνεται στο δικαιούχο μετά από προσκόμιση απόδειξης από 
αναγνωρισμένο οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικής γεωργίας.



259

Για σκοπούς επιδότησης της δράσης (με εξαίρεση τη βιολογική ζωική 
παραγωγή), η επιλέξιμη έκταση η οποία θα επιδοτείται από το παρόν μέτρο, 
θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έκταση που θα επιδοτείται από το Μέτρο 
11 (Βιολογική γεωργία).
Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΓΤΑΑ ανέρχεται στο 53%

 

8.2.2.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.2.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Δεν υπάρχουν εμφανείς κίνδυνοι από την εφαρμογή του μέτρου με εξαίρεση τις 
πρόνοιες για χορήγηση ενίσχυσης μόνο σε νέες συμμετοχές, αφού δύναται αιτητές 
που είχαν συμμετοχή και έλαβαν επιδότηση στην περίοδο 2007-2013, να μην 
υποβάλουν αίτηση οι ίδιοι, αλλά πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, άμεσα συνδεδεμένο με 
αυτούς.

8.2.2.3.1.9.2. Mitigating actions
Για να μην υπάρχει κίνδυνος για το υπομέτρο 3.1, θα γίνεται διασταυρωτικός 
έλεγχος σε σχέση με τους δικαιούχους του 2007-2013 όχι μόνο σε επίπεδο αιτητή 
αλλά και σε επίπεδο τεμαχίων.

8.2.2.3.1.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.2.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Ο υπολογισμός των μέγιστων ποσών στήριξης βασίζεται στις τιμές της αγοράς.
Αναφορικά με τον υπολογισμό των ανωτάτων ποσών στήριξης σημειώνεται ότι το 
Τμήμα Γεωργίας ως Αρμόδια Αρχή για την βιολογική καλλιέργεια στην Κύπρο έχει την 
ευθύνη της επίβλεψης των φορέων ελέγχου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 
28(4) του Κανονισμού 834/2007, η Αρμόδια Αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι 
καταβάλλεται λογικό ποσό για πιστοποίηση και έλεγχο από τους παραγωγούς. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η Αρμόδια Αρχή ελέγχει τις διατιμήσεις κάθε φορέα ελέγχου.
Επιπρόσθετα, το Τμήμα Γεωργίας ενεργεί ως Αρχή Ελέγχου για τα συστήματα 
ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα. Η εθνική νομοθεσία για τα 



260

συστήματα αυτά προβλέπει για το κόστος των ελέγχων.
• Με βάση τα πιο πάνω έχουν υπολογιστεί τα ανώτατα ποσά για την βιολογική 

γεωργία ως ακολούθως:Θα καλύπτονται τα έξοδα ελέγχου και πιστοποίησης 
με μέγιστο ύψος ενίσχυσης για τη φυτική παραγωγή τα 17€/ δεκάριο ετησίως.

• Όσον αφορά στη ζωική παραγωγή το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ετησίως ανά 
ζώο:
για τις αίγες είναι 3,5€,
για τα πρόβατα 3,5€,
για τις χοιρομητέρες 35€,
για τα βοοειδή 30€,
για τις όρνιθες αυγοπαραγωγής 0,5€,
για τις όρνιθες κρεατοπαραγωγής 0,25€,
κυψέλες 3,5€.

Διευκρινίζεται ότι τα πιο πάνω κόστη αναφέρονται στην κατηγορία 3 των 
επιλέξιμων δαπανών (δαπάνες ελέγχων / πιστοποίησης). Για την βιολογική γεωργία 
και κτηνοτροφία δεν υπάρχει κόστος για τους παραγωγούς την υιοθέτηση του 
συστήματος ή για την ετήσια συμμετοχή τους.
Για τα νέα συστήματα ποιότητας που θα ενταχθούν στο μέτρο θα χρησιμοποιηθούν 
τιμές αγοράς και οι μέγιστες τιμές θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες του 
κάθε συστήματος με μέγιστο ύψος τα €3.000

8.2.2.3.1.11. Information specific to the operation
Indication of eligible quality schemes, including farm certification schemes, for 
agricultural products, cotton or foodstuffs recognized at national level and confirmation 
that these quality schemes are fulfilling the 4 specific criteria of Article 16(1)(b) of 
Regulation (EU) No 1305/2013
Δεν υπάρχουν τέτοια συστήματα ποιότητας στο παρόν στάδιο. Στην περίπτωση 
δημιουργίας και χρήσης τέτοιων συστημάτων ποιότητας, θα γίνεται σχετική 
τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Indication of eligible voluntary agricultural product certification schemes recognized by 
the Member State as meeting the Union best practice guidelines
Δεν υπάρχουν τέτοια συστήματα ποιότητας στο παρόν στάδιο. Στην περίπτωση 
δημιουργίας και χρήσης τέτοιων συστημάτων ποιότητας, θα γίνεται σχετική 
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τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
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8.2.2.3.2. 3.2 Ενίσχυση για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που εφαρμόζονται 
από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά
Sub-measure: 

• 3.2 - Support for information and promotion activities implemented by groups of 
producers in the internal market

8.2.2.3.2.1. Description of the type of operation
Υπάρχει η ανάγκη βελτίωσης της ενημέρωσης του καταναλωτή όσον αφορά στην 
ύπαρξη προϊόντων που παράγονται στη βάση συστημάτων ποιότητας.  Ως εκ 
τούτου, το υπό μέτρο αυτό καλύπτει δαπάνες που προκύπτουν από δραστηριότητες 
πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών 
στην εσωτερική αγορά, οι οποίες αφορούν προϊόντα καλυπτόμενα από τα πιο κάτω 
συστήματα ποιότητας:
α) Κοινοτικά συστήματα ποιότητας που έχουν θεσπιστεί δυνάμει των ακόλουθων 
Κανονισμών και διατάξεων όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται:

1. τον Κανονισμό (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

2. τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91

3. τον Κανονισμό (ΕΚ) 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, 
την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών 
ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1576/89

4. τον Κανονισμό (ΕΕ) 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση 
και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων 
αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1601/91 του Συμβουλίου

5. το Μέρος ΙΙ, Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο Ι, Τμήμα 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του 
Συμβουλίου, σε ό,τι αφορά τον οίνο.

β) εθνικά συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων, βάμβακος ή τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πιστοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων,  
τα οποία αναγνωρίζονται από αρμόδιο Όργανο, ως συμμορφούμενα με τα κριτήρια 
που αναφέρονται στο άρθρο 16(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.
Εξαιρούνται τα εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων τα 
οποία αναγνωρίζονται από αρμόδιο Όργανο ως συστήματα που τηρούν τις 
κατευθυντήριες γραμμές περί βέλτιστης πρακτικής της Ένωσης για τη λειτουργία 
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των εθελοντικών συστημάτων πιστοποίησης για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα 
(Ανακοίνωση της Επιτροπής 2010/C, 341/04).

8.2.2.3.2.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε μία ή και περισσότερες δόσεις.
Ενδέχεται να υπάρχει η δυνατότητα παροχής προκαταβολών όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 63 του Κανονισμού (ΕΕ)1305/2013.
Ο κάθε δικαιούχος, μαζί με την αίτηση καταβολής της ενίσχυσης, θα πρέπει να 
υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή εφαρμογής του Μέτρου, συγκεκριμένο και 
ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο να περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που σκοπεύει να 
υλοποιήσει για περίοδο διάρκειας από ένα (1) μέχρι και τρία (3) χρόνια. 

8.2.2.3.2.3. Links to other legislation
Ο περί Βιολογικής παραγωγής Νόμος 227(Ι)/2004 της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται..
Κανονισμός (ΕΚ) 882/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων συμμόρφωσης προς 
τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία 
και την καλή διαβίωση των ζώων, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται.
Ο περί ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων 
και τροφίμων Νόμος 139(Ι)/2006, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται.
Ο περί αναγνώρισης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ως εγγυημένων 
παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων Νόμος 43(Ι)/2011, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
Ο Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 665/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους χρήσης της προαιρετικής ένδειξης ποιότητας 
«προϊόν ορεινής παραγωγής».
Ο Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 807/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων, 
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
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Το Καθεστώς συνδέεται επίσης και με όλους τους Κανονισμούς που αναφέρονται 
στο σημείο 8.2.2.3.2.1 (α) πιο πάνω.

8.2.2.3.2.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι είναι ομάδες παραγωγών, δηλαδή νομικές οντότητες οι οποίες φέρουν 
μαζί επιχειρηματίες οι οποίοι συμμετέχουν  σε ένα σύστημα ποιότητας γεωργικών 
προϊόντων, βάμβακος ή τροφίμων όπως αυτό ορίζεται στα σημεία (α) και (β) της 
παραγράφου 8.2.2.3.2.1 του εν λόγω υπο-μέτρου, για ένα συγκεκριμένο προϊόν που 
καλύπτεται από τα εν λόγω συστήματα.  Οι εν λόγω ομάδες  μπορεί να είναι ομάδες 
παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις ομάδων παραγωγών, ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις αναγνωρισμένες από την 
αρμόδια εθνική αρχή με βάση την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (Νόμος 
164(Ι)/2002, Νόμος 160(Ι)/2004, Καν. (ΕΕ) 1308/2013, Καν. (ΕΕ) 543/2011) και ως 
αυτές ήθελαν εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί ή/και ομάδες οι οποίες 
μπορεί να έχουν άλλης μορφής νομική υπόσταση.
 
 

8.2.2.3.2.5. Eligible costs
Δικαιούχες δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης είναι δραστηριότητες οι 
οποίες είναι σχεδιασμένες να ωθήσουν τον καταναλωτή στην αγορά γεωργικών 
προϊόντων ή τροφίμων που καλύπτονται από τα κοινοτικά συστήματα ποιότητας 
[άρθρο 16 (1) (α) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013] και τα εθνικά συστήματα ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων πιστοποίησης γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων [άρθρο 16 (1)(β) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013].
Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν:

• την οργάνωση και/ή τη συμμετοχή σε εμποροπανήγυρεις, εκθέσεις και άλλες 
παρόμοιες εκδηλώσεις/δράσεις δημοσίων σχέσεων

• δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης μέσα από διαφορετικά 
κανάλια επικοινωνίας ή στα σημεία πώλησης εθνικής ή ευρωπαϊκής σημασίας

8.2.2.3.2.6. Eligibility conditions
Οι δράσεις για να είναι επιλέξιμες πρέπει να τηρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
που αναφέρονται στο υπό-μέτρο 3.1, καθώς επίσης και τα ακόλουθα:

• να επισημαίνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή πλεονεκτήματα των 
προϊόντων και ιδίως την ποιότητα αυτών, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των 
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γεωργικών μεθόδων παραγωγής στην Κοινότητα, ειδικότερα σε ότι αφορά 
στην αυθεντικότητα, στα ψηλά επίπεδα ευημερίας των ζώων ή του σεβασμού 
προς το περιβάλλον, τα οποία συνδέονται με το συγκεκριμένο σύστημα 
ποιότητας.  Μπορεί επίσης να συμπεριλαμβάνουν και διάχυση επιστημονικής 
και τεχνικής γνώσης σε σχέση με αυτά τα προϊόντα.

• να είναι δράσεις πληροφόρησης και προώθησης στην εσωτερική αγορά και σε 
κάθε περίπτωση το υλικό ενημέρωσης και προώθησης που εκπονείται στο 
πλαίσιο μιας ενισχυόμενης δραστηριότητας θα πρέπει να είναι σύμφωνο με 
την Κοινοτική και την εθνική νομοθεσία που ισχύει στο κράτος μέλος στο οποίο 
οι δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης θα πραγματοποιηθούν.

Εντούτοις, οι δράσεις δεν πρέπει να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές στο να 
αγοράσουν ένα προϊόν με βάση τη συγκεκριμένη προέλευση του, εκτός από γεωργικά 
 προϊόντα  και τρόφιμα που καλύπτονται από προστατευόμενη  γεωγραφική ένδειξη 
ή  προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Κοινοτικού ή εθνικού χαρακτήρα) και 
ποιοτικά κρασιά ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη αλκοολούχων ποτών ή 
αρωματισμένων οίνων που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές.
Παρόλα αυτά η προέλευση ενός προϊόντος μπορεί να αναφέρεται, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αναφορά στην προέλευση είναι δευτερεύουσα σε σχέση με  το 
βασικό μήνυμα.

• δεν πρέπει να αφορούν προώθηση εμπορικών επωνυμιών.
• δεν πρέπει να τυγχάνουν στήριξης στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) 3/2008 

του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2007, ο οποίος ισχύει μέχρι τις 31 
Νοεμβρίου 2015 και το νέο Κανονισμό (ΕΕ) 1144/2015, που τίθεται σε ισχύ από 
1 Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των 
γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις Τρίτες Χώρες, ως αυτός 
ήθελε εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

• οι δράσεις ενημέρωσης και προώθησης μπορούν να στοχεύουν παράλληλα 
στην αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων ποιότητας που είναι δικαιούχα.

• αναφορικά με τους οίνους, δραστηριότητες προώθησης που καλύπτονται από 
το εθνικό πρόγραμμα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα (wine sector) 
σύμφωνα με το άρθρο 5 (β) και 5(στ) του Κανονισμού (ΕΚ) 555/2008 και το 
άρθρο 45 (1) (α) του Κανονισμού 1308/2013 (ως αυτοί ήθελαν εκάστοτε 
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί), δε θα δικαιούνται στήριξης.

• όσον αφορά στις δράσεις πληροφόρησης και προώθησης προστατευόμενων 
οίνων, προστατευόμενων αρωματισμένων οίνων και προστατευόμενων 
οινοπνευματωδών ποτών, θα πρέπει να γίνεται πάντοτε σαφής η αναφορά 
στις εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν  στην 
υπεύθυνη κατανάλωση αυτών των αλκοολούχων ποτών στον κίνδυνο της 
κατάχρησης αλκοόλ.

• παρόμοιες δράσεις που λαμβάνουν ενίσχυση από άλλες Κοινοτικές/εθνικές 
νομοθεσίες δε θα λαμβάνουν επιπλέον ενίσχυση από το παρόν Μέτρο.

Οι δράσεις συνδέονται με την πρώτη συμμετοχή. Η στήριξη στα πλαίσια του υπο-
μέτρου 3.2 καλύπτει συστήματα που εμπίπτουν στο άρθρο 16(1) του Κανονισμού 
1305/2013. Ωστόσο, αν μετά την προκήρυξη του Υπο-μέτρου 3.1, κανένας 
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δικαιούχος ενός συγκεκριμένου συστήματος ποιότητας δεν επιλεχθεί για συμμετοχή 
στο υπο-μέτρο 3.1, το εν λόγω σύστημα ποιότητας μπορεί να είναι επιλέξιμο για 
στήριξη στα πλαίσια του υπο-μέτρου 3.2. 
 

8.2.2.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Οι βασικές αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής/μοριοδότησης 
συνδέονται με την ύπαρξη υψηλής προστιθέμενης αξίας του προϊόντος, τη βελτίωση 
του εμπορικού ισοζυγίου καθώς και την ύπαρξη εξαγωγικού χαρακτήρα του 
προϊόντος. Επίσης, για το υπο-μέτρο αυτό, θα λαμβάνονται υπόψη η συχνότητα 
συμμετοχής στο υπομέτρο της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων καθώς και η 
συχνότητα συμμετοχής στο υπό μέτρο του συγκεκριμένου αιτητή.
Όσον αφορά στα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, προτεραιότητα θα δίνεται σε 
ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που είναι αναγνωρισμένες από την αρμόδια 
εθνική αρχή με βάση την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία (Νόμος 164(Ι)/2002, Νόμος 
160(Ι)/2004, Καν. (ΕΕ) 1308/2013, Καν. (ΕΕ) 543/2011), ως αυτή ήθελε εκάστοτε 
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

8.2.2.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates
Η στήριξη περιορίζεται μέχρι το 70% του επιλέξιμου κόστους της δράσης, με μέγιστο 
ύψος επιδότησης τα €100 000 ανά δικαιούχο ανά τριετία.
Το μεγιστό ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΓΤΑΑ ανέρχεται στο 53%.

8.2.2.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.2.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Εντοπίζεται πιθανός κίνδυνος από διπλή χρηματοδότηση αφού υπάρχουν διάφοροι 
Κανονισμοί που χρηματοδοτούν δράσεις ενημέρωσης και προώθησης.

8.2.2.3.2.9.2. Mitigating actions
Για το Καθεστώς 3.2 η αρμόδια αρχή δίνει ιδιαίτερη προσοχή και θα θεσπίσει 
διασταυρωτικούς ελέγχους με άλλες αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος διπλής χρηματοδότησης για τα μέτρα προώθησης που λαμβάνουν στήριξη 
στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 3/2008, η οποία ισχύει μέχρι τις 31 Νοεμβρίου 
2015 και το νέο Κανονισμός (ΕΕ) 1144/2015, που τίθεται σε ισχύ από 1 Δεκεμβρίου 
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του 2015 σχετικά με τις δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης σχετικά με τα 
γεωργικά προϊόντα και να εφαρμόσει την εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες, 
αλλά και μέσω του εθνικού προγράμματος στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα, 
σύμφωνα με το άρθρο 45 (1) του Καν. (ΕΚ) 1308/2013 και του άρθρου 5β και 5στ του 
Καν. (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής.

8.2.2.3.2.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
 

8.2.2.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Δεν απαιτείται μέθοδος υπολογισμού.

8.2.2.3.2.11. Information specific to the operation
Indication of eligible quality schemes, including farm certification schemes, for 
agricultural products, cotton or foodstuffs recognized at national level and confirmation 
that these quality schemes are fulfilling the 4 specific criteria of Article 16(1)(b) of 
Regulation (EU) No 1305/2013
Δεν υπάρχουν τέτοια συστήματα ποιότητας στο παρόν στάδιο.

Indication of eligible voluntary agricultural product certification schemes recognized by 
the Member State as meeting the Union best practice guidelines
Δεν υπάρχουν τέτοια συστήματα ποιότητας στο παρόν στάδιο.

8.2.2.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.2.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Γίνεται αναφορά στα επιμέρους Καθεστώτα.
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8.2.2.4.2. Mitigating actions

Γίνεται αναφορά στα επιμέρους Καθεστώτα.
 

8.2.2.4.3. Overall assessment of the measure

Το Μέτρο, όπως έχει εφαρμοστεί και κατά την περίοδο 2007-2013 και όπως 
αναμένεται να εφαρμοστεί και κατά την περίοδο 2014-2020, κρίνεται αναγκαίο και 
χρήσιμο για την ενθάρρυνση νέων αιτητών να ενταχθούν σε συστήματα ποιότητας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου αλλά και την συνεχή πρόοδο και συνεργασία μεταξύ των 
εμπλεκομένων μερών, θεωρούμε ότι το Μέτρο τηρεί όλες τις προϋποθέσεις και 
θεωρείται πλήρως επαληθεύσιμο και ελέγξιμο.

8.2.2.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Ότι ισχύει για το Μέτρο 3.1

8.2.2.6. Information specific to the measure

Indication of eligible quality schemes, including farm certification schemes, for 
agricultural products, cotton or foodstuffs recognized at national level and confirmation 
that these quality schemes are fulfilling the 4 specific criteria of Article 16(1)(b) of 
Regulation (EU) No 1305/2013
Δεν υπάρχουν τέτοια συστήματα ποιότητας στο παρόν στάδιο. Στην περίπτωση 
δημιουργίας και χρήσης τέτοιων συστημάτων ποιότητας, θα γίνεται σχετική 
επικαιροποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Indication of eligible voluntary agricultural product certification schemes recognized by 
the Member State as meeting the Union best practice guidelines
Δεν υπάρχουν τέτοια συστήματα ποιότητας στο παρόν στάδιο. Στην περίπτωση 
δημιουργίας και χρήσης τέτοιων συστημάτων ποιότητας, θα γίνεται σχετική 
επικαιροποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
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8.2.2.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.3. M04 - Investments in physical assets (art 17)
8.2.3.1. Legal basis

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 - Άρθρα 17, 26, 45 και 46
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013- Άρθρο 65
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 – Άρθρο 9
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013
Κατ 'εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης 
Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 – Άρθρο 13
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 
σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Οδηγία πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ

8.2.3.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Το Μέτρο "Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού" αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα Μέτρα για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου αφού 
καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα του 
τόπου, ο οποίος χαρακτηρίζεται από σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας που 
απορρέουν κυρίως από τα διαρθρωτικά προβλήματα του τομέα σε συνδυασμό με 
τους υφιστάμενους περιβαλλοντικούς, κλιματικούς και γεωφυσικούς περιορισμούς. 
Το Μέτρο καταλαμβάνει το 21% του προϋπολογισμού του Προγράμματος.
Στην Κύπρο ο πρωτογενής τομέας έχει πολύ μικρή συμβολή στην οικονομία, γεγονός 
που οφείλεται κυρίως στη ραγδαία ανάπτυξη που είχε κατά τη δεκαετία του 2000 
και έπειτα, ο τριτογενής τομέας. Συγκεκριμένα, το 2000 ο πρωτογενής τομέας (στον 
οποίο η γεωργία έχει δεσπόζουσα θέση) αντιπροσώπευε το 3,8% της συνολικής 
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της κυπριακής οικονομίας, ενώ το 2012 το 
αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε στο 2,3%. Παράλληλα, το μερίδιο της βιομηχανίας 
τροφίμων μειώνεται σταθερά την περίοδο 2000-2011 από 3,7% το 2000 σε 2,2% το 
2011.
Παρόλα αυτά, ο τομέας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός αφού λόγω του νησιωτικού 
χαρακτήρα της Κύπρου και του απομακρυσμένου από τις ευρωπαϊκές αγορές, θα 
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πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων τόσο για τους μόνιμους 
κατοίκους όσο και για κάλυψη των αναγκών της τουριστικής βιομηχανίας, αφού η 
χώρα αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό για μεγάλο ρεύμα τουριστών, κυρίως 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Λαμβάνοντας υπόψη το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που θεωρείται και δείκτης 
μέτρησης της ανταγωνιστικότητας, η γεωργία αναδεικνύεται ως σημαντική 
οικονομική δραστηριότητα αφού οι γεωργικές εξαγωγές (γεωργία και τρόφιμα) 
αποτελούν το 30-35% της συνολικής αξίας των εξαγωγών. Ταυτόχρονα, οι γεωργικές 
εισαγωγές αποτελούν το 15-16% περίπου της συνολικής αξίας των εισαγωγών της 
χώρας. Υπάρχει δυνατότητα αντίστοιχης αύξησης εξαγωγών και μείωσης εισαγωγών 
για επίτευξη σημαντικής βελτίωσης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Η Κυπριακή γεωργία φαίνεται να στερείται σημαντικά της δυνατότητας για επαρκή 
προσαρμογή σε στρατηγικές διαφοροποίησης, δεδομένο που σε συνδυασμό με τα 
μικρά παραγωγικά μεγέθη, τους περιορισμένους πόρους, τις γεωκλιματικές 
συνθήκες, τις οργανωτικές αδυναμίες, την απόσταση από τις αγορές και το υψηλό 
κόστος παραγωγής, οδηγεί σε διαρκή διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της στην 
παγκοσμιοποιημένη αγορά.
Εκτός του μικρού (φυσικού και οικονομικού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων) και των 
δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών, πρόσθετο διαρθρωτικό πρόβλημα για την 
Κύπρο αποτελεί η γήρανση των απασχολούμενων στον τομέα. Επίσης υπάρχει 
αυξημένη πίεση δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, στις αγροτικές περιοχές και 
ιδιαίτερα στους νέους  (ηλικιακή ομάδα 15-24) όπου η ανεργία (30,6%) είναι κατά 
πολύ υψηλότερη σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο (22,1%). Αυτό συνεπάγεται 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές. Προς επίτευξη των πιο 
πάνω στόχων, το μέτρο καλύπτει και τις επενδύσεις νέων γεωργών οι οποίοι 
προτίθενται ή έχουν εγκατασταθεί το πολύ πέντε χρόνια πριν την υποβολή αίτησης 
στη γεωργία.
Έχοντας υπόψη ότι η γεωργία αποτελεί το μεγαλύτερο καταναλωτή ύδατος στην 
Κύπρο (απορροφά κατά μέσο όρο το 70% των συνολικών διαθέσιμων ποσοτήτων 
νερού ετησίως, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις χώρες) και σε συνδυασμό με το 
ξηροθερμικό κλίμα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που αφορούν στη 
μειωμένη βροχόπτωση σε συνδυασμό με την αύξηση των θερμοκρασιών, κρίνεται 
αναγκαία η αποτροπή της υποβάθμισης των υδάτινων πόρων, η ορθολογική 
διαχείρισή τους καθώς και η χρήση του ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία. Για 
διασφάλιση της αειφορίας των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού, υιοθετείται σύστημα 
τιμολόγησης νερού όχι μονό αυτού που παραχωρείται από τα υδατικά έργα τα οποία 
ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και αυτού που αντλείται από ιδιωτικές 
γεωτρήσεις σύμφωνα πάντα με την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαισίου περί Υδάτων 
(ΟΠΥ). Πρόσθετα, οι όποιες επενδύσεις σε θέματα άρδευσης προτείνονται από τους 
αιτητές θα πρέπει να συνάδουν με το δεύτερο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
επίσης και με τις πρόνοιες του άρθρου 46 του κανονισμού 1305/2013.
Tο θέμα των περιορισμένων υδάτινων πόρων ήταν έντονο από πολύ παλιά αφού 
φαινόμενα ανομβρίας παρουσιάζονταν πάντοτε και πολύ συχνά, φαινόμενο του 
οποίου οι επιπτώσεις ήταν τεράστιες αφού μέχρι το 1974 ο κύριος τομέας 
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απασχόλησης ήταν ο πρωτογενής. Οι επιπτώσεις ήταν πολύπλευρες και όχι μόνο 
οικονομικές αλλά και κοινωνικές. Πολλές εκτάσεις γης έχουν αλλάξει χέρια και 
πολλές οικογένειες έχουν καταστραφεί οικονομικά σε περιόδους ανομβρίας.
Συνεπεία αυτών, η νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία της δεκαετίας του 1960 
αξιοποιώντας το ήδη υπάρχων Τμήμα Γεωργίας, δημιουργεί τον Κλάδο Χρήσης 
Ύδατος ο οποίος επανδρώθηκε με πολυάριθμο προσωπικό τοποθετημένο σε όλα τα 
Γεωργικά Επαρχιακά Γραφεία και περιφέρειες οι οποίοι ασχολούνταν αποκλειστικά 
με την παροχή συμβουλών και μετάδοση γνώσεων στους γεωργούς για υιοθέτηση 
σύγχρονων πρακτικών άρδευσης και εγκατάλειψη των παραδοσιακών μεθόδων που 
ήταν ιδιαίτερα υδροβόρες. Κατά τα χρόνια που ακολούθησαν δόθηκαν και οικονομικά 
κίνητρα στους γεωργούς για διευκόλυνσή τους στην υιοθέτηση συστημάτων 
άρδευσης. Σήμερα, το 95% της κυπριακής αρδευόμενης γεωργικής έκτασης 
καλύπτεται από βελτιωμένα συστήματα άρδευσης (σταγόνες ή σπρίνγκλερς) ενώ 
διαχρονικά οι μόνιμες καλλιέργειες αντικαθίστανται από λιγότερο υδροβόρες οι 
οποίες είναι ανθεκτικές στο ξηροθερμικό κλίμα. Ήδη οι πλείστοι γεωργοί 
εφαρμόζουν προγράμματα άρδευσης λαμβάνοντας υπόψη και τις καιρικές συνθήκες 
της περιοχής τους και προσπαθώντας να περιορίσουν τις απώλειες υγρασίας λόγω 
εξάτμισης. Λόγω των μεγάλων προσπαθειών που έχουν ήδη καταβληθεί προς την 
εξοικονόμηση ύδατος, τα περιθώρια επίτευξης υψηλού ποσοστού δυνητικής 
εξοικονόμησης ύδατος είναι περιορισμένα. Είναι όμως σαφές προς όλους τους 
εμπλεκόμενους ότι ακόμη και η μικρότερη εξοικονόμηση και αποφυγή περαιτέρω 
επέκτασης των αρδευόμενων εκτάσεων με ταυτόχρονο επηρεασμό των υπόγειων ή 
των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα εκεί όπου τα 
υδάτινα σώματα είναι υποβαθμισμένα είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά και πρέπει να 
προστατευθούν προκειμένου να ανακάμψουν μακροπρόθεσμα. Όπως περιγράφεται 
και στην ανάλυση SWOT, ήδη τα πλείστα υδάτινα σώματα, επιφανειακά και υπόγεια, 
έχουν υποβαθμιστεί είτε οικολογικά είτε ποσοτικά, ενώ το φαινόμενο ανομβριών, 
εμφανίζεται τακτικά.
Έτσι, τέθηκε ως οριζόντιος στόχος σε όλη την περιοχή εφαρμογής του 
Προγράμματος, η δυνητική εξοικονόμηση ύδατος στο 10%. Αναμένεται οι επενδύσεις 
σε άρδευση που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του 4.1 να αφορούν νέα συστήματα 
άρδευσης τα οποία να συμβάλουν σε δυνητική εξοικονόμηση 10% σε σχέση με 
υφιστάμενο σύστημα άρδευσης στη γεωργική εκμετάλλευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
έχουν καταβληθεί τεράστιες προσπάθειες αποδοτικής διαχείρισης των υδάτινων 
πόρων έως σήμερα και παρά το ότι ο στόχος είναι δύσκολο να επιτευχθεί, σε 
συνδυασμό με υιοθέτηση τιμολόγησης στα πλαίσια της ΟΠΥ θεωρείται  εφικτός. 
Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι δεν θα μπορούσε να στοχευθεί μικρότερη 
εξοικονόμηση αφού το ξηροθερμικό κλίμα εντείνεται και από τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Μεσογείου, κατάσταση η οποία όχι μόνο δεν 
θα βελτιωθεί αλλά μάλλον θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια. Η δυνητική εξοικονόμηση 
έχει καθοριστεί στο 10% βάσει εμπειριών των ειδικών σε θέματα αρδεύσεων του 
Τμήματος Γεωργίας οι οποίοι είναι γνώστες των συστημάτων που χρησιμοποιούνται 
κατά κύριο λόγο στην Κύπρο σήμερα καθώς και των περιθωρίων βελτίωσης που 
υπάρχουν ώστε να οφεληθούν και τα υδάτινα σώματα από επενδύσεις σε συστήματα 
άρδευσης. Στοχεύεται δηλαδή οι επενδύσεις να κατευθυνθούν σε ακόμη πιο 
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αποδοτικά συστήματα από αυτά που αξιοποιούνται σήμερα.
Ακολουθούν δύο χάρτες όπου στον πρώτο παρουσιάζεται η κατάσταση (χημική και 
ποσοτική) των υπόγειων υδάτων και η γη όπου ασκείται γεωργία και στο δεύτερο η 
κατάσταση των επιφανειακών υδάτων και η γεωργική γη.
Μέσα από την εφαρμογή του καθεστώτος 4.3.2 που αφορά στην ένταξη του νερού 
τριτοβάθμιας επεξεργασίας στη γεωργία, απαιτείται η διεξαγωγή μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα η οποία να καταδεικνύει ότι δεν θα 
υπάρξουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την υλοποίηση του 
έργου. Πέραν της υποχρέωσης όλων των ΚΜ να συγκεντρώνουν και να διαχειρίζονται 
σωστά τα αστικά λύματα, στην Κύπρο λόγω των έντονων πιέσεων έλλειψης νερού 
είναι επιθυμητή η αξιοποίηση του εν λόγω νερού στη γεωργία. Σημειώνεται ότι οι 
απαιτούμενες ποσότητες νερού άρδευσης ανταγωνίζονται τις απαιτούμενες 
ποσότητες νερού ύδρευσης. Ήδη στην Κύπρο υπάρχουν σταθμοί αφαλάτωσης οι 
οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά σε έτη όπου οι βροχοπτώσεις δεν είναι 
ικανοποιητικές για σκοπούς ικανοποίησης αναγκών ύδρευσης και απελευθέρωσης 
ποσοτήτων φρέσκου νερού για άρδευση. Πρόσθετα, η σύσταση των εδαφών της 
Κύπρου στο μεγαλύτερο μέρος της δεν είναι σε θέση να απορροφήσει τα χημικά 
στοιχεία που βρίσκονται στο νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας ενώ παράλληλα τα 
ποτάμια είναι στην ουσία περιοδικά, δηλαδή έχουν νερό κυρίως κατά τους 
χειμερινούς μήνες μόνο, οπότε δύσκολα θα μπορούσαν να απελευθερωθούν 
ποσότητες ανακυκλωμένου νερού σε αυτά χωρίς αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Στόχος είναι το 80% του ανακυκλωμένου νερού να διατίθεται στη 
γεωργία, μειώνοντας τις πιέσεις των αναγκών άρδευσης στο υδατικό ισοζύγιο. Το 
έργο θα φτάνει μέχρι το δευτερεύον δίκτυο διανομής ενώ το τριτεύον θα είναι 
υποχρέωση των γεωργών οι οποίοι θα υποβάλουν σχετικό αίτημα στο ΤΑΥ και αυτό 
με τη σειρά του θα τους παραχωρήσει συγκεκριμένες ποσότητες νερού ανά 
δικαιούχο, με τις σχετικές άδειες μεταφοράς νερού προκειμένου να φτάσει το νερό 
στην εκμετάλλευσή τους. Οι γεωργοί που αιτούνται εξασφάλιση ποσοτήτων νερού 
από υδατικά έργα είναι άτομα τα οποία είχαν αδειοδοτημένες ποσότητες νερού 
άρδευσης και πριν την υλοποίηση του έργου. Η εξοικονομούμενη ποσότητα νερού 
που δύναται να προκύπτει από τη χρήση ανακυκλωμένου νερού θα υποδεικνύεται 
κατά την εκπόνηση του έργου της κατανομής του ανακυκλωμένου νερού. Προκειμένου 
να κατανεμηθεί το νερό οι γεωργοί υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο ΤΑΥ όπου 
δηλώνουν τις εκτάσεις και τις φυτείες που θα αρδεύουν και την πηγή άρδευσης που 
χρησιμοποιούσαν στην υφιστάμενη κατάσταση. Ακολούθως, οι αδειοδοτημένοι 
γεωργοί μπορούν να αιτηθούν τους αγωγούς μεταφοράς νερού από το δευτερεύον 
δίκτυο του έργου του ανακυκλωμένου στο τεμάχιό τους, το μετρητή κατανάλωσης 
νερού που θα εφαρμόσουν στο σημείο ένωσης καθώς και το σύστημα άρδευσης του 
νεμαχίου τους από το Καθεστώς 4.1. Τονίζεται ότι μέσα από το 4.1 είναι επιλέξιμοι 
για υλοποίηση επενδύσεων συγκεκριμένοι κλάδοι παραγωγής οι οποίοι είναι 
προσαρμοσμένοι στα κλιματικά δεδομένα, ενώ το ΤΑΥ παραχωρεί ανακυκλωμένο 
νερό μόνο για άρδευση φυτειών που είναι ανθεκτικές στη χημική σύσταση του νερού. 
Οι καλλιέργειες αυτές υποδεικνύονται από το Τμήμα Γεωργίας.
Μέσα από το καθεστώς 4.3.3, θα γίνει μελέτη και εγκατάσταση ηλεκτρονικού 
συστήματος υψηλής τεχνολογίας για παρακολούθηση της λειτουργίας του 
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υφιστάμενου Αρδευτικού Έργου Κοκκινοχωρίων, επίτευξη εξοικονόμησης αλλά και 
αποδοτικότερης χρήσης του ύδατος που διανέμεται μέσω του συγκεκριμένου έργου 
σε γεωργούς της περιοχής Κοκκινοχωρίων. Αναμένεται εντοπισμός διαρροών λόγω 
βλάβης στην υποδομή και κατ΄επέκταση διόρθωση του δικτύου διανομής, 
εντοπισμός ενδεχόμενης διασύνδεσης στο δίκτυο μη αδειοδοτημένων γεωργών αλλά 
και περιορισμός άντλησης από ιδιωτικές γεωτρήσεις ποσοτήτων πέραν των 
αδειοδοτημένων. Το σύστημα θα διασυνδέσει τις δηλώσεις των γεωργών της 
περιοχής με τις δηλώσεις τους στο ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου) για τις καλλιέργειες και τις εκτάσεις, τις αδειοδοτημένες ποσότητες 
υδάτων για κάθε γεωργό με σκοπό να εντοπιστούν τυχόν υπεράντληση από ιδιωτικές 
γεωτρήσεις ή ακόμη και άντληση νερού από μη αδειοδοτημένες γεωτρήσεις. Το 
Καθεστώς θα εφαρμοστεί πιλοτικά στην περιοχή Kοκκινοχωριών όπου ο υδροφορέας 
έχει κριθεί βάσει του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ότι έχει υποβαθμιστεί 
τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά και ότι η κατάστασή του είναι δύσκολα 
αναστρέψιμη στο προσεχές μέλλον.
Επίσης, σημειώνεται ότι, όχι μόνο το κόστος παραγωγής ενέργειας αλλά και η 
κατανάλωση ενέργειας στη γεωργία και στη μεταποίηση τροφίμων αυξάνεται με 
πολύ ψηλούς ρυθμούς την τελευταία δεκαετία (81,5 ktoe στην Κύπρο έναντι 66, 8 
ktoe στην ΕΕ-27), γεγονός το οποίο υπογραμμίζει την ανάγκη τεχνολογικής 
αναβάθμισης και στήριξης για χρήση των ΑΠΕ στον τομέα.  Το Μέτρο στοχεύει  στη 
βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής απόδοσης των 
γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και αλληλένδετων επιχειρήσεων, στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εμπορίας γεωργικών προϊόντων και του 
τομέα μεταποίησης και να παρέχει τις υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη 
της γεωργίας και την υποστήριξη επενδύσεων που είναι αναγκαίες για την επίτευξη 
περιβαλλοντικών στόχων.  Έμφαση δίδεται κυρίως στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
που τυγχάνουν οι ευρωπαϊκές γεωργικές εκμεταλλεύσεις  στην παγκόσμια αγορά, 
στην προώθηση της καινοτομίας και στην ζεύξη οικονομικών κερδών με την 
περιβαλλοντική διάσταση.
Το Μέτρο περιλαμβάνει τα εξής Καθεστώτα:

Καθεστώς 4.1 - Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη 
βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Καθεστώς 4.2 - Επενδύσεις που αφορούν στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων
Καθεστώς 4.3.1 - Χωροταξική και κτηνοτροφική ανάπτυξη
Καθεστώς 4.3.2 - Αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία
Καθεστώς 4.3.3 - Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών σε αρδευτικά έργα
Καθεστώς 4.4.1 – Μη παραγωγικές επενδύσεις σε κτηνοτροφικές περιοχές/ζώνες 
που συνδέονται με το Καθεστώς 4.3.1
Καθεστώς 4.4.2 – Μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με τα Καθεστώτα 
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10.1.3, 10.1.6 και 10.1.10 και γεωργοπεριβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
 που αυτά εξυπηρετούν.

Το Καθεστώς 4.4 συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα χωρίς προϋπολογισμό και θα 
εφαρμοστεί σε συνέργεια με το Καθεστώς 4.3.1 όσον αφορά στις μη παραγωγικές 
επενδύσεις που σχετίζονται με τον εξωραϊσμό και την περιβαλλοντική βελτίωση των 
κτηνοτροφικών περιοχών καθώς και με συγκεκριμένα καθεστώτα του Μέτρου 10 και 
σχετικές μη παραγωγικές επενδύσεις που υλοποιούνται για επίτευξη των 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών στόχων που εξυπηρετεί το Μέτρο.
Το Μέτρο συνεισφέρει στους τρεις οριζόντιους στόχους καθώς και στις περιοχές 
εστίασης 2Α, 2Β, 5Α, 5Γ, 5Δ, 6Α. 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. Ο δεύτερος στόχος που αφορά τη βιώσιμη 
διαχείριση των φυσικών πόρων μέσα από την εφαρμογή κυρίως των 4.1, 4.3 και 4.4. 
Ενώ ο τρίτος στόχος της ισόρροπης ανάπτυξης μέσα κυρίως από το 4.2.
Συνοψίζοντας προκύπτουν οι ακόλουθοι επιμέρους στόχοι του Μέτρου:

• εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων
• βελτίωση και αναδιάρθρωση της παραγωγής
• προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
• εισαγωγή νέας τεχνολογίας
• εισαγωγή πράσινης τεχνολογίας
• μείωση του κόστους παραγωγής
• ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία
• βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
• βελτίωση της ευημερίας των ζώων
• διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας ειδικότερα στις αγροτικές 

περιοχές
• ασφάλεια των εργαζομένων
• προστασία των εκμεταλλεύσεων από καταστροφές
• βελτίωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος
• προστασία και ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, ένταξη νερού 

τριτοβάθμιας επεξεργασίας στο υδατικό ισοζύγιο κ.α.
• γεωργοπεριβαλλοντικοί και κλιματικοί στόχοι

Όλες οι επενδύσεις που θα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μέτρου θα συνάδουν με 
τις πρόνοιες του άρθρου 45 του Κανονισμού 1305/2013 καθώς και το άρθρο 13 του 
Κανονισμού 807/2014 καθώς επίσης και με όλες τις σχετικές νομοθεσίες (εθνικές και 
κοινοτικές) και μόνο πλήρως αδειούχα έργα θα είναι επιλέξιμα για χορηγία.
Περιβαλλοντική επίπτωση από τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα:
Όλες οι επενδύσεις για να καταστούν επιλέξιμες στα πλαίσια του μέτρου πρέπει να 
συνάδουν πλήρως με το άρθρο 45 του Κανονισμού 1305/2013 το οποίο προβλέπει 
μελέτη αναμενόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων όταν η επένδυση μπορεί να έχει 
αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον και το άρθρο 13 του Κανονισμού 807/2014 και 
όλους τους σχετικούς νόμους (εθνικούς και κοινοτικού) και μόνο πλήρως 
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αδειοδοτημένες από τις αρμόδιες αρχές επενδύσεις. Εκεί όπου επιβάλλεται 
εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει 
μια στο Τμήμα Περιβάλλοντος (εθνική αρμόδια αρχή) και να έχει σχετική βεβαίωση 
ότι το έργο δεν θα επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Συνήθως οι μελέτες αυτές απαιτούνται στα πλαίσια έκδοσης αδειών όπως για 
παράδειγμα στην περίπτωση έκδοσης άδειας οικοδομής για κτηνοτροφική μονάδα, 
όπου η έκδοση άδειας οικοδομής συνεπάγεται ότι υπάρχει ήδη η σχετική βεβαίωση 
από το Τμήμα Περιβάλλοντος ή η άδεια εκδίδεται με όρους που σχετίζονται με την 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Χωρίς άδεια οικοδομής όμως δεν δίνεται 
καμία χορηγία για το έργο.
Για να καθιστούν επιλέξιμα τα έργα για χορηγία, πρέπει να είναι αδειοδοτημένα από 
τις αρμόδιες αρχές και να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους νόμους:

• Environmental Impact Assessment: Οι περί της Εκτίμησης Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμοι του 2005 έως 2014 (Ν.Αρ. 140 (Ι)/2005-
2014). Ο νόμος προνοεί ότι πρέπει να διεξάγεται μελέτη περιβαλλοντικής 
επίπτωσης για τα έργα που το απαιτούν.

• Habitats Regulation Assessment and Natura 2000: Ο Περί Προστασίας και 
Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος του 2003 έως 2015 (Νόμος 
153 (Ι)2003-2015). Στην περίπτωση που η επένδυση θα γίνει εντός του δικτύου 
Φύση 2000, πρέπει να γίνεται και μελέτη επηρεασμού οικοτόπων.

• Biodiversity: Ο Περί της Σύμβασης για Βιολογική Ποικιλομορφία (Κυρωτικός) 
Νόμος του 1996 (Νόμος Αρ. 4 (ΙΙΙ)/1996.

• Climate Change: ο Περί του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις Εκπομπές Αερίων 
που Συμβάλλουν στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2003.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η αειφόρος διαχείριση των παραγωγικών πόρων και 
οικοσυστημάτων που επηρεάζονται από τη άσκηση γεωργίας πρέπει να 
διαφυλάσσεται. Έτσι, η όποια επένδυση με αρνητική επίπτωση για παράδειγμα στην 
κλιματική αλλαγή, στη βιοποικιλότητα, στην ΟΠΥ, στην οδηγία για πλημμύρες, στην 
ποιότητα του αέρα πρέπει να συνάδει με όλες τις σχετικές οδηγίες και κανονισμούς.
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Χάρτης Α
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Χάρτης Β
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Συνεισφορά του Μέτρου στις περιοχές εστίασης

8.2.3.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regard to the setting of selection criteria

8.2.3.3.1. 4.1 Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των 
γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων  
Sub-measure: 

• 4.1 - support for investments in agricultural holdings

8.2.3.3.1.1. Description of the type of operation
Το Καθεστώς συνεισφέρει στις περιοχές εστίασης 2Α, 2Β, 5Α, 5Γ και  5Δ.
Παραχωρείται ενίσχυση για υλοποίηση επενδύσεων σε γεωργοκτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
Δικαιούχοι στο Καθεστώς 4.1 είναι γεωργοί ή ομάδες γεωργών (φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα) που ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με τη γεωργία και θα συνεισφέρει στα 
εξής:
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• Βελτίωση της βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας, των συνολικών 
επιδόσεων των εκμεταλλεύσεων και στη διαφοροποίηση της γεωργικής 
παραγωγής

• Περεταίρω εκμηχάνιση της παραγωγής και περιβαλλοντική αναβάθμιση
• Ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, ορθή διαχείριση κτηνοτροφικών 

αποβλήτων, στροφή προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα που να στηρίζεται σε αύξηση της χρήσης ΑΠΕ και συστημάτων 
εξοικονόμησης ενέργειας

• Συμμόρφωση με κοινοτικά πρότυπα που προβλέπονται για κάθε τύπο 
επένδυσης

• Αύξηση της αποδοτικότητας της ενεργειακής χρήσης στη γεωργία μέσα από 
αγορά μηχανημάτων / εξοπλισμού βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης, 
βελτίωσης υφιστάμενων κτιρίων ή κατασκευή αποδοτικότερων κτιρίων σε 
ανάγκες σε ενέργεια, μείωση των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου και 
μεθανίου μέσω της ένταξης ΑΠΕ

• Δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα σε θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, 
την εμπόδιση διάβρωσης του εδάφους μέσα από κατάλληλες 
εγγειοβελτιωτικές δράσεις όπως κατασκευή δομών ξηρολιθιάς, τοίχων 
αντιστήριξης, ισοπέδωση

Επιλέξιμοι τομείς παραγωγής:
Εσπεριδοειδή, φυλλοβόλα/οπωροφόρα φυτά, τροπικά/υποτροπικά καρποφόρα 
φυτά, λαχανοκομία, πατατοκαλλιέργεια, μανιταροκαλλιέργεια, ανθοκομία, 
αρωματικά, φαρμακευτικά φυτά, θερμοκηπιακές καλλιέργειες, παραγωγή 
πολλαπλασιαστικού υλικού, αροτραίες καλλιέργειες, ελαιοκομία, αμπελουργία 
(εξαιρούνται δράσεις που καλύπτονται από το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης 
Αμπελοκαλλιέργειας 2014-2018), μελισσοκομία, αγελαδοτροφία για παραγωγή 
γάλακτος, βοοειδή για πάχυνση, αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία, χοίροι για 
πάχυνση, πτηνοτροφία, κονικλοτροφία, συνδυασμοί των πιο πάνω.
Η Διαχειριστική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής κλάδων σε προκηρύξεις.
Το Καθεστώς χωρίζεται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το είδος και το ύψος της 
επένδυσης.
Κατηγορία Α

Επιλέξιμοι τύποι επενδύσεων:
• Επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο 

διαχείριση του πόρου συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού.
• Επενδύσεις σε υποδομές συναφείς με επεξεργασία / διαχείριση 

κτηνοτροφικών αποβλήτων
• Επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία θα χρησιμοποιείται για 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της εκμετάλλευσης καθώς και άλλες 
δαπάνες εξοικονοκόμησης ενέργειας
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• Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας καλλιεργειών (π.χ. αντιχαλαζικά 
συστήματα - τα αντιχαλαζικά συστήματα αφορούν απλές κατασκευές στις 
γεωργικές εκμεταλλέύσεις για την τοποθέτηση δικτύου προστασίας από το 
χαλάζι)

• Άλλες περιβαλλοντικού χαρακτήρα επενδύσεις ή δαπάνες που εξυπηρετούν 
συγκεκριμένους στόχους πολιτικής συμπεριλαμβανομένων και πιλοτικών 
εφαρμογών και καινοτόμων πρακτικών και οι οποίες θα αναφέρονται σε κάθε 
προκήρυξη.

Η συνολική επένδυση κυμαίνεται από €5.000 μέχρι €80.000. Οι επενδύσεις που 
αφορούν στη διαχείριση αποβλήτων δεν συνυπολογίζονται στο ποσό των €80.000 
και είναι επιλέξιμες μόνο κάτω από την Κατηγορία Α΄.
Σε περίπτωση που το ύψος της συνολικής επένδυσης ξεπερνά τις €80.000 ή που ο 
αιτητής επιθυμεί υλοποίηση και άλλων τύπων επενδύσεων, θα πρέπει να υποβληθεί 
αίτηση στην Κατηγορία Β΄.
Κατηγορία Β

Η Κατηγορία Β στηρίζει και ενθαρρύνει όλους τους τύπους επενδύσεων 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών της κατηγορίας Α΄, με μοναδική εξαίρεση τις 
επενδύσεις για διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων.
Ενδεικτικοί Τύποι επιλέξιμων επενδύσεων

• Επενδύσεις για δημιουργία ή/και επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισμό των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των 
δυνατοτήτων αποθήκευσης, του κλιματισμού και συσκευασίας των γεωργικών 
προϊόντων, προκειμένου να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των προϊόντων

• Επενδύσεις για δημιουργία ή/και επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισμό των 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσματικών τεχνολογιών για τη μείωση της ρύπανσης και των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ, 
που θα γίνει υποχρεωτική για τις εκμεταλλεύσεις στο εγγύς μέλλον και τα 
πρότυπα που σχετίζονται με την ορθή διαχείριση των κτηνοτροφικών 
αποβλήτων και δεν επηρεάζουν αρνητικά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη 
νιτρορύπανση.

• Επενδύσεις για συμμόρφωση με τα κοινοτικά πρότυπα για τους νέους 
γεωργούς που εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως υπεύθυνοι της 
εκμετάλλευσης, όπου σύμφωνα με το Άρθρο 17(5) του Κανονισμού 1305/2013 
μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για επένδυση με μέγιστο χρονικό περιθώριο 
τους 24 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης,

• Επενδύσεις για συμμόρφωση με τα νέα πρότυπα για τον εκσυγχρονισμό των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που σύμφωνα με το Άρθρο 17(6) του Κανονισμού 
1305/2013 μπορούν να χορηγηθούν με μέγιστο χρονικό περιθώριο τους 12 
μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία το νέο πρότυπο έχει καταστεί 
υποχρεωτικό

• Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σχετικές με την άρδευση πλήρως 
συμβατές με το άρθρο 46 και το σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής. Η 
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διαδικασία εξέτασης αιτήματος για χορηγία ανά κατηγορία παρουσιάζεται 
στην παράγραφο 8.2.3.7 στο τέλος του Μέτρου.

• Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την παραγωγή και χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ικανοποίηση των αναγκών 
της μονάδας

• Επενδύσεις που θα προκύψουν από το Άρθρο 35(γ) του Κανονισμού 1305/2013 
για τις επιχειρησιακές ομάδες των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας

• Άυλες επενδύσεις οι οποίες με βάση το άρθρο 45(2)(δ) του Κανονισμού 
1305/2013 είναι για χρήση και εφαρμογή εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης, 
όπως η αγορά εξειδικευμένου λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 
αδειών, πνευματικών δικαιωμάτων κλπ

• Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αποδοτικότερη χρήση λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία για χρήση νιτρικών 
και φυτοπροστατευτικών προϊόντων ιδιαίτερα σε σχέση με την εφαρμογή 
ολοκληρωμένης καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών

• Επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα
• Νοείται πως όλες οι επενδύσεις, τόσο στην κατηγορία α' όσο και στη β΄ 

πρέπει να συνάδουν με τις πρόνοιες του άρθρου 45 και όταν πρόκειται για 
επενδύσεις σχετικά με την άρδευση με το άρθρο 46 του κανονισμού 
1305/2013.

• Οι επενδύσεις οι οποίες στηρίζονται μέσα από το Μέτρο πρέπει να έχουν όλες 
τις σχετικές άδειες.
 

 

8.2.3.3.1.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της επιλέξιμης δαπάνης των 
υλοποιημένων δράσεων και καταβάλλεται σε μία ή και περισσότερες δόσεις 
ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου Βελτίωσης. 
Ενδέχεται να παρέχονται προκαταβολές υπό προϋποθέσεις όταν οι δικαιούχοι 
αιτηθούν χρήσης προκαταβολών και σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 63 του 
Κανονισμού 1305/2013.

8.2.3.3.1.3. Links to other legislation
Σύνδεση με άλλες νομοθεσίες όπως:
Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 - Άρθρα 17, 26, 45 και 46
• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013- Άρθρο 65
• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 – Άρθρο 9
• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013
• Κατ 'εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης 

Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 – 
Άρθρο 13

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 
2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013

• Οδηγία πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ
• Οδηγία σχετικά με τη χρήση γεωργικών φαρμάκων 2009/128/ΕΚ
• Οδηγία για την προστασία υδάτων από τη νιτρορύπανση 91/676/ΕΟΚ

Εθνική νομοθεσία

• Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος του 1972 (N. 90/1972)
• Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμος του 2006 (N. 

142(I)/2006)
• Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος του 2002 (N. 106(I)/2002)
• Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 

Νόμος του 2005 (N. 140(I)/2005)
• Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της 

Ρύπανσης) Νόμος του 2013 (N. 184(I)/2013)
• Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 

Νόμοι του 2005 έως 2014 (Ν.Αρ. 140(Ι)/2005-2014)
• Ο Περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος του 

2003 έως 2015 (Νόμος 153(Ι)/2003-2015)
• Ο περί της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλομορφία (Κυρωτικός) Νόμος του 

1996 (Νόμος Αρ. 4 (ΙΙΙ)/1996)
• Ο περί του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις Εκπομπές Αερίων που Συμβάλλουν 

στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2003

8.2.3.3.1.4. Beneficiaries
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επιχειρησιακή ομάδα, που είναι επικεφαλής 
γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή της. Αν 
πρόκειται για νέο γεωργό αυτός πληροί τον όρο του «ενεργού γεωργού», όπως 
καθορίζεται στο Άρθρο 9 του Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.
Ως «επιχειρησιακή ομάδα» νοείται η επιχειρησιακή ομάδα των ΕΣΚ που καθορίζεται 
στο Άρθρο 56 του Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η οποία θα  έχει υλοποιήσει με 
επιτυχία το Καθεστώς 16.2 του ΠΑΑ 2014-2020 και θα έχει συσταθεί σε  εταιρεία 
(νομικό πρόσωπο) για να παράξει σε μεγαλύτερο βαθμό το νέο προϊόν της ή/και να 
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εφαρμόσει σε μεγαλύτερο βαθμό την νέα μέθοδο της.

8.2.3.3.1.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους που 
καθορίζονται στο Άρθρο 45 του Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, στο άρθρο 46 για 
επενδύσεις άρδευσης, στα άρθρα 60 και 61 όσον αφορά την επιλεξιμότητα των 
δαπανών και τις επιλέξιμες δαπάνες και,  στο Άρθρο 13 του Κατ 'εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014 και ενδεικτικά αφορούν τα εξής:

• Την κατασκευή ή /και επέκταση ή/ και βελτίωση των γεωργοκτηνοτροφικών 
κτισμάτων όπως υποστατικά, θερμοκήπια, αποθηκευτικοί χώροι ψυκτικοί 
θάλαμοι, δεξαμενές συλλογής υδάτων σύμφωνα με τις πρόνοιες της ΟΠΥ και 
το κείμενο στην παράγραφο 8.2.3.7

• Δαπάνες σχετικά με εγκαταστάσεις / εξοπλισμό για διαχείριση κτηνοτροφικών 
αποβλήτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της οδηγίας για τα νιτρικά

• Αγορά καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραία αξία του 
περιουσιακού στοιχείου.

• Δαπάνες  σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας μόνο για ιδία κατανάλωση, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα,  από βιομάζα και από βιοαέριο.

• Δαπάνες που αφορούν την εγκατάσταση νέων πολυετών φυτειών
• Δαπάνες που αφορούν την εγκατάσταση μονοετών φυτών με εξαίρεση το 

κόστος αγοράς και τη φύτευση
• Δαπάνες που αφορούν την εγκατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό συστημάτων 

άρδευσης έτσι ώστε να συμβάλλουν στην αποτελεσματική χρήση και 
εξοικονόμηση ύδατος για διασφάλιση της αειφορίας του πόρου και θα 
πληρούν τους όρους του άρθρου 46 του κανονισμού 1305/2013. Για να 
καταστούν επιλέξιμες τέτοιες δαπάνες δίνεται σχετική πληροφόρηση στην 
παράγραφο 8.2.3.7 ενώ επισυνάπτεται και πίνακας ανά κατηγορία 
επενδύσεων με αντίστοιχους όρους επιλεξιμότητας στην περιγραφή του τύπου 
της πράξης

• Δαπάνες που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων άρδευσης για 
αποδοτικότερη χρήση του νερού και απεξάρτηση της γεωργίας από τις 
βροχοπτώσεις, π.χ. κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης νερού, και θα 
πληρούν τους όρους του άρθρου 46 του κανονισμού 1305/2013

• Δαπάνες που προκύπτουν από επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
• Γενικές δαπάνες όπως αμοιβή συμβούλου οικονομικής βιωσιμότητας, αμοιβές 

αρχιτεκτόνων, μηχανικών, συμβούλων και αμοιβές για έκδοση αναγκαίων 
αδειοδοτήσεων) και σχετίζονται άμεσα με συγκεκριμένες προτεινόμενες 
δράσεις

Δεν είναι επιλέξιμα για επενδυτική στήριξη τα πιο κάτω:

• Αγορά κτιρίων
• Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και  μεταχειρισμένου εξοπλισμού
• Η αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής, γης, δικαιωμάτων ενίσχυσης, 
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ζώων, ετήσιων φυτών και η φύτευσής τους
• Δαπάνες που αφορούν την αγορά και φύτευση μονοετών φυτών
• Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

8.2.3.3.1.6. Eligibility conditions
Η τήρηση των ακόλουθων κριτηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για την 
συμμετοχή στο Καθεστώς 4.1.

• Ο αιτητής θα πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων
• Το ύψος της συνολικής επένδυσης στην Κατηγορία Α’  πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο με €5.000
• Το ύψος της συνολικής επένδυσης στην Κατηγορία Β’ για τις ορεινές περιοχές 

πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με €15.000 και για τις υπόλοιπες περιοχές 
μεγαλύτερο ή ίσο με €30.000

• Η επένδυση πρέπει να εμπίπτει στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών
• Η επένδυση πρέπει να εμπίπτει στις κατηγορίες των τομέων/κλάδων 

παραγωγής που αναφέρονται στην Περιγραφή Τύπου Πράξης
• Ο αιτητής πρέπει να διασφαλίσει ότι οι επιδοτούμενες επενδύσεις θα 

αξιοποιηθούν για πέντε τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία της τελικής 
πληρωμής από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών

• Ο αιτητής θα πρέπει να αποδείξει μέσα από το Σχέδιο Βελτίωσης ότι η 
εκμετάλλευση του με την υλοποίηση της επένδυσης θα είναι οικονομικά 
βιώσιμη

• Ο αιτητής θα πρέπει να αποδείξει ότι οτι στις περιπτώσεις που απαιτείται 
δυνητική εξοικονόμηση ύδατος ίση με 10% για επενδύσεις σε άρδευση, αυτή 
επιτυγχάνεται σύμφωνα με υπολογισμούς γεωπόνου/συμβούλου του αιτητή

• Για όλες τις επενδύσεις άρδευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η αξιοποίηση 
πλήρως αδειοδοτημένων ποσοτήτων ύδατος από το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων, υποχρεωτική η εφαρμογή μετρητή νερού τον οποίο το ΤΑΥ 
παρακολουθεί και τηρεί στοιχεία κατανάλωσης, ιδιαίτερα μετά την υλοποίηση 
των επενδύσεων, οριζόντια δυνητική εξοικονόμηση ύδατος ίση με 10% σε 
σχέση με την κατανάλωση ύδατος βάσει της υφιστάμενης υποδομής. Στις 
περιπτώσεις όπου η επένδυση επηρεάζει υδάτινα σώματα των οποίων η 
κατάσταση κρίνεται ως λιγότερο από καλή θα πρέπει το 50% της δυνητικής 
εξοικονόμησης να μην καταναλώνεται. Ο καθορισμός του 10% ως προϋπόθεση 
έγκρισης επενδύσεων άρδευσης, προκύπτει από τις εμπειρίες των ειδικών επί 
των αρδεύσεων για τα υφιστάμενα συστήματα που χρησιμοποιούν οι γεωργοί 
και τον πίνακα της FAO, σύμφωνα με τον οποίο η αποδοτικότητα των 
συστημάτων διαφέρει κατά 15%.

• Οι επενδύσεις στις αρδεύσεις πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με το σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής, κάτι το οποίο λαμβάνεται υπόψη κατά την 
έκδοση των σχετικών αδειών από την αρμόδια αρχή (ΤΑΥ). Όπου απαιτείται 
δυνητική εξοικονόμηση νερού για επενδύσεις σε νέα συστήματα άρδευσης, η 
δυνητική εξοικονόμηση θα υπολογίζεται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 
8.2.3.7. αξιοποιώντας το συνημμένο πίνακα που λήφθηκε από τη FAO με 
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δεδομένα για την αποδοτικότητα των διαφόρων τύπων συστημάτων άρδευσης. 
Επιπλέον, υδάτινα σώματα των οποίων η κατάσταση κρίνεται ως λιγότερο 
από καλή, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και επαλήθευση της 
πραγματικής εξοικονόμησης νερού με την ολοκλήρωση της επένδυσης.

• Η αιτούμενη για ενίσχυση επένδυση θα πρέπει να πληροί τους όρους του 
Άρθρου 45 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και όπου απαιτείται, να 
γίνεται εκτίμηση της αναμενόμενης περιβαλλοντικής επίπτωσης με βάση τη 
συγκεκριμένη για την επένδυση νομοθεσία.

• Η αιτούμενη για ενίσχυση επένδυση που αφορά στα συστήματα άρδευσης 
πρέπει να πληροί τους όρους επιλεξιμότητας του Άρθρου 46 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 καθώς επίσης και με το σχέδιο διαχείρισης λεκάνης 
απορροής που σχετίζεται με την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαισίου περί 
Υδάτων. Περιγραφή του τρόπου εφαρμογής για εξέταση αιτήματος στήριξης 
για επενδύσεις σχετικές με τις αρδεύσεις υπάρχουν στους που ακολουθούν και 
στην παράγραφο 8.2.3.7.

• Οι επενδύσεις που έχουν ως κύριο σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
με τη χρήση της βιομάζας πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του 
Άρθρου 13 (δ) του Κατ 'εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014. 
Σημειώνεται ότι η παραγόμενη ενέργεια θα είναι ίση ή μικρότερη των 
ενεργειακών αναγκών της μονάδας.

Επενδύσεις σε αρδεύσεις - καλή κατάσταση επηρεαζόμενων υδάτινων σωμάτων 
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Επενδύσεις σε αρδεύσεις - λιγότερο από καλή κατάσταση

8.2.3.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Οι αιτήσεις της εκάστοτε κατηγορίας του Καθεστώτος  θα υπόκεινται σε 
μοριοδότηση. Τα κριτήρια και η βαρύτητά τους στη μοριοδότηση θα αποφασίζονται 
και θα δημοσιοποιούνται στο ενημερωτικό έντυπο του Καθεστώτος, εφόσον 
εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, κατά την κάθε 
προκήρυξη. Τα κριτήρια θα καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά τα 
ακόλουθα:

• συμβολή στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας (πχ. βιολογικά προϊόντα, 
προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, εθνικά ή εθελοντικά σήματα ποιότητας κ.λπ.)

• συμβολή στο περιβάλλον (εξοικονόμηση ύδατος και ΟΠΥ, εξοικονόμηση 
ενέργειας, συμβολή στη βελτίωση ή αποφυγή περεταίρω επιδείνωσης της 
κατάστασης των επηρεαζόμενων υδάτινων σωμάτων). Η μεγαλύτερη επίτευξη 
εξοικονόμησης επιβραβεύοται με περισσότερες μονάδες

• στήριξη ώριμων και ολοκληρωμένων έργων
• στήριξη εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές
• στήριξη νέων γεωργών
• στήριξη ατόμων που ανήκουν σε αναγνωρισμένες Ομάδες / Οργανώσεις 

Παραγωγών
• αειφόρος διαχείριση πόρων και οικοσυστημάτων, προστατευόμενων 
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περιοχών, βιοποικιλότητας, προστασία εδάφους και ποιότητας αέρα
Τα ακριβή κριτήρια επιλογής καθώς και η βαρύτητά τους θα ετοιμάζονται πριν από 
τις προκηρύξεις, θα τυγχάνουν έγκρισης των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και θα κοινοποιούνται στους εν δυνάμει αιτητές κατά την προκήρυξη.

8.2.3.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates
Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση, για όλη την περίοδο εφαρμογής του 
Καθεστώτος 4.1 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ορίζεται στις 
€400.000 (€600.000 για νέους γεωργούς) ενώ πριν από κάθε προκήρυξη ενδέχεται να 
καθορίζεται χαμηλότερο ποσό για την προκήρυξη.
Το ύψος ενίσχυσης και στις δύο κατηγορίες θα καλύπτει μέχρι το 40% του ποσού της 
συνολικής επιλέξιμης δαπάνης στις μη Ορεινές Περιοχές και το 50% στις Ορεινές 
Περιοχές. Για «Νέους Γεωργούς» θα δίνεται πρόσθετη ενίσχυση 20%. (Ακολουθεί 
Πίνακας).
Για επενδύσεις που εμπίπτουν στον τύπο επένδυσης "υιοθέτηση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)" στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, το ύψος 
ενίσχυσης δεν θα ξεπερνά το 50% της επιλέξιμης δαπάνης. Στις περιπτώσεις όπου η 
επένδυση υλοποιείται από αιτητή ο οποίος εμπίπτει στην κατηγορία αιτητών που 
λαμβάνει 40%, η επένδυση σε ΑΠΕ θα ενισχύεται με 40% ενώ στις περιπτώσεις όπου 
ο αιτητής εμπίπτει σε κατηγορία ενίσχυσης ίση ή μεγαλύτερη του 50%, η επένδυση 
σε ΑΠΕ θα ενισχύεται με ποσοστό 50%. Οι σχετικές δράσεις θα υποδεικνύονται με 
σαφήνεια στα έντυπα προκήρυξης.
Για τους «νέους γεωργούς», ως ορίζονται στο άρθρο 2(ιδ) του Κανονισμού 
1305/2013, οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που 
προηγούνται της αίτησης θα δίνεται επίσης πρόσθετη ενίσχυση 20%. Άτομα τα οποία 
είναι μεν κάτω των 40 ετών αλλά έχουν εγκατασταθεί στη γεωργία περισσότερο από 
πέντε χρόνια πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν είναι δικαιούχα του 
πρόσθετου 20% της ενίσχυσης. Κομβικό σημείο για καθορισμό του πότε έγινε η 
πρώτη εγκατάσταση είναι η ημερομηνία εγγραφής του αιτητή στο Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενος στον πρωτογενή τομέα ή και η 
ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο Γεωργών στη συγκεκριμένη κατηγορία όταν 
ψηφιστεί από το Κυπριακό Κοινοβούλιο και τεθεί σε ισχύ η σχετική με το Μητρώο 
Γεωργών νομοθεσία.
Στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος συμμετέχει και στο «Σχέδιο για την κατεδάφιση 
με σκοπό τη μετεγκατάσταση οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών» το οποίο 
χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, θα γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι έτσι ώστε 
η ενίσχυση που θα λάβει αθροιστικά από το Σχέδιο και το Καθεστώς 4.1, να μην 
ξεπερνά το ύψος της συνολικής επένδυσης.
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Ποσοστά ενίσχυσης 

8.2.3.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.3.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γενικά μπορούμε να διαχωρίσουμε τους κίνδυνους που θα κληθούμε να 
αντιμετωπίσουμε ανάλογα με την πηγή τους, σε κίνδυνους που προέρχονται από τη 
συμπεριφορά των ιδίων των αιτητών και σε κίνδυνους που προέρχονται από τον 
τρόπο εφαρμογής του Καθεστώτος.
Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τη συμπεριφορά των αιτητών 
μπορούμε να αναφέρουμε τους εξής:

1. μη τήρηση των μακροχρόνιων συμβατικών υποχρεώσεων.
2. ψευδείς δηλώσεις στοιχείων στην Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας.
3. προσκόμιση ψευδών ή/και παραποιημένων ή/και παραπλανητικών 

δικαιολογητικών εγγράφων.
4. λανθασμένη συμπλήρωση αιτήματος πληρωμής.
5. προσκόμιση ακατάλληλων/μη αποδεκτών δικαιολογητικών πληρωμής.
6. αδυναμία ολοκλήρωσης των επενδύσεών τους λόγω έλλειψης ιδίων 

κεφαλαίων.
Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τον τρόπο εφαρμογής του 
Μέτρου μπορούμε να αναφέρουμε τους εξής:

1. μη κατανόηση συγκεκριμένων προνοιών των κανονισμών ή και γκρίζων ζωνών 
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στο Προγραμματικό Έγγραφο. 
2. εφαρμογή πολύπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών.
3. Στις περιπτώσεις που η μονάδα όπου γίνεται επένδυση σε αρδευτικά 

συστήματα αποτελείται από πολλά μη όμορα τεμάχια και οι ανάγκες άρδευσης 
ικανοποιούνται από πέραν της μίας πηγής άρδευσης με αντίστοιχους 
μετρητές, είναι δύσκολη η παρακολούθηση της πραγματικής κατανάλωσης 
ύδατος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

4. Υπάρχουν περιπτώσεις που στην υφιστάμενη κατάσταση δεν υπάρχουν 
επίσημα στοιχεία πραγματικής κατανάλωσης ύδατος από ιδιωτικές 
γεωτρήσεις βάσει των οποίων να υπολογιστεί η δυνητική εξοικονόμηση 
ύδατος που θα προκύψει από την υλοποίηση της επένδυσης

8.2.3.3.1.9.2. Mitigating actions
Τα μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση των κινδύνων και των αρνητικών 
επιπτώσεων χωρίζονται και αυτά ανάλογα με την κατηγορία του κινδύνου όπως 
αυτοί περιγράφηκαν πιο πάνω.
Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τη συμπεριφορά των αιτητών:

1. ενδελεχής ενημέρωση και πληροφόρηση των αιτητών και των συμβούλων για 
τους όρους και τα κριτήρια του Καθεστώτος. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να 
δοθεί στο να γίνουν απόλυτα κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται 
από τη συμμετοχή τους στο Καθεστώς καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής 
τους.

2. αναλυτικά και περιεκτικά ενημερωτικά έντυπα που να μην αφήνουν κενά ή να 
επιδέχονται διάφορες ερμηνείες.

3. σαφείς  και αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των 
αιτημάτων πληρωμής.

4. καθορισμός οικονομικών διευκολύνσεων προς τους αιτητές για να 
ολοκληρώνουν τις επενδύσεις τους, όπως καταβολή προκαταβολών και 
καταβολή της επιδότησης πέραν των δύο δόσεων.

Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τον τρόπο διαχείρισης του 
Μέτρου:

1. Εκπαίδευση των εμπλεκομένων και πολύ καλή κατανόηση των σχετικών 
κανονισμών που διέπουν το Μέτρο.

2. Προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών.
3. Ενημέρωση  και κατάλληλη προετοιμασία των πληροφοριακών συστημάτων 

διαχείρισης του Καθεστώτος.
4. Για θέματα παρακολούθησης και καταγραφής των δεδομένων των μετρητών 

νερού αρμόδιο είναι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων το οποίο είναι σε πλήρη 
συνεργασία με τον ΚΟΑΠ για ανταλλαγή δεδομένων και θα ενημερώνει τον 
ΚΟΑΠ για την κατανάλωση ύδατος μετά την υλοποίηση επένδυσης. Στις 
περιπτώσεις όπου μια εκμετάλλευση αποτελείται από πολλά μη όμορα 
τεμάχια, θα τοποθετηθούν μετρητές κατανάλωσης νερού σε όλα τα 
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επηρεαζόμενα τεμάχια και το ΤΑΥ θα καταγράφει τα δεδομένα όλων των 
μετρητών

5. Στις περιπτώσεις όπου στην υφιστάμενη κατάσταση δεν υπάρχουν επίσημα 
στοιχεία πραγματικής κατανάλωσης ύδατος από ιδιωτικές γεωτρήσεις, θα 
γίνεται εκτίμηση της ποσότητας ύδατος βάσει των αναγκών των φυτειών που 
αρδεύονται. Στοιχεία για τις ανάγκες των φυτειών υπάρχουν στο Τμήμα 
Γεωργίας το οποίο και θα τα προμηθεύσει στη μονάδα εφαρμογής του Μέτρου.

8.2.3.3.1.9.3. Overall assessment of the measure
Στο αντίστοιχο επενδυτικό Μέτρο του ΠΑΑ 2007–2013 δεν έχουν παρατηρηθεί 
ιδιαίτερα προβλήματα. Σημειώνεται ότι γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι στο 100% των 
αιτητών πριν την πληρωμή. Το γεγονός αυτό, πέραν των άλλων θετικών, οδηγεί και 
τους συμμετέχοντες στην τήρηση των προνοιών του μέτρου.
Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά την εφαρμογή  του 
αντίστοιχου επενδυτικού Μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 
2013 ήταν:

1. καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του μηχανογραφικού συστήματος που οδήγησε 
σε καθυστέρηση στην επεξεργασία των αιτήσεων

2. δυσκολίες στην κατανόηση του ορθού τρόπου συμπλήρωσης των αιτημάτων 
πληρωμής, εκ μέρους των αιτητών

3. δύσκολη ή σχεδόν αδύνατη εξασφάλιση δανείων από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα με σκοπό την εξασφάλιση της ιδίας συμμετοχής στο Καθεστώς, 
κυρίως ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ελέγχων της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου και τα μέτρα που θα ληφθούν για τη μείωση των 
σφαλμάτων για την νέα προγραμματική περίοδο, θεωρούμε ότι έχουν γίνει πολλές 
προσπάθειες με σκοπό τη μείωση των σφαλμάτων και παρατυπιών που τυχόν 
παρατηρούνται, για παράδειγμα γίνονται διασταυρούμενοι έλεγχοι όσον αφορά στις 
εκτάσεις καλλιεργειών που δηλώνονται στις μελέτες οικονομικής βιωσιμότητας με τη 
βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ. Πρόσθετα, συχνά γίνονται και διασταυρούμενοι έλεγχοι 
των τιμολογίων με το Τμήμα Φορολογίας του Κράτους καθώς και έλεγχοι με τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.λπ. Ο Οργανισμός Πληρωμών καταβάλλει 
προσπάθεια ούτως ώστε οι διαδικασίες εφαρμογής του Μέτρου να είναι απλές και 
εύκολα κατανοητές τόσο για διευκόλυνση των ελέγχων όσο και ευκολότερη 
συμμόρφωση των αιτητών.
Για αποφυγή κινδύνου διπλής χρηματοδότησης λαμβάνονται τα πιο κάτω μέτρα:

1. Στην περίπτωση του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης της Αμπελοκαλλιέργειας 
2014 – 2018, οι επιλέξιμες δράσεις που σχετίζονται με επενδύσεις σε 
οινοποιήσιμα αμπέλια δεν θα περιλαμβάνονται καθόλου στον πίνακα 
επιλέξιμων δράσεων για τα οινοποιήσιμα αμπέλια που θα καταρτιστεί στις 
προκηρύξεις του Καθεστώτος 4.1. Πρόσθετα, ο ΚΟΑΠ θα προβαίνει σε 
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διασταυρούμενους ελέγχους με τις πληρωμές κάτω από το ΕΠΣΑ και δεν θα 
προβαίνει σε πληρωμή της ίδιας δράσεις και από τα δύο Προγράμματα.

2. Στις περιπτώσεις που ο αιτητής έχει λάβει στήριξη από το «Σχέδιο για την 
κατεδάφιση με σκοπό τη μετεγκατάσταση οχληρών κτηνοτροφικών 
υποστατικών», το οποίο χρηματοδοτείται από κρατικούς πόρους, θα γίνεται 
πρόνοια ώστε η συνολική ενίσχυση που θα λάβει (στήριξη από το Σχέδιο και 
ενίσχυση από το Καθεστώς 4.1) να μην ξεπερνά το ύψος της συνολικής 
επένδυσης.

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού εξαγγέλλει σχέδια για εφαρμογή ΑΠΕ στην κυπριακή αγορά όμως αυτά δεν 
περιλαμβάνουν τον πρωτογενή τομέα παραγωγής οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος 
διπλής χρηματοδότησης.
Ως πρόσθετη πληροφόρηση σχετική με την εφαρμογή του Μέτρου και κυρίως τις 
επενδύσεις άρδευσης με χρήση νερού από αρδευτικά έργα, επισυνάπτεται αρχείο 
όπου παρουσιάζεται η διαδικασία παροχής νερού για χρήση στη γεωργία από 
υδατικά έργα. Αρμόδιο για τη διαχείριση των έργων και την κατανομή του νερού είναι 
το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων που έχει οριστεί και ως εθνική αρμόδια αρχή για την 
εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο περί υδάτων.

Διαδικασία παροχής νερού από υδατικά έργα 
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8.2.3.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Στο Καθεστώς 4.1, οι πλείστες δράσεις θα έχουν προκαθορισμένο ανώτατο 
επιλέξιμο κόστος (τυπικό κόστος) που θα λαμβάνεται υπόψη ως μέγιστη επιλέξιμη 
δαπάνη, με σκοπό να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εφαρμογής 
του Καθεστώτος. Το τυπικό κόστος της κάθε δράσης θα υπολογιστεί,  κατόπιν 
σχετικής  έρευνας αγοράς και θα είναι εις γνώση των αιτητών πριν από κάθε 
προκήρυξη.
Για δράσεις στις οποίες δεν θα υπάρχει καθορισμένο εκ των προτέρων τυπικό 
κόστος, ο αιτητής θα υποβάλλει προσφορές οι οποίες θα αξιολογούνται από την 
αρμόδια μονάδα εφαρμογής και τους αρμόδιους τεχνικούς κλάδους, τόσο για 
σκοπούς επιλεξιμότητας της ίδιας της δράσης όσο και για καθορισμό του τυπικού 
κόστους.
Η επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται βάσει παραστατικών αγοράς 
(τιμολόγια, αποδείξεις κτλ) που θα παρουσιάζουν οι δικαιούχοι. Επιλέξιμη δαπάνη η 
οποία λαμβάνεται υπόψη για υπολογισμό της χορηγίας είναι η χαμηλότερη μεταξύ 
τυπικού κόστους και αγοραίας τιμής που αναγράφεται στα παραστατικά αγοράς. Η 
χορηγία υπολογίζεται ως ποσοστό, με βάση τη σχετική πρόνοια του Κανονισμού, επί 
των επιλέξιμων δαπανών και αφού προηγηθεί λογιστικός και επιτόπιος έλεγχος.

8.2.3.3.1.11. Information specific to the operation
Definition of non productive investments
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου όπου περιλαμβάνεται η επεξήγηση του 
τρόπου εξέτασης αιτημάτων για επενδύσεις σχετικές με άρδευση.

Definition of collective investments
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of integrated projects
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition and identification of the eligible Natura 2000 sites and other eligible areas of 
high nature value
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried 
out in relation to the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
 

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support 
may be granted under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) 
of Delegated Regulation (EU) No 807/2014
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of Delegated 
Regulation (EU) No 807/2014
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.3.3.2. 4.2 Επενδύσεις που αφορούν στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών 
και δασικών προϊόντων
Sub-measure: 

• 4.2 - support for investments in processing/marketing and/or development of 
agricultural products

8.2.3.3.2.1. Description of the type of operation
Μέσα από την προώθηση του Καθεστώτος 4.2 στηρίζεται άμεσα  η διευκόλυνση 
δημιουργίας ή εκσυγχρονισμού και επέκτασης μεταποιητικών μονάδων με στόχο την 
 ανάπτυξη ΜΜΕ από παραγωγούς της πρώτης ύλης και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας στις αγροτικές περιοχές.  Ήδη είναι εμφανές ότι η βιομηχανία τροφίμων 
έχει αναβαθμίσει τις υποδομές της, τόσο σε επίπεδο δυναμικότητας όσο και σε 
θέματα ασφάλειας και υγιεινής κατά τα τελευταία χρόνια. Συνεπώς, το Καθεστώς 
δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισμού των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών 
προϊόντων, με την εξασφάλιση της  παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας.
Το προτεινόμενο Καθεστώς στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών 
προϊόντων. Το Καθεστώς συνεισφέρει στην περιοχή εστίασης 6Α και προβλέπει την 
παροχή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία του 
ενεργητικού, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με τη μεταποίηση 
και εμπορία γεωργικών προϊόντων που καλύπτονται από το Παράρτημα Ι της 
συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΛΕΕ), με εξαίρεση των 
αλιευτικών προϊόντων, του κρασιού και του ξυδιού προέλευσης από τον 
αμπελουργικό τομέα, για:

• Αναβάθμιση ή /και δημιουργία σύγχρονων μονάδων μεταποίησης και εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων

• Την ανάπτυξη νέων επεξεργασιών και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών που 
συνδέονται με τα προϊόντα αυτά και την προώθηση καινοτόμων επενδύσεων

• Την ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία
• Την αξιοποίηση προϊόντων γεωργικής προέλευσης αξιοποιώντας πρωτίστως 

την ντόπια παραγωγή
• Την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας καθώς και τη χρήση ΑΠΕ
• Την εφαρμογή δράσεων για προστασία του περιβάλλοντος, 

συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και την 
παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ και τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου

• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές.
Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων 
μπορεί να είναι είτε ένα προϊόν που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ ή 
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ένα προϊόν που δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ.
Στο Καθεστώς συμπεριλαμβάνει ειδική πρόνοια με σκοπό την ενίσχυση καινοτόμων 
δράσεων οι οποίες θα προκύπτουν μέσα από την διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας 
στα πλαίσια του Μέτρου 16.2 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020.
Τύποι επενδύσεων που είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση

Η ενίσχυση θα χορηγείται για:
Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν στον τομέα της 
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για:

• Υιοθέτηση τεχνολογιών ή διαδικασιών που συμβάλλουν στην παραγωγή 
προϊόντων υψηλής ποιότητας και μπορούν να διατεθούν ευκολότερα στην 
αγορά ιδιαίτερα στα πλαίσια βραχειών αλυσίδων παραγωγής

• Τη δημιουργία ή / και επέκταση ή / και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων 
των μονάδων επεξεργασίας, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε εμπορία 
προϊόντων

• Δράσεις για εγκαταστάσεις λιανικού εμπορίου/εκθετήρια αποκλειστικά για 
Αναγνωρισμένες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών

• Βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου της ποιότητας και τη συμμόρφωση με τα 
νέα πρότυπα που επιβάλλονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την 
μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων διατροφής

• Οργάνωση και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας 
των τροφίμων, αν συνδέονται με υλικές επενδύσεις του έργου

• Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού ή υφιστάμενων κτιρίων προκειμένου να 
διευκολυνθεί η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσα από υιοθέτηση 
συστημάτων βελτιωμένης κατηγορίας κατανάλωσης ενέργειας ή 
εξοικονόμησης προκειμένου να μειωθεί και η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου 
καθώς επίσης και επενδύσεις σε ΑΠΕ για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
της επιχείρησης

Άυλες επενδύσεις που αφορούν τον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων 
για:

• Αγορά τεχνολογίας, πατεντών/διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών που 
απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου

• Αγορά εξειδικευμένων λογισμικών που απαιτούνται για την λειτουργία της 
γραμμής παραγωγής του προϊόντος

Τύποι επενδύσεων που δεν είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση

• Δράσεις για εγκαταστάσεις λιανικού εμπορίου / εκθετήρια  από δικαιούχους 
που δεν είναι Αναγνωρισμένες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών

• Αγορά κτιρίων
• Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού
• Επενδύσεις που σχετίζονται με παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία κρασιού 
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και ξυδιού με προέλευση τον αμπελουρικό τομέα

8.2.3.3.2.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε μία ή και περισσότερες δόσεις ανάλογα με την 
πρόοδο υλοποίησης της επένδυσης. 
Ενδέχεται να παρέχονται προκαταβολές υπό προϋποθέσεις όταν οι δικαιούχοι 
αιτηθούν χρήσης προκαταβολών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 63 του 
Κανονισμού 1305/2013.

8.2.3.3.2.3. Links to other legislation
Σύνδεση με άλλες νομοθεσίες όπως:
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία: 

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 - Άρθρα 17, 26, 45 και 46

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013- Άρθρο 65

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 – Άρθρο 9

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013

• Κατ 'εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης 
Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 – 
Άρθρο 13

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 
2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013

Εθνική Νομοθεσία: 

• Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμος του 1996 (N. 54(I)/1996)
• Ο περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους 

στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2003 (N. 
150(I)/2003)

• Ο περί Εργοστασίων Νόμος (ΚΕΦ.134)
• Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 

2004 (N. 229(I)/2004)
• Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος του 2002 (N. 106(I)/2002)
• Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμος του 2006 (N. 

142(I)/2006)
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• Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 
Νόμος του 2005 (N. 140(I)/2005)

8.2.3.3.2.4. Beneficiaries
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Δικαιούχοι Α: μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη 
Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 
και αρ.2003/361/Ε, οι οποίες αναλαμβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων σε 
επιλέξιμους κλάδους και δραστηριότητες που καλύπτει το Καθεστώς.
Δικαιούχοι Β: πολύ μικρές επιχειρήσεις  της κατηγορίας των ΜΜΕ όπως αυτές 
ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 
06/05/2003 και αρ.2003/361/Ε, οι οποίες αναλαμβάνουν την υλοποίηση 
επενδύσεων σε επιλέξιμους κλάδους και δραστηριότητες που καλύπτει το 
καθεστώς.
Οι αναγνωρισμένες από την Αρμόδια Εθνική Αρχή Ομάδες και Οργανώσεις 
Παραγωγών καθώς και Ενώσεις τους είναι δικαιούχοι για συμμετοχή στα πλαίσια 
του συγκεκριμένου Καθεστώτος.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των 
Οπωροκηπευτικών που εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η επιλεξιμότητα των 
δράσεών τους από το εν λόγω Καθεστώς θα περιορίζεται μόνο σε δράσεις που δεν 
περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό τους Πρόγραμμα (π.χ. δράσεις λιανικού 
εμπορίου).
Οι Επιχειρησιακές Ομάδες θα είναι δικαιούχες για συμμετοχή στα πλαίσια του 
συγκεκριμένου Καθεστώτος.
Ως «επιχειρησιακή ομάδα» νοείται η επιχειρησιακή ομάδα των ΕΣΚ που καθορίζεται 
στο Άρθρο 56 του Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η οποία θα  έχει υλοποιήσει με 
επιτυχία το Καθεστώς 16.2 του ΠΑΑ 2014-2020 και θα έχει συσταθεί σε  εταιρεία 
(νομικό πρόσωπο) για να παραγάγει σε μεγαλύτερο βαθμό το νέο προϊόν της ή/και 
να εφαρμόσει σε μεγαλύτερο βαθμό την νέα μέθοδο της.

8.2.3.3.2.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους που 
καθορίζονται στο Άρθρο 45 του Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και στο Άρθρο 13 
του Κατ 'εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014 και ενδεικτικά αφορούν τα 
εξής:

• Την κατασκευή ή /και επέκταση ή/ και βελτίωση των κτιριακών 
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εγκαταστάσεων την μεταποιητικής μονάδας
• Αγορά καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραία αξία του 

περιουσιακού στοιχείου.
• Δαπάνες που προκύπτουν από τη βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου της 

ποιότητας και τη συμμόρφωση με τα νέα πρότυπα που επιβάλλονται από την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για την μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών 
προϊόντων

• Δαπάνες που προκύπτουν από επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
• Βελτιώσεις σε κτίρια ή εκσυγχρονισμό μηχανημάτων με σκοπό την 

αποδοτικότερη χρήση ενέργειας και τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
• Γενικές δαπάνες που σχετίζονται με τα πιο πάνω, όπως αμοιβές 

αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων
Δεν είναι επιλέξιμα για επενδυτική στήριξη τα πιο κάτω:

• Αγορά κτιρίων
• Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και  μεταχειρισμένου εξοπλισμού
• Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

8.2.3.3.2.6. Eligibility conditions
Η τήρηση των ακόλουθων κριτηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για την 
συμμετοχή στο Καθεστώς 4.2.

• Ο αιτητής θα πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων
• Το ελάχιστο ύψος της επιλέξιμης επένδυσης ανά προκήρυξη του Καθεστώτος 

ορίζεται στις €20.000 για τους Δικαιούχους Α και στις €10.000 για τους 
Δικαιούχους Β.

• Η επένδυση πρέπει να εμπίπτει στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών του 
Καθεστώτος

• Ο αιτητής θα πρέπει να αποδείξει μέσα από Μελέτη Βιωσιμότητας ότι η 
εκμετάλλευση του με την υλοποίηση της επένδυσης θα παραμείνει βιώσιμη

• Η επένδυση πρέπει να πληροί τις διατάξεις της ευρωπαϊκής και εθνικής 
νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, τη δημόσια υγεία και 
τους κανόνες υγιεινής (παρουσιάζονται στην ενότητα συνδέσεις με άλλες 
νομοθετικές πράξεις)

• Η στήριξη περιορίζεται σε επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης των 
γεωργικών προϊόντων που ως η πρώτη ύλη περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ, με εξαίρεση των αλιευτικών προϊόντων, του 
κρασιού και του ξυδιού προέλευσης από τον αμπελουργικό τομέα

• Η αιτούμενη για ενίσχυση επένδυση θα πρέπει να πληροί τους όρους του 
Άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και όπου το απαιτεί να γίνεται 
εκτίμηση της αναμενόμενης περιβαλλοντικής επίπτωσης με βάση τη 
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συγκεκριμένη για την επένδυση νομοθεσία.

8.2.3.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Τα κριτήρια επιλογής / μοριοδότησης θα καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη 
ενδεικτικά τους πιο κάτω παράγοντες :

• Αξιοποίηση και ντόπιας παραγωγής πρωτογενών προϊόντων
• προϊόν / δραστηριότητα
• εξωστρέφεια και ανταγωνισμός από παρόμοια προϊόντα
• παραγωγή νέων ή ποιοτικά αναβαθμισμένων προϊόντων
• ώριμα και ολοκληρωμένα έργα
• χωροθέτηση μονάδας (θα δίνεται προτεραιότητα στις ορεινές περιοχές)
• παραγωγή πρώτων υλών (θα δίνεται προτεραιότητα σε  αιτητές που είναι και 

παραγωγοί της πρώτης ύλης)
• Αναγνωρισμένες Οργανώσεις και Ομάδες Παραγωγών
• Εξοικονόμηση ενέργειας ή υιοθέτηση ΑΠΕ

Τα ακριβή κριτήρια επιλογής καθώς και η βαρύτητά τους θα ετοιμάζονται πριν από 
τις προκηρύξεις, θα τυγχάνουν έγκρισης των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και θα κοινοποιείται στους εν δυνάμει δικαιούχους πριν από την προκήρυξη.

8.2.3.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates
Η ενίσχυση ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών (για όλες τις κατηγορίες 
δικαιούχων) με ανώτατο ποσό ενίσχυσης  τις €500.000 για τις επιχειρήσεις που 
αναφέρονται ως Δικαιούχοι Α και μέχρι τις €200.000 για τους Δικαιούχους Β, για όλη 
την περίοδο εφαρμογής του καθεστώτος. Για τις συμπράξεις / συγχωνεύσεις 
εγκεκριμένων Οργανώσεων Παραγωγών, στις οποίες συμμετέχουν πέραν των δύο 
οργανώσεων, το ποσοστό ενίσχυσης θα μπορεί να φθάσει  το 60% των επιλέξιμων 
δαπανών.
Η Διαχειριστική Αρχή ενδεχομένως να διαφοροποιήσει τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης 
προς τα κάτω πριν την προκήρυξη του Μέτρου.
Στις περιπτώσεις Δικαιούχων Β που οι επιχειρήσεις τους είναι εγκατεστημένες ή θα 
εγκατασταθούν σε ορεινές περιοχές το ανώτατο ύψος χορηγίας φθάνει τις €300.000.
Υπολογίζεται τυπικό κόστος για μεμονωμένα μηχανήματα ατις περιπτώσεις όπου 
αυτό είναι εφικτό το οποίο αποτελεί τη μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη. Οι αιτητές 
υποβάλλουν μαζί με το αίτημα πληρωμής και όλα τα παραστατικά αγοράς και 
επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί η χαμηλότερη μεταξύ τυπικού κόστους και αγοραίας 
αξίας. Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτός ο καθορισμός τπικού κόστους, ο 
δικαιούχος υποβάλλει προσφορές και η χορηγία υπολογίζεται στην αγοραία αξία 
της καταλληλότερης για την περίπτωση προσφοράς.
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8.2.3.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.3.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γενικά μπορούμε να διαχωρίσουμε τους κίνδυνους που θα κληθούμε να 
αντιμετωπίσουμε ανάλογα με την πηγή τους, σε κίνδυνους που προέρχονται από τη 
συμπεριφορά των ιδίων των αιτητών και σε κίνδυνους που προέρχονται από τον 
τρόπο διαχείρισης του Καθεστώτος.
Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τη συμπεριφορά των αιτητών 
μπορούμε να αναφέρουμε τους εξής:

1. μη τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων
2. ψευδής δήλωση στοιχείων στο επιχειρηματικό σχέδιο
3. προσκόμιση ψεύτικων ή/και παραπλανητικών δικαιολογητικών
4. λανθασμένη συμπλήρωση αιτήματος πληρωμής
5. προσκόμιση ακατάλληλων/μη αποδεκτών δικαιολογητικών πληρωμής
6. αδυναμία ολοκλήρωσης των επενδύσεών τους λόγω έλλειψης ιδίων 

κεφαλαίων
Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τον τρόπο διαχείρισης του 
Μέτρου μπορούμε να αναφέρουμε τους εξής:

1. μη κατανόηση συγκεκριμένων προνοιών των κανονισμών
2. εφαρμογή πολύπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών

Κίνδυνος διπλής χρηματοδότησης
Οι Οργανώσεις Παραγωγών του τομέα Οπωροκηπευτικών που εφαρμόζουν 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ίσως αιτηθούν τις ίδιες δράσεις και από το 4.2

8.2.3.3.2.9.2. Mitigating actions
Τα μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση των κινδύνων χωρίζονται και αυτά 
ανάλογα με την κατηγορία του κινδύνου, όπως αυτοί περιγράφηκαν πιο πάνω.
Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τη συμπεριφορά των αιτητών:

1. ενδελεχής ενημέρωση και πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα 
κριτήρια του Μέτρου. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στο να γίνουν 
απόλυτα κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή τους 
στο Μέτρο καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.

2. σαφείς οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτημάτων 
πληρωμής.

3. καθορισμός οικονομικών διευκολύνσεων προς τους αιτητές για να 
ολοκληρώνουν τις επενδύσεις τους, όπως καταβολή προκαταβολών και 
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καταβολή της επιδότησης πέραν των 2 δόσεων.
Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τον τρόπο διαχείρισης του 
Μέτρου:

1. εκπαίδευση των εμπλεκομένων και πολύ καλή κατανόηση των σχετικών 
κανονισμών που διέπουν το Μέτρο.

2. προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών.
3. ενημέρωση και κατάλληλη προετοιμασία των πληροφοριακών συστημάτων 

διαχείρισης του Μέτρου.
Για αποφυγή κινδύνου διπλής χρηματοδότησης δράσεων για τις Οργανώσεις 
Παραγωγών Οπωροκηπευτικών που εφαρμόζουν και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ο 
ΚΟΑΠ θα διενεργεί διασταυρούμενους ελέγχους μέσω του λογισμικού πληρωμών που 
διαθέτει.

8.2.3.3.2.9.3. Overall assessment of the measure
Γενικά στο αντίστοιχο επενδυτικό Μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2007 – 2013 δεν έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Σημειώνεται ότι γίνονται 
επιτόπιοι έλεγχοι στο 100% των αιτητών πριν από οποιαδήποτε πληρωμή. Το 
γεγονός αυτό, πέραν των άλλων θετικών, οδηγεί και τους συμμετέχοντες στην 
ανάγκη τήρησης των προνοιών των μέτρων.
Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά την εφαρμογή  του 
αντίστοιχου επενδυτικού Μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 
2013 ήταν:

1. καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του μηχανογραφικού συστήματος που 
οδήγησαν   σε καθυστερήσεις στην πορεία επεξεργασίας των αιτήσεων.

2. δυσκολίες από αιτητές στην κατανόηση του ορθού τρόπου συμπλήρωσης του 
αιτήματος πληρωμής.

3. δύσκολη πρόσβαση των αιτητών σε ρευστό ως αποτέλεσμα της οικονομικής 
κρίσης

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ελέγχων της 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και τα μέτρα που θα ληφθούν για τη 
μείωση τους στην νέα προγραμματική περίοδο, θεωρούμε ότι έχουν γίνει πολλές 
προσπάθειες με σκοπό τη μείωση των σφαλμάτων και παρατυπιών που τυχόν 
παρατηρούνται, για παράδειγμα πολλές φορές γίνονται διασταυρούμενοι έλεγχοι 
των τιμολογίων με το Τμήμα Φορολογίας του Κράτους καθώς και έλεγχοι με άλλες 
υπηρεσίες κ.λπ. Ο Οργανισμός Πληρωμών καταβάλλει προσπάθεια ούτως ώστε οι 
διαδικασίες εφαρμογής του Μέτρου να είναι απλές και εύκολα κατανοητές τόσο για 
διευκόλυνση των ελέγχων όσο και ευκολότερη συμμόρφωση των αιτητών.
Δεν υπάρχουν άλλα σχέδια που να προνοούν μεταποίηση και προώθηση / εμπορία 
στην εσωτερική αγορά προϊόντων του παραρτήματος Ι. Εξαίρεση αποτελεί η 
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παραγωγή οίνου η οποία δεν αποτελεί επιλέξιμο κλάδο παραγωγής για το παρόν 
Καθεστώς.
 

8.2.3.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Η επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται με βάση παραστατικά αγοράς 
(τιμολόγια, αποδείξεις κτλ) που παρουσιάζουν οι ενδιαφερόμενοι. Η χορηγία 
υπολογίζεται ως ποσοστό, με βάση τη σχετική πρόνοια του Κανονισμού, επί των 
επιλέξιμων δαπανών και αφού προηγηθεί λογιστικός και επιτόπιος έλεγχος.
Υπάρχει Επιτροπή στην οποία συμμετέχει έμπειρο προσωπικό σε θέματα 
επενδύσεων σε μεταποιητικές μονάδες η οποία εξετάζει την κάθε περίπτωση και 
αποφασίζει για το επιλέξιμο ποσό ανά αιτούμενη δράση. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί 
το τυπικό κόστος εκεί όπου υπάρχει το οποίο αποτελεί τη μέγιστη επιλέξιμη 
δαπάνη. Η χορηγία υπολογίζεται επί της τιμής που είναι χαμηλότερη μεταξύ του 
τυπικού κόστους και της πραγματικής τιμής αγοράς.
Στις περιπτώσεις όπου ο αιτητής υποβάλλει προσφορές, η Επιτροπή τις εξετάζει 
και σε συνδυασμό με τις εμπειρίες των μελών της επιτροπής η χορηγία 
υπολογίζεται στην αγοραία αξία της καταλληλότερης για την περίπτωση 
προσφοράς.

8.2.3.3.2.11. Information specific to the operation
Definition of non productive investments
Αναφορά στο τέλος του Μέτρου

Definition of collective investments
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of integrated projects
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
 

Definition and identification of the eligible Natura 2000 sites and other eligible areas of 
high nature value
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Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried 
out in relation to the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support 
may be granted under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
 

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) 
of Delegated Regulation (EU) No 807/2014
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of Delegated 
Regulation (EU) No 807/2014
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.3.3.3. 4.3.1 Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη
Sub-measure: 

• 4.3 - support for investments in infrastructure related to development, 
modernisation or adaptation of agriculture and forestry

8.2.3.3.3.1. Description of the type of operation
Το Καθεστώς αφορά στη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την 
ανάπτυξη/τον εκσυγχρονισμό ή/και την προσαρμογή της γεωργίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε γεωργική γη, την παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας και νερού σύμφωνα με το άρθρο 17.1.γ. Συνεισφέρει στην περιοχή 
εστίασης 2Α.
«Κτηνοτροφική Περιοχή» είναι μικρή έκταση γης εντός ευρύτερης κτηνοτροφικής 
ζώνης και είναι υπό τη διαχείριση του κράτους. Οι κτηνοτροφικές περιοχές 
γίνονται σε κρατική γη η οποία είναι άγονη και απομακρυσμένη και είτε έχει 
απαλλοτριωθεί (ανήκε σε ιδιώτες και το κράτος την αγόρασε) είτε ήταν κρατική 
γη. Το Τμήμα Γεωργίας προβαίνει στο διαχωρισμό της γης σε κτηνοτροφικά 
οικόπεδα, κατασκευάζει την απαραίτητη υποδομή (δρόμοι, νερό, ρεύμα) και τα 
ενοικιάζει σε κτηνοτρόφους για την ανέγερση κτηνοτροφικών υποστατικών και 
στέγαση των αιγοπροβάτων/αγελάδων τους.
«Κτηνοτροφική ζώνη» είναι μια ευρύτερη ζώνη, η οποία καταλαμβάνει μεγάλη 
έκταση και αποτελείται από κρατική και ιδιωτική γη. Ο κτηνοτρόφος από μόνος 
του θα εξασφαλίσει την έκταση που τον ενδιαφέρει και το Τμήμα Γεωργίας μπορεί 
να κατασκευάσει δρόμο προσπέλασης, παροχή νερού και ρεύματος σε κεντρικό 
σημείο ή σημεία, εάν σε αυτή μετακινηθούν τρεις τουλάχιστο κτηνοτρόφοι με 
αδειούχα υποστατικά. Σε κτηνοτροφική ζώνη επιτρέπεται η ανέγερση 
υποστατικών για την εκτροφή αιγοπροβάτων, αγελάδων, χοίρων, κουνελιών και 
πουλερικών.
Η συγκέντρωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε οργανωμένες  
κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες διασφαλίζει την ευημερία των ζώων, τη 
διαφύλαξη του περιβάλλοντος και τη μείωση της οχληρίας που προκαλούν οι 
μονάδες σε γειτνιάζουσες κοινότητες και στο περιβάλλον. Mε τη συγκέντρωση 
κτηνοτροφικών μονάδων σε μια περιοχή είναι εφικτή η υλοποίηση συλλογικών 
επενδύσεων για διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων.
Στο πεδίο εφαρμογής του Καθεστώτος είναι δυνατή η προώθηση επενδύσεων 
σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες:
Α. Έργα υποδομής για τις κτηνοτροφικές περιοχές (αποκλειστικά βοοειδή και αιγοπρόβατα)

Οι κτηνοτροφικές περιοχές αποτελούν αναγκαιότητα για την ορθολογική 
χωροταξική  ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και την προστασία του περιβάλλοντος 
από τις αρνητικές και οχληρές επιδράσεις των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. 
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(Ακολουθεί χάρτης με τις κτηνοτροφικές περιοχές)
Με την εκτέλεση των βασικών έργων κοινής υποδομής στις κτηνοτροφικές 
περιοχές, δίνεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους να 
εγκατασταθούν σε κτηνοτροφικές περιοχές στις οποίες υπάρχει εγγεγραμμένο και 
διαχωρισμένο επί εδάφους οδικό δίκτυο ως επίσης μόνιμη παροχή νερού και 
ηλεκτρικού ρεύματος.
Τα κτηνοτροφικά οικόπεδα που διαχωρίζονται σε κτηνοτροφικές περιοχές 
ενοικιάζονται από το Τμήμα Γεωργίας με μακροχρόνια μίσθωση σε δικαιούχους 
κτηνοτρόφους για ανέγερση σύγχρονων υποστατικών στέγασης ζώων, έναντι 
ενοικίου που καθορίζεται βάσει εθνικής νομοθεσίας και αντικατοπτρίζει μόνο το 
κόστος χρήσης του οικοπέδου ως γη αφού η γη ανήκει στο κράτος και δεν αφορά 
στο κόστος κατασκευής της κτηνοτροφικής περιοχής ούτε στη συντήρηση των 
κοινών υποδομών. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από την 
κατασκευή και συντήρηση της υποδομής έτσι δεν εμπίπτει στις πρόνοιες των 
παραγράφων 1-6 του άρθρου 61 του Κανονισμού 1303/2013.
Β. Έργα υποδομής στις κτηνοτροφικές ζώνες 

Η ανάπτυξη των κτηνοτροφικών ζωνών είναι σημαντική κυρίως γιατί στις 
κτηνοτροφικές ζώνες, σε αντίθεση με τις κτηνοτροφικές περιοχές, επιτρέπεται η 
εγκατάσταση και άλλων ζώων πέραν των αγελάδων και αιγοπροβάτων όπως 
χοίρων, πτηνών, κουνελιών. Επιπρόσθετα σε κτηνοτροφικές ζώνες οι μονάδες δεν 
βρίσκονται η μια κοντά στην άλλη με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο κίνδυνος 
εξάπλωσης ασθενειών. Εντός των κτηνοτροφικών ζωνών υπάρχει περισσότερη 
διαθέσιμη γη η οποία επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους να 
επεκτείνουν τις κτηνοτροφικές τους δραστηριότητες ως επίσης να συνδυάσουν τη 
γεωργική με την κτηνοτροφική ανάπτυξη.
Με τη δυνατότητα που παρέχεται για την κατασκευή ή/και βελτίωση των 
διαφόρων κοινών έργων υποδομής στις κτηνοτροφικές ζώνες δίνεται η ευκαιρία 
σε ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους να εγκατασταθούν σε απόμακρες περιοχές 
όπου το κόστος μεταφοράς νερού και ρεύματος είναι απαγορευτικό για την 
εγκατάσταση τους.
Οι επενδύσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες A και B συμβάλλουν στα εξής:

• ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
• αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης γης
• μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
• βελτίωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος
• δημιουργία θέσεων εργασίας
• προώθηση της τοπικής ανάπτυξης
• βελτίωση της ευημερίας των ζώων

Γ. Μη παραγωγικές επενδύσεις για τον εξωραϊσμό του τοπίου εντός των κτηνοτροφικών περιοχών 
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(κατηγορία Α) 

Η λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων προκαλεί αρνητικές και οχληρές 
επιδράσεις στο περιβάλλον. Για αυτό αναλαμβάνονται δράσεις εξωραϊσμού του 
τοπίου, διαμόρφωση εδάφους για δενδροφύτευση, δενδροφύτευση και περίφραξη 
της δεδροφυτευμένης περιοχής για προστασία των νεαρών δέντρων. Οι δράσεις 
γίνονται κυρίως σε υφιστάμενες/λειτουργήσιμες κτηνοτροφικές περιοχές γιατί το 
ζητούν οι γειτνιάζουσες κοινότητες για μετριασμό των οσμών και περιορισμού της 
οπτικής οχληρίας. Σε περίπτωση που θα κατασκευαστεί νέα κτηνοτροφική 
περιοχή, βάσει νόμου που πρόσφατα τέθηκε σε εφαρμογή, είναι υποχρεωτική η εκ 
των προτέρων διεξαγωγή μελέτης επιπτώσεων περιβάλλοντος όπου αναμένεται 
να υποδεικνύεται και η δεντροφύτευση ή φύτευση συγκεκριμένων ειδών για 
διατήρηση επηρεαζόμενης χλωρίδας/πανίδας της περιοχής.
Οι επενδύσεις συμβάλλουν στα εξής:

• βελτίωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος
• αποφυγή διάβρωσης εδάφους
• αποφυγή οπτικής οχληρίας

Τύποι επενδύσεων που είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση

Κατηγορία Α : Επενδύσεις σε κτηνοτροφικές περιοχές
• Επενδύσεις με σκοπό τη δημιουργία/επέκταση/βελτίωση των υποδομών που 

αφορούν το δρόμο πρόσβασης και το εσωτερικό οδικό δίκτυο σε 
κτηνοτροφικές περιοχές

• Επενδύσεις με σκοπό τη δημιουργία/επέκταση/βελτίωση των υποδομών που 
αφορούν το δίκτυο υδροδότησης προς τις κτηνοτροφικές περιοχές

• Επενδύσεις με σκοπό τη δημιουργία/επέκταση/βελτίωση των υποδομών που 
αφορούν την πρόσβαση των περιοχών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης

• Επενδύσεις με σκοπό τη δημιουργία/επέκταση/βελτίωση των υποδομών για 
τη μείωση της ρύπανσης, της οχληρίας και για τη συμμόρφωση με τα 
πρότυπα της ΕΕ, που θα γίνουν υποχρεωτικά στο εγγύς μέλλον και αφορούν 
την κατασκευή/βελτίωση κοινών υποδομών/αγορά καινούργιου εξοπλισμού. 
Συγκεκριμένα οι επενδύσεις αφορούν την κατασκευή κοινών αποχετεύσεων, 
δεξαμενών λουσίματος ζώων, αποστραγγιστικών και εγγειοβελτιωτικών 
έργων και υδατοδεξαμενών 

• Μη παραγωγικές επενδύσεις όπως για παράδειγμα διαμόρφωση εδάφους 
για δεντροφύτευση, δενδροφύτευση και περίφραξη της δενδροφυτευμένης 
περιοχής για προστασία των προστασία των νεαρών δέντρων. Η χορηγία 
για τη δράση παρέχεται μεν από τους πόρους του 4.3.1 αλλά οι δράσεις 
εμπίπτουν στο καθεστώς 4.4.1.

• Μη παραγωγικές επενδύσεις σχετικές με μείωση ή προσαρμογή σε αρνητικές 
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από την κατασκευή νέας περιοχής σύμφωνα 
με τις υποδείξεις σχετικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Κατηγορία Β: Επενδύσεις σε κτηνοτροφικές ζώνες
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• Επενδύσεις με σκοπό τη δημιουργία/επέκταση/βελτίωση των υποδομών που 
αφορούν το δρόμο πρόσβασης σε κεντρικό σημείο ή σημεία της 
κτηνοτροφικής ζώνης,

• Επενδύσεις με σκοπό τη δημιουργία/επέκταση/βελτίωση των υποδομών που 
αφορούν το δίκτυο υδροδότησης σε κεντρικό σημείο ή σημεία της 
κτηνοτροφικής ζώνης

• Επενδύσεις με σκοπό τη δημιουργία/επέκταση/βελτίωση των υποδομών που 
αφορούν την πρόσβαση στο  δίκτυο ηλεκτροδότησης σε κεντρικό σημείο ή 
σημεία της κτηνοτροφικής ζώνης

• Μη παραγωγικές επενδύσεις σχετικές με μείωση ή προσαρμογή σε αρνητικές 
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από την κατασκευή νέας ζώνης σύμφωνα 
με τις υποδείξεις σχετικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Οι επενδύσεις αφορούν στη δημιουργία των κοινών υποδομών, κατασκευή οδικού 
δικτύου για πρόσβαση στην κτηνοτροφική περιοχή/ζών, μεταφορά νερού και 
ρεύματος σε κεντρικό σημείο ενώ η μεταφορά νερού και ρεύματος σε κάθε 
κτηνοτροφική μονάδα καθώς και το κόστος κατασκευής της μονάδας βαραίνει τον 
κτηνοτρόφο και δεν είναι επιλέξιμες δράσεις από το καθεστώς 4.3.1.
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8.2.3.3.3.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε μία ή και περισσότερες δόσεις ανάλογα με την 
πρόοδο υλοποίησης του έργου. 
Ενδέχεται να παρέχονται προκαταβολές υπό προϋποθέσεις όταν οι δικαιούχοι 
αιτηθούν χρήσης προκαταβολών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 63 του 
Κανονισμού 1305/2013.
Το θέμα των πληρωμών θα είναι ξεκάθαρο και σαφές προς τους αιτητές πριν την 
υποβολή αίτησης.

8.2.3.3.3.3. Links to other legislation
Σύνδεση με άλλες νομοθεσίες όπως:
Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 - Άρθρα 17, 26, 45 και 46

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013- Άρθρο 65

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 – Άρθρο 9

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013

• Κατ 'εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης 
Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 – 
Άρθρο 13

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 
2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013

• Οδηγία πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ
Εθνική νομοθεσία 

• Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, 
Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2006 (Ν.12(I)/2006) 
της Κυπριακής Δημοκρατίας,

• Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 
2004 (N. 229(I)/2004)

• Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης Νερών Νόμος (με βάση το άρθρο 9 του Νόμου 
106(Ι)/2002

• Environmental Impact Assessment: Οι περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο 
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Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμοι του 2005 έως 2014 (Ν. Αρ. 140 (Ι)/2005-
2014).

• Habitats Regulation Assessment and Natura 2000: Ο περί Προστασίας και 
Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος του 2003 έως 2015 (Νόμος 
153 (Ι)/2003-2015).

• Biodiversity: Ο περί της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλομορφία (Κυρωτικός) 
Νόμος του 1996 (Νόμος Αρ. 4 (ΙΙΙ)/1996.

• Climate Change: ο περί του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις Εκπομπές Αερίων 
που Συμβάλλουν στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2003.

8.2.3.3.3.4. Beneficiaries
M4.3.1 : Ο Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης  και Περιβάλλοντος, υπό την έννοια ότι θα 
διαχειρίζεται το Καθεστώς και θα υποβάλλει τα αναγκαία πιστοποιητικά για 
κάλυψη όλων των επιλέξιμων δαπανών στην μονάδα εφαρμογής.
M.4.4.1 : Έργα υποδομής σε κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες και έργα 
εξωραϊσμού, καθαριότητας, βελτίωσης της υγιεινής και των συνθηκών ευημερίας 
των ζώων που θα εκτελούνται από τοπικές αρχές, συνδέσμους λειτουργίας 
κτηνοτροφικών περιοχών ή άλλες οργανωμένες ομάδες ή κυβερνητικές υπηρεσίες εκ 
μέρους και κατόπιν εντολής του Τμήματος Γεωργίας, θα θεωρούνται ότι έχουν 
εκτελεστεί από το ίδιο το Τμήμα Γεωργίας το οποίο και θα υπόκειται στο σχετικό 
έλεγχο.
Οργανωμένες ομάδες είναι ομάδες που έχουν συσταθεί με βάση τις πρόνοιες της 
σχετικής νομοθεσίας (δηλαδή έχουν όνομα, καταστατικό, διατηρούν οικονομικές 
καταστάσεις κλπ).

8.2.3.3.3.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους που 
καθορίζονται στο Άρθρο 45 του Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και στο Άρθρο 13 
του Κατ 'εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014 και ενδεικτικά αφορούν τα 
εξής:
Κατηγορία Α : Δράσεις σε κτηνοτροφικές περιοχές

• Κατασκευή ή /και επέκταση ή/ και βελτίωση του δρόμου πρόσβασης και του 
εσωτερικού  οδικού δικτύου σε κτηνοτροφικές περιοχές,

• Κατασκευή ή /και επέκταση ή/ και βελτίωση της υποδομής για το  δίκτυο 
υδροδότησης και ηλεκτροδότησης,

• Διαχωρισμός κτηνοτροφικών οικοπέδων εντός της κτηνοτροφικής περιοχής,



312

• Κατασκευή ή/ και βελτίωση κοινών υποδομών  ή / και αγορά καινούργιου 
εξοπλισμού όπως οι κοινές αποχετεύσεις, οι δεξαμενές λουσίματος ζώων και 
οι υδατοδεξαμενές,

• Δαπάνες για διαμόρφωση του εδάφους και την κατασκευή αποστραγγιστικών 
έργων που αποτρέπουν την είσοδο νερού στα κτηνοτροφικά οικόπεδα με 
αποτέλεσμα να μην παρασύρονται τα κτηνοτροφικά απόβλητα και να 
μολύνουν τον υδροφορέα,

• Μη παραγωγικές επενδύσεις όπως για παράδειγμα καθαρισμός χώρου εντός 
των κτηνοτροφικών περιοχών από άχρηστα αντικείμενα και δενδροφύτευση, 
περίφραξη της περιοχής για προστασία των νεαρών δέντρων. Η χορηγία για 
τη δράση παρέχεται μεν από τους πόρους του 4.3.1 αλλά οι δράσεις 
εμπίπτουν στο καθεστώς 4.4.1.

• Γενικές δαπάνες που σχετίζονται με τα πιο πάνω, όπως μελέτες, αμοιβές 
αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων.

 
Κατηγορία Β΄: Δράσεις σε κτηνοτροφικές ζώνες

 
• Δημιουργία ή / και επέκταση ή / και βελτίωση των υποδομών που αφορούν το 

δρόμο πρόσβασης σε κεντρικό σημείο ή σημεία της κτηνοτροφικής ζώνης,
• Δημιουργία ή / και επέκταση ή / και βελτίωση των υποδομών που αφορούν το 

δίκτυο υδροδότησης σε κεντρικό σημείο ή σημεία της κτηνοτροφικής ζώνης,
• Δημιουργία ή / και επέκταση ή / και βελτίωση των υποδομών που αφορούν 

την πρόσβαση στο  δίκτυο ηλεκτροδότησης σε κεντρικό σημείο ή σημεία της 
κτηνοτροφικής ζώνης.
 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που σύμφωνα με το Άρθρο 69 (3) (γ) του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 το ΦΠΑ μπορεί να επιδοτηθεί στη περίπτωση που 
δεν είναι ανακτήσιμο. Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας δεν έχουν τη δυνατότητα 
ανάκτησης του ΦΠΑ, οπότε και θα επιδοτείται.
Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για τις μελέτες που αναφέρονται πιο πάνω δεν θα 
ξεπερνούν το 10% της δημόσιας δαπάνης του έργου.

8.2.3.3.3.6. Eligibility conditions
Η τήρηση των ακόλουθων κριτηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για την 
συμμετοχή στο Καθεστώς 4.3.1

• Η επένδυση πρέπει να εμπίπτει στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών του 
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Καθεστώτος
• Από την επένδυση θα πρέπει να εξυπηρετούνται τουλάχιστον τρεις 

κτηνοτρόφοι
• Η αιτούμενη για ενίσχυση επένδυση θα πρέπει να πληροί τους όρους του 

Άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και όπου το απαιτεί να γίνεται 
εκτίμηση της αναμενόμενης περιβαλλοντικής επίπτωσης με βάση τη 
συγκεκριμένη για την επένδυση νομοθεσία και τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης 
Νερών Νόμος (με βάση το άρθρο 9 του Νόμου 106(Ι)/2002

8.2.3.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Το Τμήμα Γεωργίας θα επιλέγει τα έργα λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά τα πιο κάτω 
κριτήρια:

1. είδος και αναγκαιότητα εκτέλεσης έργου
2. βαθμός προτεραιότητας εκτέλεσης έργου σε συγκεκριμένη περιοχή σε σχέση με 

τις ανάγκες  σε  έργα υποδομής  που υπάρχουν σε όλη την Κύπρο και το ύψος 
των διαθέσιμών πιστώσεων

3. αριθμός κτηνοτρόφων που θα επωφεληθούν σε σχέση με το ύψος της δαπάνης 
του έργου

4. έργα με όσο το δυνατό λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, στα ύδατα σε 
σχέση και με την εφαρμογή της ΟΠΥ και την προστασία των υδάτινων 
σωμάτων, τη δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης αποβλήτων. Τη 
διαχείριση της βιοποικιλότητας και της αειφόρου ανάπτυξης

8.2.3.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates
• M4.3.1 : Για τα έργα υποδομής σε κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες, θα 

καθορίζεται η πραγματική δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί από την 
αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία, Τοπική Αρχή κ.λπ. μέσω εγκεκριμένης στον 
προϋπολογισμό πρόνοιας και θα διεκδικείται κατά 100% από το ΠΑΑ 2014-
2020.

• M.4.4.1: Για τις δράσεις εξωραϊσμού και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του 
τοπίου, η ενίσχυση θα ανέρχεται σε 70% της δαπάνης.  Νοείται ότι στις 
περιπτώσεις που οι δράσεις αυτές αναλαμβάνονται κατόπιν αιτήματος των 
Τοπικών Αρχών ή Οργανωμένων Ομάδων και εγκρίνονται από το Τμήμα 
Γεωργίας με ανάθεση της εκτέλεσης τους στις Τοπικές Αρχές ή Οργανωμένες 
Ομάδες, το 70% του κόστους κατασκευής θα καλύπτεται από κρατικά κονδύλια 
του Προϋπολογισμού του Τμήματος Γεωργίας (για να ανακτηθούν μετά από 
υποβολή σχετικής Αίτησης από το ΠΑΑ) και το υπόλοιπο 30% καλύπτεται από 
τις ενδιαφερόμενες Τοπικές Αρχές/Οργανωμένες Ομάδες και αποτελεί τη 
συνεισφορά των επηρεαζόμενων/ ευεργετούμενων από την ανάπτυξη.
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8.2.3.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.3.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Μπορούμε να διαχωρίσουμε τους κίνδυνους που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε 
ανάλογα με την πηγή τους, σε κίνδυνους που προέρχονται από τη συμπεριφορά των 
ιδίων των αιτητών και σε κίνδυνους που προέρχονται από τον τρόπο διαχείρισης 
του Μέτρου.
Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τη συμπεριφορά των αιτητών 
μπορούμε να αναφέρουμε τους εξής:

1. λανθασμένη συμπλήρωση αιτήματος πληρωμής
2. προσκόμιση ακατάλληλων/μη αποδεκτών δικαιολογητικών πληρωμής

Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τον τρόπο διαχείρισης του 
Μέτρου μπορούμε να αναφέρουμε τους εξής:

1. μη κατανόηση συγκεκριμένων προνοιών των κανονισμών
2. εφαρμογή πολύπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών

 
 

8.2.3.3.3.9.2. Mitigating actions
Τα μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση των κινδύνων χωρίζονται και αυτά 
ανάλογα με την κατηγορία του κινδύνου όπως αυτοί περιγράφηκαν πιο πάνω.
Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τη συμπεριφορά των αιτητών:

1. ενδελεχής ενημέρωση και πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα 
κριτήρια του Μέτρου. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στο να γίνουν 
απόλυτα κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή τους 
στο Μέτρο καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.

2. σαφείς οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτημάτων 
πληρωμής και των δικαιολογητικών που πρέπει να επισυνάπτουν.

Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τον τρόπο διαχείρισης του 
Μέτρου:

1. εκπαίδευση των εμπλεκομένων και πολύ καλή κατανόηση των σχετικών 
κανονισμών που διέπουν το Μέτρο.

2. προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών.
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3. ενημέρωση και κατάλληλη προετοιμασία των πληροφοριακών συστημάτων 
διαχείρισης του Μέτρου.

4. εκπαίδευση των εμπλεκομένων και πολύ καλή επεξήγηση των δικαιολογητικών 
που πρέπει να επισυνάπτονται μαζί με το αίτημα πληρωμής.

 

8.2.3.3.3.9.3. Overall assessment of the measure
Γενικά στο αντίστοιχο επενδυτικό Μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2007 – 2013 δεν έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Σημειώνεται ότι γίνονται 
επιτόπιοι έλεγχοι στο 100% των δράσεων πριν από οποιαδήποτε πληρωμή. Το 
γεγονός αυτό, πέραν των άλλων θετικών, οδηγεί και τους συμμετέχοντες στην 
ανάγκη τήρησης των προνοιών των μέτρων.
Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά την εφαρμογή  του 
αντίστοιχου επενδυτικού Μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 
2013 ήταν:

1. καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του μηχανογραφικού συστήματος που 
οδήγησαν σε καθυστερήσεις στην πορεία επεξεργασίας των αιτήσεων.

2. δυσκολίες από αιτητές στην κατανόηση του ορθού τρόπου συμπλήρωσης του 
αιτήματος πληρωμής και στην επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ελέγχων της 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και τα μέτρα που θα ληφθούν για την 
μείωση τους την νέα προγραμματική περίοδο, θεωρούμε ότι έχουν παρθεί όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή των σφαλμάτων.      
 

8.2.3.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Για την κοστολόγηση των δράσεων ως επί το πλείστον θα εφαρμόζεται  η πρακτική 
των προσφορών και θα ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία που διέπεται από την 
σχετική νομοθεσία. Σημειώνεται ότι κάποιες από τις δράσεις δύναται να δοθούν σε 
άμεση ανάθεση στο δημόσιο.
Η επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται με βάση παραστατικά αγοράς 
(τιμολόγια, αποδείξεις κτλ) που θα παρουσιάζουν οι ενδιαφερόμενοι. Η ενίσχυση 
υπολογίζεται ως ποσοστό, με βάση τη σχετική πρόνοια του Κανονισμού, επί των 
επιλέξιμων δαπανών και αφού προηγηθεί λογιστικός και επιτόπιος έλεγχος.
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8.2.3.3.3.11. Information specific to the operation
Definition of non productive investments
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of collective investments
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of integrated projects
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition and identification of the eligible Natura 2000 sites and other eligible areas of 
high nature value
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
 

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried 
out in relation to the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support 
may be granted under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) 
of Delegated Regulation (EU) No 807/2014
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of Delegated 
Regulation (EU) No 807/2014
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Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.3.3.4. 4.3.2 Αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία
Sub-measure: 

• 4.3 - support for investments in infrastructure related to development, 
modernisation or adaptation of agriculture and forestry

8.2.3.3.4.1. Description of the type of operation
Όσον αφορά στις υποδομές για αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία, 
αυτές εμπίπτουν στην περιοχή εστίασης 5.Α. που αφορά στην αύξηση της 
αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος. Στην Κύπρο, όπως και στις πλείστες 
μεσογειακές χώρες, τα ύδατα είναι ο πιο ελλειμματικός πόρος της γεωργίας (γίνεται 
σχετική περιγραφή και εντοπίζεται το πρόβλημα με τα ύδατα και στην ανάλυση 
SWOT) και ως εκ τούτου επιβάλλεται η σωστή διαχείριση, η επίτευξη εξοικονόμησης 
αλλά και διαφύλαξη της ποιότητας του. Με την ένταξη του καθεστώτος αναμένεται 
η δημιουργία υποδομής για ένταξη στο υδατικό ισοζύγιο ανακυκλωμένου νερού 
τριτοβάθμιας επεξεργασίας προκειμένου να καταστεί εφικτή η εξοικονόμηση 
ποσοτήτων φρέσκου νερού.
Στην Κύπρο υπάρχουν ήδη και λειτουργούν σταθμοί επεξεργασίας αστικών λυμάτων, 
ωστόσο δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη σε όλους τους σταθμούς έργα υποδομής για 
αποθήκευση και διοχέτευση του παραγώμενου νερού  σε τομείς όπως αυτός της 
πρωτογενούς παραγωγής. Μέσα από το Καθεστώς παραχωρείται στήριξη για τις 
επενδύσεις σε δεξαμενές αποθήκευσης, δημιουργία προτεύοντος και δευτερεύοντος 
δικτύου διανομής.
Για την αξιοποίηση των ολοένα αυξανόμενων ποσοτήτων του ανακυκλωμένου νερού, 
είναι απαραίτητη η δημιουργία υποδομής για άρδευση νέων καλλιεργειών πέραν 
των υφιστάμενων καλλιεργειών που αρδεύονται σήμερα. Το ΤΑΥ θα τοποθετήσει 
κεντρικούς και δευτερεύοντες αγωγούς (δαπάνη που καλύπτεται από το 4.3.2) στους 
οποίους οι γεωργοί κατόπιν άδειας από το ΤΑΥ θα τοποθετήσουν το δίκτυο διανομής 
στα αγροτεμάχια τους (επιλέξιμη δαπάνη στο 4.1, αν επιθυμεί ο αιτητής τη 
συμμετοχή του στο 4.1). Στην υποδομή παρέχεται η δυνατότητα να συμπεριληφθεί 
και η κατασκευή δεξαμενής / φράγματος χειμερινής αποθήκευσης, όπου θα 
αποθηκεύεται η περίσσεια ποσότητα ανακυκλωμένου νερού που παρατηρείται τη 
χειμερινή περίοδο για χρήση στη γεωργία την καλοκαιρινή περίοδο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την τέλεση του έργου αποτελεί η διεξαγωγή μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 46(5) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013 και βεβαίως η διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρχουν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και στα υδάτινα σώματα της περιοχής. Το γεγονός ότι 
στην Κύπρο δεν υπάρχουν αρκετές ποσότητες φρέσκου νερού που θα μπορούσαν να 
αναμιχθούν με το ανακυκλωμένο νερό έτσι ώστε να βελτιωθεί η χημική του σύσταση, 
ενώ παράλληλα και η σύσταση του εδάφους στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού είναι 
αποτρεπτική στο να απορροφήσει το συγκεκριμένο νερό και τυχόν απόρριψή του να 
συμβάλει σε βελτίωση των υπόγειων υδάτινων σωμάτων δεν αφήνει επιλογή 
αξιοποίησης του νερού πέρα από την αξιοποίησή του στη γεωργία. Λόγω της 
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μεγάλης έλλειψης νερού άρδευσης αλλά πολλές φορές και του νερού ύδρευσης, 
ανάγκες που λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους όσον αφορά τη διαθεσιμότητα 
φρέσκου νερού από τα υδατικά έργα, ενθαρρύνεται η εισαγωγή του ανακυκλωμένου 
νερού στον πρωτογενή τομέα, στις καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στη χημική 
σύσταση του νερού αυτού.
Στόχος είναι η εξοικονόμηση ύδατος από άλλες πηγές και η αντικατάστασή του με 
ανακλυκλωμένο παράλληλα με την ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου με 
ανακυκλωμένο νερό. Οι ποσότητες φρέσκου νερού που θα εξοικονομηθούν θα 
παραμένουν στα υδάτινα σώματα, στις περιπτώσεις όπου η κατάσταση των 
σωμάτων έχει κριθεί ως λιγότερο από καλή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 
46 του Κανονισμού 1305/2013.
Η δράση στο γενικό πλαίσιο θα συμβάλει στα ακόλουθα:

• στον περιορισμό του προβλήματος έλλειψης νερού για γεωργικούς σκοπούς 
και απελευθέρωση ποσοτήτων φρέσκου νερού

• εξοικονόμηση άντλησης νερού από υπόγεια υδάτινα σώματα
• διατήρηση του πράσινου
• ενίσχυση της δράσης για το κλίμα
• αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος στη γεωργία

Η εξοικονόμηση ύδατος από άλλες πηγές προκύπτει στις περιπτώσεις όπου ο 
δικαιούχος θα σταματήσει να αιτείται νερό από άλλα υδατικά έργα ή θα 
αντικαταστήσει πλήρως ή μερικώς με ανακυκλωμένο, νερό το οποίο σήμερα αντλεί 
από ιδιωτικές γεωτρήσεις. Η διαδικασία παροχής έργου από αρδευτικά έργα η 
οποία περιγράφεται στη συνέχεια, διασφαλίζει ότι αυτές οι περιπτώσεις 
προηγούνται για εξασφάλιση νερού. Δεν είναι εφικτή η πλήρης απεξάρτηση μιας 
εκμετάλλευσης από φρέσκο νερό στις περιπτώσεις όπου δεν είναι κατορθωτό να 
του παραχωρηθούν όλες οι απαιτούμενες ποσότητες για τις ανάγκες της 
εκμετάλλευσης σε ανακυκλωμένο νερό ή όταν η εκμετάλλευση περιλαμβάνει και 
καλλιέργειες μη ανθεκτικές στο νερό αυτό.
Επιλέξιμοι τύποι επενδύσεων

• Κατασκευή νέας υποδομής διοχέτευσης ανακυκλωμένου νερού, 
επέκταση/βελτίωση υφιστάμενης υποδομής του δικτύου άρδευσης από το 
οποίο θα διοχετεύεται το ανακυκλωμένο νερό,

• Κατασκευή υποδομής για αποθήκευση ανακυκλωμένου νερού

8.2.3.3.4.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε μία ή και περισσότερες δόσεις ανάλογα με την 
πρόοδο υλοποίησης του έργου. 
Ενδέχεται να παρέχονται προκαταβολές υπό προϋποθέσεις όταν ο δικαιούχος 
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αιτηθεί χρήσης προκαταβολών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 63 του 
Κανονισμού 1303/2013.

8.2.3.3.4.3. Links to other legislation
Σύνδεση με άλλες νομοθεσίες όπως:
Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 - Άρθρα 17, 26, 45 και 46

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013- Άρθρο 65

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 – Άρθρο 9

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013

• Κατ 'εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης 
Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 – 
Άρθρο 13

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 
2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013

• Οδηγία πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ
Εθνική νομοθεσία 

• Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, 
Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2006 (Ν.12(I)/2006) 
της Κυπριακής Δημοκρατίας

• Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος (Ν79(Ι)/2010)
• Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους Νόμος (Ν68 

(Ι)/2009)
• Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος  (Απόρριψη Αστικών Λυμάτων) 

Κ.Δ.Π. 772/2003,
• Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμος 1971-2010
• Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος (Ν13(Ι)/2004)
• Ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Αρ. 263/2007)

8.2.3.3.4.4. Beneficiaries
Μοναδικός δικαιούχος για τους τύπους επενδύσεων είναι το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, υπό την 
έννοια ότι θα διαχειρίζεται τη Δράση και θα υποβάλλει τα αναγκαία πιστοποιητικά 
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για κάλυψη όλων των επιλέξιμων δαπανών στη Μονάδα Εφαρμογής.

8.2.3.3.4.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται 
στα Άρθρα 45 και 46 του Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και στο Άρθρο 13 του Κατ 
'εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014. Οι επιλέξιμες δαπάνες ενδεικτικά 
είναι:

• Τεχνικά έργα για εγκατάσταση του αρδευτικού δικτύου (κεντρικούς αγωγούς 
και δευτερεύοντες αγωγούς)

• Τεχνικά έργα για κατασκευή δεξαμενής / φράγματος χειμερινής αποθήκευσης
• Τεχνικά έργα για κατασκευή αντλιοστασίων
• Κατασκευή των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων
• Αγορά /εγκατάσταση σχετικού εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας
• Κατασκευή μικρότερων υποστηρικτικών έργων όπως φρεάτια, δικλίδες, κλπ.
• Γενικές δαπάνες που σχετίζονται με τα πιο πάνω, όπως μελέτες, αμοιβές 

αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων
• Δαπάνες που προκύπτουν από επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
• Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που σύμφωνα με το Άρθρο 69 (3) (γ) του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 το ΦΠΑ μπορεί να επιδοτηθεί στη περίπτωση 
που δεν είναι ανακτήσιμο. Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας δεν έχουν τη 
δυνατότητα ανάκτησης του ΦΠΑ, οπότε και θα επιδοτείται.

8.2.3.3.4.6. Eligibility conditions
Η τήρηση των ακόλουθων κριτηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για την 
συμμετοχή στο Καθεστώς 4.3.2:

• Η επένδυση πρέπει να εμπίπτει στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών του 
Καθεστώτος

• Η αιτούμενη για ενίσχυση επένδυση θα πρέπει να πληροί τους όρους των 
Άρθρων 45 και 46 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

• Θα πρέπει να προηγηθεί διεξαγωγή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων η 
οποία να καταδεικνύει ότι δεν θα επηρεάζει κανένα υδάτινο σώμα 
(επιφανειακό ή υπόγειο) και δεν θα υπάρξουν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις

• Να συμβάλει σε αντικατάσταση ποσοτήτων νερού είτε από άλλα υδατικά έργα 
είτε από ιδιωτικές γεωτρήσεις
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8.2.3.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Τα κριτήρια επιλογής των έργων:

1. είδος και αναγκαιότητα εκτέλεσης έργου
2. βαθμός προτεραιότητας εκτέλεσης έργου σε συγκεκριμένη περιοχή σε σχέση με 

τις ανάγκες  σε  έργα υποδομής  που υπάρχουν παγκύπρια και το ύψος των 
διαθέσιμών πιστώσεων

3. αριθμός γεωργών που θα επωφεληθούν σε σχέση με το ύψος της δαπάνης του 
έργου, και είχαν ήδη αδειοδοτημένες ποσότητες νερού από το ΤΑΥ είτε από 
άλλα αρδευτικά έργα είτε από ιδιωτικές γεωτρήσεις

4. εφαρμόζεται η διαδικασία παροχής νερού όπως αυτή περιγράφεται στην 
παράγραφο 4.2.3.3.4.1 έτσι ώστε να διασφαλίζεται εξοικονόμηση ύδατος σε 
άλλες πηγές άρδευσης

8.2.3.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates
Η ενίσχυση είναι 100% του συνολικού πραγματικού κόστους των δαπανών.

8.2.3.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.3.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Οι κίνδυνοι που ίσως υπάρξουν και για τις δύο δράσεις είναι:

1. Σε περιπτώσεις που ακολουθηθεί η διαδικασία των προσφορών, για ανάθεση 
μέρους ή συνόλου του έργου, ενδέχεται ο ανάδοχος να καθυστερήσει στην 
παράδοση του έργου ή να αδυνατεί να παραδώσει το έργο ή μέρος αυτού στην 
Αναθέτουσα Αρχή.

2. Επίσης, δυσκολίες στην εφαρμογή ή παρατυπίες ενδέχεται να προκύψουν από 
μέρους της αναθέτουσας αρχής. Το σημαντικότερο πρόβλημα που μπορεί να 
προκύψει είναι στην τροποποίηση των εγγράφων, μετά τη δημοσίευσή τους.

 

8.2.3.3.4.9.2. Mitigating actions
Για την αντιμετώπιση του κινδύνου σε περίπτωση ανάθεσης μέρους του έργου σε 
ανάδοχο: θα υποχρεούται ο ανάδοχος, βάσει της σύμβασης να υποβάλει σε τακτά 
χρονικά διαστήματα (όπως αυτά θα καθορίζονται στους όρους του συμβολαίου), 
στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα. Αν η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει πως ο 
ανάδοχος αδυνατεί να προχωρήσει με τα παραδοτέα του ή δεν τα παραδίδει 
εμπρόθεσμα ή δεν κρίνει το αποτέλεσμα ικανοποιητικό, τότε η Αναθέτουσα Αρχή 
μπορεί να προχωρήσει σε άμεση διακοπή της σύμβασης, βάσει και του συμβολαίου 
που θα έχει υπογραφεί. Αποφεύγεται κατά αυτό τον τρόπο η μη ολοκλήρωση του 
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έργου και δε χάνεται πολύτιμος χρόνος.
Η ενημέρωση και η σχετική κατάρτιση όσων εμπλέκονται στις προσφορές δημοσίων 
συμβάσεων είναι απαραίτητη.
Καθώς οι «δημόσιες συμβάσεις» χρησιμοποιούνται και για άλλα Ταμεία και όχι μόνο 
για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη, θα ανταλλάσσονται 
απόψεις, πληροφορίες  και εμπειρίες μεταξύ των λειτουργών / Συντονιστών 
Συμβάσεων των διαφόρων υπηρεσιών και προσφοροδοτών των διαφόρων 
υπηρεσιών.
Για τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τροποποιήσεις είναι απαραίτητη 
η  ενημέρωση στα αρχικά έγγραφα προσφοράς ότι ενδέχεται να υπάρξουν 
τροποποιήσεις. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει επικοινωνία με τους προσφοροδότες 
σε περίπτωση τροποποίησης των εγγράφων και άμεση καταχώρηση της  
τροποποίησης στο σύστημα προσφορών.
Τέλος, η διαφάνεια σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η 
καλύτερη προστασία από την απάτη και τη διαφθορά.

8.2.3.3.4.9.3. Overall assessment of the measure
Η εφαρμογή της δράσης αναμένεται να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο για την 
καλύτερη και ορθολογικότερη διαχείριση και εξοικονόμηση του νερού, λαμβάνοντας 
υπόψη το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και ειδικότερα την κατάσταση των 
υδάτινων σωμάτων στην Κύπρο.
Αναμένεται βελτίωση του υδατικού ισοζύγιου της Κύπρου και μάλιστα αναμένεται 
στο βαθμό όπου οι υφιστάμενες καλλιέργειες το επιτρέπουν, να αξιοποιηθεί προς 
αντικατάσταση της άντλησης νερού από ιδιωτικές γεωτρήσεις.
Τέλος, στις περιπτώσεις όπου η κατάσταση των επηρεαζόμενων υδάτινων 
σωμάτων έχει κριθεί ως λιγότερο από καλή, οι εξοικονομούμενες ποσότητες 
φρέσκου νερού δεν θα καταναλώνονται, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 46, 
προκειμένου να συμβάλουν στον εμπλουτισμό των επηρεαζόμενων υδάτινων 
σωμάτων.

8.2.3.3.4.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Για την κοστολόγηση των δράσεων ως επί το πλείστον θα εφαρμόζεται  η πρακτική 
των προσφορών και θα ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία που διέπεται από την 
σχετική νομοθεσία. Σημειώνεται ότι κάποιες από τις δράσεις δύναται να δοθούν σε 
άμεση ανάθεση στο δημόσιο.
Η επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται με βάση παραστατικά αγοράς 
(τιμολόγια, αποδείξεις κτλ) που θα παρουσιάζουν οι ενδιαφερόμενοι. Η χορηγία 
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υπολογίζεται ως ποσοστό, με βάση τη σχετική πρόνοια του Κανονισμού, επί των 
επιλέξιμων δαπανών και αφού προηγηθεί λογιστικός ή / και επιτόπιος έλεγχος.

8.2.3.3.4.11. Information specific to the operation
Definition of non productive investments
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of collective investments
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of integrated projects
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition and identification of the eligible Natura 2000 sites and other eligible areas of 
high nature value
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried 
out in relation to the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support 
may be granted under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) 
of Delegated Regulation (EU) No 807/2014
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of Delegated 
Regulation (EU) No 807/2014
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.3.3.5. 4.3.3. Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών σε αρδευτικά έργα
Sub-measure: 
8.2.3.3.5.1. Description of the type of operation
Το καθεστώς εντάσσεται στην περιοχή εστίασης 5Α που αφορά στην αύξηση της 
αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος. Στην Κύπρο υπάρχει έντονο πρόβλημα μη 
επάρκειας ποσοτήτων νερού άρδευσης, θέμα που εντοπίζεται και στην ανάλυση 
SWOT. Παράλληλα η κατάσταση των πλείστων υδάτινων σωμάτων στα πλαίσια του 
Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής έχει χαρακτηριστεί ως λιγότερο από καλή 
είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά. Η Κύπρος για σκοπούς εξασφάλισης των μέγιστων 
δυνατών ποσοτήτων νερού, έχει διαχρονικά επενδύσει σε υδατικά έργα 
αποσκοπώντας στη συλλογή βρόχινου νερού και κατανομή του στους χρήστες. Είναι 
σαφές πως η χρήση του πόρου θα πρέπει να είναι η αποδοτικότερη δυνατή με 
σεβασμό και στην αειφορία του. Το καθεστώς αφορά στην εγκατάσταση σε πιλοτική 
βάση έξυπνου λογισμικού συστήματος για την παρακολούθηση / αξιολόγηση της 
λειτουργίας του μεγαλύτερου υδατικού έργου που εκπονήθηκε από την Κυπριακή 
Δημοκρατία, το Σχέδιο του Νότιου Αγωγού που αποτελείται από φράγματα, 
διυλιστήρια νερού, κεντρικούς παροχετευτικούς αγωγούς και αρδευτικά δίκτυα σε 
διάφορες κοινότητες των επαρχιών Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου.
Το λογισμικό σύστημα θα εφαρμοστεί αρχικά σε πιλοτική βάση καλύπτοντας μέρος 
του αρδευτικού δικτύου του Σχεδίου Νοτίου Αγωγού, μόνο το Αρδευτικό Έργο 
Κοκκινοχωρίων (ΑΕΚ) το οποίο είναι σε λειτουργία από τις αρχές της δεκαετίας 1990, 
στο κομμάτι που συνδέεται με τη μεταφορά νερού από άλλες περιοχές. Ο λόγος που 
επιλέγηκε το συγκεκριμένο τμήμα είναι γιατί στην περιοχή ασκείται έντονη γεωργία 
της οποίας τα προϊόντα διοχετεύουν με τρόφιμα όλη την Κύπρο καθώς επίσης 
εξάγονται. Επίσης, ο υδροφορέας της περιοχής έχει υποβαθμιστεί ποσοτικά και 
ποιοτικά για λόγους που άπτονται όχι μόνο της γεωργικής δραστηριότητας αλλά και 
γιατί έχει εισχωρήσει το θαλασσινό νερό και είναι επιθυμητός ο καλύτερος έλεγχος 
της κατανάλωσης νερού άρδευσης στην περιοχή. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος 
υδροφορέας αντιμετωπίζει κίνδυνο μη ανάκαμψης. Για το λόγο αυτό δίνεται 
προτεραιότητα στις προσπάθειες βελτίωσης της αποδοτικότητας της διαχείρισης 
υδάτων στην περιοχή.
Ακολουθεί χάρτης που παρουσιάζει τα επιφανειακά ύδατα που εμπλέκονται στο 
υδατικό έργο του Νότιου Αγωγού και σε μεγέθυνση το τμήμα του έργου που αποτελεί 
το ΑΕΚ και θα εφαρμοστεί η δράση (1. Επιφανειακά υδάτινα σώματα, έργο Νοτίου 
Αγωγού).
Το Καθεστώς αφορά τα εξής:

• Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης της υφιστάμενης 
υποδομής του ΑΕΚ, υποδομή η οποία λειτουργεί από το 1990 και είναι 
αναμενόμενο να έχει υποστεί βλάβες έτσι ώστε αυτές να εντοπιστούν και να 
διορθωθούν

• Θα αντλήσει πληροφόρηση και θα διασυνδέσει μεταξύ τους τα υφιστάμενα 
λογισμικά που είναι συνδεδεμένα με το ΑΕΚ, όπως ΓΣΠ, Τηλεμετρίας, 
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Διαχείρισης Παγίων, Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων και Εξοπλίσμου, 
σύστημα τιμολόγησης νερού κλπ έτσι ώστε να ενωποιηθεί και αναβαθμιστεί 
όλη η πληροφόρηση και να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της φυσικής 
κατάστασης του έργου σε επίπεδο δικτύου και εξοπλισμού

• Θα εντοπίσει και περιπτώσεις μη αδειοδοτημένης σύνδεσης γεωργών οι οποίοι 
θα αποκοπούν από το δίκτυο

• Πρόκειται για σύστημα παρακολούθησης της κατανάλωσης νερού το οποίο θα 
λειτουργεί παράλληλα με τους προσωπικούς υδρομετρητές των παραγωγών 
που εξυπηρετούνται από το αρδευτικό έργο

• Θα διασυνδέσει τις δηλώσεις των γεωργών της περιοχής στο σύστημα ΟΣΔΕ με 
τις αδειοδοτημένες ποσότητες ύδατος ανά εκμετάλλευση με σκοπό να 
εντοπιστούν οι περιπτώσεις όπου γεωργός διατηρεί μονάδα με υδατικές 
ανάγκες μεγαλύτερες από τις αδειοδοτημένες ποσότητες νερού, περιπτώσεις 
οι οποίες θα διερευνηθούν και σε περίπτωση που διαφανεί άντληση μη 
αδειοδοτημένων ποσοτήτων νερού από ιδιωτικές γεωτρήσεις, θα υποχρεωθούν 
οι γεωργοί να σταματήσουν να τις αντλούν

• Με την επίτευξη αποδοτικότερης διαχείρισης και κατανομής του πόρου 
αναμένεται να εξοικονομηθούν ποσότητες που σήμερα είτε χάνονται από τα 
σημεία διαρροής του έργου, είτε αντλούνται χωρίς άδεια

• Ο στόχος είναι οι εξοικονομούμενες ποσότητες είτε να δοθούν σε δικαιούχους 
μόνο προς αντικατάσταση ποσοτήτων που σήμερα αντλούν από ιδιωτικές 
γεωτρήσεις είτε να παραμείνουν στο έργο για σκοπούς οικολογικής βελτίωσης. 
Δεν θα παραχωρηθεί νερό προς επέκταση των αρδευόμενων εκτάσεων

• Στόχος του έργου είναι και η βελτίωση του τοπικού υδροφορέα μέσω 
περιορισμού άντλησης μη αδειούχων ποσοτήτων νερού από ιδιωτικές 
γεωτρήσεις

• Αναμένεται να προκύψει δυνητική ποσοστιαία μείωση της μέσης ποσότητας 
νερού άρδευσης ανά δεκάριο αρδεύσιμης γης στην περιοχή των κοκκινοχωρίων 
κατά 10%. Το πώς προκύπτουν οι εξοικονομήσεις περιγράφεται στην 
παράγραφο 8.2.3.3.5.9.3 "συνολική αξιολόγηση του Μέτρου"

Οι επιμέρους στόχοι της δράσης είναι:
• αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος αφού θα εντοπιστούν και θα 

διορθωθούν τυχόν βλάβες και μη αδειοδοτημένες εκροές νερού
• προστασία και διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων 

που διοχετεύονται μέσω του έργου, αποδοτικότερη κατανομή νερού στους 
δικαιούχους και εξοικονόμηση του πόρου

Τύποι επενδύσεων που είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση

• προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία λογισμικών για βελτιστοποίηση του 
υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου μέσω της εφαρμογής συστήματος διαχείρισης 
της ζήτησης, ισολογισμού ποσοτήτων νερού και εντοπισμού απωλειών

• προμήθεια και λειτουργία έξυπνων συστημάτων ανίχνευσης και αξιολόγησης 
υφιστάμενης υποδομής

• σύνδεση και αναβάθμιση υφιστάμενης υποδομής τηλεμετρικών δεδομένων 
μέσω διασύνδεσης με την υφιστάμενη γεωγραφική βάση δεδομένων δικτύων



328

• εφαρμογές αναβαθμισμένης πρόσβασης σε δεδομένα μέσω διαδικτύου για 
εξυπηρέτηση συναλλασσομένων (internet info system for farmers)

• αγορά υπηρεσιών για εξασφάλιση της απαραίτητης για την υλοποίηση του 
έργου εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης

• αγορά/εγκατάσταση εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας για την 
αναβάθμιση/αυτοματισμό της υφιστάμενης υποδομής

Πληροφορίες για το Έργο Νοτίου Αγωγού και το Αρδευτικό Έργο Κοκκινοχωρίων όπου 
θα εφαρμοστεί το σύστημα
Το Έργο του Νότιου Αγωγού (το μεγαλύτερο έργο υδατικής ανάπτυξης που ανέλαβε 
ποτέ η Κυπριακή Δημοκρατία) αποτελείται από φράγματα, διυλιστήρια νερού, 
κεντρικούς παροχετευτικούς αγωγούς ύδρευσης και άρδευσης καθώς επίσης και 
αρδευτικά δίκτυα σε διάφορες κοινότητες των Επαρχιών Λεμεσού, Λάρνακας και 
Αμμοχώστου.
Το σύστημα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει σε τμήμα του έργου νοτίου αγωγού 
που ονομάζεται Αρδευτικό Έργο Κοκκινοχωρίων (ΑΕΚ) και ακολουθεί ο χάρτης 2 όπου 
παρουσιάζει το ΑΕΚ και την περιοχή που καλύπτει. Καλύπτει έκταση περίπου 9.300 
εκταρίων και  χωρίζεται σε 24 αρδευτικές περιοχές. Στις 22 αρδευτικές περιοχές η 
άρδευση γίνεται με άντληση, ενώ στις υπόλοιπες 2 περιοχές με βαρύτητα. Η 
λειτουργία του ΑΕΚ εξασφαλίζεται με τη βοήθεια 4 κεντρικών αντλιοστασίων στις 
Δεξαμενές Εξισορρόπησης BR (Balancing Reservoirs) 2, 3, 4 και στο φράγμα Άχνας, 16 
αντλιοστασίων αρδευτικών περιοχών και 18 δεξαμενών (κεντρικών σημείων 
διανομής CDP (Central Distribution Point)). Στο σύστημα περιλαμβάνονται επίσης 1467 
κεντρικοί μετρητές και 5265 ιδιωτικοί μετρητές.  
Το δίκτυο διαχωρίζεται σε τρία επίπεδα: το πρωτεύον, το δευτερεύον και το 
τριτεύον δίκτυο (3. Σχηματικό διάγραμμα ΑΕΚ). Το πρωτεύον δίκτυο (απεικονίζεται με 
συνεχόμενη μπλε γραμμή στην Εικόνα 4 πιο πάνω) περιλαμβάνει τους αγωγούς και 
τις εγκαταστάσεις που έχουν αφετηρία τις BR και τροφοδοτούν με νερό τις 
δεξαμενές των κεντρικών σημείων διανομής CDP (Central Distribution Point). Το 
δευτερεύον δίκτυο(φαίνεται με διακεκομμένες μπλε γραμμές) περιλαμβάνει τους 
αγωγούς και τις εγκαταστάσεις που ξεκινούν από τα αντλιοστάσια των CDP και 
καταλήγουν στις υδροληψίες των Αρδευτικών Περιοχών. Το τριτεύον δίκτυο καλύπτει 
το τελευταίο τμήμα του έργου από τους κεντρικούς μετρητές της κάθε υδροληψίας 
μέχρι τις ιδιωτικές παροχές των καταναλωτών (απεικονίζεται με μικρά στρογγυλά 
στις διακεκομμένες μπλε γραμμές).
Όλο το ΑΕΚ θα διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με το προτεινόμενο σύστημα όπου θα 
ενταχθεί και πληροφόρηση για τις καλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή και τις 
αρδευτικές ανάγκες είτε αυτές καλύπτονται από το ΑΕΚ είτε από άλλες πηγές με 
σκοπό την παρακολούθηση όλων των αξιοποιούμενων ποσοτήτων νερού άρδευσης 
στην περιοχή και την αποδοτικότερη διαχείριση του πόρου.
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1.Επιφανειακά υδάτινα σώματα, έργο Νοτίου Αγωγού
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2. Αρδευτικό Έργο Κοκκινοχωρίων

3. Σχηματικό διάγραμμα του ΑΕΚ
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8.2.3.3.5.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε μία ή και περισσότερες δόσεις ανάλογα με την 
πρόοδο υλοποίησης του έργου. 
Ενδέχεται να παρέχονται προκαταβολές υπό προϋποθέσεις όταν ο δικαιούχος 
αιτηθεί χρήσης προκαταβολών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 63 του 
Κανονισμού 1303/2013.

8.2.3.3.5.3. Links to other legislation
Σύνδεση με άλλες νομοθεσίες όπως:
Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 - Άρθρα 17, 26, 45 και 46

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013- Άρθρο 65

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 – Άρθρο 9

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013

• Κατ 'εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης 
Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 – 
Άρθρο 13

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 
2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013

• Οδηγία πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ
Εθνική νομοθεσία 

• Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, 
Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2006 (Ν.12(I)/2006) 
της Κυπριακής Δημοκρατίας,

• Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος (Ν79(Ι)/2010)
• Ο Περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος (Ν13(Ι)/2004)
• Environmental Impact Assessment: Οι περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμοι του 2005 έως 2014 (Ν. Αρ. 140 (Ι)/2005-
2014).

• Habitats Regulation Assessment and Natura 2000: Ο περί Προστασίας και 
Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος του 2003 έως 2015 (Νόμος 
153 (Ι)/2003-2015).

• Biodiversity: Ο περί της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλομορφία (Κυρωτικός) 
Νόμος του 1996 (Νόμος Αρ. 4 (ΙΙΙ)/1996.
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• Climate Change: ο περί του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις Εκπομπές Αερίων 
που Συμβάλλουν στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2003.

8.2.3.3.5.4. Beneficiaries
Μοναδικός δικαιούχος για τους τύπους επενδύσεων είναι το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, υπό την 
έννοια ότι θα διαχειρίζεται τη Δράση και θα υποβάλλει τα αναγκαία πιστοποιητικά 
για κάλυψη όλων των επιλέξιμων δαπανών στη Μονάδα Εφαρμογής.

8.2.3.3.5.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται 
στο Άρθρο 45 του Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και στο Άρθρο 13 του Κατ 
'εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014 ενώ δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες 
του άρθρου 46 του Κανονισμού 1303/2013 αφού σύμφωνα με την παράγραφο 4 στο 
τέλος αναφέρονται στις εξαιρέσεις του άρθρου έργα παρόμοια με τις δύο δράσεις. 
Οι επιλέξιμες δαπάνες ενδεικτικά είναι:

• Αγορά, τεχνολογικού εξοπλισμού και εγκατάστασή του στο υφιστάμενο δίκτυο 
άρδευσης

• Σύνδεση και αναβάθμιση υφιστάμενης υποδομής τηλεμετρικών δεδομένων 
μέσω διασύνδεσης με την υφιστάμενη γεωγραφική βάση δεδομένων δικτύων.

• Αγορά συστήματος εφαρμογών μαθηματικής προσομοίωση και Γεωγραφικών 
Συστημάτων  Πληροφοριών στη διαχείριση υδατικών πόρων

• Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αξιοπιστίας / λειτουργικότητας του Έργου
• Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της κατανάλωσης νερού
• Γενικές δαπάνες που σχετίζονται με τα πιο πάνω, όπως μελέτες, αμοιβές 

αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων
• Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το Άρθρο 69 (3) (γ) του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 μπορεί να επιδοτηθεί στη περίπτωση που 
δεν είναι ανακτήσιμο. Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας δεν έχουν τη 
δυνατότητα ανάκτησης του ΦΠΑ, οπότε και θα επιδοτείται.

 

8.2.3.3.5.6. Eligibility conditions
Η τήρηση των ακόλουθων κριτηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για την 
συμμετοχή στο Καθεστώς 4.3.3

• Η επένδυση πρέπει να εμπίπτει στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών του 
Καθεστώτος

• Η επένδυση θα πρέπει να πληροί τους σχετικούς όρους των άρθρων 45 και 46 
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του κανονισμού 1305/2013
• Η επένδυση να αποφέρει δυνητική μέση ποσοστιαία μείωση νερού άρδευσης 

ανά δεκάριο αρδευόμενης γης που επωφελείται του έργου ίση με 10%
• Οι εξοικονομούμενες ποσότητες νερού άρδευσης να μην κατανείμονται αλλά 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 46 του κανονισμού 1305/2013 να 
αξιοποιούνται για σκοπούς οικολογικής βελτίωσης των εμπλεκόμενων 
υδάτινων σωμάτων

 
 

8.2.3.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Έχει ήδη καθοριστεί η περιοχή στην οποία θα υλοποιηθεί πιλοτικά το έργο και είναι 
η περιοχή Kοκκινοχωριών, το δίκτυο του υδατικού έργου που συνδέεται με τη 
μεταφορά νερού από άλλες περιοχές. Ο λόγος που επιλέγηκε το συγκεκριμένο τμήμα 
είναι γιατί στην περιοχή ασκείται έντονη γεωργία της οποίας τα προϊόντα 
διοχετεύουν με τρόφιμα όλη την Κύπρο καθώς επίσης εξάγονται, ο υδροφορέας έχει 
υποβαθμιστεί ποσοτικά και ποιοτικά για λόγους που άπτονται όχι μόνο της 
γεωργικής δραστηριότητας και είναι επιθυμητός ο καλύτερος έλεγχος της 
κατανάλωσης νερού άρδευσης στην περιοχή και η εξοικονόμηση ύδατος στον τοπικό 
υδροφορέα από περιορισμό της άντλησης νερού από ιδιωτικές γεωτρήσεις.

8.2.3.3.5.8. (Applicable) amounts and support rates
Η ενίσχυση είναι 100% του συνολικού πραγματικού κόστους των δαπανών.

8.2.3.3.5.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.3.3.5.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Οι κίνδυνοι που ίσως υπάρξουν είναι:

1. Σε περιπτώσεις που ακολουθηθεί η διαδικασία των προσφορών, για ανάθεση 
μέρους ή συνόλου του έργου, ενδέχεται ο ανάδοχος να καθυστερήσει στην 
παράδοση του έργου ή να αδυνατεί να παραδώσει το έργο ή μέρος αυτού στην 
Αναθέτουσα Αρχή.

2. Επίσης, δυσκολίες στην εφαρμογή ή παρατυπίες ενδέχεται να προκύψουν από 
μέρους της αναθέτουσας αρχής. Το σημαντικότερο πρόβλημα που μπορεί να 
προκύψει είναι στην τροποποίηση των εγγράφων, μετά τη δημοσίευσή τους.

3. Το προτεινόμενο έργο θα εφαρμοστεί στην Κύπρο για πρώτη φορά ενώ 
παράλληλα στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δεν υπάρχει άτομο κατάλληλα και 
πλήρως ενημερωμένο για το έργο αφού πρόκειται για εξειδικευμένο έργο 
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υψηλής τεχνολογίας.

8.2.3.3.5.9.2. Mitigating actions
Για την αντιμετώπιση του κινδύνου σε περίπτωση ανάθεσης μέρους του έργου σε 
ανάδοχο: θα υποχρεούται ο ανάδοχος, βάσει της σύμβασης να υποβάλει σε τακτά 
χρονικά διαστήματα (όπως αυτά θα καθορίζονται στους όρους του συμβολαίου), 
στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα. Αν η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει πως ο 
ανάδοχος αδυνατεί να προχωρήσει με τα παραδοτέα του ή δεν τα παραδίδει 
εμπρόθεσμα ή δεν κρίνει το αποτέλεσμα ικανοποιητικό, τότε η Αναθέτουσα Αρχή 
μπορεί να προχωρήσει σε άμεση διακοπή της σύμβασης, βάσει και του συμβολαίου 
που θα έχει υπογραφεί. Αποφεύγεται κατά αυτό τον τρόπο η μη ολοκλήρωση του 
έργου και δε χάνεται πολύτιμος χρόνος.
Η ενημέρωση και η σχετική κατάρτιση όσων εμπλέκονται στις προσφορές δημοσίων 
συμβάσεων είναι απαραίτητη.
Καθώς οι «δημόσιες συμβάσεις» χρησιμοποιούνται και για άλλα Ταμεία και όχι μόνο 
για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη, θα ανταλλάσσονται 
απόψεις, πληροφορίες  και εμπειρίες μεταξύ των λειτουργών / Συντονιστών 
Συμβάσεων των διαφόρων υπηρεσιών και προσφοροδοτών των διαφόρων 
υπηρεσιών.
Για τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τροποποιήσεις είναι απαραίτητη 
η  ενημέρωση στα αρχικά έγγραφα προσφοράς ότι ενδέχεται να υπάρξουν 
τροποποιήσεις. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει επικοινωνία με τους προσφοροδότες 
σε περίπτωση τροποποίησης των εγγράφων και άμεση καταχώρηση της  
τροποποίησης στο σύστημα προσφορών.
Τέλος, η διαφάνεια σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η 
καλύτερη προστασία από την απάτη και τη διαφθορά.
Σχετικά με τον κίνδυνο μη ύπαρξης κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού στο ΤΑΥ 
για το έργο, έχει επιλεγεί ομάδα υπαλλήλων η οποία ενημερώνεται για το έργο από 
πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας όπου υπάρχει η αναγκαία εξειδικευμένη 
τεχνογνωσία.

8.2.3.3.5.9.3. Overall assessment of the measure
Το έργο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη και ορθολογικότερη 
διαχείριση του νερού, λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και 
ειδικότερα του ελλειμματικού υδατικού ισοζυγίου στην Κύπρο.
Αναμένεται να προκύψει δυνητική ποσοστιαία μείωση της μέσης ποσότητας νερού 
άρδευσης ανά δεκάριο αρδεύσιμης γης στην περιοχή των κοκκινοχωρίων κατά 10%.  
Η εξοικονόμηση θα εκατιμηθεί από την αρχή βάσει των διαθέσιμων στοιχείων αλλά 
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και των εμπειριών των εμπειρογνωμόνων του Τμήματος Αναπτύξες Υδάτων.
Οι εξοικονομούμενες ποσότητες νερού αναμένεται να προκύψουν ως εξής:

1. Πρώτιστα εντοπίζοντας τυχόν βλάβες στο δίκτυο ΑΕΚ. Το ΤΑΥ θα διορθώσει 
τις βλάβες αυτές και έτσι θα σταματήσει τη διαρροή νερού

2. Εντοπίζοντας ποσότητες νερού που αντλούνται από το ΑΕΚ από μη αδειούχους 
γεωργούς και αποκόπτωντας τα συγκεκριμένα σημεία διασύνδεσης

3. Μέσα από την ενοποίηση των πληροροφιών που δίνουν οι γεωργοί στο 
σύστημα ΟΣΔΕ για όλες τις μονάδες που υπάρχουν στην περιοχή θα 
αντιστοιχιστούν οι υδατικές ανάγκες των εκμεταλλεύσεων με τις 
αδειοδοτημένες ποσότητες νερού ανά εκμετάλλευση και εκεί όπου διαφαίνεται 
ότι μια εκμετάλλευση έχει μεγαλύτερες υδατικές ανάγκες από τις 
αδειοδοτημένες ποσότητες, το ΤΑΥ θα διεξάγει έρευνα με ίδιους πόρους. Η 
έρευνα αναμένεται να οδηγήσει σε εντοπισμό μη αδειοδοτημένων γεωτρήσεων, 
τις οποίες το ΤΑΥ θα κλείσει άμεσα, ή σε εντοπισμό άντλησης ποσοτήτων 
νερού πέραν των αδειοδοτημένων από ιδιωτικές γεωτρήσεις. Σε αυτή την 
περίπτωση το ΤΑΥ θα επιβάλει στους γεωργούς τερματισμό της υπεράντλησης 
ποσοτήτων νερού. Οι εξοικονομούμενες ποσότητες, θα παραμένουν 
εξολοκλήρου στον υδροφορέα για εμπλουτισμό του.

Διαχείριση εξοικονομούμενων ποσοτήτων νερού που προκύπτουν από τις πιο πάνω 
περιπτώσεις:

• Μέρος των εξοικονομούμενων ποσοτήτων νερού που προκύπτουν από τις δύο 
πρώτες περιπτώσεις, είτε θα παραμένουν στο ΑΕΚ για σκοπούς οικολογικής 
βελτίωσης , σύμφωνα με το άρθρο 46, και μέρος θα κατανείμεται σε γεωργούς 
που έχουν δικαιούχες ποσότητες νερού και πριν την υλοποίηση του έργου, 
προς αντικατάσταση ποσοτήτων νερού που σήμερα αντλούν από ιδιωτικές 
γεωτρήσεις

• Οι εξοικονομούμενες ποσότητες από ιδιωτικές γεωτρήσεις, όπως και αυτές 
που προκύπτουν από την περίπτωση 3 πιο πάνω, θα αξιοποιούνται 
εξ΄ολοκλήρου για εμπλουτισμό του τοπικού υδροφορέα αφού δεν θα 
αντλούνται

• Ο στόχος εξοικονόμησης νερού κατά 10% θα υπολογίζεται ως ποσοστιαία 
μείωση στη μέση ποσότητα νερού άρδευσης σε όλες τις εκτάσεις της περιοχής 
κοκκινοχωρίων που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς αφού το 
προτεινόμενο έργο καλύπτει τόσο τις εκτάσεις που αξιοποιούν νερό από το 
έργο του νότιου αγωγού αλλά και έλεγχο και παρακολούθηση των ποσοτήτων 
νερού άρδευσης που αξιοποιούνται από ιδιωτικές γεωτρήσεις στην περιοχή 
κοκκινοχωρίων με τη διασύνδεση των δηλώσεων των γεωργών της περιοχής 
στο σύστημα ΟΣΔΕ με τις αδειούχες ποσότητες ύδατος ανά γεωργό 
ανεξαρτήτως πηγής άρδευσης. Αθροίζονται οι εξοικονομούμενες ποσότητες 
νερού που προκύπτουν από τα τρία σημεία πιο πάνω. Ακολούθως, 
αφαιρούνται από το άθροισμα οι ποσότητες που αναδιανείμονται σε 
παραγωγούς, το αποτέλεσμα της αφαίρεσης διαιρείται με τις αρδευόμενες 
εκτάσεις της περιοχής και προκύπτει το ποσοστό της μέσης εξοικονόμησης 
ανά δεκάριο. Για να υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει το ποσοστό αυτό να είναι 
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ίσο με 10%.

8.2.3.3.5.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Για την κοστολόγηση των δράσεων ως επί το πλείστον θα εφαρμόζεται  η πρακτική 
των προσφορών και θα ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία που διέπεται από την 
σχετική νομοθεσία. Σημειώνεται ότι κάποιες από τις δράσεις δύναται να δοθούν σε 
άμεση ανάθεση στο δημόσιο.
Η επαλήθευση των επιλέξιμων δαπανών γίνεται με βάση παραστατικά αγοράς 
(τιμολόγια, αποδείξεις κτλ) που θα παρουσιάζουν οι ενδιαφερόμενοι. Η χορηγία 
υπολογίζεται ως ποσοστό, με βάση τη σχετική πρόνοια του Κανονισμού, επί των 
επιλέξιμων δαπανών και αφού προηγηθεί λογιστικός ή / και επιτόπιος έλεγχος.

8.2.3.3.5.11. Information specific to the operation
Definition of non productive investments
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of collective investments
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of integrated projects
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition and identification of the eligible Natura 2000 sites and other eligible areas of 
high nature value
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried 
out in relation to the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support 
may be granted under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) 
of Delegated Regulation (EU) No 807/2014
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of Delegated 
Regulation (EU) No 807/2014
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.3.3.6. 4.4.1 Μη παραγωγικές επενδύσεις που σχετίζονται με την επίτευξη 
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών στόχων
Sub-measure: 

• 4.4 - support for non-productive investments linked to the achievement of agri-
environment-climate objectives

8.2.3.3.6.1. Description of the type of operation
Το Καθεστώς λειτουργεί σε συνέργεια με το Καθεστώς 4.3.1 όσον αφορά τις 
δαπάνες για τις μη παραγωγικές δράσεις που σχετίζονται με τον εξωραϊσμό των 
κτηνοτροφικών περιοχών έτσι ώστε να συνάδουν με το περιβάλλον, το τοπίο, τις 
υγιεινές συνθήκες και την ευημερία των ζώων. Πρόκειται για δράσεις οι οποίες 
κάποτε απαιτούνται από την περιβαλλοντική μελέτη επιπτώσεων ή ακόμη 
ζητούνται από τις γειτνιάζουσες κοινότητες στα πλαίσια της μείωσης της οχληρίας 
που προκύπτει από τη γειτονία με κτηνοτροφικές περιοχές. Αφορά την κατηγορία Γ 
η οποία περιγράφεται στο Καθεστώς 4.3.1

8.2.3.3.6.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα καταβάλλεται  από το Καθεστώς 4.3.1 κατά τον τρόπο που ορίζει το 
συγκεκριμένο Καθεστώς. 

8.2.3.3.6.3. Links to other legislation
Σύνδεση με άλλες νομοθεσίες όπως:
Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 - Άρθρα 17 και 45

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013- Άρθρο 65

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 – Άρθρο 9

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013

• Κατ 'εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης 
Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 – 
Άρθρο 13

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 
2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
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1305/2013
• Οδηγία πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ

Εθνική νομοθεσία 

• Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, 
Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2006 (Ν.12(I)/2006) 
της Κυπριακής Δημοκρατίας,

• Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 
2004 (N. 229(I)/2004)

• Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβά
• Οι περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 

Νόμοι του 2005 έως 2014 (Ν. Αρ. 140 (Ι)/2005-2014).
• Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος του 

2003 έως 2015 (Νόμος 153 (Ι)/2003-2015).
• Ο περί της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλομορφία (Κυρωτικός) Νόμος του 

1996 (Νόμος Αρ. 4 (ΙΙΙ)/1996.
• Ο περί του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις Εκπομπές Αερίων που Συμβάλλουν 

στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2003.

8.2.3.3.6.4. Beneficiaries
Ο Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης  και Περιβάλλοντος, υπό την έννοια ότι θα διαχειρίζεται το 
Καθεστώς και θα υποβάλλει τα αναγκαία πιστοποιητικά για κάλυψη όλων των 
επιλέξιμων δαπανών στην μονάδα εφαρμογής. Έργα υποδομής σε κτηνοτροφικές 
περιοχές και ζώνες και έργα εξωραϊσμού, καθαριότητας, προσαρμογής των 
κατασκευών στο περιβάλλον, βελτίωσης της υγιεινής και των συνθηκών ευημερίας 
των ζώων που θα εκτελούνται από τοπικές αρχές, συνδέσμους λειτουργίας 
κτηνοτροφικών περιοχών ή άλλες οργανωμένες ομάδες ή κυβερνητικές υπηρεσίες εκ 
μέρους και κατόπιν εντολής του Τμήματος Γεωργίας, θα θεωρούνται ότι έχουν 
εκτελεστεί από το ίδιο το Τμήμα Γεωργίας το οποίο και θα υπόκειται στο σχετικό 
έλεγχο.
Οργανωμένες ομάδες είναι ομάδες που έχουν συσταθεί με βάση τις πρόνοιες της 
σχετικής νομοθεσίας (δηλαδή έχουν όνομα, καταστατικό, διατηρούν οικονομικές 
καταστάσεις κλπ).
 

8.2.3.3.6.5. Eligible costs
Οι  επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους που 
καθορίζονται στο Άρθρο 45 του Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και στο Άρθρο 13 
του Κατ 'εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014 και ενδεικτικά αφορούν τα 
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εξής:
• Αγορά και μεταφορά δενδρυλλίων
• Προετοιμασία εδάφους για δενδροφύτευση
• Περίφραξη της δεντροφυτεμένης περιοχής για σκοπούς προστασίας των 

νεαρών δέντρων
Οι δράσεις αυτές περιγράφονται και στο Καθεστώς 4.3.1, κατηγορία Γ

8.2.3.3.6.6. Eligibility conditions
Η τήρηση των ακόλουθων κριτηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για την 
συμμετοχή στο Καθεστώς 4.4.1

• Η επένδυση πρέπει να εμπίπτει στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών του 
Καθεστώτος 4.3.1 για τη δράση Γ. Μη παραγωγικές επενδύσεις για τον 
εξωραϊσμό τοπίου εντός των κτηνοτροφικών περιοχών όπως περιγράφεται 
στο 4.3.1

• Η αιτούμενη για ενίσχυση επένδυση θα πρέπει να πληροί τους όρους του 
Άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και όπου το απαιτεί να γίνεται 
εκτίμηση της αναμενόμενης περιβαλλοντικής επίπτωσης με βάση τη 
συγκεκριμένη για την επένδυση νομοθεσία.
 

 
 

8.2.3.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Το Τμήμα Γεωργίας επιλέγει τα έργα λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά τα πιο κάτω 
κριτήρια:

1.  είδος και αναγκαιότητα εκτέλεσης έργου
2. βαθμός προτεραιότητας εκτέλεσης έργου σε συγκεκριμένη περιοχή σε σχέση με 

τις ανάγκες  σε  έργα εξωραϊσμού σε κτηνοτροφικές περιοχές παγκύπρια και 
των διαθέσιμων πιστώσεων

3. αριθμός κτηνοτροφικών μονάδων που αξιοποιούν τη συγκεκριμένη 
κτηνοτροφική περιοχή σε σχέση με το ύψος της δαπάνης του έργου
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8.2.3.3.6.8. (Applicable) amounts and support rates
Οι δαπάνες θα καλυφθούν από τους πόρους που έχουν κατανεμηθεί στο Καθεστώς 
4.3.1 και τα ποσά και ποσοστά ενίσχυσης θα είναι αυτά τα οποία προβλέπονται για 
τις δράσεις στο Καθεστώς 4.3.1, δηλαδή 70% της συνολικής πραγματική δαπάνης.
 

8.2.3.3.6.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.3.3.6.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Οι κίνδυνοι που περιγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο του Καθεστώτος 4.3.1

8.2.3.3.6.9.2. Mitigating actions
Οι δράσεις που περιγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο του Καθεστώτος 4.3.1

8.2.3.3.6.9.3. Overall assessment of the measure
Όπως αυτή περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο του Καθεστώτος 4.3.1

8.2.3.3.6.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Όπως αυτή περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο του Καθεστώτος 4.3.1
Θα καθορίζεται η πραγματική δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί από το Τμήμα 
Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μέσω 
εγκεκριμένης στον προϋπολογισμό πρόνοιας και θα διεκδικείται κατά 70%% από το 
ΠΑΑ 2014-2020

8.2.3.3.6.11. Information specific to the operation
Definition of non productive investments
Υπάρχει αναφορά στο τέλος του Μέτρου
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Definition of collective investments
Υπάρχει αναφορά στο τέλος του Μέτρου

Definition of integrated projects
Υπάρχει αναφορά στο τέλος του Μέτρου

Definition and identification of the eligible Natura 2000 sites and other eligible areas of 
high nature value
Υπάρχει αναφορά στο τέλος του Μέτρου

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried 
out in relation to the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013
Υπάρχει αναφορά στο τέλος του Μέτρου

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support 
may be granted under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013
Υπάρχει αναφορά στο τέλος του Μέτρου

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) 
of Delegated Regulation (EU) No 807/2014
Υπάρχει αναφορά στο τέλος του Μέτρου

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of Delegated 
Regulation (EU) No 807/2014
Υπάρχει αναφορά στο τέλος του Μέτρου
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8.2.3.3.7. 4.4.2 Μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με τα Καθεστώτα 10.1.3, 10.1.6 
και 10.1.10 
Sub-measure: 

• 4.4 - support for non-productive investments linked to the achievement of agri-
environment-climate objectives

8.2.3.3.7.1. Description of the type of operation
Το Καθεστώς λειτουργεί σε συνέργεια με τα Καθεστώτα 10.1.3, 10.1.6 και 10.1.10 
όσον αφορά στις εξής δράσεις:
Δράση α’: αγορά και τοποθέτηση εντομοπαγίδων για μαζική παγίδευση εχθρών στα 
πλαίσια των υποχρεώσεων του Καθεστώτος 10.1.3 όσον αφορά την ολοκληρωμένη 
διαχείριση παραγωγής (Ο.Δ.Π. – ICM) στην καλλιέργεια εσπεριδοειδών
Δράση β’: αγορά, εγκατάσταση και πρώτο πότισμα αυτοφυών δέντρων και θάμνων 
για σκοπούς βιοποικιλότητας στα πλαίσια του Καθεστώτος 10.1.6
Δράση γ’: αγορά και τοποθέτηση ποτίστρων στα πλαίσια του Καθεστώτος 10.1.10

8.2.3.3.7.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση για την κάθε δράση θα καταβάλλεται από το αντίστοιχο καθεστώς με τον 
τρόπο που ορίζει το συγκεκριμένο Καθεστώς.

8.2.3.3.7.3. Links to other legislation
Σύνδεση με άλλες νομοθεσίες όπως:
Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 - Άρθρα 17, 45 και 28

• Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τους Κανόνες πολλαπλής 
συμμόρφωσης, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί

• Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις άμεσες πληρωμές, και ιδιαίτερα το άρθρο 4 
(γ) (ii) και (γ)(iii), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί

• Κατ 'εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης 
Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 – 
Άρθρο 13

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 
2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
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1305/2013
• Οδηγία πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ

Εθνική νομοθεσία 

Δράση α’:

• Εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή και χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

• Κώδικας καλών γεωργικών πρακτικών σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/EEC, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

• Αρχές Ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σύμφωνα με την Οδηγία 2009/128/EC, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν.

 
Δράση β’:

• Εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή και χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

• Κώδικας καλών γεωργικών πρακτικών σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/EEC, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

• Αρχές Ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σύμφωνα με την Οδηγία 2009/128/EC, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί

 
Δράση γ΄:

• Κοινοτική Οδηγία 2009/147ΕΚ που αφορά τη διατήρηση των άγριων πτηνών, 
όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

• Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών Νόμο του 2013, όπως 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

• Ο περί Μελισσοκομίας Νόμος του 1990, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

• Κανονισμός (ΕΚ) 917/2004 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου του 2004 για 
λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού του 1308/2013 του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων 
για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται.

• Ο περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την Εισαγωγή 
από Τρίτες Χώρες Ζώων και Ζωικών Προϊόντων καθώς και άλλα συναφή 
θέματα Νόμο του 2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται.

• Ο περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι 2001 έως 2009, όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

• Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος του 1994, όπως αυτός 
 εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
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8.2.3.3.7.4. Beneficiaries
Γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που συμμετέχουν στα αντίστοιχα καθεστώτα 
για τις συγκεκριμένες δράσεις.
 

8.2.3.3.7.5. Eligible costs
Οι  επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους που 
καθορίζονται στο Άρθρο 45 του Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και στο Άρθρο 13 
του Κατ 'εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014 και αφορούν τα εξής, όπως 
περιγράφεται και στα αντίστοιχα Καθεστώτα:
Δράση α’:
Αγορά και τοποθέτηση εντομοπαγίδων σύμφωνα με τις πρόνοιες που 
περιγράφονται στο καθεστώς 10.1.3
 
Δράση β’:
Αγορά και φύτευση αυτοφυών δέντρων και θάμνων της περιοχής σύμφωνα με τις 
πρόνοιες που περιγράφονται στο καθεστώς 10.1.6
 
Δράση γ΄:
Αγορά και εγκατάσταση ποτίστρων σύμφωνα με τις πρόνοιες που περιγράφονται 
στο καθεστώς 10.1.10

8.2.3.3.7.6. Eligibility conditions
Η τήρηση των ακόλουθων κριτηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για την 
συμμετοχή στο Καθεστώς 4.4.2

• Ο αιτητής θα πρέπει να συμμετέχει ως δικαιούχος στα αντίστοιχα καθεστώτα 
του Μέτρου 10.1

• Η επένδυση αφορά μόνο τις συγκεκριμένες δράσεις
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8.2.3.3.7.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στα πλαίσια των αντίστοιχων καθεστώτων

8.2.3.3.7.8. (Applicable) amounts and support rates
Έχει υπολογιστεί το ποσό στήριξης για τα καθεστώτα 10.1.3, 10.1.6 και 10.1.10 και 
επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο φορέα. Μέρος αυτού του ποσού αντιστοιχεί και στο 
κόστος της υλοποίησης της σχετικής δράσης που εμπίπτει στο καθεστώς 4.4.2

8.2.3.3.7.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.3.3.7.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται περιγραφή στις αντίστοιχες παραγράφους των σχετικών Καθεστώτων

8.2.3.3.7.9.2. Mitigating actions
Γίνεται περιγραφή στις αντίστοιχες παραγράφους των σχετικών Καθεστώτων

8.2.3.3.7.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται περιγραφή στις αντίστοιχες παραγράφους των σχετικών Καθεστώτων

8.2.3.3.7.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Γίνεται περιγραφή στις αντίστοιχες παραγράφους των σχετικών Καθεστώτων

8.2.3.3.7.11. Information specific to the operation
Definition of non productive investments
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου

Definition of collective investments
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Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of integrated projects
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition and identification of the eligible Natura 2000 sites and other eligible areas of 
high nature value
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried 
out in relation to the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support 
may be granted under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) 
of Delegated Regulation (EU) No 807/2014
Γίνεται αναφορά στα επιμέρους Καθεστώτα.

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of Delegated 
Regulation (EU) No 807/2014
Γίνεται αναφορά στα επιμέρους Καθεστώτα.

8.2.3.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Γίνεται αναφορά στα επιμέρους Καθεστώτα.
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8.2.3.4.2. Mitigating actions

Γίνεται αναφορά στα επιμέρους Καθεστώτα.

8.2.3.4.3. Overall assessment of the measure

Γίνεται αναφορά στα επιμέρους Καθεστώτα.

8.2.3.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν ισχύει.

8.2.3.6. Information specific to the measure

Definition of non productive investments
Μη παραγωγικές επενδύσεις είναι αυτές που δεν συμβάλουν καθόλου ή έμμεσα μόνο 
στην παραγωγή προϊόντων. Η υλοποίησή τους ωστόσο κρίνεται απαραίτητη είτε για 
λόγους διατήρησης και διαφύλαξης του περιβάλλοντος είτε για άλλους λόγους που 
εξυπηρετούν μη οικονομικούς στόχους του Μέτρου.

Definition of collective investments
Συλλογικές επενδύσεις είναι αυτές που υλοποιούνται και αξιοποιούνται από πέραν 
του ενός ατόμου ή γεωργικής εκμετάλλευσης. Για παράδειγμα, η δυνατότητα 
υλοποίησης συλλογικών επενδύσεων με ενίσχυση μέσα από το Μέτρο δίνεται σε 
περιπτώσεις επενδύσεων σε υποδομές σχετικές με διαχείριση αποβλήτων χωρίς 
όμως να παραχωρείται πρόσθετη επιδότηση.

Definition of integrated projects
Πρόκειται για έργα που σχετίζονται με πέραν του ενός Καθεστώτος αλλά υπάρχει 
συμπληρωματικότητα μεταξύ τους.
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Definition and identification of the eligible Natura 2000 sites and other eligible areas of 
high nature value
Το Μέτρο θα εφαρμόζεται οριζόντια σε όλη την Κύπρο όπου ασκείται κρατικός 
έλεγχος συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών που εμπίπτουν στο δίκτυο 
περιοχών Natura  2000 και των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας, υπό τους όρους 
που διέπουν οι σχετικές νομοθεσίες και οδηγίες σχετικά με την προστασία των εν 
λόγω περιοχών.

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried 
out in relation to the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013
Περιγράφεται σε μεγάλη λεπτομέρεια στην παράγραφο 1.1.2 «Γενική περιγραφή του 
Μέτρου, λογική της παρέμβασης και συνεισφορά στις περιοχές εστίασης και στους 
οριζόντιους στόχους» του Μέτρου

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support 
may be granted under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

• Δράση για κλιματική αλλαγή
• Περιβαλλοντικοί στόχοι

 

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) 
of Delegated Regulation (EU) No 807/2014
Ενεργειακή απόδοση:

• Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμος του 2006 (N. 
142(I)/2006)

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of Delegated 
Regulation (EU) No 807/2014
Δεν εφαρμόζεται.

8.2.3.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

Επενδύσεις άρδευσης, καθεστώς 4.1
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Υπηρεσίες:
Τμήμα Γεωργίας (ΤΓ): Εκτίμηση υδατικών αναγκών ανά φυτεία, ηλικία δέντρων, ποσοστό 
εδαφοκάλυψης που λαμβάνει υπόψη τη βροχόπτωση, την απώλεια υγρασίας λόγω 
εξάτμισης καθώς και τον τύπο χρησιμοποιούμενου συστήματος άρδευσης. Εκτίμηση 
αναγκών νερού μιας εκμετάλλευσης γίνεται όταν δεν υπάρχουν στοιχεία 
πραγματικής κατανάλωσης νερού στην υφιστάμενη κατάσταση.
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ): Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο περί 
Υδάτων(ΟΠΥ). Αδειοδοτεί ανόρυξη γεώτρησης, άντληση ποσοτήτων νερού, μεταφορά 
νερού και παραχωρεί νερό από υδατικά έργα έχοντας υπόψη το σχέδιο διαχείρισης 
λεκάνης απορροής. Το ΤΑΥ σε ετήσια βάση αδειοδοτεί συγκεκριμένες ποσότητες 
νερού, τηρεί στοιχεία πραγματικής κατανάλωσης και θα δίνει πληροφόρηση για την 
πραγματική κατανάλωση ύδατος στην υφιστάμενη και τη μελλοντική κατάσταση 
στον ΚΟΑΠ για 5 έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Τμήμα Περιβάλλοντος: Εξετάζει τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δίνει τις 
ανάλογες βεβαιώσεις. Μόνο όταν υπάρχει βεβαίωση πως η επένδυση δεν έχει 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις θα είναι επιλέξιμη η επένδυση.
Σε όλες τις περιπτώσεις που σχετίζονται με επενδύσεις σε άρδευση από τη δεκαετία 
του 1960 και έπειτα, απαιτείται η πηγή και η ποσότητα ύδατος να είναι 
αδειοδοτημένη από το ΤΑΥ. Στα πλαίσια εφαρμογής της ΟΠΥ η επένδυση 
υποχρεωτικά θα περιλαμβάνει, αν δεν υπάρχει ήδη, μετρητή κατανάλωσης ύδατος σε 
λειτουργήσιμη κατάσταση.
Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή του τι συμβαίνει ανά περίπτωση που 
παρουσιάζεται στους πίνακες στην παράγραφο 8.2.3.3.1.1. 
Καλή κατάσταση υδροφορέα:

Περίπτωση (1): Αντικατάσταση συστήματος άρδευσης
Αν το ΤΑΥ τηρεί στοιχεία πραγματικής κατανάλωσης στην υφιστάμενη κατάσταση 
αξιοποιούνται αυτά, αν όχι γίνεται εκτίμηση των υδατικών αναγκών βάση των 
στοιχείων του ΤΓ. Ακολούθως αξιολογείται η αποδοτικότητα του προτεινόμενου 
συστήματος άρδευσης σύμφωνα με στοιχεία του πίνακα της FAO σε σχέση με το 
υφιστάμενο. Η δαπάνη είναι επιλέξιμη μόνο όταν πρόκειται για μετάβαση σε 
αποδοτικότερο σύστημα δυνητικής εξοικονόμησης ίσης με 10%. Για 5 έτη από την 
υλοποίηση της επένδυσης το ΤΑΥ καταγράφει και ενημερώνει τον ΚΟΑΠ για την 
πραγματική κατανάλωση ύδατος στην έκταση που καλύπτει η επένδυση.
Περίπτωση (2) + (3): Αντικατάσταση/επέκταση σε αρδευόμενη έκταση
Περιπτώσεις που συνεπάγονται αύξηση αρδευόμενης γης σε κάποια από τις δύο 
κατηγορίες και είναι αδειοδοτημένες οι απαιτούμενες ποσότητες, η επένδυση είναι 
επιλέξιμη και πρέπει να συνεπάγεται δυνητική εξοικονόμηση ύδατος ίση με 10%.
Λιγότερο από καλή κατάσταση υδροφορέα:
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Περίπτωση (4): Αντικατάσταση / αναβάθμιση συστήματος άρδευσης
Η εκτίμηση της δυνητικής εξοικονόμησης γίνεται όπως στις  πρώτες περιπτώσεις 
(1+2) αλλά το 50% της εκτιμούμενης δυνητικής εξοικονόμησης πρέπει να παραμένει 
στα υδάτινα σώματα. Μετά την υλοποίηση της επένδυσης εφαρμόζονται μετρητές σε 
όλη την εκμετάλλευση και το ΤΑΥ καταγράφει τη συνολική κατανάλωση. Θα πρέπει 
συνολικά αν η εκμετάλλευση είχε άδεια και κατανάλωνε 100 μονάδες νερού και η 
προτεινόμενη επένδυση θα επέφερε δυνητική εξοικονόμηση 10 μονάδες, η 
πραγματική συνολική κατανάλωση μετά την επένδυση να μην ξεπερνά τις 95 
μονάδες.
Περίπτωση (5): Επέκταση υποδομής σε αρδευόμενα τεμάχια
Επέκταση σε νέες εκτάσεις που αρδεύονταν και από τον προηγούμενο διαχειριστή ή 
σε εκτάσεις που δεν αρδεύονται αλλά υπάρχει υδατική υποδομή ή δηλώθηκαν στο 
σχέδιο εκταρικών επιδοτήσεων με αρδευόμενη καλλιέργεια έστω και μία φορά από 
το 2004. Αν υπάρχουν οι άδειες, ζητείται βεβαίωση ότι έγινε μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία καταδεικνύει ότι δεν θα υπάρξουν 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. Δεν δύναται αύξηση της συνολικής κατανάλωσης 
νερού στην εκμετάλλευση και επαληθεύεται η πραγματική εξοικονόμηση.
Περίπτωση (6): Μετατροπή ξηρικής γης σε αρδευόμενη
Δεν γίνεται επένδυση σε υποδομές άρδευσης. Επέκταση αρδευόμενων εκτάσεων 
επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
ανακυκλωμένο νερό για τη χρήση του οποίου έχει διεξαχθεί μελέτη που αποδεικνύει 
ότι δεν επηρεάζονται υδάτινα σώματα.
 
 

πινακας
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8.2.4. M06 - Farm and business development (art 19)
8.2.4.1. Legal basis

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, Άρθρα 2 και 19
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, Άρθρο 9
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, Άρθρο 65
Κατ' έξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2014, Άρθρα 2 και 5
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014, Άρθρο 8

8.2.4.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μη 
ανανέωσης των γενεών, το αντίστοιχο Καθεστώς συμπεριλαμβανόταν ως Μέτρο 
τόσο στο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 όσο και στο Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013. Παράλληλα, πάντοτε παραχωρούνταν  αρκετοί πόροι στο 
Καθεστώς για αποφυγή του κινδύνου μη ικανοποίησης αιτητών λόγω ελλειμματικών 
χρηματικών πόρων. Ωστόσο, καθίσταται σαφές μέσα από  τη SWOT ανάλυση ότι το 
πρόβλημα γήρανσης εξακολουθεί να υπάρχει καθιστώντας σαφή την ανάγκη 
παροχής στήριξης προς νέους ανθρώπους για ένταξή τους στον πρωτογενή τομέα 
με βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.
Το Καθεστώς συμβάλλει στη δεύτερη προτεραιότητα της αγροτικής ανάπτυξης και 
συγκεκριμένα στην περιοχή εστίασης 2Α. Ταυτόχρονα, το Καθεστώς εφαρμόζεται σε 
συνέργεια με την ενίσχυση νέων γεωργών η οποία παρέχεται από τον πρώτο 
πυλώνα, καθώς και με το Μέτρο των επενδύσεων σε στοιχεία του ενεργητικού. Το 
Καθεστώς 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.
Διανύοντας μια περίοδο οικονομικής περισυλλογής και περιορισμένης πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, κρίνεται αναγκαία η διευκόλυνση της εισόδου νεοεισερχόμενων που 
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, λόγω της 
δύσκολης οικονομικής κατάστασης που διέρχεται ο τόπος και του πλήγματος που 
δέχτηκε ο τριτογενής τομέας της οικονομίας, πολλοί νέοι επιδεικνύουν έντονο 
ενδιαφέρον ενασχόλησης με τη γεωργία σε επαγγελματικό επίπεδο. Πρόκειται 
κυρίως για άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου με έντονη ανησυχία για το 
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, με νέες ιδέες, άτομα ικανά να αξιοποιήσουν 
τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της 



353

πληροφόρησης, επιδεχτικά υιοθέτησης προηγμένης τεχνολογίας κατά την 
παραγωγική διαδικασία και μετατροπής και δημιουργίας σύγχρονων μονάδων με 
δυνατότητα παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, συνήθως είναι πρόθυμοι να 
ασχοληθούν με την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Αναμένεται να υπάρξει αυξημένη ζήτηση και έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής στο 
Καθεστώς κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Μέσα από το Καθεστώς 
παρέχονται κίνητρα με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης για τη δημιουργία και την 
ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμων  δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας αφενός στην 
οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και 
αφετέρου στην ηλικιακή αναδιάρθρωση του αγροτικού κόσμου.
Από την εφαρμογή του αντίστοιχου Μέτρου μέσω του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013 επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι εγκεκριμένοι αιτητές έχουν 
καταφέρει να είναι σήμερα αρχηγοί μονάδων που είτε θα εγκαταλείπονταν είτε 
έχουν δημιουργηθεί από τους ίδιους και σήμερα αποτελούν πρότυπα, οι οποίες 
αξιοποιούνται ως παράδειγμα καλών πρακτικών.
Όσοι αιτητές συμμετέχουν στο Καθεστώς και δεν διαθέτουν την απαιτούμενη 
εκπαίδευση στον τομέα συμμετέχουν παράλληλα και σε προγράμματα εκπαίδευσης 
αγροτών τα οποία εφαρμόζονται κυρίως από το Mέτρο 1 «Δράσεις μεταφοράς 
γνώσης και ενημέρωσης»,  ενώ ταυτόχρονα έχουν και προτεραιότητα έγκρισης 
αιτήματος για σύσταση προγράμματος με συγκεκριμένη θεματολογία, αφού αποτελεί 
κύριο στόχο του Μέτρου η κατάρτιση των νέων γεωργών, με ιδιαίτερη έμφαση σε 
αυτούς που εγκαθίστανται στον τομέα για πρώτη φορά και αναμένονται να 
συμβάλουν αισθητά και σε θέματα διάδοσης και εφαρμογής καινοτομιών, με 
απώτερο στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, την 
παραγωγή νέων προϊόντων με ποιοτικά χαρακτηριστικά καθώς επίσης και την 
εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας 
και ύδατος.
Συμπερασματικά, η εφαρμογή του Καθεστώτος «Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης 
Νέων Γεωργών», προωθεί την επίτευξη των πιο κάτω στόχων:

• την πληθυσμιακή αναζωογόνηση του γεωργικού δυναμικού
• τη δημιουργία και ανάπτυξη βιώσιμων, ανταγωνιστικών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων με διαχειριστές νέους ανθρώπους, περισσότερο επιδεκτικούς 
στην εκπαίδευση και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η 
τεχνολογική ανάπτυξη

• την προώθηση της απασχόλησης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις 
αγροτικές περιοχές

• την αξιοποίηση εκμεταλλεύσεων οι οποίες θα εγκαταλειφθούν ή είναι ήδη 
εγκαταλελειμμένες ειδικά στις ορεινές περιοχές

• την επαγγελματική κατάρτιση των νέων γεωργών
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8.2.4.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regard to the setting of selection criteria

8.2.4.3.1. 6.1 Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών
Sub-measure: 

• 6.1 - business start up aid for young farmers

8.2.4.3.1.1. Description of the type of operation
Το Καθεστώς αφορά στην παροχή κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης για την πρώτη 
εγκατάσταση νέων κάτω των 40 ετών στον τομέα της γεωργίας. Πέραν του στόχου 
ηλικιακής ανανέωσης, βασικός στόχος είναι η ενίσχυση γεωργών που θα 
εγκατασταθούν για πρώτη φορά στον πρωτογενή τομέα ως επικεφαλείς γεωργικής 
εκμετάλλευσης και θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες καθώς και 
μονάδα η οποία τους εξασφαλίζει εισόδημα.
Οι αιτητές μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων τον έλεγχο 
ασκούν γεωργοί κάτω των 40 ετών που είτε έχουν είτε αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση να αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την έγκριση της αίτησής τους 
επαγγελματικά προσόντα.
Δεν είναι απαραίτητο κατά την υποβολή της αίτησης να έχουν πραγματικό γεωργικό 
εισόδημα αλλά θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί ως αρχηγοί σε εκμεταλλεύσεις οι 
οποίες δυνητικά μπορούν να εξασφαλίσουν τυπική απόδοση με ελάχιστο όριο τις 
€12.000 και μέγιστο τα €2.000.000 για μονάδες φυτικής παραγωγής και για μονάδες 
μελισσοκομίας, ενώ για μονάδες ζωικής παραγωγής το ελάχιστο όριο τυπικής 
απόδοσης καθορίζεται στις €15.000 και μέγιστο στα €2.000.000.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και επιχειρηματικό σχέδιο ελάχιστης διάρκειας 
τριών ετών και μέγιστης τεσσάρων (περίοδος εφαρμογής του Καθεστώτος) και βάσει 
αυτού εντός 18 μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης ο δικαιούχος να 
ανταποκρίνεται στον ορισμό του «ενεργού γεωργού», άρθρο 9 του 1307/2013.
Το επιχειρηματικό σχέδιο θα περιγράφει την ανάπτυξη της μονάδας σε σχέση με την 
υφιστάμενη κατάσταση μέσω επίτευξης ρεαλιστικών και μετρήσιμων ποσοτικών ή 
ποιοτικών στόχων και θα εκτιμηθεί συνολικά η ανάπτυξη είτε πρόκειται για 
οικονομική είτε για βελτίωση στόχων που σχετίζονται με το περιβάλλον ή την 
ποιότητα των προϊόντων.
 

8.2.4.3.1.2. Type of support
Type of support: Grants
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Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή κατ’αποκοπή ποσού για ενίσχυση της πρώτης 
εγκατάστασης των νέων γεωργών κατόπιν υποβολής και έγκρισης της αίτησης 
συμμετοχής στο Καθεστώς.
Παρέχεται σε δύο ισόποσες δόσεις, για περίοδο πέντε ετών κατ' ανώτατο όριο. Η 
πρώτη δοση παρέχεται με την έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, η 
οποία πρέπει να αρχίσει εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της 
αίτησης. Η καταβολή της δεύτερης και τελευταίας δόσης εξαρτάται από την ορθή 
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
 

8.2.4.3.1.3. Links to other legislation
• Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013, άρθρο 9
• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, άρθρο 65
• Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013
• Κανονισμός 808/2014, άρθρο 8 και παράρτημα Ι
• Κανονισμός 807, άρθρο 2
• Περί Εθνικής Φρουράς Νόμο του 2011 (Ν.19(Ι)/2011) των αποφάσεων του 

Υπουργικού Συμβουλίου και των αποφάσεων πολιτικής που αφορούν στον 
τομέα με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους

• Περί εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113

8.2.4.3.1.4. Beneficiaries
Για να θεωρηθεί δικαιούχος ο νέος γεωργός θα πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που πληροί τα ακόλουθα:
Α. Φυσικό πρόσωπο:

• πρόσωπο ηλικίας 18 μέχρι 40 ετών κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης,
• διαθέτει ή θα αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες και
•  εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως επικεφαλής / αρχηγός γεωργικής 

εκμετάλλευσης αποδεικνύοντας τη νόμιμη κατοχή της.
Β. Νομικό πρόσωπο:
Όταν δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, τότε ο νέος γεωργός όπως ορίζεται ως 
φυσικό πρόσωπο ανωτέρω, θα πρέπει να:

• ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο στο νομικό πρόσωπο, όσον 
αφορά τις αποφάσεις που συνδέονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί 
με βάση τoν Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, να έχει κύρια δραστηριότητα τον 
τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας, το μετοχικό κεφάλαιο να το κατέχει 
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φυσικό πρόσωπο όχι λιγότερο από 95%
• είναι πρόσωπο (διευθυντής) ηλικίας 18 μέχρι 40 ετών κατά τη στιγμή 

υποβολής της αίτησης,
• ο διευθυντής να διαθέτει ή θα αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και 

ικανότητες και
• εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως επικεφαλής / αρχηγός (διευθυντής) 

γεωργικής εκμετάλλευσης αποδεικνύοντας τη νόμιμη κατοχή της.
 

8.2.4.3.1.5. Eligible costs
Η στήριξη αποτελεί κατ' αποκοπή ενίσχυση για την πρώτη εγκατάσταση των νέων 
γεωργών που πληρούν τις πρόνοιες του Καθεστώτος και δεν υπάρχει περιορισμός.
 

8.2.4.3.1.6. Eligibility conditions
1. Για το νομικό πρόσωπο ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του φυσικού 
προσώπου. Διευκρινίζεται ότι το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει κύρια 
δραστηριότητα στο τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο Καθεστώς είναι η 
υποβολή μαζί με την αίτηση και του επιχειρηματικού σχεδίου με το οποίο θα 
αποδεικνύεται βελτίωση της αρχικής κατάστασης.
3. Υποβάλλεται επιχειρηματικό σχέδιο ελάχιστης διάρκειας 3 ετών και μέγιστης 4 
που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

• αρχική κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης
• στάδια και στόχοι για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης.
• λεπτομερή στοιχεία των δράσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

συνδέονται με περιβαλλοντική βιωσιμότητα και αποτελεσματική χρήση των 
πόρων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της όπως π.χ 
επενδύσεις, κατάρτιση.
Η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να αρχίσει εντός εννέα 
μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης, ενώ ο νέος γεωργός θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται στον ορισμό του ενεργού γεωργού, όπως ορίζεται 
από το Άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ)  1307/2013, εντός 18 μηνών από την 
ημερομηνία εγκατάστασης.

4. Ο αιτήτης θα πρέπει να διαθέτει επαρκή επαγγελματική κατάρτιση στη γεωργία η 
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οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση αποδεικτικού από Ανώτερη και Ανώτατη 
Εκπαίδευση ή από Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, ή Μεταλυκειακά 
Ινστιτούτα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή από Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανάλογης 
εκπαίδευσης ή να αποκτήσει επαρκή επαγγελματική κατάρτιση η οποία θα πρέπει 
να ολοκληρωθεί σε περίοδο 36 μηνών από την  ημερομηνία έγκρισης της αίτησης, 
και θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης μαθημάτων 
από τον πάροχο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως αυτό προσδιορίζεται στο Μέτρο 
1 του ΠΑΑ 2014-2020. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ενδεικτικά περιλαμβάνει θέματα 
κατάρτισης σε τεχνικές καλλιεργειών, διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
γεωργική λογιστική, προγραμματισμό παραγωγής και προώθησης προϊόντων, 
συσκευασία, τυποποίηση, εμπορία, ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, θέματα  
διαχείρισης των πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος.
5.  Ο αιτητής να συμμορφώνεται  με τις διατάξεις των Περί Εθνικής Φρουράς Νόμο 
2011, των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των αποφάσεων πολιτικής 
που αφορούν τον τομέα με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
6. Η εκμετάλλευση θα πρέπει να εξασφαλίζει δυνητική τυπική απόδοση με το 
κατώτατο όριο τις €12.000 για μονάδες γεωργικής παραγωγής και μελισσοκομίας 
και μέγιστο όριο τα €2.000.000 ενώ για μονάδες ζωικής παραγωγής το ελάχιστο 
όριο ορίζεται στις €15.000 και το μέγιστο επίσης στα €2.000.000. Η δυνητική τυπική 
απόδοση θα πρέπει να εξασφαλίζεται στο χρόνο εισδοχής του αιτητή στο Μέτρο.
7. Ο αιτητής θα πρέπει να ενταχθεί στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) ως 
αυτοτελώς εργαζόμενος γεωργός/κτηνοτρόφος, αποδεικνύοντας το με προσκόμιση 
σχετικής βεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων του τουλάχιστον όσο διαρκεί η 
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Στην περίπτωση του νομικού προσώπου, ο 
νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να ενταχθεί στο ΤΚΑ ως μισθωτός της εταιρείας 
αποδεικνύοντας το με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης τήρησης των 
υποχρεώσεων του τουλάχιστον για την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού 
σχεδίου.
8. Οι εκτάσεις θα πρέπει να είναι ιδιόκτητες ή ενοικιασμένες με πενταετή 
τουλάχιστο μίσθωση, ενώ το ζωικό κεφάλαιο ιδιόκτητο με αποδεικτικά στοιχεία.
 

8.2.4.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Τα κριτήρια επιλογής καθώς και η βαρύτητά τους εγκρίνονται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Προγράμματος και καταγράφονται λεπτομερώς στον 
ενημερωτικό έντυπο του Καθεστώτος το οποίο δημοσιοποιείται στους 
ενδιαφερόμενους πριν από κάθε προκήρυξη. Τα κριτήρια μοριοδότησης ενδεικτικά 
μπορούν να είναι τα εξής:

• Τομέας της γεωργίας στον οποίο θα δραστηριοποιηθούν
• Ανάληψη δράσεων σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της μονάδας
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• Ρεαλιστικότητα επιχειρηματικού σχεδίου
• Μέγεθος μονάδας
• Ανάληψη και ανάπτυξη υφιστάμενης μονάδας/μονάδων
• Υποβολή πρότασης για το Καθεστώς 4.1

 

8.2.4.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates
Το ύψος της ενίσχυσης πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών ανέρχεται στις 
€20.000. Το ποσό αυτό θεωρείται επαρκές για κάλυψη κάποιων αρχικών δαπανών 
όπως για παράδειγμα αγορά νομικών υπηρεσιών για δημιουργία νομικού προσώπου 
και καταβολή τελών στον Έφορο Εταιρειών, στις περιπτώσεις όπου πρόκειται για 
νομικό πρόσωπο, εγγραφή και καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ως γεωργός/κτηνοτρόφος, κάλυψη δαπανών που δεν αφορούν 
κεφαλαιουχικές δαπάνες, αγορά υπηρεσιών συμβούλων. Ωστόσο, δεν απαιτείται 
αντιστοίχηση του ποσού με τις υλοποιηθείσες δαπάνες για αξιοποίησή του.
 

8.2.4.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.4.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.4.3.1.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.4.3.1.9.3. Overall assessment of the measure
Ορισμός πρώτης εγκατάστασης νέου γεωργού ως επικεφαλής γεωργικής 
εκμετάλλευσης:
Ως πρώτη εγκατάσταση στη γεωργία θεωρείται η για πρώτη φορά επαγγελματική 
ενασχόληση με τη γεωργία από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει και 
διαχειρίζεται γεωργική εκμετάλλευση και πληροί τα κριτήρια του δικαιούχου του 
Καθεστώτος. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει να διαθέτει επαρκή 
επαγγελματική κατάρτιση ή να την αποκτήσει εντός 36 μηνών από την έγκριση της 
αίτησης.
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Η πρώτη εγκατάσταση ξεκινά με την υλοποίηση έστω και ενός από τα πέντε βήματα 
που αναγράφονται πιο κάτω (δεν πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα, ένα από τα 
πέντε να έχει ολοκληρωθεί θεωρείται πως άρχισε η πρώτη εγκατάσταση) και 
τελειώνει με την ορθή ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και την τήρηση των 
σχετικών στόχων και δεσμεύσεων (το περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου 
περιγράφεται στην παράγραφο "κριτήρια επιλογής"). Οι αιτητές θα πρέπει να έχουν 
ήδη αρχίσει την πιο κάτω διαδικασία όχι περισσότερο από 18 μήνες πριν από την 
υποβολή της αίτησης.
Η διαδικασία πρώτης εγκατάστασης αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε βήματα:

1. Απόδειξη κατοχής γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης η οποία μπορεί 
να είναι ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη

2. Κατοχή ζωικού κεφαλαίου στο όνομα του με την προσκόμιση σχετικής 
βεβαίωσης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

3. Εγγραφή στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και προσκόμιση της κατάλληλης 
βεβαίωσης

4. Διαθέτει επαρκή επαγγελματική κατάρτιση στη γεωργία η οποία 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση αποδεικτικού από Ανώτερη και Ανώτατη 
Εκπαιδευση ή από Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση ή από 
Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή από 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανάλογης κατεύθυνσης.

5. Υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων, όπου δηλώνει τις 
καλλιέργειες, εκτάσεις, ζώα που διαθέτει κλπ.

Το βήμα που παίρνει τον περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί είναι σε 
περίπτωση που νέος γεωργός αναλαμβάνει υφιστάμενη εκμετάλλευση η οποία είναι 
νομικό πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να απαιτείται μεταβίβαση 
μετοχών από τους άλλους μετόχους στο νέο έτσι ώστε να κατέχει τουλάχιστον το 
95% των μετοχών, αλλαγή καταστατικού έτσι ώστε να φαίνεται ποιος είναι ο κύριος 
μέτοχος και οι αρμοδιότητες του διευθυντή. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα γιατί 
χρειάζεται νομική υποστήριξη, συμφωνία των μπλεκομένων μελών ως προς τη νέα 
μορφή της εταιρείας και καταχώρηση και εξέταση των προτεινόμενων αλλαγών από 
τον Έφορο Εταιρειών. Η όλη διαδικασία ετοιμασίας των εγγράφων και αποδοχή τους 
από τον Έφορο, είναι δυνατό να ξεπεράσει κατά πολύ τους 13 μήνες. Η διαδικασία 
που παίρνει το λιγότερο χρόνο, είναι θέμα λίγων ημερών, είναι αυτή της εγγραφής 
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όμως για να γίνει αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί 
το νομικό σκέλος της μεταβίβασης μετοχών, διεκπεραίωσης αλλαγών στο 
καταστατικό της εταιρείας και υποβολή και αποδοχή των αλλαγών από τον Έφορο 
Εταιρειών, έτσι ώστε να μπορέσει ο νέος γεωργός να έχει την εγγραφή του ως 
μισθωτού της εταιρείας με τη νέα της μορφή στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

8.2.4.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Δεν ισχύει.
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8.2.4.3.1.11. Information specific to the operation
Definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 
1305/2013
Μη εφαρμόσιμο
 

Definition of upper and lower thresholds as referred to in the third subparagraph of 
Article 19(4) of Regulation (EU) No 1305/2013
Για να θεωρείται επιλέξιμη μια αίτηση θα πρέπει η δυνητική τυπική απόδοση της 
εκμετάλλευσης να εξασφαλίζει το κατώτατο όριο των €12.000 για την φυτική 
παραγωγή και την μελισσοκομία και €15.000 για την ζωική παραγωγή και να μην 
ξεπερνά τα €2.000.000.

Specific conditions for support for young farmers where not setting up as a sole head of 
the holding in accordance with Article 2(1) and (2) of Delegated Regulation No 807/2014
Δεν εφαρμόζεται.

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of Delegated 
Regulation No 807/2014
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Summary of the requirements of the business plan
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
 

Use of the possibility to combine different measures through the business plan giving 
access of the young farmer to these measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Domains of diversification covered
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Δεν εφαρμόζεται.

8.2.4.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Γενικά μπορούμε να διαχωρίσουμε τους κίνδυνους που θα κληθούμε να 
αντιμετωπίσουμε ανάλογα με την προέλευση τους, σε κίνδυνους που προέρχονται 
από τη συμπεριφορά των ιδίων των αιτητών και σε κίνδυνους που προέρχονται από 
τον τρόπο διαχείρισης του Καθεστώτος.
Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τη συμπεριφορά των αιτητών 
μπορούμε να αναφέρουμε τους εξής:

1. Μη τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων
2. ψευδής δήλωση στοιχείων στο επιχειρηματικό σχέδιο ή μη δυνατή η πλήρης 

υλοποίησή του λόγω εξωγενών παραγόντων
3. προσκόμιση ψεύτικων ή/και παραπλανητικών δικαιολογητικών

Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τον τρόπο διαχείρισης του 
Καθεστώτος μπορούμε να αναφέρουμε τους εξής:

1. παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου
2. παρακολούθηση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων

 
 

8.2.4.4.2. Mitigating actions

Τα μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση των κινδύνων χωρίζονται και αυτά 
ανάλογα με την κατηγορία του κινδύνου όπως αυτοί περιγράφηκαν πιο πάνω.
Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τη συμπεριφορά των αιτητών:

1. ενδελεχής ενημέρωση και πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα 
κριτήρια του Καθεστώτος. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στο να 
γίνουν απόλυτα κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη 
συμμετοχή τους στο Καθεστώς καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.

2. Παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογών το επιχειρηματικό σχέδιο όταν 
πρόκειται για εξωγενείς παράγοντες αρκεί να υλοποιούνται οι στόχοι και το 
σχέδιο να εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια έγκρισης της αίτησης παρά τις 
όποιες τροποποιήσεις
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3. Aποκλεισμός από ενισχύσεις ΠΑΑ και όχι μόνο.
Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τον τρόπο διαχείρισης του 
Καθεστώτος:

1. εκπαίδευση των εμπλεκομένων και πολύ καλή κατανόηση των σχετικών 
κανονισμών που διέπουν το Καθεστώς.

2. προσπάθεια απλοποίησης των διαδικασιών.
3. ετοιμασία αναλυτικών και κατανοητών ενημερωτικών εντύπων που θα 

περιλαμβάνουν όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι αιτητές.
4. ενημέρωση και κατάλληλη προετοιμασία των πληροφοριακών συστημάτων 

διαχείρισης του Καθεστώτος.
5. Αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου (διοικητικοί και επιτόπιοι) πριν και μετά την 

παροχή ενίσχυσης στους δικαιούχους. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα 
υλοποίησης διασταυρούμενων ελέγχων με άλλα Μέτρα αλλά και με το σύστημα 
ΟΣΔΕ για επιβεβαίωση των εκτάσεων και καλλιεργειών

 
 

8.2.4.4.3. Overall assessment of the measure

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ελέγχων της 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και τα μέτρα που θα ληφθούν για τη 
μείωση τους τη νέα προγραμματική περίοδο, θεωρούμε ότι έχουν ληφθεί όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή των σφαλμάτων.

8.2.4.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Το ποσό ενίσχυσης έχει οριστεί στις €20.000 για όλους τους δικαιούχους.

8.2.4.6. Information specific to the measure

Definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 
1305/2013
Μη εφαρμόσιμο
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Definition of upper and lower thresholds as referred to in the third subparagraph of 
Article 19(4) of Regulation (EU) No 1305/2013
Για να θεωρείται επιλέξιμη μια αίτηση θα πρέπει η δυνητική τυπική απόδοση της 
εκμετάλλευσης να εξασφαλίζει το κατώτατο όριο των €12.000 για την φυτική 
παραγωγή και την μελισσοκομία και €15.000 για την ζωική παραγωγή και να μην 
ξεπερνά τα €2.000.000.

Specific conditions for support for young farmers where not setting up as a sole head of 
the holding in accordance with Article 2(1) and (2) of Delegated Regulation No 807/2014
Υπάρχει ενδεχόμενο νέος γεωργός να μην είναι ο αποκλειστικός επικεφαλής της 
εκμετάλλευσης όταν ο αιτητής είναι Νομικό πρόσωπο.
Όταν δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, τότε ο νέος γεωργός όπως ορίζεται ως 
φυσικό πρόσωπο ανωτέρω, θα πρέπει να:

• ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο στο νομικό πρόσωπο, όσον 
αφορά τις αποφάσεις που συνδέονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί 
με βάση τoν Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, να έχει κύρια δραστηριότητα τον 
τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας, το μετοχικό κεφάλαιο να το κατέχει 
φυσικό πρόσωπο όχι λιγότερο από 95%

• είναι πρόσωπο (διευθυντής) ηλικίας 18 μέχρι 40 ετών κατά τη στιγμή 
υποβολής της αίτησης,

• ο διευθυντής να διαθέτει ή θα αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και 
ικανότητες και

• εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως επικεφαλής / αρχηγός (διευθυντής) 
γεωργικής εκμετάλλευσης αποδεικνύοντας τη νόμιμη κατοχή της.

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of Delegated 
Regulation No 807/2014

• Προνοείται περίοδος χάριτος διάρκειας μέχρι και 36 μηνών για απόκτηση της 
επαγγελματικής κατάρτισης μέσα από το Μέτρο 1.1 σε περίπτωση που δεν 
έχουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα

Summary of the requirements of the business plan
Το επιχειρηματικό σχέδιο έχει μέγιστη διάρκεια τα τέσσερα έτη και περιέχει τα 
ακόλουθα:
Αποτύπωση αρχικής κατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης και οι στόχοι 
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περαιτέρω ανάπτυξης με ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.
Αναλυτικά στοιχεία για τις επενδύσεις, την επαγγελματική εκπαίδευση, τη χρήση 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και οποιωνδήποτε άλλων δράσεων που απαιτούνται 
για την ανάπτυξη των αναγκαίων δραστηριοτήτων της γεωργικής εκμετάλλευσης.
Πλήρης περιγραφή της μελλοντικής κατάστασης όσον αφορά στο φυτικό και ζωικό 
κεφάλαιο.
Οι στόχοι μπορεί να είναι ποσοτικοί και να αποφέρουν οικονομικά οφέλη ή ποιοτικοί 
αποφέροντες οικονομικά ή και μη οικονομικά οφέλη. Για παράδειγμα μια ενδεχόμενη 
αύξηση καλλιεργούμενης έκτασης ή ζωικού κεφαλαίου αποφέρει οικονομικά οφέλη. 
Υιοθέτηση πρακτικών προς όφελος του περιβάλλοντος μπορεί να αποφέρει σε 
οικονομικό όφελος όπως π.χ. εξοικονόμηση κόστους ενέργειας αλλά επιφέρει και μη 
οικονομικά οφέλη για την οικονομία γενικότερα όπως η βελτίωση της ποιότητας του 
αέρα λόγω μείωσης εκπομπών επιβλαβών αερίων στην ατμόσφαιρα.
Αναλυτικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό των όποιων αλλαγών προτείνονται 
μέσω του επιχειρηματικού σχεδίου και τις πηγές χρηματοδότησης. Σε περίπτωση 
όπου θα αξιοποιηθούν άλλα Μέτρα του Προγράμματος, όπως για παράδειγμα το 4.1 
ή το 4.2 θα πρέπει να αναφερθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο καθώς επίσης και η 
ύπαρξη ή όχι εναλλακτικής πηγής χρηματοδότησης σε περίπτωση που η συμμετοχή 
σε άλλα μέτρα δεν καταστεί εφικτή. Θα γίνονται διασταυρούμενοι έλεγχοι των εν 
λόγω αιτήσεων συμμετοχής.
Το επιχειρηματικό σχέδιο αφορά την δράση του αιτητή στο γεωργικό τομέα.

Use of the possibility to combine different measures through the business plan giving 
access of the young farmer to these measures
Συνδεδεμένο Μέτρο σχετικό με το επιχειρησιακό σχέδιο είναι το Μέτρο 4 «Επενδύσεις 
σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», καθεστώς 4.1 που σχετίζεται με τις επενδύσεις 
στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και Mέτρο 1 «Δράσεις μεταφοράς γνώσης 
και ενημέρωσης»
 

Domains of diversification covered
Δεν εφαρμόζεται.

8.2.4.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

Δεν υπάρχουν
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8.2.5. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)
8.2.5.1. Legal basis

Άρθρο 20 (Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές) του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

8.2.5.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Κατά τις προηγούμενες  προγραμματικές περιόδους 2004-2006 και 2007-2013, 
έχουν δημιουργηθεί ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, μέσα από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) αλλά και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), έργα υποδομής,  όπως τουριστικές διαδρομές, 
μουσεία, περιβαλλοντικά κέντρα, εκδρομικοί χώροι στην ύπαιθρο ενώ παράλληλα 
έχει λειτουργήσει με επιτυχία το Σχέδιο Ενίσχυσης του Αγροτουρισμού μέσα από το 
ΕΤΠΑ.
Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-
2013 και μέσω του Άξονα 3, υλοποιήθηκε μεγάλος αριθμός έργων για τη διατήρηση 
και αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος, της κοινωνικής υποδομής και  της 
πολιτιστικής παράδοσης, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων και τη διατήρηση του τοπικού πληθυσμού, ειδικά των νέων.
Επιπρόσθετα έχουν υλοποιηθεί έργα και δράσεις για τη στήριξη και ενθάρρυνση  
των ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα του αγροτουρισμού με στόχο την προώθηση 
μιας ήπιας τουριστικής ανάπτυξης  ως κύρια διέξοδο οικονομικής διαφοροποίησης 
με απώτερο στόχο, εκτός από τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού, την ανάδειξη 
των αξιόλογων περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στοιχείων της υπαίθρου , την 
προσέλκυση τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα και  την ενίσχυση της πώλησης των 
τοπικών προϊόντων.
Παρά όμως τη σημαντική ανάπτυξη τόσο των δημοσίων υποδομών όσο και των 
αγροτουριστικών καταλυμάτων, δεν επιτεύχθηκε ανάλογή  προσέλκυση τουριστών 
στην ύπαιθρο.
Επίσης η ύπαιθρος και ιδιαίτερα οι ορεινές και οι ημιορεινές περιοχές,  συνεχίζουν 
να παρουσιάζουν πληθυσμιακή αποψίλωση, γηραιά πληθυσμιακή σύνθεση και 
σημαντική εξάρτηση από δραστηριότητες της αγροτικής οικονομίας.
Είναι γενικά αντιληπτό ότι οι προσπάθειες που έγιναν μέχρι σήμερα για επίλυση του 
προβλήματος με σκοπό την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, τη συγκράτηση του 
αγροτικού πληθυσμού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της βελτίωσης 
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των υποδομών και τοπικών υπηρεσιών, δεν έχουν φέρει ισοδύναμα αποτελέσματα.
Ενόψει των πιο πάνω και βάσει των συμπερασμάτων της περιόδου 2007-2013, 
μέσω του νέου Μέτρου επιδιώκεται η υλοποίηση έργων με όσο το δυνατόν πιο άμεσα 
αποτελέσματα στο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της υπαίθρου αλλά και πολλαπλά 
οφέλη για την οικονομία ολόκληρου του νησιού.
Στα πλαίσια της ανάλυσης SWOT η οποία έχει ετοιμαστεί στα πλαίσια της 
ετοιμασίας του ΠΠΑ 2014-2020, έχουν εντοπιστεί τα ακόλουθα στοιχεία πάνω στα 
οποία βασίστηκε και η δημιουργία του Μέτρου.
Πλεονεκτήματα:

• Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων 
και η θετική αντίληψη/δεκτικότητα για  το ρόλο τους στην αναπτυξιακή 
διαδικασία

• ύπαρξη σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές της υπαίθρου
• ύπαρξη περιοχών φυσικού κάλλους στις περιοχές της υπαίθρου καθώς και 

ένταξη περιοχών στο δίκτυο NATURA 2000 για δυνατότητα καλύτερης 
διαχείρισης των φυσικών πόρων και αύξηση της ελκυστικότητας των 
περιοχών αυτών

Αδυναμίες:
• αποσπασματική ανάπτυξη/ανυπαρξία στρατηγικού σχεδιασμού
• έλλειψη βασικών υποδομών
• μειωμένη ελκυστικότητα των περιοχών της υπαίθρου για προσέλκυση 

επενδύσεων
• μεγάλη εξάρτηση σε όρους απασχόλησης και εισοδήματος από τον πρωτογενή 

τομέα
• πληθυσμιακή αποψίλωση και γηραιά ηλικιακή σύνθεση
• σημαντικές ανισοσκέλειες στη χωρική ανάπτυξη
• έντονες τάσεις αστυφιλίας
• περιορισμένες δυνατότητες για επιχειρηματικές δραστηριότητες

Ευκαιρίες:
• ανάδειξη των σημαντικών πολιτιστικών στοιχείων της χώρας
• διευκόλυνση/προοπτική της διαφοροποίησης, δημιουργίας νέων μικρών 

επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας
• διατήρηση/ αξιοποίηση της εποχικότητας της τουριστικής περιόδου
• δυνατότητα  εφαρμογής σύγχρονης τεχνολογίας/διαδικτύου για άμβλυνση του 

φαινομένου απομόνωσης απομακρυσμένων περιοχών
• ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού σύμφωνα και με τις διεθνείς τάσεις (π.χ. 

αγροτουρισμός, συνεδριακός και πολιτιστικός τουρισμός)
• διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας με τη ανάπτυξη 

εναλλακτικών πηγών εισοδήματος και απασχόλησης στην ύπαιθρο
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Κίνδυνοι:
• φυσικοί και άλλοι κίνδυνοι για απώλειες φυσικών και πολιτιστικών πόρων 

στην ύπαιθρο ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές
• η τάση φυγής και η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω ο καταρτισμός σχεδίων για υλοποίηση 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων μέσα στα πλαίσια ενός ευρύτερου στρατηγικού 
σχεδιασμού της αγροτικής ανάπτυξης, κατέστη μη διαπραγματεύσιμος στόχος, αφού 
τόσο οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όσο και οι σημερινές οικονομικές συνθήκες, 
δεν επιτρέπουν διαφορετική διαχείριση των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών 
πόρων.
Η κυπριακή ύπαιθρος παρουσιάζει ιδιομορφίες ως προς τη σύνθεση της. Η έντονη 
απόκλιση στα χαρακτηριστικά και κατ’ επέκταση στις ανάγκες των αγροτικών 
περιοχών, απαιτεί μια πιο προσεκτική μελέτη για εντοπισμό των διαφορών αυτών, 
την ομαδοποίηση των περιοχών με κοινά χαρακτηριστικά, τις προοπτικές και 
ανάγκες για διαμόρφωση στρατηγικής προσέγγισης για στοχευμένες παρεμβάσεις, 
με στόχο την μέγιστη αποτελεσματικότητα των δράσεων που θα προωθηθούν.
Για το σκοπό αυτό κρίθηκε απαραίτητη η ετοιμασία ενός Ολοκληρωμένου 
Στρατηγικού Σχεδίου για τη διαπίστωση και τον καθορισμό των κοινωνικών, 
οικονομικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών, προβλημάτων και δυναμικών των 
περιοχών της υπαίθρου, ώστε να οδηγηθούν σε ισόρροπη ανάπτυξη, κοινωνική 
συνοχή, προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής και η 
οποιαδήποτε υλοποίηση έργων/εφαρμογή δράσεων να έχει ανταποδοτικό όφελος .
Για τον καθορισμό και διαφοροποίηση των περιοχών αυτών ανάμεσα σε άλλα, 
λήφθηκαν υπόψη:

1. ο βαθμός σημαντικότητας που διαδραματίζει ο πρωτογενής τομέας στην 
τοπική οικονομική δραστηριότητα.

2. η μείωση/αύξηση του πληθυσμού
3. η μείωση/αύξηση της απασχόλησης
4. η ανάδειξη νέων μορφών οικονομικής δραστηριότητας (αγροτουρισμός, 

βιοτεχνία, οικοτεχνία, κλπ).
5. η απόσταση από τα κυριότερα τοπικά κέντρα οικονομικής δραστηριότητας
6. οι ελλείψεις στην υποδομή
7. το υψόμετρο (ορεινές /μειονεκτικές)

Με βάση τα πιο πάνω, το προτεινόμενο Μέτρο, στοχεύει στην ανάπτυξη της 
υπαίθρου με σκοπό τη  διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 
πλούτου των περιοχών της μέσω υλοποίησης δημόσιων έργων /υποδομής προς 
όφελος του αγροτικού πληθυσμού και θα αποτελέσει έναυσμα για αξιοποίηση όλων 
των πόρων της Κυπριακής Υπαίθρου.
Οι παρεμβάσεις θα αφορούν δημόσια έργα υποδομής με σκοπό την ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης και την προώθηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικοοικονομικής 
αειφορίας, την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, την αναβάθμιση του 
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ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (αναπλάσεις χωριών και έργα συντήρησης και 
αναβάθμισης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς), την προώθηση υποδομών 
με σκοπό την στέγαση κοινοτικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών 
υποδομών και υποδομών αναψυχής) και τουριστικών υποδομών, με σκοπό την 
ενθάρρυνση του τουρισμού της υπαίθρου.
Τα έργα αυτά σε συνδυασμό με άλλα διαθέσιμα χρηματικά κίνητρα ή ενισχύσεις, 
αναμένεται  να συμβάλουν στις προτεραιότητες της Ένωσης για τις περιοχές της 
υπαίθρου και συγκεκριμένα στη στήριξη και συγκράτηση του πληθυσμού αλλά και 
την αύξηση της απασχόλησης, μέσω της ενθάρρυνσης της δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων και ευκαιριών.
Κύριο μέλημα είναι η επίτευξη των στόχων της Αγροτικής Ανάπτυξης και της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη και επίτευξη της προτεραιότητας 6 της ΕΕ. για την Αγροτική Ανάπτυξη: 
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές», με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

1. διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας και της ανάπτυξης μικρών 
επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας

2. προώθηση της Τοπικής Ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές
3. ενίσχυση της προσβασιμότητας της χρήσης και της ποιότητας των 

τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών στις αγροτικές περιοχές.
Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου η στήριξη καλύπτει:
Καθεστώς 7.2: Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων των τύπων υποδομών μικρής 
κλίμακας
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
Καθεστώς 7.4: Επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών 
βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένης της 
αναψυχής και του πολιτισμού
Καθεστώς 7.5: Επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Κατηγοριοποίηση των περιοχών που 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα VIII, στον εν λόγω Μέτρο αποκλίονται για 
υλοποίηση έργων οι περιοχές της Κατηγορίας Α.
Στο πλαίσιο του Μέτρου θα χρηματοδοτηθεί και η ολοκλήρωση έργων της 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου που αποτελούν έργα γέφυρας των 
Προγραμμάτων 2007-2013 και 2014-2020.

8.2.5.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
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type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regard to the setting of selection criteria

8.2.5.3.1. 7.2 Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων των τύπων υποδομών μικρής 
κλίμακας
Sub-measure: 

• 7.2 - support for investments in the creation, improvement or expansion of all 
types of small scale infrastructure, including investments in renewable energy and 
energy saving

8.2.5.3.1.1. Description of the type of operation
Το οικιστικό περιβάλλον των περιοχών παρέμβασης αντανακλά τα προβληματικά 
χαρακτηριστικά της δημογραφικής συρρίκνωσης καθώς και  της 
κοινωνικοοικονομικής καθυστέρησης στην ύπαιθρο.
Ακόμη και στις περιοχές που επιτεύχθηκε ένας βαθμός συγκράτησης πληθυσμού 
παρατηρείται έλλειψη υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, έλλειψη 
παρεμβάσεων για τη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής φυσιογνωμίας, καθώς και 
εγκατάλειψη και φθορά του αρχιτεκτονικού τους πλούτου.
Αν και τα τελευταία χρόνια έχει ολοκληρωθεί αριθμός τέτοιων κοινόχρηστων έργων, 
εντούτοις αυτά έχουν περιοριστεί κατά κύριο λόγο στις κεντρικές πλατείες και στους 
πυρήνες ορισμένων δήμων/κοινοτήτων, χωρίς να προβλέπεται η σύνδεση τους με 
τον υπόλοιπο οικιστικό ιστό και τη συνολική αναβάθμιση της κοινότητας.
Στα πλαίσια του Καθεστώτος 7.2 προτείνονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ή 
δράσεις που θα συμπληρώσουν τυχόν υπάρχουσες και θα αφορούν κυρίως 
πλακοστρώσεις, διαμορφώσεις όψεων κτιρίων και άλλα έργα βελτίωσης της 
πρόσβασης στους δημοσίους χώρους. 
Πιο συγκεκριμένα, η δράση αυτή καλύπτει επενδύσεις με σκοπό τη δημιουργία, 
βελτίωση ή και επέκταση  υποδομής μικρής κλίμακας όπως:

• Ανέγερση, βελτίωση, και ανακαίνιση δημόσιων χώρων
Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται η ανάπλαση/ προστασία των δημόσιων 
χώρων (π.χ. πλατειών, πεζοδρομίων, χώρων πρασίνου/ πάρκων, εξοπλισμού 
ανοικτού χώρου) για ανάδειξη των πολιτιστικών χαρακτηριστικών των κοινοτήτων 
καθώς και βελτίωση/αναβάθμιση αγροτικών δρόμων.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται επίσης και η αποκατάσταση εξωτερικών όψεων 
ιδιωτικών κτιρίων.

• ανέγερση, βελτίωση Κέντρων Κοινωνικών Παροχών
Στα πλαίσια της  κατηγορίας αυτής δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν
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• πολυκέντρα νεότητας και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, στα 
οποία οι νέοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν το Διαδίκτυο και να 
διδαχθούν δωρεάν μαθήματα πληροφορικής. Στο ίδιο κτίριο θα μπορεί να 
λειτουργούν τμήματα θεάτρου και θεατρικού παιχνιδιού, μουσικής και χορού, 
ζωγραφικής, πηλοπλαστικής και άλλων χειροτεχνικών δραστηριοτήτων για 
μικρούς και μεγάλους, αίθουσες εκδηλώσεων και διδασκαλίας οργάνων 
μουσικής καθώς επίσης και βιβλιοθήκες νέας τεχνολογίας στις οποίες οι 
χρήστες μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στους καταλόγους δεδομένων της 
βιβλιοθήκης και αναζήτηση πληροφοριών από περιοδικά και άλλα έντυπα 
μέσω διεθνών βάσεων δεδομένων.

• ανέγερση, βελτίωση κέντρων φροντίδας και εκπαίδευσης
Στα πλαίσια της  κατηγορίας αυτής δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν

• κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά ή και άλλα 
προβλήματα , με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και 
την παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον καθώς και 
τη διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών 
του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την 
φροντίδα των ατόμων αυτών.

• κέντρα ημερήσιας φροντίδας παιδιών /κοινοτικοί παιδικοί σταθμοί
Το Καθεστώς συνεισφέρει στην περιοχή εστίασης 6Β "Προώθηση της Τοπικής 
Ανάπτυξης στις Αγροτικές Περιοχές"

8.2.5.3.1.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε δόσεις ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του 
έργου και σύμφωνα με τη σύμβαση που σύναψε ο δικαιούχος με τον 
ανάδοχο/παροχέα του έργου/υπηρεσίας. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να αποφασίσει 
την καταβολή προκαταβολής στο έργο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 63 του 
ΕΚ 1305/2013.

8.2.5.3.1.3. Links to other legislation
17/02/2006  Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων 
Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος του 
2006 Ν. 12(Ι)/2006, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Κανονισμός 1303/2013
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8.2.5.3.1.4. Beneficiaries
• Επαρχιακές Διοικήσεις
• Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
• Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

8.2.5.3.1.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του άρθρου 
45 του ΕΚ 1305/2013, του άρθρου 69 του ΕΚ 1303/2013 και του ΕΚ 807/2014
Άμεσες Δαπάνες
Ενδεικτικά οι άμεσες δαπάνες αφορούν τα ακόλουθα:

• Κατασκευή, απόκτηση συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή 
βελτίωση ακίνητης περιουσίας

• Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγοράς νέων μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη παράγραφο 3 σημείο (β) Άρθρο 69 του ΕΚ 1303/2013 
η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης δεν θα υπερβαίνει το 10% των 
συνολικών επιλέξιμων δαπανών.
Σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν είναι επιλέξιμες άλλες δαπάνες που 
συνδέονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους 
του εκμισθωτή, τα έξοδα αναχρηματοδότησης των τόκων, τα γενικά έξοδα και τα 
ασφάλιστρα.
Tονίζεται ότι οι δαπάνες που συνδέονται με την αγορά ή χρηματοδοτική 
μίσθωση ακίνητης περιουσίας, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού  είναι 
επιλέξιμες μόνον όταν πραγματοποιηθούν από τον δικαιούχο και όχι από τους 
υπεργολάβους του δικαιούχου
Γενικές Δαπάνες 
Ενδεικτικά οι γενικές δαπάνες αφορούν τα ακόλουθα:

• Έξοδα αμοιβών συμβούλων (άρθρο 45 (γ) ΕΚ 1305/2013)
• Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας.Οι δαπάνες αφορούν  έξοδα 

προβολής και  διαφήμισης, δημοσίευσης αγγελιών και ανακοινώσεων, 
όταν αποδυκνείεται από το Δικαιούχο ότι συνδέονται αποκλειστικά με το 
συγχρηματοδοτούμενο έργο και τις υποχρεώσεις του Δικαιούχου για 
γνωστοποίηση του ρόλου του έργου στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ , 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙ του  ΕΕ 1303/2013
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Οι Γενικές Δαπάνες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού 
προϋπολογισμού του έργου.
Ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη σε περιπτώσεις που δεν είναι ανακτήσιμος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για το ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι έξοδα λειτουργίας των έργων που θα χρηματοδοτηθούν δεν είναι 
επιλέξιμα.

8.2.5.3.1.6. Eligibility conditions
Τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας τα οποία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για 
την επιλογή των έργων. Εξετάζεται δηλαδή:

• Το παραδεκτό και αποδεκτό της πρότασης καθώς  και η συμβατότητα της με 
εθνικές και κοινοτικές πολιτικές. (δημόσιες συμβάσεις, περιβάλλον, 
απασχόληση των δυο φύλων, την ισότητα και τη μη Διάκριση)

• Η χρήση τυποποιημένων εγγράφων
•  Η εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης και άλλες τυπικές προϋποθέσεις 

υποβολής πρότασης.
• Η επιλεξιμότητα του Δικαιούχου
• Η επιλεξιμότητα της περιοχής παρέμβασης

Η τήρηση του κατώτατου και ανώτερου ορίου προϋπολογισμού του έργου.
 

8.2.5.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Οι προτάσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας προχωρούν στο επόμενο 
στάδιο αξιολόγησης κατά το οποίο τα έργα αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια 
επιλογής.
Σκοπός των κριτηρίων επιλογής είναι η κατάταξη των προτάσεων με σειρά 
προτεραιότητας στα πλαίσια των στόχων του ΠΑΑ και της Στρατηγικής Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου.
Με τα κριτήρια που τίθενται, επιτυγχάνεται η στόχευση των Μέτρων στα πλαίσια 
των προτεραιοτήτων της ΕΕ και του ΠΑΑ, η χρηστή διαχείριση των διαθέσιμων 
πόρων, η δίκαιη μεταχείριση των δικαιούχων και η αναλογικότητα του μεγέθους του 
έργου ως προς κόστος και ανάγκες που προτείνονται προς επίλυση.
Τα κριτήρια επιλογής  περιλαμβάνουν τρεις ομάδες κριτηρίων:

• πληρότητα και ποιότητα της πρότασης
•  Ωριμότητας και σκοπιμότητας της πρότασης
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• Διαχειριστικής ικανότητας του Δικαιούχου
Συγκεκριμένα, στο σημείο αυτό ελέγχονται κριτήρια όπως η πληρότητα και η 
σαφήνεια του περιεχομένου πρότασης, η λειτουργικότητα του προτεινόμενου έργου, 
η ωριμότητα του έργου (ύπαρξη θεσμικών αποφάσεων, ολοκλήρωση μελετών, 
έκδοση αδειών, ετοιμασία εγγράφων προσφορών) και η διοικητική ικανότητα του 
Δικαιούχου.
Επίσης ελέγχεται η σκοπιμότητα του έργου δηλαδή κατά πόσο συμβάλλει στην 
επίτευξη του αναμενόμενου αποτελέσματος του Μέτρου και η κρισιμότητα του 
προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπίσει, η καταλληλότητα του σχεδιασμού, 
ο προσδοκώμενος αριθμός ωφελουμένων, οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
από την πραγματοποίηση του, η συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα 
και η βιωσιμότητα των αναμενομένων αποτελεσμάτων του. Τα κριτήρια αυτά αλλά 
και οι σχετικές βαρύτητες τους αντικατοπτρίζουν τα συμπεράσματα της Μελέτης για 
την Στρατηγική Ανάπτυξη της Υπαίθρου.
Κάθε κριτήριο λαμβάνει θετική βαθμολογία. Μια πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει 
θετική βαθμολογία για όλες τις κατηγορίες κριτηρίων. Η κάθε πρόταση θα λαμβάνει 
συνολικό βαθμό ο οποίος θα προκύπτει από το  άθροισμα των βαθμών των 
επιμέρους κατηγοριών και ακολούθως θα γίνεται κατάταξη των προτάσεων ανάλογα 
με τη βαθμολογία.

8.2.5.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates
Το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού 
του έργου με ελάχιστο ποσό τις €200.000 και μέγιστο τα €2.000.000

8.2.5.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.5.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.5.3.1.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.5.3.1.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.5.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Δεν ισχύει.

8.2.5.3.1.11. Information specific to the operation
Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as 
referred to in Article 20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
 

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrastructure for 
investments in broad band and renewable energy
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
 

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of Delegated 
Regulation No 807/2014
Δεν εφαρμόζεται.

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of Delegated 
Regulation (EU) No 807/2014
Δεν εφαρμόζεται

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]
Δεν εφαρμόζεται.
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8.2.5.3.2. 7.3 Ευρυζωνική υποδομή
Sub-measure: 

• 7.3 - support for broadband infrastructure, including its creation, improvement 
and expansion, passive broadband infrastructure and provision of access to 
broadband and public e-government 

8.2.5.3.2.1. Description of the type of operation
Στις αγροτικές περιοχές διαπιστώνεται η ανάγκη για βελτίωση των ικανοτήτων των 
κατοίκων στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Μεγάλη μερίδα 
του αγροτικού πληθυσμού υστερεί στη δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου και 
αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται στην έκθεση της Στατιστικής 
Υπηρεσίας «Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα νοικοκυριά» 
του 2012 παρουσιάζεται αρνητική απόκλιση 10% στο ποσοστό των κατοίκων των 
αγροτικών περιοχών (40% των κατοίκων) σε σχέση με τους κατοίκους των αστικών 
περιοχών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (50% των κατοίκων). Με βάση τα πιο 
πάνω στοιχεία καταδεικνύεται η ανάγκη δημιουργίας υποδομών για εύκολη 
πρόσβαση των κατοίκων των αγροτικών περιοχών στο διαδίκτυο καθώς και την 
ανάγκη για βελτίωση των ικανοτήτων στη χρήση ΤΠΕ.
Μέσω του Καθεστώτος 7.3 θα χρηματοδοτηθούν οι υποδομές για την δημιουργία 
νησίδων ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Στα πλαίσια αυτά θα γίνουν οι 
ανάλογες εγκαταστάσεις (τοπικοί ψηφιακοί διανομείς, διακομιστές και σημειά 
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. Οι νησίδες ελεύθερης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο θα εγκατασταθούν σε κεντρικά σημεία όλων των 
αγροτικών περιοχών της Κύπρου. Οι επιλέξιμες Κοινότητες και Δήμοι αναφέρονται 
στο Παράρτημα VII (εξαιρούνται μόνο οι αστικές περιοχές της Κατηγορίας Α του 
Καταλόγου του Παραρτήματος VII).
Η δράση αφορά την αναβάθμiση του υπάρχουσας υποδομής ευρυζωνικού διαδικτύου 
μέσα από την παροχή ασύρματης πρόσβασης σε κεντρικά σημεία των αγροτικών 
περιοχών. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να χρηματοδοτηθούν εγκαταστάσεις 
σημείων πρόσβασης .   
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 δώσει τη δυνατότητα και στους 
επισκέπτες των αγροτικών περιοχών να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 
συμβάλλοντας έτσι άμεσα στην ανάπτυξη του τουρισμού των περιοχών αυτών.
Για την υλοποίηση του έργου ο Δικαιούχος θα προβεί σε προκήρυξη προσφορών για 
αγορά υπηρεσιών εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού και εγκατάσταση 
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του.
Το Καθεστώς θα συνεισφέρει στην περιοχή εστίασης 6Γ "Ενίσχυση της 
Προσβασιμότητας της χρήσης και της ποιότητας της τεχνολογίας των 
πληροφοριών".
Σημειώνεται ότι οι δράσεις του Καθεστώτος έχουν συμπεριληφθεί τόσο στην 
Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης όσο και στο Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο 
ανάπτυξης για Δήμους και Κοινότητες της Υπαίθρου.
Μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (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. Από την άλλη, μέσω του ΕΓΤΑΑ, όπως 
προαναφέρθηκε πιο πάνω, θα προωθηθεί η εγκατάσταση νησίδων ελέυθερης 
πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές με στόχο την αύξηση του ποσοστού του 
αγροτικού πληθυσμού που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 
 

8.2.5.3.2.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δόσεις σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του έργου 
και σύμφωνα με τη σύμβαση που σύναψε ο Δικαιούχος με τον ανάδοχο/παροχέα του 
έργου/υπηρεσίας. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να καταβάλει προκαταβολή για τα έργα 
σύμφωνα τις πρόνοιες του Άρθρου 63 του ΕΚ 1305/2013.

8.2.5.3.2.3. Links to other legislation
17/02/2006  Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων 
Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος του 
2006 Ν. 12(Ι)/2006, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Κανονισμός 1303/2013

8.2.5.3.2.4. Beneficiaries
Κυβερνητικά Τμήματα, Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και/ή ενώσεις
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8.2.5.3.2.5. Eligible costs
Στο πλαίσιο του Καθεστώτος καλύπτονται ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν 
ανάμεσα σε άλλα:

• μελέτη και κατασκευή/εφαρμογή του έργου
• απαραίτητο εξοπλισμό (πχ. διαμετακομιστές - routers, τοπικός ψηφιακός 

διανομέας, σημεία παρουσίας)
• δημοσιότητα και πληροφόρηση
• Ο ΦΠΑ σε περιπτώσεις που δεν είναι ανακτήσιμος σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία για το ΦΠΑ.
 
 

8.2.5.3.2.6. Eligibility conditions
Τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας τα οποία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για 
την επιλογή των έργων. Εξετάζεται δηλαδή:

• Το παραδεκτό και αποδεκτό της πρότασης καθώς  και η συμβατότητα της με 
εθνικές και κοινοτικές πολιτικές. (δημόσιες συμβάσεις, περιβάλλον, 
απασχόληση των δυο φύλων, την ισότητα και τη μη Διάκριση)

• Η χρήση τυποποιημένων εγγράφων
•  Η εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης και άλλες τυπικές προϋποθέσεις 

υποβολής πρότασης.
• Η επιλεξιμότητα του Δικαιούχου
• Η επιλεξιμότητα της περιοχής παρέμβασης

8.2.5.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Οι προτάσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας προχωρούν στο επόμενο 
στάδιο αξιολόγησης κατά το οποίο τα έργα αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια 
επιλογής.
Σκοπός των κριτηρίων επιλογής είναι η κατάταξη των προτάσεων με σειρά 
προτεραιότητας στα πλαίσια των στόχων του ΠΑΑ και της Στρατηγικής Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου.
Με τα κριτήρια που τίθενται, επιτυγχάνεται η στόχευση των Μέτρων στα πλαίσια 
των προτεραιοτήτων της ΕΕ και του ΠΑΑ, η χρηστή διαχείριση των διαθέσιμων 
πόρων, η δίκαιη μεταχείριση των δικαιούχων και η αναλογικότητα του μεγέθους του 
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έργου ως προς κόστος και ανάγκες που προτείνονται προς επίλυση.
Τα κριτήρια επιλογής  περιλαμβάνουν τρεις ομάδες κριτηρίων:

• Πληρότητα και ποιότητα της πρότασης
•  Ωριμότητας και σκοπιμότητας της πρότασης
• Διαχειριστικής ικανότητας του Δικαιούχου

Συγκεκριμένα, στο σημείο αυτό ελέγχονται κριτήρια όπως η πληρότητα και η 
σαφήνεια του περιεχομένου πρότασης, η λειτουργικότητα του προτεινόμενου έργου, 
η ωριμότητα του έργου (ύπαρξη θεσμικών αποφάσεων, ολοκλήρωση μελετών, 
έκδοση αδειών, ετοιμασία εγγράφων προσφορών) και η διοικητική ικανότητα του 
Δικαιούχου.
Επίσης ελέγχεται η σκοπιμότητα του έργου δηλαδή κατά πόσο συμβάλλει στην 
επίτευξη του αναμενόμενου αποτελέσματος του Μέτρου και η κρισιμότητα του 
προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπίσει, η καταλληλότητα του σχεδιασμού, 
ο προσδοκώμενος αριθμός ωφελουμένων, οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
από την πραγματοποίηση του, η συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα 
και η βιωσιμότητα των αναμενομένων αποτελεσμάτων του. Τα κριτήρια αυτά αλλά 
και οι σχετικές βαρύτητες τους αντικατοπτρίζουν τα συμπεράσματα της Μελέτης για 
την Στρατηγική Ανάπτυξη της Υπαίθρου.
Κάθε κριτήριο λαμβάνει θετική βαθμολογία. Μια πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει 
θετική βαθμολογία για όλες τις κατηγορίες κριτηρίων. Η κάθε πρόταση θα λαμβάνει 
συνολικό βαθμό ο οποίος θα προκύπτει από το  άθροισμα των βαθμών των 
επιμέρους κατηγοριών και ακολούθως θα γίνεται κατάταξη των προτάσεων ανάλογα 
με τη βαθμολογία.

8.2.5.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates
Το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού 
του έργου ο οποίος δεν μπορεί να ξεπερνά τις €600.000.

8.2.5.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.5.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.5.3.2.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.5.3.2.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.5.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Δεν ισχύει.

8.2.5.3.2.11. Information specific to the operation
Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as 
referred to in Article 20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrastructure for 
investments in broad band and renewable energy
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of Delegated 
Regulation No 807/2014
Δεν εφαρμόζεται.

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of Delegated 
Regulation (EU) No 807/2014
Δεν εφαρμόζεται

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]
Δεν εφαρμόζεται.
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8.2.5.3.3. 7.4 Επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό
Sub-measure: 

• 7.4 - support for investments in the setting-up, improvement or expansion of 
local basic services for the rural population including leisure and culture, and the 
related infrastructure

8.2.5.3.3.1. Description of the type of operation
Οι περιοχές της υπαίθρου στερούνται υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα της 
κοινωνικής εξυπηρέτησης, επιμόρφωσης και πολιτισμού.
Ειδικότερα, στον τομέα του πολιτισμού, διαπιστώνεται η ανάγκη διάσωσης και 
διατήρησης πολιτισμικών στοιχείων, παραδόσεων και εθίμων που σταδιακά 
ατονούν, ενώ θα μπορούσαν να αποτελούν στοιχεία τόνωσης της τοπικής 
κοινωνικής ζωής αλλά και πόλο έλξης επισκεπτών.
Στόχος του Καθεστώτος 7.4 είναι η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και η δημιουργία ή αναβάθμιση της κοινωνικής και πολιτιστικής 
υποδομής στις περιοχές παρέμβασης,  με σκοπό την αναζωογόνηση του 
κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος τους, την προσέλκυση επισκεπτών και την 
διατήρηση του πληθυσμού της.
Το Καθεστώς 7.4  καλύπτει τις ακόλουθες επενδύσεις με σκοπό τη δημιουργία, 
βελτίωση ή και επέκταση  υποδομών για στέγαση βασικών υπηρεσιών για τον 
αγροτικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένου πολιτισμού και αναψυχής:

• εγκατάσταση επέκταση, αναβάθμιση κτιρίων/υποδομής για στέγαση βασικών 
υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων Κοινοτικών Αγορών, Κέντρα για Κοινωνικές 
Δραστηριότητες κα)

• πολιτιστικά κέντρα, τα οποία θα φιλοξενούν πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως 
θέατρο, μουσική, δημοτικούς  χορούς, εκθέσεις ζωγραφικής, χειροτεχνίας κ.α.

• δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στις οποίες οι κάτοικοι των κοινοτήτων της 
υπαίθρου θα μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε 
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

• κέντρα ένταξης/ κινητοποίησης ανενεργού πληθυσμού
Το Καθεστώς συνεισφέρει στην περιοχή εστίασης 6Β"Προώθηση της Τοπικής 
Ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές"
Διευκρινίζεται ότι οι δράσεις που καλύπτονται από το Καθεστώς 7.4 δεν είναι επιλέξιμες στα πλαίσια του 
Ευρωπαικού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σημειώνεται επίσης ότι το ΕΤΠΑ θα υλοποιήσει έργα 
υποδομής μόνο στα αστικά κέντρα τα οποία δεν θεωρούνται επιλέξιμα στα πλαίσια του Μέτρου 7. Ως εκ 
τούτου δεν προκύπτει κίνδυνος διπλής χρηματοδότησης.



382

8.2.5.3.3.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε δόσεις ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του 
έργου και σύμφωνα με τη σύμβαση που σύναψε ο δικαιούχος με τον 
ανάδοχο/παροχέα του έργου/υπηρεσίας. Η Αρμόδια Αρχή δυνάται να αποφασίσει 
την καταβολή προκαταβολής στο έργο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 63 του 
ΕΚ 1305/2013.

8.2.5.3.3.3. Links to other legislation
17/02/2006  Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων 
Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος του 
2006 Ν. 12(Ι)/2006, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Κανονισμός1303/2013

8.2.5.3.3.4. Beneficiaries
• Επαρχιακές Διοικήσεις
• Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
• Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

8.2.5.3.3.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του άρθρου 
45 του ΕΚ 1305/2013, του άρθρου 69 του ΕΚ 1303/2013 και του ΕΚ 807/2014
Άμεσες Δαπάνες
Ενδεικτικά οι άμεσες δαπάνες αφορούν τα ακόλουθα:

• Κατασκευή, απόκτηση συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή 
βελτίωση ακίνητης περιουσίας

• Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγοράς νέων μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη παράγραφο 3 σημείο (β) Άρθρο 69 του ΕΚ 1303/2013 
η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης δεν θα υπερβαίνει το 10% των 
συνολικών επιλέξιμων δαπανών.
Σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν είναι επιλέξιμες άλλες δαπάνες που 
συνδέονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους 
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του εκμισθωτή, τα έξοδα αναχρηματοδότησης των τόκων, τα γενικά έξοδα και τα 
ασφάλιστρα.
Τονίζεται ότι οι δαπάνες που συνδέονται με την αγορά ή χρηματοδοτική 
μίσθωση ακίνητης περιουσίας, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού  είναι 
επιλέξιμες μόνον όταν πραγματοποιηθούν από τον δικαιούχο και όχι από τους 
υπεργολάβους του δικαιούχου.
Γενικές Δαπάνες 
Ενδεικτικά οι γενικές δαπάνες αφορούν τα ακόλουθα:

• Έξοδα αμοιβών συμβούλων (άρθρο 45 (γ) ΕΚ 1305/2013)
• Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας.Οι δαπάνες αφορούν  έξοδα 

προβολής και  διαφήμισης, δημοσίευσης αγγελιών και ανακοινώσεων, 
όταν αποδεικνύεται από το Δικαιούχο ότι συνδέονται αποκλειστικά με το 
συγχρηματοδοτούμενο έργο και τις υποχρεώσεις του Δικαιούχου για 
γνωστοποίηση του ρόλου του έργου στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ , 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙ του  ΕΕ 1303/2013

Οι Γενικές Δαπάνες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού 
προϋπολογισμού του έργου.
Ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη σε περιπτώσεις που δεν είναι ανακτήσιμος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για το ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι έξοδα λειτουργίας των έργων που θα χρηματοδοτηθούν δεν είναι 
επιλέξιμα.

 

8.2.5.3.3.6. Eligibility conditions
Τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας τα οποία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για 
την επιλογή των έργων. Εξετάζεται δηλαδή:

• Το παραδεκτό και αποδεκτό της πρότασης καθώς  και η συμβατότητα της με 
εθνικές και κοινοτικές πολιτικές. (δημόσιες συμβάσεις, περιβάλλον, 
απασχόληση των δυο φύλων, την ισότητα και τη μη Διάκριση)

• Η χρήση τυποποιημένων εγγράφων
•  Η εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης και άλλες τυπικές προϋποθέσεις 

υποβολής πρότασης.
• Η επιλεξιμότητα του Δικαιούχου
• Η επιλεξιμότητα της περιοχής παρέμβασης

Η τήρηση του κατώτατου και ανώτερου ορίου προϋπολογισμού του έργου.
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8.2.5.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Οι προτάσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας προχωρούν στο επόμενο 
στάδιο αξιολόγησης κατά το οποίο τα έργα αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια 
επιλογής.
Σκοπός των κριτηρίων επιλογής είναι η κατάταξη των προτάσεων με σειρά 
προτεραιότητας στα πλαίσια των στόχων του ΠΑΑ και της Στρατηγικής Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου.
Με τα κριτήρια που τίθενται, επιτυγχάνεται η στόχευση των Μέτρων στα πλαίσια 
των προτεραιοτήτων της ΕΕ και του ΠΑΑ, η χρηστή διαχείριση των διαθέσιμων 
πόρων, η δίκαιη μεταχείριση των δικαιούχων και η αναλογικότητα του μεγέθους του 
έργου ως προς κόστος και ανάγκες που προτείνονται προς επίλυση.
Τα κριτήρια επιλογής  περιλαμβάνουν τρεις ομάδες κριτηρίων:

• Πληρότητα και ποιότητα της πρότασης
•  Ωριμότητας και σκοπιμότητας της πρότασης
• Διαχειριστικής ικανότητας του Δικαιούχου

Συγκεκριμένα, στο σημείο αυτό ελέγχονται κριτήρια όπως η πληρότητα και η 
σαφήνεια του περιεχομένου πρότασης, η λειτουργικότητα του προτεινόμενου έργου, 
η ωριμότητα του έργου (ύπαρξη θεσμικών αποφάσεων, ολοκλήρωση μελετών, 
έκδοση αδειών, ετοιμασία εγγράφων προσφορών) και η διοικητική ικανότητα του 
Δικαιούχου.
Επίσης ελέγχεται η σκοπιμότητα του έργου δηλαδή κατά πόσο συμβάλλει στην 
επίτευξη του αναμενόμενου αποτελέσματος του Μέτρου και η κρισιμότητα του 
προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπίσει, η καταλληλότητα του σχεδιασμού, 
ο προσδοκώμενος αριθμός ωφελουμένων, οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
από την πραγματοποίηση του, η συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα 
και η βιωσιμότητα των αναμενομένων αποτελεσμάτων του. Τα κριτήρια αυτά αλλά 
και οι σχετικές βαρύτητες τους αντικατοπτρίζουν τα συμπεράσματα της Μελέτης για 
την Στρατηγική Ανάπτυξη της Υπαίθρου.
Κάθε κριτήριο λαμβάνει θετική βαθμολογία. Μια πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει 
θετική βαθμολογία για όλες τις κατηγορίες κριτηρίων. Η κάθε πρόταση θα λαμβάνει 
συνολικό βαθμό ο οποίος θα προκύπτει από το  άθροισμα των βαθμών των 
επιμέρους κατηγοριών και ακολούθως θα γίνεται κατάταξη των προτάσεων ανάλογα 
με τη βαθμολογία.

8.2.5.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates
Το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού 



385

του έργου με ελάχιστο ποσό τις €200.000 και μέγιστο το €2.000.000.

8.2.5.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.5.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.5.3.3.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.5.3.3.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.5.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Δεν ισχύει.

8.2.5.3.3.11. Information specific to the operation
Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as 
referred to in Article 20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrastructure for 
investments in broad band and renewable energy
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of Delegated 
Regulation No 807/2014
Δεν εφαρμόζεται.
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The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of Delegated 
Regulation (EU) No 807/2014
Δεν εφαρμόζεται.

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]
Δεν εφαρμόζεται.
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8.2.5.3.4. 7.5 Επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας
Sub-measure: 

• 7.5 - support for investments for public use in recreational infrastructure, tourist 
information and small scale tourism infrastructure

8.2.5.3.4.1. Description of the type of operation
Η αποψίλωση του πληθυσμού στις περιοχές της υπαίθρου λόγω της γήρανσης του 
αγροτικού πληθυσμού και της απροθυμίας των νέων να εγκατασταθούν σε αυτές, 
είναι ένα από τα σοβαρά προβλήματα που οδηγούν στην εγκατάλειψη τους.
Το Καθεστώς αυτό αποτελεί κίνητρο για νέες δραστηριότητες που θα 
αναζωογονήσουν την οικονομία των περιοχών αυτών, θα τις καταστήσουν πιο 
ελκυστικές και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.
Συγκεκριμένα, αφορά κυρίως στη στήριξη και ενθάρρυνση των δημόσιων 
επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού της Υπαίθρου, μέσω της υλοποίησης έργων 
υποδομής και δράσεων υποστηρικτικών του αγροτουρισμού σε δήμους/κοινότητες 
της υπαίθρου, στοχεύοντας στην προώθηση ήπιας τουριστικής ανάπτυξης ως κύρια 
διέξοδο οικονομικής διαφοροποίησης.
Η ενθάρρυνση των αγροτών για δραστηριοποίηση σε μια ήπιας μορφής τουριστική 
δραστηριότητα είναι ένας ουσιαστικός τρόπος αύξησης του αγροτικού κατά κεφαλήν 
εισοδήματος με σκοπό την αντιμετώπιση της αποψίλωσης του πληθυσμού, αφού οι 
νέοι, οι αγρότες και γενικά οι κάτοικοι των οικονομικά ασθενέστερων και 
μειονεκτικών περιοχών της υπαίθρου, θα μπορούν να βρουν πρόσθετους τρόπους 
απασχόλησης.
Επίσης, μέσω της υλοποίησης έργων για την  ανάδειξη των αξιόλογων 
περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στοιχείων της υπαίθρου και η βιώσιμη 
αξιοποίηση του φυσικού, ιστορικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος θα προσελκύσει 
νέους επισκέπτες και θα αυξήσει τα εισοδήματα της υπαίθρου.
Επιπρόσθετα, μέσω του Καθεστώτος αυτού ενθαρρύνεται η συνέχιση του 
εμπλουτισμού του Αγροτουριστικού Πακέτου με ποικίλες δραστηριότητες όπως την 
πεζοπορία, την ορειβασία, την ποδηλασία, την ιππασία και άλλες μορφές 
εναλλακτικού αθλητισμού, οι οποίες συμβάλλουν στην ενθάρρυνση της διαμονής των 
επισκεπτών στην ύπαιθρο.
Ιδιαίτερη σημασία για τον αγροτουρισμό έχουν οι δραστηριότητες που αξιοποιούν 
τα πολιτιστικά, θρησκευτικά, λαογραφικά, αρχιτεκτονικά και γαστρονομικά στοιχεία 
της κάθε περιοχής.  Η αξιοποίηση της δυνατότητας  επίσκεψης και ξενάγησης σε 
παλιά μοναστήρια, εκκλησίες, γεφύρια, οινοποιεία, τυροκομία,  εργαστήρια 
χειροτεχνίας, η συμμετοχή σε πανηγύρια και τοπικές γιορτές, π.χ. στο μάζεμα της 
ελιάς ή στον τρύγο, ακόμα και τα μαθήματα τοπικής κουζίνας, μπορούν να 
προσδώσουν στον Αγροτουρισμό την ξεχωριστή τοπική ταυτότητα και να 
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αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπαίθρου.
Επίσης επιδιώκεται η δημιουργία και διατήρηση ενός ρεύματος επισκεπτών και 
περιηγητών ειδικού ενδιαφέροντος. Ο  Αγροτουρισμός αποτελεί για τους επισκέπτες 
ευκαιρία για ποιοτική φιλοξενία σε ένα λιτό περιβάλλον τοπικού χαρακτήρα αλλά 
και ευκαιρία επαφής του επισκέπτη με την αγροτική ζωή, τις καλλιέργειες, τις 
αγροτικές εργασίες, τη φύση, τη χλωρίδα και την πανίδα, αλλά και τα ήθη και έθιμα 
μιας περιοχής που αναβιώνουν με αυθεντικό τρόπο.
Στόχος του Καθεστώτος 7.5 είναι επίσης και η ενίσχυση της προώθησης και 
πώλησης των τοπικών προϊόντων. Η γνωριμία και εξοικείωση των περιηγητών με 
τα τοπικά προϊόντα και τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και προώθησής τους, 
μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση των εισοδημάτων του 
αγροτικού πληθυσμού.
Τέλος, επιδιώκεται η συμπληρωματικότητα και η βελτίωση της βιωσιμότητας και 
αποτελεσματικότητας των επενδυτικών προγραμμάτων και δράσεων που 
υλοποιούνται γενικά με επίκεντρο τον Αγροτουρισμό.
Στα πλαίσια του Καθεστώτος αυτού μπορούν να υλοποιηθούν οι ακόλουθες 
κατηγορίες έργων ή δράσεων (ή και συνδυασμός τους) όπως για παράδειγμα:

1. Σημάνσεις/ Θεματικές Διαδρομές

Σ’ αυτή την κατηγορία υλοποιούνται έργα τουριστικού ενδιαφέροντος, τα οποία θα 
συνδέουν σημεία του ιδίου ή συναφούς θέματος με διάφορους τρόπους όπως για 
παράδειγμα:

• θρησκευτικές διαδρομές, οι οποίες θα ακολουθούν τα σημαντικότερα 
θρησκευτικά μνημεία της ευρύτερης περιοχής, όπως εκκλησίες και μοναστήρια 
μεγάλης θρησκευτικής και αρχαιολογικής αξίας.

• ιστορικές διαδρομές οι οποίες θα περιλαμβάνουν σειρά από τοποθεσίες και 
μνημεία ιστορικής σημασίας καθώς και θεματικά μουσεία της ευρύτερης 
περιοχής.

• ιαματικές διαδρομές οι οποίες θα απευθύνονται σε περιηγητές που 
ενδιαφέρονται να επισκεφθούν τα Ιαματικά Λουτρά ή άλλες θεραπευτικές 
μονάδες της περιοχής

• ποδηλατικές διαδρομές και άλλες μορφές εναλλακτικού αθλητισμού οι οποίες 
θα παρέχουν στον επισκέπτη τη δυνατότητα να ασχοληθεί, σε ένα εξαίρετο 
φυσικό περιβάλλον, με διάφορα είδη εναλλακτικού αθλητισμού όπως 
ποδηλασία, σκοποβολή, τοξοβολία, πεζοπορία, ορειβασία, ιππασία, κλπ, τα 
οποία σχετίζονται με τη μορφολογία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
περιοχής.

• πολιτιστικές διαδρομές η οποίες θα καλύπτουν τις σημαντικότερες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις σε περιοχές της υπαίθρου και θα μπορούν να 
σχετίζονται από πλευράς αντικειμένου, με κάποια θρησκευτική και ιστορική 
διαδρομή.

• μονοπάτια γνωριμίας  με τα τοπικά προϊόντα μέσα από τα οποία ο 
επισκέπτης γνωρίζει τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα της περιοχής και 
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εξοικειώνεται με τα στάδια παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων, όπως το 
χαλούμι, τα γλυκά του κουταλιού, κ.α.

2. Ανέγερση και Αναβάθμιση Κέντρων Τουριστικής Ενημέρωσης 

Στα πλαίσια της κατηγορίας αυτής μπορούν να υλοποιηθούν έργα που αφορούν σε 
κέντρα πληροφόρησης των περιηγητών για πολιτιστικά θέματα της περιοχής.
Στα κέντρα αυτά θα απασχολείται εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο θα παρέχει 
στους επισκέπτες προφορικές πληροφορίες για το πολιτιστικό περιβάλλον και για 
σημεία αξιόλογης ιστορικής αξίας καθώς και έντυπο ενημερωτικό υλικό. 
Ενθαρρύνεται η εγκατάσταση συστημάτων Διαδραστικών Οθονών Πληροφόρησης, 
δημιουργία διαδραστικών χαρτών, ιστοσελίδων, γενικά η χρήση νέας τεχνολογίας 
και μοντέρνων μεθόδων πληροφόρησης των επισκεπτών.
Επίσης θα μπορούν να φιλοξενούνται εκθέματα (είτε μόνιμα, είτε επί προσωρινής 
βάσης), να διοργανώνονται προβολές εκπαιδευτικού περιεχομένου με οπτικό-
ακουστικό υλικό και να διανέμεται έντυπο ενημερωτικό υλικό. Με τον τρόπο αυτό, τα 
κέντρα θα αποτελούν αφετηρία για μία ξενάγηση στην κοινότητα ή σε ένα σύνολο 
κοινοτήτων.

• Ανέγερση τουριστικών καταφυγίων /κιόσκια
Στα πλαίσια της κατηγορίας αυτής μπορούν να ανεγερθούν ή να 
αξιοποιηθούν/αναβαθμιστούν υφιστάμενες υποδομές για τη δημιουργία σταθμών 
σύντομης παραμονής τουριστών, με σκοπό την προστασία τους από τις καιρικές 
συνθήκες τη δυνατότητα χρήσης δημοσίων υπηρεσιών όπως τουαλέτες, την 
προσφορά πόσιμου νερού κτλ, αλλά και την αξιοποίηση της θέας.
Το Καθεστώς συνεισφέρει στην περιοχή εστίασης 6Β "Προώθηση της Τοπικής 
Ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές".

8.2.5.3.4.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε δόσεις ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του 
έργου και σύμφωνα με τη σύμβαση που σύναψε ο δικαιούχος με τον 
ανάδοχο/παροχέα του έργου/υπηρεσίας. Η Αρμόδια Αρχή δυνάται να αποφασίσει 
την καταβολή προκαταβολής στο έργο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 63 του 
ΕΚ 1305/2013.

8.2.5.3.4.3. Links to other legislation
17/02/2006  Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων 
Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος του 
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2006 Ν. 12(Ι)/2006, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1303/2013

8.2.5.3.4.4. Beneficiaries
• Επαρχιακές Διοικήσεις
• ΚΟΤ
• Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

 

8.2.5.3.4.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του άρθρου 
45 του ΕΚ 1305/2013, του άρθρου 69 του ΕΚ 1303/2013 και του ΕΚ 807/2014
Άμεσες Δαπάνες
Ενδεικτικά οι άμεσες δαπάνες αφορούν τα ακόλουθα:

• Κατασκευή, απόκτηση συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή 
βελτίωση ακίνητης περιουσίας

• Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγοράς νέων μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη παράγραφο 3 σημείο (β) Άρθρο 69 του ΕΚ 1303/2013 
η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης δεν θα υπερβαίνει το 10% των 
συνολικών επιλέξιμων δαπανών.
Σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν είναι επιλέξιμες άλλες δαπάνες που 
συνδέονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους 
του εκμισθωτή, τα έξοδα αναχρηματοδότησης των τόκων, τα γενικά έξοδα και τα 
ασφάλιστρα.
Τονίζεται ότι οι δαπάνες που συνδέονται με την αγορά ή χρηματοδοτική 
μίσθωση ακίνητης περιουσίας, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού  είναι 
επιλέξιμες μόνον όταν πραγματοποιηθούν από τον δικαιούχο και όχι από τους 
υπεργολάβους του δικαιούχου
Γενικές Δαπάνες 
Ενδεικτικά οι γενικές δαπάνες αφορούν τα ακόλουθα:
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• Έξοδα αμοιβών συμβούλων (άρθρο 45 (γ) ΕΚ 1305/2013)
• Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας.Οι δαπάνες αφορούν  έξοδα 

προβολής και  διαφήμισης, δημοσίευσης αγγελιών και ανακοινώσεων, 
όταν αποδεικνύεται από το Δικαιούχο ότι συνδέονται αποκλειστικά με το 
συγχρηματοδοτούμενο έργο και τις υποχρεώσεις του Δικαιούχου για 
γνωστοποίηση του ρόλου του έργου στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ , 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙ του  ΕΕ 1303/2013

Οι Γενικές Δαπάνες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού 
προϋπολογισμού του έργου.
Ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη σε περιπτώσεις που δεν είναι ανακτήσιμος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για το ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι έξοδα λειτουργίας των έργων που θα χρηματοδοτηθούν δεν είναι 
επιλέξιμα.

 

8.2.5.3.4.6. Eligibility conditions
Τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας τα οποία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για 
την επιλογή των έργων. Εξετάζεται δηλαδή:

• Το παραδεκτό και αποδεκτό της πρότασης καθώς  και η συμβατότητα της με 
εθνικές και κοινοτικές πολιτικές. (δημόσιες συμβάσεις, περιβάλλον, 
απασχόληση των δυο φύλων, την ισότητα και τη μη Διάκριση)

• Η χρήση τυποποιημένων εγγράφων
•  Η εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης και άλλες τυπικές προϋποθέσεις 

υποβολής πρότασης.
• Η επιλεξιμότητα του Δικαιούχου
• Η επιλεξιμότητα της περιοχής παρέμβασης

Η τήρηση του κατώτατου και ανώτερου ορίου προϋπολογισμού του έργου.

8.2.5.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Οι προτάσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας προχωρούν στο επόμενο 
στάδιο αξιολόγησης κατά το οποίο τα έργα αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια 
επιλογής.
Σκοπός των κριτηρίων επιλογής είναι η κατάταξη των προτάσεων με σειρά 
προτεραιότητας στα πλαίσια των στόχων του ΠΑΑ και της Στρατηγικής Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου.
Με τα κριτήρια που τίθενται, επιτυγχάνεται η στόχευση των Μέτρων στα πλαίσια 
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των προτεραιοτήτων της ΕΕ και του ΠΑΑ, η χρηστή διαχείριση των διαθέσιμων 
πόρων, η δίκαιη μεταχείριση των δικαιούχων και η αναλογικότητα του μεγέθους του 
έργου ως προς κόστος και ανάγκες που προτείνονται προς επίλυση.
Τα κριτήρια επιλογής  περιλαμβάνουν τρεις ομάδες κριτηρίων:

• Πληρότητα και ποιότητα της πρότασης
•  Ωριμότητας και σκοπιμότητας της πρότασης
• Διαχειριστικής ικανότητας του Δικαιούχου

Συγκεκριμένα, στο σημείο αυτό ελέγχονται κριτήρια όπως η πληρότητα και η 
σαφήνεια του περιεχομένου πρότασης, η λειτουργικότητα του προτεινόμενου έργου, 
η ωριμότητα του έργου (ύπαρξη θεσμικών αποφάσεων, ολοκλήρωση μελετών, 
έκδοση αδειών, ετοιμασία εγγράφων προσφορών) και η διοικητική ικανότητα του 
Δικαιούχου
Επίσης ελέγχεται η σκοπιμότητα του έργου δηλαδή κατά πόσο συμβάλλει στην 
επίτευξη του αναμενόμενου αποτελέσματος του Μέτρου και η κρισιμότητα του 
προβλήματος που προτείνεται να αντιμετωπίσει, η καταλληλότητα του σχεδιασμού, 
ο προσδοκώμενος αριθμός ωφελουμένων, οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
από την πραγματοποίηση του, η συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα 
και η βιωσιμότητα των αναμενομένων αποτελεσμάτων του. Τα κριτήρια αυτά αλλά 
και οι σχετικές βαρύτητες τους αντικατοπτρίζουν τα συμπεράσματα της Μελέτης για 
την Στρατηγική Ανάπτυξη της Υπαίθρου.
Κάθε κριτήριο λαμβάνει θετική βαθμολογία. Μια πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει 
θετική βαθμολογία για όλες τις κατηγορίες κριτηρίων. Η κάθε πρόταση θα λαμβάνει 
συνολικό βαθμό ο οποίος θα προκύπτει από το  άθροισμα των βαθμών των 
επιμέρους κατηγοριών και ακολούθως θα γίνεται κατάταξη των προτάσεων ανάλογα 
με τη βαθμολογία.

8.2.5.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates
Το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού 
του έργου, με ελάχιστο ποσό τις €200.000 και μέγιστο τις €500.000.

8.2.5.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.5.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.5.3.4.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.5.3.4.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.5.3.4.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Δεν ισχύει.

8.2.5.3.4.11. Information specific to the operation
Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as 
referred to in Article 20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrastructure for 
investments in broad band and renewable energy
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of Delegated 
Regulation No 807/2014
Δεν εφαρμόζεται.

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of Delegated 
Regulation (EU) No 807/2014
Δεν εφαρμόζεται.

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]
Δεν εφαρμόζεται.
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8.2.5.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.5.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Μπορούμε να διαχωρίσουμε τους κίνδυνους που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε 
ανάλογα με την πηγή τους, σε κίνδυνους που προέρχονται από τη συμπεριφορά του 
ίδιου του αιτητή και σε κίνδυνους που προέρχονται από τον τρόπο διαχείρισης του 
Μέτρου.
Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τη συμπεριφορά του αιτητή, 
μπορούμε να αναφέρουμε τους εξής:

1. λανθασμένη συμπλήρωση αιτήματος πληρωμής
2. προσκόμιση ακατάλληλων/μη αποδεκτών δικαιολογητικών πληρωμής

Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τον τρόπο διαχείρισης του 
Μέτρου, μπορούμε να αναφέρουμε τους εξής:

1. μη κατανόηση συγκεκριμένων προνοιών των κανονισμών
2. εφαρμογή πολύπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών

8.2.5.4.2. Mitigating actions

Τα μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση των κινδύνων χωρίζονται και αυτά 
ανάλογα με την κατηγορία του κινδύνου, όπως αυτοί περιγράφηκαν πιο πάνω.
Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τη συμπεριφορά του αιτητή:

1. ενδελεχής ενημέρωση και πληροφόρηση του αιτητή για τους όρους και τα 
κριτήρια του Μέτρου. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στο να γίνουν 
απόλυτα κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή τους 
στο Μέτρο καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.

2. σαφείς οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτημάτων 
πληρωμής και των δικαιολογητικών που πρέπει να επισυνάπτουν.

Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τον τρόπο διαχείρισης του 
Μέτρου:

1. εκπαίδευση των εμπλεκομένων και πολύ καλή κατανόηση των σχετικών 
κανονισμών που διέπουν το Μέτρο.

2. προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών.
3. ενημέρωση και κατάλληλη προετοιμασία των πληροφοριακών συστημάτων 

διαχείρισης του Μέτρου.
4. εκπαίδευση των εμπλεκομένων και πολύ καλή επεξήγηση των δικαιολογητικών 
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που πρέπει να επισυνάπτονται μαζί με το αίτημα πληρωμής.

8.2.5.4.3. Overall assessment of the measure

Γενικά στο αντίστοιχο επενδυτικό Μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2007 – 2013 δεν έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Σημειώνεται ότι γίνονται 
επιτόπιοι έλεγχοι στο 100% πριν από οποιαδήποτε πληρωμή. Το γεγονός αυτό, 
πέραν των άλλων θετικών, οδηγεί και τους συμμετέχοντες στην ανάγκη τήρησης των 
προνοιών των μέτρων.
Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά την εφαρμογή  του 
αντίστοιχου επενδυτικού Μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 
2013 ήταν:

1. καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του μηχανογραφικού συστήματος που 
οδήγησαν σε καθυστερήσεις στην πορεία επεξεργασίας των αιτήσεων.

2. δυσκολίες από τον αιτητή στην κατανόηση του ορθού τρόπου συμπλήρωσης 
του αιτήματος πληρωμής και στην επισύναψη των απαραίτητων 
δικαιολογητικών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ελέγχων της 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και τα μέτρα που θα ληφθούν για την 
μείωση τους την νέα προγραμματική περίοδο, θεωρούμε ότι έχουν παρθεί όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή των σφαλμάτων. 

8.2.5.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν ισχύει.

8.2.5.6. Information specific to the measure

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as 
referred to in Article 20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013
Ο ορισμός "Υποδομή Μικρής Κλίμακας" αναφέρεται σε έργα υποδομής/παρεμβάσεις 
των οποίων το συνολικό κόστος  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ δεν ξεπερνά τα 
2.000.000.
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If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrastructure for 
investments in broad band and renewable energy

 

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of Delegated 
Regulation No 807/2014
Δεν εφαρμόζεται.
 

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of Delegated 
Regulation (EU) No 807/2014
Δεν εφαρμόζεται

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]
Δεν εφαρμόζεται.
 

8.2.5.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.6. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of 
forests (art 21-26)
8.2.6.1. Legal basis

Το Μέτρο 8 διέπεται από:
Τα Άρθρα 21 (α), (γ) και (δ), 22, 24 και 25 του Κανονισμού 1305/2013
Τα  Παραρτήματα I, IV και V του Εκτελεστικού Κανονισμού 808/2014
Το Άρθρο 6 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού 807/2014
Τα Άρθρα 32, 34 και 35 του Κανονισμού 702/2014
Τα Άρθρα 67, 72, 91 και 92 του Κανονισμού 1306/2013
Τα Άρθρα 32 και 46 του Κανονισμού 1307/2013.

8.2.6.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Διατήρηση και Ενίσχυση των Δασικών Εκτάσεων
Τα δάση και οι δασώδεις περιοχές καταλαμβάνουν το 42% της ολικής έκτασης της 
Κύπρου (386.166 ha), αποτελούν σημαντικό φυσικό πόρο και προσφέρουν πολλά 
αγαθά και υπηρεσίες στον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα. Περίπου 
το ένα πέμπτο της Κύπρου (18,7 % ή 172.709 ha) καλύπτεται σήμερα από ψηλά δάση 
που στο μεγαλύτερο τους μέρος είναι φυσικά και χαρακτηρίζονται από ψηλό βαθμό 
βιοποικιλότητας και σταθερότητας. Η προστασία, η σωστή διαχείριση και η 
επέκτασή τους αποτελούν πρωταρχικό μέλημα του Τμήματος Δασών.
Τα δάση της Κύπρου δέχονται πιέσεις από διάφορες κατευθύνσεις, ενώ 
αντιμετωπίζουν συνεχώς νέες προκλήσεις, ως αποτέλεσμα των μεταβαλλόμενων 
αναγκών και απαιτήσεων της κοινωνίας και τούτο λόγω των συντελούμενων 
μεταβολών τόσο στο τοπικό όσο και στο παγκόσμιο επίπεδο. Εκτός από τις δασικές 
πυρκαγιές και τους διάφορους άλλους κινδύνους από βιοτικούς και αβιοτικούς 
παράγοντες, η μεγαλύτερη πίεση προέρχεται από την ανάπτυξη και ειδικά από την 
τουριστική και οικιστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη για βιομηχανικούς σκοπούς 
(λατομεία, αιολικά πάρκα) και κατασκευή έργων υποδομής.
Τα δάση της Κύπρου, παρά τις αρνητικές επιδράσεις που δέχονται από την 
ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή, έχουν να διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο 
στην προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, στην προστασία των εδαφών 
από τη διάβρωση, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ερημοποίησης, στη 
βελτίωση και προστασία των υδάτινων πόρων, στη βελτίωση του περιβάλλοντος και 
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στον περιορισμό των κλιματικών αλλαγών.
Σε περιοχές εκτός των κρατικών δασών, όπου η άσκηση της δασοπονίας είναι 
ανύπαρκτη, παρουσιάζονται διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα. Παράλληλα, 
αρκετές γεωργικές εκτάσεις έχουν εγκαταλειφθεί ή αναμένεται να εγκαταλειφθούν 
λόγω της χαμηλής οικονομικής τους απόδοσης καθώς και της μαζικής μετακίνησης 
πληθυσμού από την ύπαιθρο στις πόλεις. Στις περιοχές αυτές η διαχείριση είναι 
σχεδόν ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται διάφορα περιβαλλοντικά 
προβλήματα όπως πυρκαγιές, διάβρωση, υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κ.λ.π.
Το Μέτρο αποσκοπεί στη δημιουργία δασών και δασωδών εκτάσεων σε γεωργικές 
και μη γεωργικές γαίες αγροτικών περιοχών και αναμένεται να συμβάλει στη 
βελτίωση/προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην αύξηση των δασικών 
εκτάσεων και στη διατήρηση/ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Παράλληλα θα 
εξασφαλίσει συμπληρωματικό εισόδημα στους δικαιούχους μέσα από την προσφορά 
εναλλακτικού τρόπου χρήσης της γης τους. Το Μέτρο θα συμβάλει στο μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής με τη δέσμευση άνθρακα στις νεοϊδρυθείσες δασοσυστάδες και 
την προσαρμογή των οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή με τη χρησιμοποίηση 
κατάλληλων φυτικών ειδών στις δασώσεις.
Προστασία των δασών από τις πυρκαγιές
Η προστασία των δασών από τις πυρκαγιές αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους στόχους της Εθνικής Δασικής Πολιτικής. Οι δασικές πυρκαγιές οι 
οποίες ευνοούνται λόγω του μεσογειακού κλίματος, της ξηροφυτικής βλάστησης και 
του έντονου ανάγλυφου συνιστούν το μεγαλύτερο κίνδυνο για τα κυπριακά δάση 
αφού απειλούν την ίδια την ύπαρξή τους. Η φύση των κυπριακών δασών σε 
συνδυασμό με την εγκατάλειψη της υπαίθρου και την κλιματική αλλαγή, συμβάλλουν 
στην αύξηση των δασικών πυρκαγιών. Εφαρμόζεται έναν ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης δασικών πυρκαγιών, το οποίο περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες: την 
πρόληψη, την ανίχνευση και την κατάσβεση. Η προστασία των δασών από τις 
πυρκαγιές επιβάλλει τη συνεχή αναβάθμιση και ενίσχυση του υφιστάμενου 
συστήματος διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 
ύπαρξη των δασών στο διηνεκές.
Το Μέτρο αποσκοπεί στη δημιουργία ή / και βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος 
προστασίας των δασών και δασωδών εκτάσεων από τις πυρκαγιές και στην  
αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, στην προστασία του 
εδάφους από τη διάβρωση και στην επανεγκατάσταση του δάσους ή της δασώδους 
βλάστησης.
Η εφαρμογή του Μέτρου θα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων που 
περιγράφονται στις προτεραιότητες 4α, 4β,  4γ και 5ε. Πιο συγκεκριμένα, θα 
καλύπτει στόχους που αφορούν την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, περιοχών υψηλής φυσικής 
αξίας και ευρωπαϊκών τοπίων (4α), τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων(4β), 
την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους, τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους 
(4γ) και την προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα 
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στη δασοκομία (5ε).
Ενίσχυση της Δασικής Αναψυχής
Τα δάση και οι δασώδεις περιοχές, λόγω της ελεύθερης πρόσβασης και των 
μοναδικών αισθητικών αξιών, κατέχουν κεντρική θέση στην παροχή ευκαιριών 
υπαίθριας αναψυχής. Η οικονομική αξία της προσφοράς δασικής αναψυχής και 
δασοτουρισμού είναι πολλαπλάσια από την αξία των εμπορεύσιμων δασικών 
προϊόντων στην Κύπρο.
Το Μέτρο αποσκοπεί στη δημιουργία και αναβάθμιση μικρής κλίμακας υποδομών, οι 
οποίες θα βελτιώνουν και θα αναβαθμίζουν τον κοινωνικό ρόλο των δασών και 
ειδικότερα τις υπηρεσίες της δασικής αναψυχής και του δασοτουρισμού. 
Συγκεκριμένα στοχεύει στην ενδυνάμωση των δεσμών του ανθρώπου με το δάσος και 
τη διαχείριση των κινήσεών του στα δάση, μέσω της βελτίωσης του δικτύου 
υποδομών αναψυχής και επιμόρφωσης.
Το Μέτρο θα ικανοποιήσει τις αυξανόμενες ανάγκες στους τομείς της υπαίθριας 
αναψυχής, διατήρησης και προστασίας της φύσης, διαμέσου ενός ορθολογιστικού 
πλαισίου ανάπτυξης. Θα αποτελέσει μοχλό τοπικής ανάπτυξης σε ορεινές 
κοινότητες οι οποίες δια μέσου των υποδομών αναψυχής πλησίον ή/και εντός των 
κοινοτικών ορίων τους, θα προσελκύουν κυρίως οργανωμένα σύνολα επισκεπτών, 
ενισχύοντας έτσι την τοπική οικονομία.
Η σωστή διαχείριση των δραστηριοτήτων δασικής αναψυχής και η παράλληλη 
περιβαλλοντική επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, θα μειώσει τον 
αυξανόμενο (λόγω κλιματικής αλλαγής) κίνδυνο έκρηξης πυρκαγιών και 
απελευθέρωσης του αποθηκευμένου άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Προστασία της βιοποικιλότητας στα δάση και στις δασώδεις εκτάσεις
Τα κυπριακά δάση και οι δασώδεις εκτάσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη 
βιοποικιλότητα. Η βιοποικιλότητα απειλείται κυρίως από τις πυρκαγιές, την 
υπέρμετρη ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή, την υπερβόσκηση και τη μη προσεγμένη 
μετακίνηση του γενετικού υλικού από μια περιοχή σε άλλη. Στόχος της Δασικής 
Πολιτικής είναι να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η βιοποικιλότητα και η πολυμορφία 
των δασών και των δασωδών εκτάσεων, με έμφαση στα προστατευόμενα, ενδημικά 
και μεσογειακά στοιχεία, καταβάλλοντας προσπάθεια για ανάσχεση της περαιτέρω 
συρρίκνωσης των απειλούμενων στοιχείων και ει δυνατόν την επέκτασή τους.
Η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, μπορεί 
να αντιμετωπιστεί μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και ενέργειες σε συνδυασμό 
με την ενεργό συμμετοχή και τη συμπαράσταση της κοινωνίας των πολιτών.
Το Μέτρο στοχεύει στην αφαίρεση ξενικών χωροκατακτητικών ειδών που 
αλλοιώνουν τα φυσικά οικοσυστήματα και στη δημιουργία υποδομών μικρής 
κλίμακας για ενίσχυση βιοτικών στοιχείων της φύσης (μικροπεριβάλλοντων / 
ενδιαιτημάτων).
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Το Μέτρο “Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της 
βιωσιμότητας των δασών” περιλαμβάνει τα 4 πιο κάτω Καθεστώτα:
Καθεστώς 8.1: Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων
Καθεστώς 8.3: Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών 
καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
Καθεστώς 8.4: Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 
φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
Καθεστώς 8.5: Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την 
περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων.
Για τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των δασών, όπως ορίστηκε στην 
υπουργική διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη το 1993, για όλες 
τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες ξεπερνούν τα 100 εκτάρια, η παροχή της στήριξης θα 
προϋποθέτει την παρουσίαση συναφών πληροφοριών από δασικό διαχειριστικό 
σχέδιο η ισοδύναμο μέσο. Συναφείς πληροφορίες από την Εθνική Δασική Πολιτική ή 
το Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα σχετικά με την αειφόρο διαχείριση των δασών που 
αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιοχές, θα θεωρούνται ισοδύναμα μέσα με τις 
αναφορές στα δασικά διαχειριστικά σχέδια.
Για όλες τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες είναι κάτω από 100 εκταρία και δεν 
καλύπτονται από δασικό διαχειριστικό σχέδιο ή ισοδύναμο μέσο, η παροχή της 
στήριξης θα προϋποθέτει την παρουσίαση συναφών πληροφοριών από 
απλοποιημένο δασικό διαχειριστικό σχέδιο, του οποίου έχει ετοιμαστεί πρότυπο 
προσχέδιο από το Τμήμα Δασών. Για το Καθεστώς 8.1 η προσκόμιση του σχεδίου 
δάσωσης το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που προϋποθέτονται στο 
απλοποιημένο δασικό διαχειριστικό σχέδιο θεωρείται ότι καλύπτει την πιο πάνω 
υποχρέωση. Από την υποχρέωση προσκόμισης απλοποιημένου δασικού 
διαχειριστικού σχεδίου εξαιρείται η δημιουργία και η αναβάθμιση θεματικών 
μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών τα οποία είναι εκτός κρατικών δασών.
Ο λόγος για την εξαίρεση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι, με εξαίρεση τα κρατικά 
δάση και τα πολύ λίγα μεγάλα ιδιωτικά δάση στην Κύπρο, οι αιτήσεις για αυτά τα 
έργα δεν συνδέονται άμεσα με ένα συγκεκριμένο τεμάχιο γης, αλλά είναι απλώς 
εγγεγραμμένα δημόσια μονοπάτια/ μονοπάτια ή χωματόδρομοι ή συνδυασμός και 
των δύο, διασχίζοντας ένα μεγάλο αριθμό ακινήτων, τα οποία ανήκουν σε 
διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ο 
αιτητής του μονοπατιού/ποδηλατικής διαδρομής είναι υπεύθυνος μόνο για τη 
γραμμική διαδρομή του/της και δεν έχει την εξουσία να ενεργεί ή να διαχειρίζεται τα 
επηρεαζόμενα τεμάχια γης. Έτσι, η ετοιμασία και εφαρμογή έστω και ενός 
απλοποιημένου δασικού διαχειριστικού σχεδίου, δεν είναι εφικτή για μονοπάτια και 
ποδηλατικές διαδρομές και δεν έχει νόημα η ετοιμασία του.
Το 74% των περιοχών NATURA 2000 είναι δάση ή άλλες δασώδεις περιοχές στις 
οποίες τα Καθεστώτα του Μέτρου αναμένεται να έχουν θετική επίδραση. Με τις 
δασώσεις θα βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης της πανίδας, με την αύξηση της 
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παρεχόμενης τροφής και με τη δημιουργία διαδρόμων διακίνησης και κάλυψης. Θα 
υπάρξει αύξηση των προσφερόμενων κρασπεδικών βιοτόπων, οικολογικών φωλιών 
και ενδιαιτημάτων. Η προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, το μεγαλύτερο 
κίνδυνο καταστροφής των κυπριακών δασών, θα προστατεύσει ταυτόχρονα και τη 
βιοποικιλότητά τους. Οι διάφορες υποδομές που θα χρηματοδοτούνται από το 
Μέτρο, θα αποσκοπούν στη δημιουργία μικροενδιαιτημάτων για προστασία και 
ενίσχυση της βιοιποικιλότητας. Οι αιτήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν έργα στις 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και αφορούν την προστασία των δασών από 
πυρκαγιές, την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, και τη δημιουργία 
μικροενδιαιτημάτων, κατά την αξιολόγησή τους θα λαμβάνουν ψηλότερη βαθμολογία 
σε σχέση με αιτήσεις άλλων περιοχών.
Για σκοπούς εφαρμογής του Μέτρου, χρησιμοποιόυνται οι ορισμοί για το “δάσος” και 
τις “δασώδεις περιοχές” όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 2 και 
FAO FRA 2015, αντίστοιχα.
Ως “δάσος” νοείται περιοχή εκτεινόμενη σε έκταση μεγαλύτερη του 0,5 εκταρίου με 
δένδρα ύψους άνω των 5 μέτρων και συγκόμωση μεγαλύτερη του 10%, ή δένδρα που 
μπορούν να φθάσουν τα όρια αυτά επί τόπου. Δεν περιλαμβάνει γη που βρίσκεται 
κατά κύριο λόγο κάτω από γεωργική ή αστική χρήση.
Ως “δασώδεις περιοχές” νοούνται εκτάσεις μη κατατασσόμενες στα «δάση», με 
επιφάνεια μεγαλύτερη από 0,5 εκτάρια, με δένδρα ύψους άνω των 5 μέτρων και με 
συγκόμωση της τάξης του 5 έως 10%, ή με δένδρα που έχουν τη δυνατότητα να 
φθάσουν τα όρια αυτά επί τόπου, ή εκτάσεις καλυπτόμενες με συνδυασμό δένδρων, 
ξυλωδών και μη θάμνων σε ποσοστό άνω του 10%. Δεν περιλαμβάνει γη που 
βρίσκεται κατά κύριο λόγο κάτω από γεωργική ή αστική χρήση.
Το Μέτρο λαμβάνει υπόψη την Ευρωπαική Δασική Στρατηγική και συμβάλλει στους  
εγκάρσιους στόχους περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και καινοτομία καθώς και στις 
Θεματικές Προτεραιότητες 4 και 5.

8.2.6.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regard to the setting of selection criteria

8.2.6.3.1. 8.1 Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων
Sub-measure: 

• 8.1 - support for afforestation/creation of woodland

8.2.6.3.1.1. Description of the type of operation
Το Καθεστώς 8.1 αποσκοπεί στη δημιουργία δασών και άλλων δασωδών εκτάσεων 
σε γεωργικές και μη γεωργικές γαίες αγροτικών περιοχών και αναμένεται να 
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συμβάλει στη βελτίωση/προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην αύξηση των 
δασικών εκτάσεων και στη διατήρηση/ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Παράλληλα θα 
εξασφαλίσει συμπληρωματικό εισόδημα στους δικαιούχους μέσα από την προσφορά 
εναλλακτικού τρόπου χρήσης της γης τους. Επιπρόσθετα, με τη χρησιμοποίηση 
κατάλληλων φυτικών ειδών, το Καθεστώς θα συμβάλει στην προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή καθώς και στη δέσμευση του άνθρακα στις νεοϊδρυθείσες 
δασοσυστάδες. Επίσης αναμένεται να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης της 
πανίδας με την αύξηση της παρεχόμενης τροφής και με τη δημιουργία διαδρόμων 
διακίνησης και κάλυψης. Θα υπάρξει αύξηση των προσφερόμενων κρασπεδικών 
βιοτόπων, οικολογικών φωλιών και ενδιαιτημάτων.
Η ζώνη στην οποία εφαρμόζεται το Καθεστώς περιλαμβάνει τα τεμάχια που έχουν 
υψόμετρο μέχρι 900 μέτρα και στα οποία το δυναμικό της φυσικής άγριας 
βλάστησης είναι συνήθως χαμηλό αλλά και ευαίσθητο σε εξωγενείς παράγοντες. Στη 
ζώνη αυτή εφαρμόζονται επιπρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία αφορούν 
κυρίως την επιλογή του φυτικού είδους.
Το Καθεστώς καλύπτει την εγκατάσταση και συντήρηση δασοσυστάδων ή/και 
θαμνώνων καθώς και την ετήσια πριμοδότηση, ως αντιστάθμισμα της απώλειας 
γεωργικού εισοδήματος, στις περιπτώσεις που η δασική φυτεία αντικαθιστά 
καθορισμένα είδη γεωργικής καλλιέργειας. Το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό (είδη 
φυτών και σπόροι) που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι κατάλληλο για τις 
κλιματικές και εδαφικές συνθήκες της περιοχής προς δάσωση.
Λόγω των ιδιαίτερα ξηρικών συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές που θα 
εφαρμοστεί το Καθεστώς, οι εργασίες εγκατάστασης θα έχουν διάρκεια δύο χρόνια 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία της φυτείας, ενώ η συντήρηση/περιποίηση 
ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και διαρκεί έξι χρόνια. Η 
ετήσια πριμοδότηση ως αντιστάθμισμα της απώλειας γεωργικού εισοδήματος θα 
έχει διάρκεια 12 χρόνια.
Οι συστάδες που θα εγκαθίστανται θα είναι μικτές κωνοφόρων με πλατύφυλλα ή 
αμιγείς πλατύφυλλων. Μικτές συστάδες καθορίζονται οι συστάδες που θα 
περιλαμβάνουν στη σύνθεση τους τουλάχιστον 20% πλατύφυλλα. Στην περίπτωση 
εγκατάστασης αμιγών συστάδων πλατύφυλλων τότε αυτές θα πρέπει να 
αποτελούνται από τουλάχιστον μείξη τριών ειδών δέντρων ή θάμνων, με την 
προϋπόθεση ότι το κάθε είδος θα συμμετέχει στη σύνθεση της συστάδας με ελάχιστο 
ποσοστό το 10%.  
Σε περίπτωση που η δάσωση ξεπερνά το ενάμιση (1.5 ha) εκτάριο τότε οι συστάδες 
που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να αποτελούνται από:
α) οικολογικα προσαρμοσμένα είδη και/ή είδη ανθεκτικά στην κλιματική αλλάγή στη 
συγκεκριμένη βιογεωγραφική περιοχή, τα οποία δεν έχει διαπιστωθεί, μέσω 
αξιολόγησης των επιπτώσεων, ότι απειλούν τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες 
οικοσυστημάτων ή ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, ή
β) μείξη τουλάχιστον τριών (3) ειδών η οποία θα περιλαμβάνει είτε:
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i) πλατύφυλλα φυτά που να καλύπτουν τουλάχιστον το 10 % της έκτασης, ή
ii) τουλάχιστον τρία είδη ή ποικιλίες φυτών, όπου το είδος με το μικρότερο ποσοστό 
συμμέτοχής καλύπτει τουλάχιστον το 10 % της συνολικής έκτασης.
Επιπρόσθετα, σε όλες τις συστάδες θα επιτρέπεται και η χρήση φρουτόδεντρων σε 
ποσοστό έως 5% του αριθμού των φυτών που θα χρησιμοποιηθούν. Τα είδη θα 
καθοριστούν στο Λεπτομερές Σχέδιο. Ο μέγιστος αριθμός φρουτόδεντρων που θα 
επιτρέπεται να εγκατασταθούν δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20, και να είναι 
κατανεμημένα ομοιόμορφα σε όλη την έκταση που θα δασωθεί.
 
Ο ελάχιστος αποδεκτός αριθμός κατά την εγκατάσταση θα είναι τα 450 φυτά ανά 
εκτάριο. Μεγαλύτερος αριθμός θα είναι αποδεκτός, αλλά ο επιλέξιμος αριθμός για 
οικονομική ενίσχυση θα είναι τα 450 φυτά/ha. Ο ελάχιστος αριθμός φυτών που 
πρέπει να διατηρούνται στη φυτεία σε όλη τη διάρκεια των ελέγχων με βάση τη 
δέσμευση για διατήρηση της φυτείας, είναι τα 370 φυτά/ha, ανεξάρτητα από το 
είδος (πλατύφυλλο ή κωνοφόρο).
Το Καθεστώς δεν καλύπτει τις περιπτώσεις στις οποίες η εγκατάσταση της νέας 
φυτείας αποσκοπεί:

1. στην παραγωγή χριστουγεννιάτικων δένδρων,
2. στη δημιουργία φυτείας με ταχυαυξή είδη με στόχο την παραγωγή ενέργειας,
3. στη δημιουργία φυτείας με ταχυαυξή είδη με σκοπό τη δημιουργία 

πρεμνοφυών δασών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Καθεστώς έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου ή οι ενώσεις τους καθώς και οι δημόσιες αρχές, αλλά με 
περιορισμούς. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της 
συνολικής δαπάνης για την εγκατάσταση και περιποίηση/συντήρηση της φυτείας, 
ενώ η ετήσια πριμοδότηση, ως αντιστάθμισμα της απώλειας του γεωργικού 
εισοδήματος, καθορίζεται με βάση το είδος της καλλιέργειας.Οι καλλιέργειες 
(αροτραίες καλλιέργειες και καλλιέργειες εσπεριδοειδών) για αντικατάσταση 
καθορίστηκαν από το Τμήμα Γεωργίας λαμβάνοντας υπόψη τα διαρθρωτικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στην περίπτωση δημοσίων αρχών, η ενίσχυση 
καλύπτει μόνο την εγκατάσταση. Επίσης, στην περίπτωση χρήσης ταχυαυξών ειδών, 
η ενίσχυση καλύπτει μόνο την εγκατάσταση.
Οι περισσότερες περιοχές που θα ενταχθούν στο Καθεστώς καλύπτονται από το 
υφιστάμενο Σχέδιο Προστασίας ικανοποιητικά. Οι εκτάσεις που δεν θα καλύπτονται, 
θα εντάσσονται κάτω από το υφιστάμενο, ενώ παράλληλα, ο κίνδυνος καταστροφής 
τους από τυχόν πυρκαγιές ή άλλους κινδύνους θα είναι μειωμένος λόγω της 
ενεργούς διαχείρισης των νέων δασών που θα δημιουργούνται.
Κατά τη διαδικασία της έγκρισης, θα εξετάζονται όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία, έτσι 
που να διασφαλίζεται ότι η δάσωση είναι προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες, 
είναι συμβατή με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και επιτυγχάνει τον επιδιωκόμενο 
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σκοπό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6 του Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμού 
807/2014. Θα χρησιμοποιούνται καθορισμένα δασοπονικά είδη δηλαδή αυτά που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III (Υποπαράρτημα Ι, Πίνακας 3) . Κατά τον 
καθορισμό των ειδών, λήφθηκαν υπόψη όλοι οι  παράγοντες που αφορούν τη χρήση 
αυτοχθόνων ή ξενικών ειδών, τη χωροκατακτητική ικανότητα του είδους, τους 
κινδύνους για τη βιοποικιλότητα, τους κινδύνους για τις πυρκαγιές κτλ. Τα ξενικά ή 
ταχυαυξή είδη, καθορίστηκαν επακριβώς στον κατάλογο επιλέξιμων ειδών, όπως 
επίσης και οι περιορισμοί στη χρήση τους.
Το Καθεστώς συνεισφέρει στις Θεματικές Προτεραιότητες 4 και 5.

8.2.6.3.1.2. Type of support
Type of support: Grants
Η διαδικασία εγκατάστασης έχει διάρκεια δύο χρόνια, και επομένως η ενίσχυση για 
τις δαπάνες εγκατάστασης της φυτείας θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις και 
πάντοτε μετά από την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών και έλεγχο των 
εργασιών. Η πρώτη δόση καταβάλλεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 
φύτευσης/σποράς. Η υποβολή αίτησης για τη δεύτερη και τρίτη δόση θα γίνεται το 
4ον τρίμηνο του πρώτου και δεύτερου χρόνου αντίστοιχα, που ακολουθούν μετά τη 
φύτευση/σπορά και αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες.
Η ενίσχυση για τις δαπάνες συντήρησης/περιποίησης της φυτείας ξεκινά αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της φυτείας και θα καταβάλλεται ετησίως 
για έξι χρόνια. Η υποβολή αίτησης για την ενίσχυση θα γίνεται περί το τέλος του 
φθινοπώρου.
Η ετήσια πριμοδότηση που θα παρέχεται ως αντιστάθμισμα της απώλειας του 
γεωργικού εισοδήματος θα καταβάλλεται σε μία δόση, μετά από σχετικό αίτημα και 
έλεγχο για διατήρηση της φυτείας. Η ετήσια πριμοδότηση θα καταβάλλεται για 12 
συνεχή χρόνια. Σημείο έναρξης της καταβολής της πριμοδότησης θα είναι το πρώτο 
φθινόπωρο μετά τη φύτευση/σπορά. Σημειώνεται ότι από το ποσό της ετήσιας 
πριμοδότησης θα αφαιρείται οποιαδήποτε εκταρική επιδότηση λαμβάνει ο 
δικαιούχος για το ίδιο τεμάχιο.

8.2.6.3.1.3. Links to other legislation
Τα έργα που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια  του Καθεστώτος θα πρέπει να είναι 
συμβατά με τις πρόνοιες των ακολούθων σχετικών νόμων, κανονισμών και 
πολιτικών:

1. τον περί Δασών Νόμο του 2012, Ν.25(Ι)/2012), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί

2. τον περί Εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα 
Νόμο  Ν.140(I)/ 2005 (Οδηγία 85/ 337/ EEC όπως τροποποιήθηκε από την 
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Οδηγία 97/ 11/ EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
3. τους περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού 

Νόμους του 1991 έως 2002 (Οδηγία 99/105/EC), όπως εκάστοτε 
τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν

4. τον περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 
Οργανισμών  Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο και τους 
σχετικούς Κανονισμούς, Ν.147(I) του 2003 (Οδηγία 2000/ 29/ EC), όπως 
εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί

5. τον περί Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμο, 
Ν.139(Ι)/2013, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί

6. τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο" Ν.13(Ι)/ 2004 (Οδηγία 
2000/ 60/ EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί

7. τον περί Προστασίας και  Διαχείρισης της Φύσης και της «Άγριας ζωής» Νόμο 
153(I)/ 2003  (Οδηγία 92/ 43/ EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί

8. τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο 
Ν152(I)/ 2003 (Οδηγία 79/ 409/ EC, 2009/147/ EC), όπως εκάστοτε 
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί

9. Πολιτική του Τμήματος Δασών στην παραγωγή και εγκατάσταση δασικών 
φυτών (ΤΔ. ΕΠ. 1/2011)

10.Δήλωση Δασικής Πολιτικής, Τμήμα Δασών 2013
11.Pan European Guidelines for Afforestation and Reforestation

8.2.6.3.1.4. Beneficiaries
Δικαίωμα συμμετοχής στο Καθεστώς έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου ή οι ενώσεις τους (συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιαστικών, 
μοναστηριακών και άλλων θρησκευτικών αρχών).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι δημόσιες αρχές (Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή 
ενώσεις τους, οργανισμοί δημοσίου δικαίου) αλλά με περιορισμούς στις ενισχύσεις, 
(μόνο  οι δαπάνες εγκατάστασης της φυτείας/σποράς  καλύπτονται).
Κρατικές εκτάσεις μπορούν να ενταχθούν κάτω από το Καθεστώς μόνο στην 
περίπτωση που θα τυγχάνουν διαχείρισης από ιδιωτικούς οργανισμούς ή από αρχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αυτή την περίπτωση μόνο  οι δαπάνες εγκατάστασης της 
φυτείας/σποράς  καλύπτονται.
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, οι Δικαιούχοι μπορεί να είναι άτομα, φορείς, 
αρχές, οργανισμοί ή οι ενώσεις αυτών, νόμιμοι κάτοχοι (ιδιοκτήτες) ή διαχειριστές 
(μισθωτές ή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα) ή αρχηγοί γης (πρόσωπο που ενεργεί εκ 
μέρους ομάδας ιδιοκτητών ή διαχειριστών) και επιθυμούν να εγκαταστήσουν δασικές 
φυτείες σε αυτήν.
Στην περίπτωση της ετήσιας πριμοδότησης για απώλεια γεωργικού εισοδήματος, 
δικαιούχοι είναι μόνο φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οι ενώσεις 
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αυτών, που έχουν ιδιόκτητα τεμάχια και τα οποία θα ενταχθούν στο Καθεστώς.

8.2.6.3.1.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες εργασίες και έργα του Καθεστώτος παρουσιάζονται αναλυτικά στο 
Παράρτημα ΙII, Υποπαράρτημα Ι, Πίνακας 1 και διαχωρίζονται σε δύο ομάδες :

1. Εγκατάσταση της δασικής φυτείας και
2. Συντήρηση/περιποίηση της δασικής φυτείας.

Στον ίδιο Πίνακα παρουσιάζονται επίσης και οι αντίστοιχες επιλέξιμες δαπάνες.
Οι εργασίες που αφορούν την εγκατάσταση δασικής φυτείας διαρκούν δύο χρόνια 
και ενδεικτικά περιλαμβάνουν την προετοιμασία του εδάφους, την προμήθεια του 
πολλαπλασιαστικού υλικού, την εγκατάσταση της φυτείας καθώς και εργασίες/έργα 
για προστασία από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. Επίσης περιλαμβάνουν 
και τις εργασίες για το λεκάνωμα, το πότισμα, το αρδευτικό σύστημα, την 
καταπολέμηση ζιζανίων στη βολοφυτεία/σποροφυτεία καθώς και την αναπλήρωση 
αποτυχιών της βολοφυτείας ή σποροφυτείας. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί η 
επιτυχία της δάσωσης γιατί τόσο το πότισμα και η καταπολέμηση ζιζανίων όσο και 
η αναπλήρωση των αποτυχιών, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας 
εγκατάστασης δασικής φυτείας κάτω από τις ιδιαίτερες ξηρικές συνθήκες που 
επικρατούν στις περιοχές εφαρμογής του Καθεστώτος. Για το στάδιο της 
εγκατάστασης, επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί και η ετοιμασία Σχεδίου Δάσωσης.
Οι εργασίες που αφορούν στη Συντήρηση/ Περιποίηση της δασικής φυτείας ξεκινούν 
μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης στο τέλος του δεύτερου χρόνου μετά τη 
φύτευση/σπορά, διαρκούν έξι χρόνια και αποσκοπούν στην εξασφάλιση της φυτείας 
από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. Οι εργασίες αυτές ενδεικτικά 
περιλαμβάνουν την καταπολέμηση ζιζανίων, το λεκάνωμα των φυτών, την άρδευση 
κλπ. Αναλυτικές πληροφορίες  παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙII, Υποπαράρτημα Ι, 
Πίνακας 1.
Τόσο σ’ ότι αφορά στην Εγκατάσταση της φυτείας όσο και σ’ ότι αφορά την 
Περιποίηση/Συντήρηση της φυτείας, επιλέξιμες θα είναι μόνο οι εργασίες που είναι 
πλήρως δικαιολογημένες. Για παράδειγμα η περίφραξη της φυτείας είναι επιλέξιμη 
μόνο στην περίπτωση που αποδεδειγμένα υπάρχει πρόβλημα βόσκησης.
Επιλέξιμη δαπάνη είναι επίσης και η απώλεια γεωργικού εισοδήματος στις 
περιπτώσεις που τεκμηριώνεται η προηγούμενη χρήση της γης ως γεωργική (μόνο 
για αροτριαίες καλλιέργειες και καλλιέργειες εσπεριδοειδών). Η ετήσια πριμοδότηση 
θα παρέχεται για περίοδο 12 χρόνων και αφορά μόνο τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή τις ενώσεις τους που έχουν ιδιόκτητα τεμάχια και τα 
οποία επιθυμούν να εντάξουν στο Καθεστώς.
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8.2.6.3.1.6. Eligibility conditions
Το Καθεστώς εφαρμόζεται σε τεμάχια των πιο κάτω κατηγοριών:

1. δευτερευουσών Αστικών Περιοχών συμπεριλαμβανομένων και των 
περιαστικών περιοχών,

2. αγροτικών περιοχών για τις οποίες έχει εκπονηθεί Τοπικό Σχέδιο,
3. άλλων Αγροτικών περιοχών,

τα οποία εμπίπτουν στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και στα οποία 
ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος (συμπεριλαμβάνονται οι περιοχές 
που βρίσκονται εντός των Βρετανικών Βάσεων) και βρίσκονται σε υψόμετρο μέχρι τα 
900 μέτρα. Ως ελάχιστη έκταση για εφαρμογή του Καθεστώτος καθορίζονται τα τρία 
δεκάρια. Η έκταση των τριών δεκαρίων θεωρείται ικανοποιητική από δασοκομικής 
άποψης και παράλληλα αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα του μικρού μεγέθους του 
γεωργικού κλήρου.
Οι επιλέξιμες εκτάσεις πρέπει να μη φέρουν άγρια ψηλή θαμνώδη βλάστηση ή άλλη 
δασική βλάστηση πέραν του ποσοστού 10% (εδαφοκάλυψη).
Στην περίπτωση που η εδαφοκάλυψη με άγρια ψηλή θαμνώδη ή άλλη δασική 
βλάστηση είναι μεταξύ του 10% έως 30% και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 
σαφείς  ενδείξεις σοβαρής διάβρωσης και υποβάθμισης, τότε οι εκτάσεις είναι 
επιλέξιμες για ένταξη στο Καθεστώς. Στην περίπτωση αυτή, η επιλέξιμη δαπάνη για 
την εγκατάσταση αφορά μόνο στην επιπρόσθετη φυτεία που απαιτείται, ενώ για 
την περίπτωση της περιποίησης/συντήρησης, η δαπάνη καλύπτει ολόκληρη την 
έκταση στην οποία έγινε εμπλουτισμός με φυτά.
Στην περίπτωση γεωργικής γης, το Καθεστώς εστιάζεται μόνο στις ακόλουθες 
καλλιέργειες, οι οποίες αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα και στις οποίες 
ασκείται τακτικά γεωργική δραστηριότητα:

• αροτριαίες καλλιέργειες,
• καλλιέργειες εσπεριδοειδών

Η προϋπόθεση να ασκείται τακτικά γεωργική δραστηριότητα, στην περίπτωση των 
αροτραίων καλλιεργειών, σημαίνει ότι το τεμάχιο κατά τα προηγούμενα επτά χρόνια 
(κατά την ημέρα της υποβολής της αίτησης) έφερε αροτραία καλλιέργεια 
τουλάχιστον για τέσσερεις καλλιεργητικές περιόδους με βάση τις επιλέξιμες 
εκτάσεις, όπως καθορίστηκαν από ελέγχους που διενέργησε ο ΚΟΑΠ στα στοιχεία 
που είχαν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων, εκ των οποίων 
τουλάχιστον η μία το έτος 2013 ή 2014. Εξαίρεση αποτελούν τα τεμάχια που δεν 
ήταν επιλέξιμα την περίοδο αναφοράς το 2003. Σε αυτή την περίπτωση είναι 
υποχρεωτικό ο αιτητής να το έχει δηλώσει στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών 
Επιδοτήσεων του 2014 ( να έχει και επιλέξιμη έκταση με βάση ελέγχους που 
καθορίστηκαν από ελέγχους που διενέργησε ο ΚΟΑΠ ) και οι αρμόδιες αρχές να 
εξετάσουν αφενός διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες από το 2008 και αφετέρου κατά 
πόσο το τεμάχιο πληροί την προϋπόθεση να ενταχθεί στο συγκεκριμένο Καθεστώς.
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Στην περίπτωση των εσπεριδοειδών, σημαίνει την τεκμηριωμένη εφαρμογή 
καλλιεργητικής φροντίδας στη φυτεία των εσπεριδοειδών.
Στις περιπτώσεις ενοικιαζόμενης γης, η διάρκεια της ενοικίασης θα είναι για 
τουλάχιστον οκτώ χρόνια και θα απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου του 
ενοικιαστηρίου εγγράφου καθώς και η γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για 
δάσωση.
Επίσης, θα υπάρχει δέσμευση για διατήρηση της δασικής φυτείας σε ικανοποιητική 
κατάσταση για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά από τη λήξη της προβλεπόμενης 
τελευταίας καταβολής οικονομικής ενίσχυσης/πριμοδότησης. Στην περίπτωση 
ταχυαυξών ειδών, η φυτεία θα πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση για οκτώ 
χρόνια μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 
Θα απαιτείται η υποβολή Σχεδίου Δάσωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει τα 
δασοπονικά είδη, το φυτευτικό σύνδεσμο, τη μέθοδο της δάσωσης (φύτευση ή 
σπορά), τον τρόπο προετοιμασίας του εδάφους, την εποχή εγκατάστασης της 
φυτείας, τα μέτρα περιποίησης, τα μέτρα προστασίας κτλ. Πρότυπο έντυπο για το 
Σχέδιο Δάσωσης θα ενσωματωθεί στο Λεπτομερές Σχέδιο του Καθεστώτος.
Η υποβολή εγκριμένου Σχεδίου Δάσωσης καθώς και Προκαταρκτικής Εκτίμησης 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) αποτελούν επιπρόσθετη προϋπόθεση για την 
ένταξη τεμαχίου στο Καθεστώς. Στις περιπτώσεις που η έκταση προς δάσωση 
υπερβαίνει τα εκατό εκτάρια, τότε θα απαιτείται και η υποβολή Διαχειριστικού 
Σχεδίου ή ισοδύναμου μέσου.
Τόσο το Σχέδιο Δάσωσης όσο και το Διαχειριστικό Σχέδιο (όπου επιβάλλεται), θα 
πρέπει να ετοιμάζονται από διπλωματούχο δασολόγο/δασοπόνο, που θα είναι 
εγγεγραμμένος σε αντίστοιχο επαγγελματικό σύνδεσμο στην Κύπρο. Το Σχέδιο 
Δάσωσης και το Διαχειριστικό Σχέδιο θα πρέπει να εγκρίνονται από το Τμήμα 
Δασών πριν την  υποβολή της αίτησης.

8.2.6.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Ο καθορισμός κριτηρίων επιλογής/μοριοδότησης των αιτήσεων θα στηριχθεί στην 
ανάγκη άμεσης δάσωσης για αντιμετώπιση σοβαρών περιβαλλοντικών 
προβλημάτων καθώς και στην ενίσχυση της μειωμένης βιοποικιλότητας σε μια 
περιοχή.
Στις πιο κάτω περιπτώσεις, οι αιτήσεις θα τυγχάνουν ευνοϊκότερης μοριοδότησης:

• μειονεκτικές περιοχές
• περιοχές που χρήζουν άμεσης προστασίας λόγω έντονης υποβάθμισης 

(υπερβόσκηση, διάβρωση, λατόμευση)
• περιοχές στις οποίες η κάλυψη με δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση είναι 

περιορισμένη
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• η χρήση πλατύφυλλων δασικών ειδών στη δασική φυτεία, πέραν του 20%
• η χρήση φρουτόδεντρων στη δασική φυτεία.

8.2.6.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates
Η δημόσια δαπάνη θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών για έργα 
εγκατάστασης και συντήρησης/περιποίησης της δασικής φυτείας.
Η ενίσχυση για τις δαπάνες εγκατάστασης και συντήρησης/περιποίησης της 
φυτείας θα καταβάλλεται με βάση την τυπική δαπάνη (standard cost) των 
επιλέξιμων εργασιών, όπως καθορίζεται στο Παραρτήμα Ι, Υποπαράρτημα Ι, 
Πίνακας 1 και δεν θα είναι υποχρεωτική η προσκόμιση τιμολογίου ή άλλων 
λογιστικών εγγράφων. Το ύψος της ενίσχυσης ανά εκτάριο δεν είναι 
προκαθορισμένο αλλά εξαρτάται από τις επιλέξιμες εργασίες που θα 
πραγματοποιούνται σε κάθε περίπτωση και οι οποίες θα είναι πλήρως 
δικαιολογημένες μέσω του Σχεδίου Δάσωσης.
Η ετήσια πριμοδότηση ως αντιστάθμισμα της απώλειας του γεωργικού εισοδήματος 
θα καταβάλλεται για 12 χρόνια και θα ανέρχεται σε 100 €/εκτάριο για τις αροτραίες 
καλλιέργειες και σε 350 €/εκτάριο για τις καλλιέργειες εσπεριδοειδών.

8.2.6.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.6.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.6.3.1.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.6.3.1.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.6.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Για τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης λήφθηκαν υπόψη όλες οι εφικτές μέθοδοι 
και εργασίες εγκατάστασης, περιποίησης και συντήρησης της δασικής φυτείας κάτω 
από τις ποικίλες κλιματεδαφικές συνθήκες που παρουσιάζονται στις περιοχές 
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εφαρμογής του Καθεστώτος.
Ο καθορισμός του ύψους της δαπάνης για την εκτέλεση κάθε εργασίας στηρίχθηκε 
σε στοιχεία του Τμήματος Δασών, το οποίο εκτελεί ανάλογα έργα σε όλες τις 
περιοχές της Κύπρου, καθώς και σε σχετικά στοιχεία από την εφαρμογή του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.
Στο Παραρτήμα Ι, Υποπαράρτημα Ι, Πίνακας 1, φαίνεται αναλυτικά η μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό του κόστους εγκατάστασης, περιποίησης και συντήρησης της 
δασικής φυτείας.
Το ύψος της απώλειας του γεωργικού εισοδήματος, υπολογίστηκε με βάση την 
έκδοση του  Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

8.2.6.3.1.11. Information specific to the operation
Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on 
the submission of a forest management plan or equivalent instrument
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of an "equivalent instrument"
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to 
be used to avoid inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of Delegated 
Regulation No 807/2014, including the description of the environmental and climatic 
conditions of the areas in which afforestation is foreseen as referred to in Article 6(b) of 
that Regulation
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental 
requirements referred to in Article 6 of Delegated Regulation No 807/2014
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum 
number of trees to be planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest 
species to be used as referred to in Article 23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013
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Δεν εφαρμόζεται.

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the 
supported systems
Δεν εφαρμόζεται.

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] Where relevant, list of species of organisms harmful to plants which 
may cause a disaster
Δεν εφαρμόζεται.

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] Identification of forest areas classified as being at medium to high 
risk of forest fire according to the relevant forest protection plan
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] In case of preventive actions concerning pests and diseases, 
description of a relevant disaster occurrence, supported by scientific evidence, including, 
where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by scientific 
organisations
Δεν εφαρμόζεται.

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] 
Definition of types of eligible investment and their expected environmental outcome 
and/or public amenity value
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.6.3.2. 8.3 Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών 
καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
Sub-measure: 

• 8.3 - support for prevention of damage to forests from forest fires and natural 
disasters and catastrophic events

8.2.6.3.2.1. Description of the type of operation
Βασικός σκοπός του Καθεστώτος είναι η ενίσχυση και κατ' επέκταση η βελτίωση του 
υφιστάμενου συστήματος προστασίας των δασών και των άλλων δασωδών 
εκτάσεων από τις πυρκαγιές, έτσι ώστε να αντιμετωπισθεί ο αυξανόμενος κίνδυνος.
Οι κυριότεροι επιμέρους στόχοι του Καθεστώτος 8.3 για προστασία των δασών και 
των δασωδών εκτάσεων από τις πυρκαγιές είναι:

• η µείωση της ετήσιας καµένης έκτασης και µείωση της µέσης καµένης έκτασης 
ανά πυρκαγιά 

• η µείωση του χρόνου ανίχνευσης των πυρκαγιών και μείωση του χρόνου 
μεταξύ της ανίχνευσης και της αναγγελίας µιας πυρκαγιάς

• η µείωση του µέσου χρόνου επέµβασης
Τα έργα που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο Καθεστώς, χωρίζονται σε τρεις 
γενικές κατηγορίες, η κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει επιμέρους έργα.
Η πρώτη κατηγορία έργων στοχεύει στη δημιουργία προστατευτικών υποδομών 
περιλαμβάνοντας την κατασκευή ή / και συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων, τη 
διάνοιξη ή / και συντήρηση δρόμων, την κατασκευή υδατοδεξαμενών και την 
εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας.
Η δεύτερη κατηγορία έργων στοχεύει στη διαχείριση της βλάστησης (καύσιμης ύλης) 
με στόχο τη μείωση του κινδύνου έναρξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών και 
περιλαμβάνει έργα όπως η καλλιέργεια αγρών, η εφαρμογή δασοκομικών μέτρων σε 
δάση και δασώδεις εκτάσεις και το κόψιμο χόρτων και χαμηλών ανεπιθύμητων 
θάμνων σε ερείσματα δρόμων.
Η τρίτη κατηγορία έργων στοχεύει στην εγκατάσταση και βελτίωση εγκαταστάσεων 
και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών και 
περιλαμβάνει έργα όπως η κατασκευή και βελτίωση πυροφυλακίων και θέσεων 
παρατήρησης, η βελτίωση αυτόματων συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιών, η 
ανάπτυξη και βελτίωση υφιστάμενου συστήματος τηλεπικοινωνιών και η 
παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών.
Το Καθεστώς συνεισφέρει στις Θεματικές Προτεραιότητες 4 και 5.
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8.2.6.3.2.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση για τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η 
πρώτη δόση θα ανέρχεται στο 60% της συνολικής ενίσχυσης και θα καταβάλλεται 
μετά από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, μετά την εκτέλεση της 
αντίστοιχης εργασίας ή δαπάνης και αφού θα έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος. Η δεύτερη δόση θα 
ανέρχεται στο 40% και θα καταβάλλεται μετά από την υποβολή των απαραίτητων 
δικαιολογητικών και μετά την αποπεράτωση και έλεγχο των εργασιών.

8.2.6.3.2.3. Links to other legislation
Τα έργα θα πρέπει να είναι συμβατά με τις πιο κάτω Νομοθεσίες / Κανονισμούς και 
Οδηγίες:
(α) τον περί Δασών Νόμο Ν25(Ι)/2012, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί
(β) τον περί Εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα Νόμο 
140(I)/ 2005 (Οδηγία 85/ 337/ EEC όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/ 11/ 
EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
(γ) τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των υδάτων νόμος (Οδηγία 2000/60/EC για 
τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα  της πολιτικής των υδάτων), 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
(δ) τον περί Προστασίας και  Διαχείρισης της  Φύσης και της «Άγριας ζωής» Νόμο 
153(I)/ 2003  (Οδηγία 92/ 43/ EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
(ε) τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο 
152(I)/ 2003 (Οδηγία 79/ 409/ EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, 
και
(στ) τον περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμο του 
2013 (Ν. 139(Ι) / 2013), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
(ζ) Σύνδεση με την Εθνική Δασική Πολιτική: Υπάρχει άμεση σύνδεση με τη 2η δράση 
της Εθνικής Δασικής Πολιτικής που αφορά την προστασία των δασών από τις 
πυρκαγιές. Ειδικότερα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του πρώτου άξονα του 
συστήματος πυροπροστασίας των δασών που αφορά στην πρόληψη πυρκαγιών.
(η) Σύνδεση με το Σχέδιο Προστασίας των Δασών: Στο Σχέδιο Προστασίας  των 
Δασών περιλαμβάνονται τα έργα τα οποία ενισχύουν και βελτιώνουν την πρόληψη 
δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων εντός  
των  δασών και δασωδών εκτάσεων.
(θ) Σύνδεση με τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχει άμεση 
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σύνδεση με τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο, αφού οι δασικές 
πυρκαγιές αποτελούν άμεση απειλή για τη βιοποικιλότητα. Νοουμένου ότι οι 
πυρκαγιές καταστρέφουν ολοσχερώς τα οικοσυστήματα ή μέρος των 
οικοσυστημάτων, η δράση της πρόληψης των πυρκαγιών, συμβάλλει στην 
προσπάθεια της προστασίας τη βιοποικιλότητας στην Κύπρο.

8.2.6.3.2.4. Beneficiaries
Η στήριξη χορηγείται σε ιδιώτες και δημόσιους δασοκαλλιεργητές καθώς και σε 
άλλους φορείς ιδιωτικού δικαίου συμπεριλαμβανομένων των Εκκλησιαστικών, 
Μοναστηριακών και άλλων θρησκευτικών αρχών και κρατικών φορέων.
Περαιτέρω λεπτομέρειες για τους δικαιούχους καθορίζονται για το κάθε έργο 
ξεχωριστά στον Πίνακα (Δικαιούχοι και κριτήρια επιλεξιμότητας) που ακολουθεί.
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Δικαιούχοι και κριτήρια επιλεξιμότητας (σελ.1)
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Δικαιούχοι και κριτήρια επιλεξιμότητας (σελ.2)

8.2.6.3.2.5. Eligible costs
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ή / 
και βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος προστασίας των δασών και δασωδών 
εκτάσεων από τις πυρκαγιές σύμφωνα με τρεις γενικές κατηγορίες έργων όπως 
φαίνονται πιο κάτω:

1. Δημιουργία και συντήρηση Προστατευτικών Υποδομών
2. Διαχείριση της βλάστησης
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3. Εγκατάσταση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού 
για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών.

Για τα έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία "1. Δημιουργία και συντήρηση 
Προστατευτικών Υποδομών", επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για 
την κατασκευή και συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων, για τη διάνοιξη και συντήρηση 
δασικών δρόμων, για την κατασκευή υδατοδεξαμενών και για την εγκατάσταση 
συστημάτων πυρασφάλειας.
Για τα έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία "2. Διαχείριση της βλάστησης" 
επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την καλλιέργεια αγρών, για 
την εφαρμογή δασοκομικών μέτρων σε δάση ή δασώδεις εκτάσεις και για το κόψιμο 
χόρτων και χαμηλών ανεπιθύμητων θάμνων σε ερείσματα δρόμων.
Για τα έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία "3. Εγκατάσταση και βελτίωση 
εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την παρακολούθηση δασικών 
πυρκαγιών" επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή 
και βελτίωση πυροφυλακίων και θέσεων παρατήρησης, για την ανάπτυξη και 
βελτίωση υφιστάμενου συστήματος τηλεπικοινωνιών και για την παρακολούθηση 
δασικών πυρκαγιών.
Συνοπτικός κατάλογος έργων:

1. Δημιουργία Προστατευτικών Υποδομών 
1. Κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων
2. Συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων
3. Διάνοιξη δασικών δρόμων
4. Συντήρηση δασικών δρόμων
5. Κατασκευή υδατοδεξαμενών
6. Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας

 
1. Διαχείριση της βλάστησης 

1. Καλλιέργεια αγρών
2. Εφαρμογή δασοκομικών μέτρων σε δάση και δασώδεις εκτάσεις
3. Κόψιμο χόρτων και χαμηλών ανεπιθύμητων θάμνων σε ερείσματα 

δρόμων
 

1. Εγκατάσταση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού 
για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών

1.3.1    Κατασκευή και βελτίωση πυροφυλακίων και θέσεων παρατήρησης
1.3.2    Βελτίωση αυτόματων συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιών
1.3.3    Ανάπτυξη και βελτίωση υφιστάμενου συστήματος τηλεπικοινωνιών.
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1.3.4    Παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών

8.2.6.3.2.6. Eligibility conditions
Σε επίπεδο Δικαιούχου ισχύουν τα παρακάτω:

• υποψήφιοι επενδυτές οι οποίοι υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο ενώ βρίσκεται 
σε εξέλιξη άλλο επενδυτικό σχέδιο για την ίδια επένδυση με τις ίδιες 
επιλέξιμες δαπάνες ή δεσμεύσεις, δεν είναι επιλέξιμοι

• υποψήφιοι επενδυτές στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις επειδή δεν 
ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά σε εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, δεν είναι 
επιλέξιμοι για όσο χρονικό διάστημα καλύπτουν οι κυρώσεις

Σε επίπεδο αιτήσεων πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:
• ο χώρος των επενδύσεων με εξαίρεση τις περιπτώσεις των έργων, της 

αφαίρεσης χόρτων και χαμηλών ανεπιθύμητων θάμνων σε ερείσματα δρόμων 
και της καλλιέργειας αγρών που εφάπτονται ή γειτνιάζουν με δάση ή 
δασώδεις εκτάσεις πρέπει να χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασώδης έκταση 
όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρο 2 και FAO FRA 2015, 
αντίστοιχα.

• οι περιοχές πρέπει να ταξινομούνται από μέσου έως υψηλού κινδύνου δασικής 
πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου δασικών πυρκαγιών.

• να προσκομίζεται τίτλος ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο 
ιδιοκτήτης τότε ο αιτητής να προσκομίζει γραπτή συγκατάθεση του/των 
ιδιοκτητών για τη σκοπούμενη ανάπτυξη και χρήση.

• πρέπει να υφίσταται οδική πρόσβαση (εγγεγραμμένος δρόμος, δικαίωμα 
διόδου).

Περαιτέρω λεπτομέρειες για το κάθε έργο ξεχωριστά καθορίζονται στον Πίνακα 
(Δικαιούχοι και κριτήρια επιλεξιμότητας) πιο πάνω.

8.2.6.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Τα κριτήρια επιλογής / μοριοδότησης βασίζονται   στον κίνδυνο έναρξης και 
επέκτασης πυρκαγιών στην περιοχή που θα πραγματοποιούνται τα έργα καθώς και 
στην απόσταση από τα δάση και τις δασώδεις εκτάσεις.

8.2.6.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων 
δαπανών. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης για κάθε έργο καθορίζεται στο Παράρτημα ΙIΙ, 
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Υποπαράρτημα ΙΙ, Πίνακας 1 που επισυνάπτεται.

8.2.6.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.6.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.6.3.2.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.6.3.2.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.6.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης για τα έργα του Καθεστώτος, με εξαίρεση την 
καλλιέργεια αγρών που εφάπτονται ή γειτνιάζουν με δάση ή δασώδεις εκτάσεις και 
την εφαρμογή δασοκομικών μέτρων σε δάση και δασώδεις εκτάσεις, προϋποθέτει 
την προσκόμιση τιμολογίων ή άλλων λογιστικών εγγράφων.
Το μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης που παρουσιάζεται στο Παράρτημα IΙΙ, 
Υποπαράρτημα ΙΙ, Πίνακας 1, υπολογίζεται με βάση το πραγματικό κόστος 
παρόμοιων έργων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 
2004-2006 και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 καθώς επίσης 
και το πραγματικό κόστος έργων / εργασιών (προσφορών) που υλοποιεί το Τμήμα 
Δασών με εθνικούς πόρους.
Για τα επιμέρους έργα της κατηγορίας έργων "Διαχείριση της βλάστησης (καύσιμης 
ύλης)" και συγκεκριμένα για την καλλιέργεια αγρών και για την εφαρμογή 
δασοκομικών μέτρων σε δάση και δασώδεις εκτάσεις, δε θα είναι υποχρεωτική η 
προσκόμιση τιμολογίου ή άλλων λογιστικών εγγράφων και η οικονομική ενίσχυση θα 
καταβάλλεται στη βάση τυπικής δαπάνης (standard cost).
Για τον υπολογισμό της τυπικής δαπάνης, ανάλογα με το είδος της εργασίας ανά 
δεκάριο, συνυπολογίζονται η δαπάνη για το ημερομίσθιο ενός εξειδικευμένου 
εργάτη, η δαπάνη του φορτηγού, του φορτωτήρα, του αλυσοπρίονου ή του 
γεωργικού ελκυστήρα. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον υπολογισμό της 
τυπικής δαπάνης βασίστηκε στις προσφορές που έγιναν από τον Κλάδο Δασικής 
Μηχανικής του Τμήματος Δασών, για παρόμοιες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν 
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τα τελευταία 5 χρόνια και φαίνεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ, Υποπαράρτημα ΙΙ, 
Πίνακας 2.

8.2.6.3.2.11. Information specific to the operation
Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on 
the submission of a forest management plan or equivalent instrument
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of an "equivalent instrument"
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to 
be used to avoid inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of Delegated 
Regulation No 807/2014, including the description of the environmental and climatic 
conditions of the areas in which afforestation is foreseen as referred to in Article 6(b) of 
that Regulation
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental 
requirements referred to in Article 6 of Delegated Regulation No 807/2014
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum 
number of trees to be planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest 
species to be used as referred to in Article 23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013
Δεν εφαρμόζεται.

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the 
supported systems
Δεν εφαρμόζεται.
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[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] Where relevant, list of species of organisms harmful to plants which 
may cause a disaster
Δεν εφαρμόζεται.

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] Identification of forest areas classified as being at medium to high 
risk of forest fire according to the relevant forest protection plan
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] In case of preventive actions concerning pests and diseases, 
description of a relevant disaster occurrence, supported by scientific evidence, including, 
where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by scientific 
organisations
Δεν εφαρμόζεται.

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] 
Definition of types of eligible investment and their expected environmental outcome 
and/or public amenity value
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.6.3.3. 8.4 Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών 
καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
Sub-measure: 

• 8.4 - support for restoration of damage to forests from forest fires and natural 
disasters and catastrophic events

8.2.6.3.3.1. Description of the type of operation
Το Καθεστώς στοχεύει στην αποκατάσταση ζημιών σε δάση και δασώδεις εκτάσεις 
λόγω δασικών πυρκαγιών και στην επανεγκατάσταση της δασικής βλάστησης μέσω 
αναδασωτικών εργασιών στις καμένες περιοχές. Επιπλέον αποτελεί κίνητρο και 
προσφέρει υποστήριξη στις τοπικές αρχές και σε ιδιοκτήτες καμένων ιδιωτικών 
εκτάσεων για αποκατάσταση ζημιών και αναδάσωση ιδιωτικών καμένων περιοχών 
αλλά και σε κρατικούς φορείς για αναδάσωση των κρατικών καμένων εκτάσεων.
Για να είναι εφικτή η αναδάσωση, όπου κρίνεται αναγκαίο, θα προηγείται η 
κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες περιοχές, 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συγκράτηση του εδάφους. Ακολούθως οι εργασίες 
επαναφοράς της βλάστησης θα γίνονται με κατάλληλες τεχνικές, ώστε να γίνεται 
αποκατάσταση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των αρχικών οικολογικών και 
αισθητικών χαρακτηριστικών και να αποτρέπεται η περαιτέρω υποβάθμισή τους.
Επιπρόσθετα με τα προαναφερόμενα, το Καθεστώς καλύπτει και τις δαπάνες για 
αποκατάσταση ζημιών σε εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί από δασική πυρκαγιά 
και που συμβάλλουν στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών, όπως για παράδειγμα τα  
πυροφυλάκια.
Κατά την εφαρμογή του Καθεστώτος θα ισχύουν οι πρόνοιες των Καθεστώτων 8.1: 
Δάσωση και Δημιουργία Δασωδών Εκτάσεων και 8.3: Πρόληψη ζημιών σε δάση 
εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών 
συμβάντων.
Το Καθεστώς συνεισφέρει στην Θεματική Προτεραιότητα 4 και στην Θεματική 
Προτεραιότητα 5Α.

8.2.6.3.3.2. Type of support
Type of support: Grants
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων 
δαπανών.
Για τις  δαπάνες κατασκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στις 
καμένες περιοχές και τις δαπάνες εγκατάστασης και  περιποίησης της δασικής 
φυτείας, θα ισχύουν οι πρόνοιες του Καθεστώτος 8.1: Δάσωση και Δημιουργία 
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Δασωδών Εκτάσεων. Για τα έργα  που αφορούν  αποκατάσταση ζημιών σε 
εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί από δασική πυρκαγιά και που συμβάλλουν στην 
πρόληψη δασικών πυρκαγιών θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Καθεστώτος 8.3: 
Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συμβάντων.

8.2.6.3.3.3. Links to other legislation
Επίσης το έργο θα πρέπει να είναι συμβατό με τις πιο κάτω Νομοθεσίες / 
Κανονισμούς και Οδηγίες:

1. τον περί Δασών Νόμο Ν.25(Ι)/2012, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί

2. τον περί Εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα Νόμο 
140(I)/ 2005 (Οδηγία 85/ 337/ EEC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/ 
11/ EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί

3. τον περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων νόμος (Οδηγία 2000/60/EC 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα  της πολιτικής των 
υδάτων), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί

4. τον περί Προστασίας και  Διαχείρισης της  Φύσης και της «Άγριας ζωής Νόμο 
153(I)/ 2003  (Οδηγία 92/ 43/ EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί

5. τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο 
152(I)/ 2003 (Οδηγία 79/ 409/ EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί και

6. τον περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμος του 
2013 (Ν. 139(Ι) / 2013), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί

7. Σύνδεση με την Εθνική Δασική Πολιτική: Υπάρχει άμεση σύνδεση με την 3η 
δράση της Εθνικής Δασικής Πολιτικής που αφορά την αποκατάσταση καμένων 
περιοχών.

8. Σύνδεση με τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχει άμεση 
σύνδεση με τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο, αφού οι δασικές 
πυρκαγιές αποτελούν άμεση απειλή για τη βιοποικιλότητα. Νοουμένου ότι οι 
πυρκαγιές καταστρέφουν ολοσχερώς τα οικοσυστήματα ή μέρος των 
οικοσυστημάτων, το Καθεστώς της αποκατάστασης ζημιών σε δάση εξαιτίας 
δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων, 
συμβάλλει στην προσπάθεια της προστασίας της βιοποικιλότητας στην 
Κύπρο.

8.2.6.3.3.4. Beneficiaries
Η στήριξη χορηγείται σε ιδιώτες και δημόσιους δασοκαλλιεργητές καθώς και σε 
άλλους φορείς ιδιωτικού δικαίου συμπεριλαμβανομένων των Εκκλησιαστικών, 
Μοναστηριακών και άλλων θρησκευτικών αρχών και κρατικών φορέων.
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8.2.6.3.3.5. Eligible costs
Το Καθεστώς περιλαμβάνει δαπάνες για την κατασκευή αντιδιαβρωτικών και 
αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες περιοχές, δαπάνες εγκατάστασης και δαπάνες 
περιποίησης της δασικής φυτείας. Επίσης περιλαμβάνει τις δαπάνες για 
αποκατάσταση ζημιών σε εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν πληγεί από δασική 
πυρκαγιά και οι οποίες συμβάλλουν στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών.
Για τις δαπάνες εγκατάστασης της δασικής φυτείας θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες 
του Καθεστώτος 8.1: Δάσωση και Δημιουργία Δασωδών Εκτάσεων. Οι επιλέξιμες 
δαπάνες περιλαμβάνουν έργα προετοιμασίας του εδάφους, αντιδιαβρωτικά και 
αντιπλημμυρικά έργα, αγορά φυτών ή σπόρων, φύτευση ή σπορά, εγκατάσταση 
αρδευτικού συστήματος όταν γίνεται φύτευση, κατασκευή περίφραξης όπου 
αποδεδειγμένα υπάρχει πρόβλημα βόσκησης, υποστύλωση όπου χρειάζεται και 
δαπάνες συντήρησης  της εγκατάστασης της φυτείας για ορισμένο χρονικό διάστημα 
αμέσως μετά την εγκατάσταση της δασική φυτείας.
Για τις δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί από 
δασική πυρκαγιά και που συμβάλλουν στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών 
εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Καθεστώτος 8.3: Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας 
δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων.

8.2.6.3.3.6. Eligibility conditions
Σε επίπεδο Δικαιούχου ισχύουν τα παρακάτω:

• υποψήφιοι επενδυτές οι οποίοι υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο ενώ βρίσκεται 
σε εξέλιξη άλλο επενδυτικό σχέδιο για την ίδια επένδυση με τις ίδιες 
επιλέξιμες δαπάνες ή δεσμεύσεις, δεν είναι επιλέξιμοι.

• υποψήφιοι επενδυτές στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις επειδή δεν 
ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά σε εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, δεν είναι 
επιλέξιμοι για όσο χρονικό διάστημα καλύπτουν οι κυρώσεις. .

Σε επίπεδο αιτήσεων πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:
• ο χώρος των επενδύσεων πρέπει να χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασώδης 

έκταση όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 2 και FAO FRA 
2015, αντίστοιχα.

• οι περιοχές πρέπει να ταξινομούνται από μέσου έως υψηλού κινδύνου δασικής 
πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου δασικών πυρκαγιών.

• οι καμένες περιοχές πρέπει να καλύπτουν έκταση τουλάχιστον 0,5 ha για τις 
αιτήσεις των ιδιωτών και 3 ha για τις αιτήσεις του Τμήματος Δασών.

• οι περιοχές να αφορούν έκταση που έχει καεί τα τελευταία 3 χρόνια από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης με βάση το μητρώο, το οποίο τηρεί το 
Τμήμα Δασών.



425

• τα έργα πρέπει να προνοούνται στο Σχέδιο Προστασίας Δασών.
• να προσκομίζεται τίτλος ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο 

ιδιοκτήτης τότε ο αιτητής να προσκομίζει γραπτή συγκατάθεση του/των 
ιδιοκτητών για τη σκοπούμενη ανάπτυξη και χρήση.

• πρέπει να έχει πλήγεί τουλάχιστον 20% του δασικού δυναμικού
Η μεθοδολογία υπολογισμού του 20 % της απώλειας του δασικού δυναμικού 
βασίζεται στη συνολική έκταση η οποία καλύπτεται από δάσος ή δασώδη έκταση 
και έχει υποστεί ζημιές λόγω πυρκαγιάς. Πρόκειται για ποσοστό της συνολικής 
έκτασης η οποία έχει επηρεαστεί από την πυρκαγιά. Προϋπόθεση αποτελεί η 
επίσημη  επιβεβαίωση της ζημιάς από την αρμόδια δημόσια αρχή.

8.2.6.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες πιστώσεις αποδειχθούν ανεπαρκείς θα γίνεται 
βαθμολόγηση των αιτήσεων με βάση λεπτομερή κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται 
στο Λεπτομερές Σχέδιο.
Βασικά κριτήρια επιλογής / μοριοδότησης των αιτήσεων αποτελούν ο βαθμός 
υποβάθμισης του οικοσυστήματος και ο βαθμός δυσκολίας της φυσικής επαναφοράς 
της βλάστησης (παραδείγματος χάριν περιοχές όπου έχουν συμβεί 
επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές αλλά και περιοχές που ήταν ήδη υποβαθμισμένες 
λόγω υπερβόσκησης και ακολούθως κάηκαν).

8.2.6.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates
Για το ποσό και ύψος της ενίσχυσης, θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες πρόνοιες 
σύμφωνα με τα Καθεστώτα 8.1: Δάσωση και Δημιουργία Δασωδών Εκτάσεων και 
8.3: Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών 
και καταστροφικών συμβάντων.

8.2.6.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.6.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.6.3.3.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.6.3.3.9.3. Overall assessment of the measure
 Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.6.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Για τα έργα "Εγκατάσταση δασικής φυτείας" και "Περιποίηση δασικής φυτείας" η 
οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται με βάση την τυπική δαπάνη (standard cost).
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον υπολογισμό του ύψους της τυπικής 
δαπάνης βασίστηκε σε στοιχεία του Τμήματος Δασών, το οποίο εκτελεί ανάλογα 
έργα σε όλες τις περιοχές της Κύπρου καθώς και σε σχετικά στοιχεία από την 
εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Λήφθηκαν επίσης 
υπόψη όλες οι εφικτές μέθοδοι και εργασίες εγκατάστασης, περιποίησης και 
συντήρησης της δασικής φυτείας κάτω από τις ποικίλες κλιματεδαφικές συνθήκες 
που παρουσιάζονται στις περιοχές εφαρμογής του Καθεστώτος. Αναλυτικά στοιχεία 
για τους υπολογισμούς παρατίθενται στο Καθεστώς 8.1.
Για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης για όλα τα άλλα έργα του Καθεστώτος 
8.4 θα είναι υποχρεωτική η προσκόμιση τιμολογίων ή άλλων λογιστικών εγγράφων.
Το μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης για αυτά τα έργα υπολογίστηκε με βάση το 
πραγματικό κόστος παρόμοιων έργων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2007-2013 καθώς επίσης και το πραγματικό κόστος έργων / εργασιών (προσφορών) 
που υλοποιεί το Τμήμα Δασών με εθνικούς πόρους. Τα μέγιστα επιλέξιμα ποσά για 
κάθε έργο παρουσιάζονται στο Καθεστώς 8.3.

8.2.6.3.3.11. Information specific to the operation
Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on 
the submission of a forest management plan or equivalent instrument
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of an "equivalent instrument"
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to 
be used to avoid inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of Delegated 
Regulation No 807/2014, including the description of the environmental and climatic 
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conditions of the areas in which afforestation is foreseen as referred to in Article 6(b) of 
that Regulation
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental 
requirements referred to in Article 6 of Delegated Regulation No 807/2014
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum 
number of trees to be planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest 
species to be used as referred to in Article 23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013
Δεν εφαρμόζεται.

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the 
supported systems
Δεν εφαρμόζεται.

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] Where relevant, list of species of organisms harmful to plants which 
may cause a disaster
Δεν εφαρμόζεται.

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] Identification of forest areas classified as being at medium to high 
risk of forest fire according to the relevant forest protection plan
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] In case of preventive actions concerning pests and diseases, 
description of a relevant disaster occurrence, supported by scientific evidence, including, 
where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by scientific 
organisations
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Δεν εφαρμόζεται.

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] 
Definition of types of eligible investment and their expected environmental outcome 
and/or public amenity value
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.6.3.4. 8.5.1 Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των δασών ως δημοσίου αγαθού
Sub-measure: 

• 8.5 - support for investments improving the resilience and environmental value of 
forest ecosystems

8.2.6.3.4.1. Description of the type of operation
Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των δασών ως δημοσίου αγαθού.
Η Δράση 8.5.1 περιλαμβάνει επενδύσεις σε υποδομές μικρής κλίμακας για 
δραστηριότητες αναψυχής και για βελτίωση των εμπειριών του κοινού στα δάση.
Τα δάση της Κύπρου και η βιοποικιλότητα τους αντιμετωπίζουν μεγάλο κίνδυνο από 
τις πυρκαγιές που κατά κύριο λόγο οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα. 
Συνεπώς προκύπτει ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των κινδύνων που απειλούν τα 
δάση μέσω της διαχείρισης παραγόντων που συμβάλλουν στην έκρηξη πυρκαγιών 
και δη του ανθρωπίνου, ιδιαιτέρως κατά τη χρήση των δασών για σκοπούς 
αναψυχής. Επιπλέον, διαμέσου των έργων αναψυχής, όπως είναι τα θεματικά 
μονοπάτια, θα επιτευχθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού η οποία θα 
συνδράμει στην αναγνώριση της σημασίας διατήρησης και προστασίας της 
βιοποικιλότητας στα δάση.
Η Δράση 8.5.1 θα παρέχει οικονομική ενίσχυση για τη δημιουργία και αναβάθμιση 
μικρής κλίμακας υποδομών, οι οποίες θα βελτιώνουν και θα αναβαθμίζουν τον 
κοινωνικό ρόλο των δασών και ειδικότερα τις υπηρεσίες της δασικής αναψυχής και 
του δασοτουρισμού.
Θα επιδοτούνται τα εξής μικρής κλίμακας έργα υποδομής:

1. αναβάθμιση υφιστάμενων κατασκηνωτικών και εκδρομικών χώρων, 
μονοπατιών και Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης.

2. δημιουργία μικρών εκδρομικών χώρων, ποδηλατικών διαδρομών, θεματικών 
μονοπατιών και θέσεων θέας στα δάση.

3. ανάδειξη στοιχείων / ανάπλαση χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
εντός δασών όπως αιωνόβια δέντρα, παλιά καμίνια, γεωμορφώματα, δασικοί 
σταθμοί κλπ.

4. Στέγαστρα ενημέρωσης του κοινού (infokiosk- shelder) σε κομβικά σημεία των 
δασών.

Η Δράση συνεισφέρει στην Θεματική Προτεραιότητα 4.

8.2.6.3.4.2. Type of support
Type of support: Grants
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Η ενίσχυση για τα έργα της Δράσης καταβάλλεται στο δικαιούχο βάσει εξοφλημένων 
τιμολογίων ή άλλων λογιστικών εγγράφων, ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας που 
αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου.
Η ενίσχυση για τις δαπάνες του εγκεκριμένου έργου μπορεί να  καταβάλλεται σε μία 
ή δύο δόσεις. Σε περίπτωση που η ενίσχυση θα καταβληθεί σε δύο δόσεις η πρώτη 
δόση θα ανέρχεται στο 60% της συνολικής εγκεκριμένης ενίσχυσης και θα 
καταβάλλεται μετά από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και αφού 
έχει εκτελεστεί η αντίστοιχη εργασία ή δαπάνη και ο σχετικός έλεγχος. Η δεύτερη 
δόση θα ανέρχεται στο υπόλοιπο 40% της εγκεκριμένης ενίσχυσης και θα 
καταβάλλεται μετά από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και αφού 
αποπερατωθούν και ελεγχθούν οι εργασίες. Σε περίπτωση που η ενίσχυση θα 
καταβληθεί σε μια δόση, αυτή θα καταβάλλεται μετά από την υποβολή των 
απαραίτητων δικαιολογητικών και αφού αποπερατωθούν και ελεγχθούν οι εργασίες.

8.2.6.3.4.3. Links to other legislation
Η επένδυση θα πρέπει να είναι συμβατή με τους ακόλουθους Νόμους, Κανονισμούς 
και Οδηγίες:
(α) τον περί Δασών Νόμο Ν25(Ι)/2012, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί
(β) τον περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο 
140(I)/ 2005 (Οδηγία 85/ 337/ EEC όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/ 11/ 
EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
(γ) τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο (Οδηγία 2000/60/EC για 
τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα  της πολιτικής των υδάτων), 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
(δ) τον περί Προστασίας και  Διαχείρισης της  Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμο 
153(I) 2003  (Οδηγία 92/43/EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
(ε) τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο 152(I) 
2003 (Οδηγία 79/409/ EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
(στ) Δήλωση Δασικής Πολιτικής του Τμήματος Δασών
(ζ) τον περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμο 139(I) 
2013, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
(η) τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο (Ν90/1972) έως 2014, όπως αυτός 
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
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8.2.6.3.4.4. Beneficiaries
Δικαίωμα συμμετοχής γενικά στη Δράση 8.5.1 έχουν οι Κρατικές Αρχές, οι 
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ή ενώσεις τους), Μη 
Κυβερνητικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και οι Εκκλησιαστικές, Μοναστηριακές 
και άλλες Θρησκευτικές Αρχές.
Σε επίπεδο έργου, καθορίζονται οι εξής περιορισμοί στους δικαιούχους:
α) Για τη δημιουργία μικρών εκδρομικών χώρων, θεματικών μονοπατιών και 
ποδηλατικών διαδρομών, δικαιούχοι είναι οι Κρατικές Αρχές και οι Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης,
β) Για στέγαστρα ενημέρωσης του κοινού (infokiosk- shelders), δικαιούχοι είναι οι 
Κρατικές Αρχές.

8.2.6.3.4.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες για κάθε έργο  της Δράσης 8.5.1 θα καθοριστούν με 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια  ξεχωριστά στο Λεπτομερές Σχέδιο.  Γενικά οι επιλέξιμες 
δαπάνες είναι οι ακόλουθες:

• η ετοιμασία των σχετικών μελετών ή  σχεδίων και οι δαπάνες επίβλεψης των 
έργων.

• οι εργασίες για την αναγκαία διαμόρφωση, τοπιοτέχνηση και αισθητική 
βελτίωση των χώρων εφόσον συνάδουν με τους στόχους του έργου.

• η διάνοιξη θεματικών μονοπατιών, ποδηλατικών διαδρομών και μονοπατιών 
προσπέλασης.

• η προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών, 
κατασκευών και διευκολύνσεων όπως τραπεζιών, παιδικών χαρών, 
αποχωρητηρίων, σκυβαλοδοχείων, βρυσών, συστημάτων ύδρευσης/άρδευσης 
και άλλα συναφή.

• τα έργα αναστύλωσης και ανάδειξης στοιχείων δασικής κληρονομιάς 
συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης αιωνόβιων δέντρων και αιωνόβιων 
συστάδων.

• η παραγωγή πληροφοριακού και ενημερωτικού υλικού που σχετίζεται με τα 
επιλέξιμα έργα του καθεστώτος.

• η αγορά εκθεμάτων, εκθεσιακού υλικού και εξοπλισμού διαχείρισης και 
υποστήριξης των έργων αναψυχής που σχετίζονται με τα επιλέξιμα έργα του 
καθεστώτος.

8.2.6.3.4.6. Eligibility conditions
Σε επίπεδο Δικαιούχου αποκλείονται από τη Δράση 8.5.1 οι αιτητές:

• υποψήφιοι επενδυτές οι οποίοι υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο ενώ βρίσκεται 
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σε εξέλιξη άλλο επενδυτικό σχέδιο για την ίδια επένδυση με τις ίδιες 
επιλέξιμες δαπάνες ή δεσμεύσεις, δεν είναι επιλέξιμοι.

• υποψήφιοι επενδυτές στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις επειδή δεν 
ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά σε εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, δεν είναι 
επιλέξιμοι για όσο χρονικό διάστημα καλύπτουν οι κυρώσεις

Σε επίπεδο αιτήσεων επιλέξιμες επενδύσεις υποδομής για δραστηριότητες 
αναψυχής και βελτίωσης των εμπειριών του κοινού στα δάση, είναι οι αιτήσεις με 
τα ελάχιστα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• ο χώρος των επενδύσεων πρέπει να χαρακτηρίζεται ως δάσος ή ως άλλες 
δασώδεις εκτάσεις όπως ορίζονται στον Κανονισμό 1305/2013, Άρθρο 2 και 
FAO FRA, αντίστοιχα.

• για τη δημιουργία μικρών εκδρομικών χώρων απαιτείται όπως η ελάχιστη 
έκταση της δασικής γης στην οποία θα γίνει η ανάπτυξη να είναι 0,5 εκτάρια 
και να υπάρχει οδική πρόσβαση (εγγεγραμμένος δρόμος, δικαίωμα διόδου).

• τα θεματικά μονοπάτια στα δάση θα πρέπει να α)συμβάλλουν στην προβολή 
θεματολογίας σχετικής με το περιβάλλον, στην προβολή της δασικής ή 
πολιτιστικής κληρονομιάς και αξιόλογων φυσικών στοιχείων όπως 
γεωμορφομάτων καθώς επίσης και στην προώθηση άλλων συναφών 
δραστηριοτήτων αναψυχής (π.χ. αθλητικών δραστηριοτήτων), β) να διαθέτουν 
οδική πρόσβαση (εγγεγραμμένος δρόμος, δικαίωμα διόδου) στην αφετηρία / 
τέρμα της διαδρομής, γ) να μην προσεγγίζουν φωλιές αρπακτικών πουλιών σε 
απόσταση 300 μέτρων και δ) να έχουν την αφετηρία τους σε απόσταση πέραν 
των πέντε χιλιομέτρων, σε οριζόντια γραμμή επί χάρτου, από την αφετηρία 
υφιστάμενου μονοπατιού με το ίδιο περιεχόμενο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
σύνδεσης υφιστάμενων μονοπατιών.

• προτάσεις για δημιουργία Ποδηλατικών Διαδρομών και για στέγαστρα 
ενημέρωσης του κοινού (infokiosk- shelders) σε κομβικά σημεία των δασών, να 
αφορούν Εθνικά Δασικά Πάρκα ή Δασικές περιοχές έκτασης τουλάχιστον 100 
εκταρίων. 

• η ανάδειξη στοιχείων δασικής και πολιτιστικής κληρονομιάς να αφορά την 
ανάδειξη παραδοσιακών στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στα 
δάση και συγκεκριμένα την ανάδειξη καμινιών παραγωγής πίσσας, παλαιές 
πετρόχτιστες/πλινθόχτιστες μάντρες, γεφύρια, νερόμυλους, πηγάδια, 
κρησφύγετα, εγκαταλελειμένους δασικούς σταθμούς και δασικά καταλύματα. 

• η ανάδειξη αιωνόβιων δέντρων, να αφορά μεμονωμένα δένδρα ή συστάδες 
δένδρων που είναι καταγεγραμμένα ως Μνημεία της Φύσης σε μητρώο που 
διατηρεί το Τμήμα Δασών. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η ομαδοποίηση 
μεμονωμένων δέντρων ή των συστάδων τους σε μια αίτηση, εφόσον 
βρίσκονται στην ίδια συμπαγή δασική περιοχή, έκτασης πέραν των 100 
εκταρίων και υπό τη διαχείριση του ιδίου Φορέα Διαχείρισης. 

• να υπάρχει η γραπτή συγκατάθεση του/των ιδιοκτητών για τη σκοπούμενη 
ανάπτυξη και χρήση του χώρου σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο 
ιδιοκτήτης του τεμαχίου που θα υλοποιηθεί το έργο.

• η αναβάθμιση  υφιστάμενων κατασκηνωτικών, εκδρομικών χώρων, 
μονοπατιών και Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης να αφορά βελτιώσεις 
με σκοπό την καλύτερη διαχείριση τους, την προστασία του περιβάλλοντος και 
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την καλύτερη εξυπηρέτηση, άνεση, ασφάλεια και ενημέρωση/επιμόρφωση του 
κοινού. Συγκεκριμμένα η αναβάθμιση να περιλαμβάνει τη δημιουργία βασικών 
υποδομών που απουσιάζουν από υφιστάμενους χώρους ή μέρους αυτών, την 
αναδιάταξη των υποδομών στο χώρο και την 
επιδιόρθωση/αναβάθμιση/αντικατάσταση παλαιών συστημάτων και 
υποδομών για βελτίωση της απόδοσης και επάρκειας τους. Πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό των 
αναφερόμενων χώρων που περιγράφουν τις τεχνικές λεπτομέρειες 
δημιουργίας έργων και κατασκευής υποδομών και τις βασικές υποδομές που 
πρέπει να διαθέτει το κάθε είδος ανάπτυξης όπως θα περιγράφονται στο 
Λεπτομερές Σχέδιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

• η αναβάθμιση Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης να αφορά Κέντρα με 
χρόνο λειτουργίας πέραν των επτά ετών.

ο αιτητής θα αναλαμβάνει τη δέσμευση σωστής συντήρησης για όση περίοδο θα 
λειτουργεί το έργο (7-15 έτη ανάλογα με το έργο).

8.2.6.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Τα κριτήρια επιλογής/μοριοδότησης θα βασίζονται   στη γεωγραφική θέση, στην 
έκταση και στην καταλληλότητα του χώρου, στον τύπο και βαθμό κάλυψης της 
βλάστησης, στο καθεστώς προστασίας (NATURA 2000, Εθνικά Δασικά Πάρκα) στην 
αναγκαιότητα υλοποίησης και στον τύπο του έργου.

8.2.6.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates
Η ενίσχυση για έργα αναψυχής και βελτίωσης των εμπειριών του κοινού στα δάση 
καλύπτει το 100% του κόστους των επιλέξιμων δαπανών των έργων, με το μέγιστο 
ποσό στήριξης για κάθε έργο να καθορίζεται ως εξής:
Δημιουργία μικρών εκδρομικών χώρων …………………..………..  70.000 Ευρώ
Αναβάθμιση κατασκηνωτικών χώρων   ……………..…………….... 100.000 Ευρώ
Αναβάθμιση- επέκταση εκδρομικών χώρων  ……………………..... 60.000 Ευρώ
Αναβάθμιση Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης  …………....  80.000 Ευρώ
Δημιουργία θεματικών μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών .. 60.000 Ευρώ
Αναβάθμιση υφιστάμενων μονοπατιών ………………………...…..    25.000 Ευρώ
Δημιουργία σημείων θέας ……….……………………………....….    10.000 Ευρώ
Στέγαστρα ενημέρωσης του κοινού (infokiosk- shelders) …………  10.000 Ευρώ
Ανάδειξη της δασικής κληρονομιάς    …………………………......…..20.000 Ευρώ
Ανάδειξη αιωνόβιων δέντρων (για κάθε δέντρο ή συστάδα) …………4.500 Ευρώ
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8.2.6.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.6.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.6.3.4.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.6.3.4.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.6.3.4.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Η μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού ενίσχυσης για τα έργα της Δράσης 8.5.1 που 
αφορά επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των δασών ως δημοσίου αγαθού, βασίζεται 
σε στοιχεία πραγματικού κόστους παρόμοιων έργων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια 
του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 και του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013 και στο πραγματικό κόστος παρεμφερών εργασιών που 
υλοποιεί το Τμήμα Δασών.

8.2.6.3.4.11. Information specific to the operation
Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on 
the submission of a forest management plan or equivalent instrument
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of an "equivalent instrument"
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to 
be used to avoid inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of Delegated 
Regulation No 807/2014, including the description of the environmental and climatic 
conditions of the areas in which afforestation is foreseen as referred to in Article 6(b) of 
that Regulation
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Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental 
requirements referred to in Article 6 of Delegated Regulation No 807/2014
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum 
number of trees to be planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest 
species to be used as referred to in Article 23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013
Δεν εφαρμόζεται.

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the 
supported systems
Δεν εφαρμόζεται.

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] Where relevant, list of species of organisms harmful to plants which 
may cause a disaster
Δεν εφαρμόζεται.

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] Identification of forest areas classified as being at medium to high 
risk of forest fire according to the relevant forest protection plan
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] In case of preventive actions concerning pests and diseases, 
description of a relevant disaster occurrence, supported by scientific evidence, including, 
where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by scientific 
organisations
Δεν εφαρμόζεται.
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[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] 
Definition of types of eligible investment and their expected environmental outcome 
and/or public amenity value
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.6.3.5. 8.5.2 Δράσεις και έργα για τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα 
δάση
Sub-measure: 

• 8.5 - support for investments improving the resilience and environmental value of 
forest ecosystems

8.2.6.3.5.1. Description of the type of operation
Δράσεις και έργα για τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα δάση.
Η Δράση 8.5.2 περιλαμβάνει δραστηριότητες απομάκρυνσης χωροκατακτητικών 
ειδών στα δάση και έργα ενίσχυσης/διατήρησης της βιοιποικιλότητας.
Οι προβλεπόμενες τάσεις της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο, οδηγούν σε αύξηση 
της θερμοκρασίας και μείωση της βροχόπτωσης με συνεπακόλουθο τα δάση της 
Κύπρου και η βιοποικιλότητά τους να δέχονται αυξημένη πίεση. Οι απειλές που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή αφορούν στην αύξηση του κινδύνου πυρκαγιών 
στα δάση, στην αυξημένη επιθετικότητα των χωροκατακτητικών ειδών σε βάρος των 
ιθαγενών και στην υποβάθμιση επιμέρους ενδιαιτημάτων και των ειδών που 
φιλοξενούν.
Συνεπώς προκύπτει ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των κινδύνων που απειλούν τα 
δάση και συγκεκριμένα της καταπολέμησης των ξενικών χωροκατακτητικών ειδών 
και της αναβάθμισης επιμέρους ενδιαιτημάτων για ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Η 
Δράση στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας με:
α) δημιουργία μικροενδιαιτημάτων με ξερολιθιές και υδατοσυλλογές ως 
υποστηρικτικά έργα που θα αυξήσουν τον αριθμό καταφυγίων για είδη άγριας ζωής 
και είδη της χλωρίδας της Κύπρου. Οι ξερολιθιές αποτελούν χαρακτηριστικό 
στοιχείο του μεσογειακού τοπίου, που μαζί με τις υδατοσυλλογές, συνιστούν 
καταφύγιο μεγάλου αριθμού φυτών και ζώων, ενώ συγχρόνως προστατεύουν το 
έδαφος από τη διάβρωση.
Οι μεν παραδοσιακές ξερολιθιές κινδυνεύουν από την εγκατάλειψη και την 
υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών, ενώ τα υδροφιλικά μικροενδιαιτήματα 
απειλούνται από την ανομβρία και τις κλιματικές αλλαγές. Στα πλαίσια της 
δημιουργίας των αναφερόμενων υποστηρικτικών έργων, εντάσσεται και η 
εγκατάσταση τεχνητών φωλιών για την άγρια πανίδα.
β) ενέργειες αποκατάστασης των ειδών και τύπων βλάστησης σε περιοχές που η 
σύνθεσή τους αλλοιώθηκε από τη συμπεριφορά χωροκατακτητικών ειδών. Η 
ανάσχεση της επιθετικότητας των χωροκατακτητικών ειδών θα συνδράμει και στη 
διαφύλαξη του γενετικού αποθέματος των δασών που γειτνιάζουν με τις περιοχές 
αποκατάστασης.
Συγκεκριμένα η Δράση 8.5.2 θα παρέχει οικονομική ενίσχυση για:
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1. τη δημιουργία μικρής κλίμακας υποδομών για ενίσχυση της βιοποικιλότητας 
των μικροπεριβάλλοντων / ενδιαιτημάτων (υδατοσυλλογών, τοιχίων 
ξερολιθιάς και τοποθέτηση φωλιών για άγρια πανίδα)

2. τον έλεγχο των χωροκατακτητικών αλλοχθόνων ειδών Acacia saligna, Robinia 
pseudoacacia και Ailanthus altissima.

Η Δράση συνεισφέρει στην Θεματική Προτεραιότητα 4.

8.2.6.3.5.2. Type of support
Type of support: Grants
Για τη δημιουργία μικρής κλίμακας υποδομών ενίσχυσης της βιοποικιλότητας. η 
ενίσχυση θα χορηγείται στο Δικαιούχο με το πέρας του έργου βάσει εξοφλημένων 
τιμολογίων ή άλλων λογιστικών εγγράφων ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας που 
αφορούν στις επιλέξιμες δαπάνες και  αφού διενεργηθούν οι αναγκαίοι ελέγχοι.
Για τον έλεγχο των χωροκατακτητικών ειδών, η καθορισμένη ενίσχυση θα χορηγείται 
σε τρεις δόσεις 40-40-20%, μετά το πέρας των πιο κάτω σταδίων του έργου:
α) 40% μετά τη χημική καταπολέμηση της υφιστάμενης βλάστησης με 
χωροκατακτητικά είδη (1ο έτος),
β) 40% μετά την υλοτομία και απομάκρυνση της ξερής βλάστησης και τη χημική 
καταπολέμηση της αναγέννησης (2ο έτος) και
γ) 20% μετά τη χημική καταπολέμηση της αναγέννησης (3ο έτος).

8.2.6.3.5.3. Links to other legislation
Η επένδυση θα πρέπει να είναι συμβατή με τους ακόλουθους Νόμους, Κανονισμούς 
και Οδηγίες:
(α) τον περί Δασών Νόμο Ν25(Ι)/2012, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί
(β) τον περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο 
140(I)/ 2005 (Οδηγία 85/ 337/ EEC όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/ 11/ 
EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
(γ) τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο (Οδηγία 2000/60/EC για 
τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα  της πολιτικής των 
υδάτων),όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
(δ) τον περί Προστασίας και  Διαχείρισης της  Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμο 
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153(I) 2003 (Οδηγία 92/43/EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
(ε) τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο 152(I) 
2003 (Οδηγία 79/409/ EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
(στ) τη Δήλωση Δασικής Πολιτικής του Τμήματος Δασών, όπως εκάστοτε 
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
(ζ) τον περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας» Νόμο 139(I) 
2013, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
(η) τους περί Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 έως 2011, όπως 
εκάστοτε τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν
(θ) την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον 
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης 
των γεωργικών φαρμάκων
(ι) τον περί Φυτοπροστατευτικών προϊόντων Νόμος του 2011 (141 (I) του 2011), 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
(κ) τους περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, Κανονισμούς του 2012 (ΚΔΠ 
193/2012), όπως εκάστοτε τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν
(λ) το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα, του 
2013 (Κ.Δ.Π. 44/2013).

8.2.6.3.5.4. Beneficiaries
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση 8.5.2 έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις τους (συμπεριλαμβανομένων των Εκκλησιαστικών, 
Μοναστηριακών και άλλων Θρησκευτικών Αρχών), οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή 
ενώσεις τους, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και οι 
Κρατικές Αρχές.

8.2.6.3.5.5. Eligible costs
• ετοιμασία των σχετικών μελετών ή  σχεδίων και οι δαπάνες επίβλεψης
• η αναγκαία διαμόρφωση των χώρων, εφόσον συνάδουν με τους στόχους του 

έργου.
• προμήθεια, δημιουργία, κατασκευή και εγκατάσταση των αναγκαίων 

υποδομών.
• συμπληρωματικές δράσεις για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, όπως 

τοποθέτηση φωλιών για άγρια ζώα.
• δράσεις καταπολέμησης των χωροκατακτητικών αλλοχθόνων ειδών (όπως 
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εργασίες υλοτομίας, χημικής νέκρωσης πρέμνων, ατόμων και αναγέννησης) και 
αγορά ειδικών εργαλείων, χημικών παρασκευασμάτων και υλικών. 

8.2.6.3.5.6. Eligibility conditions
Σε επίπεδο Δικαιούχου αποκλείονται από τη Δράση 8.5.2 οι αιτητές:

• υποψήφιοι επενδυτές οι οποίοι υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο ενώ βρίσκεται 
σε εξέλιξη άλλο επενδυτικό σχέδιο για την ίδια επένδυση με τις ίδιες 
επιλέξιμες δαπάνες ή δεσμεύσεις, δεν είναι επιλέξιμοι.

• υποψήφιοι επενδυτές στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις επειδή δεν 
ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά σε εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, δεν είναι 
επιλέξιμοι για όσο χρονικό διάστημα καλύπτουν οι κυρώσεις.

Σε επίπεδο αιτήσεων θα πρέπει να πληρούνται τα ελάχιστα ακόλουθα κριτήρια:
• Στην περίπτωση της απομάκρυνσης των χωροκατακτητικών ειδών, η αίτηση 

να αφορά τεμάχιο που βρίσκεται σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως δάσος ή 
δασώδης έκταση όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013, Αρθρο 2 και 
FAO FRA 2015, αντίστοιχα.

• για τα έργα ενίσχυσης / διατήρησης της βιοποικιλότητας η αίτηση να αφορά 
περιοχή έκτασης τουλάχιστον 20 εκταρίων που χαρακτηρίζεται ως δάσος ή 
δασώδης έκταση όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 2 και 
FAO FRA 2015, αντίστοιχα.

• για την απομάκρυνση των χωροκατακτητικών ειδών, πρέπει να προσκομίζεται 
χωροταξικό σχέδιο πάνω στο οποίο να φαίνεται τόσο σε γραφική μορφή όσο 
και αριθμητικά το ποσοστό εδαφοκάλυψης με χωροκατακτητικά είδη για το 
οποίο γίνεται η αίτηση. Τα χωροκατακτητικά είδη πρέπει να καλύπτουν 
τουλάχιστον το 40%, του τεμαχίου γης για το οποίο γίνεται η αίτηση. Η 
ελάχιστη έκταση του τεμαχίου για το οποίο γίνεται η αίτηση να είναι 0,5 
εκτάρια.

στην περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου, θα πρέπει να 
έχει εξασφαλίσει τη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για την ένταξη του τεμαχίου 
στη δράση. Η γραπτή συμφωνία να επισυνάπτεται με την αίτηση

8.2.6.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Τα κριτήρια επιλογής θα λαμβάνουν υπόψη τη γεωγραφική θέση, την έκταση και την 
καταλληλότητα του χώρου, τον τύπο και βαθμό κάλυψης της βλάστησης, το 
καθεστώς προστασίας (NATURA 2000, Εθνικά Δασικά Πάρκα) και την αναγκαιότητα 
υλοποίησης της δράσης. Λεπτομερή κριτήρια μοριοδότησης θα παρουσιαστούν στο 
Εγχειρίδιο Εφαρμογής.
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8.2.6.3.5.8. (Applicable) amounts and support rates
Το ύψος της ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Α) Τα ανώτερα ποσά οικονομικής ενίσχυσης που θα καταβάλλονται για έργα 
προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας είναι:
Υδατοσυλλογές ……………………………………………………........ 20.000 Ευρώ
Τοιχία ξηρολιθιάς  ………………………………………………...……. 20.000 Ευρώ

• στο ανώτερο ποσό ενίσχυσης περιλαμβάνεται και το κόστος της τοποθέτησης 
μέχρι πέντε φωλιών για άγρια ζωή στην περιοχή του κάθε έργου. Το μέγιστο 
ποσό ενίσχυσης για κάθε φωλιά είναι 150 ευρώ και περιλαμβάνει κατασκευή 
και τοποθέτηση μέχρι 5 φωλιών ανά έργο.

• για τα τοιχία ξηρολιθιάς η  μέγιστη οικονομική ενίσχυση είναι 100 ευρώ ανά 
τρεχούμενο μέτρο, με ελάχιστο ύψος ξηρολιθιάς το 1 μέτρο

Το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης ανά έργο καθορίζεται στα 10.000 Ευρώ

Για την κατηγορία (Α) αναμένεται να διατεθούν 150.000 Ευρώ εκ των οποίων 100.000 Ευρώ αναμένεται να 
κατευθυνθούν στις υδατοσυλλογές και 50.000 Ευρώ στα τοιχία ξηρολιθιάς.

Β) Έλεγχος χωροκατακτητικών αλλοχθόνων ειδών
Η οικονομική ενίσχυση που θα καταβάλλεται έχει καθοριστεί στα 1.000 Ευρώ το 
δεκάριο και αφορά αποκλειστικά την έκταση του τεμαχίου, το οποίο βάσει σχεδίου 
καλύπτεται από χωροκατακτητικά είδη
Το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης ανά έργο καθορίζεται στα 2.000 Ευρώ

Για την κατηγορία (Β) αναμένεται να διατεθούν 100.000 Ευρώ.

8.2.6.3.5.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.6.3.5.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.6.3.5.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.6.3.5.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.6.3.5.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Η ενίσχυση που αφορά επενδύσεις υποδομής για τη βιοποικιλότητα υπολογίζεται με 
βάση στοιχεία πραγματικού κόστους από παρεμφερείς εργασίες που υλοποιεί το 
Τμήμα Δασών και θα πρέπει να δικαιολογείται με τιμολόγια ή άλλα λογιστικά 
έγγραφα.
Η ενίσχυση που αφορά την καταπολέμηση των χωροκατακτητικών αλλοχθόνων 
ειδών θα καταβάλλεται με βάση την τυπική δαπάνη (standard cost) η οποία έχει 
υπολογιστεί ως εξής:
Μέθοδος Υπολογισμού Ποσού Ενίσχυσης Απομάκρυνσης Χωροκατακτητικών Ειδών
Α) 1ο έτος Έλεγχος της υφιστάμενης βλάστησης

Δαπάνες Σχεδίου Χαρτογράφησης                   500 ευρώ
Εργασίες Χημικής καταπολέμησης                 2.000 ευρώ το εκτάριο
Εργαλεία                                                     1.000 ευρώ
Χημικά παρασκευάσματα – καύσιμα                 500 ευρώ
Ολικά Α’ έτους                                              4.000 ευρώ
Β) 2ο έτος

Αφαίρεση/μεταφορά νεκρής βλάστησης           1.000 ευρώ
Αντιμετώπιση αναγέννησης με χημικά μέσα      2.500 ευρώ
Ολικά Β’ Έτους                                             3.500 ευρώ
Γ) 3ο Έτος

Αντιμετώπιση αναγέννησης με χημικά μέσα      2.500 ευρώ
Σύνολο                                                     10.000 ευρώ το εκτάριο

8.2.6.3.5.11. Information specific to the operation
Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on 
the submission of a forest management plan or equivalent instrument
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Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of an "equivalent instrument"
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to 
be used to avoid inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of Delegated 
Regulation No 807/2014, including the description of the environmental and climatic 
conditions of the areas in which afforestation is foreseen as referred to in Article 6(b) of 
that Regulation
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental 
requirements referred to in Article 6 of Delegated Regulation No 807/2014
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum 
number of trees to be planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest 
species to be used as referred to in Article 23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013
Δεν εφαρμόζεται.

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the 
supported systems
Δεν εφαρμόζεται.

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] Where relevant, list of species of organisms harmful to plants which 
may cause a disaster
Δεν εφαρμόζεται.
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[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] Identification of forest areas classified as being at medium to high 
risk of forest fire according to the relevant forest protection plan
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] In case of preventive actions concerning pests and diseases, 
description of a relevant disaster occurrence, supported by scientific evidence, including, 
where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by scientific 
organisations
Δεν εφαρμόζεται.

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] 
Definition of types of eligible investment and their expected environmental outcome 
and/or public amenity value
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.6.3.6. 8.5.3 Αραιώσεις σε πυκνές συστάδες δασώσεων/αναδασώσεων για βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των δασών 
Sub-measure: 

• 8.5 - support for investments improving the resilience and environmental value of 
forest ecosystems

8.2.6.3.6.1. Description of the type of operation
Αραιώσεις σε πυκνές συστάδες δασώσεων/αναδασώσεων για βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των δασών
Η Δράση 8.5.3 περιλαμβάνει αραιώσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της δομής 
των δασών που δημιουργήθηκαν από δασώσεις ή/ και αναδασώσεις, στην αύξηση 
της ποσότητας άνθρακα που βρίσκεται αποθηκευμένος σε αυτά και στη βελτίωση 
της ανθεκτικότητάς τους στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής.
Δάση που έχουν αναδασωθεί ή/και δασωθεί τα τελευταία 50 χρόνια, κρίνεται 
αναγκαίο να υποβοηθηθούν στην προσπάθεια βελτίωσης του βαθμού σταθερότητας 
και ικανότητας αντίστασής τους σε εξωτερικές επιδράσεις, όπως για παράδειγμα 
στην κλιματική αλλαγή.
Η Δράση προσβλέπει στη μείωση ζημιών σε δασικά οικοσυστήματα από την 
κλιματική αλλαγή και συγκεκριμένα από την ανομβρία, την αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας και τους παρατεταμένους καύσωνες.
Η Δράση περιλαμβάνει αραιώσεις σε πυκνές συστάδες δασώσεων/αναδασώσεων με 
σκοπό τη βελτίωση της δομής των καταπονημένων συστάδων, την αύξηση της 
ευρωστίας των δέντρων και τη μείωση του ανταγωνισμού. Συνεπώς θα συμβάλει στη 
βελτίωση της αντίστασης των δέντρων στις αναμενόμενες αλλαγές του κλίματος  
καθώς και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Επιπρόσθετα, θα συμβάλει και 
στην ενίσχυση της ικανότητας των συστάδων για δέσμευση μεγαλύτερων ποσοτήτων 
διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.
Στηρίζεται στα αποτελέσματα σχετικών μελετών που εκπονήθηκαν από το Τμήμα 
Δασών σε δασικές εκτάσεις που επλήγησαν από την ανομβρία στην Κύπρο την 
περίοδο 2005-2008 (Βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης για αντιμετώπιση της ανομβρίας 
στα Κρατικά Δάση, αποτελέσματα καταγραφής των ξηράνσεων λόγω ανομβρίας στα 
Κρατικά Δάση, 2009), καθώς επίσης και σε άλλες δημοσιευμένες μελέτες που έγιναν 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Ιmpacts of Climate Change on European Forests and Options for 
Adaptation, 2008, Climate Change and Forestry Report to the Standing Forestry 
Committee 2010). Μέσα από τις μελέτες αυτές εξάγεται το συμπέρασμα ότι η 
αραίωση συστάδων βοηθά στη βελτίωση της δομής τους και στην άυξηση της 
ανθεκτικότητάς τους στις κλιματικές αλλαγές.
Η Δράση θα παρέχει οικονομική ενίσχυση για τις ακόλουθες δραστηριότητες/έργα τα 
οποία θα γίνουν μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Αγροτικής 
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Ανάπτυξης 2014-2020:
1. συντήρηση υφιστάμενης διόδου πρόσβασης (οι συγκεκριμένες δίοδοι 

πρόσβασης είναι παλιοί εξαγωγικοί δρόμοι ή δίοδοι που κατασκευάστηκαν για 
την εγκατάσταση των φυτειών αλλά έμειναν ασυντήρητες για πολλά χρόνια 
και δεν εμπίπτουν στο κανονικό δασικό οδικό δίκτυο που χρησιμοποιείται 
σήμερα)

2. προσήμανση των δέντρων που θα υλοτομηθούν
3. υλοτομία των δέντρων που θα προσημανθούν.

Οι αραιώσεις θα αφορούν στη μείωση του βαθμού εδαφοκάλυψης (ΒΕ)* σε 
προκαθορισμένο ποσοστό, των συστάδων τραχείας πεύκης, μαύρης πεύκης και 
κυπριακού κέδρου, σε καθορισμένες περιοχές. Για το σκοπό αυτό, οι επιλέξιμες 
συστάδες καθορίζονται με βάση το βαθμό εδαφοκάλυψης και κατηγοριοποιούνται 
όπως πιο κάτω. Επίσης, στον πίνακα πιο κάτω παρουσιάζεται ο βαθμός μείωσης 
της εδαφοκάλυψης καθώς και ο αριθμός των δέντρων που πρέπει να υλοτομηθεί.
Η Δράση συνεισφέρει στις Θεματικές Προτεραιότητες  4 και 5. 

Κατηγορίες Συστάδων

8.2.6.3.6.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε μία δόση, με βάση την τυπική δαπάνη (standard cost) 
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, την υποβολή σχετικής αίτησης και τους 
σχετικούς ελέγχους που θα διενεργούνται.

8.2.6.3.6.3. Links to other legislation
Τα έργα που θα εκτελούνται στα πλαίσια της Δράσης 8.5.3 θα πρέπει να είναι 
συμβατά με το περιβάλλον και προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες.  Ειδικότερα 
στις περιοχές του δικτύου "Φύση 2000" και σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε 
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πρόγραμμα λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με την Οδηγία 2000/ 60/ΕΚ.
Επίσης, θα πρέπει να είναι συμβατά με τους ακόλουθους Νόμους, Κανονισμούς και 
Οδηγίες:
α) Τον περί Δασών Νόμο του 2012 (Ν.25(Ι)/2012), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί
β) Τον περί Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Δασικών Προϊόντων Νόμο του 2013 
(Ν.139(Ι)/2013), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
γ) Τον περί Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο του 2010 (Ν.79(Ι)/2012), όπως 
εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
δ) Τον περί Εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα Νόμο 
140(I)/ 2005 (Οδηγία 85/ 337/ EEC όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/ 11/ 
EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
ε) τον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της «Άγριας ζωής» Νόμο 
153(I)/ 2003  (Οδηγία 92/ 43/ EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
στ) τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο 
152(I)/ 2003 (Οδηγία 79/ 409/ EC), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
ζ) Κανόνες Προσήμανσης για τα κρατικά δάση Τραχείας  και Μαύρης Πεύκης της 
Κύπρου, Τμήμα Δασών  1992”, όπως εκάστοτε τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν
η) Δήλωση Δασικής Πολιτικής.

8.2.6.3.6.4. Beneficiaries
Δικαίωμα συμμετοχής στη δέσμη έργων της Δράσης 8.5.3 έχουν οι Κρατικές Αρχές, οι 
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις τους, οι 
Μη Κυβερνητικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και οι Εκκλησιαστικές, 
Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές καθώς επίσης και τα φυσικά 
πρόσωπα.

8.2.6.3.6.5. Eligible costs
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πιο κάτω:

1. η αποκατάσταση υφιστάμενης διόδου πρόσβασης  προς τη συστάδα μέγιστου 
μήκους μέχρι και 1 χιλιόμετρο (km) και ελάχιστου πλάτους 3,5 μέτρων (η δράση 
γίνεται μόνο μια φορά και δεν σχετίζεται με τακτική / ετήσια συντήρηση).

2. η προσήμανση των δένδρων στη συστάδα
3. η αραίωση (υλοτομία δέντρων) των συστάδων που έχουν Βαθμό Εδαφοκάλυψης 
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(ΒΕ) ως ακολούθως: 
• 60% ≤  ΒΕ  ≤ 80 % και
• 80% < ΒΕ

8.2.6.3.6.6. Eligibility conditions
Επιλέξιμες είναι οι αιτήσεις με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• ο χώρος των επενδύσεων πρέπει να χαρακτηρίζεται ως δάσος όπως ορίζεται 
στο Άρθρο 2 του Κανονισμού 1305/2013.

• οι συστάδες στις οποίες θα εφαρμοστούν αραιώσεις θα πρέπει να είναι 
αμιγείς με τα δασικά είδη τραχείας ή μαύρης πεύκης ή κυπριακού κέδρου ή 
μικτές, αποτελούμενες από οποιοδήποτε συνδυασμό των πιο πάνω δασικών 
ειδών. 

• η δασική συστάδα, στην οποία θα γίνει η αραίωση, θα πρέπει να έχει έκταση 
τουλάχιστον 0,5 εκταρίου. Επίσης ο ΒΕ της συστάδας να είναι τουλάχιστον 60% 
και το μέσο ύψος των δέντρων να υπερβαίνει τα δύο μέτρα.

Οι συστάδες προς αραίωση να έχουν ηλικία μέχρι 50 χρόνων και να βρίσκονται στις 
περιοχές που θα καθοριστούν στο Λεπτομερές Σχέδιο σε μεταγενέστερο στάδιο. Ο 
καθορισμός των περιοχών θα στηριχθεί στη σχετική μελέτη του Τμήματος Δασών με 
τίτλο: «Αποτελέσματα καταγραφής των ξηράνσεων λόγω ανομβρίας στα κρατικά 
δάση,  Τμήμα Δασών 2009».

• Η δίοδος πρόσβασης θα πρέπει να υφίσταται, να είναι ασυντήρητη και να 
ακουμπά στις παρυφές ή να διασχίζει ή να επεκτείνεται παραπλεύρως της 
συστάδας προς αραίωση.

Στην περίπτωση ιδιωτικών δασών, θα είναι υποχρεωτικό η προσήμανση να 
διενεργείται από διπλωματούχο δασολόγο/δασοπόνο, ο οποίος θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένος σε αντίστοιχο επαγγελματικό σύνδεσμο στην Κύπρο. Στην αίτηση 
πληρωμής θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση του ιδιώτη δασολόγου/δασοπόνου στην 
οποία θα δηλώνεται η διενέργεια της προσήμανσης από μέρους του. Επίσης, πριν τη 
διενέργεια της αραίωσης, θα απαιτείται υποβολή βεβαίωσης από το Τμήμα Δασών 
στην οποία θα αναφέρεται ότι η προσήμανση των συστάδων έγινε σύμφωνα με τους 
“Κανόνες προσήμανσης για τα κρατικά δάση τραχείας και μαύρης πεύκης της 
Κύπρου, Τμήμα Δασών  1992” και τις αρχές της δασοκομίας.
Στις περιπτώσεις των κρατικών δασών θα απαιτούνται τα ίδια έγγραφα. Στην 
περίπτωση όμως που την προσήμανση διενεργεί λειτουργός του Τμήματος Δασών, 
τότε δε θα απαιτείται η εγγραφή του σε επαγγελματικό σύνδεσμο. 

8.2.6.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Κριτήρια επιλογής/μοριοδότησης θα αναπτυχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτά 
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θα βασιστούν στη γεωγραφική θέση των συστάδων που θα αραιωθούν και το βαθμό 
καταπόνησης πού έχουν υποστεί τα οικοσυστήματα με βάση τη μελέτη 
«Αποτελέσματα καταγραφής των ξηράνσεων λόγω ανομβρίας στα Κρατικά Δάση,  
Τμήμα Δασών 2009»

8.2.6.3.6.8. (Applicable) amounts and support rates
Η ενίσχυση θα ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών για τη συντήρηση της 
υφιστάμενης διόδου πρόσβασης , την προσήμανση της συστάδας και την αραίωση 
(υλοτομία δέντρων).
Η ενίσχυση θα καταβάλλεται με βάση τη τυπική δαπάνη (standard cost) των 
επιλέξιμων εργασιών και δε θα είναι υποχρεωτική η προσκόμιση τιμολογίου ή 
άλλων λογιστικών εγγράφων.
Η τυπική δαπάνη για τις διάφορες εργασίες της Δράση παρουσιάζεται πιο κάτω. 
Αναλυτικά στοιχεία για τον υπολογισμό, παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 
Μεθοδολογία υπολογισμού ποσού ενίσχυσης.
Συντήρηση υφιστάμενηςδιόδου πρόσβασης: 950 Ευρώ/χιλιόμετρο (ελάχιστο πλάτος 
διόδου 3,5 m)
Προσήμανση συστάδας : 300 Ευρώ/ha,
Αραίωση (υλοτομία) σε συστάδα με Βαθμό Εδαφοκάλυψης από 60% μέχρι 80%:  330 
Ευρώ/ha,
Αραίωση (υλοτομία) σε συστάδα με Βαθμό Εδαφοκάλυψης μεγαλύτερο από 80%: 440 
Ευρώ/ha.

8.2.6.3.6.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.6.3.6.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.6.3.6.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.6.3.6.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.6.3.6.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Ο καθορισμός του ύψους της δαπάνης για την εκτέλεση κάθε εργασίας στηρίχθηκε 
σε στοιχεία του Τμήματος Δασών, το οποίο εκτελεί ανάλογα έργα σε όλες τις 
περιοχές και περιβάλλοντα της Κύπρου, καθώς και σε σχετικά στοιχεία από την 
εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 όπως πιο κάτω:
Συντήρηση υφιστάμενης διόδου πρόσβασης  με ελάχιστο πλάτος 3,5 μέτρα:

Προσωπικό: 150 Ευρώ/χιλιόμετρο,
Έξοδα οχήματος: 800 Ευρώ/χιλιόμετρο
Σύνολο: 950 Ευρώ/χιλιόμετρο

Προσήμανση συστάδας:

Προσωπικό: 240 Ευρώ/ha  (Ένας εργάτης 70 Ευρώ και ένα προσοντούχο άτομο στις 
προσημάνσεις 170 Ευρώ),
Μηχανοκίνητο όχημα: 50 Ευρώ/ha
Yλικά: 10 Ευρώ/ha
Σύνολο: 300 Ευρώ/εκτάριο,

(Υπολογίζεται ότι σε μία ημέρα προσημαίνεται συστάδα έκτασης ενός εκταρίου (ha).
Αραίωση (υλοτομία) σε συστάδα με Βαθμό Εδαφοκάλυψης από 60% μέχρι 80%:

Προσωπικό: 210 Ευρώ/ha (2 εργάτες x 70 Ευρώ x 1,5 ημέρες),
Μηχανοκίνητο όχημα: 75 Ευρώ/ha (1,5 ημέρες x 50 Ευρώ)
Υλικά: 45 Ευρώ/ha  (αλυσοπρίονο και λιπαντικά)
Σύνολο: 330 Ευρώ/εκτάριο.
(Υπολογίζεται ότι σε 1,5 ημέρες θα αραιώνεται συστάδα έκτασης ενός εκταρίου (ha)
Αραίωση (υλοτομία) σε συστάδα με Βαθμό Εδαφοκάλυψης μεγαλύτερο από 80%:

Προσωπικό: 280 Ευρώ/ha (2 εργάτες x 70 Ευρώ x 2 ημέρες),
Μηχανοκίνητο όχημα: 100 Ευρώ/ha (2 ημέρες x 50 Ευρώ)



451

Υλικά: 60 Ευρώ/ha (αλυσοπρίονο και λιπαντικά)
Σύνολο: 440 Ευρώ/εκτάριο.

(Υπολογίζεται ότι σε δύο ημέρες θα αραιώνεται συστάδα έκτασης ενός εκταρίου 
(ha).

8.2.6.3.6.11. Information specific to the operation
Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on 
the submission of a forest management plan or equivalent instrument
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of an "equivalent instrument"
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to 
be used to avoid inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of Delegated 
Regulation No 807/2014, including the description of the environmental and climatic 
conditions of the areas in which afforestation is foreseen as referred to in Article 6(b) of 
that Regulation
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental 
requirements referred to in Article 6 of Delegated Regulation No 807/2014
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum 
number of trees to be planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest 
species to be used as referred to in Article 23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013
Δεν εφαρμόζεται.

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the 
supported systems
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Δεν εφαρμόζεται.

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] Where relevant, list of species of organisms harmful to plants which 
may cause a disaster
Δεν εφαρμόζεται.

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] Identification of forest areas classified as being at medium to high 
risk of forest fire according to the relevant forest protection plan
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] In case of preventive actions concerning pests and diseases, 
description of a relevant disaster occurrence, supported by scientific evidence, including, 
where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by scientific 
organisations
Δεν εφαρμόζεται.

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] 
Definition of types of eligible investment and their expected environmental outcome 
and/or public amenity value
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.6.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.6.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Στα πλαίσια εφαρμογής του μέτρου υπάρχουν γενικοί κίνδυνοι που αφορούν όλα τα 
Καθεστώτα και ειδικοί κίνδυνοι που αφορούν μόνο κάποιο συγκεκριμένο Καθεστώς ή 
Δράση.
Οι κίνδυνοι μπορούν να διαχωριστούν ανάλογα με την πηγή τους, σε κίνδυνους που 
προέρχονται από τη συμπεριφορά των ιδίων των αιτητών και σε κίνδυνους που 
προέρχονται από τον τρόπο διαχείρισης του Καθεστώτος/ Δράσης.
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Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τη συμπεριφορά των αιτητών, 
μπορούμε να αναφέρουμε τους εξής:

1. μη τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
υποχρέωσης λειτουργίας και σωστής συντήρησης των επιδοτούμενων έργων 
για την περίοδο δέσμευσης

2. ψευδής δήλωση στοιχείων
3. προσκόμιση ψεύτικων ή/και παραπλανητικών δικαιολογητικών
4. λανθασμένη συμπλήρωση αιτήματος πληρωμής
5. προσκόμιση ακατάλληλων/μη αποδεκτών δικαιολογητικών πληρωμής
6. αδυναμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων λόγω έλλειψης ιδίων κεφαλαίων
7. το δυσανάλογο μέγεθος και κόστος των επιμέρους επιλέξιμων δαπανών ενός 

έργου σε σχέση με το μέγεθος και το συνολικό κόστος του έργου
8. προσκόμιση ανεπαρκούς Σχεδίου Δάσωσης.

Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τον τρόπο διαχείρισης του 
Μέτρου μπορούμε να αναφέρουμε τους εξής:

1. μη κατανόηση συγκεκριμένων προνοιών των κανονισμών,
2. εφαρμογή πολύπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών (διαδικασία προσφορών 

και ελέγχων, πολλές κατηγορίες πλάτους στις αντιπυρικές λωρίδες, κριτήρια 
επιλεξιμότητας βάση υψομέτρου, κατηγοριοποίηση ποσού ενίσχυσης βάση 
υψομέτρου).

Πέραν από τους πιο πάνω κινδύνους για το Καθεστώς της δάσωσης και της 
δημιουργίας δασωδών εκτάσεων μπορούμε να αναφέρουμε και τους πιο κάτω 
κινδύνους:

1. καταστροφή από πυρκαγιές
2. Έλλειψη νερού για άρδευση τόσο κατά την περίοδο της εγκατάστασης όσο και 

κατά την περίοδο της συντήρησης/περιποίησης της νέας φυτείας
3. Βιοτικοί (επιβλαβή έντομα και ασθένειες / επιδημίες) και αβιοτικοί 

(καταπόνηση /ανομβρία / πολυομβρία/ κατολίσθηση εδάφους) παράγοντες 
που πιθανόν να επηρεάσουν τις νέες φυτείες.

Όσον αφορά το Καθεστώς της "Πρόληψης ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων" και 
συγκεκριμένα το έργο «Κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων», ο κυριότερος κίνδυνος 
που υφίσταται είναι ο κατακερματισμός του τοπίου. Για την εφαρμογή δασοκομικών 
μέτρων ο κίνδυνος που υφίσταται είναι η μη απομάκρυνση των υπολειμμάτων της 
βλάστησης που προκύπτουν από την εφαρμογή του συγκεκριμένου έργου.

8.2.6.4.2. Mitigating actions

Τα μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση των κινδύνων, χωρίζονται και αυτά 
ανάλογα με την κατηγορία του κινδύνου όπως αυτοί περιγράφηκαν πιο πάνω.
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Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τη συμπεριφορά των αιτητών:
1. ενδελεχής ενημέρωση και πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα 

κριτήρια του Μέτρου. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στο να γίνουν 
απόλυτα κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή στο 
Μέτρο καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους

2. σαφείς οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτημάτων 
πληρωμής

3. καθορισμός μέγιστου ύψους επιλέξιμης δαπάνης για επιμέρους έργα στο 
Λεπτομερές Σχέδιο

4. πρότυπο έντυπο για το Σχέδιο Δάσωσης θα ενσωματωθεί στο Λεπτομερές 
Σχέδιο  του Υπο-Μέτρου 8.1. Το Σχέδιο Δάσωσης θα πρέπει να ετοιμάζεται 
από διπλωματούχο δασολόγο/δασοπόνο, που θα είναι εγγεγραμμένος σε 
αντίστοιχο επαγγελματικό σύνδεσμο στην Κύπρο. Το Σχέδιο Δάσωσης θα 
ελέγχεται για την ορθότητά του και θα εγκρίνεται από το Τμήμα Δασών πριν 
την προσκόμιση της αίτησης.

Όσον αφορά τους κίνδυνους που προέρχονται από τον τρόπο διαχείρισης του 
Μέτρου:

1. εκπαίδευση των εμπλεκομένων για καλύτερη κατανόηση των σχετικών 
κανονισμών που διέπουν το Μέτρο και των δικαιολογητικών που πρέπει να 
συνοδεύουν τις αιτήσεις και τα αιτήματα πληρωμών

2. απλούστευση των διαδικασιών (χρήσης τυπικής δαπάνης, περιορισμού των 
κατηγοριών σε κάποια έργα όπως π.χ. κατηγοριών πλάτους για τη συντήρηση 
αντιπυρικών λωρίδων και κόστους κατασκευής δρόμων βάσει υψομέτρου)

3. ενημέρωση και κατάλληλη προετοιμασία των πληροφοριακών συστημάτων 
διαχείρισης του Μέτρου

4. διαφώτιση των αιτητών για το Καθεστώς της δάσωσης και της δημιουργίας 
δασωδών εκτάσεων για τους βιοτικούς και τους αβιοτικούς παράγοντες που 
πιθανόν να επηρεάσουν τη φυτεία τους, με σκοπό την έγκαιρη αναγνώριση του 
προβλήματος και τον περιορισμό της καταστροφής

5. ύπαρξη ικανοποιητικού δικτύου πυροπροστασίας
6. άρδευση της φυτείας και καλλιέργεια των ενδιάμεσων χώρων για μείωση του 

κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς
7. επιτόπιοι έλεγχοι στο 100% των αιτητών πριν από οποιαδήποτε πληρωμή.

Η κατασκευή αντιπυρικών λωρίδων θα επιδιώκεται να γίνεται κατά μήκος των 
κορυφογραμμών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η διατάραξη του τοπίου. Θα 
μελετηθεί το ενδεχόμενο καθορισμού στο Λεπτομερές Σχέδιο  συγκεκριμένων χώρων 
απόθεσης των υπολειμμάτων βλάστησης που προκύπτουν από την υλοποίηση των 
δασοκομικών μέτρων καθώς επίσης και προσκόμισης δικαιολογητικών που να 
επιβεβαιώνουν ότι η απόρριψη των υπολειμμάτων έγινε στους χώρους που 
καθορίστηκαν.
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8.2.6.4.3. Overall assessment of the measure

Γενικά, τα δασικά μέτρα όπως εφαρμόστηκαν την προγραμματική περίοδο 2007-
2013, εκπλήρωσαν σε αρκετά μεγάλο βαθμό τους στόχους που τέθηκαν και 
ικανοποιούσαν τις ανάγκες του αγροτικού κόσμου. Οι ελάχιστες αλλαγές και 
βελτιώσεις που έγιναν, έλαβαν υπόψη προβλήματα και αδυναμίες που εντοπίστηκαν 
κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, γι' αυτό και αναμένεται να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη, στην προστασία των 
δασών από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, στη βελτίωση των δασών ως 
δημόσιου αγαθού μέσω της αναβάθμισης και της παροχής διαφόρων υποδομών για 
δασική αναψυχή, στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή των 
δασών σε αυτή.
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου,  αλλά και τη συνεχή πρόοδο και συνεργασία μεταξύ των 
εμπλεκομένων μερών, θεωρούμε ότι το Μέτρο τηρεί όλες τις προϋποθέσεις και 
θεωρείται πλήρως επαληθεύσιμο και ελέγξιμο (verifiable and controllable).

8.2.6.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Γίνεται αναφορά στα επιμέρους Καθεστώτα.

8.2.6.6. Information specific to the measure

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on 
the submission of a forest management plan or equivalent instrument
Για τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των δασών, όπως ορίστηκε στην 
Υπουργική διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη το 1993, για όλες 
τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες ξεπερνούν τα 100 εκτάρια, η παροχή της στήριξης θα 
προϋποθέτει την παρουσίαση συναφών πληροφοριών από δασικό διαχειριστικό 
σχέδιο η ισοδύναμο μέσο.

Definition of an "equivalent instrument"
Συναφείς πληροφορίες από την Εθνική Δασική Πολιτική ή το Εθνικό Δασικό 
Πρόγραμμα σχετικά με την αειφόρο διαχείριση των δασών που αναφέρονται σε 
συγκεκριμένες περιοχές, θα θεωρούνται ισοδύναμα μέσα με τις αναφορές στα 
δασικά διαχειριστικά σχέδια.
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[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to 
be used to avoid inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of Delegated 
Regulation No 807/2014, including the description of the environmental and climatic 
conditions of the areas in which afforestation is foreseen as referred to in Article 6(b) of 
that Regulation
Στις περιπτώσεις που γίνουν δασώσεις σε περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από 
μεγάλη οικολογική αξία ή έχουν υποβαθμιστεί λόγω της διαχείρισης τους πρέπει να 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στη σωστή επιλογή των ειδών που 
χρησιμοποιηθούν, και αλλά και στο τρόπο/μέθοδο δάσωσης. Σε περιοχές οι οποίες 
είναι ενταγμένες στο Δίκτυο Φύση 2000, σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες 
92/43/ΕΚ και 2009/147/ΕΚ η δάσωση θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
συγκεκριμένου δικτύου.
Τα είδη που θα χρησιμοποιούνται στις δασώσεις πρέπει να έχουν την ικανότητα 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και γενικά στις κλιματοεδαφικές συνθήκες της 
κάθε περιοχής όπου θα εγκατασταθούν. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες στο 
καθεστώς έχουν την υποχρέωση να φροντίζουν και να προστατεύουν τη φυτεία τους 
τόσο κατά την περίοδο της συντήρησης/περιποίησης της, αλλά και κατά την 
περίοδο καταβολής του απωλεσθέντως γεωργικού εισοδήματος (περίπτωση 
γεωργικής γής). Στην περίπτωση που η φυτεία αποτελείται απο ταχυαυξή έιδη τότε 
ο δικαιούχος θα υποχρεούται να τα υλοτομήσει μεταξύ του όγδου και του εικοστού 
έτους μετά την εγκατάσταση της φυτείας.
Στις περιπτώσεις πολύ οριακών κλιματοεδαφικών συνθηκών ο δικαιούχος θα πρέπει 
να χρημοποιήσει τα κατάλληλα φυτά τα οποία θα έχουν την δυνατότητα να 
επιβιώσουν και να αναπτυχθούν σε αυτά τα εδάφη με την προυπόθεση ότι θα τους 
παρέχεται η απαραίτητη περιποίηση και προστασία.
Τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν στις δασώσεις δεν πρέπει να ανήκουν στην 
κατηγορία των χωροκατακτητικών ειδών, αλλά ούτε να προκαλούν προβλήματα 
υγείας στον άνθρωπο.
Σε περίπτωση που η δάσωση ξεπερνά το ενάμιση (1.5 ha) εκτάριο τότε οι συστάδες 
που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να αποτελούνται από:
α) οικολογικα προσαρμοσμένα είδη και/ή είδη ανθεκτικά στην κλιματική αλλάγή στη 
συγκεκριμένη βιογεωγραφική περιοχή, τα οποία δεν έχει διαπιστωθεί, μέσω 
αξιολόγησης των επιπτώσεων, ότι απειλούν τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες 
οικοσυστημάτων ή ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Δεν 
πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία των χωροκατακτητικών ειδών, ή
β) μείξη τουλάχιστον τριών (3) ειδών η οποία θα περιλαμβάνει είτε:
i) πλατύφυλλα φυτά που να καλύπτουν τουλάχιστον το 10 % της έκτασης, ή
ii) τουλάχιστον τρία είδη ή ποικιλίες φυτών, όπου το είδος με το μικρότερο ποσοστό 
συμμέτοχής καλύπτει τουλάχιστον το 10 % της συνολικής έκτασης.
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[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental 
requirements referred to in Article 6 of Delegated Regulation No 807/2014
Οι ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 
της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum 
number of trees to be planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest 
species to be used as referred to in Article 23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013
Δεν εφαρμόζεται.
 

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the 
supported systems
Δεν εφαρμόζεται.
 

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] Where relevant, list of species of organisms harmful to plants which 
may cause a disaster
Δεν εφαρμόζεται.

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] Identification of forest areas classified as being at medium to high 
risk of forest fire according to the relevant forest protection plan
Το Καθεστώς 8.3, εφαρμόζεται στις περιοχές που ταξινομούνται από μέτριου έως 
υψηλού κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς με βάση το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς - "Cyprus 
Fire Risk Index".  Οι προαναφερόμενες περιοχές φαίνονται με μωβ, κίτρινο και 
κόκκινο χρώμα στον επισυναπτόμενο χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, με βάση τον οποίο 
καταρτίστηκε το Σχέδιο Πυροπροστασίας των Δασών

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events] In case of preventive actions concerning pests and diseases, 
description of a relevant disaster occurrence, supported by scientific evidence, including, 
where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by scientific 
organisations



458

Δεν εφαρμόζεται.
 

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] 
Definition of types of eligible investment and their expected environmental outcome 
and/or public amenity value

Δράση 8.5.1

Δράση 8.5.2
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Δράση 8.5.3

8.2.6.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.7. M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27)
8.2.7.1. Legal basis

Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 27 και Παράρτημα ΙΙ
Κανονισμός 1303/2013
Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013
Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 807/2014
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 808/2014

8.2.7.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Το μέτρο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση δημιουργίας ομάδων και 
οργανώσεων παραγωγών αναγνωρίζοντας ότι μέσα από τη σωστή λειτουργία τους 
τα οφέλη για τους παραγωγούς είναι τεράστια. Το Μέτρο είχε συμπεριληφθεί και 
στο προηγούμενο πρόγραμμα της Κύπρου και η εφαρμογή του κρίνεται 
ικανοποιητική αν και υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης αφού όπως 
διαπιστώνεται και στην ανάλυση SWOT ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών είναι 
γενικά χαμηλός.
Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, από το αντίστοιχο Μέτρο 1.9, 
επωφελήθηκαν συνολικά εννέα Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) στους τομείς της Ελιάς 
και του Ελαιολάδου (μία Ομ.Π.), των Μπανανών (μία Ομ.Π.), του Βόειου Κρέατος και 
του Αγελαδινού Γάλακτος (μία Ομ.Π.), του Χοιρινού Κρέατος (μία Ομ.Π.), των Σιτηρών 
(μία Ομ.Π.), και των Πατατών (τέσσερεις Ομ.Π.).
Αξιολογώντας τον βαθμό επιτυχίας των Ομάδων Παραγωγών που 
χρηματοδοτήθηκαν από το Μέτρο 1.9 του Π.Α.Α. 2007-13, διαφαίνεται αδυναμία των 
πλείστων να εφαρμόσουν στρατηγικές διείσδυσης στη διατροφική αλυσίδα, 
παραμένοντας εξαρτώμενοι των δικτύων διανομής και εμπορίας ιδιωτών εμπόρων.
Όσον αφορά στη συμμετοχή παραγωγών σε Ομ.Π. και Ορ.Π., αυτή χαρακτηρίζεται 
από υψηλά ποσοστά στους κλάδους των πατατών, των εσπεριδοειδών, των 
μπανανών και της αγελαδοτροφίας καθώς και από απουσία οργάνωσης στους 
κλάδους της χοιροτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας και πτηνοτροφίας καθώς επίσης 
και τομείς της φυτικής παραγωγής, όπως αυτούς της ανθοκομίας, της 
λαχανοκομίας, των  αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Οι λόγοι για τους 
οποίους φαίνεται ότι η ως τώρα πορεία των Ομάδων Παραγωγών δεν είχε τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα είναι ο οξύς ανταγωνισμός στις διεθνείς αγορές που 
έχει συντελέσει στη μείωση των τιμών παραγωγού καθώς και η έλλειψη κουλτούρας 
σε θέματα συνεργασίας, εμπορίας των προϊόντων και εμπιστοσύνης στο θεσμό των 
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Ομ.Π./Ορ.Π. . Πρόσθετα, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση επηρέασε 
δυσμενώς τις επιδόσεις των Ομ.Π./Ορ.Π. προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις ακόμη 
και στη βιωσιμότητά τους.
Όσον αφορά στον τομέα των οπωροκηπευτικών, οι Ομ.Π./Ορ.Π. που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα εξασφάλιζαν έως τώρα οικονομική στήριξη μέσω 
της Κ.Ο.Α.. Βάσει του νέου Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1308/2013, η στήριξη στις νέες 
Ομ.Π./Ορ.Π. του τομέα περιορίζεται πλέον μόνο στη χρηματοδότηση Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων των Ορ.Π.. Έτσι, μοναδική ευκαιρία χρηματοδότησης για τις Ομάδες 
των Οπωροκηπευτικών αποτελεί το ΠΑ.Α. 2014-2020 ενώ πρόσθετα παρέχεται η 
δυνατότητα στήριξης και στις Ορ.Π. που δεν εφαρμόζουν Επιχειρησιακά 
Προγράμματα.
Από τα πιο πάνω συνάγεται η σημαντικότητα συμπερίληψης του Μέτρου στο ΠΑΑ 
2014-2020 αφού θα ενισχύσει τη σύσταση και δημιουργία Ομ. Π. /Ορ. Π. ενώ 
ταυτόχρονα συνεισφέρει και στους τρεις οριζόντιους στόχους, εκπαίδευση και 
καινοτομία, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αειφόρος διαχείριση 
του περιβάλλοντος και δράση για την κλιματική αλλαγή με σημαντικότερη 
συνεισφορά στο δεύτερο στόχο.
Όσον αφορά στη συμβολή του Μέτρου στις έξι προτεραιότητες της αγροτικής 
ανάπτυξης είναι πολύ σημαντική στην εξυπηρέτηση της τρίτης προτεραιότητας και 
πιο συγκεκριμένα της 3Α η οποία αναφέρεται στην οργάνωση της αλυσίδας 
τροφίμων από το στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής αλλά και των 
μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων.
Τα οφέλη των μελών των Ομ. Π/ Ορ. Π είναι πολλά και σημαντικά και σχετίζονται με 
τη μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και τη διευκόλυνση διείσδυσης στην αγορά. 
Τα οφέλη, μεταξύ άλλων, είναι κατά κύριο λόγο η λύση στο πρόβλημα της διάθεσης 
και εμπορίας των προϊόντων, η βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής (μέσω π.χ. 
μαζικής παραγγελίας γεωργικών χρειωδών) και η εξασφάλιση καλύτερων όρων 
αποπληρωμής με αποτέλεσμα να επωφελούνται των οικονομιών κλίμακας που 
δημιουργούνται, η σταθεροποίηση της τιμής παραγωγού και η εξασφάλιση 
ικανοποιητικών τιμών, η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ικανότητας των 
παραγωγών στην αγορά, ο καλύτερος έλεγχος της αγοράς (μέσω π.χ. του κοινού 
προγραμματισμού παραγωγής και της προσαρμογής του στη ζήτηση κυρίως από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη), η παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων  (λόγω π.χ. 
βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων εξαιτίας εφαρμογής συστημάτων 
ποιότητας).
Ακόμη, μια Ομ.Π./Ορ.Π. μπορεί να τυγχάνει χρηματοδότησης και να υλοποιεί 
επενδύσεις από τις οποίες να επωφελούνται όλα τα μέλη της.
Επιπλέον, ο χαμηλός βαθμός ή η έλλειψη οργάνωσης σε ορισμένους παραγωγικούς 
τομείς, οι οποίοι, όπως φάνηκε από την ανάλυση SWOT, είναι κυρίως οι τομείς της 
χοιροτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας και πτηνοτροφίας καθώς επίσης και τομείς της 
φυτικής παραγωγής, όπως αυτοί της ανθοκομίας, της λαχανοκομίας, της 
ελαιοκομίας, των  αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, σημαίνει ότι οι 
περισσότεροι παραγωγοί δεν ανήκουν σε Ομ.Π./Ορ.Π., με αποτέλεσμα να μην 
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ωφελούνται άμεσα από την ειδική ενωσιακή στήριξη του τομέα και των 
πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε  Ομ.Π./Ορ.Π. και είναι 
περισσότερο εκτεθειμένοι σε κινδύνους που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση της 
αγοράς.
Όσον αφορά στον τομέα της δασοπονίας, τα ιδιωτικά δάση αποτελούν ένα πολύ 
μικρό ποσοστό του συνόλου των δασικών εκτάσεων της Κύπρου ενώ ταυτόχρονα δεν 
τυγχάνουν οικονομικής αξιοποίησης. Ως εκ τούτου δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον 
από ιδιώτες δασοκαλλιεργητές να δημιουργήσουν ομάδα παραγωγών.
Πρόσθετα, ο στόχος που έχει τεθεί  σε εθνικό επίπεδο για την παρούσα επταετία και 
αφορά στη δημιουργία συστημάτων ποιότητας και προϊόντων που προκύπτουν από 
τέτοια συστήματα ως διαφοροποιημένα προϊόντα με προστιθέμενη αξία θα μπορεί 
να εξυπηρετηθεί επαρκέστερα μέσα από την καλύτερη οργάνωση των παραγωγών 
και την πιο μαζική συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας.
Για την άμβλυνση του προβλήματος, στο καθεστώς 4.2 «επενδύσεις που αφορούν 
στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών και δασικών προϊόντων», οι 
αναγνωρισμένες από την Αρμόδια Εθνική Αρχή Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, 
εξαιρούμενων αυτών που εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, είναι δικαιούχοι 
για δημιουργία μονάδων μεταποίησης και συσκευασίας. Πρόσθετα, θα είναι οι μόνοι 
δικαιούχοι υλοποίησης δράσεων εμπορίας, όπως για παράδειγμα η δημιουργία 
αγορών λιανικής πώλησης.  
Ακόμη, οι αναγνωρισμένες Ομ.Π./Ορ.Π.θα μπορούν να αιτούνται εκπαίδευσης 
προτείνοντας συγκεκριμένη θεματολογία μέσα από το Μ1 με προτεραιότητα 
έγκρισης αιτήματος. Ακόμη, διευκολύνεται και η συμμετοχή των Ομ.Π./Ορ.Π. στο 
Μέτρο της Συνεργασίας (M16) αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρονται 
μέσα από το συγκεκριμένο μέτρο.
Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά οφέλη που απορρέουν από τη σωστή λειτουργία 
των Ομ.Π./Ορ.Π. αυτά είναι αποτέλεσμα καταρχήν του ορθού προγραμματισμού της 
παραγωγής και αποδοτικής αξιοποίησης των παραγωγικών πόρων. Επιπλέον, οι 
Ομ.Π./Ορ.Π. δύνανται να παρέχουν συμβουλές στα μέλη τους για παραγωγή 
προϊόντων βάσει μεθόδων οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον όπως π.χ. η 
βιολογική γεωργία, ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής.

8.2.7.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regard to the setting of selection criteria

8.2.7.3.1. 9.1 Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στον τομέα της γεωργίας
Sub-measure: 

• 9.1 - setting up of producer groups and organisations in the agriculture and 
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forestry sectors

8.2.7.3.1.1. Description of the type of operation
Σκοπός του μέτρου είναι η διευκόλυνση σύστασης και διοικητικής λειτουργίας Ομάδων 
και Οργανώσεων Παραγωγών (Ομ.Π. και Ορ.Π.) στον τομέα της γεωργίας μέσω της 
κατ’αποκοπή παροχής οικονομικών ενισχύσεων σε ετήσιες δόσεις για πέντε έτη από 
την ημερομηνία κατά την οποία αναγνωρίσθηκε η Ομ.Π. ή η Ορ.Π., βάσει του 
επιχειρηματικού της σχεδίου. Οι Ομ.Π. και Ορ.Π του τομέα της δασοπονίας δεν είναι 
επιλέξιμες για στήριξη. Η εν λόγω ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την ετήσια 
διατεθείσα στο εμπόριο παραγωγή της Ομάδας ή της Οργάνωσης. Στόχοι των εν 
λόγω Ομ.Π. και Ορ.Π. θα πρέπει να είναι η προσαρμογή της παραγωγής και των 
προϊόντων των παραγωγών που είναι μέλη αυτών στις απαιτήσεις της αγοράς, η 
από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της 
προετοιμασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του 
εφοδιασμού χονδρεμπόρων, η θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που 
αφορούν την παραγωγή, και ιδίως σε σχέση με τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα, 
και άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από Ομ.Π. και Ορ.Π., όπως η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και η διευκόλυνση 
διαδικασιών καινοτομίας.
Όπου αυτό είναι δυνατό, θα δοθεί προτεραιότητα χρηματοδότησης στη σύσταση 
Ομ.Π. και Ορ.Π. οι οποίες πρόκειται να δραστηριοποιηθούν σε τομείς της γεωργίας 
με ανύπαρκτο ή και χαμηλό ποσοστό οργάνωσης των παραγωγών. Τέτοιοι είναι 
αρκετοί κτηνοτροφικοί τομείς όπως η χοιροτροφία, η αιγοπροβατοτροφία και η 
πτηνοτροφία καθώς επίσης και τομείς της φυτικής παραγωγής, όπως αυτοί της 
ανθοκομίας, της λαχανοκομίας, των  αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών κ.ά.. Το 
ίδιο θα ισχύει και για τις περιπτώσεις Ομ.Π. και Ορ.Π. που σκοπό έχουν την 
παραγωγή με βάση συστήματα ποιότητας τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα 
διαφοροποιημένα προϊόντα με προστιθέμενη αξία.
Το Μέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές τη Κύπρου όπου ασκείται κρατικός 
έλεγχος.

8.2.7.3.1.2. Type of support
Type of support: Grants
Κατ’ αποκοπή ετήσια οικονομική ενίσχυση για περίοδο πέντε ετών σε 
αναγνωρισμένες από την Αρμόδια Εθνική Αρχή (Α.Ε.Α.) Ομ.Π. και Ορ.Π. με βάση την 
αξία της ετήσιας διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγή τους.

8.2.7.3.1.3. Links to other legislation
• Κανονισμός 1305/2013
• Κανονισμός 1303/2013
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• Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013
• Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 807/2014
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 808/2014

Περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων 
(Νόμος 164(Ι)/2002 και Νόμος 160(Ι)/2004)  όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

8.2.7.3.1.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι είναι αναγνωρισμένες, από την Αρμόδια Εθνική Αρχή (ΑΕΑ), Ομ.Π. και 
Ορ.Π. για προϊόντα που διέπονται από την Κοινή Οργάνωση Αγοράς των Γεωργικών 
Προϊόντων (ΚΟΑ), καθώς και για προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην ΚΟΑ,  
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013. Επίσης, οι δικαιούχοι πρέπει να ανήκουν 
στην κατηγορία των ΜΜΕ επιχειρήσεων. Νοείται ότι, οι Ορ.Π. των 
Οπωροκηπευτικών, που εφαρμόζουν Επιχειρησιακά Προγράμματα, δεν έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής.

8.2.7.3.1.5. Eligible costs
Οι ενισχύσεις θα παρέχονται στις Ομ.Π. και Ορ.Π., οι οποίες αναγνωρίζονται από 
την Α.Ε.Α., σε ετήσιες δόσεις για τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία κατά την 
οποία αναγνωρίσθηκε η Ομ.Π. η ή Ορ.Π.. Η ενίσχυση του πέμπτου έτους 
καταβάλλεται μόνο μετά τον έλεγχο για την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού 
σχεδίου και ειδικότερα όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα κατά το 
τελευταίο έτος υλοποίησής του, τις δαπάνες ανά δράση και έτος, καθώς και τον 
προϋπολογισμό ανά έτος.
Τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθούν να στηρίζουν τη σύσταση Ομάδων 
Παραγωγών μετά την αναγνώρισή τους ως Οργανώσεων Παραγωγών υπό τους 
όρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

8.2.7.3.1.6. Eligibility conditions
Η στήριξη παρέχεται σε νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου τα οποία :

• αναγνωρίζονται επίσημα από την Α.Ε.Α. ως Ομ.Π. ή Ορ.Π.
• με βάση επιχειρηματικό σχέδιο ενώ επιπλέον
• ανήκουν στην κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

("ΜΜΕ"), όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων με ημερομηνία 6/5/2003 και αρ. 2003/361/Ε

• στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται παρόμοια στήριξη από την 
αντίστοιχη Κ.Ο.Α.

• Ομ.Π. και Ορ.Π. οι οποίες είναι αποτέλεσμα συνένωσης ήδη υπαρχουσών Ομ.Π. 
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και Ορ.Π. δεν είναι δικαιούχοι ενίσχυσης
• έτυχαν αναγνώρισης ως Ομ.Π. και Ορ.Π. από την Α.Ε.Α. μετά από την 1η  

Ιανουαρίου 2015.
Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου είναι συνεργατικές εταιρείες και ιδιωτικές ή 
δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχουν αναγνωριστεί ως Ομ.Π. ή 
Ορ.Π. σύμφωνα με την αντίστοιχη Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Απαραίτητο 
κριτήριο συμμετοχής είναι η υποβολή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων εκ 
μέρους της Ομ.Π. ή Ορ.Π. ότι έχουν τύχει αναγνώρισης από την Α.Ε.Α., καθώς 
πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια αναγνώρισης (ελάχιστος αριθμός παραγωγών – 
μελών και ελάχιστος όγκος ή αξία παραγωγής), με βάση τη σχετική Εθνική 
Νομοθεσία και ότι λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Εθνικής 
και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

8.2.7.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη μοριοδότηση καθώς και η βαρύτητά 
τους θα αναφέρονται λεπτομερώς στο ενημερωτικό έντυπο του Μέτρου, εφόσον 
εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
Τα κριτήρια θα καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά:

• Συμβολή στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων
• Ο βαθμός οργάνωσης της αγοράς για το συγκεκριμένο κλάδο και η 

αναγκαιότητα δημιουργίας πρόσθετης ομάδας στον κλάδο
• Διέξοδοι των προϊόντων στην αγορά

8.2.7.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates
Οι ενισχύσεις θα παρέχονται στις Ομ.Π. και Ορ.Π. οι οποίες αναγνωρίζονται από την 
Α.Ε.Α. ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις για τα πρώτα πέντε έτη από την 
ημερομηνία κατά την οποία αναγνωρίσθηκε η Ομ.Π. η ή Ορ.Π.. Η ενίσχυση του 
πέμπτου έτους καταβάλλεται μόνο μετά τον έλεγχο για την ορθή υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου. Οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να έχουν 
επιτευχθεί εντός πέντε ετών από την αναγνώριση της Ομ.Π. ή Ορ.Π..
Η ποσοστιαία ενίσχυση είναι μειούμενη κατά δύο μονάδες ανά έτος ξεκινώντας από 
10% το πρώτο έτος και καταλήγοντας στο 2% κατά το πέμπτο έτος. Η ετήσια 
ενίσχυση δεν υπερβαίνει τις €100.000 και υπολογίζεται με βάση την αξία 
παραγωγής που διατίθεται ετησίως στην αγορά. Στον υπολογισμό της αξίας 
παραγωγής δεν υπολογίζεται η αξία παραγωγής μελών τα οποία υπήρξαν μέλη σε 
άλλες Ομ.Π. και Ορ.Π. της ίδιας κατηγορίας αναγνώρισης και οι οποίες έλαβαν 
ενίσχυση σύστασης από το ίδιο Μέτρο.  Επομένως, το συνολικό ανώτατο ποσό που 
μπορεί να διεκδικήσει μια Ομ.Π. ή Ορ.Π. για την περίοδο πενταετούς στήριξης είναι 
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€500.000.
Κατά το πρώτο έτος, η ενίσχυση θα παρέχεται με βάση την αξία παραγωγής που 
διατίθεται στο εμπόριο μετά το τέλος του λογιστικού έτους.

8.2.7.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.7.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
 

8.2.7.3.1.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.7.3.1.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.7.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Δεν ισχύει.
 

8.2.7.3.1.11. Information specific to the operation
Description of the official procedure for recognising the groups and organisations
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.7.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• Μη τήρηση των ελαχίστων κριτηρίων αναγνώρισης εκ μέρους της 
Ομ.Π./Ορ.Π.και απόρριψη της από την αρμόδια αρχή. Ελάχιστα κριτήρια  όπως 
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το επιχειρηματικό σχέδιο, ο προκαθορισμένος αριθμός των μελών και η 
αξία/όγκος παραγωγής ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος της ομάδας.

• Μη ορθή υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου
• Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης
• Διπλό αίτημα πληρωμής για τις δαπάνες
• Διπλή χρηματοδότηση με Πυλώνα Ι καθώς οι νεοσύστατες Ορ.Π. 

Οπωροκηπευτικών που αναγνωρίζονται υπό το καθεστώς της Κ.Ο.Α. και 
υλοποιούν Επιχειρησιακά Προγράμματα δεν είναι δικαιούχοι ενίσχυσης

• Αίτημα μη επιλέξιμων δαπανών
• Τα στοιχεία στις αιτήσεις πληρωμής διαφέρουν από αυτά που διαπιστώθηκαν 

κατά τους επιτόπιους ελέγχους
• Μετακίνηση μελών μεταξύ των Ομ.Π και των Ορ.Π. προκειμένου να συνεχίζουν 

να επωφελούνται των επιδοτήσεων του Μέτρου
• Μη ύπαρξη αξιόπιστου λογισμικού συστήματος με ικανότητα διασύνδεσης 

δεδομένων με τις Πληρωμές του Πυλώνα Ι
• Μη πλήρως κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που εμπλέκεται στην 

εφαρμογή του μέτρου

8.2.7.4.2. Mitigating actions

• Ορθή ενημέρωση των δικαιούχων μέσω των ΜΜΕ καθώς και δημιουργία 
ενημερωτικών εντύπων και επιστολών όπου ο δικαιούχος ενημερώνεται 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρεί.

• Οι δικαιούχοι ενημερώνονται εκ των προτέρων για το γεγονός ότι η πληρωμή 
του τελευταίου έτους καταβάλλεται μόνο αφού επιβεβαιωθεί η ορθή 
υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου

• Εκπαίδευση και ορθή ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με τις τηρούμενες 
ημερομηνίες και τα περιθώρια που έχουν για υποβολή της αίτησης αμέσως 
μετά την αναγνώριση τους από την αρμόδια αρχή.  

• Υπάρχει αξιόπιστο λογισμικό το οποίο δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής όλων 
των απαραίτητων ελέγχων, διασταυρούμενων και μη προς μείωση του 
κινδύνου διπλής ή λανθασμένης χρηματοδότησης

• Για αποφυγή διπλής χρηματοδότησης με τον πυλώνα Ι γίνεται 
διασταυρούμενος έλεγχος με τη βάση δεδομένων του πυλώνα Ι Όλες οι 
Ομ.Π./Ορ.Π., μαζί με την αίτηση πληρωμής, παραδίδουν ψηφιακά δεδομένα 
(CD) που συμπεριλαμβάνουν όλα τα μέλη τους σε μια συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο. Ως εκ τούτου αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση σε περιπτώσεις 
όπου τα μέλη των Ομάδων Παραγωγών ή οι Ομάδες παραγωγών 
μετακινούνται μεταξύ Ομάδων της ίδιας φύσης. 

• Δεδομένου ότι διεξάγονται 100% επιτόπιοι έλεγχοι, οι όποιες μη επιλέξιμες 
δαπάνες εξαιρούνται από την πληρωμή.

• Δεδομένου ότι όλες οι πληροφορίες είναι μηχανογραφημένες, ο κίνδυνος 
σφάλματος ελαχιστοποιείται.

• Η συνεχής παρακολούθηση και κατάλληλη συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση 
του εμπλεκόμενου προσωπικού που εμπλέκονται στην εφαρμογή, έχουν σαν 
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αποτέλεσμα την μείωση του κινδύνου κατά το ελάχιστο

8.2.7.4.3. Overall assessment of the measure

Σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, έγινε αξιολόγηση 
του Μέτρου και ξεκάθαρα υποδεικνύεται ότι το Μέτρο όπως προτείνεται είναι 
πλήρως επαληθεύσιμο και ελέγξιμο.
Σε γενικές γραμμές, στο αντίστοιχο Μέτρο της προηγούμενης προγραμματικής 
περιόδου 2007-2013 δεν προέκυψαν ιδιαίτερα προβλήματα.  Η συνεχής 
παρακολούθηση, το αξιόπιστο λογισμικό και η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση 
των ατόμων που εμπλέκονται, έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των κινδύνων στο 
ελάχιστο.

8.2.7.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν ισχύει.

8.2.7.6. Information specific to the measure

Description of the official procedure for recognising the groups and organisations
Η αναγνώριση των Ομ.Π. και Ορ.Π. διενεργείται με βάση τη σχετική νομοθεσία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών 
Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων (Νόμος 164(Ι)/ 2002 και Νόμος 160(Ι)/2004).
Στην πιο πάνω νομοθεσία ορίζονται το θεσμικό όργανο που είναι αρμόδιο 
(Διευθυντής Τμήματος Γεωργίας) για την αναγνώριση των Ομ.Π. και Ορ.Π., καθώς 
επίσης οι διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και τα απαραίτητα 
έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Τα βασικά κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι Ομ.Π. και Ορ.Π. ώστε να 
τύχουν αναγνώρισης από την Α.Ε.Α είναι, σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και 
εθνική νομοθεσία, τα εξής:

• Να αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
• Να συγκροτούνται  με  πρωτοβουλία  των  παραγωγών.
• Να προσκομίζουν καταστατικό ή εσωτερικούς κανονισμούς όπου θα 

καθορίζονται οι σκοποί σύστασης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
μελών, η διαδικασία λήψης και εφαρμογής αποφάσεων, που αφορούν την 
διαχείριση και λειτουργία τους, καθώς και η διαδικασία εκλογής των οργάνων 
διοίκησης και ελέγχου τους κ.ά..



469

• Να πληρούν  τα ελάχιστα κριτήρια αναγνώρισης (ελάχιστος αριθμός 
παραγωγών – μελών και ελάχιστος όγκος ή αξία παραγωγής) των Ομ.Π. και 
Ορ.Π.. Ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός παραγωγών – μελών και ο 
ελάχιστος όγκος ή αξία παραγωγής ορίζονται διαφορετικά για κάθε γεωργικό 
τομέα στις σχετικές Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις. και είναι δυνατό να 
τροποποιούνται. Σχετικός είναι ο Περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων 
Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων (Νόμος 164(Ι)/2002 και Νόμος 
160(Ι)/2004).

Όσον αφορά στο επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο απαιτείται να συνοδεύει όλες τις 
αιτήσεις αναγνώρισης των Ομ.Π./Ορ.Π., αναλύεται σε άξονες τους οποίους πρέπει 
να περιλαμβάνει και οι οποίοι αναφέρονται μέσα στην Εθνική Νομοθεσία.
Οι αιτήσεις αναγνώρισης των Ομ.Π. και Ορ.Π., όπως επίσης και η πληρότητα του 
Επιχειρηματικού Σχεδίου εξετάζονται από Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) η 
οποία απαρτίζεται από κρατικούς λειτουργούς των άμεσα εμπλεκόμενων 
υπηρεσιών και οι οποίοι έχουν ειδικές γνώσεις, πείρα ή αρμοδιότητα σε σχέση με το 
συγκεκριμένο τομέα παραγωγής και εμπορίας. Η Ε.Σ.Ε. γνωματεύει στην Α.Ε.Α. με 
βάση τους προβλεπόμενους όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις, σχετικά με την 
αναγνώριση των Ομ.Π./Ορ.Π..
Η  Α.Ε.Α. έχει εξουσία να προβαίνει σε ελέγχους των Ομ.Π. και Ορ.Π., όσον   αφορά 
 την  εκ μέρους τους τήρηση των προϋποθέσεων αναγνώρισης και λειτουργίας. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι όροι, τα κριτήρια και οι 
προϋποθέσεις αναγνώρισης, η Α.Ε.Α. επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας και των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών και αποφασίζει, 
εφόσον είναι αναγκαίο, την ανάκληση της αναγνώρισης.
Σχετικά με το περιεχόμενο του Επιχειρηματικού Σχεδίου, οι κύριοι άξονές του είναι οι εξής:
(i) ανάλυση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και αδυναμιών που αντιμετωπίζει o 
αιτών
(ii) παρουσίαση των ευκαιριών, προκλήσεων και κινδύνων που αναμένει κατά τη 
μελλοντική λειτουργία της,
(iii) ανάλυση των αναγκών της,
(iv) γενικοί στόχοι του νομικού προσώπου και περιθώρια βελτίωσης,
(v) περιγραφή των δράσεων που σκοπεύει να υλοποιήσει εντός των πλαισίων του 
επιχειρηματικού σχεδίου,
(vi) αναμενόμενα αποτελέσματα κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του 
επιχειρηματικού σχεδίου,
(vii) αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου,
(viii) πίνακας δαπανών ανά δράση και έτος,
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(ix) προϋπολογισμός ανά έτος.

8.2.7.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.8. M10 - Agri-environment-climate (art 28)
8.2.8.1. Legal basis

Άρθρο 28, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβούλιου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
Άρθρα 7,8,9 Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμού αριθ. 807/2014
Άρθρο 10 Εφαρμοστικού Κανονισμού αριθ. 808/2014

8.2.8.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Οι παγκόσμιες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας 
παραγωγής στην Κύπρο, έχουν δημιουργήσει ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον 
στο οποίο ασκείται σήμερα η γεωργία. Ο ανταγωνισμός ο οποίος προέρχεται από 
προϊόντα της κοινής αγοράς και  προτιμησιακές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τρίτες χώρες,  ασκεί συνεχή πίεση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για περιορισμό 
του κόστους παραγωγής, ειδικά στα κύρια γηγενή προϊόντα.
Το υψηλό κόστος παραγωγής το οποίο επηρεάζεται ακόμη περισσότερο από τα 
διαθρωτικά χαρακτηριστικά της κυπριακής γεωργίας όπως το ανάγλυφο του 
εδάφους, οι περιορισμένοι υδάτινοι πόροι, ο πολυτεμαχισμός του κλήρου και το 
υψηλό κόστος εργασίας  διαμόρφωσαν γεωργικές πρακτικές υψηλών εισροών.
Σύμφωνα με τη μελέτη «Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο» οι οποία έχει 
ετοιμασθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος (2012) σε συνεργασία με 
πανεπιστημιακούς και ιδιωτικούς φορείς, οι κυριότερες απειλές για το περιβάλλον 
οι οποίες προκύπτουν από τον τομέα της γεωργίας – κτηνοτροφίας αφορούν:

1. την εντατικοποίηση της χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και 
εντομοκτόνων, η οποία προκαλεί ζημιές σε επίπεδο ειδών χλωρίδας και 
πανίδας, έντονες αλλαγές στην ισορροπία των οικοτόπων καθώς και 
εμφάνιση φαινομένων όπως ο ευτροφισμός σε υδάτινα οικοσυστήματα όπως 
ποταμοί και λίμνες.

2. τη δραματική μείωση των τοπικών ή παραδοσιακών φυτικών ποικιλιών και 
ζωικών φυλών που σε συνδυασμό με την αύξηση του φαινομένου της 
μονοκαλλιέργειας, αποτελούν σημαντικό πλήγμα για την βιοποικιλότητα 
κυρίως σε γενετικό επίπεδο.

3. την υπεράντληση των υδροφόρων στρωμάτων μέσω γεωτρήσεων. Το 
φαινόμενο αυτό σε συνδυασμό με την μείωση της μέσης βροχόπτωσης στη 
Κύπρο τα τελευταία 40 χρόνια, έχει επιφέρει εξάντληση ή και διείσδυση 
θαλάσσιου νερού στα παραλιακά υδροφόρα στρώματα. Η πλειονότητα των 
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υδροφόρων στρωμάτων χαρακτηρίζονται σε κατάσταση κατώτερη της καλής 
καθώς επίσης και 58 από τα επιφανειακά υδάτινα σώματα (ποτάμια και 
λίμνες).

4. την υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και οικοσυστημάτων και αλλαγή 
στην χρήση γης, με αρνητικές επιδράσεις στην βιοποικιλότητα και στο δίκτυο 
ΦΥΣΗ 2000.

Ο σχεδιασμός των αγροπεριβαλλοκλιματικών δράσεων που έχουν περιληφθεί στο 
ΠΑΑ 2014-2020, προσβλέπει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων τα οποία προκύπτουν από γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες 
όπου αυτό ήταν δυνατό, καθώς και δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων. Οι 
βασικοί στόχοι του Μέτρου συντελούν στην ικανοποίηση των αναγκών που έχουν 
καταδειχθεί από την ανάλυση SWOT για την κυπριακή γεωργία και εξ ορισμού 
εξυπηρετούν τους εγκάρσιους στόχους της Αγροτικής Ανάπτυξης για διαφύλαξη του 
περιβάλλοντος και μετριασμό των φαινομένων που εντείνουν τις κλιματικές 
αλλαγές.
Σύμφωνα με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών των Σχεδίων 
Διαχείρισης Λεκάνων Απορροής Ποταμών και του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (λαμβάνοντας 
υπόψη το PAF), οι πιο σημαντικές ανάγκες που εμφανίζονται σχετίζονται με τις 
γεωργικές δραστηριότητες και αφορούν κυρίως την προστασία της βιοποικιλότητας 
(χλωρίδα και πανίδα).
Σημαντική συνεισφορά αναμένεται να έχει η μείωση των φυτοπροστατευτικών και 
εδαφοβελτιωτικών ουσιών και η μείωση της χρήσης της γης. Επιπρόσθετα, μια 
σημαντική ανάγκη εμφανίζεται σχετικά με την καταγραφή και την παρακολούθηση 
των βιοτικών παραμέτρων και κυρίως των πουλιών στις προστατευόμενες περιοχές, 
όπου εντοπίζονται μεταβολές στην βιοποικιλότητα ως αποτέλεσμα της γεωργικής 
δραστηριότητας.
Τέλος, μια σημαντική ανάγκη που αναδεικνύεται αποτελεί η βελτίωση της 
πληροφόρησης και της ευαισθητοποίησης του κοινού, στα πλαίσια ανάδειξης της 
σημασίας των περιοχών του δικτύου ΦΥΣΗ 2000.    
Οι σημαντικότεροι άξονες στους οποίους έχουν εστιασθεί οι αγροπεριβαλλοντικές 
δράσεις περιγράφονται εν συντομία στην συνέχεια.
Χρήση Εδαφοβελτιωτικών και φυτοπροστατευτικών ουσιών
Το υψηλό κόστος παραγωγής έχει οδηγήσει τους πλείστους παραγωγούς γεωργικών 
προϊόντων στην αυξημένη χρήση εδαφοβελτιωτικών και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. Η υπέρμετρη χρήση φυτοπροστατευτικών και κυρίως ζιζανιοκτόνων, 
αποτελεί πλέον την συνηθέστερη μέθοδο καταπολέμησης εχθρών σε καλλιέργειες, 
καθώς η εν λόγω καλλιεργητική πρακτική είναι χαμηλού κόστους και δεν απαιτεί 
μεγάλες εισροές σε ανθρώπινη εργασία. Όσον αφορά την χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση μυκήτων, 
εντόμων και άλλων ασθενειών, έχει παρατηρηθεί αυξητική τάση κατά τα τελευταία 
έτη.
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Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του European Food Safety Authority (2009), η Κύπρος 
κατατάσσεται στην 3η θέση όσον αφορά υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών 
(MRLs) σε τρόφιμα που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά (ΕU Coordinated 
Programme) ενώ κατέχει την 1η θέση σε συγκεντρώσεις υπολειμμάτων που 
ανιχνεύτηκαν σε τρόφιμα και προέρχονται από την Κύπρο.
Επιπλέον, η αύξηση στην χρήση χημικών λιπασμάτων ως απόρροια της 
προσπάθειας των γεωργών για αύξηση στην φυτική παραγωγή, αποτελεί ακόμη ένα 
επιβαρυντικό παράγοντα για το περιβάλλον. Η χρήση λιπασμάτων πέραν των 
πραγματικών αναγκών της καλλιέργειας, έχει ως επακόλουθο την αύξηση των 
επιφανειακών απορροών αλλά και εκπλύσεων προς επιφανειακά και υπόγεια 
υδάτινα σώματα, οδηγώντας στην υποβάθμιση τους.
Στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020, αρκετές δράσεις που περιλαμβάνονται στο Μ10 
στοχεύουν στην απάμβλυνση ή/ και αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
αναφέρονται πιο πάνω. Συγκεκριμένα οι επιμέρους στόχοι που επιτυγχάνονται 
αναφέρονται ακολούθως:

1. Καθεστώς 10.1.1. Απαγόρευση της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων και 
εφαρμογή λίπανσης σύμφωνα με τις ανάγκες της καλλιέργειας

2. 10.1.2. Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας και των 
σιτηρών. Με την εφαρμογή χλωρής λίπανσης, μειώνονται οι ανάγκες σε 
αζωτούχα λίπανση της επόμενης καλλιέργειας.

3. 10.1.3. Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής στην καλλιέργεια της πατάτας 
και των εσπεριδοειδών. Γίνεται εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
και λίπανσης στοχευμένα, παρατηρώντας τις ανάγκες της καλλιέργειας. 
Επίσης, με την συλλογή των σκάρτων κονδύλων πατάτας και την χρήση 
εντομοπαγίδων στην εσπεριδοκαλλιέργεια, οι ανάγκες σε χρήση 
φυτοπροστατευτικών μειώνεται ακόμη περισσότερο.

 
Τοπικές ή παραδοσιακές φυτικές ποικιλίες και ζωικές φυλές
Η ιδιαιτερότητα του κλίματος στην Κύπρο σε συνδυασμό με διάφορες άλλες 
παραμέτρους όπως το ανάγλυφο της περιοχής, ο τύπος του εδάφους, η κλίση του 
εδάφους, οι προσανατολισμοί καλλιεργούμενων περιοχών, έχουν συμβάλει 
ουσιαστικά στην γένεση παραδοσιακών ποικιλιών (π.χ. ποικιλίες αμπέλου) καθώς 
και φυλών ζώων. Η προστασία της βιοποικιλότητας, και συγκεκριμένα η προστασία 
αυτών των ντόπιων ποικιλιών και φυλών αποτελεί ένα εκ των βασικών στόχων στα 
πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020.
Οι ντόπιες αυτές φυλές και ποικιλίες, λόγω προσαρμογής στα τοπικά 
χαρακτηριστικά, παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε αρκετούς 
περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες, μειωμένη βροχόπτωση), 
όμως μειονεκτούν σε θέματα παραγωγής και αποδοτικότητας. Η αδυναμία αυτή, έχει 
τους περισσότερους γεωργοκτηνοτρόφους στην εγκατάλειψη των παραδοσιακών 
ποικιλιών και φυλών, οδηγώντας τις στα όρια της εξαφάνισης.  
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Επιπρόσθετα, η τάση αύξησης του φαινομένου της μονοκαλλιέργειας, αποτελεί 
επιπλέον επιβάρυνση για την βιοποικιλότητα κυρίως σε γενετικό επίπεδο. Η 
διατήρηση των παραδοσιακών αυτών ποικιλιών και φυλών και η προστασία τους 
από γενετική διάβρωση αποτελεί εκ των ουκ άνευ, καθώς είναι προσαρμοσμένα στις 
συνθήκες της περιοχής, παρουσιάζοντας συγκριτικά πλεονεκτήματα με εισαγόμενες 
φυλές και ποικιλίες.
Το συγκριτικό αυτό πλεονέκτημα, δύναται να χρησιμοποιείται από βελτιωτές 
φυτικών ποικιλιών και φυλών ζώων, για σκοπούς δημιουργίας νέων στελεχών - 
υβριδίων, τα οποία έχουν καλύτερη αποδοτικότητα στις τοπικές συνθήκες.
Στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020, αρκετές δράσεις που περιλαμβάνονται στο Μ10 
στοχεύουν στην απάμβλυνση ή/ και αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
αναφέρονται πιο πάνω. Συγκεκριμένα οι επιμέρους στόχοι που επιτυγχάνονται 
αναφέρονται ακολούθως:

1. 10.1.8 Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για την διατήρηση, βιώσιμη χρήση 
και ανάπτυξη σε παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου. Στόχος είναι η διατήρηση 
και ανάπτυξη των γηγενών ποικιλιών αμπέλου, με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους αντί της καλλιέργειας βελτιωμένων ποικιλιών, οι οποίες 
δεν είναι προσαρμοσμένες στο κλίμα της Κύπρου.

2. 10.1.9 Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για την διατήρηση, βιώσιμη χρήση 
και ανάπτυξη σε παραδοσιακές φυλές ζώων. Η τάση για εφαρμογή εντατικής 
κτηνοτροφίας, έχει ως αποτέλεσμα την επικράτηση βελτιωμένων φυλών ζώων 
και ταυτόχρονο εκτοπισμό των παραδοσιακών φυλώ, ως λιγότερο 
παραγωγικές.

3. 10.1.2. Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας και των 
σιτηρών. Με την εφαρμογή της αμειψισποράς, μειώνεται το φαινόμενο της 
μονοκαλλιέργειας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην μωσαϊκότητα του τοπίου με 
ευεργετικές δράσεις για σκοπούς προστασίας της βιοποικιλότητας. Με την 
διατήρηση ασυγκόμιστης καλλιέργειας ψυχανθών μέχρι τέλη Ιουλίου, 
παρέχεται τροφή αλλά και κάλυψη σε αρκετά είδη πανίδας και ειδικότερα 
ορνιθοπανίδας μέχρι την ολοκλήρωση της φωλεοποίησης και της ανάπτυξης 
των νεοσσών.

Υποβάθμιση Ποιότητας Υπόγειων Υδροφορέων και Εδάφους
Η εντατικοποίηση της γεωργίας και η εισαγωγή νέων φυτικών ποικιλιών φυλών 
ζώων, έχει οδηγήσει σε μια γεωργία με αυξημένες απαιτήσεις σε εισροές, όπως η 
άρδευση, η χρήση εδαφοβελτιωτικών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Ειδικότερα, σε κάποιες περιοχές όπου παρατηρείται έντονη καλλιέργεια υδροβόρων 
καλλιεργειών, η υποβάθμιση της ποιότητας των υπογείων υδροφορέων είναι 
εντονότερη κυρίως λόγω της υπέρμετρης χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
και βελτιωτικών εδάφους, φαινόμενο που αναδεικνύεται και μέσα από το 1ο Σχέδιο 
Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ).
Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής 
Ποταμού και των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονταν στο ΠΑΑ 2014-2020, έγινε 



475

ετοιμασία νέων αγροπεριβαλλοντικών δράσεων οι οποίες περιλήφθηκαν στην 1η 
Επίσημη Τροποποίηση.
Ο βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα των υδάτων είναι η 
υπεράντληση των υδροφορέων. Το φαινόμενο αυτό σε συνδυασμό με την μείωση της 
μέσης βροχόπτωσης στη Κύπρο τα τελευταία 40 χρόνια, έχει επιφέρει εξάντληση ή 
και διείσδυση θαλάσσιου νερού στα παραλιακά υδροφόρα στρώματα.
Αρνητική όμως είναι και η συμβολή της εφαρμογής χημικών λιπασμάτων. Η αύξηση 
στην χρήση λιπασμάτων ως απόρροια της προσπάθειας των γεωργών για αύξηση 
στην φυτική παραγωγή, αποτελεί ένα επιβαρυντικό παράγοντα για το περιβάλλον. Η 
χρήση λιπασμάτων πέραν των πραγματικών αναγκών της καλλιέργειας, έχει ως 
επακόλουθο την αύξηση των επιφανειακών απορροών αλλά και εκπλύσεων προς 
επιφανειακά και υπόγεια υδάτινα σώματα, οδηγώντας στην υποβάθμιση τους.
Επιπλέον, μια από τις πιο σοβαρές διάχυτες αιτίες εδαφικής ρύπανσης αποτελεί η 
αυξημένη χρήση αγροχημικών, ειδικότερα όταν η εφαρμογή τους δεν 
πραγματοποιείται με ορθολογικό τρόπο.
Σύμφωνα με την μελέτη «Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο», η 
εναπόθεση και εισχώρηση ρύπων στο έδαφος, είναι μία από τις σημαντικότερες 
απειλές για τη βιοποικιλότητα όχι μόνο της Κύπρου αλλά και του υπόλοιπου κόσμου. 
Οι αυξημένες συγκεντρώσεις ρύπων στο έδαφος προκαλούν αλυσιδωτές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον, με σημαντικότερες επιπτώσεις, την έμμεση ρύπανση των υδάτων 
και της τροφικής αλυσίδας, την υποβάθμιση ευαίσθητων οικοσυστημάτων και την 
αλλοίωση των φυσικών πόρων.
Η υιοθέτηση πρακτικών που μειώνουν τη ρύπανση του εδάφους και των υδάτων από 
χημικές ουσίες, συμβάλλουν στην προστασία των εδαφών και των υδάτων, τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και βελτιώνουν το ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα 
που παράγεται από τη γεωργία.
Στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020, αρκετές δράσεις που περιλαμβάνονται στο Μ10 
στοχεύουν στην απάμβλυνση ή/ και αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
αναφέρονται πιο πάνω. Συγκεκριμένα οι επιμέρους στόχοι που επιτυγχάνονται 
αναφέρονται ακολούθως:

1. 10.1.5. Μείωση Πιέσεων σε Υπόγειους Υδροφορείς. Στόχος είναι η μείωση 
αναγκών άρδευσης σε επίπεδο υδροφορέα. Το καθεστώς προσβλέπει στην 
αντικατάσταση των πιο υδροβόρων καλλιεργειών με καλλιέργειες μειωμένων 
υδατικών αναγκών, σε υποβαθμισμένους υδροφορείς.

2. Καθεστώς 10.1.1. Απαγόρευση της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων και 
εφαρμογή λίπανσης σύμφωνα με τις ανάγκες της καλλιέργειας, όπως 
περιγράφονται στον Πίνακα Αναγκών που έχει ετοιμασθεί από το Τμήμα 
Γεωργίας.

3. 10.1.2. Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας και των 
σιτηρών. Με την εφαρμογή της αμειψισποράς, μειώνονται οι απαιτήσεις για 
άρδευση και λίπανση στην καλλιέργεια πατάτας.

4. 10.1.3. Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής στην καλλιέργεια της πατάτας 



476

και των εσπεριδοειδών. Γίνεται εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στοχευμένα, παρατηρώντας τις ανάγκες της καλλιέργειας. Επίσης, με την 
συλλογή των σκάρτων κονδύλων πατάτας και την χρήση εντομοπαγίδων στην 
εσπεριδοκαλλιέργεια, οι ανάγκες σε χρήση φυτοπροστατευτικών μειώνονται 
ακόμη περισσότερο.

Διάβρωση εδάφους, αλλαγή χρήσης γης, υποβάθμιση των οικοτόπων με αρνητικές 
επιδράσεις στην βιοποικιλότητα
Το φαινόμενο της αποψίλωσης των φυσικών οικοτόπων και οικοσυστημάτων και 
αλλαγή στην χρήση γης όπως π.χ. η αστική ανάπτυξη και η μετατροπή τους σε 
καλλιεργούμενες εκτάσεις, είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει αρχίσει να παίρνει 
ανησυχητικές διαστάσεις. Η τάση αποψίλωσης και ισοπέδωσης των εκτάσεων που 
εφάπτονται των αγροτεμαχίων έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. 
Οι σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι κατευθύνουν προς αυτή την πρακτική είναι:

1. η αστική και τουριστική ανάπτυξη
2. το μικρό μέγεθος του γεωργικού κλήρου,
3. ο μικροτεμαχισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
4. η κάλυψη μεγάλων εκτάσεων με πρανή (τα οποία περιλαμβάνουν ξερολιθιές 

και άλλες λιθοδομές),
5. η μη περίληψη εκτάσεων με χαρακτηριστικά του τοπίου και φυσική βλάστηση, 

ως επιλέξιμη έκταση για επιδότηση στα πλαίσια του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ,
Οι επιπτώσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αποψίλωσης των λωρίδων 
φυσικής βλάστησης (δένδρα, θάμνοι, ποώδης βλάστηση) αλλά και της καταστροφής 
χαρακτηριστικών του τοπίου (λιθοδομές, ξερολιθιές, νεραύλακα)  για σκοπούς 
κυρίως αστικής ανάπτυξης αλλά και επέκτασης της καλλιεργούμενης έκτασης, είναι 
άμεσες όσον αφορά την διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας, την 
αντιμετώπιση της διάβρωσης σε φυσικά/ ημιφυσικά οικοσυστήματα και στην 
συγκράτηση των εδαφών.
Συγκεκριμένα, επηρεάζονται αρκετά είδη πανίδας λόγω καταστροφής σημείων 
κάλυψης και φωλεοποίησης, τροφοληψίας και υδροληψίας (π.χ. δένδρα, θάμνοι, 
σχισμές ξερολιθιών, λαγούμια, πηγάδια). Αρκετά είδη πανίδας όπως νυχτερίδες, 
μικρά πουλιά, ερπετά αλλά και έντομα εκμεταλλεύονται τα μικροενδιαιτήματα που 
σχηματίζονται σε αυτές τις εκτάσεις με φυσική βλάστηση και εφάπτονται των 
τεμαχίων, για αναζήτηση καταφυγίου, τροφής, νερού, εναπόθεση και εκκόλαψη 
αυγών, μεγάλωμα νεοσσών κ.τ.λ..
Επίσης, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων λόγω 
μικροτεμαχισμού και για σκοπούς ελέγχου της ανεπιθύμητης βλάστησης, έχει 
παρατηρηθεί υποβάθμιση της αυτοφυούς βλάστησης (παλλούρες, σχοινιές, 
μοσφιλιές, κτλ) και μείωση της αφθονίας σε πληθυσμούς ενδημικών ειδών χλωρίδας. 
Ως αποτέλεσμα της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων αυτών, είναι η δημιουργία 
κενού στον οικολογικό θώκο, δίνοντας ευκαιρία εξάπλωσης σε ξενικά εισβλητικά 
είδη όπως π.χ. η ακακία και η ψευδοακακία.
Επιπλέον, η μη συντήρηση και διατήρηση των ξερολιθιών και λιθοδομών στις 
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εκτάσεις αυτές, σε συνδυασμό με τον εκτοπισμό των αυτοφυών δένδρων και θάμνων 
έχει ως συνέπεια την μειωμένη αποδοτικότητα όσον αφορά την αποστράγγιση του 
εδάφους αλλά και στον περιορισμό της διάβρωσης.
Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής 
Ποταμού και των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονταν στο ΠΑΑ 2014-2020, έγινε 
ετοιμασία νέων αγροπεριβαλλοντικών δράσεων οι οποίες περιλήφθηκαν στην 1η 
Επίσημη Τροποποίηση.
Στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020, αρκετές δράσεις που περιλαμβάνονται στο Μ10 
στοχεύουν στην απάμβλυνση ή/ και αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
αναφέρονται πιο πάνω. Συγκεκριμένα οι επιμέρους στόχοι που επιτυγχάνονται 
αναφέρονται ακολούθως:

1. 10.1.4 Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην 
καλλιέργεια της μπανάνας. Η παράκτια περιοχή στο δυτικό τμήμα της 
επαρχίας Πάφου, χαρακτηρίζεται από έντονη τουριστική ανάπτυξη. Η 
προστασία και διατήρηση των εκτάσεων μπανανοκαλλιέργειας, η οποία 
εντοπίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην γεωγραφική αυτή περιοχή, θα 
συμβάλει στην προστασία της βιοποικιλότητας λόγω διατήρησης των 
βιοτόπων αποτρέποντας την αλλαγή χρήσης γης.

2. 10.1.6 Προστασία Φυσικής Βλάστησης και Χαρακτηριστικών του Τοπίου, που 
εφάπτονται των αγροτεμαχίων για σκοπούς βιοποικιλότητας. Στόχος είναι η 
απομάκρυνση ξενικών χωροκατακτητικών ειδών, η ανάκαμψη της αυτοφυούς 
βλάστησης, η προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας καθώς και η 
συγκράτηση και προστασία των εδαφών από φαινόμενα έντονων 
βροχοπτώσεων.

3. 10.1.7 Συντήρηση υφιστάμενων ξερολιθιών εντός αγροτεμαχίων. Μέσα από 
την δράση, αναμένεται μετριασμός του φαινομένου της διάβρωσης των 
εδαφών καθώς και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, παρέχοντας περιοχές 
κάλυψης και φωλεοποίησης σε αρκετά είδη πανίδας.

4. 10.1.2. Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας και των 
σιτηρών. Με την εφαρμογή της αμειψισποράς, μειώνεται το φαινόμενο της 
μονοκαλλιέργειας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην μωσαϊκότητα του τοπίου με 
ευεργετικές δράσεις για σκοπούς προστασίας της βιοποικιλότητας. Με την 
διατήρηση ασυγκόμιστης καλλιέργειας ψυχανθών μέχρι τέλη Ιουλίου, 
παρέχεται τροφή αλλά και κάλυψη σε αρκετά είδη πανίδας και ειδικότερα 
ορνιθοπανίδας μέχρι την ολοκλήρωση της φωλεοποίησης και της ανάπτυξης 
των νεοσσών.

5. 10.1.10 Διατήρηση μελισσοσμηνών με σκοπό την διατήρηση των υπηρεσιών 
επικονίασης των καλλιεργειών και της αυτοφυούς χλωρίδας. Στόχος του 
μέτρου είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η απρόσκοπτη 
γονιμοποίηση των φυτών (καλλιέργειες και αυτοφυής βλάστηση) που 
εξαρτώνται από έντομα – επικονιαστές.

6. 10.1.11 Ειδικές γεωργικές πρακτικές για τις περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας. 
Διατήρηση γεωργίας χαμηλής έντασης με κατάλληλες υποχρεώσεις για την 
διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών και ειδικές δεσμεύσεις για αμπελώνες, 
παραδοσιακές καλλιέργειες ελιάς, χαρουπιάς και αμυγδαλιάς, εκτατικές (low 
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intensity) καλλιέργειες σιτηρών, μωσαϊκό τοπίο και βοσκότοπους.
 
Τα Καθεστώτα του Μέτρου Μ10 συνεισφέρουν στις Θεματικές Προτεραιότητες 4 και 
5.
Επιπλέον Πληροφόρηση

• Παρά το ότι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις αγροπεριβαλλοντικές 
δράσεις δεν είναι υποχρεωτική, σχετικές εκπαιδεύσεις για βελτίωση της 
ικανότητας συμμόρφωσης των γεωργών στις υποχρεώσεις που προκύπτουν, 
θα πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Μέτρου 1 (π.χ. ορθολογική χρήση 
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων).

• Νοείται ότι οι δικαιούχοι που συμμετέχουν στις δράσεις του Μ10. θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στην Βάση Εκκίνησης 
που περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ, στο οποίο περιλαμνάνονται 
και οι πρόνοιες για την Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία.

• Όλες οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Οδηγίες 128/2009 E.E,  2000/ 
60 Ε.Ε και 91/ 676 Ε.Κ περιλαμβάνονται στο αρχείο με την βάση εκκίνησης, 
Παράρτημα ΙΙ του ΠΑΑ 2014-2020.

• Επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με τις υποχρεώσεις, όρους επιλεξιμότητας, 
ενδεχόμενους κινδύνους που πιθανόν να προκύψουν από την εφαρμογή των 
δράσεων και άλλες πρόνοιες, περιγράφονται στα επιμέρους καθεστώτα, 
αναλυτικά κατά περίπτωση.

8.2.8.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regard to the setting of selection criteria

8.2.8.3.1. 10.1.1 Αποκλεισμός της χρήσης Χημικών Ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες 
καλλιέργειες 
Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.1.1. Description of the type of operation
 
Η χημική ζιζανιοκτονία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου ρύπανσης των 
υπόγειων και επιφανειακών νερών λόγω της απορροής των χημικών ζιζανιοκτόνων 
που εφαρμόζονται στο έδαφος. Σύμφωνα με τη μελέτη «Στρατηγική για τη 
Βιοποικιλότητα στην Κύπρο» που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος (2012) 
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σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς και ιδιωτικούς φορείς, μια από τις κυριότερες 
αιτίες διάχυτης ρύπανσης των υδάτων στην Κύπρο είναι η εντατικοποίηση της 
γεωργίας, με τη χρήση μεταξύ άλλων, ζιζανιοκτόνων και βελτιωτικών εδάφους. Η 
ρύπανση των υδάτων προκαλείται με την έκπλυση των στοιχείων αυτών στους 
υπόγειους υδροφορείς, κάτι το οποίο διαφαίνεται και από τα ΣΔΛΑΠ. 
Επιπλέον στη μελέτη «Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο», αναφέρεται 
ότι η εναπόθεση και εισχώρηση ρύπων στο έδαφος, είναι μία από τις 
σημαντικότερες απειλές για τη βιοποικιλότητα όχι μόνο της Κύπρου αλλά και του 
υπόλοιπου κόσμου. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις ρύπων στο έδαφος προκαλούν 
αλυσιδωτές επιπτώσεις στο περιβάλλον, με σημαντικότερες επιπτώσεις, την έμμεση 
ρύπανση των υδάτων και της τροφικής αλυσίδας, την επιβίωση ευαίσθητων 
οικοσυστημάτων και την αλλοίωση των φυσικών πόρων. Ως μια από τις πιο σοβαρές 
διάχυτες αιτίες εδαφικής ρύπανσης αποτελεί η αυξημένη χρήση αγροχημικών, 
συμπεριλαμβανομένων και των ζιζανιοκτόνων, στα πλαίσια της γεωργικής 
δραστηριότητας, ειδικότερα όταν αυτή δεν πραγματοποιείται με ορθολογικό τρόπο.
Ένα άλλο από τα συμπεράσματα της μελέτης «Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα 
στην Κύπρο» είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εδαφών της Κύπρου 
κατατάσσεται στην κατηγορία «κρίσιμες περιοχές» ή «ευαίσθητες στην απερήμωση» 
περιοχές. Οι παράγοντες που συντείνουν στο φαινόμενο ποικίλουν και συνδέονται 
τόσο με φυσικά φαινόμενα όσο και με ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι φυσικές 
δραστηριότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις πυρκαγιές, την εφαρμογή 
λανθασμένων γεωργικών πρακτικών και την εγκατάλειψη αγροτικών περιοχών, με 
επακόλουθη μείωση της συνεχούς καλλιεργητικής φροντίδας σε αυτές. Η 
βιοποικιλότητα εξάλλου επηρεάζεται αρνητικά από την απερήμωση.
Στα πλαίσια του καθεστώτος γίνεται προώθηση εφαρμογής οποιουδήποτε τρόπου 
μηχανικής αντιμετώπισης ζιζανίων λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας (IPM) και εφαρμογή στοχευμένης λίπανσης καθ’ όλη 
τη διάρκεια του βλαστικού κύκλου σε συγκεκριμένες καλλιέργειες, οι οποίες 
περιγράφονται στην συνέχεια.
Προβλέπεται ο πλήρης αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων και 
εφαρμογή λίπανσης σύμφωνα με τον πίνακα αναγκών κύριων θρεπτικών στοιχείων 
(ακολουθεί στη συνέχεια), ο οποίος έχει ετοιμασθεί από το Τμ. Γεωργίας. Οι 
δραστηριότητες του γεωργού σε θέματα λίπανσης (εξαιρούνται οι αζωτούχες 
λιπάνσεις) θα πρέπει να καταγράφονται στο Αρχείο Γεωργού που θα τηρείται στα 
πλαίσια της δράσης.
Η μηχανική αντιμετώπιση των ζιζανίων  μπορεί να εφαρμοστεί με την εφαρμογή 
μίας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες μεθόδους:  περιορισμένου βάθους 
κατεργασία εδάφους, αποκοπή με χορτοκοπτική μηχανή ή μακρύ δρεπάνι/ 
λεπίδα και βοτάνισμα.
A. Φυλλοβόλα (με εξαίρεση αμυγδαλιές και φουντουκιές, επισυνάπτεται σχετικός 
κατάλογος)
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Β. Ελιές
Γ. Εσπεριδοειδή
Δ. Καλλιέργειες παραδοσιακού τοπίου οι οποίες σχετίζονται με την παράδοση και τα 
χαρακτηριστικά του τοπίου (αμυγδαλιές, χαρουπιές, φουντουκιές, 
αγριοτριανταφυλλιές- Rosa damaskina)
E. Αμπέλια
Οι γεωργοί που θα συμμετέχουν στο μέτρο, σε περίπτωση εφαρμογής λίπανσης θα 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα αναγκών κύριων θρεπτικών στοιχείων, 
που έχει ετοιμασθεί από το Τμ. Γεωργίας για κάθε καλλιέργεια συγκεκριμένα.
Σημειώνεται ότι στα πλαίσια του καθεστώτος, οι υποχρεώσεις του γεωργού  πέραν 
από την βάση εκκίνησης (περιλαμβανομένης και της IPM) αφορούν:
1. Μηχανική καταπολέμηση ζιζανίων, με εφαρμογή μίας ή περισσοτέρων από τις 
ακόλουθες μεθόδους:
α) κατεργασία εδάφους με βάθος τουλάχιστον τα 3 cm,
β) αποκοπή με χορτοκοπτική μηχανή ή μακρύ δρεπάνι/ λεπίδα,
γ) βοτάνισμα,
2. Πλήρης αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στην καλλιέργεια, καθ' 
όλη τη διάρκεια του έτους.
3. Επιπρόσθετα, μόνο για τα αμπέλια περιλαμβάνεται κλαδοκάθαρος δηλαδή 
απομάκρυνση ή μηχανική καταστροφή κληματίδων που έρπουν περιμετρικά του 
αμπελώνα (1,5 μέτρο) και διατήρηση του εδάφους περιμετρικά του αμπελώνα 
καθαρού από ζιζάνια χρησιμοποιώντας μηχανικά μέσα (περιορισμένου βάθους 
κατεργασία εδάφους, αποκοπή με χορτοκοπτική μηχανή ή μακρύ δρεπάνι/ λεπίδα, 
βοτάνισμα).  Η δράση αυτή αποσκοπεί στην καθαριότητα του αμπελώνα και στην 
αποτροπή μετάδοσης πυρκαγιάς διαμέσου του, από κληματίδες που έρπονται στο 
έδαφος αλλά και από την ξηρή βλάστηση η οποία αποτελεί εύφλεκτη ύλη.
4. Tήρηση αρχείου μηχανικής καταπολέμησης και λιπάνσεων (εξαιρούνται οι 
αζωτούχες λιπάνσεις οι οποίες καταγράφονται στα πλαίσια της εφαρμογής της 
Βάσης Εκκίνησης), όπου θα καταγράφονται ο τύπος, η ποσότητα λιπάσματος που 
έχει χρησιμοποιηθεί και η περίοδος εφαρμογής λίπανσης και μηχανικής 
καταπολέμησης. Σημειώνεται ότι δεν παρέχεται ενίσχυση για την τήρηση του 
αρχείου.
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν δέσμευση για πέντε έτη, με δυνατότητα ετήσιας 
ανανέωσης της δέσμευσης στα επόμενα έτη.
Στις περιπτώσεις φυτειών ελιών (Β) και καλλιεργειών παραδοσιακού τοπίου (Δ) με 
διάσπαρτα δέντρα, οι υποχρεώσεις του Καθεστώτος θα πρέπει να τηρούνται σε όλη 
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την έκταση των αγροτεμαχίων με διάσπαρτα δέντρα και θα δεσμεύεται η συνολική 
έκταση αυτών των αγροτεμαχίων. Οι εκτάσεις με διάσπαρτα δέντρα για τις 
περιπτώσεις ελιών και καλλιεργειών παραδοσιακού τοπίου οι οποίες θα ενταχθούν 
στο Μέτρο, δεν θα θεωρούνται ως αρόσιμη γη για σκοπούς εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων για το Καθεστώς Πράσινης Ενίσχυσης (Πυλώνας 1).
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καθεστώς αναμένεται να συμβάλουν 
θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:

• στην μείωση χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσιών και ανόργανων λιπασμάτων 
και προστασία οργανισμών μη στόχων (Δράση 2),

• προστασία εδάφους και βελτίωση της οργανικής σύστασης του (Δράση 1).
• στην δέσμευση CO2 στο έδαφος (Δράση 1)
• μείωση φαινομένων εμφάνισης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε γεωργικές 

εκτάσεις και γειτνιάζουσες περιοχές (Δράση 3, Δράση 1)
Το καθεστώς αναμένεται να έχει θετική συμβολή στις ακόλουθες προτεραιότητες του 
ΠΑΑ 2014-2020:

• 4γ (Δράσεις 1 και 3),
• 4β (Δράση 2)
• 5ε (Δράση 3)
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ
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Πίνακας Αναγκών σε θρεπτικά

8.2.8.3.1.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και θα παρέχεται με κριτήριο την 
επιλέξιμη έκταση, νοουμένου ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα συμπληρώνονται 
επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι οι οποίοι επιβεβαιώνουν την τήρηση των όρων και 
προϋποθέσεων του καθεστώτος.
 



484

8.2.8.3.1.3. Links to other legislation
Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί .
Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις άμεσες πληρωμές, και ιδιαίτερα το άρθρο 4 (γ) (ii) 
και (γ)(iii), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί .
Όλες οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Οδηγίες

1. 128/2009 E.E, 
2. 2000/ 60 Ε.Ε
3. και 91/ 676 Ε.Κ

περιλαμβάνονται στο αρχείο με την βάση εκκίνησης, Παράρτημα ΙΙ του ΠΑΑ 2014-
2020

8.2.8.3.1.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι του Μέτρου είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που 
αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις του Μέτρου.

8.2.8.3.1.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την 
εφαρμογή οποιουδήποτε τρόπου μηχανικής αντιμετώπισης ζιζανίων καθ’ όλη τη 
διάρκεια του βλαστικού κύκλου όλων των καλλιεργειών που αναφέρονται στην 
γενική περιγραφή του Καθεστώτος.
 
 
 

8.2.8.3.1.6. Eligibility conditions
Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση είναι:
A. για την καλλιέργεια των επιλέξιμων φυλλοβόλων δέντρων 0,1 εκτάρια.
B. για την καλλιέργεια της ελιάς 0,5 εκτάρια
Γ. για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών 0,3 εκτάρια
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Δ. για τις καλλιέργειες παραδοσιακού τοπίου 0,1 εκτάρια
Ε. για την καλλιέργεια της αμπέλου 0,1 εκτάρια
Στις περιπτώσεις φυτειών ελιών (Β) και καλλιεργειών παραδοσιακού τοπίου (Δ), 
επιλέξιμες εκτάσεις θα θεωρούνται εκείνες στις οποίες η πυκνότητα δέντρων είναι 
τουλάχιστον 40 δέντρα/εκτάριο. 
Τονίζεται ότι οι υποχρεώσεις του Καθεστώτος θα πρέπει να τηρούνται σε όλη την 
έκταση των αγροτεμαχίων με διάσπαρτα δέντρα και ότι δεσμεύεται η συνολική 
έκταση αυτών των αγροτεμαχίων. 
Επιπλέον, στις επιλέξιμες εκτάσεις με διάσπαρτα δένδρα (με πυκνότητα 
τουλάχιστον 40 δένδρα ανά εκτάριο) των καθεστώτων Β και Δ, δεν θα γίνεται 
συγκαλλιέργεια με άλλη ετήσια ή εποχιακή καλλιέργεια.
Οι εκτάσεις με διάσπαρτα δέντρα για τις περιπτώσεις ελιών και καλλιεργειών 
παραδοσιακού τοπίου οι οποίες θα ενταχθούν στο μέτρο, δεν θα θεωρούνται ως 
αρόσιμη γη για σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων για το Καθεστώς Πράσινης 
Ενίσχυσης (Πυλώνας 1).
 

8.2.8.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Σε περίπτωση που οι συνολικές απαιτούμενες δαπάνες για την ικανοποίηση όλων 
των αιτήσεων υπερβαίνουν τις συνολικές διαθέσιμες δαπάνες του Μέτρου, η 
Διαχειριστική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής κριτηρίων μοριοδότησης με 
βασικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών ωφελειών (λαμβάνοντας 
υπόψη την επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ και δίνοντας προτεραιότητα σε 
αγροτεμάχια κοντά σε συστήματα επιφανειακών υδάτων τα οποία έχουν 
χαρακτηρισθεί σε κατάσταση υποδεέστερη της "καλής κατάστασης", περιοχές 
Υψηλής Φυσικής Αξίας και οι περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000). Τα κριτήρια θα 
καθορίζονται πριν από κάθε προκήρυξη του Μέτρου και θα κοινοποιούνται στους 
δικαιούχους πριν από την υποβολή της αίτησης.
 
 

8.2.8.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates
Το ύψος ενίσχυσης για την τήρηση των δεσμεύσεων που προνοούνται για κάθε 
περίπτωση έχει ως εξής:
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A. Φυλλοβόλα -  500 ευρώ / εκτάριο
Β. Ελιές - 300 ευρώ / εκτάριο
Γ. Εσπεριδοειδή - 225 ευρώ / εκτάριο
Δ. Καλλιέργειες παραδοσιακού τοπίου - 320 ευρώ /εκτάριο
Ε. Αμπέλια - 600 ευρώ / εκτάριο για την δράση της μηχανικής καταπολέμισης
                      80 ευρώ / εκτάριο  για την δράση του κλαδοκάθαρου
Οι επιλέξιμες φυτείες ελιών (Δράση Β) και οι καλλιέργειες παραδοσιακού τοπίου 
(Δράση Δ) με διάσπαρτα δέντρα (με πυκνότητα τουλάχιστον 40 δένδρα ανά εκτάριο) 
θα λαμβάνουν τη ίδια ενίσχυση δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις 1., 2. και 4. που 
παρατίθενται στην περιγραφή του Καθεστώτος πρέπει να τηρούνται σε όλη την 
έκταση αυτών των αγροτεμαχίων καθώς δεσμεύεται η συνολική τους έκταση.
 

8.2.8.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.8.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμός Πληρωμών) μελέτησαν και 
αξιολόγησαν την απόδοση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών που 
αφορούσαν την προγραμματική περίοδο 2017-2013. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
ακόλουθοι κίνδυνοι οι οποίοι ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την νέα 
προγραμματική περίοδο, κατά την εφαρμογή του καθεστώτος:
- Ένας σοβαρός κίνδυνος που παρουσιάστηκε επανειλημμένα κατά την προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο ήταν η μη ορθή δήλωση των εκτάσεων με βάση τη βάση 
δεδομένων Land Parcel Information System (LPIS) του ΚΟΑΠ. Η μη ορθή δήλωση από 
μέρους των αιτητών της έκτασης οφειλόταν στην ελλιπή πληροφόρηση και 
εκπαίδευση.
- Εντοπίζονται κίνδυνοι που προέρχονται από τη συμπεριφορά των ίδιων των 
αιτητών π.χ. ψευδείς  δηλώσεις που αφορούν τη διαχείριση των τεμαχίων, την 
καλλιεργούμενη έκταση κ.τ.λ. καθώς πλημμελή τήρηση των δεσμεύσεων.
- Ασάφεια στην περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας δυνατόν να αποτελέσει 
ανασταλτικό παράγοντα για συμμετοχή των αγροτών- Επιπρόσθετα, το παρόν 
καθεστώς εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην καλλιέργεια των φυλλοβόλων και των 
ελιών και πιθανόν οι αιτητές να μην έχουν πλήρως κατανοήσει τις υποχρεώσεις 
τους.
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8.2.8.3.1.9.2. Mitigating actions
Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την μείωση του ποσοστού 
σφάλματος αποφασίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

• για την επίλυση του προβλήματος της μη ορθής δήλωσης τεμαχίων 
αποφασίστηκε όπως εφαρμοστεί σύστημα πιο ολοκληρωμένης πληροφόρησης 
των αιτητών η οποία θα γίνεται σύμφωνα με τα πιο επικαιροποιημένα 
στοιχεία της βάσης δεδομένων LPIS του Οργανισμού Πληρωμών. Επιπλέον, 
λόγω της πλήρους αυτοματοποίησης του συστήματος υποβολής αιτήσεων η 
πληροφόρηση αυτή είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη για όλους τους χρήστες. 
Περαιτέρω οι αιτητές μπορούν να απευθυνθούν στα Επαρχιακά Γραφεία του 
ΚΟΑΠ για να λάβουν καθοδήγησης σε περίπτωση που επιθυμούν.

• πληρέστερη περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας ώστε να είναι 
ξεκάθαρες οι επιπλέον υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν. 

• για διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να γίνει ενδελεχής ενημέρωση και 
πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα κριτήρια του Καθεστώτος. 
 Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην προσπάθεια να γίνουν απόλυτα 
κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή των αιτητών 
στο καθεστώς καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.

• βελτίωση του λογισμικού συστήματος υποβολής αιτήσεων στοχεύοντας στην 
μείωση των σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή των 
αιτήσεων.

• με την προκήρυξη του Καθεστώτος θα πρέπει επίσης να καθοριστούν 
αναλυτικά οι επιλέξιμες καλλιέργειες. τήρηση αρχείου γεωργού σχετικά με τις 
δραστηριότητες που αφορούν τις γεωργικές πρακτικές οι οποίες 
προβλέπονται από το συγκεκριμένο μέτρο.

8.2.8.3.1.9.3. Overall assessment of the measure
Μετά από ενδελεχή μελέτη του μέτρου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών, επιβεβαιώνεται ότι όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται 
είναι πλήρως ελέγξιμες και επαληθεύσιμες. Μέσα από την πολυετή εμπειρία που 
έχει αποκτηθεί και την σειρά προβλημάτων που έχουν αντιμετωπισθεί από την 
προγραμματική περίοδο 2004-2006 μέχρι και σήμερα επιτεύχθηκε ένα πολύ καλό 
επίπεδο ελέγχου μέχρι και το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Η 
συνέχιση δράσεων για τρίτη συνεχή περίοδο και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες 
διορθωτικές δράσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω διασφαλίζει την ομαλή 
εφαρμογή και έλεγχο των δράσεων.
Η επέκταση της εφαρμογής της δράσης σε νέες καλλιέργειες δεν αναμένεται να 
δημιουργήσει προβλήματα καθώς η δράση έχει ετοιμαστεί με βάση την εμπειρία 
που έχει αποκτηθεί κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.
Οι συνήθεις πρακτικές, η βάση εκκίνησης για κάθε υποχρέωση του καθεστώτος 
είναι οι ακόλουθες:

1. Μηχανική καταπολέμηση ζιζανίων:  Η συνήθης πρακτική είναι o γεωργός 
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εφαρμόζει μεθόδους καταπολέμησης ζιζανίων σύμφωνα με την προσωπική 
του εκτίμηση, τηρώντας τις πρόνοιες που προκύπτουν από την IPM (SMR 10 - 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, MRPP A1-4, MRPP 
B1-3, MRPP  Γ1 και ελάχιστες απαιτήσεις για χρήση λιπασμάτων όπως 
περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ).

2. Πλήρης αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων:  Η βάση εκκίνησης 
είναι η συμμόρφωση με τις πρόνοιες που προκύπτουν από την IPM (SMR 10 - 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, MRPP A1-4, MRPP 
B1-3, MRPP  Γ1 και ελάχιστες απαιτήσεις για χρήση λιπασμάτων όπως 
περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ).

3. Κλαδοκάθαρος: Η συνήθης πρακτική είναι η μη εφαρμογή κλαδοκάθαρου.
4. Τήρηση αρχείου: Η συνήθης πρακτική αφορά τήρηση αρχείου γεωργού μόνο 

για τις παραμέτρους που απαιτούνται στα πλαίσια της Πολλαπλής 
Συμμόρφωσης, για τον Πυλώνα Ι της ΚΑΠ (SMR-1, NSEN A.1 & SMR 10 Τήρηση 
αρχείου με τις εφαρμογές φυτοπροστατευτικών προϊόντων). Εξαιρούνται οι 
αζωτούχες λιπάνσεις. Σημειώνεται ότι δεν θα παρέχεται επιδότηση για την 
τήρηση αρχείου.

Όσον αφορά την μέθοδο ελέγχου καθώς και τις βέλτιστες περιόδους για έλεγχο, 
αναφέρονται στη συνέχεια ανά καλλιέργεια:
Φυλλοβόλα:

1. Ο έλεγχος του αρχείου  της μηχανικής καταπολέμησης και των λιπάνσεων 
μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την επιτόπια επιθεώρηση για την 
εφαρμογή της μηχανικής αντιμετώπισης

2. Οι βέλτιστες περίοδοι για τον έλεγχο των  μηχανικών μεθόδων  για την 
καταπολέμηση των ζιζανίων στα φυλλοβόλα είναι μεταξύ των μηνών Μάρτη 
- Νοεμβρίου κάθε έτους.

3. Βέλτιστη περίοδος ελέγχου της μη χρήσης ζιζανιοκτόνων  στα φυλλοβόλα 
είναι μεταξύ των μηνών Μάρτη - Νοεμβρίου κάθε έτους.
 

Ελιές
1. Η περίοδος ελέγχου του αρχείου  της μηχανικής καταπολέμησης και των 

λιπάνσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την επιτόπια 
επιθεώρηση για την εφαρμογή της μηχανικής αντιμετώπισης μεταξύ των 
μηνών Μαρτίου - Ιουνίου κάθε έτους

2. Οι βέλτιστες περίοδοι για τον έλεγχο των  μηχανικών μεθόδων  για την 
καταπολέμηση των ζιζανίων στην ελαιοκαλλιέργεια είναι μεταξύ των μηνών 
Μαρτίου - Ιουνίου κάθε έτους

3. Βέλτιστη περίοδος ελέγχου της μη χρήσης ζιζανιοκτόνων στην 
ελαιοκαλλιέργεια είναι μεταξύ των μηνών Μαρτίου - Ιουνίου κάθε έτους

Εσπεριδοειδή
1. Βέλτιστη περίοδος ελέγχου του αρχείου  της μηχανικής καταπολέμησης και 
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των λιπάνσεων θεωρείται μεταξύ Φεβρουαρίου και Νοεμβρίου κάθε έτους, 
μαζί με τον επιτόπιο έλεγχο για τη μηχανική καταπολέμηση των ζιζανίων

2. Βέλτιστη περίοδος ελέγχου  της μηχανικής καταπολέμησης θεωρείται μεταξύ 
των μηνών  Φεβρουαρίου -Νοεμβρίου κάθε έτους

3. Βέλτιστη περίοδος ελέγχου της μη χρήσης ζιζανιοκτόνων θεωρείται μεταξύ 
των μηνών  Φεβρουαρίου -Νοεμβρίου κάθε έτους

Παραδοσιακό Τοπίο
1. Βέλτιστη περίοδος ελέγχου του αρχείου  της μηχανικής καταπολέμησης και 

των λιπάνσεων θεωρείται μεταξύ Μαΐου -μέσα Σεπτεμβρίου κάθε έτους, μαζί 
με τον επιτόπιο έλεγχο για τη μηχανική καταπολέμηση των ζιζανίων

2. Βέλτιστη περίοδος ελέγχου  της μηχανικής καταπολέμησης θεωρείται μεταξύ 
Μαΐου - μέσα Σεπτεμβρίου κάθε έτους

3. Βέλτιστη περίοδος ελέγχου της μη χρήσης ζιζανιοκτόνων θεωρείται 
μεταξύ Μαΐου - μέσα Σεπτεμβρίου κάθε έτους

Αμπέλια
1. Βέλτιστη περίοδος ελέγχου του αρχείου  της μηχανικής καταπολέμησης και 

των λιπάνσεων θεωρείται μεταξύ Φεβρουαρίου -Αυγούστου κάθε έτους, μαζί 
με τον επιτόπιο έλεγχο για τη μηχανική καταπολέμηση των ζιζανίων

2. Βέλτιστη περίοδος ελέγχου της μηχανικής καταπολέμησης θεωρείται μεταξύ 
Φεβρουαρίου -Αυγούστου κάθε έτους.

3. Βέλτιστη περίοδος ελέγχου της μη χρήσης ζιζανιοκτόνων θεωρείται μεταξύ 
Φεβρουαρίου -Αυγούστου κάθε έτους.

4. Βέλτιστη περίοδος ελέγχου του κλαδοκάθαρου θεωρείται μεταξύ Σεπτεμβρίου 
- Οκτωβρίου κάθε έτους.

διάσπαρτα δέντρα

8.2.8.3.1.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.1.9.4.1. Mηχανική αντιμετώπιση ζιζανίων - αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων σε 
συγκεκριμένες καλλιέργειες

8.2.8.3.1.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.
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8.2.8.3.1.9.4.2. Απομάκρυνση ή μηχανική καταστροφή ερπόντων κληματίδων περιμετρικά του αμπελώνα

8.2.8.3.1.9.4.2.1. Verification methods of commitments

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.1.10. Information specific to the operation
Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the 
relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation 
(EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria 
and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation 
(EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum 
requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good 
Practice introduced under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable 
Zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements 
for plant protection products use must include, inter alia, general principles for 
integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the European 
Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and 
meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application 
machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as 
established by national legislation
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
Όλες οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Οδηγίες 128/2009 E.E,  2000/ 60 Ε.Ε 
και 91/ 676 Ε.Κ περιλαμβάνονται στο αρχείο με την βάση εκκίνησης, Παράρτημα ΙΙ 
του ΠΑΑ 2014-2020.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources 
under threat of genetic erosion
Δεν εφαρμόζεται.
 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters 
including the description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of 
Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of 
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commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income 
foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 
1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and 
the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion 
method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Οι υπολογισμοί έγιναν με την μέθοδο του Μερικού Προϋπολογισμού. Για τους 
σκοπούς των υπολογισμών, έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από το Norm Input – 
Output του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το 2011, όπου αυτό ήταν δυνατό. Τον 
υπολογισμό του κόστους των δράσεων, ακολούθησε έλεγχος για σκοπούς 
επαλήθευσης και επιβεβαίωσης από το Ινστιτούτο Κύπρου. Η ανάλυση των 
υπολογισμών παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ.

8.2.8.3.1.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.1.10.1.1. Mηχανική αντιμετώπιση ζιζανίων - αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων σε 
συγκεκριμένες καλλιέργειες

8.2.8.3.1.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
Όλες οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Οδηγίες 128/2009 E.E,  2000/ 60 Ε.Ε 
και 91/ 676 Ε.Κ περιλαμβάνονται στο αρχείο με την βάση εκκίνησης, Παράρτημα ΙΙ 
του ΠΑΑ 2014-2020.

Other relevant national/regional requirements
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum activities
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
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8.2.8.3.1.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.1.10.1.2. Απομάκρυνση ή μηχανική καταστροφή ερπόντων κληματίδων περιμετρικά του 
αμπελώνα

8.2.8.3.1.10.1.2.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
Όλες οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Οδηγίες 128/2009 E.E,  2000/ 60 Ε.Ε 
και 91/ 676 Ε.Κ περιλαμβάνονται στο αρχείο με την βάση εκκίνησης, Παράρτημα ΙΙ 
του ΠΑΑ 2014-2020.

Other relevant national/regional requirements
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum activities
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.1.10.1.2.2. Relevant usual farming practices

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.
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8.2.8.3.2. 10.1.10 Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης 
με εντομοφάγα πτηνά
Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.2.1. Description of the type of operation
Στόχος του καθεστώς είναι η διασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης των 
εντομοφάγων πτηνών με τις μέλισσες, ιδιαιτέρως κατά τις μεταναστευτικές 
περιόδους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αφενός η διατήρηση και βελτίωση 
της ανεκτίμητης αξίας επικονιαστικής προσφοράς των μελισσών στο περιβάλλον 
και αφετέρου η προστασία, η καλή διαβίωση των πουλιών αλλά και η παροχή 
τροφής κατά την περίοδο μετανάστευσής τους.
Διατήρηση της συνύπαρξης των μελισσοφάγων και των μελισσών

Η Κύπρος, λόγω της θέσεώς της στη Μεσόγειο αποτελεί σημαντικό 
μεταναστευτικό σταθμό πολλών πουλιών για ξεκούραση, ανεφοδιασμό και 
φωλεοποίηση. Ένα από τα είδη αυτά είναι ο μελισσοφάγος (Μerops apiaster), είδος 
το οποίο ξεκινά το ταξίδι του από την αφρικανική ήπειρο  την άνοιξη και 
συνεχίζει προς τα βόρεια για φωλεοποίηση.
Την άνοιξη, ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες, οι μελισσοφάγοι μπορεί να 
παραμείνουν στο νησί για μία έως δύο εβδομάδες. Κατά τη φθινοπωρινή περίοδο 
(μέσα Αυγούστου μέχρι Οκτώβριο), στο ταξίδι επιστροφής προς τις τροπικές 
κυρίως περιοχές, παραμένουν στην Κύπρο συνήθως για αρκετό διάστημα (30-40 
ημέρες, αναλόγως των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί,) για 
να τραφούν, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την 
Αφρική και την Ασία.
Οι μελισσοφάγοι είναι εντομοφάγα πτηνά. Λόγω της παρατεταμένης παρουσίας 
τους στο νησί και των μειωμένων πληθυσμών από άλλα έντομα τη φθινοπωρινή 
περίοδο, προσελκύονται από τα μελισσοκομεία λόγω αφθονίας τροφής, 
προκαλώντας ουσιαστικές απώλειες στα μελισσοσμήνη. Με την φυσική παρουσία 
των μελισσοφάγων στην περιοχή, οι μέλισσες παραμένουν στις κυψέλες και δεν 
πραγματοποιούν πτήσεις για να συλλέξουν τροφές και νερό, οδηγώντας σε 
καταπόνηση και αδυνάτισμα των μελισσιών, σε βαθμό που δυσχεραίνει τις 
προσπάθειες των κυπρίων μελισσοκόμων να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν τον 
αριθμό των μελισσιών τους (Θρασυβούλου, 2013). Το φαινόμενο αυτό πιθανόν να 
οφείλεται στη μη ύπαρξη χορών στην κυψέλη από συλλέκτριες μέλισσες ή και 
άλλες άγνωστες αιτίες που περιορίζουν τις μέλισσες στη φωλιά τους, ενώ έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στην επικονίαση των καλλιεργούμενων φυτών και της 
αυτοφυούς βλάστησης. 
Οι μελισσοφάγοι αποτελούν προστατευόμενο είδος σύμφωνα με τη Σύμβαση της 
Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της 
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Ευρώπης,  της Οδηγίας 2009/147 ΕΚ, περί της διατήρησης των άγριων πτηνών 
καθώς και της εθνικής Νομοθεσίας (Ν.152(1) του 2003). Ως προστατευόμενο είδος, 
απαγορεύεται η χρήση πυροβόλου όπλου για θανάτωση ή εκφοβισμό.
Δεν αναμένεται σημαντική μείωση σε τροφή για τους πληθυσμούς των 
εντομοφάγων πτηνών, λόγω της φύσης των μέτρων που λαμβάνονται στα πλαίσια 
του καθέστώτος, αλλά και της σύντομης ενεργοποίηση του υπομέτρου Μ10.1.11 
για τις ΠΥΦΑ. Το μέτρο αυτό αναμένεται να  συμβάλει στη αύξηση σε φυσικούς 
πληθυσμούς εντόμων, προσελκύοντας μεγαλύτερους πληθυσμούς θηρευτών σε 
περιοχές μακριά από μελισσοκομεία. 
Υποχρεώσεις στα πλαίσια εφαρμογής του καθεστώτος:

(α)  Ο συμμετέχων μελισσοκόμος  πρέπει να προβαίνει σε κατάλληλλους 
μελισσοκομικούς χειρισμούς έτσι ώστε να διατηρεί καθ όλη τη διάρκεια του 
καθεστώτος τον αρχικό αριθμό μελισσοσμηνών ( που δήλωσε  κατά την ένταξη του 
στο Καθεστώς)και ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μειωθεί κάτω 
του 20%. Ο ελάχιστος αριθμός μελισσιών που απαιτείται για συμμετοχή στο 
Καθεστώς είναι τα 20 μελίσσια και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να 
μειωθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του καθεστώτος κάτω του αριθμού 
αυτού.  Εκτιμάται ότι για την επαρκή επικονίαση 6,7 εκταρίων στην Κύπρο 
απαιτούνται 20 μελίσσια (3 μελίσσια για 1 εκτάριο).  Ο συμμετέχων οφείλει να 
προσφέρει υπηρεσίες επικονίασης σε τουλάχιστον 6,7 εκτάρια γης και σε καμία 
περίπτωση δεν θα μπορεί να μειώσει τις υπηρεσίες επικονίασης πέραν του 20% 
από τις εκτάσεις που έχει δηλώσει κατά την ένταξη του στο Καθεστώς.
Υποχρεούται να δημιουργεί νέες παραφυάδες για αντικατάσταση των 
μελισσοσμηνών που καταρρέουν.Οι απώλειες της φθινοπωρινής και χειμερινής 
περιόδου φθάνουν περίπου στο 20%. Για την διατήρηση του αριθμού των 
μελισσοσμηνών, ο μελισσοκόμος θα πρέπει να προβαίνει σε διάφορες επιπλέον 
μελισσοκομικές πρακτικές και χειρισμούς, ώστε να ευνοηθεί ο σχηματισμός νέων 
παραφυάδων (μελισσοσμηνών) από τα υφιστάμενα μελισσοσμήνη. Οι πρακτικές 
αυτές διαφέρουν ανά περίοδο, περιοχή και τύπο βλάστησης (π.χ. παροχή 
διεγερτικής τροφοδοσίας για ενδυνάμωση των μητρικών μελισσοσμηνών, 
απολύμανση και προετοιμασία μελισσοκομικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση 
των νέωνμελισσιών, επιπλέον τροφοδοσίες για ανάπτυξη των νέων μελισσομηνών 
κ.τ.λ.). Η παροχή κινήτρων για αναπλήρωση των απωλειών και αύξηση των 
μελισσιών κατά 20%, θα είχε ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση των 
απωλεσθέντων μελισσιών και την αύξηση της επικονιαζόμενης έκτασης.
Η αύξηση αυτή θα αποτελεί επιπλέον διαθέσημη τροφή για τη διατροφή 
εντομοφάγων πτηνών ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους στις 
περιοχές διαχείμανσής τους. Μελισσοκομεία με μικρότερο αριθμό των 20 
μελισσιών είναι συνήθως μη νομαδικά και θεωρούνται μικρά μελισσοκομεία τα 
οποία μπορούν να διαχειριστούν και αντιμετωπιστούν οι τυχόν απώλειες από 
τους μελισσοφάγους.
(β) ο μέγιστος αριθμός κυψελών που διατηρεί ανά μελισσοκομείο να μην  
υπερβαίνει τις 100 κυψέλες (σχηματισμός νέου μελισσκομείου) καθ' όλη τη 
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διάρκεια του έτους και καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του καθεστώτος.
Για την εφαρμογή της δράσης, αυξάνεται ο αριθμός των επισκέψεων στις οποίες 
πρέπει να προβεί ο μελισσοκόμος κατά 13.  Ο αιτητής δεν λαμβάνει ενίσχυση για 
την συγκεκριμένη δράση. Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού μελισσοσμηνών σε ένα 
χώρο αποτελεί παράγοντα έλξης για μεγαλύτερους πληθυσμούς θηρευτών. Η 
διασπορά των μελισσιών σε μεγαλύτερη έκταση γης επιφέρει αυξημένη 
προστασία των μελισσών από θηρευτές και ασθένειες, καθώς και βελτίωση της 
επικονίασης.
Ο σχηματισμός μεγάλων μελισσοκομείων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση σε 
εισβολές από θηρευτές και συνάμα να περιορίζεται η επικονιαστική 
δραστηριότητα σε μεγαλύτερη έκταση γης. Βάσει του επίσημου Μητρώου 
μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας διαφαίνεται ότι το 65% του συνόλου των 
μελισσιών κατέχεται από μελισσοκόμους, οι οποίοι διαχειρίζονται από 100 έως 
2200 μελίσσια. Επομένως για την καλύτερη κατανομή και επικονιαστική 
προσφορά των μελισσιών και συνεκτιμώντας τα στοιχεία του Μητρώου 
μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας, θωρείται ότι ο μέγιστος αριθμός των 100 
μελισσιών θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Καθεστώτος.  
(γ)  η ελάχιστη απόσταση μεταξύ μελισσοκομείων του ιδίου αιτητή, να μην είναι 
μικρότερη των 500 μέτρων, για τη  περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου κάθε έτους. Ο 
αιτητής δεν λαμβάνει ενίσχυση για την συγκεκριμένη δράση.
 Με την εφαρμογή του περιορισμού αυτού, εκτιμάται ότι ο μέσος όρος των 
κυψελών ανά μελισσοκομείο θα κυμανθεί γύρω στις 60 κυψέλες. Οι 60 κυψέλες 
μπορούν να επικονιάσουν μια κυκλική έκταση των 20 εκταρίων, με την μέση 
απόσταση δραστηριοποίησης του κάθε μελισσοκομείου να υπολογίζεται περίπου 
στα 250 μέτρα. Επομένως, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο μελισσοκομείων θα 
πρέπει να είναι 500 μέτρα για να παρέχεται επάρκεια επικονίασης και να 
αποφεύγεται ο υπερπληθυσμός μελισσών σε μια περιοχή. Ο αιτητής δεν λαμβάνει 
ενίσχυση για την συγκεκριμένη δράση.
2) Ο μελισσοκόμος θα πρέπει μα εγκαταστήσει ποτίστρα στο μελισσκομείο, σε 
απόσταση όχι μεγαλύτερη των 50 μέτρων από το μελισσοκομείο κατά την περίοδο 
Αυγούστου - Οκτωβρίου.
Η αγορά και εγκατάσταση των ποτίστρων στα πλαίσια του καθεστώτος 10.1.10,  
είναι επιλέξιμη στα πλαίσια του Καθεστώτος 4.4.2. του Μέτρου 4.
3) Κατά την περίοδο Αυγούστου - Οκτωβρίου, ο μελισσοκόμος θα πρέπει να 
επισκέπτεται τα μελισσοκομεία τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα επιπλέον, 
δηλαδή 13 φορές, πέραν των κανονικών επισκέψεων για να προβαίνει σε:
α) Ελεγχο της λειτουργικής κατάστασης και καθαρισμό της ποτίστρας,
β) προσθήκη/αλλαγή  πόσιμου νερού   για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας της 
κυψέλης και την διατήρηση του γόνου. Υποχρέωση του μελισσοκόμου είναι να 
διατηρεί με νερό την ποτίστρα καθ’ όλη τη διάρκεια της προαναφερόμενης 
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περιόδου, έτσι ώστε να μην παραμείνουν τα μελίσσια χωρίς νερό.
Η παροχή νερού πλησίον του μελισσοκομείου μειώνει τον κίνδυνο έκθεσης των 
μελισσιών σε θηρευτές, καθότι σε περιπτώσεις απομάκρυνσης των εντομοφάγων 
πτηνών για μικρό χρονικό διάστημα και μετακίνησης τους σε άλλο μελισσοκομείο, 
οι μέλισσες έχουν τη δυνατότητα συλλογής νερού, έτσι ώστε να ρυθμίσουν τη 
θερμοκρασία της κυψέλης τους και να εκθρέψουν γόνο. Η ενέργεια αυτή 
αναμένεται να μειώσει τις απώλειες μελισσιών από την έντονη καταπόνηση και 
την μετέπειτα ανάπτυξη ασθενειών (π.χ. ασκοσφαίρωση, αμερικάνικη σηψιγονία) 
αλλά και να απομακρύνει το ενδεχόμενο πρόκλησης κανιβαλισμού του γόνου. 
Λιγότερες απώλειες μελισσιών από τους πιο πάνω παράγοντες ισοδυναμούν με 
περισσότερα μελίσσια με περισσότερες μέλισσες και επομένως μεγαλύτερη 
επικονιαστική προσφορά.
 4) Τήρηση αρχείου μελισσοκόμου όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το 
καθεστώς, δραστηριότητες του μελισσοκόμου. Ο αιτητής δεν λαμβάνει ενίσχυση 
για την συγκεκριμένη δράση.
Ο αιτητής δεν υποχρεούται να δηλώσει συγκεκριμένα αγροτεμάχια όπου θα 
παρέχονται οι υπηρεσίες επικονίασης καθώς:

• Σύμφωνα με τις συνήθεις μελισσοκομικές πρακτικές, τα μελισσοσμήνη δεν 
παραμένουν μόνιμα σε μια περιοχή, αλλά μετακινούνται από τον 
μελισσοκόμο ανάλογα με την περίοδο ανθοφορίας των καλλιεργούμενων 
φυτών και της αυτοφυούς βλάστησης.

• Οι υπηρεσίες επικονίασης παρέχονται και σε εκτάσεις αυτοφυούς 
βλάστησης.
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Βιβλιογραφία
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Διατήρηση της επικονίασης

Περιοχές εστίασης
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8.2.8.3.2.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και θα παρέχεται με κριτήριο την 
επιλέξιμη έκταση, νοουμένου ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα συμπληρώνονται 
επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι οι οποίοι επιβεβαιώνουν την τήρηση των όρων και 
προϋποθέσεων του καθεστώτος.

8.2.8.3.2.3. Links to other legislation
 
(α) Κοινοτική Οδηγία 2009/147ΕΚ που αφορά τη διατήρηση των άγριων πτηνών, 
όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
(β) Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών Νόμο του 2013, όπως 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
Απαγορεύεται η θήρευση / εκφοβισμός των μελισσοφάγων (SMR 13 - Βάση 
Εκκίνησης).
(α) Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
(β) Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις άμεσες πληρωμές, και ιδιαίτερα το άρθρο 4 (γ) 
(ii) και (γ)(iii), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
(γ) Ο περί Μελισσοκομίας Νόμος του 1990, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 
 

8.2.8.3.2.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα 
στο Μητρώο των Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας, πληρούν τα κριτήρια για 
περίληψη τους στο Μητρώο Μελισσοκόμων κατά το προηγούμενο έτος της 
προκήρυξης και αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων/ δεσμεύσεων 
που προνοούνται.

8.2.8.3.2.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την 



500

υλοποίηση των δράσεων που προβλέπει το καθεστώς και συγκεκριμένα:
1. Αγορά ποτίστρας και νερού που απαιτείται να τοποθετηθεί για την περίοδο 

Αυγούστου – Οκτωβρίου. Η αγορά και εγκατάσταση των ποτίστρων και νερού 
για το καθεστώς 10.1.10,  είναι επιλέξιμη στα πλαίσια του Καθεστώτος 4.4.2. 
του Μέτρου 4.

2. Αύξηση των επισκέψεων στα μελισσοκομία στις οποίες πρέπει να προβεί ο 
μελισσοκόμος για τον καθαρισμό ποτίστρας και διατήρηση της σε λειτουργική 
κατάσταση.

3. Για την διατήρηση του αριθμού των μελισσοσμηνών, ο μελισσοκόμος θα 
πρέπει να προβαίνει σε διάφορες επιπλέον μελισσοκομικές πρακτικές και 
χειρισμούς, ούτως ώστε να ευνοηθεί ο σχηματισμός νέων παραφυάδων 
(μελισσοσμηνών) από τα υφιστάμενα μελισσοσμήνη (Θρασυβούλου, 2011). Οι 
πρακτικές αυτές διαφέρουν ανά περίοδο, περιοχή και τύπο βλάστησης (π.χ. 
παροχή διεγερτικής τροφοδοσίας για ενδυνάμωση των μητρικών 
μελισσοσμηνών, απολύμανση και προετοιμασία μελισσοκομικού εξοπλισμού 
για την εγκατάσταση των νέωνμελισσιών, επιπλέον τροφοδοσίες για 
ανάπτυξη των νέων μελισσομηνών κ.τ.λ.).

Σημειώνεται ότι οι επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται από τη δράση είναι 
διαφοροποιημένες και εντελώς διακριτές από τις δράσεις του Μελισσοκομικού 
Προγράμματος.
 

8.2.8.3.2.6. Eligibility conditions
• Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση είναι 6,7 εκτάρια που αντιστοιχεί σε 

20 μελισσοσμήνη,
• θα πρέπει να διατηρείται ο ελάχιστος αριθμός μελισσοσμηνών που είναι τα 

20, καθ'όλη τη διάρκεια του καθεστώτος
•  Η ελάχιστη αυτή έκταση πρέπει να διατηρείται καθ’όλη τη διάρκεια της 

δέσμευσης.
Σε περίπτωση που υπάρξει μείωση μελισσοσμηνών πέραν του 20% ανά αίτηση σε 
οποιοδήποτε έτος κατά την διάρκεια της δέσμευσης, ο αιτητής παύει να είναι 
δικαιούχος του καθεστώτος.
Αν ο συνολικός αριθμός των μελισσοσμηνών στο τέλος του 3ου έτους εφαρμογής του 
καθεστώτος, έχει μειωθεί πέραν του 20% συγκριτικά με τον αρχικό αριθμό 
μελισσοσμηνών που περιλήφθηκαν κατά την έναρξη εφαρμογής (1ο έτος), το 
καθεστώς θα τερματισθεί.
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8.2.8.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Σε περίπτωση που οι συνολικές απαιτούμενες δαπάνες για την ικανοποίηση όλων 
των αιτήσεων υπερβαίνουν τις συνολικές διαθέσιμες δαπάνες του Μέτρου, η 
Διαχειριστική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής κριτηρίων μοριοδότησης με 
βασικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών ωφελειών. Τα κριτήρια θα 
καθορίζονται πριν από κάθε προκήρυξη του καθεστώτος και θα κοινοποιούνται 
στους δικαιούχους πριν από την υποβολή της αίτησης.

8.2.8.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates
Λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα της FAO και στοιχεία από τη μελέτη της Χατζήνα 
(2007), εκτιμάται ότι απαιτούνται 3 κυψέλες για κάθε εκτάριο καλλιεργήσιμης γης 
των υπό αναφορά καλλιεργειών στην Κύπρο για να επιτευχθεί επαρκής 
επικονίαση. Οι υπολογισμοί βρίσκονται στο Παράρτημα VI.    
Θα παραχωρείται οικονομική ενίσχυση ύψους €24/ ha, για την εφαρμογή των 
υποχρεώσεων του καθεστώτος
Βιβλιογραφία:
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Α, (2013). Οι οικονομικές επιπτώσεις των μελισσοφάγων στην 
κυπριακή μελισσοκομία. Αξιολόγηση μεθόδων απομάκρυνσης τους από τα 
μελισσοκομεία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο 
Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας.
ΧΑΤΖΗΝΑ Φ. (2007). Επικονίαση των Καλλιεργούμενων φυτών. Συνθετική εργασία για 
το Melinet (pdf).
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2011-2012(2015)

8.2.8.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.8.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμός Πληρωμών) μελέτησαν και 
αξιολόγησαν την απόδοση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών που 
αφορούσαν την προγραμματική περίοδο 2007- 2013. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
ακόλουθοι πιθανοί κίνδυνοι, οι οποίοι ενδέχεται να παρουσιασθούν και κατά την νέα 
προγραμματική περίοδο:

• Ένας σοβαρός κίνδυνος που παρουσιάστηκε και κατά την προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο, ήταν η μη ορθή δήλωση των εκτάσεων με βάση τη 
βάση δεδομένων Land Parcel Information System (LPIS) του ΚΟΑΠ. Η μη ορθή 
δήλωση από μέρους των αιτητών της έκτασης οφειλόταν στην ελλειπή 
πληροφόρηση και εκπαίδευση.
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• Εντοπίζονται κίνδυνοι που προέρχονται από τη συμπεριφορά των ίδιων των 
αιτητών π.χ πλημμελή τήρηση των δεσμεύσεων.

• Ασάφεια στην περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας πιθανόν να 
προκαλέσει αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα όσο αφορά την συμμετοχή 
στο καθεστώς.

• Επιπρόσθετα, το παρόν καθεστώς εφαρμόζεται για πρώτη φορά και πιθανόν 
οι αιτητές να μην έχουν πλήρως κατανοήσει τις υποχρεώσεις τους.

8.2.8.3.2.9.2. Mitigating actions
Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την μείωση του ποσοστού 
σφάλματος αποφασίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

• για την επίλυση του προβλήματος της μη ορθής δήλωσης τεμαχίων 
αποφασίστηκε όπως εφαρμοστεί σύστημα πιο ολοκληρωμένης πληροφόρησης 
των αιτητών η οποία θα γίνεται σύμφωνα με τα πιο επικαιροποιημένα 
στοιχεία της βάσης δεδομένων LPIS του Οργανισμού Πληρωμών. Επιπλέον, 
λόγω της πλήρους αυτοματοποίησης του συστήματος υποβολής αιτήσεων η 
πληροφόρηση αυτή είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη για όλους τους χρήστες. 
Περαιτέρω οι αιτητές μπορούν να απευθυνθούν στα Επαρχιακά Γραφεία του 
ΚΟΑΠ για να λάβουν καθοδήγησης σε περίπτωση που επιθυμούν.

• για διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να γίνει πληρέστερη περιγραφή των 
υποχρεώσεων που προκύπτουν στα πλαίσια του Καθεστώτος. Ιδιαίτερη 
βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην προσπάθεια να γίνουν απόλυτα 
κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή των αιτητών 
στο καθεστώς καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.

• βελτίωση του λογισμικού συστήματος υποβολής αιτήσεων στοχεύοντας στην 
μείωση των σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή των 
αιτήσεων.

• τήρηση αρχείου γεωργού σχετικά με τις δραστηριότητες που εφαρμόζονται 
στα πλαίσια του καθεστώτος.

8.2.8.3.2.9.3. Overall assessment of the measure
Μετά από ενδελεχή μελέτη του μέτρου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών, επιβεβαιώνεται ότι όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται 
είναι πλήρως ελέγξιμες και επαληθεύσιμες. Για σκοπούς επιπλέον ελέγχου της 
μετακίνησης των μελισσοσμηνών, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν έντυπο 
μετακίνησης κυψελών στο Τμήμα Γεωργίας στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός 
των κυψελών που πρόκειται να μετακινηθούν καθώς και ο προορισμός 
τοποθέτησης τους.
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Οι υποχρεώσεις των μελισσοκόμων, οι συνήθεις πρακτικές και ο τρόπος έλεγχος 
της εφαρμογής των υποχρεώσεων, περιγράφονται στη συνέχεια:
1. Προβαίνει σε κατάλληλλους μελισσοκομικούς χειρισμούς έτσι ώστε να διατηρεί 
καθ όλη τη διάρκεια του καθεστώτος τον αρχικό αριθμό μελισσοσμηνών (που 
δήλωσε  κατά την ένταξη του στο Καθεστώς) και ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν 
θα πρέπει να μειωθεί κάτω του 20%. Ο ελάχιστος αριθμός μελισσιών που 
απαιτείται για συμμετοχή στο Καθεστώς είναι τα 20 μελίσσια και σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να μειωθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του 
καθεστώτος κάτω του αριθμού αυτού. 
Υποχρεούται
α) να δημιουργεί νέες παραφυάδες για αντικατάσταση των μελισσοσμηνών που 
καταρρέουν. 
Έλεγχος: Βέλτιστη περίοδος επιτόπιου ελέγχου του αριθμού κυψελών θεωρείται η 
περίοδος μεταξύ Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου κάθε έτους. Επιτόπιος έλεγχος της 
σήμανσης των κυψελών καθώς και της αναγραφής των στοιχείων επικοινωνίας του 
μελισσοκόμου. Η Δράση θα εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και 
εφαρμογής του καθεστώτος.
Συνήθης πρακτική: Μείωση του αριθμού μελισσοσμηνών ανά περιόδους, με 
σημαντικές επιπτώσεις σε καλλιέργειες και φυσική βλάστηση λόγω ανεπαρκούς 
κάλυψης των αναγκών επικονίασης.
(β) ο μέγιστος αριθμός κυψελών που διατηρεί ανά μελισσοκομείο να μην  
υπερβαίνει τις 100 κυψέλες (σχηματισμός νέου μελισσκομείου) καθ' όλη τη διάρκεια 
του έτους και εφαρμογής του καθεστώτος.
Έλεγχος: Η Δράση θα εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και εφαρμογής 
του καθεστώτος. Βέλτιστη περίοδος επιτόπιου ελέγχου του μέγιστου αριθμού 
κυψελών ανά μελισσοκομείο θεωρείται η περίοδος μεταξύ 15 Αυγούστου μέχρι και 
15 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Συνήθης πρακτική: Σχηματισμός μελισσοκομείων τα οποία περιλαμβάνουν πέραν 
των 100 κυψελών.
(γ)  η ελάχιστη απόσταση μεταξύ μελισσοκομείων του ιδίου αιτητή, να μην είναι 
μικρότερη των 500 μέτρων, για τη  περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου κάθε έτους. Ο 
αιτητής δεν λαμβάνει ενίσχυση για την συγκεκριμένη δράση.
Έλεγχος: Η Δράση θα εφαρμόζεται την περίοδο Αυγούστου - Οκτωβρίου κάθε έτους. 
Βέλτιστη περίοδος επιτόπιου ελέγχου θεωρείται η περίοδος μεταξύ 15 Αυγούστου 
μέχρι και 15 Οκτωβρίου. Θα ελέγχεται κατά πόσον η τοποθέτηση γειτονικών 
μελισσοκομείων ενός μελισσοκόμου ξεπερνά ή όχι τα 500 μέτρα.
Συνήθης πρακτική: Δεν υπάρχει περιορισμός στις αποστάσεις, με αποτέλεσμα να 
παρατηρείται μεγάλη πυκνότητα μελισσοσμηνών, προσελκύοντας θηρευτές όπως 
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οι μελισσοφάγοι.
2) Θα πρέπει μα εγκαταστήσει ποτίστρα στο μελισσκομείο, σε απόσταση όχι 
μεγαλύτερη των 50 μέτρων από το μελισσοκομείο κατά την περίοδο Αυγούστου - 
Οκτωβρίου. Η ποτίστρα θα πρέπει να αποτελείται από: 1. πλαστικό βαρέλι με 
πώμα χωρητικότητας 100 λίτρων ή και μεγαλύτερο, 2. φλοτέρ για τον αυτόματο 
έλεγχο της ροής νερού, 3. Γούρνα  με ελάχιστη επιφάνεια 0,2 m² και ελάχιστο 
βάθος 10cm και 4. υλικά πλεύσης (π.χ. φελλοί, ξύλα, φελιζόλ κ.ά).
Έλεγχος: Η Δράση θα εφαρμόζεται την περίοδο Αυγούστου - Οκτωβρίου κάθε έτους. 
Βέλτιστη περίοδος επιτόπιου ελέγχου θεωρείται η περίοδος μεταξύ 15 Αυγούστου 
μέχρι και 15 Οκτωβρίου. Ελέγχεται η παρουσία ποτίστρας σε απόσταση όχι 
μεγαλύτερη των 50 μέτρων, με προδιαγραφές όπως αναφέρονται στον πίνακα των 
επιπλέον υποχρεώσεων.
Συνήθης πρακτική: Δεν τοποθετούνται ποτίστρες, δεν διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση ή δεν έχουν επαρκή ποσότητα νερού για κάλυψη των αναγκών των 
μελισσιών.
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Υποχρεώσεις 3+4
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8.2.8.3.2.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.2.9.4.1. Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με 
εντομοφάγα πτηνά

8.2.8.3.2.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.2.10. Information specific to the operation
Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the 
relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation 
(EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria 
and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation 
(EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum 
requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good 
Practice introduced under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable 
Zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements 
for plant protection products use must include, inter alia, general principles for 
integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the European 
Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and 
meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application 
machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as 
established by national legislation
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources 
under threat of genetic erosion
Δεν εφαρμόζεται.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters 
including the description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of 
Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of 
commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income 
foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
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relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 
1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and 
the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion 
method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Οι υπολογισμοί έγιναν με την μέθοδο του Μερικού Προϋπολογισμού. Για τους 
σκοπούς των υπολογισμών, έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από τις ακόλουθες 
δημοσιεύσεις:
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2011-2012(2015)
ΧΑΤΖΗΝΑ Φ. (2007). Επικονίαση των Καλλιεργούμενων φυτών. Συνθετική εργασία για 
το Melinet (pdf
FAO data (Bees and their role in forest livelihoods).
STATHERS R. (2014). The Bee and the Stockmarket – An Overview of Pollinator Decline 
and its Economic and Corporate Significance. Schroders Xpp 15
 Τον υπολογισμό του κόστους των δράσεων, ακολούθησε έλεγχος για σκοπούς 
επαλήθευσης και επιβεβαίωσης από το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου 
Κύπρου. Η ανάλυση των υπολογισμών παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ.

8.2.8.3.2.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.2.10.1.1. Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με 
εντομοφάγα πτηνά

8.2.8.3.2.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Other relevant national/regional requirements
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum activities
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Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.2.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.
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8.2.8.3.3. 10.1.11 Περιβαλλοντικές δράσεις σε Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας
Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.3.1. Description of the type of operation
Κατά τον καθορισμό των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας έχει γίνει επιλογή πέντε 
γεωργικών τύπων χρήσης γης, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως Υψηλής Φυσικής 
Αξίας για την Κύπρο.
Σε αυτούς περιλαμβάνονται αμπελώνες, παραδοσιακές καλλιέργειες ελιάς, 
χαρουπιάς και αμυγδαλιάς, εκτατικές (low intensity) καλλιέργειες σιτηρών, 
μωσαϊκό τοπίο και βοσκότοποι.
Στόχος του καθεστώτος είναι η στοχευμένη εκτατικοποίηση των γεωργικών 
πρακτικών που εφαρμόζονται στις παραδοσιακές καλλιέργειες ελιάς, χαρουπιάς, 
αμυγδαλιάς, σιτηρών και στους βοσκότοπους, καθώς αποτελούν πολυσήμαντα 
ενδιαιτήματα για την πλούσια βιοποικιλότητα της Κύπρου.
Σύμφωνα με την SWOT ανάλυση που έγινε σχετικά με το ΠΑΑ 2014-2020, 
διαφαίνεται ότι η διάβρωση του εδάφους, η αλλαγή χρήσης γης και υποβάθμιση 
των οικοτόπων έχουν σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην βιοποικιλότητα.
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καθεστώς αναμένεται να συμβάλουν 
θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος και διατήρηση των ΠΥΦΑ και 
συγκεκριμένα:

• στην διατήρηση της μωσαϊκότητας και των χαρακτηριστικών του τοπίου, 
καθώς και προστασία των διαφορετικών τύπων οικοτόπων (Δράσεις Α1, Α2, 
Β1, Β2. Γ1, Γ2, Γ3),

• στην παροχή τροφής, κάλυψης και χώρων φωλεοποίησης για εδαφόβια είδη 
πανίδας (Δράσεις Α3, Α4, Β4, Γ1, Γ2) αλλά και μικροπανίδας (π.χ. έντομα)

• στην μείωση χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσιών και προστασία 
οργανισμών μη στόχων (Δράση Β3), καθώς και

• προστασία εδάφους και βελτίωση της οργανικής σύστασης του (Δράση Β3, 
Β5).

• στην δέσμευση CO2 στο έδαφος (Δράση Β5)
Το καθεστώς αναμένεται να έχει θετική συμβολή στις ακόλουθες προτεραιότητες 
του ΠΑΑ 2014-2020:

• 4α (Δράσεις Α3, Α4, Β3, Β4, Γ3),
• 4β (Δράση Β3)
• 4γ (Δράσεις Β3, Β5, Γ3)
• 5ε (Δράση Β5, Γ3)
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Οι υποχρεώσεις του γεωργού ανά τύπο καλλιέργειας περιγράφονται στη συνέχεια:

Α. Αρόσιμες καλλιέργειες σιτηρών με εξαίρεση τις καλλιέργειες αραβόσιτου, σόργου και κεχρί. 

1. Απαγόρευση αλλαγής χρήσης ή εκχέρσωσης. Δεν παρέχεται ενίσχυση για την 
υλοποίηση της δράσης.
2. Απαγόρευση επέκτασης και ενοποίησης αγροτεμαχίων. Δεν παρέχεται ενίσχυση 
για την υλοποίηση της δράσης.
Το μωσαϊκό τοπίο, είναι ένας ορισμός ο οποίος χρησιμοποιείται για την 
περιγραφή αυτής της διακριτής χρήσης γης, η οποία ουσιαστικά είναι η σύνθεση 
μικρών κομματιών γης με διαφορετικές χρήσεις. Για παράδειγμα, ένα εκτάριο 
μωσαϊκού τοπίου θα μπορούσε να αποτελείται από 0,2 εκτάρια αμπελώνων, 0,3 
εκτάρια σιτηρών, 0,4 εκτάρια φυσικής βλάστησης και 0,1 εκτάρια βοσκοτόπου.
Επί της ουσίας, η προστασία του μωσαϊκού τοπίου επιτυγχάνεται με την 
απαγόρευση στην αλλαγή χρήσης γης και την ενοποίηση γειτονικών τεμαχίων. 
Επιπλέον, αυτές οι περιοχές βρίσκονται υπό υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης ή/ και 
οικιστικής/ αγροτουριστικής ανάπτυξης.
3. Παραμονή ασυγκόμιστης παραγωγής σε ποσοστό 15% σε επίπεδο συνολικής 
έκτασης που εντάσσεται στο καθεστώς, μέχρι τέλη Ιουλίου κάθε έτους. Το ύψος 
ενίσχυσης για την δράση ανέρχεται στα €93/ ha.
4. Δημιουργία εκτάσεων 3% του αγροτεμαχίου, όπου θα γίνεται καλλιέργεια 
ψυχανθών η οποία δεν θα συγκομίζεται μέχρι τέλη Ιουλίου κάθε έτους. Το ύψος 
ενίσχυσης για την δράση ανέρχεται στα €17 /ha.
5. Τήρηση αρχείου γεωργού όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το καθεστώς, 
δραστηριότητες του γεωργού και οι λιπάνσεις (εξαιρούνται οι αζωτούχες 
λιπάνσεις οι οποίες καταγράφονται στα πλαίσια της εφαρμογής της Βάσης 
Εκκίνησης), όπου θα καταγράφονται ο τύπος και η ποσότητα λιπάσματος που έχει 
χρησιμοποιηθεί για ολόκληρο το αγροτεμάχιο. Δεν παρέχεται ενίσχυση για την 
τήρηση του αρχείου.

Β. Δενδρώδεις/ πολυετείς καλλιέργειες ελιάς, αμυγδαλιάς, χαρουπιάς και φουντουκιάς

1. Απαγόρευση αλλαγής χρήσης ή εκχέρσωσης. Δεν παρέχεται ενίσχυση για την 
υλοποίηση της δράσης.
2. Απαγόρευση επέκτασης και ενοποίησης αγροτεμαχίων. Δεν παρέχεται ενίσχυση 
για την υλοποίηση της δράσης.
Το μωσαϊκό τοπίο, είναι ένας ορισμός ο οποίος χρησιμοποιείται για την 
περιγραφή αυτής της διακριτής χρήσης γης, η οποία ουσιαστικά είναι η σύνθεση 
μικρών κομματιών γης με διαφορετικές χρήσεις. Για παράδειγμα, ένα εκτάριο 
μωσαϊκού τοπίου θα μπορούσε να αποτελείται από 0,2 εκτάρια αμπελώνων, 0,3 
εκτάρια σιτηρών, 0,4 εκτάρια φυσικής βλάστησης και 0,1 εκτάρια βοσκοτόπου.
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Επί της ουσίας, η προστασία του μωσαϊκού τοπίου επιτυγχάνεται με την 
απαγόρευση στην αλλαγή χρήσης γης και την ενοποίηση γειτονικών τεμαχίων. 
Επιπλέον, αυτές οι περιοχές βρίσκονται υπό υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης ή/ και 
οικιστικής/ αγροτουριστικής ανάπτυξης.
3. Πλήρης αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στην καλλιέργεια, καθ' 
όλη τη διάρκεια του έτους και μηχανική καταπολέμηση ζιζανίων, με εφαρμογή 
μίας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες μεθόδους:
α) κατεργασία εδάφους με βάθος τουλάχιστον τα 3 cm, β) αποκοπή με 
χορτοκοπτική μηχανή ή μακρύ δρεπάνι/ λεπίδα. γ) βοτάνισμα.
Το ύψος ενίσχυσης για την δράση ανέρχεται στα:

• €300/ ha για τη καλλιέργεια της ελιάς
• €320/ ha για τις καλλιέργειες χαρουπιάς, αμυγδαλιάς και φουντουκιάς

4.Διατήρηση του 10% της έκτασης ακαλλιέργητο σε επίπεδο εκμετάλλευσης ή και 
τεμαχίου, κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Σεπτεμβρίου. Η έκταση προτείνεται 
όπως διατηρείται σε μέρη γειτνίασης με επιφανειακά ύδατα, όχθους και 
ξερολιθιές όπου υπάρχουν. Δεν παρέχεται ενίσχυση για την υλοποίηση της 
δράσης.
5. Εμπλουτισμός του εδάφους με ενσωμάτωση κόμποστ κατά την περίοδο 
Νοεμβρίου - Φεβρουαρίου. Η ελάχιστη αποδεκτή ποσότητα είναι 12 m3/ ha. Το 
ύψος ενίσχυσης για την δράση ανέρχεται στα €440/ ha (τα έξοδα μεταφοράς δεν 
περιλαμβάνονται).
Σημειώνεται ότι η προσθήκη των 12 m3/ ha κόμποστ, δεν γίνεται προς 
αντικατάσταση της χρήσης χημικών λιπασμάτων. Ο γεωργός δύναται να 
χρησιμοποιεί και άλλα εδαφοβελτιωτικά για κάλυψη των αναγκών της 
καλλιέργειας του, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να ξεπερνά τις ανώτερες 
επιτρεπτές συγκεντρώσεις θρεπτικών που προβλέπονται στην Βάση Εκκίνησης. 
Για σκοπούς διευκόλυνσης των συμμετεχόντων, στους πίνακες που ακολουθούν 
περιλαμβάνονται οι μέγιστες ενδεικνυόμενες ποσότητες για κάθε τύπο κομπόστας 
καθώς και οι ανάγκες σε θρεπτικά για κάθε επιλέξιμη καλλιέργεια.
Όσον αφορά τον εμπλουτισμό του εδάφους με κόμποστ, αναμένεται να προωθήσει 
την προστασία εδάφους και βελτίωση της οργανικής σύστασης του αλλά και την 
υποστήριξη της μικροπανίδας σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας. Η ενσωμάτωση 
του κομπόστ στο έδαφος και η μη υπέρβαση των ανώτατων ορίων σε προσθήκη 
αζώτου από οργανικά και ανόργανα λιπάσματα θα εξασφαλίσει τη θετική 
συμβολή του μέτρου. Σημειώνεται ότι οι περιοχές Ευαίσθητες στην Νιτρορύπανση 
– ΝVZ έχουν εξαιρεθεί από τις ΠΥΦΑ της Κύπρου, κατά τον σχεδιασμό.
Σχετικά με την χρήση ανόργανων λιπασμάτων ενδείκνυται να ακολουθούνται τα 
ακόλουθα:

• η εφαρμογή φωσφόρου (Ρ) και καλίου (Κ) να γίνεται κατά την περίοδο 
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Οκτωβρίου – Μαρτίου.
• η προσθήκη αζώτου (Ν) να γίνεται με εφαρμογή ποσοστού 33%-66% της 

συνολικής ποσότητας περί τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, ενώ η 
υπόλοιπη ποσότητα να διοχετεύεται σε 2 - 4  δόσεις κατά την περίοδο 
Απριλίου -  Ιουλίου.

• στην περίπτωση σταθερής τροφοδοσίας η εφαρμογή των λιπασμάτων θα 
γίνεται με την άρδευση.

• να λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες θρεπτικών που προκύπτουν από την 
εφαρμογή εδαφοβελτιωτικού για κάλυψη των αναγκών της κάθε 
καλλιέργειας

6. Τήρηση αρχείου γεωργού όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το καθεστώς, 
δραστηριότητες του γεωργού και οι λιπάνσεις (εξαιρούνται οι αζωτούχες 
λιπάνσεις οι οποίες καταγράφονται στα πλαίσια της εφαρμογής της Βάσης 
Εκκίνησης), όπου θα καταγράφονται ο τύπος και η ποσότητα λιπάσματος που έχει 
εφαρμοσθεί. Δεν παρέχεται ενίσχυση για την τήρηση του αρχείου.
Σημειώνεται ότι όλες οι αζωτούχες λιπάνσεις που πραγματοποιούνται, 
καταχωρούνται στο αρχείο για εφαρμογή λιπάνσεων το οποίο τηρείται στα 
πλαίσια συμμόρφωσης με την Βάση Εκκίνησης. Η καταγραφή των εφαρμογών και 
ποσοτήτων σε θρεπτικά στο ίδιο αρχείο διευκολύνει τόσο τον γεωργό όσο και τον 
ελεγκτή να υπολογίσει τη συνολική ποσότητα θρεπτικών η οποία έχει εφαρμοσθεί.

Γ. Διαχείριση της βλάστησης σε φυσικούς βοσκότοπους εντός των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας

Το καθεστώς στοχεύει στην διαχείριση της βλάστησης με σκοπό τη διατήρηση και 
προστασία των μόνιμων βοσκοτόπων σε περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας και 
περιοχές "ΦΥΣΗ 2000", συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αειφορική διαχείριση των 
βοσκοτόπων.
Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους γεωργούς που συμμετέχουν:

1. Απαγόρευση αλλαγής χρήσης ή εκχέρσωσης. Δεν παρέχεται ενίσχυση για την 
υλοποίηση της δράσης.
2. Απαγόρευση επέκτασης και ενοποίησης αγροτεμαχίων. Δεν παρέχεται ενίσχυση 
για την υλοποίηση της δράσης.
3. Πλήρης απαγόρευση της βόσκησης στους προαναφερθέντες βοσκοτόπους για 
όλα τα ζώα,  κατά την περίοδο  από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους. 
Συγκεκριμένα, η απαγόρευση βόσκησης γίνεται κατά την κύρια περίοδο 
ανθοφορίας - καρποφορίας των ποωδών ειδών. Σημειώνεται ότι οι μόνιμοι 
βοσκοτόποι βόσκονται μόνο από αιγοπρόβατα και αγελάδες της ντόπιας 
παραδοσιακής φυλής. 
Η συνήθης πρακτική που εφαρμόζεται είναι η έναρξη της βόσκησης να συμπίπτει 
με την έναρξη της βλαστικής περιόδου αποσκοπώντας στην μείωση του κόστους 
αγοράς ζωοτροφών. Η πρακτική αυτή οδηγεί σε υποβάθμιση της φυσικής 
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βλάστησης καθώς και σε χαμηλή παραγωγικότητα των βοσκοτόπων.
Η απαγόρευση της βόσκησης κατά την περίοδο που αναφέρεται στο καθεστώς 
δίνει τον απαραίτητο χρόνο στη φυσική βλάστηση για να ολοκληρώσει τα στάδια 
ανθοφορίας και καρποφορίας. Στο καθεστώς μπορούν να περιληφθούν μόνο 
εκτάσεις οι οποίες έχουν δηλωθεί ως βοσκότοποι και περιλαμβάνονται στις 
επιλέξιμες για επιδότηση εκτάσεις μέσα από τον Πυλώνα Ι (άμεσες πληρωμές).
Η περίοδος απαγόρευσης βόσκησης (15 Φεβρουαρίου – 15 Ιουνίου) καθορίστηκε 
λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο ανθοφορίας - καρποφορίας των κυριότερων 
ειδών χλωρίδας που εμφανίζονται στις περιοχές εφαρμογής του Καθεστώτος. Ο 
καθορισμός της περιόδου βασίστηκε σε μετερεολογικά δεδομένα και σε 
συγκεκριμένες βιβλιογραφικές πηγές όπως ο «Κατάλογος ενδημικών φυτών της 
Κύπρου» (πηγή Τμήμα Δασών) και η "Μελέτη για την Εκτίμηση της 
βοσκοϊκανότητας και ετοιμασία σχεδίου διαχείρισης βόσκησης στην χερσόνησο 
Ακάμα" (2016, Φιλαγροτική συμβουλευτική). Ειδικότερα η ημερομηνία έναρξης της 
περιόδου απαγόρευσης τέθηκε με τρόπο ώστε να καλύπτει με κάποιο περιθώριο 
ασφαλείας τη συνήθη έναρξη ανθοφοφίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου, 
λόγω των κλιματολογικών συνθηκών κατά την διάρκεια ενός έτους διαφανεί ότι η 
περίοδος ανθοφορίας θα ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από το κανονικό, η 
Διαχειριστική Αρχή δύναται να ανακοινώσει αναθεωρημένες για το συγκεκριμένο 
έτος ημερομηνίες. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ενημερωθούν κατάλληλα οι 
δικαιούχοι.   
Νοείται ότι η απαγόρευσης βόσκησης, κατά την τετράμηνη περίοδο ισχύει για όλα 
τα ζώα.  
Σημειώνεται ότι οι περιοχές Ευαίσθητες στην Νιτρορύπανση – ΝVZ έχουν εξαιρεθεί 
από τις ΠΥΦΑ της Κύπρου, κατά τον σχεδιασμό. Εξαιρούνται από το Καθεστώς 
βοσκότοποι των περιοχών ΦΥΣΗ 2000 που πιθανόν να εμπίπτουν στις Ευαίσθητες 
στην Νιτρορύπανση περιοχές. 
Οι δικαιούχοι για όλες τις δράσεις αναλαμβάνουν δέσμευση για πέντε έτη με 
δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης της δέσμευσης.
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Πίνακας Αναγκών Κύριων Θρεπτικών

Πίνακας Ποσοτήτων Εδαφοβελτιωτικών

8.2.8.3.3.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και θα παρέχεται με κριτήριο την 
επιλέξιμη έκταση, νοουμένου ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα συμπληρώνονται 
επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι οι οποίοι επιβεβαιώνουν την τήρηση των όρων και 
προϋποθέσεων του καθεστώτος.
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8.2.8.3.3.3. Links to other legislation
Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί .
Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις άμεσες πληρωμές, και ιδιαίτερα το άρθρο 4 (γ) (ii) 
και (γ)(iii), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Οδηγία 91/ 676 Ε.Κ, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης. ΚΔΠ 281/2014.
Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος του 2010 (όπως εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται).
Όλες οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις πιο πάνω Οδηγίες και νομοθεσίες 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβάνονται στο αρχείο με την βάση εκκίνησης, 
Παράρτημα ΙΙ του ΠΑΑ 2014-2020.

8.2.8.3.3.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι του Μέτρου είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που 
αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις του Μέτρου.
Δεν μπορούν να συμμετέχουν γεωργοί με αγροτεμάχια που εντάχθηκαν ήδη στο 
καθεστώς 10.1.2. Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας και των 
σιτηρών, καθώς και οι καλλιέργειες αραβόσιτου, σόργου και κεχριού.
Οι δικαιούχοι του Καθεστώτος 10.1.1 Αποκλεισμός της χρήσης Χημικών 
Ζιζανιοκτόνων για τις καλλιέργειες ελιάς, αμυγδαλιάς, χαρουπιάς και φουντουκιάς, 
έχουν το δικαίωμα να μεταπηδήσουν στο καθεστώς 10.1.11 B.
Στο καθεστώς 10.1.11 Γ μπορούν να ενταχθούν γεωργοί που είναι κάτοχοι/ 
διαχειριστές μόνιμων βοσκοτόπων σύμφωνα με τις πρόνοιες του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ 
και περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο μητρώο του ΚΟΑΠ ως:

• κτηνοτρόφοι που έχουν στη κατοχή τους αγελάδες της ντόπιας παραδοσιακής 
φυλής καθώς ή / και

• αιγοπροβατοτρόφοι
 

8.2.8.3.3.5. Eligible costs
Α. Αρόσιμες καλλιέργειες σιτηρών με εξαίρεση τις καλλιέργειες αραβόσιτου, σόργου και κεχρί. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το διαφυγόν εισόδημα που προκύπτει από:
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• Παραμονή ασυγκόμιστης παραγωγής σε ποσοστό 15% σε επίπεδο συνολικής 
έκτασης που εντάσσεται στο καθεστώς,

• Δημιουργία εκτάσεων 3% του αγροτεμαχίου, όπου θα γίνεται καλλιέργεια 
ψυχανθών η οποία δεν θα συγκομίζεται μέχρι τέλη Ιουλίου κάθε έτους.

Β. Δενδρώδεις/ πολυετείς καλλιέργειες

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:
• το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την εφαρμογή οποιουδήποτε τρόπου 

μηχανικής αντιμετώπισης ζιζανίων καθ’ όλη τη διάρκεια του βλαστικού κύκλου
• το επιπλέον κόστος που προκύπτει από τον εμπλουτισμό του εδάφους με 

κόμποστ (αγορά και τοποθέτηση στο αγροτεμάχιο)
Γ. Διαχείριση της βλάστησης σε φυσικούς βοσκότοπους εντός των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το επιπλέον κόστος για αγορά ζωοτροφών, κατά 
την περίοδο απαγόρευσης της βόσκησης.

8.2.8.3.3.6. Eligibility conditions
Δράση Α
H ελάχιστη επιλέξιμη έκταση για τις όλες τις καλλιέργειες σιτηρών, είναι 0.5 
εκτάρια. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση μεμονωμένου αγροτεμαχίου, είναι 0.1 εκτάρια.
Επιλέξιμες αρόσιμες καλλιέργειες είναι αυτές των σιτηρών με εξαίρεση τις 
καλλιέργειες αραβόσιτου, σόργου και κεχρί.
Σημειώνεται ότι στο καθεστώς δεν μπορούν να συμμετέχουν αγροτεμάχια τα οποία 
εμπίπτουν εντός περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ευαίσθητες στην 
Νιτρορύπανση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, καθώς και αγροτεμάχια που 
εντάχθηκαν ήδη στο καθεστώς 10.1.2. Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της 
πατάτας και των σιτηρών.
Δράση Β
H ελάχιστη επιλέξιμη έκταση για τις όλες τις μόνιμες/ πολυετείς καλλιέργειες, είναι 
0.1 εκτάρια.
Επιλέξιμες δενδρώδεις/ πολυετείς καλλιέργειες για ένταξη στο καθεστώς είναι οι 
καλλιέργειες ελιάς, αμυγδαλιάς, χαρουπιάς και φουντουκιάς.
Αγροτεμάχια που συμμετέχουν στο Καθεστώς 10.1.1 Αποκλεισμός της χρήσης 
Χημικών Ζιζανιοκτόνων για τις καλλιέργειες ελιάς, αμυγδαλιάς, χαρουπιάς και 
φουντουκιάς, έχουν το δικαίωμα να μεταπηδήσουν στο καθεστώς 10.1.11 B.



517

Δράση Γ
Στο καθεστώς μπορούν να περιληφθούν μόνο εκτάσεις οι οποίες έχουν δηλωθεί ως 
μόνιμοι βοσκότοποι και περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες για επιδότηση εκτάσεις 
μέσα από τον Πυλώνα Ι (άμεσες πληρωμές). Σημειώνεται ότι οι επιλέξιμοι, 
βοσκοτόποι βόσκονται μόνο από αιγοπρόβατα ή/και  αγελάδες της ντόπιας 
παραδοσιακής φυλής.
Η ελάχιστη συνολική επιλέξιμη έκταση μόνιμου βοσκοτόπου είναι 1 εκτάριο και η 
ελάχιστη επιλέξιμη έκταση μεμονωμένου βοσκοτόπου είναι 0,5 εκτάρια.
Οι προαναφερθείσες δράσεις εφαρμόζονται σε μόνιμους βοσκοτόπους, που 
εμπίπτουν εντός των ορίων των:

• Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας και
• Περιοχών του Δικτύου «Natura 2000»

όπως φαίνεται στο χάρτη που ακολουθεί.
Εξαιρούνται οι μόνιμοι βοσκότοποι που βρίσκονται σε περιοχές Ευαίσθητες στη 
Νιτρορύπανση – ΝVZ. 
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ελάχιστη και τη μέγιστη 
πυκνότητα βόσκησης των βοσκοτόπων, οι οποίες ορίζονται από 0,2 ΜΜΖ/εκτάριο  
(μονάδα μέτρησης ζωικού κεφαλαίου) μέχρι 3ΜΜΖ/εκτάριο για όλες τις κατηγορίες 
ζώων.  
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς (Δράσεις Α3, Α4, Β4 και Γ3) δεν 
αποτελούν ισοδύναμη πρακτική του Πρασινίσματος για τον Πυλώνα 1 της ΚΑΠ. Οι 
αιτητές για συμμετοχή στο καθεστώς θα πρέπει να έχουν ήδη εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις απαιτήσεις του Πρασινίσματος του Πυλώνα 
1, πριν δηλώσουν ενδιαφέρον για το Πυλώνα 2.
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Χάρτης με Περιοχές Natura 2000 και ΥΦΑ

8.2.8.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Σε περίπτωση που οι συνολικές απαιτούμενες δαπάνες για την ικανοποίηση όλων 
των αιτήσεων υπερβαίνουν τις συνολικές διαθέσιμες δαπάνες του Μέτρου, η 
Διαχειριστική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής κριτηρίων μοριοδότησης με 
βασικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών ωφελειών (επίτευξη των 
στόχων διατήρησης των περιοχών ΥΦΑ). Τα κριτήρια θα καθορίζονται πριν από κάθε 
προκήρυξη του Μέτρου και θα κοινοποιούνται στους δικαιούχους πριν από την 
υποβολή της αίτησης.

8.2.8.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates
Το ύψος ενίσχυσης για τις επιμέρους δράσεις του καθεστώτος αναλύεται ως εξής:
A. Αρόσιμες καλλιέργειες σιτηρών με εξαίρεση τις καλλιέργειες αραβόσιτου, σόργου και κεχρί. 
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• Παραμονή ασυγκόμιστης παραγωγής σε ποσοστό 15% σε επίπεδο συνολικής 
έκτασης που εντάσσεται στο καθεστώς, μέχρι τέλη Ιουλίου κάθε έτους. Το 
ύψος ενίσχυσης για την δράση ανέρχεται στα €93/ ha.

• Δημιουργία εκτάσεων 3% του αγροτεμαχίου, όπου θα γίνεται καλλιέργεια 
ψυχανθών η οποία δεν θα συγκομίζεται μέχρι τέλη Ιουλίου κάθε έτους. Το ύψος 
ενίσχυσης για την δράση ανέρχεται στα €17 /ha.

B. Δενδρώδεις/ πολυετείς καλλιέργειες ελιάς, χαρουπιάς, αμυγδαλιάς και φουντουκιάς

• Για τον αποκλεισμό της χρήσης ζιζανιοκτόνων και την χρήση μηχανικών 
μεθόδων αντιμετώπισης των ζιζανίων, το ύψος ενίσχυσης ανά καλλιέργεια 
ανέρχεται σε: 

o €300/ ha για τη καλλιέργεια της ελιάς
o €320/ ha για τις καλλιέργειες χαρουπιάς, αμυγδαλιάς και φουντουκιάς

• Εμπλουτισμός του εδάφους με κόμποστ. Η ελάχιστη αποδεκτή ποσότητα είναι 
12 m3/ ha. Το ύψος ενίσχυσης για την δράση ανέρχεται στα €440/ ha.

Γ. Διαχείριση της βλάστησης σε φυσικούς βοσκότοπους εντός των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας

• Το ύψος ενίσχυσης για την απαγόρευση της βόσκησης κατά την περίοδο από 
15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους, θα ανέρχεται στα €290/ ha. 
Εκτάσεις οι οποίες εμπίπτουν εντός των ορίων των προστατευόμενων 
περιοχών του Natura 2000  "Χερσόνησος Ακάμα" και "Κοιλάδα Διαρίζου", θα 
δικαιούνται το ποσό των €145/ εκτάριο ετησίως που αντιστοιχεί στη περίοδο 
16 Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου, καθώς ήδη λαμβάνουν επιπλέον €145/ εκτάριο 
βοσκοτόπου ετησίως μέσα από το καθεστώς 12.1.2 για την περίοδο 15 
Φεβρουαρίου – 15 Απριλίου κάθε έτους.

Σημειώνεται ότι δεν θα παρέχεται μερική ενίσχυση για εκπλήρωση μερικών από τους 
όρους και προϋποθέσεις του Καθεστώτος. Εάν ο αιτητής εκπληρώσει όλες τις 
πρόνοιες του Καθεστώτος θα πάρει το σύνολο της ενίσχυσης, για αρόσιμες, 
δενδρώδεις πολυετείς καλλιέργειες και βοσκοτόπους αντίστοιχα.

8.2.8.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.8.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμός Πληρωμών) μελέτησαν και 
αξιολόγησαν την απόδοση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών που 
αφορούσαν την προγραμματική περίοδο 2017-2013. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
ακόλουθοι κίνδυνοι οι οποίοι ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την νέα 
προγραμματική περίοδο, κατά την εφαρμογή του καθεστώτος:
- Ένας σοβαρός κίνδυνος που παρουσιάστηκε επανειλημμένα κατά την προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο ήταν η μη ορθή δήλωση των εκτάσεων με βάση τη βάση 
δεδομένων Land Parcel Information System (LPIS) του ΚΟΑΠ. Η μη ορθή δήλωση από 
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μέρους των αιτητών της έκτασης οφειλόταν στην ελλιπή πληροφόρηση και 
εκπαίδευση.
- Εντοπίζονται κίνδυνοι που προέρχονται από τη συμπεριφορά των ίδιων των 
αιτητών π.χ. ψευδείς  δηλώσεις που αφορούν τη διαχείριση των τεμαχίων, την 
καλλιεργούμενη έκταση κ.τ.λ. καθώς πλημμελή τήρηση των δεσμεύσεων.
- Ασάφεια στην περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας δυνατόν να αποτελέσει 
ανασταλτικό παράγοντα για συμμετοχή των αγροτών. Επιπρόσθετα, το παρόν 
καθεστώς εφαρμόζεται για πρώτη φορά στις περιοχές ΥΦΑ και Natura 2000 και 
πιθανόν οι αιτητές να μην έχουν πλήρως κατανοήσει τις υποχρεώσεις τους.

8.2.8.3.3.9.2. Mitigating actions
Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την μείωση του ποσοστού 
σφάλματος αποφασίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:
- για την επίλυση του προβλήματος της μη ορθής δήλωσης τεμαχίων αποφασίστηκε 
όπως εφαρμοστεί σύστημα πιο ολοκληρωμένης πληροφόρησης των αιτητών η 
οποία θα γίνεται σύμφωνα με τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία της βάσης 
δεδομένων LPIS του Οργανισμού Πληρωμών. Επιπλέον, λόγω της πλήρους 
αυτοματοποίησης του συστήματος υποβολής αιτήσεων η πληροφόρηση αυτή είναι 
ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη για όλους τους χρήστες. Περαιτέρω οι αιτητές μπορούν 
να απευθυνθούν στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ για να λάβουν καθοδήγησης σε 
περίπτωση που επιθυμούν.
- για διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να γίνει ενδελεχής ενημέρωση και 
πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα κριτήρια του Καθεστώτος. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην προσπάθεια να γίνουν απόλυτα 
κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή των αιτητών στο 
καθεστώς καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.
- βελτίωση του λογισμικού συστήματος υποβολής αιτήσεων στοχεύοντας στην 
μείωση των σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή των 
αιτήσεων.
- τήρηση αρχείου γεωργού σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν τις 
γεωργικές πρακτικές οι οποίες προβλέπονται από το συγκεκριμένο μέτρο.

8.2.8.3.3.9.3. Overall assessment of the measure
Μετά από ενδελεχή μελέτη του μέτρου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών, επιβεβαιώνεται ότι όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται 
είναι πλήρως ελέγξιμες και επαληθεύσιμες.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των δράσεων του προγράμματος 
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AgroLIFE (LIFE13 BIO/CY/001114) και των προτεινόμενων μέτρων του παρόντος 
καθεστώτος, καθώς οι δράσεις του προγράμματος AgroLIFE έλαβαν χώρα κατά τις 
καλλιεργητικές περιόδους 2015 και 2016. Ως εκ τούτου, δεν θα υπάρχει επικάλυψη 
με μέτρα που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ το 2017.
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς (Δράσεις Α3, Α4, Β4 και Γ3) δεν 
αποτελούν ισοδύναμη πρακτική του Πρασινίσματος για τον Πυλώνα 1 της ΚΑΠ. Οι 
αιτητές για συμμετοχή στο καθεστώς θα πρέπει να έχουν ήδη εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις απαιτήσεις του Πρασινίσματος του 
Πυλώνα 1, πριν δηλώσουν ενδιαφέρον για το Πυλώνα 2.
Οι υποχρεώσεις των γεωργών, οι  συνήθεις πρακτικές, η βάση εκκίνησης καθώς 
και ο τρόπος ελέγχου της εφαρμογής των υποχρεώσεων, περιγράφονται στη 
συνέχεια:
Α. Αρόσιμες καλλιέργειες σιτηρών με εξαίρεση τις καλλιέργειες αραβόσιτου, σόργου και κεχρί.

1. Απαγόρευση αλλαγής χρήσης ή εκχέρσωσης.
Συνήθης πρακτική είναι η αλλαγή χρήσης γης, ακολουθώντας τις πρόνοιες της 
Νομοθεσίας για εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης. Ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο, 
ο οποίος θα συνδυάζεται με τους ελέγχους των υποχρεώσεων που περιγράφονται 
πιο κάτω. Δεν υπάρχει βέλτιστη περίοδος ελέγχου.
2. Απαγόρευση επέκτασης και ενοποίησης αγροτεμαχίων.
Συνήθης πρακτική είναι η αλλαγή χρήσης γης, ακλουθώντας τις πρόνοιες της 
Νομοθεσίας για εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης. Ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο, 
ο οποίος θα συνδυάζεται με τους ελέγχους των υποχρεώσεων που περιγράφονται 
πιο κάτω. Δεν υπάρχει βέλτιστη περίοδος ελέγχου.
3. Παραμονή ασυγκόμιστης παραγωγής σε ποσοστό 15% σε επίπεδο συνολικής 
έκτασης που εντάσσεται στο καθεστώς, μέχρι τέλη Ιουλίου κάθε έτους.

Συνήθης πρακτική, είναι η νωπή συγκομιδή (για παραγωγή ενσυρώματος ή 
σανού), καθώς χρησιμοποιείται ευρέως ως ζωοτροφή.

Ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο. Βέλτιστη περίοδος ελέγχου θεωρείται από Ιούνιο – 
Ιούλιο κάθε έτους.
4. Δημιουργία εκτάσεων 3% του αγροτεμαχίου, όπου θα γίνεται καλλιέργεια 
ψυχανθών η οποία δεν θα συγκομίζεται μέχρι τέλη Ιουλίου κάθε έτους.

Συνήθης πρακτική είναι η μονοκαλλιέργεια ολόκληρης της καλλιεργούμενης 
έκτασης.

Ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο. Βέλτιστη περίοδος ελέγχου θεωρείται από Ιούνιο – 
Ιούλιο κάθε έτους.
5. Τήρηση αρχείου γεωργού όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το καθεστώς, 
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δραστηριότητες του γεωργού και οι λιπάνσεις (εξαιρούνται οι αζωτούχες 
λιπάνσεις οι οποίες καταγράφονται στα πλαίσια της εφαρμογής της Βάσης 
Εκκίνησης), όπου θα καταγράφονται ο τύπος, η ποσότητα λιπάσματος που έχει.

Συνήθης πρακτική είναι η τήρηση αρχείου γεωργού μόνο για τις 
παραμέτρους που απαιτούνται, στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, 
για τον Πυλώνα Ι της ΚΑΠ.
Ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος θα συνδυάζεται με τους ελέγχους 
των υποχρεώσεων που περιγράφονται πιο πάνω. Δεν υπάρχει βέλτιστη 
περίοδος ελέγχου.

Β. Δενδρώδεις/ πολυετείς καλλιέργειες

1. Απαγόρευση αλλαγής χρήσης ή εκχέρσωσης.
Συνήθης πρακτική είναι η αλλαγή χρήσης γης, ακλουθώντας τις πρόνοιες της 
Νομοθεσίας για εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης. Ελέγχεται με επιτόπιο 
έλεγχο, ο οποίος θα συνδυάζεται με τους ελέγχους των υποχρεώσεων που 
περιγράφονται πιο κάτω. Δεν υπάρχει βέλτιστη περίοδος ελέγχου.

2. Απαγόρευση επέκτασης και ενοποίησης αγροτεμαχίων.
Συνήθης πρακτική είναι η αλλαγή χρήσης γης, ακλουθώντας τις πρόνοιες της 
Νομοθεσίας για εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης. Ελέγχεται με επιτόπιο 
έλεγχο, ο οποίος θα συνδυάζεται με τους ελέγχους των υποχρεώσεων που 
περιγράφονται πιο κάτω. Δεν υπάρχει βέλτιστη περίοδος ελέγχου.

3. Διατήρηση του 10% της έκτασης ακαλλιέργητο σε επίπεδο εκμετάλλευσης ή και 
τεμαχίου, κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Σεπτεμβρίου

Συνήθης πρακτική είναι η καλλιέργεια ολόκληρης της καλλιεργούμενης 
έκτασης.
Ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο. Βέλτιστη περίοδος ελέγχου θεωρείται από 
Ιούνιο – Σεπτέμβριο κάθε έτους.

4. Εμπλουτισμός του εδάφους με ενσωμάτωση κόμποστ.
Συνήθης πρακτική είναι η καλλιέργεια του εδάφους χωρίς εμπλουτισμό με 
κόμποστ. Το σύνηθες εδαφοβελτιωτικό που χρησιμοποιείται είναι χημικά 
λιπάσματα.
Η δράση για εμπλουτισμό του εδάφους με κόμποστ θα ελέγχεται με επιτόπιο 
έλεγχο και με το αρχείο γεωργού.
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Συνολική Αξιολόγηση
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8.2.8.3.3.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.3.9.4.1. 10.1.11 Περιβαλλοντικές δράσεις σε Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας

8.2.8.3.3.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.
Ειδικά για την δράση Γ. Διαχείριση της βλάστησης σε φυσικούς βοσκοτόπους εντός των περιοχών 
Υψηλής Φυσικής Αξίας αναφέρονται τα ακόλουθα 
1. Απαγόρευση αλλαγής χρήσης ή εκχέρσωσης.

Συνήθης πρακτική είναι η αλλαγή χρήσης γης, ακλουθώντας τις πρόνοιες της 
Νομοθεσίας για εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης. Ελέγχεται με επιτόπιο 
έλεγχο, ο οποίος θα συνδυάζεται με τους ελέγχους των υποχρεώσεων που 
περιγράφονται πιο κάτω. Δεν υπάρχει βέλτιστη περίοδος ελέγχου.

2. Απαγόρευση επέκτασης και ενοποίησης αγροτεμαχίων.
Συνήθης πρακτική είναι η αλλαγή χρήσης γης, ακολουθώντας τις πρόνοιες της 
Νομοθεσίας για εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης. Ελέγχεται με επιτόπιο 
έλεγχο, ο οποίος θα συνδυάζεται με τους ελέγχους των υποχρεώσεων που 
περιγράφονται πιο κάτω. Δεν υπάρχει βέλτιστη περίοδος ελέγχου.

3. Απαγόρευση της βόσκησης κατά την περίοδο από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 
Ιουνίου κάθε έτους.
Συνήθης πρακτική είναι η βόσκηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, λαμβάνοντας 
υπόψη τις πρόνοιες της βάσης εκκίνησης.
Η δράση ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο για τον σταβλισμό και μη βόσκηση των ζώων. 
Βέλτιστη περίοδος ελέγχου θεωρείται η περίοδος από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 
Ιουνίου κάθε έτους, η οποία συμπίπτει με την εφαρμογή του περιορισμού.
 

8.2.8.3.3.10. Information specific to the operation
Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the 
relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation 
(EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria 
and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation 
(EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum 
requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
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The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good 
Practice introduced under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable 
Zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements 
for plant protection products use must include, inter alia, general principles for 
integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the European 
Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and 
meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application 
machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as 
established by national legislation
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources 
under threat of genetic erosion
Δεν εφαρμόζεται.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters 
including the description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of 
Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of 
commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income 
foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 
1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and 
the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion 
method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Οι υπολογισμοί έγιναν με την μέθοδο του Μερικού Προϋπολογισμού. Για τους 
σκοπούς των υπολογισμών, έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από το Norm Input – 
Output του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το 2011, όπου αυτό ήταν δυνατό. Τον 
υπολογισμό του κόστους των δράσεων, ακολούθησε έλεγχος για σκοπούς 
επαλήθευσης και επιβεβαίωσης από το Ινστιτούτο Κύπρου. Η ανάλυση των 
υπολογισμών παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ.
Για τη Δράση Γ χρησιμοποιήθηκαν οι υπολογισμοί που έχουν ήδη επαληθευτεί και 
επιβεβαιωθεί από το Ινστιτούτο Κύπρου.
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8.2.8.3.3.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.3.10.1.1. 10.1.11 Περιβαλλοντικές δράσεις σε Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας

8.2.8.3.3.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
Ειδικά για την δράση Γ αναφέρεται ότι ο κτηνοτρόφος θα πρέπει να συμμορφώνεται 
με την ελάχιστη και τη μέγιστη πυκνότητα βόσκησης των βοσκοτόπων, οι οποίες 
οριζονται από 0,2 ΜΜΖ /εκτάριο (μονάδα μέτρησης ζωικού κεφαλαίου) μέχρι 3 ΜΜΖ/ 
εκτάριο για όλες τις κατηγορίες ζώων.
Σημειώνεται ότι στην εθνική νομοθεσία (Διαχειριστικά Σχέδια, PAF) δεν υπάρχει 
κάποιος άλλος ποσοτικός περιορισμός σε ότι αφορά την ελάχιστη και μέγιστη 
πυκνότητα βόσκησης. 

Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
Σημειώνεταί ότι εξαιρούνται οι βοσκότοποι που εμπίπτουν στις ευαίσθητες 
περιοχές για την νιτρορύπανση. 
Στις περιοχές εκτός των ευαίσθητων (εκτός NVZ) ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις 
για τη χρήση λιπασμάτων όπως καθορίζονται στον Κώδικα Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής (Κ.Δ.Π. 263/2007) (91/676 (EEC). 
Σημειώνεται ότι δεν καθορίζεται μέγιστη ετήσια πυκνότητα βόσκησης/ Ha ή ετήσια  
μέγιστη ποσότητα νιτρικών λιπασμάτων/Ηα  για τις περιοχές εκτός των ΝVZ. 
 

Other relevant national/regional requirements
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum activities
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
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8.2.8.3.3.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.
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8.2.8.3.4. 10.1.12. Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών 
στα οινοποιήσιμα και επιτραπέζια αμπέλια
Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.4.1. Description of the type of operation
Το Καθεστώς αφορά την ενίσχυση των παραγωγών για ενέργειες που αναλαμβάνουν 
στα πλαίσια ενός εθελοντικού Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εχθρών 
και Ασθενειών (IPM) σε Οινοποιήσιμα και Επιτραπέζια Αμπέλια.   
Στόχος του Καθεστώτος:

Το Καθεστώς αποσκοπεί 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.
Αναγκαιότητα εφαρμογής του Καθεστώτος:

Μέσα στα πλαίσια του συστήματος γεωργικών εφαρμογών που εφαρμόζει το 
Τμήματος Γεωργίας, διαφαίνεται ότι υπάρχουν υψηλές εισροές φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην καλλιέργεια της αμπέλου. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από τα 
αποτελέσματα διαφόρων ελέγχων που διενεργούν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σε 
οίνο και επιτραπέζια σταφύλια, με τα οποία παρατηρούνται τακτικά να 
ξεπερνιούνται τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπολειμμάτων των δραστικών 
ουσιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και προβλήματα 
πολυφαρμακίας.
Σε μελέτη που εκπονήθηκε από το Τμήμα Γεωργίας κατά το έτος 2015 και σύμφωνα 
με τις δηλώσεις των αμπελουργών, διαφάνηκε ότι ο μέσος όρος ψεκασμών ανά 
καλλιεργητική περίοδο είναι 8 και 12 για οινοποιήσιμα και επιτραπέζια αμπέλια, 
αντίστοιχα.
Η εντατική και αλόγιστη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πέραν από τις 
αρνητικές επιπτώσεις που έχει στην υγεία του ανθρώπου (καταναλωτή και χρήστη), 
προκαλεί υποβάθμιση του υδάτινου περιβάλλοντος λόγω ρύπανσης και υποβάθμισης 
των επιφανειακών υδάτινων πόρων και των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων 
όπως διαφαίνεται και από το 2ο ΣΔΛΑΠ, ρύπανση της ατμόσφαιρας και αρνητικές 
επιδράσεις σε οργανισμούς μη στόχους.
  Περιβαλλοντικά οφέλη:

1. Mείωση χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσιών και προστασία οργανισμών μη 
στόχων

2. Ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρύπανσης και υποβάθμισης των επιφανειακών 
υδάτινων πόρων και των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων από την αλόγιστη 
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χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
(3) Ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρύπανσης της ατμόσφαιρας με τις τοξικές 
χημικές ουσίες, που περιέχονται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
(4) Αποτροπή της ενθάρρυνσης προσβολής εχθρών και ασθενειών στην ευρύτερη 
περιοχή.

Το καθεστώς αναμένεται να έχει θετική συμβολή στις ακόλουθες προτεραιότητες του 
ΠΑΑ 2014-2020:

• 4β (Δράσεις 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
• 4α  (Δράσεις 2, 3, 5, 6, 8, 9)

 
Υποχρεώσεις για τον γεωργό:

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν δέσμευση εφαρμογής των υποχρεώσεων για πέντε έτη 
με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης της δέσμευσης.

 (1) Επίγνωση της ιολογικής κατάστασης της φυτείας: Ο γεωργός υποχρεούται, εντός του 
πρώτου έτους από την ένταξη του στο Καθεστώς, να προβεί σε εργαστηριακό 
ιολογικό έλεγχο του αμπελώνα για να έχει επίγνωση της ιολογικής κατάστασης 
της φυτείας. Θα πρέπει να ελέγχονται 100 πρεμνά ανά εκτάριο για τις ιώσεις 
Grapevine Leafroll Virus Strain 1 (GLRV-1) και 3 (GLRV-3). Η οικονομική ενίσχυση 
για εφαρμογή της δράσης, ανέρχεται στα €32 /ha.
Με τη δράση αυτή, ο αμπελουργός θα γνωρίζει τα ιολογικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η φυτεία του, έτσι ώστε να προσαρμόζει κατάλληλα μέτρα για 
παρεμπόδιση της εξάπλωσης των ιώσεων. Δεν υποχρεούται να αντικαθιστά τα 
προσβεβλημένα πρέμνα.
 (2)  Διαχείριση του πληθυσμού της Ευδεμίδας (Lobesia botrana): Ο γεωργός πρέπει να 
χρησιμοποιεί κατάλληλα μέσα παρεμπόδισης σύζευξης / γενετήσιας σύγχυσης 
(mating disruption) σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί, για να διατηρεί 
του πληθυσμούς της ευδεμίδας σε χαμηλά επίπεδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
καλλιεργητικής περιόδου.
Τα προαναφερόμενα μέσα θα τοποθετούνται εντός  του αμπελώνα από την 
έναρξη της άνθησης (αρχές Μαρτίου) μέχρι την ολοκλήρωση της συγκομιδής. Ο 
ελάχιστος αριθμός των παγίδων ανά εκτάριο πρέπει να είναι 500, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του πιο πάνω διαστήματος.
Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή, θα πρέπει να γίνεται 
αντικατάσταση των μέσων παρεμπόδισης της σύζευξης όταν η δράση της 
φερομόνης μειώνεται. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δράση δεν αποκλείει τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.   
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην αξιοποίηση των μέσων παρεμπόδισης της 
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σύζευξης για μείωση του πληθυσμού της ευδεμίδας και των ζημιών που 
προκαλεί και αυτό θα έχει επακόλουθο το περιορισμό της χρήσης των 
συμβατικών γεωργικών φαρμάκων. Το ύψος ενίσχυσης για την εφαρμογή της δράσης 
ανέρχεται στα €125/ ha.

Περιγραφή μέσων:
(i) Εάν απαιτείται θα πρέπει το προϊόν να είναι εγγεγραμμένο στο Συμβούλιο 
Ελέγχου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων.
(ii) Θα πρέπει να ενδείκνυται η χρήση των μέσων ως κατάλληλα για γενετήσια 
σύγχυση / παρεμπόδιση της σύζευξης των λεπιδοπτέρων ή της ευδεμίδας.
(iii) Το μέσο (προϊόν) θα πρέπει να δρα με τη σύγχυση/αποπροσανατολισμό των 
αρσενικών εντόμων με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εντοπίσουν θηλυκά άτομα 
για να επιτευχθεί η σύζευξη. Ο αποπροσανατολισμός επιτυγχάνεται με τη 
σταδιακή απελευθέρωση τεχνητώς παραγόμενων σεξουαλικών φερομονών 
κατάλληλες για λεπιδόπτερα ή ειδικά για την ευδεμίδα. Γενικά η μέθοδος αυτή 
αποσκοπεί στη μείωση της αναπαραγωγικής δυνατότητας του πληθυσμού.
 (3) Μέγιστος επιτρεπτός αριθμός εφαρμογών φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Ο μέγιστος 
επιτρεπόμενος αριθμός εφαρμογών με συμβατικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
και θειάφι επίπασης είναι 6 και 4 για τις επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες 
ποικιλίες, αντίστοιχα, καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. 
Επισημαίνεται ότι ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που επιτρέπονται να χρησιμοποιηθούν στη βιολογική γεωργία, εκτός 
από το θειάφι επίπασης.
Με τη δράση αυτή επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των εισροών των γεωργικών 
φαρμάκων και κατ’ επέκταση των αρνητικών επιδράσεων τους που έχουν στο 
περιβάλλον. Η μείωση των εισροών των γεωργικών φαρμάκων υπολογίζεται να 
φθάσει στο 50%, καθώς η συνήθης πρακτική τόσο για τα επιτραπέζια όσο και για 
τα οινοποιήσιμα αμπέλια είναι 12 και 8 ψεκασμοί, αντίστοιχα. Ο παραγωγός 
οδηγείται στην αξιοποίηση και άλλων τακτικών, πρακτικών και μεθόδων 
φυτοπροστασίας με οικολογικό προσανατολισμό, όπως είναι η λήψη μέτρων 
υγιεινής (π.χ. απολύμανση εργαλείων κλαδεύματος και εμβολιασμού) , η 
εφαρμογή ορθών καλλιεργητικών πρακτικών και η χρήση φυσικών και βιολογικών 
μεθόδων. Το ύψος ενίσχυσης για εφαρμογή της δράσης ανέρχεται στα €168 ανά εκτάριο για 
οινοποιήσιμες ποικιλίες και €408 ανά εκτάριο για επιτραπέζιες ποικιλίες.

(4)  Χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού: Σε περιπτώσεις που απαιτείται η 
αντικατάσταση πρεμνών σε υφιστάμενες φυτείες, το υλικό που θα 
χρησιμοποιείται πρέπει να προέρχεται από πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό 
υλικό ή να εμπίπτει στην κατηγορία του ‘Standard’. Στην περίπτωση της 
κατηγορίας ‘Standard’, ο αμπελουργός θα πρέπει να προσκομίζει εντός του έτους 
που έγινε η επαναφύτευση, εργαστηριακά αποτελέσματα του Τμήματος Γεωργίας 
ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργανισμού, με τα οποία να αποδεικνύεται ότι το 
υλικό αυτό είναι απαλλαγμένο από τις ακόλουθες ιώσεις: Grapevine Leafroll Virus 
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Strain 1 (GLRV-1) και 3 (GLRV-3).
Με τη δράση αυτή, διαβεβαιώνεται ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό που 
χρησιμοποιείται είναι απαλλαγμένο από τις σημαντικότερες ιώσεις των 
αμπελιών. Για την υποχρέωση αυτή, δεν παρέχεται ενίσχυση.

(5) Ελεγχόμενη χρήση νηματοδοκτόνων: 

Απαγορεύεται η εφαρμογή οποιουδήποτε συμβατικού αδειοδοτημένου 
νηματοδοκτόνου, (πλην των σκευασμάτων που επιτρέπονται στη βιολογική 
γεωργία), να χρησιμοποιείται χωρίς προηγουμένως να διασφαλίζεται 
εργαστηριακά η παρουσία φυτοπαρασιτικών νηματωδών στο έδαφος του 
αμπελώνα.
Η χρήση συμβατικού νηματοδοκτόνου επιτρέπεται μόνο μετά τη διεξαγωγή 
εργαστηριακών εξετάσεων του εδάφους για καθορισμό της παρουσίας ή 
απουσίας των νηματωδών του γένους Xiphinema, οι οποίοι είναι φορείς ιώσεων ή 
άλλων φυτοπαρασιτικών νηματωδών, και πραγματοποιήθηκαν εντός χρονικού 
διαστήματος 6 μηνών, πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του 
νηματοδοκτόνου.  
Η δράση αυτή διασφαλίζει ότι η χρήση νηματοδοκτόνου γίνεται μόνο όταν είναι 
απαραίτητη και δικαιολογείται μετά από εργαστηριακή εξέταση του εδάφους.   
Με αυτό τον τρόπο, ελαχιστοποιείται η χρήση νηματωδοκτόνων και κατ’ 
επέκταση η ρύπανση του εδάφους και των υδάτινων πόρων από αυτά τα 
σκευάσματα. Δεν παρέχεται ενίσχυση για την εφαρμογή της δράσης.

(6) Απαγόρευση της χρήσης συμβατικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χαρακτηρίζονται «πολύ 
τοξικά»: Δεν επιτρέπεται η χρήση συμβατικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
που χαρακτηρίζονται «πολύ τοξικά» βάσει του περί Χημικών Ουσιών Νόμου του 
2010, καθ’ όλα τα στάδια της καλλιεργητικής περιόδου.
Η δράση αυτή αποσκοπεί να αποκλείσει τη χρήση των πολύ τοξικών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, έτσι ώστε να περιορίσει τις οποιεσδήποτε 
αρνητικές επιπτώσεις τους προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.  Δεν 
παρέχεται ενίσχυση για την εφαρμογή της δράσης.

(7) Υποχρεωτική εφαρμογή χειμερινού ψεκασμού με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο ευρέως φάσματος: 
Η εφαρμογή ενός χειμερινού ψεκασμού με αδειοδοτημένο χαλκούχο σκεύασμα και 
εντομοκτόνο ευρέως φάσματος επιτυγχάνει τη διατήρηση των πληθυσμών των 
διαχειμαζόντων εχθρών και ασθενειών σε ελεγχόμενα επίπεδα κατά τη βλαστική 
και παραγωγική περίοδο.
Η δράση αυτή αποσκοπεί στη μείωση των πληθυσμών των επιζήμιων 
οργανισμών κατά τη βλαστική και παραγωγική περίοδο, έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιείται η  χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθ’ όλη τη 
διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Δεν παρέχεται ενίσχυση για την εφαρμογή της 
δράσης.
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Υποχρεώσεις καθεστώτος
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8.2.8.3.4.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και θα παρέχεται με κριτήριο την 
επιλέξιμη έκταση, νοουμένου ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα συμπληρώνονται 
επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την τήρηση των όρων και 
προϋποθέσεων του Καθεστώτος.  
 

8.2.8.3.4.3. Links to other legislation
(1) Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις άμεσες πληρωμές, και ιδιαίτερα το άρθρο 4 (γ) 
(ii) και (γ)(iii), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
(3) Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου του 
2007 και 2011 (Σχετική Οδηγία 68/193/ΕΟΚ και Οδηγία 72/169/ΕΟΚ), όπως εκάστοτε 
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
(4) Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού της 
Αμπέλου Κανονισμοί του 2004 μέχρι 2006, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί.
(5) Εκτελεστική Οδηγία 2014/97/ΕΕ της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την εγγραφή των προμηθευτών σε μητρώο, 
την καταχώρηση των ποικιλιών και τον κοινό κατάλογο ποικιλιών, όπως εκάστοτε 
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
(6) Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού 
υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δέντρων που προορίζονται για την 
παραγωγή φρούτων.
(7) Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην 
Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της 
εξάπλωσης τους στο εσωτερικό της Κοινότητας.
(8) Κώδικας καλών γεωργικών πρακτικών σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/EEC, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
(9) Ο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμος του 2011 (σχετική κοινοτική 
νομοθεσία: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009).
(10) Οι περί Γεωργικών Φαρμάκων (Πώληση, Παρασκευή και Αποθήκευση) Κανονισμοί 
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του 2003.
(11) Οι περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί του 2012 
(σχετική κοινοτική νομοθεσία: Οδηγία 2009/128/ΕΚ). Σχετικό είναι και το περί 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα του 2013, που 
μεταξύ άλλων ρυθμίζει την ανάπτυξη και εισαγωγή ολοκληρωμένης 
 φυτοπροστασίας και άλλων εναλλακτικών προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από 
τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
(12) Κανονισμός 834/2007 του Συμβουλίου για τη Βιολογική Παραγωγή και την 
Επισήμανση των Βιολογικών Προϊόντων. 
 

8.2.8.3.4.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι του Καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που 
αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις του Καθεστώτος.
 

8.2.8.3.4.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το διαφυγόν εισόδημα ή/ και το επιπλέον  κόστος 
που προκύπτει από την εφαρμογή των δράσεων που περιγράφονται στο Καθεστώς 
και έχουν ως ακολούθως:

(1) Επιπλέον κόστος για πραγματοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων (DAS-ELISA) 
για εντοπισμό και καθορισμό ποσοστού προσβολής για τις ιώσεις GLRV-1 και 
GLRV-3. 

(2) Διαφυγόν εισόδημα από την υποχρεωτική μείωση του επιτρεπτού αριθμού 
εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων. O μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός 
εφαρμογών με συμβατικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα και θειάφι επίπασης είναι 6 
και 4 για τις επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες αντίστοιχα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.
(3) Επιπλέον κόστος για προμήθεια και εγκατάσταση μέσων παρεμπόδισης 
σύζευξης/ γενετήσιας σύγχυσης (mating disruption) για διαχείριση του πληθυσμού 
της ευδεμίδας και αντικατάσταση των μέσων παρεμπόδισης της σύζευξης όταν η 
δράση της φερομόνης μειώνεται.
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8.2.8.3.4.6. Eligibility conditions
Δικαίωμα επιλογής για συμμετοχή στο Καθεστώς είναι όσοι πληρούν συσσωρευτικά 
τις πιο κάτω  προϋποθέσεις:

• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαχειρίζονται αμπελώνες και αναλαμβάνουν 
τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων/δεσμεύσεων που προνοούνται στο 
Καθεστώς.

• Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι τα 0,2 εκτάρια.
Οι επιλέξιμες περιοχές για εφαρμογή του καθεστώτος, οι οποίες είναι 
υποβαθμισμένες σύμφωνα με το 2ο  Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, 
φαίνονται στον χάρτη με τίτλο «Υποβαθμισμένες Λεκάνες Απορροής».

Υποβαθμισμένες λεκάνες απορροής

8.2.8.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Σε περίπτωση που οι συνολικές απαιτούμενες δαπάνες για την ικανοποίηση όλων 
των αιτήσεων υπερβαίνουν τις συνολικές διαθέσιμες δαπάνες του Μέτρου, η 
Διαχειριστική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής κριτηρίων μοριοδότησης με 
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βασικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών ωφελειών και 
συγκεκριμένα, θα δίνεται προτεραιότητα σε περιοχές με υποβαθμισμένη κατάσταση 
επιφανειακών και υπογείων υδάτων σύμφωνα με το 2ο ΣΔΛΑΠ. Τα κριτήρια θα 
καθορίζονται πριν από κάθε προκήρυξη του Μέτρου και θα κοινοποιούνται στους 
δικαιούχους πριν από την υποβολή της αίτησης. 
 

8.2.8.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates
Για την εφαρμογή του μέτρου, θα παρέχεται ενίσχυση ύψους:
(α) μέχρι €325 ανά εκτάριο για οινοποιήσιμες ποικιλίες
(β) μέχρι €565 ανά εκτάριο για επιτραπέζιες ποικιλίες
Συγκεκριμένα, το κόστος αναλύεται ως εξής:

• Εργαστηριακές εξετάσεις για ιώσεις αμπελιών: €32 ανά εκτάριο.
• Διαφυγόν εισόδημα που προκύπτει από την υποχρεωτική μείωση του 

επιτρεπτού αριθμού εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων: €168 ανά 
εκτάριο για οινοποιήσιμες ποικιλίες και €408 ανά εκτάριο για επιτραπέζιες 
ποικιλίες

• Μέσα παρεμπόδισης σύζευξης / γενετήσιας σύγχυσης (mating disruption)  για 
διαχείριση του πληθυσμού της ευδεμίδας: €125 ανά εκτάριο. 

 
Σημειώνεται ότι δεν θα παρέχεται μερική ενίσχυση για εκπλήρωση μερικών από τους 
όρους και προϋποθέσεις του Καθεστώτος. Εάν ο αιτητής εκπληρώσει όλες τις 
πρόνοιες του Καθεστώτος θα πάρει το σύνολο της ενίσχυσης, για επιτραπέζια και 
οινοποιήσιμα αμπέλια αντίστοιχα. 
 

8.2.8.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.8.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμός Πληρωμών) μελέτησαν και 
αξιολόγησαν την απόδοση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών που 
αφορούσαν την προγραμματική περίοδο 2007- 2013. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
ακόλουθοι πιθανοί κίνδυνοι, οι οποίοι ενδέχεται να παρουσιασθούν και κατά την νέα 
προγραμματική περίοδο:

·      Ένας σοβαρός κίνδυνος που παρουσιάστηκε και κατά την προηγούμενη 



537

προγραμματική περίοδο, ήταν η μη ορθή δήλωση των εκτάσεων με βάση τη 
βάση δεδομένων Land Parcel Information System (LPIS) του ΚΟΑΠ. Η μη ορθή 
δήλωση από μέρους των αιτητών της έκτασης οφειλόταν στην ελλειπή 
πληροφόρηση και εκπαίδευση.
·      Εντοπίζονται κίνδυνοι που προέρχονται από τη συμπεριφορά των ίδιων 
των αιτητών π.χ. πλημμελή τήρηση των δεσμεύσεων.
·      Ασάφεια στην περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας πιθανόν να 
προκαλέσει αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα όσο αφορά την συμμετοχή 
στο καθεστώς.

Επιπρόσθετα, το παρόν καθεστώς εφαρμόζεται για πρώτη φορά και πιθανόν οι 
αιτητές να μην έχουν πλήρως κατανοήσει τις υποχρεώσεις τους.
 

8.2.8.3.4.9.2. Mitigating actions
Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την μείωση του ποσοστού 
σφάλματος αποφασίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

·      για την επίλυση του προβλήματος της μη ορθής δήλωσης τεμαχίων 
αποφασίστηκε όπως εφαρμοστεί σύστημα πιο ολοκληρωμένης πληροφόρησης 
των αιτητών η οποία θα γίνεται σύμφωνα με τα πιο επικαιροποιημένα 
στοιχεία της βάσης δεδομένων LPIS του Οργανισμού Πληρωμών. Επιπλέον, 
λόγω της πλήρους αυτοματοποίησης του συστήματος υποβολής αιτήσεων η 
πληροφόρηση αυτή είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη για όλους τους χρήστες. 
Περαιτέρω οι αιτητές μπορούν να απευθυνθούν στα Επαρχιακά Γραφεία του 
ΚΟΑΠ για να λάβουν καθοδήγησης σε περίπτωση που επιθυμούν.
·      για διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να γίνει ενδελεχής ενημέρωση και 
πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα κριτήρια του Καθεστώτος. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην προσπάθεια να γίνουν απόλυτα 
κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή των αιτητών 
στο καθεστώς καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.
·      βελτίωση του λογισμικού συστήματος υποβολής αιτήσεων στοχεύοντας 
στην μείωση των σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή 
των αιτήσεων.
·      τήρηση αρχείου γεωργού σχετικά με τις δραστηριότητες που 
εφαρμόζονται στα πλαίσια του καθεστώτος.
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8.2.8.3.4.9.3. Overall assessment of the measure
Μετά από ενδελεχή μελέτη του μέτρου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών, διαφαίνεται ότι όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται είναι 
πλήρως ελέγξιμες και επαληθεύσιμες.
Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και ο έλεγχος εφαρμογής, περιγράφονται στη 
συνέχεια:

1. Επίγνωση της ιολογικής κατάστασης της φυτείας: Ο συμμετέχων στο 
Καθεστώς υποχρεούται, εντός του πρώτου έτους από την ένταξη του στο 
Καθεστώς, να προβεί σε εργαστηριακό ιολογικό έλεγχο του αμπελώνα για να 
έχει επίγνωση της ιολογικής κατάστασης της φυτείας. Θα πρέπει να ελέγχονται 
τουλάχιστον 100 πρεμνά ανά εκτάριο, για τις ιώσεις Grapevine Leafroll Virus 
Strain 1 (GLRV-1) και 3 (GLRV-3).
Συνήθης πρακτική: Έλλειψη γνώσης σχετικά με την ιολογική κατάσταση της 
φυτείας. Ο καλλιεργητής δεν προβαίνει σε αναλύσεις για εχθρούς και 
ασθένειες.
Έλεγχος: Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ιολογικών εξετάσεων θα 
πρέπει να διατηρούνται στο αρχείο του συμμετέχοντα του Καθεστώτος, καθ’ 
όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Καθεστώτος. Το Τμήμα Γεωργίας θα τηρεί 
ενημερωμένο αρχείο το  οποίο θα κοινοποιεί στον ΚΟΑΠ, στο οποίο θα 
περιλαμβάνεται το σύνολο των αποτελεσμάτων των αναλύσεων για όσους 
αιτητές συμμετέχουν στο παρόν καθεστώς. Θα ελέγχεται με διοικητικό έλεγχο.
2. Διαχείριση του πληθυσμού της Ευδεμίδας: Ο συμμετέχων στο Καθεστώς 
οφείλει  να χρησιμοποιεί μέσα παρεμπόδισης σύζευξης / γενετήσιας σύγχυσης 
(mating disruption) για να μειώνει τους πληθυσμούς της ευδεμίδας και να 
περιορίζει την προσβολή από το έντομο αυτό. Τα προαναφερόμενα μέσα θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα για τη μέθοδο αυτή και να τοποθετούνται εντός του 
αμπελώνα από την έναρξη της άνθησης (αρχές Μαρτίου) μέχρι την ολοκλήρωση 
της συγκομιδής. Ο αριθμός των μέσων πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 ανά 
εκτάριο και να ακολουθούνται οι  οδηγίες του κατασκευαστή.
Συνήθης πρακτική: Χρήση αποκλειστικά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 
αντιμετώπιση της ευδεμίδας.
Επιτόπιος έλεγχος κατά την καλλιεργητική περίοδο (από Μάρτιο μέχρι τη 
συγκομιδή) για να διαπιστωθεί ότι γίνεται χρήση κατάλληλων μέσων και ότι η 
χρήση συνάδει με τις οδηγίες του σκευάσματος.
3. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών γεωργικών φαρμάκων: Ο μέγιστος 
επιτρεπόμενος αριθμός εφαρμογών με γεωργικά φάρμακα (συμβατικά 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα) και θειάφι επίπασης είναι  6 και 4 για τις 
επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες, αντίστοιχα, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
καλλιεργητικής περιόδου. Επισημαίνεται ότι ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπονται να χρησιμοποιηθούν στη 
βιολογική γεωργία, εκτός από θειάφι επίπασης.
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Συνήθης πρακτική: Εφαρμογή διπλάσιου αριθμού ψεκασμών με συμβατικά 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Έλεγχος:
(i) Έλεγχος του αρχείου του συμμετέχοντα του Καθεστώτος κατά το τέλος της 
καλλιεργητικής περιόδου για να διαπιστωθεί ότι δεν έγινε υπέρβαση του 
μέγιστου αριθμού εφαρμογών γεωργικών φαρμάκων.
(ii) Έλεγχος των παραγόμενων καρπών κατά το στάδιο της συγκομιδής 
(εργαστηριακές αναλύσεις υπολειμμάτων) για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει 
υπέρβαση του μέγιστου ορίου υπολειμμάτων (MRL’s). Σε περίπτωση υπέρβασης 
των MRL, αυτό θα αποδίδεται σε κακή χρήση ή κατάχρηση των γεωργικών 
φαρμάκων (π.χ. δεν τηρήθηκε ο χρόνος ασφαλείας, χρησιμοποιήθηκε υψηλή 
δόση, εφαρμόστηκε περισσότερες φορές από τον επιτρεπόμενο αριθμό) και θα 
εκλαμβάνεται ως απόκλιση από τους όρους της εν λόγω δράσης. Απόκλιση 
από τη σωστή εφαρμογή της δράσης θα θεωρείται και όταν ανιχνευθεί 
δραστική ουσία μη αδειοδοτημένη στα αμπέλια. 

4. Χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού: Σε περιπτώσεις που 
απαιτείται η αντικατάσταση πρεμνών σε υφιστάμενες φυτείες, ο συμμετέχων στο 
Καθεστώς οφείλει να προβαίνει σε χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού 
υλικού ή υλικού κατηγορίας ‘Standard’. Στη δεύτερη περίπτωση, ο αμπελουργός 
οφείλει να προσκομίζει έγκυρα εργαστηριακά αποτελέσματα του Τμήματος 
Γεωργίας ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργανισμού, με τα οποία να αποδεικνύεται 
ότι το υλικό αυτό είναι απαλλαγμένο από τις ακόλουθες ιώσεις: Grapevine Leafroll 
Virus Strain 1 (GLRV-1) και 3 (GLRV-3).

Συνήθης πρακτική: Χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού το οποίο παράγει ο ίδιος 
ο   γεωργός, στο οποίο δεν πραγματοποιείται ανάλυση και δεν είναι 
πιστοποιημένο για απαλλαγή από ασθένειες.
Έλεγχος:
(i) Έλεγχος των καρτελών πιστοποίησης του πολλαπλασιαστικού που 
χρησιμοποιείται, καθώς και του αρχείου που οφείλει να διατηρεί ο 
αμπελουργός που συμμετέχει στο Καθεστώς, με επιτόπιο έλεγχο.
(ii) Σε περίπτωση που το πολλαπλασιαστικό υλικό είναι ‘Standard’ θα πρέπει 
να αποδεικνύεται η καθαρότητα του από τις προαναφερόμενες ιώσεις με 
διαγνωστική αναφορά αναγνωρισμένου εργαστηρίου, η οποία θα 
προσκομίζεται κατά τον επιτόπιο έλεγχο.
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Γενική Αξιολόγηση 1
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Γενική Αξιολόγηση 2
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Γενική Αξιολόγηση 3
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Γενική Αξιολόγηση 4

8.2.8.3.4.10. Information specific to the operation
Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the 
relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation 
(EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria 
and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation 
(EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum 
requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
 

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good 
Practice introduced under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable 
Zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements 
for plant protection products use must include, inter alia, general principles for 
integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the European 
Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and 
meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application 
machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as 
established by national legislation
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Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
 

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources 
under threat of genetic erosion
Δεν εφαρμόζεται.
 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters 
including the description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of 
Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of 
commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income 
foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 
1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and 
the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion 
method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Οι υπολογισμοί έγιναν με την μέθοδο του Μερικού Προϋπολογισμού. Για τους 
σκοπούς των υπολογισμών, έχουν ληφθεί υπόψη οι εκδόσεις της Στατιστικής 
Υπηρεσίας «Γεωργικές Στατιστικές 2011-2012» και «Γεωργικές Στατιστικές 2013», 
καθώς επίσης δεδομένων επισκοπήσεων που πραγματοποίησε το Τμήμα Γεωργίας 
και το Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών 2011, όπου αυτό ήταν δυνατό. Τον 
υπολογισμό του κόστους των δράσεων, ακολούθησε έλεγχος για σκοπούς 
επαλήθευσης και επιβεβαίωσης από το Ινστιτούτο Κύπρου. Η ανάλυση των 
υπολογισμών παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ.
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8.2.8.3.5. 10.1.13 Εφαρμογή πυροπροστατευτικών χειρισμών σε παραδασόβιες εκτάσεις 
καλλιεργούμενες με σιτηρά
Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.5.1. Description of the type of operation
Οι ψηλές θερμοκρασίες, οι παρατεταμένες ανομβρίες και οι μακράς διάρκειας 
ξηρασίες, οι οποίες ανέκαθεν αποτελούσαν το κύριο χαρακτηριστικό των 
κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στη Κύπρο έχουν γίνει εντονότερες κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες. Τα χαρακτηριστικά αυτά του κλίματος έχουν ως 
αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση του κινδύνου πρόκλησης και εξάπλωσης 
πυρκαγιών, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες.
Η εκδήλωση πυρκαγιών σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, αποτελεί σύνηθες φαινόμενο 
για την Κυπριακή Ύπαιθρο. Οι μικρές αποστάσεις μεταξύ αστικών, γεωργικών και 
δασικών περιοχών, αποτελούν έναν επιπλέον αρνητικό παράγοντα που συνδράμει 
στην εξάπλωση των πυρκαγιών.
Η περίοδος Μαΐου – Οκτωβρίου κάθε έτους θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη για την 
εμφάνιση και την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία 
η περίοδος Ιουνίου – Ιουλίου θεωρείται ως η πιο επικίνδυνη περίοδος για εμφάνιση 
δασικών πυρκαγιών.
Στόχος του καθεστώτος είναι η μείωση του κινδύνου για εμφάνιση πυρκαγιών σε 
καλλιεργούμενες εκτάσεις με σιτηρά οι οποίες γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις και 
εξάπλωση τους προς τις δασικές περιοχές, ως απόρροια της συχνής εμφάνισης 
τέτοιων περιστατικών κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. Οι εκτάσεις που φαίνονται 
στον χάρτη που ακολουθεί (Χάρτης επιλέξιμων περιοχών) είναι επιλέξιμες για 
ένταξη στο Καθεστώς και θεωρούνται ως περιοχές υψηλού κινδύνου λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών όπως π.χ. η έντονη γεωργική δραστηριότητα, το πυκνό 
οδικό δίκτυο και η μεγάλη προσέλευση επισκεπτών.
Υποχρεώσεις του γεωργού στα πλαίσια του Καθεστώτος:

• είναι η επιπλέον καλλιέργεια / όργωμα (επιπλέον της φθινοπωρινής 
καλλιέργειας / οργώματος η οποία γίνεται για καταπολέμηση της άγριας 
βλάστησης και προετοιμασία του τεμαχίου για σπορά) του εδάφους με το 
πέρας της συγκομιδής των σιτηρών κατά την περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου 
ανάλογα με το υψόμετρο, για ενσωμάτωση των φυτικών υπολειμμάτων της 
καλλιέργειας στο έδαφος

• τήρηση αρχείου γεωργού όπου να καταγράφονται οι δραστηριότητες που 
αφορούν το συγκεκριμένο καθεστώς.

Συνήθης πρακτική είναι η παραμονή τυχόν φυτικών υπολειμμάτων εντός του 
τεμαχίου μέχρι την επόμενη καλλιέργεια / όργωμα η οποία γίνεται κατά την 
φθινοπωρινή περίοδο, οπότε η υγρασία του εδάφους αυξάνεται λόγω 
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βροχοπτώσεων
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν δέσμευση για πέντε έτη με δυνατότητα ετήσιας 
ανανέωσης της δέσμευσης.
Η δράση θα έχει συνεργηστική δράση με το καθεστώς M 8.3 Στήριξη για την πρόληψη 
ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά 
συμβάντα. Αναμένεται να συμβάλει  θετικά στην μείωση εμφάνισης πυρκαγιών σε 
γεωργικές εκτάσεις και εξάπλωσης τους σε δασικές εκτάσεις.
Το καθεστώς αναμένεται να έχει θετική συμβολή στην προτεραιότητα 5E του ΠΑΑ 
2014-2020.

8.2.8.3.5.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και θα παρέχεται με κριτήριο την 
επιλέξιμη έκταση, νοουμένου ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα συμπληρώνονται 
επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι ο οποίοι επιβεβαιώνουν την τήρηση των όρων και 
προϋποθέσεων των επιμέρους Καθεστώτων. 
 

8.2.8.3.5.3. Links to other legislation
Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις άμεσες πληρωμές, και ιδιαίτερα το άρθρο 4 (γ) (ii) 
και (γ)(iii), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
 

8.2.8.3.5.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που 
αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που προνοεί.
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8.2.8.3.5.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την 
επιπλέον καλλιέργεια / όργωμα του εδάφους με το πέρας της συγκομιδής των 
σιτηρών, για ενσωμάτωση των φυτικών υπολειμμάτων της καλλιέργειας στο 
έδαφος.
 

8.2.8.3.5.6. Eligibility conditions
Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι 0,2 εκτάρια.
Δικαίωμα για ένταξη στο καθεστώς, έχουν μόνο οι εκτάσεις που περιλαμβάνονται 
στο χάρτη επιλέξιμων περιοχών που ακολουθεί.
Οι εκτάσεις που είναι επιλέξιμες για ένταξη στο παρόν καθεστώς, είναι εκτάσεις 
που καλλιεργούνται με σιτηρά, όπως περιγράφονται στην Γενική Περιγραφή, σε 
αντίθεση με το καθεστώς 8.3 όπου επιδοτείται η καλλιέργεια για σκοπούς 
πυροπροστασίας, σε εκτάσεις οι οποίες δεν ασκείται πλέον γεωργική 
δραστηριότητα. Δηλαδή εκτάσεις που καλλιεργούνταν από γεωργούς μέχρι 
πρόσφατα, αλλά πλέον έχουν εγκαταλειφθεί και έγινε εγκατάσταση φυσικής 
βλάστησης.
Oι υποχρεώσεις που προκύπτουν από το καθεστώς δεν αποτελούν ισοδύναμη 
πρακτική του πρασινίσματος, για τον Πυλώνα Ι της ΚΑΠ. Οι αιτητές για συμμετοχή 
στο καθεστώς έχουν ήδη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τις 
απαιτήσεις του Πρασινίσματος του Πυλώνα Ι, πριν δηλώσουν ενδιαφέρον για 
συμμετοχή στον Πυλώνα ΙΙ.
Δεν μπορούν να συμμετέχουν αγροτεμάχια που εντάχθηκαν ήδη στα καθεστώτα:
Μ10.1.2: Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας και των σιτηρών 
και
Μ12.1.1: Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές 
Natura 2000 και περιοχές συνεκτικότητας
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Χάρτης επιλέξιμων περιοχών

8.2.8.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Σε περίπτωση που οι συνολικές απαιτούμενες δαπάνες για την ικανοποίηση όλων 
των αιτήσεων υπερβαίνουν τις συνολικές διαθέσιμες δαπάνες του Μέτρου, η 
Διαχειριστική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής κριτηρίων μοριοδότησης με 
βασικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών ωφελειών (λαμβάνοντας 
υπόψη ποιες περιοχές παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιών. Τα 
κριτήρια θα καθορίζονται πριν από κάθε προκήρυξη του Μέτρου και θα 
κοινοποιούνται στους δικαιούχους πριν από την υποβολή της αίτησης.
 

8.2.8.3.5.8. (Applicable) amounts and support rates
Για την επιπλέον καλλιέργεια / όργωμα του εδάφους με το πέρας της συγκομιδής 
των σιτηρών, για ενσωμάτωση των φυτικών υπολειμμάτων της καλλιέργειας στο 
έδαφος το ύψος ενίσχυσης θα ανέρχεται στα €54/ ha.
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8.2.8.3.5.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.8.3.5.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμός Πληρωμών) μελέτησαν και 
αξιολόγησαν την απόδοση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών που 
αφορούσαν την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Κάποιοι κίνδυνοι οι οποίοι 
ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εφαρμογή  αναφέρονται στη συνέχεια: 
- Ένας σοβαρός κίνδυνος που παρουσιάστηκε επανειλημμένα κατά την προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο ήταν η μη ορθή δήλωση των εκτάσεων με βάση τη βάση 
δεδομένων Land Parcel Information System (LPIS) του ΚΟΑΠ. Η μη ορθή δήλωση από 
μέρους των αιτητών της έκτασης οφειλόταν στην ελλειπή πληροφόρηση και 
εκπαίδευση.
- Εντοπίζονται κίνδυνοι που προέρχονται από τη συμπεριφορά των ίδιων των 
αιτητών π.χ. ψευδείς  δηλώσεις που αφορούν τη διαχείριση των τεμαχίων, την 
καλλιεργούμενη έκταση κ.τ.λ καθώς πλημμελή τήρηση των δεσμεύσεων.
- Η ασάφεια στην περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας προκάλεσε δυσκολίες 
στους αιτητές όσο αφορά την δυνατότητα συμμετοχής στα μέτρα της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου.
- Λόγω τις υποχρεωτικής εναλλαγής καλλιεργειών στην εφαρμογή της 
αμειψισποράς υπάρχουν πολλές διαφορετικές καλλιέργειες που δύναται να είναι 
επιλέξιμες κάτι που πιθανόν να προκαλέσει σύγχυση στους αιτητές.
 

8.2.8.3.5.9.2. Mitigating actions
Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την μείωση του ποσοστού 
σφάλματος αποφαστίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:
- για την επίλυση του προβλήματος της μη ορθής δήλωσης τεμαχίων αποφασίστηκε 
όπως εφαρμοστεί σύστημα πιο ολοκληρωμένης πληροφόρησης των αιτητών η 
οποία θα γίνεται σύμφωνα με τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία της βάσης 
δεδομένων LPIS του Οργανισμού Πληρωμών. Επιπλέον, λόγω της πλήρους 
αυτοματοποίησης του συστήματος υποβολής αιτήσεων η πληροφόρηση αυτή είναι 
ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη για όλους τους χρήστες. Περαιτέρω οι αιτητές μπορούν 
να απευθυνθούν στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ για να λάβουν καθοδήγησης σε 
περίπτωση που επιθυμούν.
- πληρέστερη παρουσίαση της περιγραφής της δέσμευσης ώστε να είναι ξεκάθαρες 
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οι επιπλέον υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν. 
- για διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να γίνει ενδελεχής ενημέρωση και 
πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα κριτήρια του Καθεστώτος. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην προσπάθεια να γίνουν απόλυτα 
κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή των αιτητών στο 
Μέτρο καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.
- βελτίωση του λογισμικού συστήματος υποβολής αιτήσεων στοχεύοντας στην 
μείωση των σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την ηλεκτρονική υποβολήτων 
αιτήσεων.
- Επιπρόσθετα, το παρόν καθεστώς εφαρμόζεται για πρώτη φορά και πιθανόν οι 
αιτητές να μην έχουν πλήρως κατανοήσει τις υποχρεώσεις τους.
- τήρηση αρχείου γεωργού σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν τις 
γεωργικές πρακτικές οι οποίες προβλέπονται από το συγκεκριμένο μέτρο.
 

8.2.8.3.5.9.3. Overall assessment of the measure
Μετά από ενδελεχή μελέτη του μέτρου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών, επιβεβαιώνεται ότι όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται 
είναι πλήρως ελέγξιμες και επαληθεύσιμες. Μέσα από την πολυετή εμπειρία που 
έχει αποκτηθεί και την σειρά προβλημάτων που έχουν αντιμετωπισθεί από την 
προγραμματική περίοδο 2004-2006 μέχρι και σήμερα επιτεύχθηκε ένα πολύ καλό 
επίπεδο ελέγχου μέχρι και το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Η 
συνέχιση δράσεων για τρίτη συνεχή περίοδο και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες 
διορθωτικές ενέργειες που αναφέρθηκαν πιο πάνω διασφαλίζει την ομαλή 
εφαρμογή και έλεγχο των δράσεων.
Οι  συνήθεις πρακτικές, η βάση εκκίνησης καθώς και ο τρόπος έλεγχος της 
εφαρμογής των υποχρεώσεων, περιγράφονται στη συνέχεια, ανά καθεστώς:

1. Υποχρέωση του γεωργού είναι η επιπλέον καλλιέργεια / όργωμα (επιπλέον της 
φθινοπωρινής καλλιέργειας / οργώματος η οποία γίνεται για καταπολέμηση 
της άγριας βλάστησης και προετοιμασία του τεμαχίου για σπορά) του εδάφους 
με το πέρας της συγκομιδής των σιτηρών κατά την περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου 
ανάλογα με το υψόμετρο, για ενσωμάτωση των φυτικών υπολειμμάτων της 
καλλιέργειας στο έδαφος
Συνήθης πρακτική είναι η παραμονή τυχόν φυτικών υπολειμμάτων εντός του 
τεμαχίου μέχρι την επόμενη καλλιέργεια η οποία γίνεται κατά την 
φθινοπωρινή περίοδο, οπότε η υγρασία του εδάφους αυξάνεται λόγω 
βροχοπτώσεων
GAEC 6.1 Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του εδάφους μέσω 
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κατάλληλων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της καύσης 
υπολειμμάτων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους φυτοπροστασίας.
Η καλλιέργεια / όργωμα του εδάφους θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν το 
έδαφος είναι στο ρώγο του.
Η δράση θα ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο κατά τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο 
κάθε έτους.
 

      2. Τήρηση αρχείου γεωργού όπου να καταγράφονται οι δραστηριότητες που 
αφορούν το συγκεκριμένο καθεστώς

Συνήθης πρακτική είναι η τήρηση αρχείου γεωργού μόνο για τις παραμέτρους 
που απαιτούνται, στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, για τον Πυλώνα Ι 
της ΚΑΠ.

Ελέγχεται μαζί με τον επιτόπιο έλεγχο.
 

8.2.8.3.5.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.5.9.4.1. Επιπλέον καλλιέργεια του εδάφους με το πέρας της συγκομιδής των σιτηρών

8.2.8.3.5.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.
 

8.2.8.3.5.10. Information specific to the operation
Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the 
relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation 
(EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria 
and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation 
(EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum 
requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
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The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good 
Practice introduced under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable 
Zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements 
for plant protection products use must include, inter alia, general principles for 
integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the European 
Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and 
meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application 
machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as 
established by national legislation
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
Όλες οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Οδηγίες 128/2009 E.E,  2000/ 60 Ε.Ε 
και 91/ 676 Ε.Κ περιλαμβάνονται στο αρχείο με την βάση εκκίνησης, Παράρτημα ΙΙ 
του ΠΑΑ 2014-2020.
 

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources 
under threat of genetic erosion
Δεν εφαρμόζεται.
 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters 
including the description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of 
Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of 
commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income 
foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 
1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and 
the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion 
method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Οι υπολογισμοί έγιναν με την μέθοδο του Μερικού Προϋπολογισμού. Για τους 
σκοπούς των υπολογισμών, έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από το Norm Input – 
Output του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το 2011, όπου αυτό ήταν δυνατό. Τον 
υπολογισμό του κόστους των δράσεων, ακολούθησε έλεγχος για σκοπούς 
επαλήθευσης και επιβεβαίωσης από το Ινστιτούτο Κύπρου. Η ανάλυση των 
υπολογισμών παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ.
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8.2.8.3.5.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.5.10.1.1. Επιπλέον καλλιέργεια του εδάφους με το πέρας της συγκομιδής των σιτηρών

8.2.8.3.5.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
 

Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
 

Other relevant national/regional requirements
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
 

Minimum activities
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
 

8.2.8.3.5.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.
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8.2.8.3.6. 10.1.2. Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας και των σιτηρών
Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.6.1. Description of the type of operation
Το καθεστώς αποσκοπεί στην εκτατικοποίηση της καλλιέργειας των σιτηρών και 
της πατάτας, Στις καλλιέργειες αυτές παρατηρείται έντονο το φαινόμενο 
μονοκαλλιέργειας και εντατικοποίησης των γεωργικών πρακτικών που 
χρησιμοποιούνται.
Η εφαρμογή συστήματος αμειψισποράς και η ορθολογική χρήση των 
φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων αποτελεί μια από τις πλέον αποδεκτές ως 
ευεργετικές γεωργικές πρακτικές, συμβάλλοντας θετικά σε διάφορες 
περιβαλλοντικές παραμέτρους, όπως η παροχή κάλυψης και τροφής, ο 
σχηματισμός οικοτόνων με διαφορετικών τύπων βλάστηση και η μείωση των 
αναγκών σε εισροές κ.τ.λ. 
Με την εφαρμογή του τριετούς συστήματος αμειψισποράς αποφεύγονται τα 
μειονεκτήματα της μονοκαλλιέργειας, παράγεται μεγαλύτερη ποικιλία 
καλλιεργειών με ευνοϊκή συμβολή για την βιοποικιλότητα, ενώ συμβάλλει στην 
καλύτερη απόδοση της καλλιέργειας με ταυτόχρονη μείωση σε 
φυτοπροστατευτικά σκευάσματα και απατήσεις λίπανσης λόγω εμπλουτισμού του 
εδάφους με άζωτο από την ενσωμάτωση των ψυχανθών στο έδαφος, κατά την 
προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο. Ταυτόχρονα, έχει σημαντική συμβολή στην 
πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους από έντονες βροχοπτώσεις.
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν δέσμευση για έξι έτη.
Σημειώνεται ότι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα καθεστώτα (εφαρμογή 
τριετούς αμειψισποράς) δεν αποτελούν ισοδύναμη πρακτική του πρασινίσματος, 
για τον Πυλώνα Ι της ΚΑΠ.
Οι αιτητές για συμμετοχή στο καθεστώς έχουν ήδη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
τους που προκύπτουν από τις απαιτήσεις του Πρασινίσματος του Πυλώνα Ι, πριν 
δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στον Πυλώνα ΙΙ.
Η εφαρμογή του καθεστώτος αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη 
επιμέρους στόχων οι οποίοι προκύπτουν από την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 
για τα Ύδατα. Συγκεκριμένα, όπως διαφαίνεται και από το 1ο ΣΔΛΑΠ η μείωση 
στις ποσότητες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται, με 
ταυτόχρονη μείωση σε εφαρμογή λίπανσης με άζωτο, αναμένεται να συμβάλει 
ουσιαστικά στην ανάκαμψη και βελτίωση της κατάστασης των υδροφορέων.
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Αμειψισπορά σε πατάτες και σιτηρά
Α. Πατάτες:
Σε ότι αφορά τις πατάτες εφαρμόζεται παραδοσιακό καλλιεργητικό σύστημα 
τριετούς αμειψισποράς σε δύο κύκλους (έξι έτη συνολικά) με υποχρεωτική 
εφαρμογή χλωρής λίπανσης, που περιλαμβάνει εναλλαγή με ένα χρόνο πατάτες, 
ένα χρόνο άλλη ετήσια καλλιέργεια εκτός των σολανοειδών και ένα χρόνο 
αποκλειστική εφαρμογή χλωρής λίπανσης.
Β. Σιτηρά
Σε ότι αφορά τα σιτηρά, θα εφαρμόζεται σύστημα εξαετούς αμειψισποράς. Όπως 
και στην περίπτωση της πατάτας ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος με την 
υποβολή της αίτησης να τηρήσει εξαετές πρόγραμμα αμειψισποράς, σε δύο 
τριετείς κύκλους. Σύμφωνα με την στοχοθέτηση του καθεστώτος, γίνεται 
διαφοποίηση του προγράμματος αμειψισποράς, σύμφωνα με την περιοχή ως 
ακολούθως:
Β.1. Το πρόγραμμα αμειψισποράς θα πρέπει ανά τριετία να περιλαμβάνει 
υποχρεωτικά ψυχανθή ή μίγμα, χλωρή λίπανση και σιτηρά  σε ξεχωριστά έτη, με 
τη δυνατότητα χρήσης πιστοποιημένου σπόρου κάθε έτος κατ΄επιλογή του 
γεωργού. Εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές της Κύπρου.
Β.2. Το πρόγραμμα αμειψισποράς θα πρέπει ανά τριετία να περιλαμβάνει 
υποχρεωτικά δύο έτη με ψυχανθή ή μίγμα χωρίς να συγκομίζεται (μέχρι τέλος 
Ιουλίου κάθε έτους) και ένα έτος με σιτηρά. Εφαρμόζεται στις 6 περιοχές που 
περιλαμβάνονται στον χάρτη, για σκοπούς διατήρησης της βιοποικιλότητας. Για 
τις εκτάσεις που μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς ισχύουν συγκεκριμένοι 
περιορισμοί, οι οποίοι περιγράφονται στη συνέχεια.
Για όλα τα καθεστώτα, ο δικαιούχος θα πρέπει να τηρεί αρχείο γεωργού, όπου θα 
καταγράφονται όλες οι γεωργικές πρακτικές που σχετίζονται με την εφαρμογή 
των προνοιών του καθεστώτος.
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καθεστώς αναμένεται να συμβάλουν 
θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:

• στην μείωση χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσιών και προστασία 
οργανισμών μη στόχων (Δράσεις Α, Β1 και Β2),

• προστασία εδάφους και βελτίωση της οργανικής σύστασης του (Δράσεις Α, 
Β1 και Β2).

• στην παροχή τροφής, κάλυψης και χώρων φωλεοποίησης για εδαφόβια είδη 
πανίδας (Δράση Β2) αλλά και μικροπανίδας (π.χ. έντομα)

Το καθεστώς αναμένεται να έχει θετική συμβολή στις ακόλουθες προτεραιότητες 
του ΠΑΑ 2014-2020:

• 4γ (Δράσεις Α, Β1 και Β2),
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• 4β (Δράσεις Α, Β1 και Β2)
• 4α (Δράση Β2)

Καλλιέργειες για χλωρή λίπανση στην αμειψισπορά σιτηρών και πατατών
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Ζώνες Καθεστώτος μη συγκόμισης ψυχανθών
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8.2.8.3.6.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και θα παρέχεται με κριτήριο την 
επιλέξιμη έκταση, νοουμένου ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα συμπληρώνονται 
επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι ο οποίοι επιβεβαιώνουν την τήρηση των όρων και 
προϋποθέσεων των επιμέρους Καθεστώτων. 

8.2.8.3.6.3. Links to other legislation
Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις άμεσες πληρωμές, και ιδιαίτερα το άρθρο 4 (γ) (ii) 
και (γ)(iii), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Όλες οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Οδηγίες 128/2009 E.E,  2000/ 60 Ε.Ε 
και 91/ 676 Ε.Κ περιλαμβάνονται στο αρχείο με την βάση εκκίνησης, Παράρτημα ΙΙ 
του ΠΑΑ 2014-2020.

8.2.8.3.6.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που 
αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που προνοεί.

8.2.8.3.6.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το διαφυγόν εισόδημα και το επιπλέον κόστος που 
προκύπτει από την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπει το Μέτρο.
Αμειψισπορά σε πατάτες και σιτηρά
Α.  Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το διαφυγόν εισόδημα που προκύπτει από την 
εφαρμογή ενός παραδοσιακού καλλιεργητικού συστήματος τριετούς αμειψισποράς 
στην καλλιέργεια της πατάτας με υποχρεωτική εφαρμογή χλωρής λίπανσης, που 
περιλαμβάνει εναλλαγή με ένα χρόνο πατάτες, ένα χρόνο άλλη ετήσια καλλιέργεια 
εκτός των σολανοειδή και ένα χρόνο αποκλειστική εφαρμογή χλωρής λίπανσης, αντί 
της συνήθους πρακτικής που αφορά κυρίως μονοκαλλιέργεια και μερικές φορές 
σύστημα διετούς αμειψισποράς.
Β. Οι επιλέξιμες δαπάνες  στην καλλιέργεια των σιτηρών αφορούν το διαφυγόν 
εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή του τριετούς συστήματος 
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αμειψισποράς, αντί της συνήθους πρακτικής της μονοκαλλιέργειας των σιτηρών 
καθώς και το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την αγορά πιστοποιημένου 
σπόρου.
 

8.2.8.3.6.6. Eligibility conditions
Α. Πατάτες:
Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση είναι το 0,5 εκτάριο για τις πατάτες.
Β. Σιτηρά
Β.1.  Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση είναι το 1 εκτάριο για σιτηρά.
Β.2. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση είναι το 1 εκτάριο για σιτηρά. Οι 
εκτάσεις που μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς, πρέπει να εμπίπτουν εντός των 
ζωνών που περιλαμβάνονται στον χάρτη. Στο συγκεκριμένο καθεστώς, μπορεί να 
περιληφθεί ποσοστό μέχρι 5% της συνολικής έκτασης που εμπίπτει εντός των 
ζωνών αυτών, ανά αίτηση.
Σημειώνεται ότι:
Κατά την υποβολή της αίτησης, όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν την 
πρώτη καλλιέργεια που θα εφαρμόσουν στα πλαίσια του συστήματος 
αμειψισποράς.
Η αλληλουχία των καλλιεργειών θα πρέπει να εφαρμόζεται ως ακολούθως:
Α. Πατάτες: ένα χρόνο πατάτες, ένα χρόνο άλλη ετήσια καλλιέργεια εκτός των 
σολανοειδή και ένα χρόνο αποκλειστική εφαρμογή χλωρής λίπανσης.
Β1. Σιτηρά: ένα χρόνο σιτηρά, ένα χρόνο ψυχανθές ή μίγμα και ένα χρόνο χλωρή 
λίπανση.
H χλωρή λίπανση γίνεται με την καλλιέργεια ψυχανθών που περιλαμβάνονται στον 
πίνακα ο οποίος βρίσκεται στην Γενική Περιγραφή του παρόντος καθεστώτος.

8.2.8.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Σε περίπτωση που οι συνολικές απαιτούμενες δαπάνες για την ικανοποίηση όλων 
των αιτήσεων υπερβαίνουν τις συνολικές διαθέσιμες δαπάνες του Μέτρου, η 
Διαχειριστική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής κριτηρίων μοριοδότησης με 
βασικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών ωφελειών (λαμβάνοντας 
υπόψη την επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ και δίνοντας προτεραιότητα σε 
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αγροτεμάχια κοντά σε συστήματα επιφανειακών υδάτων τα οποία έχουν 
χαρακτηρισθεί σε κατάσταση υποδεέστερη της "καλής κατάστασης", περιοχές 
Υψηλής Φυσικής Αξίας και οι περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000). Τα κριτήρια θα 
καθορίζονται πριν από κάθε προκήρυξη του Μέτρου και θα κοινοποιούνται στους 
δικαιούχους πριν από την υποβολή της αίτησης.

8.2.8.3.6.8. (Applicable) amounts and support rates
Αμειψισπορά σε πατάτες και σιτηρά
Α. Για την εφαρμογή  τριετούς συστήματος αμειψισποράς στην καλλιέργεια της 
πατάτας θα παρέχεται ετήσια ενίσχυση 700 Ευρώ/ εκτάριο  για κάλυψη του 
πρόσθετου κόστους και του διαφυγόντος εισοδήματος.
Β.1. Για την εφαρμογή τριετούς συστήματος αμειψισποράς στην καλλιέργεια των 
σιτηρών θα παρέχεται ενίσχυση 220 ευρώ/ εκτάριο και 45 ευρώ / εκτάριο για την 
αγορά πιστοποιημένου σπόρου.
Β.2. Για την εφαρμογή τριετούς συστήματος αμειψισποράς στην καλλιέργεια των 
σιτηρών χωρίς συγκόμηση των ψυχανθών, θα παρέχεται ενίσχυση 300 ευρώ/ 
εκτάριο. Η χρήση πιστοποιημένου σπόρου δεν θεωρείται σκόπιμη στο συγκεκριμένο 
καθεστώς.

8.2.8.3.6.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.8.3.6.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμός Πληρωμών) μελέτησαν και 
αξιολόγησαν την απόδοση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών που 
αφορούσαν την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Κάποιοι κίνδυνοι οι οποίοι 
ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εφαρμογή  αναφέρονται στη συνέχεια: 
- Ένας σοβαρός κίνδυνος που παρουσιάστηκε επανειλημμένα κατά την προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο ήταν η μη ορθή δήλωση των εκτάσεων με βάση τη βάση 
δεδομένων Land Parcel Information System (LPIS) του ΚΟΑΠ. Η μη ορθή δήλωση από 
μέρους των αιτητών της έκτασης οφειλόταν στην ελλειπή πληροφόρηση και 
εκπαίδευση.
- Εντοπίζονται κίνδυνοι που προέρχονται από τη συμπεριφορά των ίδιων των 
αιτητών π.χ. ψευδείς  δηλώσεις που αφορούν τη διαχείριση των τεμαχίων, την 
καλλιεργούμενη έκταση κ.τ.λ καθώς πλημμελή τήρηση των δεσμεύσεων.
- Η ασάφεια στην περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας προκάλεσε δυσκολίες 
στους αιτητές όσο αφορά την δυνατότητα συμμετοχής στα μέτρα της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου.
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- Λόγω τις υποχρεωτικής εναλλαγής καλλιεργειών στην εφαρμογή της 
αμειψισποράς υπάρχουν πολλές διαφορετικές καλλιέργειες που δύναται να είναι 
επιλέξιμες κάτι που πιθανόν να προκαλέσει σύγχυση στους αιτητές.

8.2.8.3.6.9.2. Mitigating actions
Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την μείωση του ποσοστού 
σφάλματος αποφαστίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:
- για την επίλυση του προβλήματος της μη ορθής δήλωσης τεμαχίων αποφασίστηκε 
όπως εφαρμοστεί σύστημα πιο ολοκληρωμένης πληροφόρησης των αιτητών η 
οποία θα γίνεται σύμφωνα με τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία της βάσης 
δεδομένων LPIS του Οργανισμού Πληρωμών. Επιπλέον, λόγω της πλήρους 
αυτοματοποίησης του συστήματος υποβολής αιτήσεων η πληροφόρηση αυτή είναι 
ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη για όλους τους χρήστες. Περαιτέρω οι αιτητές μπορούν 
να απευθυνθούν στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ για να λάβουν καθοδήγησης σε 
περίπτωση που επιθυμούν.
- πληρέστερη παρουσίαση της περιγραφής της δέσμευσης ώστε να είναι ξεκάθαρες 
οι επιπλέον υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν. 
- για διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να γίνει ενδελεχής ενημέρωση και 
πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα κριτήρια του Καθεστώτος. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην προσπάθεια να γίνουν απόλυτα 
κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή των αιτητών στο 
Μέτρο καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.
- βελτίωση του λογισμικού συστήματος υποβολής αιτήσεων στοχεύοντας στην 
μείωση των σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την ηλεκτρονική υποβολήτων 
αιτήσεων.
- θα πρέπει με την προκήρυξη του καθεστώτος να δημοσιευτεί αναλυτικός πίνακας 
με τις επιλέξιμες ομάδες καλλιεργειών που θα μπορούν να εφαρμοστούν στα 
πλαίσια της αμειψισποράς.
- τήρηση αρχείου γεωργού σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν τις 
γεωργικές πρακτικές οι οποίες προβλέπονται από το συγκεκριμένο μέτρο.

8.2.8.3.6.9.3. Overall assessment of the measure
Μετά από ενδελεχή μελέτη του μέτρου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών, επιβεβαιώνεται ότι όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται 
είναι πλήρως ελέγξιμες και επαληθεύσιμες. Μέσα από την πολυετή εμπειρία που 
έχει αποκτηθεί και την σειρά προβλημάτων που έχουν αντιμετωπισθεί από την 
προγραμματική περίοδο 2004-2006 μέχρι και σήμερα επιτεύχθηκε ένα πολύ καλό 
επίπεδο ελέγχου μέχρι και το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Η 



562

συνέχιση δράσεων για τρίτη συνεχή περίοδο και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες 
διορθωτικές ενέργειες που αναφέρθηκαν πιο πάνω διασφαλίζει την ομαλή 
εφαρμογή και έλεγχο των δράσεων.
Οι  συνήθεις πρακτικές, η βάση εκκίνησης καθώς και ο τρόπος έλεγχος της 
εφαρμογής των υποχρεώσεων, περιγράφονται στη συνέχεια, ανά καθεστώς:
10.1.2. Α Πατάτα

Δήλωση της πρώτης καλλιέργειας, η οποία καθορίζει την διαδοχή των 
καλλιεργειών για τα επόμενα έτη
Ελέγχεται διοικητικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο καθεστώς.
Η συνήθης πρακτική περιλαμβάνει εφαρμογή διετούς αμειψισποράς με ένα 
χρόνο πατάτες και ένα χρόνο οποιαδήποτε άλλη ετήσια καλλιέργεια.

 
Εναλλαγή καλλιεργειών
Ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο. Βέλτιστη περίοδος ελέγχου είναι η περίοδος 
μεταξύ Φεβρουαρίου- Μαϊου και μέσα Αυγούστου- Νοέμβριο κάθε έτους 

Η συνήθης πρακτική περιλαμβάνει εφαρμογή διετούς αμειψισποράς με ένα 
χρόνο πατάτες και ένα χρόνο οποιαδήποτε άλλη ετήσια καλλιέργεια.

 
Τήρηση αρχείου γεωργού όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το καθεστώς, 
δραστηριότητες του γεωργού
Ελέγχεται μαζί με τον επιτόπιο έλεγχο.
Η συνήθης πρακτική περιλαμβάνει τήρηση αρχείου γεωργού μόνο για τις 
παραμέτρους που απαιτούνται, στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, για 
τον Πυλώνα Ι της ΚΑΠ.

 
10.1.2.Β.1 Σιτηρά σε όλη την Κύπρο

Δήλωση της πρώτης καλλιέργειας
Ελέγχεται διοικητικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής.
Συνήθης πρακτική είναι η μονοκαλλιέργεια κριθαριού ή άλλων σιτηρών χωρίς 
την χρήση πιστοποιημένου σπόρου.
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Εναλλαγή καλλιεργειών
Βέλτιστη περίοδος ελέγχου είναι η περίοδος μεταξύ Μαρτίου- Ιουλίου κάθε 
έτους. Στην χρονιά που θα εφαρμόζεται η χλωρή λίπανση θα γίνεται επιτόπιος 
έλεγχος για ενσωμάτωση στο έδαφος την περίοδο Μαίου - Ιουνίου κάθε έτους.
Συνήθης πρακτική είναι η μονοκαλλιέργεια κριθαριού ή άλλων σιτηρών χωρίς 
την χρήση πιστοποιημένου σπόρου.

 
Χρήση Πιστοποιημένου σπόρου
Ελέγχεται διοικητικά με υποβολή σχετικών πιστοποιητικών (ετικέτες 
συσκευασίας, τιμολόγια αγοράς) στον Οργανισμό πληρωμών, τα οποία 
υποβάλλονται μαζί με την αίτησης συμμετοχής στο καθεστώς.
Συνήθης πρακτική είναι η μονοκαλλιέργεια κριθαριού ή άλλων σιτηρών χωρίς 
την χρήση πιστοποιημένου σπόρου.

 
Τήρηση αρχείου γεωργού
Ελέγχεται μαζί με τον επιτόπιο έλεγχο.
Συνήθης πρακτική είναι η τήρηση αρχείου γεωργού μόνο για τις παραμέτρους 
που απαιτούνται, στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, για τον Πυλώνα Ι 
της ΚΑΠ.

 
10.1.2.Β.2 Σιτηρά σε συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στον χάρτη 
του καθεστώτος

Δήλωση της πρώτης καλλιέργειας
Ελέγχεται διοικητικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής.
Συνήθης πρακτική είναι η μονοκαλλιέργεια κριθαριού ή άλλων σιτηρών.
Εφαρμογή τριετούς κύκλου αμειψισποράς
Βέλτιστη περίοδος ελέγχου είναι η περίοδος μεταξύΙουνίου - Ιουλίου κάθε έτους 
για να ελέγχεται η μη συγκομιδή του ψυχανθούς. Για την χρονιά που θα 
φυτεύεται σιτηρά η βέλτιστη περίοδος ελέγχου είναι μεταξύ Μαρτίου-Ιουλίου 
κάθε έτους
Συνήθης πρακτική είναι η μονοκαλλιέργεια κριθαριού ή άλλων σιτηρών.



564

Τήρηση αρχείου γεωργού
Συνήθης πρακτική είναι η τήρηση αρχείου γεωργού μόνο για τις παραμέτρους 
που απαιτούνται, στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, για τον Πυλώνα Ι 
της ΚΑΠ.
Ελέγχεται μαζί με τον επιτόπιο έλεγχο.
 
Σημειώνεται, ότι η συμμόρφωση με την Οδηγία για ορθολογική χρήση 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, αποτελεί υποχεώση του γεωργού, και 
περιλαμβάνεται στην Βάση Εκκίνησης (Παράρτημα ΙΙ του ΠΑΑ 2014-2020).

8.2.8.3.6.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.6.9.4.1. Εφαρμογή συστήματος τριετούς αμειψισποράς στην Καλλιέργεια της Πατάτας και των 
σιτηρών

8.2.8.3.6.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.6.10. Information specific to the operation
Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the 
relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation 
(EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria 
and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation 
(EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum 
requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good 
Practice introduced under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable 
Zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements 
for plant protection products use must include, inter alia, general principles for 
integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the European 
Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and 
meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application 
machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as 
established by national legislation
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Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
Όλες οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Οδηγίες 128/2009 E.E,  2000/ 60 Ε.Ε 
και 91/ 676 Ε.Κ περιλαμβάνονται στο αρχείο με την βάση εκκίνησης, Παράρτημα ΙΙ 
του ΠΑΑ 2014-2020.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources 
under threat of genetic erosion
Δεν εφαρμόζεται.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters 
including the description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of 
Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of 
commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income 
foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 
1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and 
the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion 
method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Οι υπολογισμοί έγιναν με την μέθοδο του Μερικού Προϋπολογισμού. Για τους 
σκοπούς των υπολογισμών, έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από το Norm Input – 
Output του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το 2011, όπου αυτό ήταν δυνατό. Τον 
υπολογισμό του κόστους των δράσεων, ακολούθησε έλεγχος για σκοπούς 
επαλήθευσης και επιβεβαίωσης από το Ινστιτούτο Κύπρου. Η ανάλυση των 
υπολογισμών παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ.

8.2.8.3.6.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.6.10.1.1. Εφαρμογή συστήματος τριετούς αμειψισποράς στην Καλλιέργεια της Πατάτας και των 
σιτηρών

8.2.8.3.6.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
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Other relevant national/regional requirements
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum activities
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.6.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.
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8.2.8.3.7. 10.1.3 Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας 
και των εσπεριδοειδών
Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.7.1. Description of the type of operation
Στόχος του καθεστώτος είναι η εφαρμογή  συγκεκριμένων αγροπεριβαλλοντικών 
δράσεων, σε δύο τομείς εντατικής καλλιέργειας όπως η πατατοκαλλιέργεια και η 
καλλιέργεια των εσπεριδοειδών.
Τα εσπεριδοειδή και οι πατάτες αποτελούν τα κυριότερα εξαγωγικά γεωργικά 
προϊόντα της Κύπρου και καλλιέργειες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως γεωργικά 
συστήματα υψηλών εισροών. Λόγω της πολύχρονης εντατικής καλλιέργειας σε 
σημαντικής έκτασης γεωργική γη και της μαζικής χρήσης λιπασμάτων και 
φυτοπροστατευτικών ουσιών, έχει παρατηρηθεί επιβάρυνση του φυσικού 
περιβάλλοντος και των υπόγειων υδροφορέων.
Ως εκ τούτου, η στροφή προς γεωργικές πρακτικές που σέβονται τόσο το περιβάλλον 
όσο και την ανθρώπινη υγεία, κρίνεται επιβεβλημένη. Τέτοιες γεωργικές πρακτικές 
αφορούν δράσεις  οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της χρήσης των 
φυτοπροστατευτικών ουσιών μέσω της εφαρμογής διαφόρων άλλων προληπτικών 
και καλλιεργητικών μέτρων, όπως είναι η σωστή διαχείριση των σκάρτων κονδύλων 
στην καλλιέργεια των πατατών και η εφαρμογή μαζικής παγίδευσης εχθρών στην 
καλλιέργεια των εσπεριδοειδών και η διασφάλιση παραγωγής  ασφαλών τροφίμων, 
απαλλαγμένων από τυχόν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών.
Επιπλέον, προωθούνται δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων που ενδέχεται να υπάρχουν σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και 
το περιβάλλον, κατόπιν υλοποίησης σχετικής εκτίμησης κινδύνου.
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν δέσμευση για πέντε έτη, με δυνατότητα ετήσιας 
ανανέωσης της δέσμευσης στα επόμενα έτη.
Α. Εφαρμογή στοχευμένων αγροπεριβαλλοντικών δράσεων, στη πατατοκαλλιέργεια
Η εφαρμογή των Δράσεων 1, 2 και 3 είναι υποχρεωτική για την καλλιέργεια της 
πατάτας.
Δράση 1: Εφαρμογή των ακόλουθων υποχρεώσεων:

1. Ο αιτητής σε συνεργασία με σύμβουλο γεωπόνο, προβαίνουν σε εκτίμηση 
επικινδυνότητας σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία των ζώων, την 
καταλληλότητα της τοποθεσίας για ασφαλή παραγωγή τροφίμων , καθώς και 
ανάπτυξη ενός σχεδίου διαχείρισης το οποίο καθορίζει στρατηγικές 
ελαχιστοποίησης των κινδύνων που αναγνωρίζονται από την εκτίμηση 
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επικινδυνότητας.
Συγκεκριμένα επιβεβαιώνεται η καταλληλότητα της τοποθεσίας για ασφαλή 
παραγωγή τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και την προηγούμενη 
χρήση της γεωργικής γης.
Η επιβεβαίωση της καταλληλότητας της τοποθεσίας γίνεται μέσω της ετήσιας 
διενέργειας ανάλυσης επικινδυνότητας, στην οποία επιπρόσθετα εντοπίζονται 
τυχόν κίνδυνοι σε ότι αφορά τους φυσικούς πόρους (έδαφος, νερό, αέρας), 
καθώς και την άγρια ζωή (χλωρίδα, πανίδα) της περιοχής. Παράλληλα, 
καθορίζονται δράσεις με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εντοπισθέντων 
κινδύνων.
Τέτοιοι κίνδυνοι δυνατό να σχετίζονται με τη διάβρωση του εδάφους, τη 
ρύπανση και εξάντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, τη 
δηλητηρίαση των ζώων και των ωφέλιμων εντόμων, τη ρύπανση του 
ατμοσφαιρικού αέρα, κ.α..    
Οι υποχρεώσεις που έχουν περιληφθεί αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες για 
εκτίμηση επικινδυνότητας σχετικά με το περιβάλλον και όχι με την 
παρακολούθηση εχθρών. Οι επιπλέον δράσεις που αναλαμβάνει ο γεωργός 
είναι πλήρως διαχωρισμένες και εντελώς διακριτές συγκριτικά με τις 
υποχρεώσεις της βάσης εκκίνησης, χωρίς να υπάρχει αλληλεπικάλυψη.

1. Πραγματοποίηση εκτίμησης επικινδυνότητας, δειγματοληψία και διενέργεια 
αναλύσεων για τυχόν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, σε 
παραγόμενα προϊόντα, με επικέντρωση στις πιο δραστικές - σημαντικές 
ουσίες ανά περίπτωση. Ο καθορισμός των αναλύσεων γίνεται από ειδικό 
σύμβουλό – γεωπόνο.
Πιο αναλυτικά, πραγματοποιείται εργαστηριακή ανάλυση στα προϊόντα σε 
ετήσια βάση, των οποίων η δειγματοληψία πραγματοποιείται σύμφωνα με 
ανάλυση επικινδυνότητας που διενεργεί εξειδικευμένος σύμβουλος και 
περιλαμβάνει στοιχεία όπως, το κατάλληλο χρονικό σημείο διενέργειας των 
αναλύσεων, την ποσότητα του δείγματος, τα τεμάχια από τα οποία θα 
παρθούν τα δείγματα, οι ποικιλίες, καθώς και τις δραστικές ουσίες που θα 
ελεγχθούν. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που διαφανεί ότι ο γεωργός δεν 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες για χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
και αποδειχθεί από την ανάλυση υπολειμμάτων ότι η συγκέντρωση 
υπολειμμάτων είναι πέραν της επιτρεπτής,  δεν θα λαμβάνει ενίσχυση (ούτε 
για το κόστος ανάλυσης), έστω και αν έχει ενταχθεί στο καθεστώς σε 
προηγούμενο έτος. 

Δράση 2:
1. Εφαρμογή πρακτικής σωστής διαχείρισης των εναπομενόντων (σκάρτων) 
κονδύλων πατατών, που προκύπτουν μετά το πέρας της συγκομιδής και οι οποίοι 
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αποτελούν εστίες μόλυνσης των εδαφών από παθογόνα.
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται ο ψεκασμός για σκοπούς καταπολέμησης επιβλαβών 
οργανισμών, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η εφαρμογή 
φυτοπροστατευτικών θα γίνεται με την καθοδήγηση του συμβούλου γεωπόνου.
2. Απαγορεύεται ο ψεκασμός για σκοπούς καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών 
εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών θα 
γίνεται με την καθοδήγηση του συμβούλου γεωπόνου. Δεν παρέχεται ενίσχυση για 
την απαγόρευση ψεκασμού.
Δράση 3: Τήρηση αρχείου γεωργού σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν τις 
γεωργικές πρακτικές οι οποίες προβλέπονται από το συγκεκριμένο μέτρο (δεν 
παρέχεται ενίσχυση).
Β. Εφαρμογή στοχευμένων αγροπεριβαλλοντικών δράσεων, στη καλλιέργεια 
εσπεριδοειδών
Η εφαρμογή των Δράσεων 1, 2 και 3 είναι υποχρεωτική για την καλλιέργεια των 
εσπεριδοειδών.
Δράση 1: Εφαρμογή των ακόλουθων υποχρεώσεων:

1. Ο αιτητής σε συνεργασία με σύμβουλο γεωπόνο, προβαίνουν σε εκτίμηση 
επικινδυνότητας σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία των ζώων, την 
καταλληλότητα της τοποθεσίας για ασφαλή παραγωγή τροφίμων , καθώς και 
ανάπτυξη ενός σχεδίου διαχείρισης το οποίο καθορίζει στρατηγικές 
ελαχιστοποίησης των κινδύνων που αναγνωρίζονται από την εκτίμηση 
επικινδυνότητας.
Συγκεκριμένα επιβεβαιώνεται η καταλληλότητα της τοποθεσίας για ασφαλή 
παραγωγή τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και την προηγούμενη 
χρήση της γεωργικής γης.
Η επιβεβαίωση της καταλληλότητας της τοποθεσίας γίνεται μέσω της ετήσιας 
διενέργειας ανάλυσης επικινδυνότητας, στην οποία επιπρόσθετα εντοπίζονται 
τυχόν κίνδυνοι σε ότι αφορά τους φυσικούς πόρους (έδαφος, νερό, αέρας), 
καθώς και την άγρια ζωή (χλωρίδα, πανίδα) της περιοχής. Παράλληλα, 
καθορίζονται δράσεις με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εντοπισθέντων 
κινδύνων.
Τέτοιοι κίνδυνοι δυνατό να σχετίζονται με τη διάβρωση του εδάφους, τη 
ρύπανση και εξάντληση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, τη 
δηλητηρίαση των ζώων και των ωφέλιμων εντόμων, τη ρύπανση του 
ατμοσφαιρικού αέρα, κ.α..
Οι υποχρεώσεις που έχουν περιληφθείαφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες για 
εκτίμηση επικινδυνότητας σχετικά με το περιβάλλον και όχι με την 
παρακολούθηση εχθρών. Οι επιπλέον δράσεις που αναλαμβάνει ο γεωργός 
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είναι πλήρως διαχωρισμένες και εντελώς διακριτές συγκριτικά με τις 
υποχρεώσεις της βάσης εκκίνησης, χωρίς να υπάρχει αλληλεπικάλυψη.

1. Πραγματοποίηση εκτίμησης επικινδυνότητας, δειγματοληψία και διενέργεια 
αναλύσεων για τυχόν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, σε 
παραγόμενα προϊόντα, με επικέντρωση στις πιο δραστικές - σημαντικές 
ουσίες ανά περίπτωση. Ο καθορισμός των αναλύσεων γίνεται από ειδικό 
σύμβουλό – γεωπόνο.
Πιο αναλυτικά, πραγματοποιείται εργαστηριακή ανάλυση στα προϊόντα σε 
ετήσια βάση, των οποίων η δειγματοληψία πραγματοποιείται σύμφωνα με 
ανάλυση επικινδυνότητας που διενεργεί εξειδικευμένος σύμβουλος και 
περιλαμβάνει στοιχεία όπως, το κατάλληλο χρονικό σημείο διενέργειας των 
αναλύσεων, την ποσότητα του δείγματος, τα τεμάχια από τα οποία θα 
παρθούν τα δείγματα, οι ποικιλίες, καθώς και τις δραστικές ουσίες που θα 
ελεγχθούν.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που διαφανεί ότι ο γεωργός δεν 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες για χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
και αποδειχθεί από την ανάλυση υπολειμμάτων ότι η συγκέντρωση 
υπολειμμάτων είναι πέραν της επιτρεπτής,  δεν θα λαμβάνει ενίσχυση (ούτε 
για το κόστος ανάλυσης), έστω και αν έχει ενταχθεί στο καθεστώς σε 
προηγούμενο έτος. 

Δράση 2:
1. Χρήση παγίδων για μαζική παγίδευση εχθρών στα εσπεριδοειδή, ως εξής: 
Τοποθέτηση εντομοπαγίδων στα δέντρα, 2 μήνες πριν την έναρξη και μέχρι τέλους 
της συγκομιδής,  τουλάχιστον 50 ανά εκτάριο. Πρέπει να είναι εντομοπαγίδες 
πολλαπλής προσέλκυσης (τύπου McPhail,  Tephritrap, Multilure trap, Ceratrap, κ.α.) οι 
οποίες να περιέχουν προσελκυστική ουσία. Η αγορά των παγίδων στα πλαίσια του 
καθεστώτος 10.1.3,  είναι επιλέξιμη στα πλαίσια του Καθεστώτος 4.4.2. του Μέτρου 
4.
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται ο ψεκασμός για σκοπούς καταπολέμησης επιβλαβών 
οργανισμών, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η εφαρμογή 
φυτοπροστατευτικών θα γίνεται με την καθοδήγηση του συμβούλου γεωπόνου.
2. Απαγορεύεται ο ψεκασμός για σκοπούς καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών 
εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών θα 
γίνεται με την καθοδήγηση του συμβούλου γεωπόνου. Δεν παρέχεται ενίσχυση για 
την απαγόρευση ψεκασμού.
Δράση 3: Τήρηση αρχείου γεωργού σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν τις 
γεωργικές πρακτικές οι οποίες προβλέπονται από το συγκεκριμένο μέτρο. (δεν 
παρέχεται ενίσχυση).
 
Για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής των υποχρεώσεων της Δράσης 1 τόσο στην 
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πατατοκαλλιέργεια, όσο και στα εσπεριδοειδή, οι αιτητές θα πρέπει να τυγχάνουν 
πιστοποίησης σε ετήσια βάση με ένα ιδιωτικό πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης Παραγωγής  (Ο.Δ.Π. – ΙCM), το οποίο να περιλαμβάνει ως υποχρεωτικές 
τις ενέργειες i) και ii) της Δράσης 1, όπως περιγράφονται πιο πάνω.

 
 

Περιοχές εστίασης 10.1.3

8.2.8.3.7.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και θα παρέχεται με κριτήριο την 
επιλέξιμη έκταση, νοουμένου ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα συμπληρώνονται 
επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι ο οποίοι επιβεβαιώνουν την τήρηση των όρων και 
προϋποθέσεων των επιμέρους Καθεστώτων. 

8.2.8.3.7.3. Links to other legislation
Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις άμεσες πληρωμές, και ιδιαίτερα το άρθρο 4 (γ) (ii) 
και (γ)(iii), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
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8.2.8.3.7.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που 
αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που προνοούν τα επιμέρους καθεστώτα.

8.2.8.3.7.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την 
εφαρμογή των εξής δράσεων, ανά περίπτωση:

i. Πραγματοποίηση εκτίμησης επικινδυνότητας κατά πόσο η τοποθεσία είναι 
κατάλληλη για παραγωγή, σε σχέση με την ασφάλεια τροφίμων, το 
περιβάλλον και την υγεία των ζώων, καθώς και ανάπτυξη ενός σχεδίου 
διαχείρισης το οποίο καθορίζει στρατηγικές ελαχιστοποίησης των κινδύνων 
που αναγνωρίζονται από την εκτίμηση επικινδυνότητας

ii. Πραγματοποίηση εκτίμησης επικινδυνότητας, δειγματοληψία και διενέργεια 
αναλύσεων για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών.

iii. Συλλογή και απομάκρυνση των σκάρτων κονδύλων στην καλλιέργεια πατάτας
iv. Τοποθέτηση παγίδων στα εσπεριδοειδή, σύμφωνα με τις πρόνοιες που 

περιγράφονται στην γενική περιγραφή του καθεστώτος.
Η αγορά των παγίδων και η πραγματοποιίηση αναλύσεων για υπολείμματα 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα πλαίσια του καθεστώτος 10.1.3,  είναι 
επιλέξιμη στα πλαίσια του Καθεστώτος 4.4.2. του Μέτρου 4.

8.2.8.3.7.6. Eligibility conditions
Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση για την εφαρμογή Προγράμματος 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής είναι:

o 0.5 εκτάρια για την καλλιέργεια της πατάτας
o 0.5 εκτάρια για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

Εάν η αξιολόγηση κινδύνων δείχνει ότι τα αγροτεμάχια του αιτητή δεν είναι 
κατάλληλα για την παραγωγή πατάτας ή εσπεριδοειδών, τότε ο αιτητής δεν μπορεί 
να ενταχθεί στο καθεστώς και οι σχετικές δαπάνες δεν θα καλύπτονται από το 
καθεστώς αυτό.

8.2.8.3.7.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Σε περίπτωση που οι συνολικές απαιτούμενες δαπάνες για την ικανοποίηση όλων 
των αιτήσεων υπερβαίνουν τις συνολικές διαθέσιμες δαπάνες του Μέτρου, η 
Διαχειριστική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής κριτηρίων μοριοδότησης με 
βασικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών ωφελειών (λαμβάνοντας 
υπόψη την επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ και δίνοντας προτεραιότητα σε 
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αγροτεμάχια κοντά σε συστήματα επιφανειακών υδάτων τα οποία έχουν 
χαρακτηρισθεί σε κατάσταση υποδεέστερη της "καλής κατάστασης", περιοχές 
Υψηλής Φυσικής Αξίας και οι περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000). Τα κριτήρια θα 
καθορίζονται πριν από κάθε προκήρυξη του Μέτρου και θα κοινοποιούνται στους 
δικαιούχους πριν από την υποβολή της αίτησης.

8.2.8.3.7.8. (Applicable) amounts and support rates
Για την εφαρμογή  των στοχευόμενων αγροπεριβαλλοντικών δράσεων, θα ισχύουν τα 
ακόλουθα ύψη ενίσχυσης:
Α. Πατάτες
350 Ευρώ / εκτάριο
 
Β. Εσπεριδοειδή
510 Ευρώ/ εκτάριο
 
για κάλυψη του πρόσθετου κόστους,

8.2.8.3.7.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.8.3.7.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμός Πληρωμών) μελέτησαν και 
αξιολόγησαν την απόδοση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών που 
αφορούσαν την προγραμματική περίοσο 2007-2013. Κάποιοι κίνδυνοι οι οποίοι 
ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εφαρμογή  αναφέρονται στη συνέχεια: - Ένας 
σοβαρός κίνδυνος που παρουσιάστηκε επανειλημμένα κατά την προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο ήταν η μη ορθή δήλωση των εκτάσεων με βάση τη βάση 
δεδομένων Land Parcel Information System (LPIS) του ΚΟΑΠ. Η μη ορθή δήλωση από 
μέρους των αιτητών της έκτασης οφειλόταν στην ελλειπή πληροφόρηση και 
εκπαίδευση.
- Εντοπίζονται κίνδυνοι που προέρχονται από τη συμπεριφορά των ίδιων των 
αιτητών π.χ. ψευδείς  δηλώσεις που αφορούν τη διαχείριση των τεμαχίων, την 
καλλιεργούμενη έκταση κ.τ.λ. καθώς πλημμελή τήρηση των δεσμεύσεων.
- Η ασάφεια στην περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας προκάλεσε δυσκολίες 
στους αιτητές όσο αφορά την δυνατότητα συμμετοχής στα μέτρα της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου
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8.2.8.3.7.9.2. Mitigating actions
Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την μείωση του ποσοστού 
σφάλματος αποφασίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:
- για την επίλυση του προβλήματος της μη ορθής δήλωσης τεμαχίων αποφασίστηκε 
όπως εφαρμοστεί σύστημα πιο ολοκληρωμένης πληροφόρησης των αιτητών η 
οποία θα γίνεται σύμφωνα με τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία της βάσης 
δεδομένων LPIS του Οργανισμού Πληρωμών. Επιπλέον, λόγω της πλήρους 
αυτοματοποίησης του συστήματος υποβολής αιτήσεων η πληροφόρηση αυτή είναι 
ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη για όλους τους χρήστες. Περαιτέρω οι αιτητές μπορούν 
να απευθυνθούν στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ για να λάβουν καθοδήγησης σε 
περίπτωση που επιθυμούν.
- για διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να γίνει ενδελεχής ενημέρωση και 
πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα κριτήρια του Καθεστώτος. 
 Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην προσπάθεια να γίνουν απόλυτα 
κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή των αιτητών στο 
Μέτρο καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.
- βελτίωση του λογισμικού συστήματος υποβολής αιτήσεων στοχεύοντας στην 
μείωση των σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή των 
αιτήσεων.
- τήρηση αρχείου γεωργού σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν τις 
γεωργικές πρακτικές οι οποίες προβλέπονται από το συγκεκριμένο μέτρο.
- υποβολή πιστοποιητικού συμμόρφωσης από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στην Δράση 1.

8.2.8.3.7.9.3. Overall assessment of the measure
Μετά από ενδελεχή μελέτη του μέτρου επιβεβαιώνεται ότι όλες οι δράσεις που 
περιλαμβάνονται είναι πλήρως ελέγξιμες και επαληθεύσιμες.

Οι υποχρεώσεις των γεωργών ανά καθεστώς, η βάση εκκίνησης, οι συνήθεις 
πρακτικές και ο έλεγχος εφαρμογής, περιγράφονται στη συνέχεια.
10.1.3.Α Πατάτες
Δράσεις:
1. Υποχρεώσεις:

1. Ο αιτητής σε συνεργασία με σύμβουλο γεωπόνο, προβαίνουν σε εκτίμηση 
επικινδυνότητας σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία των ζώων, την 
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καταλληλότητα της τοποθεσίας για ασφαλή παραγωγή τροφίμων και 
ανάπτυξη ενός σχεδίου διαχείρισης το οποίο καθορίζει στρατηγικές 
ελαχιστοποίησης των κινδύνων που αναγνωρίζονται από την εκτίμηση 
επικινδυνότητας.

2. Πραγματοποίηση εκτίμησης επικινδυνότητας, δειγματοληψία και διενέργεια 
αναλύσεων για τυχόν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, σε 
παραγώμενα προϊόντα, με επικέντρωση στις πιο δραστικές - σημαντικές 
ουσίες ανά περίπτωση. Ο καθορισμός των αναλύσεων γίνεται από ειδικό 
σύμβουλό – γεωπόνο.

Συνήθης πρακτική: εφαρμογή γεωργικών πρακτικών σύμφωνα με την προσωπική 
εκτίμηση του γεωργού, τηρώντας τις πρόνοιες της βάσης εκκίνησης.
Ελέγχεται διοικητικά με προσκόμιση πιστοποιητικού από αδειοδοτημένο ιδιωτικό 
φορέα πιστοποίησης, οποιαδήποτε περίοδο του έτους.
2. 1. Εφαρμογή πρακτικής σωστής διαχείρισης των εναπομενόντων (σκάρτων) 
κονδύλων πατατών, που προκύπτουν μετά το πέρας της συγκομιδής και οι οποίοι 
αποτελούν εστίες μόλυνσης των εδαφών από παθογόνα
Συνήθης πρακτική: παραμένουν οι σκάρτοι κόνδυλοι στο χωράφι
Βέλτιστες περίοδοι ελέγχου: οι περίοδοι Ιανουαρίου και Ιουνίου - Ιουλίου κάθε 
έτους
2. Απαγορεύεται ο ψεκασμός για σκοπούς καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών 
εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών θα 
γίνεται με την καθοδήγηση του συμβούλου γεωπόνου. Δεν παρέχεται ενίσχυση για 
την απαγόρευση ψεκασμού.
Συνήθης πρακτική: χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αντιμετώπιση 
εχθρών
Βάση εκκίνησης είναι οι πρόνοιες της 2009/128 ΕΕ, Γενικές Αρχές 2 & 8
Η δράση ελέγχεται διοικητικά από τον έλεγχο αρχείου μαζί με τον επιτόπιο έλεγχο.
3. Τήρηση αρχείου γεωργού για τις γεωργικές πρακτικές οι οποίες προβλέπονται 
από το συγκεκριμένο μέτρο (δεν παρέχεται ενίσχυση).
Συνήθης πρακτική: τήρηση αρχείου γεωργού για τις παραμέτρους που 
απαιτούνται για τον Πυλώνα Ι της ΚΑΠ.
Ελέγχεται μαζί με τον επιτόπιο έλεγχο.
 
10.1.3.Β Εσπεριδοειδή
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Δράσεις:
1. Υποχρεώσεις:

1. Ο αιτητής σε συνεργασία με σύμβουλο γεωπόνο, προβαίνουν σε εκτίμηση 
επικινδυνότητας σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία των ζώων, την 
καταλληλότητα της τοποθεσίας για ασφαλή παραγωγή τροφίμων , καθώς 
και ανάπτυξη ενός σχεδίου διαχείρισης το οποίο καθορίζει στρατηγικές 
ελαχιστοποίησης των κινδύνων που αναγνωρίζονται από την εκτίμηση 
επικινδυνότητας.

2. Πραγματοποίηση εκτίμησης επικινδυνότητας, δειγματοληψία και διενέργεια 
αναλύσεων για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, σε παραγώμενα 
προϊόντα, με επικέντρωση στις πιο δραστικές - σημαντικές ουσίες ανά 
περίπτωση. Ο καθορισμός των αναλύσεων γίνεται από ειδικό σύμβουλό – 
γεωπόνο.

Συνήθης πρακτική: εφαρμογή γεωργικών πρακτικών σύμφωνα με την προσωπική 
εκτίμηση του γεωργού, τηρώντας τις πρόνοιες της βάσης εκκίνησης.
Ελέγχεται διοικητικά με προσκόμιση πιστοποιητικού από αδειοδοτημένο ιδιωτικό 
φορέα πιστοποίησης, οποιαδήποτε περίοδο του έτους.
2. 1. Χρήση παγίδων μαζικής παγίδευσης εχθρών στα εσπεριδοειδή, ως εξής: 
Τοποθέτηση εντομοπαγίδων στα δέντρα, 2 μήνες πριν την έναρξη και μέχρι τέλους 
της συγκομιδής, τουλάχιστον 50 ανά εκτάριο. Πρέπει να είναι εντομοπαγίδες 
πολλαπλής προσέλκυσης οι οποίες να περιέχουν προσελκυστική ουσία. Επιπλέον 
πληροφόρηση για την  την χρήση των παγίδων και την Γενική Αρχή 2 της 2009/128 
Ε.Ε, παρέχεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.
Συνήθης πρακτική: χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αντιμετώπιση 
εχθρών
Βάση εκκίνησης: οι πρόνοιες της 2009/128 ΕΕ, Γενικές Αρχές 2 & 8
Βέλτιστη περίοδος ελέγχου: Καθόλη τη διάρκεια του έτους.
2. Απαγορεύεται ο ψεκασμός για σκοπούς καταπολέμησης επιβλαβών 
οργανισμών, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η εφαρμογή 
φυτοπροστατευτικών θα γίνεται με την καθοδήγηση του συμβούλου γεωπόνου (δεν 
παρέχεται ενίσχυση).
Συνήθης πρακτική: χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αντιμετώπιση 
εχθρών
Βάση εκκίνησης: οι πρόνοιες της 2009/128 ΕΕ, Γενικές Αρχές 2 & 8.
Η δράση ελέγχεται διοικητικά από τον έλεγχο αρχείου μαζί με τον επιτόπιο έλεγχο.
3. Τήρηση αρχείου γεωργού για τις γεωργικές πρακτικές οι οποίες προβλέπονται 
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από το συγκεκριμένο μέτρο (δεν παρέχεται ενίσχυση).
Συνήθης πρακτική: τήρηση αρχείου γεωργού για τις παραμέτρους που 
απαιτούνται για τον Πυλώνα Ι της ΚΑΠ.
Ελέγχεται μαζί με τον επιτόπιο έλεγχο.

Πληροφόρηση σχετικά την χρήση των παγίδων και την Γενική Αρχή 2 της 2009-128 Ε.Ε

8.2.8.3.7.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.7.9.4.1. Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας

8.2.8.3.7.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.7.9.4.2. Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

8.2.8.3.7.9.4.2.1. Verification methods of commitments

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.7.10. Information specific to the operation
Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the 
relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation 
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(EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria 
and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation 
(EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum 
requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good 
Practice introduced under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable 
Zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements 
for plant protection products use must include, inter alia, general principles for 
integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the European 
Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and 
meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application 
machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as 
established by national legislation
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources 
under threat of genetic erosion
Δεν εφαρμόζεται.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters 
including the description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of 
Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of 
commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income 
foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 
1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and 
the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion 
method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Οι υπολογισμοί έγιναν με την μέθοδο του Μερικού Προϋπολογισμού. Για τους 
σκοπούς των υπολογισμών, έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από το Norm Input – 
Output του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το 2011, όπου αυτό ήταν δυνατό. Τον 
υπολογισμό του κόστους των δράσεων, ακολούθησε έλεγχος για σκοπούς 
επαλήθευσης και επιβεβαίωσης από το Ινστιτούτο Κύπρου. Η ανάλυση των 
υπολογισμών παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ.
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8.2.8.3.7.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.7.10.1.1. Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας

8.2.8.3.7.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Other relevant national/regional requirements
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum activities
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.7.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.7.10.1.2. Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

8.2.8.3.7.10.1.2.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Other relevant national/regional requirements
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Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum activities
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.7.10.1.2.2. Relevant usual farming practices

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.
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8.2.8.3.8. 10.1.4 Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην 
καλλιέργεια της Μπανάνας
Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.8.1. Description of the type of operation
Η καλλιεργούμενη έκταση με μπανάνες στην Κύπρο, καταλαμβάνει μια πολύ μικρή 
έκταση η οποία ανέρχεται περίπου στα 235 εκτάρια, ενώ ο αριθμός των 
μπανανοπαραγωγών είναι 253 (ΚΟΑΠ, 2012). Το 99% των μπανανοφυτειών της 
Κύπρου εντοπίζονται στην δυτική παράκτια περιοχή της Επαρχίας Πάφου, κυρίως 
στα χωριά Πέγεια και Κισσόνεργα και μικρότερες εκτάσεις σε γειτονικές κοινότητες.
Ο τομέας της μπανανοκαλλιέργειας στην Κύπρο είναι ιδιαίτερης σημασίας, αφού η 
Κύπρος αποτελεί μια από τις ελάχιστες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου 
μπορούν να καλλιεργηθούν μπανάνες σε εμπορική βάση. Λόγω των γεωργικών 
πρακτικών που εφαρμόζονται στην μπανανοκαλλιέργεια στην Κύπρο, η καλλιέργεια 
 διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού 
περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή καλλιέργειας ενώ αποτελούν σημείο 
αναφοράς για την περιοχή στην οποία βρίσκονται, αφού αποτελούν χαρακτηριστικό 
κομμάτι του φυσικού τοπίου, προσδίδοντας στην περιοχή μεγάλες εκτάσεις 
πρασίνου, καθώς και ένα τροπικό χαρακτήρα, ο οποίος έχει ταυτιστεί με τη 
συγκεκριμένη περιοχή.
Το Καθεστώς αφορά την διατήρηση των περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών 
πρακτικών στην καλλιέργεια της μπανάνας, οι οποίες περιλαμβάνουν την αφαίρεση 
των παλιών φύλλων των δέντρων καθώς και ολόκληρων των δέντρων της 
προηγούμενης χρονιάς και την εναπόθεση των φυτικών αυτών μερών στο έδαφος, 
μεταξύ των γραμμών της φυτείας. Με την πρακτική αυτή επιτυγχάνεται ο επαρκής 
αερισμός και φωτισμός της φυτείας, με αποτέλεσμα την αποτροπή δημιουργίας 
συνθηκών που ευνοούν την ανάπτυξη εχθρών και ασθενειών και κατά συνέπεια την 
αποφυγή χρήσης χημικών σκευασμάτων για αντιμετώπισή τους. Με την εναπόθεση 
των φυτικών υπολειμμάτων στο έδαφος, επιτυγχάνεται επίσης ο εμπλουτισμός του 
εδάφους με οργανική ουσία βελτιώνοντας έτσι τη δομή και τη γονιμότητα του, ενώ 
μειώνονται παράλληλα και οι απώλειες της εδαφικής υγρασίας λόγω εξάτμισης 
εξοικονομώντας έτσι το διαθέσιμο νερό άρδευσης.
Η διατήρηση των μπανανοφυτειών συμβάλλει στη συγκράτηση της έντονης 
οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης που παρατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή 
τα τελευταία χρόνια, η οποία επηρεάζει αρνητικά τη βιοποικιλότητα και το 
περιβάλλον γενικότερα, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι έχει παρατηρηθεί έντονη 
συρρίκνωση της καλλιέργειας λόγω της έντονης τουριστικής ανάπτυξης που 
παρατηρείται στη περιοχή. Οι πιέσεις που ασκούνται στην περιοχή για αλλαγή στην 
χρήση γης είναι μεγάλες, καθώς λόγω ανάπτυξης τουριστικών καταλυμάτων και 
υποδομών η αξία της γης για σκοπούς τουριστική ανάπτυξης έχει πολλαπλασιαστεί, 
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δελεάζοντας τους υφιστάμενους ιδιοκτήτες γης.
Παράλληλα, οι φυτείες μπανανών αποτελούν σημαντικό βιότοπο φωλεοποίησης, 
τροφοληψίας και αναπαραγωγής αρκετών ειδών ερπετοπανίδας, εντομοπανίδας 
αλλά και πτηνοπανίδας.. Χαρακτηριστικό είδος πτηνοπανίδας που απαντάται στην 
περιοχή είναι η Φραγκολίνα (Francolinus francolinus). Το είδος εντοπίζεται σε 
συγκεκριμένους βιότοπους, όπως παραθαλάσσιες κοιλάδες και κοιλάδες ποταμών. 
Τρέφεται κατά την καλοκαιρινή περίοδο με έντομα και προνύμφες εντόμων ενώ κατά 
την περίοδο του χειμώνα με φρέσκους βλαστούς, σπόρους και φρούτα. Κατά την 
περίοδο φωλεοποίησης (Απρίλιος – Ιούνιος), φτιάχνει τις φωλιές του σε θαμνώδη 
βλάστηση. Η διατήρηση των εκτάσεων μπανανοκαλλιέργειας με την εφαρμογή των 
υφιστάμενων γεωργικών πρακτικών, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 
διατήρηση των πληθυσμών του είδους. Η απουσία χρήσης χημικών 
φυτοπροστατευτικών παρασκευασμάτων σε συνδυασμό με τις εκτατικές γεωργικές 
πρακτικές που εφαρμόζονται, συμβάλλουν θετικά στην εύρωστη ανάπτυξη και 
διαβίωση της φραγκολίνας καθώς και της λοιπής πανίδας της περιοχής καθώς δεν 
επηρεάζουν την ισορροπημένη λειτουργία των αγροοικοσυστημάτων, συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα στην αυξημένη παραγωγή τροφής τόσο εντός όσο και περιμετρικά των 
αγροτεμαχίων.
Η μπανανοκαλλιέργεια εκ φύσεως, προσβάλλεται από πολύ μικρό αριθμό εχθρών 
και ασθενειών. Επιπλέον, με την υιοθέτηση από τους παραγωγούς συγκεκριμένων 
καλλιεργητικών πρακτικών, η παραγωγή των μπανανών μπορεί να επιτυγχάνεται 
χωρίς τη χρήση χημικών παρασιτοκτόνων και την ελάχιστη χρήση ζιζανιοκτόνων. Οι 
καλλιεργητικές αυτές πρακτικές περιλαμβάνουν την αφαίρεση των παλιών φύλλων 
των δέντρων, καθώς και ολόκληρων των δέντρων της προηγούμενης χρονιάς και την 
εναπόθεση των φυτικών αυτών μερών στο έδαφος μεταξύ των γραμμών της 
φυτείας. Με την πρακτική αυτή επιτυγχάνεται ο επαρκής αερισμός και φωτισμός 
της φυτείας, με αποτέλεσμα την αποτροπή δημιουργίας συνθηκών που να ευνοούν 
την ανάπτυξη εχθρών και ασθενειών και κατά συνέπεια την αποφυγή χρήσης 
χημικών σκευασμάτων για αντιμετώπιση τους.
Επιπρόσθετα, με την εναπόθεση των φυτικών υπολειμμάτων στο έδαφος, 
επιτυγχάνεται ο εμπλουτισμός του εδάφους με οργανική ουσία βελτιώνοντας έτσι τη 
δομή και τη γονιμότητα του, μειώνονται οι απώλειες της εδαφικής υγρασίας λόγω 
εξάτμισης εξοικονομώντας έτσι το διαθέσιμο νερό άρδευσης, ενώ αποτρέπεται κατά 
μεγάλο βαθμό η βλάστηση ζιζανίων, αποφεύγοντας έτσι την εκτεταμένη χρήση 
ζιζανιοκτόνων. Αυξημένη ποσότητα οργανικής ουσίας έχει επίσης ως αποτέλεσμα 
το σχηματισμό σταθερότερων συσσωματωμάτων στο έδαφος, μειώνοντας με αυτό 
τον τρόπο τη διάβρωση του.
Ακόμα, μειώνεται σημαντικά η ανταλλαγή αερίων μεταξύ των πόρων του εδάφους 
και της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι εκπομπές οξειδίων του 
αζώτου που σχηματίζονται κατά την διαδικασία της νιτροποίησης. Επίσης, η 
οργανική ουσία βελτιώνει την εναλλακτική ικανότητα (C.EC) του εδάφους, η οποία 
εκφράζει την ικανότητα που έχει το έδαφος στο να συγκρατεί τα διάφορα θρεπτικά 
στοιχεία σε αφομοιώσιμη μορφή. Τέλος, η οργανική ουσία σε συνδυασμό με την μη 
χρήση χημικών φυτοπροστατευτικών προσφέρει το οργανικό υπόστρωμα για την 
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ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό και επικράτηση ωφέλιμων μικροοργανισμών. 
Αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι η αποσύνθεση και απελευθέρωση των 
διάφορων θρεπτικών στοιχείων και ο εμπλουτισμός του εδάφους σε στοιχεία που 
εύκολα μπορούν να προσληφθούν από τα δέντρα.      
Η αποφυγή χρήσης εντομοκτόνων και μυκητοκτόνων, καθώς και η πολύ 
περιορισμένη χρήση ζιζανιοκτόνων, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη 
διατήρηση της ποικιλότητας των ωφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους 
βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα και τη λειτουργικότητα του, ενώ  μειώνεται στο 
ελάχιστο ο κίνδυνος ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων από την 
έκπλυση των ουσιών αυτών.
Επιπρόσθετα, λόγω της ελάχιστης χρήσης αγροχημικών (παρασιτοκτόνα, 
ζιζανιοκτόνα) και της απουσίας χρήσης γεωργικών μηχανημάτων, επιτυγχάνεται 
θετικό ισοζύγιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι, η 
χρήση γης στη γεωργία και η γεωργικές πρακτικές συνεισφέρουν στο 20% των 
παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (Διακυβερνητική Επιτροπή για την 
Αλλαγή του Κλίματος IPCC, 2001) και αερίων θερμοκηπίου. Οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα χωρίζονται σε πρωτογενείς (πχ καλλιέργεια εδάφους, άρδευση, 
εφαρμογή φυτοπροστατευτικών και συγκομιδή και μεταφορά προϊόντων), 
δευτερογενείς (παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά λιπασμάτων και αγροχημικών) 
και τριτογενείς (απόκτηση πρώτων υλών και κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων 
και κατασκευών). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, η δευτερογενής έκλυση CO2 από τη 
βιομηχανία ζιζανιοκτόνων, εκπεφρασμένης σε κιλά ισοδύναμου άνθρακα (Carbon 
Equivalent CA - Lal, R., 2004) κυμαίνεται σε ένα εύρος 1.7 – 12,6 kg CE/Kg δραστικής 
ουσίας με μέση τιμή τα 6,3 kg CE/Kg δραστικής ουσίας.
Οι υποχρεώσεις του δικαιούχου αφορούν:

1. Διατήρηση της περιβαλλοντικά φιλικής πρακτικής, η οποία αφορά την 
αφαίρεση των φυτών της φυτείας της προηγούμενης χρονιάς, των παλιών 
φύλλων των φυτών της υφιστάμενης φυτείας και εναπόθεση των φυτικών 
υπολειμμάτων που προκύπτουν από τις άλλες δράσεις, στο έδαφος μεταξύ 
των γραμμών. Είναι σημαντική η περιβαλλοντική συμβολή της καλλιέργειας, η 
οποία δέχεται συρρίκνωση λόγω τουριστικής ανάπτυξης.

2. Τήρηση αρχείου γεωργού  όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το καθεστώς, 
δραστηριότητες του γεωργού (δεσμευτική δράση χωρίς κάλυψη κόστους).

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν δέσμευση για πέντε έτη με δυνατότητα ετήσιας 
ανανέωσης της δέσμευσης.
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καθεστώς αναμένεται να συμβάλουν 
θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος συγκεκριμένα:

• στην μείωση χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσιών και ανόργανων λιπασμάτων 
(Δράση 1),

• προστασία βιοποικιλότητας και κυρίως οργανισμών μη στόχων (Δράση 1).
Το καθεστώς αναμένεται να έχει θετική συμβολή στις ακόλουθες προτεραιότητες του 
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ΠΑΑ 2014-2020:
• 4α (Δράση 1)
• 4β (Δράση 1)

8.2.8.3.8.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και θα παρέχεται με κριτήριο την 
επιλέξιμη έκταση, νοουμένου ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα συμπληρώνονται 
επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι ο οποίοι επιβεβαιώνουν την τήρηση των όρων και 
προϋποθέσεων του καθεστώτος.  

8.2.8.3.8.3. Links to other legislation
Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις άμεσες πληρωμές, και ιδιαίτερα το άρθρο 4 (γ) (ii) 
και (γ)(iii), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

8.2.8.3.8.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που αναλαμβάνουν να τηρούν 
τις υποχρεώσεις του καθεστώτος.

8.2.8.3.8.5. Eligible costs
Επιλέξιμες δαπάνες είναι το κόστος για την διατήρηση των φιλικών προς το 
περιβάλλον, υφιστάμενων γεωργικών πρακτικών. 
Συγκεκριμένα, επιλέξιμη δράση είναι η διατήρηση των περιβαλλοντικά φιλικών 
γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της μπανάνας. Περιλαμβάνουν

• την αφαίρεση των δέντρων της φυτείας της προηγούμενης χρονιάς
• την αφαίρεση με κλάδεμα των παλιών φύλλων των δένδρων της υφιστάμενης 

φυτείας και
• την εναπόθεση αυτών των φυτικών υπολειμμάτων στο έδαφος μεταξύ των 

γραμμών.
Η δράση αυτή πραγματοποιείται από τους γεωργούς κάθε χρόνο κατά τους μήνες 
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Απρίλιο / Μάιο.
 
Η διατήρηση επωφελών γεωργικών πρακτικών για το περιβάλλον μπορεί να 
επιδοτηθεί μέσα από το Μέτρο 10 σύμφωνα με το έγγραφο "Technical Elements of 
Agri-environment-climate measure in the programming period 2014-2020" σελ. 5, 
σημείο 3.2.1, δεύτερη παράγραφος:  ¨AECMs can support not only environmentally 
beneficial improvements to farming practise but alsothe maintenance of existing 
beneficial practises where these are otherwise likely to be abandoned".

8.2.8.3.8.6. Eligibility conditions
Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση για την καλλιέργεια της μπανάνας είναι 
0,1 εκτάριο.
 

8.2.8.3.8.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Το Καθεστώς θα εφαρμοστεί σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην οποία ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από  το Κράτος. Σε περίπτωση που 
οι συνολικές απαιτούμενες δαπάνες για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων 
υπερβαίνουν τις συνολικές διαθέσιμες δαπάνες του Μέτρου, η Διαχειριστική Αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής κριτηρίων μοριοδότησης με βασικό κριτήριο τη 
μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών ωφελειών.

8.2.8.3.8.8. (Applicable) amounts and support rates
Για την διατήρηση των πιο κάτω περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών 
στην καλλιέργεια της μπανάνας,

• αφαίρεση των δέντρων της φυτείας της προηγούμενης χρονιάς
• αφαίρεση με κλάδεμα των παλιών φύλλων των δένδρων της υφιστάμενης 

φυτείας και
• εναπόθεση αυτών των φυτικών υπολειμμάτων στο έδαφος μεταξύ των 

γραμμών
θα παρέχεται ετήσια ενίσχυση 800 Ευρώ/ εκτάριο για συνολική έκταση 235 εκταρίων 
(188.000 ευρώ ετησίως)
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8.2.8.3.8.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.8.3.8.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμός Πληρωμών) μελέτησαν και 
αξιολόγησαν την απόδοση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών που 
αφορούσαν την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Κάποιοι κίνδυνοι οι οποίοι ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εφαρμογή  
αναφέρονται στη συνέχεια: 
- Ένας σοβαρός κίνδυνος που παρουσιάστηκε επανειλημμένα κατά την προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο ήταν η μη ορθή δήλωση των εκτάσεων με βάση τη βάση 
δεδομένων Land Parcel Information System (LPIS) του ΚΟΑΠ. Η μη ορθή δήλωση από 
μέρους των αιτητών της έκτασης οφειλόταν στην ελλειπή πληροφόρηση και 
εκπαίδευση.
- Εντοπίζονται κίνδυνοι που προέρχονται από τη συμπεριφορά των ίδιων των 
αιτητών π.χ. ψευδείς  δηλώσεις που αφορούν τη διαχείριση των τεμαχίων, την 
καλλιεργούμενη έκταση κ.τ.λ. καθώς πλημμελή τήρηση των δεσμεύσεων.
- Επιπρόσθετα, το παρόν καθεστώς εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην καλλιέργεια 
της μπανάνας και πιθανόν οι αιτητές να μην έχουν πλήρως κατανοήσει τις 
υποχρεώσεις τους.

8.2.8.3.8.9.2. Mitigating actions
Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την μείωση του ποσοστού 
σφάλματος αποφασίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:
- για την επίλυση του προβλήματος της μη ορθής δήλωσης τεμαχίων αποφασίστηκε 
όπως εφαρμοστεί σύστημα πιο ολοκληρωμένης πληροφόρησης των αιτητών η 
οποία θα γίνεται σύμφωνα με τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία της βάσης 
δεδομένων LPIS του Οργανισμού Πληρωμών. Επιπλέον, λόγω της πλήρους 
αυτοματοποίησης του συστήματος υποβολής αιτήσεων η πληροφόρηση αυτή είναι 
ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη για όλους τους χρήστες. Περαιτέρω οι αιτητές μπορούν 
να απευθυνθούν στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ για να λάβουν καθοδήγησης σε 
περίπτωση που επιθυμούν.
- για διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να γίνει ενδελεχής ενημέρωση και 
πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα κριτήρια του Καθεστώτος. 
 Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην προσπάθεια να γίνουν απόλυτα 
κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή των αιτητών στο 
καθεστώς καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.
- βελτίωση του λογισμικού συστήματος υποβολής αιτήσεων στοχεύοντας στην 
μείωση των σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή των 
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αιτήσεων.
- τήρηση αρχείου γεωργού σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν τις 
γεωργικές πρακτικές οι οποίες προβλέπονται από το συγκεκριμένο μέτρο 
(δεσμευτική δράση χωρίς κάλυψη κόστους).

8.2.8.3.8.9.3. Overall assessment of the measure
Μετά από ενδελεχή μελέτη του μέτρου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών, επιβεβαιώνεται ότι όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται 
είναι πλήρως ελέγξιμες και επαληθεύσιμες.

Οι υποχρεώσεις των γεωργών, οι  συνήθεις πρακτικές, η βάση εκκίνησης καθώς και 
ο τρόπος έλεγχος της εφαρμογής των υποχρεώσεων, περιγράφονται στη συνέχεια:

1. Διατήρηση της περιβαλλοντικά φιλικής πρακτικής, η οποία αφορά την 
αφαίρεση των φυτών της φυτείας της προηγούμενης χρονιάς, των παλιών 
φύλλων των φυτών της υφιστάμενης φυτείας και εναπόθεση των φυτικών 
υπολειμμάτων που προκύπτουν από τις άλλες δράσεις, στο έδαφος μεταξύ 
των γραμμών. Είναι σημαντική η περιβαλλοντική συμβολή της καλλιέργειας, η 
οποία δέχεται συρρίκνωση λόγω τουριστικής ανάπτυξης.

Βέλτιστη περίοδος ελέγχου θεωρείται μεταξύ Μαΐου - Ιουνίου, κάθε έτους
2. Τήρηση αρχείου γεωργού όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το καθεστώς, 
δραστηριότητες του γεωργού.

Συνήθης πρακτική είναι η τήρηση αρχείου γεωργού μόνο για τις παραμέτρους που 
απαιτούνται, στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, για τον Πυλώνα Ι της ΚΑΠ.
Ελέγχεται μαζί με τον επιτόπιο έλεγχο

8.2.8.3.8.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.8.9.4.1. Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της 
Μπανάνας

8.2.8.3.8.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.
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8.2.8.3.8.10. Information specific to the operation
Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the 
relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation 
(EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria 
and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation 
(EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum 
requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good 
Practice introduced under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable 
Zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements 
for plant protection products use must include, inter alia, general principles for 
integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the European 
Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and 
meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application 
machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as 
established by national legislation
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources 
under threat of genetic erosion
Δεν εφαρμόζεται.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters 
including the description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of 
Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of 
commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income 
foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 
1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and 
the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion 
method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Οι υπολογισμοί έγιναν με την μέθοδο του Μερικού Προϋπολογισμού. Για τους 
σκοπούς των υπολογισμών, έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από το Norm Input – 
Output του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το 2011, όπου αυτό ήταν δυνατό. Τον 
υπολογισμό του κόστους των δράσεων, ακολούθησε έλεγχος για σκοπούς 
επαλήθευσης και επιβεβαίωσης από το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου 
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Κύπρου. Η ανάλυση των υπολογισμών παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ.

8.2.8.3.8.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.8.10.1.1. Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της 
Μπανάνας

8.2.8.3.8.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Other relevant national/regional requirements
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum activities
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.8.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.
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8.2.8.3.9. 10.1.5 Μείωση απαιτήσεων νερού άρδευσης σε επίπεδο υδροφορέα
Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.9.1. Description of the type of operation
Το καθεστώς στοχεύει στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των υδροφορέων, οι 
οποίοι στα πλαίσια του  Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού 
αξιολογήθηκαν σε κακή κατάσταση. Αυτό θα επιτευχθεί με την μείωση των πιέσεων 
που ασκούνται στους υπόγειους υδροφορείς λόγω μείωσης των αναγκών σε νερό, 
από γεωργικές δραστηριότητες.
Α. Μείωση εκτάσεων με υδροβόρες δενδρώδεις καλλιέργειες
Το καθεστώς αποσκοπεί στη μείωση των συνολικών εκτάσεων με υδροβόρες 
δενδρώδεις καλλιέργειες, προωθώντας καλλιέργειες με χαμηλές αρδευτικές ανάγκες. 
Συγκεκριμένα, προνοείται η αντικατάσταση αρδευόμενων εκτάσεων με εσπεριδοειδή 
τα οποία βρίσκονται στο παραγωγικό τους στάδιο, με συγκεκριμένες καλλιέργειες 
που έχουν χαμηλότερες υδατικές ανάγκες στις κοινότητες που εμπίπτουν εντός των 
υδροφορέων Πόλεως Χρυσοχούς και Δυτικής Μεσαορίας.
Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για τον γεωργό στα πλαίσια καθεστώτος είναι:

1. Εκρίζωση εσπεριδοειδών που είναι στο παραγωγικό τους στάδιο. Τα τεμάχια 
πρέπει να αρδεύονται αποκλειστικά από αδειούχες γεωτρήσεις.

2. Φύτευση νέων καλλιεργειών με φυτείες ελιάς ή χαρουπιάς ή φραγκοσυκιάς ή 
άλλων καλλιεργειών που θα καθορίζονται κατά την προκήρυξη.

3. Ύπαρξη υδρομετρητή στο αγροτεμάχιο.
4. Έλεγχος της ποσότητας νερού που έχει καταναλωθεί στο αγροτεμάχιο. Στην 

περίπτωση της Ελιάς, Χαρουπιάς, η ποσότητα νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 4300κ.μ./εκτάριο ενώ τις φραγκοσυκιές τα 3000 κ.μ. νερού/ εκτάριο. Για 
νέες καλλιέργειες που θα καθορίζονται κατά την προκήρυξη, θα καθορίζεται 
και η μέγιστη ποσότητα νερού κατά την προκήρυξη.

5. Τήρηση αρχείου γεωργού όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το καθεστώς, 
δραστηριότητες του γεωργού.

6. Χρήση βελτιωμένου συστήματος άρδευσης, με μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση 
νερού σύμφωνα με το είδος της καλλιέργειας, σε περίπτωση που η νέα 
καλλιέργεια θα είναι αρδεύσιμη. Συγκεκριμένα, 

o Για την καλλιέργεια της ελιάς και χαρουπιάς, οι καλλιεργητές μπορούν 
να εφαρμόζουν βελτιωμένα συστήματα άρδευσης με σταγόνες ή 
εκτοξευτήρες.

o Για την καλλιέργεια της φραγκοσυκιάς, οι καλλιεργητές μπορούν να 
εφαρμόζουν βελτιωμένα συστήματα άρδευσης με σταγόνες.

Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενες ανάγκες σε άρδευση για τις καλλιέργειες 
εσπεριδοειδών ανέρχονται σε περίπου 8500κ.μ./εκτάριο/ έτος. Συνεπώς στην 
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περίπτωση αντικατάστασης εσπεριδοειδών με:
1. χαρουπιές ή ελιές, η εξοικονόμηση νερού θα ανέρχεται περίπου στα 4000 
κ.μ./εκτάριο/ έτος.
2. φραγκοσυκιές,  η εξοικονόμηση νερού θα ανέρχεται περίπου στα 5000 
κ.μ./εκτάριο/ έτος.
Στόχος είναι όπως προστεθούν νέες επιλέξιμες καλλιέργειες (π.χ. πατάτες, άλλες 
δενδρώδεις) στα πλαίσια της 1ης τροποποίησης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αναλαμβάνουν δέσμευση για πέντε έτη με δυνατότητα 
ετήσιας ανανέωσης της δέσμευσης.
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καθεστώς αναμένεται να συμβάλουν 
θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος συγκεκριμένα στην μείωση των πιέσεων 
που ασκούνται στους υπόγειους υδροφορείς λόγω μείωσης των αναγκών σε νερό, 
από γεωργικές δραστηριότητες (Δράσεις 1-4, 6).
Το καθεστώς αναμένεται να έχει θετική συμβολή στις ακόλουθες προτεραιότητες του 
ΠΑΑ 2014-2020:

• 5α (Δράσεις 1-4, 6)
• 4β (Δράσεις 1-4, 6)

8.2.8.3.9.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και θα παρέχεται με κριτήριο την 
επιλέξιμη έκταση, νοουμένου ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα συμπληρώνονται 
επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι ο οποίοι επιβεβαιώνουν την τήρηση των όρων και 
προϋποθέσεων του καθεστώτος. 

8.2.8.3.9.3. Links to other legislation
Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις άμεσες πληρωμές, και ιδιαίτερα το άρθρο 4 (γ) (ii) 
και (γ)(iii), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Όλες οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Οδηγίες 128/2009 E.E,  2000/ 60 Ε.Ε 
και 91/ 676 Ε.Κ περιλαμβάνονται στο αρχείο με την βάση εκκίνησης, Παράρτημα ΙΙ 
του ΠΑΑ 2014-2020.



592

8.2.8.3.9.4. Beneficiaries
Α. Μείωση εκτάσεων με υδροβόρες δενδρώδεις καλλιέργειες
Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που 
αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις του καθεστώτος.

8.2.8.3.9.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το διαφυγόν εισόδημα που προκύπτει από την 
υλοποίηση των δράσεων που προβλέπει το Μέτρο.    
Α. Μείωση εκτάσεων με υδροβόρες δενδρώδεις καλλιέργειες
Διαφυγόν εισόδημα που προκύπτει λόγω χαμηλότερων εσόδων από την καλλιέργεια 
μιας εκ των νέων φυτειών που επιτρέπεται να καλλιεργηθούν στα πλαίσια του 
καθεστώτος, αντί της καλλιέργειας εσπεριδοειδών. Τα εσπεριδοειδή αποδίδουν 
μεγαλύτερο εισόδημα ανά εκτάριο, συγκριτικά με τις νέες καλλιέργειες.
Δεν καλύπτονται δαπάνες για αγορά φυτικού κεφαλαίου ή φύτευση νέων φυτειών.
Οι νέες καλλιέργειες που επιτρέπεται να εγκατασταθούν είναι οι καλλιέργειες ελιάς, 
χαρουπιάς και φραγκοσυκιάς.
Σε μεταγενέστερο στάδιο, δύναται να προστεθούν και νέες καλλιέργειες με 
τροποποίηση  του ΠΑΑ, οι οποίες θα έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την μειωμένη 
ανάγκη σε άρδευση.

8.2.8.3.9.6. Eligibility conditions
Α. Μείωση εκτάσεων με υδροβόρες δενδρώδεις καλλιέργειες
Επιλέξιμα για ένταξη στο καθεστώς είναι τα αγροτεμάχια που εμπίπτουν εντός 
των κοινοτήτων που περιλαμβάνονται στους υδροφορείς Πόλεως Χρυσοχούς και 
Δυτικής Μεσαορίας σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι 
σχετικοί χάρτες με τους Υδροφορείς, βρίσκονται στην Γενική Περιγραφή του Μ4 
(Χάρτης Α, Χάρτης Β, Χάρτης Γ - Αρδευτικό Έργο Νοτίου Αγωγού).

• Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι 0,1 εκτάρια
• Η ελάχιστη πυκνότητα των εσπεριδοειδών προς αντικατάσταση καθώς και 

των νέων καλλιεργειών, θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη.
• Ύπαρξη υδρομετρητή στο επιλέξιμο τεμάχιο, σε περίπτωση που η νέα 

καλλιέργεια θα είναι αρδεύσιμη.
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Επιλέξιμες Κοινότητες Ανά Υδροφορέα

8.2.8.3.9.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Σε περίπτωση που οι συνολικές απαιτούμενες δαπάνες για την ικανοποίηση όλων 
των αιτήσεων υπερβαίνουν τις συνολικές διαθέσιμες δαπάνες του Μέτρου, η 
Διαχειριστική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής κριτηρίων μοριοδότησης με 
βασικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών ωφελειών.
Οι ανάγκες που θα προκύψουν από το 2ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής 
Ποταμών καθώς επίσης και το μέγεθος της εξοικονόμησης νερού, θα λαμβάνονται 
υπόψη κατά την εφαρμογή των κριτηρίων μοριοδότησης..
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8.2.8.3.9.8. (Applicable) amounts and support rates
Α. Μείωση εκτάσεων με υδροβόρες δενδρώδεις καλλιέργειες
Το ύψος ενίσχυσης για την εφαρμογή των επιλέξιμων δράσεων ανέρχεται στα 400 
Ευρώ/εκτάριο.

8.2.8.3.9.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.8.3.9.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμός Πληρωμών) μελέτησαν και 
αξιολόγησαν την απόδοση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών που 
αφορούσαν την προγραμματική περίοσο 2017-2013. Κάποιοι κίνδυνοι οι οποίοι 
ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εφαρμογή  αναφέρονται στη συνέχεια: 
- Ένας σοβαρός κίνδυνος που παρουσιάστηκε επανειλημμένα κατά την προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο ήταν η μη ορθή δήλωση των εκτάσεων με βάση τη βάση 
δεδομένων Land Parcel Information System (LPIS) του ΚΟΑΠ. Η μη ορθή δήλωση από 
μέρους των αιτητών της εκτάσης οφειλόταν στην ελλειπή πληροφόρηση και 
εκαπίδευση.
- Εντοπίζονται κίνδυνοι που προέρχονται από τη συμπεριφορά των ίδιων των 
αιτητών π.χ. ψευδείς  δηλώσεις που αφορούν τη διαχείριση των τεμαχίων, την 
καλλιεργούμενη έκταση κ.τ.λ. καθώς πλημμελή τήρηση των δεσμεύσεων.
- Η ασάφεια στην περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας προκάλεσε δυσκολίες 
στους αιτητές όσο αφορά την δυνατότητα συμμετοχής στα μέτρα της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου.

8.2.8.3.9.9.2. Mitigating actions
Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την μείωση του ποσοστού 
σφάλματος αποφασίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:
- για την επίλυση του προβλήματος της μη ορθής δήλωσης τεμαχίων αποφασίστηκε 
όπως εφαρμοστεί σύστημα πιο ολοκληρωμένης πληροφόρησης των αιτητών η 
οποία θα γίνεται σύμφωνα με τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία της βάσης 
δεδομένων LPIS του Οργανισμού Πληρωμών. Επιπλέον, λόγω της πλήρους 
αυτοματοποίησης του συστήματος υποβολής αιτήσεων η πληροφόρηση αυτή είναι 
ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη για όλους τους χρήστες. Περαιτέρω οι αιτητές μπορούν 
να απευθυνθούν στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ για να λάβουν καθοδήγησης σε 
περίπτωση που επιθυμούν.
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- για διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να γίνει ενδελεχής ενημέρωση και 
πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα κριτήρια του Καθεστώτος. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην προσπάθεια να γίνουν απόλυτα 
κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή των αιτητών στο 
καθεστώς καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.
- βελτίωση του λογισμικού συστήματος υποβολής αιτήσεων στοχεύοντας στην 
μείωση των σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή των 
αιτήσεων.
- τήρηση αρχείου γεωργού σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν τις 
γεωργικές πρακτικές οι οποίες προβλέπονται από το συγκεκριμένο μέτρο.

8.2.8.3.9.9.3. Overall assessment of the measure
Μετά από ενδελεχή μελέτη του μέτρου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών, επιβεβαιώνεται ότι όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται 
είναι πλήρως ελέγξιμες και επαληθεύσιμες.

Οι υποχρεώσεις των γεωργών, οι  συνήθεις πρακτικές, η βάση εκκίνησης καθώς και 
ο τρόπος έλεγχος της εφαρμογής των υποχρεώσεων, περιγράφονται στη συνέχεια:

•  Εκρίζωση εσπεριδοειδών που είναι στο παραγωγικό τους στάδιο. Τα τεμάχια 
πρέπει να αρδεύονται αποκλειστικά από αδειούχες γεωτρήσεις.

Ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο 100% για την ένταξη στο μέτρο πριν την 
αντικατάσταση των εσπεριδοειδών. Βέλτιστη περίοδος ελέγχου θεωρείται 
μεταξύΜαϊου - Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Συνήθης πρακτική αποτελεί η καλλιέργεια εσπεριδοειδών.
 

• Φύτευση νέων καλλιεργειών με φυτείες ελιάς ή χαρουπιάς ή φραγκοσυκιάς ή 
άλλων καλλιεργειών που θα ενταχθούν με τροποποίηση του ΠΑΑ.

Ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο. Ο επιτόπιος έλεγχος για την εγκατάσταση νέας 
φυτείας, δεν έχει βέλτιστη περίοδο ελέγχου κάθε έτος. Θα ελέγχεται με επιτόπιο 
έλεγχο σε συνδυασμό με άλλα καθεστώτα που συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.
Συνήθης πρακτική αποτελεί η καλλιέργεια εσπεριδοειδών.
 

• Ύπαρξη υδρομετρητή στο αγροτεμάχιο.
Η ύπαρξη υδρομετρητή θα ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο, δεν έχει βέλτιστη περίοδο 
ελέγχου κάθε έτος. Θα ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο σε συνδυασμό με άλλα 
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καθεστώτα που συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.
Συνήθης πρακτική αποτελεί η μη ύπαρξη υδρομετρητή.
 

• Έλεγχος της ποσότητας νερού που έχει καταναλωθεί στο αγροτεμάχιο. Στην 
περίπτωση της Ελιάς, Χαρουπιάς, η ποσότητα νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 4300κ.μ./εκτάριο ενώ στις καλλιέργειες φραγκοσυκιάς τα 3000 κ.μ. νερού/ 
εκτάριο. Για νέες καλλιέργειες που θα καθορίζονται κατά την προκήρυξη, θα 
καθορίζεται και η μέγιστη ποσότητα νερού κατά την προκήρυξη.

Βέλτιστη περίοδος επιτόπιου ελέγχου θεωρείται ο μήνας Οκτώβριος κάθε έτους για 
έλεγχο της ετήσιας κατανάλωσης ύδατος. Εξαίρεση αποτελεί το πρώτο έτος όπου 
πρέπει να γίνει επιπλέον έλεγχος της ένδειξης του μετρητή, κατά την εγκατάσταση 
του.
Συνήθης πρακτική είναι η μεγάλη κατανάλωση νερού/εκτάριο (περίπου 8000κ.μ.)
 

• Τήρηση αρχείου γεωργού όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το καθεστώς, 
δραστηριότητες του γεωργού.

Ελέγχεται μαζί με τον επιτόπιο έλεγχο.
Συνήθης πρακτική είναι η τήρηση αρχείου γεωργού μόνο για τις παραμέτρους που 
απαιτούνται, στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, για τον Πυλώνα Ι της ΚΑΠ.

8.2.8.3.9.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.9.9.4.1. Μείωση απαιτήσεων νερού άρδευσης σε επίπεδο υδροφορέα

8.2.8.3.9.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.9.10. Information specific to the operation
Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the 
relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation 
(EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria 
and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation 
(EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum 
requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law
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Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good 
Practice introduced under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable 
Zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements 
for plant protection products use must include, inter alia, general principles for 
integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the European 
Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and 
meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application 
machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as 
established by national legislation
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources 
under threat of genetic erosion
Δεν εφαρμόζεται

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters 
including the description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of 
Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of 
commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income 
foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 
1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and 
the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion 
method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Οι υπολογισμοί έγιναν με την μέθοδο του Μερικού Προϋπολογισμού. Για τους 
σκοπούς των υπολογισμών, έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από το Norm Input – 
Output του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το 2011, όπου αυτό ήταν δυνατό. Τον 
υπολογισμό του κόστους των δράσεων, ακολούθησε έλεγχος για σκοπούς 
επαλήθευσης και επιβεβαίωσης από το Ινστιτούτο Κύπρου.. Η ανάλυση των 
υπολογισμών παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ.
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8.2.8.3.9.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.9.10.1.1. Μείωση απαιτήσεων νερού άρδευσης σε επίπεδο υδροφορέα

8.2.8.3.9.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Other relevant national/regional requirements
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum activities
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.9.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.
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8.2.8.3.10. 10.1.6 Προστασία Φυσικής Βλάστησης και Χαρακτηριστικών του Τοπίου, για 
σκοπούς  βιοποικιλότητας και μείωσης της διάβρωσης
Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.10.1. Description of the type of operation
Το Καθεστώς αφορά την εφαρμογή συγκεκριμένων γεωργικών πρακτικών σε 
εκτάσεις γης που είναι δυνητικά επιλέξιμες για το Καθεστώς Ενιαίας 
Στρεμματικής Ενίσχυσης.
Οι επιλέξιμες εκτάσεις αυτές πρέπει να εφάπτονται αγροτεμαχίων με πολυετείς 
καλλιέργειες, να μην περιλαμβάνουν κατασκευές από μη συμβατικά υλικά (π.χ. 
αποθήκες, κατασκευές από μπετόν) και χαρακτηρίζονται από φυσική βλάστηση 
και χαρακτηριστικά του τοπίου όπως αυτοφυείς θάμνοι και δένδρα, ξερολιθιές, 
λιθοδομές, λαγούμια και πηγάδια.

Η μέγιστη επιλέξιμη έκταση που μπορεί να ενταχθεί στο καθεστώς ανά αιτητή, 
ανέρχεται στο 10% της συνολικής έκτασης των καλλιεργειών οι οποίες 
περιγράφονται στους όρους επιλεξιμότητας του παρόντος καθεστώτος, οι οποίες 
και μπορούν να επιδοτηθούν από το Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης.
Ο μικροτεμαχισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχει οδηγήσει σε κάλυψη 
μεγάλων εκτάσεων με πρανή, τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν και ξερολιθιές ως 
φυσικά σύνορα μεταξύ γειτονικών αγροτεμαχίων. Η μη περίληψη τους ως 
επιλέξιμη έκταση για επιδότηση στα πλαίσια του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ έχει 
προκαλέσει μια τάση αποψίλωσης και ισοπέδωσης των εκτάσεων που 
εφάπτονται των αγροτεμαχίων.
Οι επιπτώσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αποψίλωσης των λωρίδων 
φυσικής βλάστησης (δένδρα, θάμνοι, ποώδης βλάστηση) αλλά και της 
καταστροφής χαρακτηριστικών του τοπίου (λιθοδομές, ξερολιθιές, νεραύλακα)  για 
σκοπούς επέκτασης της καλλιεργούμενης έκτασης, είναι άμεσες όσον αφορά την 
διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας και αντιμετώπιση της διάβρωσης 
σε φυσικά/ ημιφυσικά οικοσυστήματα.
Συγκεκριμένα, επηρεάζονται αρκετά είδη πανίδας λόγω καταστροφής σημείων 
κάλυψης και φωλεοποίησης, τροφοληψίας και υδροληψίας (π.χ. δένδρα, θάμνοι, 
σχισμές ξερολιθιών). Αρκετά είδη πανίδας όπως μικρά πουλιά, ερπετά αλλά και 
έντομα εκμεταλλεύονται τα μικροενδιαιτήματα που σχηματίζονται σε αυτές τις 
λωρίδες περιμετρικά των τεμαχίων, για αναζήτηση καταφυγίου, τροφής, νερού, 
εναπόθεση και εκκόλαψη αυγών, μεγάλωμα νεοσσών κ.τ.λ..
Επίσης, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων λόγω 
μικροτεμαχισμού και για σκοπούς ελέγχου της ανεπιθύμητης βλάστησης, έχει 
παρατηρηθεί υποβάθμιση της αυτοφυούς βλάστησης (παλλούρες, σχοινιές, 
μοσφιλιές, κτλ) και μείωση της αφθονίας σε πληθυσμούς ενδημικών ειδών. Ως 
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αποτέλεσμα της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων αυτών, είναι η δημιουργία 
κενούστον οικολογικό θώκο, δίνοντας ευκαιρία εξάπλωσης σε ξενικά εισβλητικά 
είδη όπως π.χ. η ακακία και η ψευδοακακία.
Επιπλέον, η μη συντήρηση και διατήρηση των ξερολιθιών και λιθοδομών στις 
εκτάσεις αυτές, έχει ως συνέπεια την μειωμένη λειτουργικότητα των δομών αυτών 
για σκοπούς αποστράγγισης των εδαφών αλλά και για περιορισμό της 
διάβρωσης.
Οι συμμετέχοντες στο μέτρο θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. καρατόμηση και απομάκρυνση ξενικών και εισβλητικών δένδρων και θάμνων 
από την επιλέξιμη έκταση που εφάπτεται των αγροτεμαχίων, κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου (π.χ. ακακία - Acacia salina, ψευδοακακία 
- Robinia pseudoacacia)

2. διαχείριση με σκοπό την διατήρηση των  υφιστάμενων αυτοφυών δένδρων 
και θάμνων της περιοχής και φύτευση νέων στην επιλέξιμη έκταση που 
εφάπτεται των αγροτεμαχίων σύμφωνα με τον κατάλογο δένδρων και 
θάμνων που έχει ετοιμασθεί από το Τμήμα Δασών, ο οποίος ακολουθεί στη 
συνέχεια. Με την ολοκλήρωση της φύτευσης νέων δένδρων και θάμνων, αυτά 
θα πρέπει να αρδευθούν τουλάχιστον μία φορά. Κάθε 1 ha επιλέξιμης 
έκτασης θα πρέπει να υπάρχουν και να διατηρούνται 100 δένδρα ή/ και 
 θάμνοι της αυτοφυούς βλάστησης της περιοχής.

3. διατήρηση ξερολιθιών, λιθοδομών, λαγουμιών και πηγαδιών σε καλή και 
λειτουργική κατάσταση χωρίς την χρήση συνδετικών ουσιών  στην επιλέξιμη 
έκταση που εφάπτεται των αγροτεμαχίων (διατήρηση της δομής και της 
συνεκτικότητας, διατήρηση σε καλή κατάσταση των ανοιγμάτων των 
λαγουμιών και των στομίων των πηγαδιών, τα στόμια πηγαδιών και τα 
ανοίγματα των λαγουμιών πρέπει να διατηρούνται ανοικτά για σκοπούς 
βιοποικιλότητας). H συντήρηση πρέπει να γίνεται με τον παραδοσιακό 
τρόπο. Πρέπει να διατηρείται η συνεκτικότητα και η σταθερότητα. Θα 
πρέπει ο γεωργός να πραγματοποιεί επιδιορθώσεις μικρής κλίμακας όπως 
π.χ. επανατοποθέτηση λίθων οι οποίοι έχουν μετακινηθεί λόγω έντονων 
βροχοπτώσεων. Τονίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση σκυροδέματος ή άλλων 
συνδετικών ουσιών για σκοπούς σταθεροποίησης της κατασκευής

4. Τήρηση αρχείου γεωργού όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το καθεστώς, 
δραστηριότητες του γεωργού. 

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν δέσμευση για πέντε έτη με δυνατότητα ετήσιας 
ανανέωσης της δέσμευσης.
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καθεστώς αναμένεται να συμβάλουν 
θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος συγκεκριμένα:

• προστασία βιοποικιλότητας (Δράσεις 1 και 2)
• προστασία χαρακτηριστικών του τοπίου (Δράση 3).

Το καθεστώς αναμένεται να έχει θετική συμβολή στις προτεραιότητες 4α και 4γ 
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(Δράσεις 1,2 και 3) του ΠΑΑ 2014-2020.

Κατάλογος αυτοφυών δένδρων και θάμνων - Τμ. Δασών
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8.2.8.3.10.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και θα παρέχεται με κριτήριο την 
επιλέξιμη έκταση, νοουμένου ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα συμπληρώνονται 
επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι οι οποίοι επιβεβαιώνουν την τήρηση των όρων και 
προϋποθέσεων του καθεστώτος.

8.2.8.3.10.3. Links to other legislation
Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις άμεσες πληρωμές, και ιδιαίτερα το άρθρο 4 (γ) (ii) 
και (γ) (iii), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Διάταγμα Κ.Δ.Π 196/2014, με βάση το άρθρο 40 του περί Ρύθμισης Οδών και 
Οικοδομών Νόμο.

8.2.8.3.10.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

8.2.8.3.10.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την 
υλοποίηση των δράσεων που προβλέπει το καθεστώς και συγκεκριμένα  την:

1. απομάκρυνση ξενικών και εισβλητικών ειδών από την εν λόγω έκταση κατά 
την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου. Ο καλλιεργητής προβαίνει σε φυσικό 
έλεγχο της βλάστησης στην εν λόγω περιοχή μια φορά ανά έτος. Σε 
περίπτωση εντοπισμού συγκεκριμένων εισβλητικών ειδών, θα πρέπει να 
προχωρήσει στην αφαίρεση και απομάκρυνση τους με μηχανικό τρόπο. Δεν 
επιτρέπεται η χρήση χημικών ζιζανιοκτόνων για την καταπολέμηση τους. 

2. διατήρηση υφιστάμενων αυτοφυών δένδρων και θάμνων. Κάθε εκτάριο θα 
πρέπει να υπάρχουν και να διατηρούνται 100 δένδρα ή/ και  θάμνοι της 
αυτοφυούς βλάστησης σύμφωνα με τον κατάλογο δένδρων και θάμνων που 
έχει ετοιμασθεί από το Τμήμα Δασών, ο οποίος ακολουθεί. Σε περίπτωση που 
κάποια από τα δένδρα ή θάμνους ξεραθούν κατά τη διάρκεια της δέσμευσης, 
θα πρέπει να αντικαθίστανται εντός του ίδιου έτους. Η αγορά και φύτευση 
αυτοφυών δέντρων και θάμνων της περιοχής στα πλαίσια του καθεστώτος 
10.1.6,  είναι επιλέξιμη στα πλαίσια του Καθεστώτος 4.4.2. του Μέτρου 4.

3. διατήρηση νέων δένδρων και θάμνων.
4. διατήρηση ξερολιθιών, λιθοδομών, λαγουμιών και πηγαδιών εφόσον υπάρχουν 
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στην επιλέξιμη έκταση. H συντήρηση πρέπει να γίνεται με τον παραδοσιακό 
τρόπο. Πρέπει να διατηρείται η συνεκτικότητα και η σταθερότητα. Θα πρέπει 
ο γεωργός να πραγματοποιεί επιδιορθώσεις μικρής κλίμακας όπως π.χ. 
επανατοποθέτηση λίθων οι οποίοι έχουν μετακινηθεί λόγω έντονων 
βροχοπτώσεων. Τονίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση σκυροδέματος ή άλλων 
συνδετικών ουσιών για σκοπούς σταθεροποίησης της κατασκευής.

8.2.8.3.10.6. Eligibility conditions
Η μέγιστη επιλέξιμη έκταση που μπορεί να ενταχθεί στο καθεστώς ανά αιτητή, 
ανέρχεται στο 10% της συνολικής έκτασης των καλλιεργειών οι οποίες 
περιγράφονται στους όρους επιλεξιμότητας του παρόντος καθεστώτος και μπορούν 
να επιδοτηθούν από το Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης.
Σημειώνεται ότι εκτάσεις που έχουν περιληφθεί στο Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής 
Ενίσχυσης ως Περιοχές Οικολογικής Εστίασης για τις απαιτήσεις του 
«πρασινίσματος» του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ, δεν μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς.
Η ελάχιστη συνολική επιλέξιμη έκταση, είναι 0,1 ha. Δηλαδή σε κάθε αίτηση πρέπει 
να περιλαμβάνονται επιλέξιμες εκτάσεις με φυσική βλάστηση και χαρακτηριστικά 
του τοπίου, των οποίο το συνολικό μέγεθος θα είναι τουλάχιστον 0.1 ha.
Το ελάχιστο μέγεθος επιλέξιμης έκτασης μεμονωμένα, ανέρχεται στα 0.05 ha. 
Δηλαδή το ελάχιστο μέγεθος που μπορεί να έχει ένα τεμάχιο γης προς ένταξη στο 
καθεστώς για να είναι επιλέξιμο, πρέπει να είναι 0.05 ha.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν και να υποδείξουν επί τοπογραφικού 
σχεδίου (σε επίπεδο αγροτεμαχίου) την έκταση η οποία θα ενταχθεί στην 
συγκεκριμένη δέσμευση.
Δηλαδή, για να συμμετέχει κάποιος στο παρόν καθεστώς, θα πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον 1 εκτάριο από τις επιλέξιμες καλλιέργειες εντός των περιοχών 
εφαρμογής του καθεστώτος και 0,1 εκτάριο με φυσική βλάστηση.
Η δράση μπορεί να εφαρμόζεται:
1. Στις Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας,οι καλλιέργειες στις οποίες θα εφάπτονται 
τα δυνητικά επιλέξιμα  αγροτεμάχια που θα μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς, 
θα καθορίζονται κατά την προκήρυξη, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί και η ετοιμασία 
του χάρτη των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας.
2. Στις ορεινές περιοχές με υψόμετρο ≥ 800 μέτρα και περιοχές με υψόμετρο ≥500 
μέτρα έως ≤ 800 μέτρα και κλίση εδάφους ≥15% (Παράτημα ΙV, Πίνακας Α), για 
εκτάσεις που εφάπτονται καλλιεργειών αμπέλου και των φυλλοβόλων όπως 
περιγράφονται στο καθεστώς 10.1.1 του μέτρου Μ10
3 Εκτάσεις που εφάπτονται της καλλιέργεια του παραδοσιακού τοπίου όπως 
περιγράφεται στο καθεστώς 10.1.1 του μέτρου Μ10, χωρίς περιορισμό στο 
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υψόμετρο.
 

8.2.8.3.10.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Σε περίπτωση που οι συνολικές απαιτούμενες δαπάνες για την ικανοποίηση όλων 
των αιτήσεων υπερβαίνουν τις συνολικές διαθέσιμες δαπάνες του Μέτρου, η 
Διαχειριστική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής κριτηρίων μοριοδότησης με 
βασικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών ωφελειών. Τα κριτήρια θα 
καθορίζονται πριν από κάθε προκήρυξη του καθεστώτος και θα κοινοποιούνται 
στους δικαιούχους πριν από την υποβολή της αίτησης.

8.2.8.3.10.8. (Applicable) amounts and support rates
Το ύψος ενίσχυσης για προστασία της Φυσικής Βλάστησης και των Χαρακτηριστικών 
του Τοπίου περιμετρικά των αγροτεμαχίων για σκοπούς βιοποικιλότητας, ανέρχεται 
στα 430 Ευρώ/ εκτάριο για κάλυψη του επιπλέον κόστους.

8.2.8.3.10.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.8.3.10.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμός Πληρωμών) μελέτησαν και 
αξιολόγησαν την απόδοση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών που 
αφορούσαν την προγραμματική περίοδο 2007- 2013. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
ακόλουθοι πιθανοί κίνδυνοι, οι οποίοι ενδέχεται να παρουσιασθούν και κατά την νέα 
προγραμματική περίοδο:

• Ένας σοβαρός κίνδυνος που παρουσιάστηκε και κατά την προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο, ήταν η μη ορθή δήλωση των εκτάσεων με βάση τη 
βάση δεδομένων Land Parcel Information System (LPIS) του ΚΟΑΠ. Η μη ορθή 
δήλωση από μέρους των αιτητών της έκτασης οφειλόταν στην ελλειπή 
πληροφόρηση και εκπαίδευση.

• Εντοπίζονται κίνδυνοι που προέρχονται από τη συμπεριφορά των ίδιων των 
αιτητών π.χ. ψευδείς δηλώσεις που αφορούν τη διαχείριση των τεμαχίων, την 
καλλιεργούμενη έκταση κ.τ.λ. καθώς πλημμελή τήρηση των δεσμεύσεων.

• Ασάφεια στην περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας πιθανόν να 
προκαλέσει αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα όσο αφορά την συμμετοχήστο 
μέτρο.

• Επιπρόσθετα, το παρόν καθεστώς εφαρμόζεται για πρώτη φορά και πιθανόν 
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οι αιτητές να μην έχουν πλήρως κατανοήσει τις υποχρεώσεις τους.

8.2.8.3.10.9.2. Mitigating actions
Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την μείωση του ποσοστού 
σφάλματος αποφασίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

• για την επίλυση του προβλήματος της μη ορθής δήλωσης τεμαχίων 
αποφασίστηκε όπως εφαρμοστεί σύστημα πιο ολοκληρωμένης πληροφόρησης 
των αιτητών η οποία θα γίνεται σύμφωνα με τα πιο επικαιροποιημένα 
στοιχεία της βάσης δεδομένων LPIS του Οργανισμού Πληρωμών. Επιπλέον, 
λόγω της πλήρους αυτοματοποίησης του συστήματος υποβολής αιτήσεων η 
πληροφόρηση αυτή είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη για όλους τους χρήστες. 
Περαιτέρω οι αιτητές μπορούν να απευθυνθούν στα Επαρχιακά Γραφεία του 
ΚΟΑΠ για να λάβουν καθοδήγησης σε περίπτωση που επιθυμούν.

• για διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να γίνει ενδελεχής ενημέρωση και 
πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα κριτήρια του Καθεστώτος. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην προσπάθεια να γίνουν απόλυτα 
κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή των αιτητών 
στο καθεστώς καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.

• βελτίωση του λογισμικού συστήματος υποβολής αιτήσεων στοχεύοντας στην 
μείωση των σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή των 
αιτήσεων.

• τήρηση αρχείου γεωργού όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το καθεστώς, 
δραστηριότητες του γεωργού.

8.2.8.3.10.9.3. Overall assessment of the measure
Μετά από ενδελεχή μελέτη του μέτρου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών, επιβεβαιώνεται ότι όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται 
είναι πλήρως ελέγξιμες και επαληθεύσιμες.

Οι υποχρεώσεις των γεωργών, οι συνήθεις πρακτικές, η βάση εκκίνησης καθώς και ο 
έλεγχος εφαρμογής, περιγράφονται στη συνέχεια:

• Καρατόμηση και απομάκρυνση ξενικών και εισβλητικών δένδρων και θάμνων 
από την επιλέξιμη έκταση που εφάπτεται των αγροτεμαχίων, κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου (π.χ. ακακία - Acacia salina, ψευδοακακία - 
Robinia pseudoacacia)                                    

Ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο. Βέλτιστη περίοδος θεωρείται από Απρίλη - Αύγουστο 
κάθε έτους.
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Συνήθης Πρακτική: Οι εκτάσεις περιμετρικά των αγροτεμαχίων που χαρακτηρίζονται 
από αυτοφυή φυσική βλάστηση και χαρακτηριστικά του τοπίου και μπορούν να 
καλλιεργηθούν, έχουν αρχίσει να ισοπεδώνονται και να αποψιλώνονται. Στις 
υπόλοιπες εκτάσεις παρατηρείται έντονοτο φαινόμενο της επικράτησης 
χωροκατακτητικών ξενικών ειδών με ταυτόχρονο εκτοπισμό της φυσικής βλάστησης.
 

• Διατήρηση ξερολιθιών, λιθοδομών, λαγουμιών και πηγαδιών σε καλή και 
λειτουργική κατάσταση χωρίς την χρήση συνδετικών ουσιών  στην επιλέξιμη 
έκταση που εφάπτεται των αγροτεμαχίων (διατήρηση της δομής και της 
συνεκτικότητας, διατήρηση σε καλή κατάσταση των ανοιγμάτων των 
λαγουμιών και των στομίων των πηγαδιών, τα στόμια πηγαδιών και τα 
ανοίγματα των λαγουμιών πρέπει να διατηρούνται ανοικτά για σκοπούς 
βιοποικιλότητας) 

Ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο. Δεν υπάρχει βέλτιστη περίοδος. Θα ελέγχεται μαζί με 
τον επιτόπιο έλεγχο για τις λοιπές υποχρεώσεις του καθεστώτος.
Συνήθης Πρακτική: Αντικατάσταση των λίθινων κατασκευών, με συμπαγείς 
κατασκευές από μπετόν. Τα στόμια πηγαδιών και τα ανοίγματα των λαγουμιών δεν 
συντηρούνται με αποτέλεσμα την απόφραξη των εισόδων και αδυναμία πρόσβασης 
σε είδη πανίδας. Αρκετές εκτάσεις περιμετρικά των αγροτεμαχίων που 
χαρακτηρίζονται από αυτοφυή φυσική βλάστηση και χαρακτηριστικά του τοπίου, 
έχουν αρχίσει να ισοπεδώνονται και να αποψιλώνονται ούτως ώστε να 
καλλιεργηθούν για σκοπούς επιδότησης από τον Πυλώνα Ι της ΚΑΠ
 

• Διαχείριση με σκοπό την διατήρηση των  υφιστάμενων αυτοφυών δένδρων και 
θάμνων της περιοχής και φύτευση νέων στην επιλέξιμη έκταση που εφάπτεται 
των αγροτεμαχίων . Με την ολοκλήρωση της φύτευσης νέων δένδρων και 
θάμνων, αυτά θα πρέπει να αρδευθούν τουλάχιστον μία φορά. Κάθε 1 ha 
επιλέξιμης έκτασης θα πρέπει να υπάρχουν και να διατηρούνται 100 δένδρα 
ή/ και  θάμνοι της αυτοφυούς βλάστησης της περιοχής.

Ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο. Βέλτιστη περίοδος θεωρείται από Μάϊο - Αύγουστο 
κάθε έτους.
Συνήθης Πρακτική: Οι εκτάσεις περιμετρικά των αγροτεμαχίων που χαρακτηρίζονται 
από αυτοφυή φυσική βλάστηση και χαρακτηριστικά του τοπίου και μπορούν να 
καλλιεργηθούν, έχουν αρχίσει να ισοπεδώνονται και να αποψιλώνονται. Στις 
υπόλοιπες εκτάσεις παρατηρείται έντονοτο φαινόμενο της επικράτησης 
χωροκατακτητικών ξενικών ειδών με ταυτόχρονο εκτοπισμό της φυσικής βλάστησης.
 

• Τήρηση αρχείου γεωργού όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το καθεστώς, 
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δραστηριότητες του γεωργού.
Ελέγχεται μαζί με τον επιτόπιο έλεγχο.
Συνήθης Πρακτική: Τήρηση αρχείου γεωργού μόνο για τις παραμέτρους που 
απαιτούνται, στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, για τον Πυλώνα Ι της ΚΑΠ.

8.2.8.3.10.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.10.9.4.1. Προστασία Φυσικής Βλάστησης και Χαρακτηριστικών του Τοπίου, για σκοπούς 
βιοποικιλότητας και μείωσης της διάβρωσης

8.2.8.3.10.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.10.10. Information specific to the operation
Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the 
relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation 
(EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria 
and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation 
(EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum 
requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law
Δεν εφαρμόζεται. Οι επιλέξιμες εκτάσεις για το καθεστώς αφορούν εκτάσεις γης 
που δεν έχουν περιληφθεί στην βάση LPIS (Land Parcel Identification System) του 
ΚΟΑΠ. Δεν λαμβάνουν επιδότηση από τον Πυλώνα Ι της ΚΑΠ.
Δεν απαιτείται εφαρμογή συγκεκριμένων γεωργικών πρακτικών για διατήρηση των 
αυτοφυών δένδρων και θάμνων. Ο γεωργός μπορεί να εφαρμόζει τις κατάλληλες 
γεωργικές πρακτικές , σύμφωνα με την εμπειρία του, για την διατήρηση της φυσικής 
βλάστησης. Σε περίπτωση ξήρανσης κάποιων δένδρων και θάμνων, υποχρεούται να 
τα αντικαταστήσει εντός του έτους.
Η μόνη υποχρέωση που προκύπτει, αφορά το πότισμα των νέων βολοφύτων με την 
φύτευση τους.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good 
Practice introduced under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable 
Zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements 
for plant protection products use must include, inter alia, general principles for 
integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the European 
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Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and 
meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application 
machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as 
established by national legislation
Δεν εφαρμόζεται. Οι επιλέξιμες εκτάσεις για το καθεστώς αφορούν εκτάσεις γης 
που δεν έχουν περιληφθεί στην βάση LPIS (Land Parcel Identification System) του 
ΚΟΑΠ. Δεν λαμβάνουν επιδότηση από τον Πυλώνα Ι της ΚΑΠ.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources 
under threat of genetic erosion
Δεν εφαρμόζεται

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters 
including the description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of 
Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of 
commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income 
foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 
1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and 
the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion 
method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Οι υπολογισμοί έγιναν με την μέθοδο του Μερικού Προϋπολογισμού. Για τους 
σκοπούς των υπολογισμών, έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από το Norm Input – 
Output του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το 2011, όπου αυτό ήταν δυνατό. Τον 
υπολογισμό του κόστους των δράσεων, ακολούθησε έλεγχος για σκοπούς 
επαλήθευσης και επιβεβαίωσης από το Ινστιτούτο Κύπρου. Η ανάλυση των 
υπολογισμών παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ.

8.2.8.3.10.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.10.10.1.1. Προστασία Φυσικής Βλάστησης και Χαρακτηριστικών του Τοπίου, για σκοπούς 
βιοποικιλότητας και μείωσης της διάβρωσης

8.2.8.3.10.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum requirements for fertilisers and pesticides
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Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Other relevant national/regional requirements
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum activities
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.10.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.
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8.2.8.3.11. 10.1.7 Συντήρηση υφιστάμενων ξεροληθιών εντός αγροτεμαχίων
Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.11.1. Description of the type of operation
Το Καθεστώς αφορά αποκλειστικά στην συντήρηση και διατήρηση των ξερολιθιών 
οι οποίες βρίσκονται εντός ή περιμετρικά των αγροτεμαχίων και έχουν περιληφθεί 
στην βάση δεδομένων του ΚΟΑΠ (LPIS), σε συγκεκριμένες περιοχές στοχευμένα,
Με τον όρο ξερολιθιά εννοούμε τους τοίχους αντιστήριξης στο φυσικό περιβάλλον, 
οι οποίοι έχουν κατασκευασθεί με τον συνήθη παραδοσιακό τρόπο δόμησης, ο 
οποίος βασίζεται στη χρήση της τοπικής πέτρας ως του μοναδικού 
κατασκευαστικού υλικού χωρίς την προσθήκη οποιουδήποτε συνδετικού υλικού για 
τη σύνδεση των πετρών μεταξύ τους, με κύριο σκοπό τη διαμόρφωση των 
απαραίτητων για τις καλλιέργειες και τη συγκράτηση των εδαφών από τη 
διάβρωση αναβαθμίδων, την οριοθέτηση χωραφιών ή μονοπατιών, και το 
σχηματισμό παρειών δρόμου ή ρυακιών.
Στόχος του καθεστώτος είναι η διατήρηση της λειτουργικότητας των ξερολιθιών, οι 
οποίες ανέκαθεν αποτελούσαν παραδοσιακό χαρακτηριστικό του Κυπριακού 
Γεωργικού Τοπίου. Η ανάγκη διατήρησης των παραδοσιακών αυτών δομών είναι 
πολυσήμαντη καθώς ο τρόπος κατασκευής της έχει συνεξελιχθεί μαζί με τις 
παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη διάφορά χαρακτηριστικά 
της περιοχής όπως οι κλίσεις του εδάφους, η συχνότητα των βροχοπτώσεων, η 
σύσταση του εδάφους, τα φυσικά πετρώματα της περιοχής ,κ.α.Η σημαντικότητα 
για διατήρηση αυτών των δομών προκύπτει από τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 
τους, τα οποία οφείλονται κυρίως στον τρόπο κατασκευής. Η χρήση μεγάλων 
πετρωμάτων της περιοχής, για την κατασκευή έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό 
οπών και μικρών διαδρόμων, τα οποία χρησιμοποιούνται από διάφορα είδη 
πανίδας για σκοπούς φωλεοποίησης και προστασίας.
Η συντήρηση και διατήρηση των ξερολιθιών θα συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση 
των ακόλουθων λειτουργιών:
1. αποστράγγιση των εδαφών και αποφυγή της διάβρωσης,
2. διατήρηση της βιοποικιλότητας. Οι ξερολιθιές αποτελούν σημαντικά 
χαρακτηριστικά του τοπίου, τα οποία έχουν σημαντικό ρόλο στην δημιουργία 
μικροενδιαιτημάτων (π.χ. καταφύγια από θηρευτές, σημεία φωλεοποίησης) 
μεγάλου αριθμού ειδών πανίδας από διάφορες κατηγορίες όπως μικρά θηλαστικά, 
εδαφόβια πτηνά και μικροπούλια, ερπετά καθώς και έντομα.

Η συντήρηση των ξερολιθιών που προβλέπεται στο Καθεστώς 10.1.6. αναφέρεται σε 
ξεροληθιές που δεν περιλαμβάνονται στα γεωργικά τεμάχια (δεν βρίσκονται σε 
τεμάχια που καλιεργούνται) αλλά σε περιοχές με φυσική βλάστηση που δεν 
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χρησιμοποιείται για γεωργική παραγωγή.
Η συντήρηση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά ακολουθώντας τις συγκεκριμένες 
προδιαγραφές που έχουν ετοιμασθεί από το Τμ. Πολεδοδομίας και Οικήσεως όπως 
περιγράφονται στην συνέχεια.
Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για τον γεωργό στα πλαίσια καθεστώτος είναι:

1. H συντήρηση των ξερολιθιών με τον παραδοσιακό τρόπο. Πρέπει να 
διατηρείται η συνεκτικότητα και η σταθερότητα της ξερολιθιάς. Θα πρέπει ο 
γεωργός να πραγματοποιεί επιδιορθώσεις μικρής κλίμακας ζημιών όπως π.χ. 
επανατοποθέτηση λίθων οι οποίοι έχουν μετακινηθεί λόγω έντονων 
βροχοπτώσεων. Τονίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση σκυροδέματος ή άλλων 
συνδετικών ουσιών για σκοπούς σταθεροποίησης της κατασκευής.

2. Τήρηση αρχείου γεωργού όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το καθεστώς, 
δραστηριότητες του γεωργού.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αναλαμβάνουν δέσμευση για πέντε έτη με δυνατότητα 
ετήσιας ανανέωσης της δέσμευσης.
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καθεστώς αναμένεται να συμβάλουν 
θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος συγκεκριμένα:

• αποστράγγιση των εδαφών και αποφυγή της διάβρωσης (Δράση 1),
• διατήρηση της βιοποικιλότητας (Δράση 1),

Το καθεστώς αναμένεται να έχει θετική συμβολή στις ακόλουθες προτεραιότητες του 
ΠΑΑ 2014-2020:

• 4γ (Δράση 1)
• 4α (Δράση 1)

8.2.8.3.11.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση αφορά το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την υλοποίηση των 
δράσεων που προβλέπει το καθεστώς και υπολογίζεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με 
την έκταση, νοουμένου ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα συμπληρώνονται επιτυχώς οι 
αναγκαίοι έλεγχοι οι οποίοι επιβεβαιώνουν την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων 
του καθεστώτος.

8.2.8.3.11.3. Links to other legislation
Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, 
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όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί .
Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις άμεσες πληρωμές, και ιδιαίτερα το άρθρο 4 (γ) (ii) 
και (γ)(iii), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί .
Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, Διάταγμα Κ.Δ.Π 196/2014.

8.2.8.3.11.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που 
αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που προνοεί. 

8.2.8.3.11.5. Eligible costs
Το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την συντήρηση των ξερολιθιών με τον 
παραδοσιακό τρόπο. Πρέπει να διατηρείται η συνεκτικότητα και η σταθερότητα της 
ξερολιθιάς. Τονίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση σκυροδέματος ή άλλων συνδετικών 
ουσιών για σκοπούς σταθεροποίησης της κατασκευής.

8.2.8.3.11.6. Eligibility conditions
Η δράση μπορεί να εφαρμόζεται:
1. Στις Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας οι επιλέξιμες καλλιέργειες θα καθορίζονται 
κατά την προκήρυξη, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί και η ετοιμασία του χάρτη των 
περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας.
2. Στις περιοχές με υψόμετρο ≥ 800 μέτρα και περιοχές με υψόμετρο ≥500 μέτρα 
έως ≤ 800 μέτρα και κλίση εδάφους ≥15% (Παράτημα ΙV, Πίνακας Α), για την 
αμπελοκαλλιέργεια και την καλλιέργεια φυλλοβόλων όπως περιγράφονται στο 
καθεστώς 10.1.1. του Μ10.
3. Στην καλλιέργεια του παραδοσιακού τοπίου όπως περιγράφεται στο καθεστώς 
10.1.1. του Μ10, χωρίς περιορισμό στο υψόμετρο.
4. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι 0.1 εκτάρια.
 
Επίσης πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή, είναι η ύπαρξη τουλάχιστον 50 
τρέχοντα μέτρα τοίχων ξερολιθιάς ανά εκτάριο.

2. Το ελάχιστο αποδεκτό συνεχόμενο μήκος ξερολιθιάς, είναι 1 τρέχον μέτρο.  
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Τεμάχια τα οποία καλλιεργούνται με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, δεν μπορούν 
να επιδοτηθούν από το καθεστώς 10.1.7, καθώς είναι επιλέξιμα μέσα από το 
 καθεστώς 1.Β.3 Κατασκευή / Ανακατασκευή ξερολιθιών, Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης 
Αμπελοοινικού Τομέα 2014-2018.

8.2.8.3.11.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Σε περίπτωση που οι συνολικές απαιτούμενες δαπάνες για την ικανοποίηση όλων 
των αιτήσεων υπερβαίνουν τις συνολικές διαθέσιμες δαπάνες του Μέτρου, η 
Διαχειριστική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής κριτηρίων μοριοδότησης με 
βασικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών ωφελειών. Τα κριτήρια θα 
καθορίζονται πριν από κάθε προκήρυξη του καθεστώτος και θα κοινοποιούνται 
στους δικαιούχους πριν από την υποβολή της αίτησης.

8.2.8.3.11.8. (Applicable) amounts and support rates
Το ύψος ενίσχυσης για κάλυψη του επιπλέον κόστους συντήρησης των υφιστάμενων 
ξερολιθιών, ανέρχεται:
1. στα 180 Ευρώ/ εκτάριο στην καλλιέργεια των φυλλοβόλων και του παραδοσιακού 
τοπίου και
2. στα 100 Ευρώ/ εκτάριο για την αμπελοκαλλιέργεια.
Το ύψος ενίσχυσης στην αμπελοκαλλιέργεια έχει καθοριστεί στα 100 Ευρώ/ εκτάριο 
για να μπορεί να συνδυάζεται με άλλα καθεστώτα του μέτρου Μ10, χωρίς το 
συνολικό ύψος ενίσχυσης να υπερβαίνει τα 900 Ευρώ/ εκτάριο όπως προβλέπει ο 
Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.11.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.8.3.11.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμός Πληρωμών) μελέτησαν και 
αξιολόγησαν την απόδοση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών που 
αφορούσαν την προγραμματική περίοδο 2007- 2013. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
ακόλουθοι πιθανοί κίνδυνοι, οι οποίοι ενδέχεται να παρουσιασθούν και κατά την νέα 
προγραμματική περίοδο:
 

• Ένας σοβαρός κίνδυνος που παρουσιάστηκε και κατά την προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο, ήταν η μη ορθή δήλωση των εκτάσεων με βάση τη 
βάση δεδομένων Land Parcel Information System (LPIS) του ΚΟΑΠ. Η μη ορθή 
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δήλωση από μέρους των αιτητών της έκτασης οφειλόταν στην ελλειπή 
πληροφόρηση και εκπαίδευση.

• Εντοπίζονται κίνδυνοι που προέρχονται από τη συμπεριφορά των ίδιων των 
αιτητών π.χ. ψευδείς δηλώσεις που αφορούν τη διαχείριση των τεμαχίων, την 
καλλιεργούμενη έκταση κ.τ.λ. καθώς πλημμελή τήρηση των δεσμεύσεων.

• Ασάφεια στην περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας πιθανόν να 
προκαλέσει αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα όσο αφορά την συμμετοχήστο 
μέτρο.

• Επιπρόσθετα, το παρόν καθεστώς εφαρμόζεται για πρώτη φορά και πιθανόν 
οι αιτητές να μην έχουν πλήρως κατανοήσει τις υποχρεώσεις τους.

8.2.8.3.11.9.2. Mitigating actions
Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την μείωση του ποσοστού 
σφάλματος αποφασίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

• για την επίλυση του προβλήματος της μη ορθής δήλωσης τεμαχίων 
αποφασίστηκε όπως εφαρμοστεί σύστημα πιο ολοκληρωμένης πληροφόρησης 
των αιτητών η οποία θα γίνεται σύμφωνα με τα πιο επικαιροποιημένα 
στοιχεία της βάσης δεδομένων LPIS του Οργανισμού Πληρωμών. Επιπλέον, 
λόγω της πλήρους αυτοματοποίησης του συστήματος υποβολής αιτήσεων η 
πληροφόρηση αυτή είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη για όλους τους χρήστες. 
Περαιτέρω οι αιτητές μπορούν να απευθυνθούν στα Επαρχιακά Γραφεία του 
ΚΟΑΠ για να λάβουν καθοδήγησης σε περίπτωση που επιθυμούν.

• πληρέστερη περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας ώστε να είναι 
ξεκάθαρες οι επιπλέον υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν.

• για διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να γίνει ενδελεχής ενημέρωση και 
πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα κριτήρια του Καθεστώτος. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην προσπάθεια να γίνουν απόλυτα 
κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή των αιτητών 
στο καθεστώς καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.

• βελτίωση του λογισμικού συστήματος υποβολής αιτήσεων στοχεύοντας στην 
μείωση των σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή των 
αιτήσεων.

• τήρηση αρχείου γεωργού σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν τις 
γεωργικές πρακτικές οι οποίες προβλέπονται από το συγκεκριμένο μέτρο.

Γγια σκοπούς αποφυγής της διπλής χρηματοδότησης, τεμάχια τα οποία 
καλλιεργούνται με οινοποιήσιμες παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου δεν μπορούν να 
επιδοτηθούν από το καθεστώς 10.1.7 του ΠΑΑ 2014-2020, καθώς είναι επιλέξιμα 
μέσα από το  καθεστώς 1.Β.3 Κατασκευή / Ανακατασκευή ξερολιθιών, Εθνικό 
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Πρόγραμμα Στήριξης Αμπελοοινικού Τομέα 2014-2018.

8.2.8.3.11.9.3. Overall assessment of the measure
Μετά από ενδελεχή μελέτη του μέτρου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών, επιβεβαιώνεται ότι όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται 
είναι πλήρως ελέγξιμες και επαληθεύσιμες.

Οι υποχρεώσεις των γεωργών, οι συνήθεις πρακτικές, η βάση εκκίνησης καθώς και ο 
έλεγχος εφαρμογής, περιγράφονται στη συνέχεια:
Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για τον γεωργό στα πλαίσια καθεστώτος είναι:

• H συντήρηση των ξερολιθιών με τον παραδοσιακό τρόπο. Πρέπει να 
διατηρείται η συνεκτικότητα και η σταθερότητα της ξερολιθιάς. Θα πρέπει ο 
γεωργός να πραγματοποιεί επιδιορθώσεις μικρής κλίμακας ζημιών όπως π.χ. 
επανατοποθέτηση λίθων οι οποίοι έχουν μετακινηθεί λόγω έντονων 
βροχοπτώσεων. Τονίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση σκυροδέματος ή άλλων 
συνδετικών ουσιών για σκοπούς σταθεροποίησης της κατασκευής.
Η συνήθης πρακτική είναι η εγκατάλειψη ή συντήρηση ξηρολιθιών με την 
  χρήση σκυροδέματος ή/ και άλλων συνδετικών ουσιών για σκοπούς 
σταθεροποίησης της κατασκευής.

• Τήρηση αρχείου γεωργού όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το καθεστώς, 
δραστηριότητες του γεωργού.
Η συνήθης πρακτική είναι η τήρηση αρχείου γεωργού μόνο για τις 
παραμέτρους που απαιτούνται, στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, 
για τον Πυλώνα Ι της ΚΑΠ.

Ο έλεγχος των υποχρεώσεων θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:
1. Συντήρηση ξερολιθιών: Η δράση ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο. Δεν υπάρχει 

βέλτιστη περίοδος ελέγχου, καθώς η  συντήρηση και διατήρηση των 
ξερολιθιών σε καλή κατάσταση, είναι εμφανής καθ'όλο το έτος. Ο έλεγχος θα 
πραγματοποιείται σε συνδυασμό με άλλα καθεστώτα, στα οποία πιθανόν να 
συμμετέχει ο αιτητής.

2. Τήρηση αρχείου γεωργού: Θα ελέγχεται μαζί με τον επιτόπιο έλεγχο που θα 
πραγματοποιείται για την συντήρηση των ξερολιθιών.
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8.2.8.3.11.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.11.9.4.1. Συντήρηση υφιστάμενων ξεροληθιών εντός αγροτεμαχίων

8.2.8.3.11.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.11.10. Information specific to the operation
Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the 
relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation 
(EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria 
and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation 
(EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum 
requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.
Επιπλέον για το συγκεκριμένο καθεστώς, δεν απαιτείται πολεοδομική ή οικοδομική 
άδεια για τη συντήρηση ξερολιθιάς νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 
σχετικού Διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών (Διάταγμα Κ.Δ.Π 196/2014, με 
βάση το άρθρο 40 του περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμο).
Στα πλαίσια του καθεστώτος, πρέπει να διατηρείται η συνεκτικότητα και η 
σταθερότητα της ξερολιθιάς. Θα πρέπει ο γεωργός να πραγματοποιεί 
επιδιορθώσεις μικρής κλίμακας ζημιών όπως π.χ. επανατοποθέτηση λίθων οι 
οποίοι έχουν μετακινηθεί λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Τονίζεται ότι απαγορεύεται 
η χρήση σκυροδέματος ή άλλων συνδετικών ουσιών για σκοπούς σταθεροποίησης 
της κατασκευής.
Σημειώνεται ότι εφόσον ένας αιτητής πληροί τα κριτήρια με το ελάχιστο μήκος 
ξερολιθιάς/ εκτάριο, δικαιούται την ενίσχυση που αφορά το μέτρο, Τονίζεται ότι το 
ύψος ενίσχυσης θα δεν μεταβάλλεται σε περίπτωση που το συνολικό μήκος 
ξερολιθιάς υπερβαίνει το ελάχιστο για συμμετοχή στο μέτρο.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good 
Practice introduced under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable 
Zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements 
for plant protection products use must include, inter alia, general principles for 
integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the European 
Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and 
meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application 
machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as 
established by national legislation
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Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources 
under threat of genetic erosion
Δεν εφαρμόζεται.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters 
including the description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of 
Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of 
commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income 
foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 
1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and 
the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion 
method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Οι υπολογισμοί έγιναν με την μέθοδο του Μερικού Προϋπολογισμού. Για τους 
σκοπούς των υπολογισμών, έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από το Norm Input – 
Output του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το 2011, όπου αυτό ήταν δυνατό. Τον 
υπολογισμό του κόστους των δράσεων, ακολούθησε έλεγχος για σκοπούς 
επαλήθευσης και επιβεβαίωσης από το Ινστιτούτο Κύπρου. Η ανάλυση των 
υπολογισμών παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ.

8.2.8.3.11.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.11.10.1.1. Συντήρηση υφιστάμενων ξεροληθιών εντός αγροτεμαχίων

8.2.8.3.11.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Other relevant national/regional requirements
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Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum activities
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.11.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.
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8.2.8.3.12. 10.1.8 Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση 
σε παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου 
Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.12.1. Description of the type of operation
Η ιδιαιτερότητα του κλίματος στην Κύπρο σε συνδυασμό με διάφορες άλλες 
παραμέτρους όπως το ανάγλυφο της περιοχής, ο τύπος του εδάφους, η κλίση του 
εδάφους, οι προσανατολισμοί καλλιεργούμενων περιοχών, έχουν συμβάλει 
ουσιαστικά στην γένεση παραδοσιακών ποικιλιών αμπέλου, προσαρμοσμένων στις 
ιδιαίτερες συνθήκες που χαρακτηρίζουν το κυπριακό αγροτικό τοπίο (Progres 
Agricole et Viticole, 1990, 107, No11).
Το καθεστώς στοχεύει στην διατήρηση των υπό εξαφάνιση καλλιεργειών με 
παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου παρέχοντας κίνητρα στους καλλιεργητές.
Συγκεκριμένα, παρέχεται αντισταθμιστική ενίσχυση για το διαφυγόν εισόδημα που 
προκύπτει από τη διατήρηση της καλλιέργειας σπάνιων παραδοσιακών ποικιλιών 
αμπέλου συγκριτικά με το εισόδημα που προκύπτει από την καλλιέργεια νέων 
αποδοτικότερων ποικιλιών αμπέλου.Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για τον 
γεωργό στα πλαίσια καθεστώτος είναι:
1. Τήρηση αρχείου (δεσμευτική δράση χωρίς κάλυψη κόστους) όπου θα 
καταγράφονται οι καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζει ο γεωργός σχετικά με:

• την καταπολέμηση ζιζανίων και
• την εφαρμογή λίπανσης

2. Διατήρηση των υπό εξαφάνιση καλλιεργειών με παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν δέσμευση για πέντε έτη με δυνατότητα ετήσιας 
ανανέωσης της δέσμευσης.
Οι παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου χαμηλής παραγωγικότητας που καλύπτονται 
από το μέτρο είναι οι ακόλουθες:

• το Μαραθεύτικο (ή Βαμβακάδα),
• η Λευκάδα,
• η Πρωμάρα,
• το Σπούρτικο,
• η Μωροκανέλλα,
• το Γιαννούδι,
• το Φλούρικο,
• η Κανέλλα και
• το Όμοιο.



620

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καθεστώς αναμένεται να συμβάλουν 
θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος συγκεκριμένα στην διατήρηση των 
παραδοσιακών ποικιλιών αμπέλου (Δράση 2).
Το καθεστώς αναμένεται να έχει θετική συμβολή στην προτεραιότητα 4α (Δράση 2) 
του ΠΑΑ 2014-2020.

8.2.8.3.12.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και θα παρέχεται με κριτήριο την 
επιλέξιμη έκταση, νοουμένου ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα συμπληρώνονται 
επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι ο οποίοι επιβεβαιώνουν την τήρηση των όρων και 
προϋποθέσεων του Καθεστώτος.

8.2.8.3.12.3. Links to other legislation
Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις άμεσες πληρωμές, και ιδιαίτερα το άρθρο 4 (γ) (ii) 
και (γ)(iii), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

8.2.8.3.12.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που 
αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που προνοεί. 

8.2.8.3.12.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στο διαφυγόν εισόδημα που προκύπτει από την 
υλοποίηση των δράσεων που προβλέπει το Καθεστώς. Συγκεκριμένα καλύπτεται το 
διαφυγόν εισόδημα από τη καλλιέργεια σπάνιας παραδοσιακής ποικιλίας αμπέλου, 
αντί της καλλιέργειας εκλεκτής νέας ποικιλίας αμπέλου.

8.2.8.3.12.6. Eligibility conditions
Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση είναι για την καλλιέργεια της αμπέλου 0,1 
εκτάρια.
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Τεμάχια τα οποία συμμετέχουν στο καθεστώς 10.1.8 για διατήρηση των αμπελώνων 
δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο καθεστώς 1.Β.1 Αναδιάρθρωση και μετατροπή 
αμπελώνων από το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης Αμπελοοινικού Τομέα 2014-2018.

8.2.8.3.12.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Σε περίπτωση που οι συνολικές απαιτούμενες δαπάνες για την ικανοποίηση όλων 
των αιτήσεων υπερβαίνουν τις συνολικές διαθέσιμες δαπάνες του Μέτρου, η 
Διαχειριστική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής κριτηρίων μοριοδότησης με 
βασικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών ωφελειών. Τα κριτήρια θα 
καθορίζονται πριν από κάθε προκήρυξη του καθεστώτος και θα κοινοποιούνται 
στους δικαιούχους πριν από την υποβολή της αίτησης.

8.2.8.3.12.8. (Applicable) amounts and support rates
Για τη διατήρηση των παραδοσιακών ποικιλιών αμπέλου, θα παρέχεται ετήσια 
ενίσχυση  220 Ευρώ/ εκτάριο για κάλυψη του διαφυγόντος εισοδήματος.

8.2.8.3.12.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.8.3.12.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμός Πληρωμών) μελέτησαν και 
αξιολόγησαν την απόδοση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών που 
αφορούσαν την προγραμματική περίοδο 2017-2013. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
ακόλουθοι κίνδυνοι οι οποίοι ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την νέα 
προγραμματική περίοδο, κατά την εφαρμογή του καθεστώτος:
- Ένας σοβαρός κίνδυνος που παρουσιάστηκε επανειλημμένα κατά την προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο ήταν η μη ορθή δήλωση των εκτάσεων με βάση τη βάση 
δεδομένων Land Parcel Information System (LPIS) του ΚΟΑΠ. Η μη ορθή δήλωση από 
μέρους των αιτητών της έκτασης οφειλόταν στην ελλειπή πληροφόρηση και 
εκπαίδευση.
- Εντοπίζονται κίνδυνοι που προέρχονται από τη συμπεριφορά των ίδιων των 
αιτητών π.χ. ψευδείς  δηλώσεις που αφορούν τη διαχείριση των τεμαχίων, την 
καλλιεργούμενη έκταση κ.τ.λ. καθώς πλημμελή τήρηση των δεσμεύσεων.
- Ασάφεια στην περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας δυνατόν να αποτελέσει 
ανασταλτικό παράγοντα για συμμετοχή των αγροτών
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8.2.8.3.12.9.2. Mitigating actions
Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την μείωση του ποσοστού 
σφάλματος αποφασίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

• για την επίλυση του προβλήματος της μη ορθής δήλωσης τεμαχίων 
αποφασίστηκε όπως εφαρμοστεί σύστημα πιο ολοκληρωμένης πληροφόρησης 
των αιτητών η οποία θα γίνεται σύμφωνα με τα πιο επικαιροποιημένα 
στοιχεία της βάσης δεδομένων LPIS του Οργανισμού Πληρωμών. Επιπλέον, 
λόγω της πλήρους αυτοματοποίησης του συστήματος υποβολής αιτήσεων η 
πληροφόρηση αυτή είναι ανα πάσα στιγμή διαθέσιμη για όλους τους χρήστες. 
Περαιτέρω οι αιτητές μπορούν να απευθυνθούν στα Επαρχιακά Γραφεία του 
ΚΟΑΠ για να λάβουν καθοδήγησης σε περίπτωση που επιθυμούν.

• πληρέστερη περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας ώστε να είναι 
ξεκάθαρες οι επιπλέον υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν. 

• για διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να γίνει ενδελεχής ενημέρωση και 
πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα κριτήρια του Καθεστώτος. 
 Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην προσπάθεια να γίνουν απόλυτα 
κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή των αιτητών 
στο καθεστώς καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.

• βελτίωση του λογισμικού συστήματος υποβολής αιτήσεων στοχεύοντας στην 
μείωση των σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή των 
αιτήσεων.

•  τήρηση αρχείου γεωργού σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν τις 
γεωργικές πρακτικές οι οποίες προβλέπονται από το συγκεκριμένο καθεστώς

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 
και το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης Αμπελοοινικού Τομέα 2014-2018, γίνονται από το 
Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, χρησιμοποιώντας την ίδια βάση 
δεδομένων και έτσι αποφεύγεται το ενδεχόμενο διπλής χρηματοδότησης.

8.2.8.3.12.9.3. Overall assessment of the measure
Μετά από ενδελεχή μελέτη του μέτρου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών, επιβεβαιώνεται ότι όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται 
είναι πλήρως ελέγξιμες και επαληθεύσιμες. Μέσα από την πολυετή εμπειρία που 
έχει αποκτηθεί και την σειρά προβλημάτων που έχουν αντιμετωπισθεί από την 
προγραμματική περίοδο 2004-2006 μέχρι και σήμερα επιτεύχθηκε ένα πολύ καλό 
επίπεδο ελέγχου μέχρι και το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Η 
συνέχιση δράσεων για τρίτη συνεχή περίοδο και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες 
διορθωτικές δράσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω διασφαλίζει την ομαλή εφαρμογή 
και έλεγχο των δράσεων.

Οι υποχρεώσεις των γεωργών, οι συνήθεις πρακτικές, η βάση εκκίνησης καθώς και ο 
έλεγχος εφαρμογής, περιγράφονται στη συνέχεια:
1. Τήρηση αρχείου (η δράση αυτή είναι υποχρεωτική χωρίς κάλυψη κόστους) όπου θα 



623

καταγράφονται οι καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζει ο γεωργός σχετικά με:
α. την καταπολέμηση ζιζανίων και
β. την εφαρμογή λίπανσης (εξαιρούνται οι αζωτούχες λιπάνσεις)

Έλεγχος: Το αρχείο θα ελέγχεται μαζί με τον επιτόπιο έλεγχο που θα 
πραγματοποιείται στα πλαίσια της δράσης
Συνήθης πρακτική: Τήρηση αρχείου γεωργού μόνο για τις παραμέτρους που 
απαιτούνται, στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, για τον Πυλώνα Ι της ΚΑΠ.
 
2. Διατήρηση των υπό εξαφάνιση καλλιεργειών με παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου
Έλεγχος: Ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο. Βέλτιστη περίοδος για την καλλιέργεια 
παραδοσιακών ποικιλιών, είναι μεταξύ Φεβρουαρίου - Αυγούστου κάθε έτους.
Συνήθης πρακτική: Καλλιέργεια νέων βελτιωμένων ποικιλιών αμπέλου.

8.2.8.3.12.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.12.9.4.1. Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε 
παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου

8.2.8.3.12.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.12.10. Information specific to the operation
Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the 
relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation 
(EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria 
and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation 
(EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum 
requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good 
Practice introduced under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable 
Zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements 
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for plant protection products use must include, inter alia, general principles for 
integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the European 
Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and 
meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application 
machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as 
established by national legislation
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources 
under threat of genetic erosion
Κατάλογος με παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου χαμηλής παραγωγικότητας :

• το Μαραθεύτικο (ή Βαμβακάδα),
• η Λευκάδα,
• η Πρωμάρα,
• το Σπούρτικο,
• η Μωροκανέλλα,
• το Γιαννούδι,
• το Φλούρικο,
• η Κανέλλα και
• το Όμοιο.

Όλες οι προταθείσες ποικιλίες αμπέλου είναι ντόπιες και ως τέτοιες έχουν 
περιγραφεί από το Γάλλο αμπελογράφο  κ. Pierre Galet (Progres Agricole et Viticole, 
1990, 107, No11).

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters 
including the description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of 
Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of 
commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income 
foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 
1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and 
the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion 
method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Οι υπολογισμοί έγιναν με την μέθοδο του Μερικού Προϋπολογισμού. Για τους 
σκοπούς των υπολογισμών, έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από το Norm Input – 
Output του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το 2011, όπου αυτό ήταν δυνατό. Τον 
υπολογισμό του κόστους των δράσεων, ακολούθησε έλεγχος για σκοπούς 
επαλήθευσης και επιβεβαίωσης από το Ινστιτούτο Κύπρου. Η ανάλυση των 
υπολογισμών παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ
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8.2.8.3.12.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.12.10.1.1. Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε 
παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου

8.2.8.3.12.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Other relevant national/regional requirements
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum activities
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.12.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.
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8.2.8.3.13. 10.1.9. Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση 
σε παραδοσιακές φυλές ζώων
Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.13.1. Description of the type of operation
Η ιδιαιτερότητα του κλίματος στην Κύπρο σε συνδυασμό με διάφορες άλλες 
παραμέτρους όπως ο τύπος της γεωργικής δραστηριότητας, το ανάγλυφο της 
περιοχής, ο τύπος του εδάφους, η κλίση του εδάφους, οι προσανατολισμοί 
καλλιεργούμενων περιοχών, έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην γένεση παραδοσιακών 
φυλών ζώων, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα αυτά τοπικά 
χαρακτηριστικά.
Στόχος του μέτρου, είναι ηπαροχή κινήτρων για διατήρηση των υπό εξαφάνιση 
πληθυσμών σε παραδοσιακές φυλές ζώων. Ειδικότερα παρέχεται αντισταθμιστική 
ενίσχυση για την απώλεια  εισοδήματος που προκύπτει από τη μη αντικατάσταση 
των πληθυσμών από παραδοσιακές φυλές ζώων με νέες αποδοτικότερες φυλές 
ζώων.
Οι φυλές αυτές είναι:

• η αυτόχθονη (ντόπια) φυλή βοοειδών (Κypriaki cow)
• η ντόπια φυλή προβάτου (κυπριακό παχύουρο πρόβατο)
• η ντόπια φυλή αίγας (αίγα Μαχαιρά)

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν δέσμευση για πέντε έτη με δυνατότητα ετήσιας 
ανανέωσης της δέσμευσης.
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καθεστώς αναμένεται να συμβάλουν 
θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος συγκεκριμένα στην διατήρηση των 
παραδοσιακών φυλών ζώων.
 Το καθεστώς αναμένεται να έχει θετική συμβολή στην προτεραιότητα 4α του ΠΑΑ 
2014-2020.

8.2.8.3.13.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και θα παρέχεται με κριτήριο τον 
αριθμό των ζώων, νοουμένου ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα συμπληρώνονται 
επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι οι οποίοι επιβεβαιώνουν την τήρηση των όρων και 
προϋποθέσεων του καθεστώτος. 
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8.2.8.3.13.3. Links to other legislation
Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις άμεσες πληρωμές, και ιδιαίτερα το άρθρο 4 (γ) (ii) 
και (γ)(iii), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

8.2.8.3.13.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που 
αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που προνοεί. 

8.2.8.3.13.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στο διαφυγόν εισόδημα που προκύπτει από την 
υλοποίηση των Δράσεων που προβλέπει το Καθεστώς. Συγκεκριμένα καλύπτεται το 
διαφυγόν εισόδημα από την εκτροφή και διατήρηση παραδοσιακών φυλών ζώων 
αντί της εκτροφής νέων βελτιωμένων φυλών ζώων.

8.2.8.3.13.6. Eligibility conditions
Κατοχή και εκτροφή αριθμού νόμιμων παραγωγικών παραδοσιακών ζώων ηλικίας 6 
μηνών και άνω για τα αιγοπρόβατα και ενός μηνός και άνω για τα βοοειδή, κατά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 

8.2.8.3.13.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Σε περίπτωση που οι συνολικές απαιτούμενες δαπάνες για την ικανοποίηση όλων 
των αιτήσεων υπερβαίνουν τις συνολικές διαθέσιμες δαπάνες του Μέτρου, η 
Διαχειριστική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής κριτηρίων μοριοδότησης με 
βασικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών ωφελειών. Τα κριτήρια θα 
καθορίζονται πριν από κάθε προκήρυξη του καθεστώτος και θα κοινοποιούνται 
στους δικαιούχους πριν από την υποβολή της αίτησης.
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8.2.8.3.13.8. (Applicable) amounts and support rates
Για την διατήρηση των παραδοσιακών φυλών ζώων θα παρέχεται ετήσια ενίσχυση  
280 Ευρώ/ μονάδα ζωικού κεφαλαίου για κάλυψη του διαφυγόντος εισοδήματος. 
 

8.2.8.3.13.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.8.3.13.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμός Πληρωμών) μελέτησαν και 
αξιολόγησαν την απόδοση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών που 
αφορούσαν την προγραμματική περίοδο 2017-2013. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
ακόλουθοι κίνδυνοι οι οποίοι ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την νέα 
προγραμματική περίοδο, κατά την εφαρμογή του καθεστώτος:
- Ένας σοβαρός κίνδυνος που παρουσιάστηκε επανειλημμένα κατά την προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο ήταν η μη ορθή δήλωση από μέρους των αιτητών των 
επιλέξιμων ζώων και πιθανόν να οφειλόταν στην ελλειπή πληροφόρηση και 
εκπαίδευση.
- Εντοπίζονται κίνδυνοι που προέρχονται από τη συμπεριφορά των ίδιων των 
αιτητών π.χ. ψευδείς  δηλώσεις που αφορούν τη διαχείριση των ζώων, καθώς 
πλημμελή τήρηση των δεσμεύσεων.
- Ασάφεια στην περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας δυνατόν να αποτελέσει 
ανασταλτικό παράγοντα για συμμετοχή των αγροτών. Η εμπειρία της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου κατέδειξε ότι το παρόν καθεστώς είναι σε γενικά πλαίσια 
ελέγξιμο. Λόγω του ότι ο έλεγχος αφορά τον φαινότυπο του ζώου παρουσιάστηκαν 
κατά καιρούς περιπτώσεις διαφωνίας αιτητών με τα πορίσματα των ελέγχων. 
Αναμένεται ότι παρόμοια προβλήματα θα υπάρχουν και στην παρούσα 
προγραμματική περίοδο.

8.2.8.3.13.9.2. Mitigating actions
Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την μείωση του ποσοστού 
σφάλματος αποφασίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

• πληρέστερη περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας ώστε να είναι 
ξεκάθαρες οι επιπλέον υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν. 

• για διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να γίνει ενδελεχής ενημέρωση και 
πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα κριτήρια του Καθεστώτος. 
 Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην προσπάθεια να γίνουν απόλυτα 
κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή των αιτητών 
στο καθεστώς καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.

• βελτίωση του λογισμικού συστήματος υποβολής αιτήσεων στοχεύοντας στην 
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μείωση των σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή των 
αιτήσεων.

•  τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου ζώων με κατάλογο των ζώων τα οποία 
εκτρέφονται στην μονάδα και αφορούν το συγκεκριμένο καθεστώς.

Σημειώνεται ότι η διατήρηση παραδοσιακών φυλών ζώων, δεν επιδοτείται από 
κάποιο άλλο ταμείο ή σχέδιο στήριξης.

8.2.8.3.13.9.3. Overall assessment of the measure
Μετά από ενδελεχή μελέτη του μέτρου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών, επιβεβαιώνεται ότι όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται 
είναι πλήρως ελέγξιμες και επαληθεύσιμες. Μέσα από την πολυετή εμπειρία που 
έχει αποκτηθεί και την σειρά προβλημάτων που έχουν αντιμετωπισθεί από την 
προγραμματική περίοδο 2004-2006 μέχρι και σήμερα επιτεύχθηκε ένα πολύ καλό 
επίπεδο ελέγχου μέχρι και το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Η 
συνέχιση δράσεων για τρίτη συνεχή περίοδο και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες 
διορθωτικές δράσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω διασφαλίζει την ομαλή εφαρμογή 
και έλεγχο των δράσεων.

Σημειώνεται ότι οι δύο κύριες μέθοδοι επαληθεσιμότητας των δεσμεύσεων του 
συγκεκριμένου καθεστώτος είναι οι ακόλουθες:
-  Επιτόπιοι έλεγχοι σε ποσοστό 5%.
- Διοικητικοί - διασταυρωτικοί έλεγχοι με το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τις 
ημερομηνίες σφαγής, θανάτων και γεννήσεων των ζώων για κάθε έτος.
Οι υποχρεώσεις των γεωργών, οι συνήθεις πρακτικές, η βάση εκκίνησης καθώς και ο 
έλεγχος εφαρμογής, περιγράφονται στη συνέχεια:
1. Διατήρηση  και αύξηση των πληθυσμών των απειλούμενων με εξαφάνιση ζώων 
της ντόπιας φυλής παχύουρων προβάτων, της ντόπιας φυλής αίγας Μαχαιρά και 
της ντόπιας φυλής βοοειδών.
Έλεγχος: Η υποχρέωση ελέγχεται με επιτόπιο έλεγχο. Βέλτιστη περίοδος ελέγχου 
θεωρείται από Μάιο - Ιούλιο κάθε έτους.
Συνήθης πρακτική: Εκτροφή βελτιωμένων φυλών ζώων, με αυξημένη 
παραγωγικότητα.
 
2. Τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου ζώων με κατάλογο των ζώων τα οποία 
εκτρέφονται στην μονάδα και αφορούν το συγκεκριμένο καθεστώς.
Συνήθης πρακτική: Τήρηση αρχείου γεωργού μόνο για τις παραμέτρους που 
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απαιτούνται, στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, για τον Πυλώνα Ι της ΚΑΠ.
Έλεγχος: Το αρχείο θα ελέγχεται μαζί με τον επιτόπιο έλεγχο που θα 
πραγματοποιείται στα πλαίσια της δράσης.

8.2.8.3.13.9.4. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.13.9.4.1. Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε 
παραδοσιακές φυλές ζώων

8.2.8.3.13.9.4.1.1. Verification methods of commitments

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.13.10. Information specific to the operation
Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the 
relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation 
(EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria 
and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation 
(EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum 
requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good 
Practice introduced under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable 
Zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements 
for plant protection products use must include, inter alia, general principles for 
integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the European 
Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and 
meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application 
machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as 
established by national legislation
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources 
under threat of genetic erosion
Οι παραδοσιακές φυλές ζώων που είναι επιλέξιμες για την δράση είναι:
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• η αυτόχθονη (ντόπια) φυλή βοοειδών (Κypriaki cow)
• η ντόπια φυλή προβάτου (κυπριακό παχύουρο)
• η ντόπια φυλή αίγας (αίγα Μαχαιρά)

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters 
including the description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of 
Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of 
commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income 
foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 
1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and 
the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion 
method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Οι υπολογισμοί έγιναν με την μέθοδο του Μερικού Προϋπολογισμού. Για τους 
σκοπούς των υπολογισμών, έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από το Norm Input – 
Output του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το 2011, όπου αυτό ήταν δυνατό. Τον 
υπολογισμό του κόστους των δράσεων, ακολούθησε έλεγχος για σκοπούς 
επαλήθευσης και επιβεβαίωσης από το Ινστιτούτο Κύπρου. Η ανάλυση των 
υπολογισμών παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ.

8.2.8.3.13.10.1. Agri-environment-climate commitments

8.2.8.3.13.10.1.1. Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε 
παραδοσιακές φυλές ζώων

8.2.8.3.13.10.1.1.1. Baseline

Relevant GAEC and/or SMR
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum requirements for fertilisers and pesticides
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Other relevant national/regional requirements
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Minimum activities
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Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.3.13.10.1.1.2. Relevant usual farming practices

Περιγράφονται στη Συνολική Αξιολόγηση του Μέτρου και το Παράρτημα ΙΙ.

8.2.8.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Έχει γίνει ειδική αναφορά στα επιμέρους Καθεστώτα του Μέτρου.

8.2.8.4.2. Mitigating actions

Έχει γίνει ειδική αναφορά στα επιμέρους Καθεστώτα του Μέτρου.
 

8.2.8.4.3. Overall assessment of the measure

Έχει γίνει ειδική αναφορά στα επιμέρους Καθεστώτα του Μέτρου.

8.2.8.5. Information specific to the measure

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the 
relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation 
(EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria 
and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation 
(EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum 
requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good 
Practice introduced under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable 
Zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements 
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for plant protection products use must include, inter alia, general principles for 
integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the European 
Parliament and of the Council, requirements to have a licence to use the products and 
meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application 
machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as 
established by national legislation
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources 
under threat of genetic erosion
Κατάλογος με παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου επιλέξιμες για την δράση:

• το Μαραθεύτικο (ή Βαμβακάδα)
• η Λευκάδα
• η Πρωμάρα
• το Σπούρτικο
• η Μωροκανέλλα
• το Γιαννούδι
• το Φλούρικο
• η Κανέλλα
• το Όμοιο.

Όλες οι προταθείσες ποικιλίες είναι ντόπιες και ως τέτοιες έχουν περιγραφεί από 
το διάσημο Γάλλο αμπελογράφο  κ. Pierre Galet (Progres Agricole et Viticole, 1990, 
107, No11).
 
Οι παραδοσιακές φυλές ζώων χαμηλής παραγωγικότητας που είναι επιλέξιμες για 
την δράση είναι:

• η αυτόχθονη (ντόπια) φυλή βοοειδών (Κypriaki cow)
• η ντόπια φυλή προβάτου (κυπριακό παχύουρο)
• η ντόπια φυλή αίγας (αίγα Μαχαιρά)

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters 
including the description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of 
Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of 
commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income 
foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 
1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and 
the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion 
method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation
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Οι υπολογισμοί έγιναν με την μέθοδο του Μερικού Προϋπολογισμού. Για τους 
σκοπούς των υπολογισμών, έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από το Norm Input – 
Output του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το 2011, όπου αυτό ήταν δυνατό. Τον 
υπολογισμό του κόστους των δράσεων, ακολούθησε έλεγχος για σκοπούς 
επαλήθευσης και επιβεβαίωσης από το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου 
Κύπρου. Η ανάλυση των υπολογισμών παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ.

8.2.8.6. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

Δεν εφαρμόζεται



635

8.2.9. M11 - Organic farming (art 29)
8.2.9.1. Legal basis

Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Άρθρο 29, Βιολογική γεωργία
Εφαρμοστικός Κανονισμός αρ. 808/2014
 

8.2.9.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Κύπρο αν και ακόμη βρίσκεται σε σχετικά 
χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζει μια ραγδαία αύξηση κατά την τελευταία 
δεκαπενταετία. Αλματώδης ήταν η αύξηση των βιολογικών εκτάσεων  κατά την 
περίοδο 2002- 2005, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην προώθηση της 
βιολογικής γεωργίας από τις πολιτικές του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Κατά τα επόμενα έτη παρατηρείται μια σχετικά σταθερή αυξητική τάση του 
ποσοστού ετήσιας αύξησης των βιολογικών εκτάσεων συγκριτικά με την ΧΓΕ, το 
οποίο κυμαίνεται στο 0.3%. 
Στα τέλη του έτους 2002 οι εγγεγραμμένοι παραγωγοί στο Μητρώο Βιοκαλλιεργητών 
ανέρχονταν στους 45, με την συνολική έκταση υπό βιολογική γεωργία να ανέρχεται 
στα 160 εκτάρια (0,12% της καλλιεργήσιμης έκτασης). Ο αριθμός των 
βιοκαλλιεργητών ανέρχεται στους 746, η δε βιοκαλλιεργούμενη έκταση ανέρχεται 
στις  3.887 εκτάρια (3,3% του συνόλου της καλλιεργήσιμης έκτασης σε σύγκριση με 
5,7% στα 28 Κράτη Μέλη σε επίπεδο ΕΕ, Βιολογική Γεωργία, Τμήμα Γεωργίας, 2014).
Σημαντικότερες βιολογικές καλλιέργειες είναι οι αροτραίες καλλιέργειες (σιτηρά και 
ψυχανθή – 50,25% της έκτασης), ελιές (33,52%), αμπέλια (5,21%) και σε μικρότερες 
εκτάσεις αρωματικά φυτά, εσπεριδοειδή, λαχανικά, φυλλοβόλα δένδρα, κ.ά (Βιολογική 
Γεωργία, Τμήμα Γεωργίας, 2013). Όσον αφορά στην βιολογική κτηνοτροφία αυτή 
βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, με τον συνολικό αριθμό μονάδων να 
ανέρχεται στις δεκαέξι.
Η στήριξη, δυνάμει του παρόντος Μέτρου, αποσκοπεί στην ενθάρρυνση για 
μετατροπή και διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας και παρέχεται με 
σκοπό να ενθαρρύνει τους αγρότες να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, 
απαντώντας έτσι στην απαίτηση της κοινωνίας για χρήση φιλικών προς το 
περιβάλλον γεωργικών πρακτικών. Η στήριξη παρέχεται με σκοπό την ενθάρρυνση 
των αγροτών να στραφούν από τις συμβατικές μεθόδους καλλιέργειας σε μεθόδους 
βιολογικής καλλιέργειας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, 
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στοχεύοντας ταυτόχρονα και στη διατήρηση των μεθόδων μετά από την αρχική 
περίοδο.
Το Μέτρο στήριξης της βιολογικής γεωργίας, συμβάλλει στην ικανοποίηση των 
αναγκών που έχουν καταδειχθεί από την SWOT Analysis για την κυπριακή γεωργία 
και συγκεκριμένα τη διατήρηση της ποιότητας των υδάτων, την αποτροπή 
υποβάθμισης του εδάφους, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας καθώς και τον 
περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (NO2, CH4) και εκπομπών CO2.
Οι γεωργικές πρακτικές που προωθεί η βιολογική γεωργία, συμβάλλουν, στη 
βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και των υδάτων, στο μετριασμό και την 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος καθώς και στην αύξηση της 
βιοποικιλότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την απαγόρευση χρήσης συνθετικών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και συνθετικών λιπασμάτων, εφαρμόζοντας 
τεχνικές αμειψισποράς και επιτρέποντας τη χρήση οργανικών λιπασμάτων (π.χ. 
κοπριές ζώων εκτατικής εκτροφής και φυτικές κομπόστες) που βελτιώνουν τη δομή 
του εδάφους και αυξάνουν τη περιεκτικότητα του σε οργανική ύλη.
Η αυξημένη χρήση ζιζανιοκτόνων, συνθετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 
συνθετικών λιπασμάτων στα πλαίσια της εντατικοποίησης της γεωργίας αυξάνει 
τον κίνδυνο ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων λόγω της απορροής 
των πιο πάνω εισροών στο έδαφος. Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων από την 
εφαρμογή πρακτικών βιολογικής γεωργίας (απαγόρευση χρήσης συνθετικών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και συνθετικών λιπασμάτων), επιτυγχάνεται με την 
αποτροπή απορροής επικίνδυνων αγροχημικών ουσιών που εφαρμόζονται στο 
έδαφος προς τις λεκάνες απορροής. Επιπρόσθετα σε αυτό συμβάλλει και το γεγονός 
ότι στη βιολογική γεωργία, η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα αζώτου από τη 
διασπορά ζωικής κοπριάς για τη θρέψη των φυτών, ανέρχεται στα 17 kg αζώτου 
ανά έτος.
Oι πρακτικές που ασκούνται στη συμβατική γεωργία οι οποίες περιλαμβάνουν 
συνεχή χρήση ζιζανιοκτόνων και μειωμένη εδαφική κατεργασία, επιφέρουν 
σημαντικά προβλήματα υποβάθμισης της γονιμότητας και δομής του εδάφους. Οι 
συνέπειες των προαναφερόμενων πρακτικών στο έδαφος είναι ο περιορισμένος 
αερισμός, η μείωση των ωφέλιμων μικροοργανισμών και η μείωση της δυνατότητας 
συγκράτησης υγρασίας. Αντίθετα η βιολογική γεωργία έχει ως γενική αρχή τη 
διατήρηση και τη βελτίωση της ζωής που φιλοξενεί το έδαφος και τη φυσική 
γονιμότητα του, τη σταθερότητα και τη βιοποικιλότητα του καθώς και την αποτροπή 
και καταπολέμηση της συμπίεσης και διάβρωσης. Η θρέψη των φυτών στη βιολογική 
γεωργία επιτυγχάνεται πρωτίστως μέσω του εδαφικού οικοσυστήματος και δεν 
μπορεί να στηρίζεται στη χρήση λιπασμάτων όπως γίνεται στη συμβατική γεωργία. 
Για αυτό το λόγο, οι πρακτικές που ασκούνται στη βιολογική φυτική παραγωγή 
στηρίζονται γύρω από τη φιλοσοφία της βελτίωσης της ποιότητας και δομής του 
εδάφους αλλά και της διατήρησης της γονιμότητας του.  Πιο συγκεκριμένα ο έλεγχος 
των ζιζανίων επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας μηχανικές μεθόδους αντιμετώπισης με 
τεχνικές άροσης και καλλιέργειας που παράλληλα διατηρούν και αυξάνουν την 
οργανική ουσία του εδάφους, βελτιώνουν τη σταθερότητα και τη βιοποικιλότητά του 
και αποτρέπουν τη συμπίεση και τη διάβρωσή του. Η γονιμότητα και η βιολογική 
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δραστικότητα του εδάφους διατηρούνται και βελτιώνονται με την πολυετή 
αμειψισπορά που περιλαμβάνει ψυχανθή και άλλες καλλιέργειες χλωρής λίπανσης 
και με τη διασπορά ζωικής κοπριάς ή οργανικών υλών.
Η βιοποικιλότητα των αγροτικών οικοσυστημάτων έχει υποστεί σημαντική μείωση. Η 
εντατικοποίηση της γεωργίας και η μονοκαλλιέργεια, πρακτικές που προωθούνται 
από τη συμβατική γεωργία, θεωρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο βασικές αιτίες για 
την εξαφάνιση απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Η βελτίωση και 
διατήρηση  της βιοποικιλότητας στη βιολογική γεωργία επιτυγχάνεται άμεσα αλλά 
και έμμεσα με τεχνικές που εφαρμόζονται στη φυτική αλλά και τη ζωική παραγωγή, 
όπως:

• αμειψισπορά
• χλωρή λίπανση
• απαγόρευση της χρήσης αγροχημικών ουσιών (φυτοφαρμάκων και 

λιπασμάτων)
• προώθηση της εκτατικής γεωργίας παρά της εντατικής
• χρήση τοπικών ποικιλιών και τοπικών φυλών ζώων προσαρμοσμένα στις 

ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής.
• αποκλεισμός χρήσης Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) και 

προϊόντων που παράγονται από ή με ΓΤΟ.
Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα επιτυγχάνεται μέσω της 
ανακύκλωσης των οργανικών υλικών, παραπροϊόντων ζωικής και φυτικής 
προέλευσης και με την εισροή τους στη φυτική και τη ζωική παραγωγή. Οι κανόνες 
της βιολογικής παραγωγής ενθαρρύνουν τις πιο πάνω πρακτικές με στόχο την 
επαναφορά θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και στη διατροφή των ζώων.
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.
Η βιολογική καλλιέργεια συμβάλλει στην πραγμάτωση της αποστολής της αγροτικής 
ανάπτυξης και στην επίτευξη των οριζόντιων στόχων και των προτεραιοτήτων της 
γιατί είναι το πλέον ενδεδειγμένο σύστημα διαχείρισης που εκτιμάται ότι θα 
συμβάλει στις ακόλουθες προτεραιότητες όπως ορίζονται στο Άρθρο 5 του 
Κανονισμού της Αγροτικής Ανάπτυξης:
Προτεραιότητα 4: Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που 
συνδέονται με τη γεωργία, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:
α) αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας,
β) βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης 
των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων·
γ) πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους
Προτεραιότητα 5: Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της 
στροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με 
ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων, 
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με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:
γ) διευκόλυνση του εφοδιασμού και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός των 
τροφίμων για τους σκοπούς της βιοοικονομίας·
δ) μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία
ε) προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη 
γεωργία.

8.2.9.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regard to the setting of selection criteria

8.2.9.3.1. 11.1 Μετατροπή από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία
Sub-measure: 

• 11.1 - payment to convert to organic farming practices and methods

8.2.9.3.1.1. Description of the type of operation
Καταβάλλεται οικονομική στήριξη στους γεωργούς που αναλαμβάνουν σε εθελοντική 
βάση, τη στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας όπως ορίζεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007. H στήριξη καταβάλλεται ανά εκτάριο 
επιλέξιμης γεωργικής έκτασης. Οι ενισχύσεις θα χορηγούνται ετησίως για να 
αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών 
και του διαφυγόντος εισοδήματος, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν.
Εξυπακούεται ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται από τους δικαιούχους 
υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 29(2) 
του Κανονισμού 1305/2013.

8.2.9.3.1.2. Type of support
Type of support: Grants
Το ποσό ενίσχυσης θα καταβάλλεται στο δικαιούχο ετησίως, ανά εκτάριο επιλέξιμης 
έκτασης.
Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, αναλαμβάνονται για την περίοδο 
μετατροπής από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία όπως ορίζεται στον 
Κανονισμό (ΕΚ)  834/2007 που διέπει τη βιολογική παραγωγή και τη σήμανση των 
βιολογικών προϊόντων. Η μετάβαση από το καθεστώς της μετατροπής M 11.1 στο 
καθεστώς της διατήρησης των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας M 11.2, θα 
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γίνεται αυτομάτως. Μετά την αυτόματη μετάβαση στο καθεστώς 11.2 ο δικαιούχος 
θα πρέπει να παραμείνει στο μέτρο μέχρι την ολοκλήρωση πέντε ετών από την 
αρχική ένταξη του στο καθεστώς Μ 11.1.

8.2.9.3.1.3. Links to other legislation
• Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), Άρθρο 14, Δράσεις 
μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί.

• Οριζόντια Νομοθεσία, Κεφάλαιο Ι του τίτλου VI (Πολλαπλή Συμμόρφωση), 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

• Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις Άμεσες Ενισχύσεις, άρθρο 4 (1) (γ) (ελάχιστη 
δραστηριότητα, διατήρηση γεωργικής έκτασης), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί 
ή αντικατασταθεί.

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική παραγωγή και την 
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 
σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής, όπως εκάστοτε 
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

• Ο περί βιολογικής παραγωγής νόμος 227(Ι)/2004 της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς 
τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, όπως εκάστοτε 
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

8.2.9.3.1.4. Beneficiaries
Γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) οι οποίοι πληρούν τον όρο του «ενεργού 
γεωργού», όπως καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1307/2013 και περιγράφεται στο 
κεφάλαιο 8.1.

8.2.9.3.1.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το διαφυγόν εισόδημα και το 
πρόσθετο κόστος που προκύπτει σε σχέση με τη συμβατική γεωργία από τις 
δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σχετικά με την εφαρμογή των πρακτικών και των 
μεθόδων βιολογικής γεωργίας, όπως ορίζονται στον Κανονισμό για τη Βιολογική 
Γεωργία. Για σκοπούς υπολογισμών του ύψους ενίσχυσης για τις εκτάσεις που για 
πρώτη φορά εισάγονται στη βιολογική γεωργία και θα συμμετέχουν στο καθεστώς 
11.1 – «Μετατροπή από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία», λαμβάνονται υπόψη η 
περίοδος μετατροπής (3 χρόνια για τις πολυετείς καλλιέργειες και 2 χρόνια για τις 
ετήσιες) κατά την οποία οι τιμές των προϊόντων είναι μειωμένες αφού τα προϊόντα 
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στερούνται τη σήμανση του βιολογικού σταδίου παραγωγής.
Οι πάγιες δαπάνες και το κόστος που προκύπτει από τον έλεγχο και την 
πιστοποίηση, δεν είναι επιλέξιμες (μπορούν να καλύπτονται από τα επενδυτικά 
μέτρα και τα μέτρα που αφορούν τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας, του 
παρόντος προγράμματος). Νοείται ότι η ενίσχυση που παρέχεται για συμμετοχή στο 
Μέτρο της βιολογικής γεωργίας, δεν μπορεί να συνδυαστεί με τις ενισχύσεις που 
παρέχονται στα Μέτρα, υπό το άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΚ) 1305/2013.
Οι δικαιούχοι πρέπει να τηρούν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις εκκίνησης όπως 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 8.2.10.5 «Ειδικές πληροφορίες για το μέτρο» και 
επιδοτούνται μόνο για τις απαιτήσεις που υπερβαίνουν αυτές τις συνθήκες.

8.2.9.3.1.6. Eligibility conditions
Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους:

• η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση είναι τα 0,3 εκτάρια. Σε περίπτωση 
όπου ο αιτητής είναι δικαιούχος και στα δύο καθεστώτα του Μέτρου 11, τότε 
η  ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι τα 0,3 εκτάρια υπολογίζοντας  το σύνολο 
της έκτασης που συμμετέχει και στα δύο καθεστώτα του μέτρου. Το ίδιο 
αγροτεμάχιο μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα και στα δύο καθεστώτα του 
Μέτρου 11 στην περίπτωση συγκαλλιέργειας μονοετών και πολυετών 
φυτών, όπου ο χρόνος μετάβασης τους στη βιολογική γεωργία διαφέρει (2 
έτη και 3 έτη αντίστοιχα).

• ανάληψη σχετικής δέσμευσης για περίοδο που ισούται με την περίοδο 
μετατροπής στη βιολογική γεωργία, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 
834/2007.

• εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 για τη βιολογική 
παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, και του περί 
Βιολογικής Παραγωγής Νόμου 227(Ι)/2004 της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, συμπεριλαμβανομένης 
της υποχρέωσης τους για εγγραφή στο μητρώο βιοκαλλιεργητών του 
Τμήματος Γεωργίας και εφαρμογής των προνοιών του παρόντος σχεδίου 
στήριξης. Η εφαρμογή των πιο πάνω σχετικών κανονισμών επαληθεύεται με 
προσκόμιση στις ελεγκτικές υπηρεσίες του Τμήματος Γεωργίας και του ΚΟΑΠ 
ετήσιας βεβαίωσης τήρησης των προνοιών του Κανονισμού της βιολογικής 
γεωργίας και του παρόντος μέτρου στήριξης η οποία εκδίδεται από τον 
Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης με τον οποίο οι αιτητές τηρούν 
σύμβαση για σκοπούς ελέγχου και πιστοποίησης.

• ανάληψη υποχρέωσης εφαρμογής των προνοιών της νομοθεσίας με ένταξη 
 στο σύστημα ελέγχου βιολογικής παραγωγής, συνάπτοντας σύμβαση με ένα 
εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης.

• για τις ετήσιες καλλιέργειες, προσκόμιση και τήρηση κατά τη διάρκεια όλων 
των ετών της δέσμευσης, κατάλληλου σχεδίου αμειψισποράς τριετούς 
τουλάχιστο κύκλου, στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και να 
επιδοτείται η καλλιέργεια ψυχανθών για χλωρή λίπανση, (οι καλλιέργειες 
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ψυχανθών για χλωρή λίπανση λαμβάνουν ενίσχυση ίσου ύψους με την 
καλλιέργεια την οποία διαδέχονται).

• όσοι γεωργοί εντάσσονται για πρώτη φορά στη βιολογική γεωργία έχουν την 
υποχρέωση να συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης  και να προσκομίσουν 
εντός δύο ετών από την έναρξη συμμετοχής στο μέτρο, βεβαίωση 
παρακολούθησης σχετικού προγράμματος κατάρτισης για θέματα βιολογικής 
γεωργίας το οποίο θα εντάσσεται στα πλαίσια του Μέτρου 01 «Δράσεις 
μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης»  Όσοι γεωργοί δεν εντάσσονται για 
πρώτη φορά στη βιολογική γεωργία αλλά συμμετέχουν σε αυτό το υπο-
μέτρο λόγω ένταξης νέων εκτάσεων στη βιολογική γεωργία, εξαιρούνται 
από την υποχρέωση παρακολούθησης σχετικού προγράμματος κατάρτισης. 
Παρ όλα αυτά έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν εθελοντικά. Εξαιρούνται 
από την υποχρέωση όσοι με κριτήρια που θέτει η Διαχειριστική Αρχή, 
αποδεικνύουν γνώσεις βιολογικής γεωργίας που ισοδυναμούν ή ξεπερνούν 
το επίπεδο της κατάρτισης.

• η μέγιστη συνολική επιλέξιμη έκταση στο Μέτρο 11 των σιτηρών γενικά, των 
πολυετών κτηνοτροφικών αλλά και των ψυχανθών που προορίζονται για 
κτηνοτροφική παραγωγή δεν μπορεί να ξεπερνά τις 2000 ha ανά προκήρυξη. 
Σε περίπτωση που η συνολική έκταση υπερβαίνει τις 2000 ha, θα γίνει 
μοριοδότηση με εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων όπως περιγράφεται 
στο κεφάλαιο «Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής».

 Για την εφαρμογή των πιο πάνω δράσεων έχουν επιλεγεί συγκεκριμένοι κλάδοι 
τόσο της φυτικής παραγωγής όσο και της ζωικής παραγωγής, οι οποίοι 
παρουσιάζονται στον πιο κάτω Πίνακα 11.1.
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table 11.1

8.2.9.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Η μέγιστη συνολική επιλέξιμη έκταση στο Μέτρο 11 των σιτηρών γενικά, των 
πολυετών κτηνοτροφικών αλλά και των ψυχανθών που προορίζονται για 
κτηνοτροφική παραγωγή  δεν μπορεί να ξεπερνά τις 2000 ha. Σε περίπτωση που η 
συνολική επιλέξιμη έκταση υπερβαίνει τις 2000 ha, θα εφαρμόζεται μοριοδότηση 
μόνο στις αιτήσεις που περιλαμβάνουν τη συγκεκριμένη κατηγορία καλλιέργειας, με 
σκοπό την επιλογή των τεμαχίων τα οποία θα συμμετέχουν στο μέτρο. Το 
αποτέλεσμα της μοριοδότησης θα αφορά μόνο τα τεμάχια των σιτηρών, των 
πολυετών κτηνοτροφικών αλλά και των ψυχανθών που προορίζονται για 
κτηνοτροφική παραγωγή και δεν θα επηρεάζει τη συμμετοχή των υπόλοιπων 
καλλιεργειών της ίδιας αίτησης στο μέτρο. Η μοροδότηση θα γίνει με εφαρμογή 
περιβαλλοντικών κριτηρίων τα οποία θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:

• θα δοθεί επιπλέον μοριοδότηση σε υφιστάμενους δικαιούχους του καθεστώτος 
2.3.7, λόγω υφιστάμενης γνώσης σε θέματα βιοκαλλιέργειας

• θα δοθεί επιπλέον μοριοδότηση σε εκτάσεις που βρίσκονται σε περιοχές και 
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ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας (Natura 2000, ΠΥΦΑ, ζώνες ευαίσθητες 
στην νιτρορύπανση)

8.2.9.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 το ύψος 
ενίσχυσης βασίζεται στο διαφυγόν εισόδημα λόγω μειωμένης παραγωγής και 
επιπρόσθετων δαπανών (εξαιρουμένου του κόστους πιστοποίησης το οποίο 
καλύπτεται από το Μέτρο 3 για τα συστήματα ποιότητας), που προέρχονται από τις 
δεσμεύσεις που λαμβάνει ο δικαιούχος.
Το ύψος ενίσχυσης για τη φυτική παραγωγή, κατά ομαδοποιημένη κατηγορία, έχει 
ως ακολούθως:

1. αμπέλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα), πολυετή αρωματικά και 
φαρμακευτικά φυτά, μούρα και αρδευόμενες δενδρώδεις και θαμνώδεις 
καλλιέργειες (με εξαίρεση τις χαρουπιές φοινικιές και παπουτσοσυκές): 900 
ευρώ ανά εκτάριο.

2. ξηρικές δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες, χαρουπιές, φοινικιές, 
παπουτσοσυκές:  750 ευρώ ανά εκτάριο.

3. λαχανικά, πατάτες, αρδευόμενα όσπρια, αράπικα φιστίκια, μονοετή 
αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, στέβια: 600 ευρώ ανά εκτάριο.

4. ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες και πολυετείς κτηνοτροφικές καλλιέργειες 
(σιτηρά, κτηνοτροφικά φυτά, ψυχανθή για σανό και χλωρή λίπανση και άλλες 
ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες): 380 ευρώ ανά εκτάριο.

Το ύψος της ενίσχυσης στη ζωική παραγωγή καθορίζεται στα 450 ευρώ ανά εκτάριο 
βοσκότοπου τόσο για τις αίγες όσο και για τα πρόβατα.

8.2.9.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.9.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.9.3.1.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.9.3.1.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.9.3.1.10. Information specific to the operation
Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the 
relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation 
(EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria 
and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation 
(EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum 
requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters 
including the description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of 
Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of 
commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income 
foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 
1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and 
the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion 
method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Οι υπολογισμοί έγιναν με την μέθοδο του Μερικού Προϋπολογισμού. Το υπο-μέτρο 
11.1 «Μετατροπή από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία», αφορά εκτάσεις που 
για πρώτη φορά εισάγονται στη βιολογική γεωργία και για τους σκοπούς των 
υπολογισμών λαμβάνονται υπόψη η περίοδος μετατροπής (3 χρόνια για τις 
πολυετείς καλλιέργειες και 2 χρόνια για τις ετήσιες) κατά την οποία οι τιμές των 
προϊόντων είναι μειωμένες αφού τα προϊόντα στερούνται τη σήμανση του 
βιολογικού σταδίου παραγωγής. Για τους σκοπούς των υπολογισμών, έχουν ληφθεί 
υπόψη τα δεδομένα από το Norm Input – Output του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών 
για το 2011, όπου αυτό ήταν δυνατό. Η ανάλυση των υπολογισμών παρατίθεται στο 
Παράρτημα VΙ.
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8.2.9.3.2. 11.2. Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας
Sub-measure: 

• 11.2 - payment to maintain organic farming practices and methods 

8.2.9.3.2.1. Description of the type of operation
Καταβάλλεται οικονομική στήριξη στους γεωργούς που αναλαμβάνουν σε εθελοντική 
βάση, τη στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας ή τη διατήρησή 
τους, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007. H στήριξη καταβάλλεται 
ανά εκτάριο επιλέξιμης γεωργικής έκτασης. Οι ενισχύσεις θα χορηγούνται ετησίως 
για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων 
δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που 
ανελήφθησαν.
Εξυπακούεται ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται από τους δικαιούχους 
υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 29(2) 
του Κανονισμού 1305/2013.

8.2.9.3.2.2. Type of support
Type of support: Grants
Το ποσό ενίσχυσης θα καταβάλλεται στο δικαιούχο ετησίως, ανά εκτάριο επιλέξιμης 
έκτασης, για περίοδο πέντε ετών με δυνατότητα ετήσιας παράτασης.
Όταν ο δικαιούχος μεταβαίνει από το καθεστώς μετατροπής Μ 11.1 στο καθεστώς 
της διατήρησης Μ 11.2 η μετάβαση, θα γίνεται αυτομάτως μετά τη λήξη της 
περιόδου μετατροπής. Μετά την αυτόματη μετάβαση στο καθεστώς 11.2 ο 
δικαιούχος θα πρέπει να παραμείνει στο μέτρο μέχρι την ολοκλήρωση πέντε ετών 
από την αρχική ένταξη του στο καθεστώς Μ 11.1.

8.2.9.3.2.3. Links to other legislation
• Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), Άρθρο 14, Δράσεις 
μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί.

• Οριζόντια Νομοθεσία, Κεφάλαιο Ι του τίτλου VI (Πολλαπλή Συμμόρφωση), 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

• Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις Άμεσες Ενισχύσεις, άρθρο 4 (1) (γ) (ελάχιστη 
δραστηριότητα, διατήρηση γεωργικής έκτασης), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί 
ή αντικατασταθεί.

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική παραγωγή και την 
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επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 
σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής, όπως εκάστοτε 
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

• Ο περί βιολογικής παραγωγής νόμος 227(Ι)/2004 της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς 
τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, όπως εκάστοτε 
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

8.2.9.3.2.4. Beneficiaries
Γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) οι οποίοι πληρούν τον όρο του «ενεργού 
γεωργού», όπως καθορίζεται στον Κανονισμός (ΕΚ) 1307/2013 και περιγράφεται στο 
κεφάλαιο 8.1.

8.2.9.3.2.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το διαφυγόν εισόδημα και το 
πρόσθετο κόστος που προκύπτει σε σχέση με τη συμβατική γεωργία από τις 
δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σχετικά με την εφαρμογή των πρακτικών και των 
μεθόδων βιολογικής γεωργίας, όπως ορίζονται στον Κανονισμό για τη Βιολογική 
Γεωργία. Οι πάγιες δαπάνες και το κόστος που προκύπτει από τον έλεγχο και την 
πιστοποίηση, δεν είναι επιλέξιμες (μπορούν να καλύπτονται από τα επενδυτικά 
μέτρα και τα μέτρα που αφορούν τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας, του 
παρόντος προγράμματος). Νοείται ότι η ενίσχυση που παρέχεται για συμμετοχή στο 
Μέτρο της βιολογικής γεωργίας, δεν μπορεί να συνδυαστεί με τις ενισχύσεις που 
παρέχονται στα Μέτρα, υπό το άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΚ) 1305/2013.
Οι δικαιούχοι πρέπει να τηρούν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις εκκίνησης όπως 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 8.2.10.5 «Ειδικές πληροφορίες για το μέτρο» και 
επιδοτούνται μόνο για τις απαιτήσεις που υπερβαίνουν αυτές τις συνθήκες.
 

8.2.9.3.2.6. Eligibility conditions
Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους:

• η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση είναι τα 0,3 εκτάρια. Σε περίπτωση 
όπου ο αιτητής είναι δικαιούχος και στα δύο καθεστώτα του Μέτρου 11, τότε 
η  ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι τα 0,3 εκτάρια υπολογίζοντας  το σύνολο 
της έκτασης που συμμετέχει και στα δύο καθεστώτα του μέτρου. Το ίδιο 
αγροτεμάχιο μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα και στα δύο καθεστώτα του 
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Μέτρου 11 στην περίπτωση συγκαλλιέργειας μονοετών και πολυετών 
φυτών, όπου ο χρόνος μετάβασης τους στη βιολογική γεωργία διαφέρει (2 
έτη και 3 έτη αντίστοιχα).

• ανάληψη δέσμευσης πενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα ετήσιας 
παράτασης, για τήρηση των  υποχρεώσεων του καθεστώτος. Όταν ο 
δικαιούχος μεταβαίνει από το καθεστώς της Μετατροπής Μ11.1 στο 
καθεστώς της Διατήρησης Μ11.2 η συνολική περίοδος της συμμετοχής και 
στα δύο καθεστώτα θα πρέπει να  είναι τουλάχιστον πέντε έτη. 

• εφαρμογή  των προνοιών του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 για τη βιολογική 
παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και του περί 
Βιολογικής Παραγωγής Νόμου 227(Ι)/2004 της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, συμπεριλαμβανομένης 
της υποχρέωσης τους για εγγραφή στο μητρώο βιοκαλλιεργητών του 
Τμήματος Γεωργίας και εφαρμογής των προνοιών του παρόντος σχεδίου 
στήριξης. Η εφαρμογή των πιο πάνω σχετικών κανονισμών επαληθεύεται με 
προσκόμιση στις ελεγκτικές υπηρεσίες του Τμήματος Γεωργίας και του ΚΟΑΠ 
ετήσιας βεβαίωσης τήρησης των προνοιών του Κανονισμού της βιολογικής 
γεωργίας και του παρόντος μέτρου στήριξης η οποία εκδίδεται από τον 
Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης με τον οποίο οι αιτητές τηρούν 
σύμβαση για σκοπούς ελέγχου και πιστοποίησης.

• ανάληψη υποχρέωσης εφαρμογής των προνοιών της νομοθεσίας με ένταξη 
στο σύστημα ελέγχου βιολογικής παραγωγής, έχοντας συνάψει σύμβαση με 
ένα εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης.

• για τις ετήσιες καλλιέργειες, προσκόμιση και τήρηση κατά τη διάρκεια όλων 
των ετών της δέσμευσης, κατάλληλου σχεδίου αμειψισποράς τριετούς 
τουλάχιστο κύκλου, στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και να 
επιδοτείται η καλλιέργεια ψυχανθών για χλωρή λίπανση, (οι καλλιέργειες 
ψυχανθών για χλωρή λίπανση λαμβάνουν ενίσχυση ίσου ύψους με την 
καλλιέργεια την οποία διαδέχονται).

• όσοι γεωργοί εντάσσονται στο καθεστώς 11.2 «Διατήρηση  πρακτικών και 
μεθόδων βιολογικής γεωργίας», έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν 
εθελοντικά σε πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα βιολογικής γεωργίας 
(σύνδεση με το Μέτρο 01 «Δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης») 
εκτός εάν είναι γεωργοί που εντάσσονται για πρώτη φορά στη βιολογική 
γεωργία και ανέλαβαν τη διαχείριση τεμαχίων που βρίσκονται ήδη σε 
βιολογικό στάδιο παραγωγής. Οι εν λόγω γεωργοί, που εντάσσονται για  
πρώτη φορά στη βιολογική γεωργία, έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν 
σε πρόγραμμα κατάρτισης και να προσκομίσουν εντός δύο ετών, βεβαίωση 
παρακολούθησης σχετικού προγράμματος κατάρτισης για θέματα βιολογικής 
γεωργίας το οποίο θα εντάσσεται στα πλαίσια του Μέτρου 01 «Δράσεις 
μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης». Εξαιρούνται από την υποχρέωση όσοι 
με κριτήρια που θέτει η Διαχειριστική Αρχή, αποδεικνύουν γνώσεις 
βιολογικής γεωργίας που ισοδυναμούν ή ξεπερνούν το επίπεδο της 
κατάρτισης. 

• η μέγιστη συνολική επιλέξιμη έκταση στο Μέτρο 11 των σιτηρών γενικά, των 
πολυετών κτηνοτροφικών αλλά και των ψυχανθών που προορίζονται για 
κτηνοτροφική παραγωγή δεν μπορεί να ξεπερνά τις 2000 ha, ανά 
προκήρυξη. Σε περίπτωση που η συνολική έκταση υπερβαίνει τις 2000 ha, 
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θα γίνει μοριοδότηση με εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων όπως 
περιγράφεται στο κεφάλαιο «Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων 
επιλογής».

 Για την εφαρμογή των πιο πάνω δράσεων έχουν επιλεγεί συγκεκριμένοι κλάδοι 
τόσο της φυτικής παραγωγής όσο και της ζωικής παραγωγής, οι οποίοι 
παρουσιάζονται στον πιο κάτω Πίνακα.
 
 

table11.1

8.2.9.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Η μέγιστη συνολική επιλέξιμη έκταση στο Μέτρο 11 των σιτηρών γενικά, των 
πολυετών κτηνοτροφικών αλλά και των ψυχανθών που προορίζονται για 
κτηνοτροφική παραγωγή  δεν μπορεί να ξεπερνά τις 2000 ha. Σε περίπτωση που η 
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συνολική επιλέξιμη έκταση υπερβαίνει τις 2000 ha, θα εφαρμόζεται μοριοδότηση 
μόνο στις αιτήσεις που περιλαμβάνουν τη συγκεκριμένη κατηγορία καλλιέργειας, με 
σκοπό την επιλογή των τεμαχίων τα οποία θα συμμετέχουν στο μέτρο. Το 
αποτέλεσμα της μοριοδότησης θα αφορά μόνο τα τεμάχια των σιτηρών, των 
πολυετών κτηνοτροφικών αλλά και των ψυχανθών που προορίζονται για 
κτηνοτροφική παραγωγή και δεν θα επηρεάζει τη συμμετοχή των υπόλοιπων 
καλλιεργειών της ίδιας αίτησης στο μέτρο. Η μοροδότηση θα γίνει με εφαρμογή 
περιβαλλοντικών κριτηρίων τα οποία θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα:

• θα δοθεί επιπλέον μοριοδότηση σε υφιστάμενους δικαιούχους του καθεστώτος 
2.3.7, λόγω υφιστάμενης γνώσης σε θέματα βιοκαλλιέργειας

• θα δοθεί επιπλέον μοριοδότηση σε εκτάσεις που βρίσκονται σε περιοχές και 
ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας (Natura 2000, ΠΥΦΑ, ζώνες ευαίσθητες 
στην νιτρορύπανση)

8.2.9.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 το ύψος 
ενίσχυσης βασίζεται στο διαφυγόν εισόδημα λόγω μειωμένης παραγωγής και 
επιπρόσθετων δαπανών (εξαιρουμένου του κόστους πιστοποίησης το οποίο 
καλύπτεται από το Μέτρο 3 για τα συστήματα ποιότητας), που προέρχονται από τις 
δεσμεύσεις που λαμβάνει ο δικαιούχος.
Το ύψος ενίσχυσης για τη φυτική παραγωγή, κατά ομαδοποιημένη κατηγορία, έχει 
ως ακολούθως:

1. αμπέλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα), πολυετή αρωματικά και 
φαρμακευτικά φυτά, μούρα και αρδευόμενες δενδρώδεις και θαμνώδεις 
καλλιέργειες (με εξαίρεση τις χαρουπιές, φοινικιές και παουτσοσυκιές): 900 
ευρώ ανά εκτάριο.

2. ξηρικές δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες, χαρουπιές, φοινικιές, 
παπουτσοσυκιές:  600 ευρώ ανά εκτάριο.

3. λαχανικά, πατάτες, αρδευόμενα όσπρια, αράπικα φιστίκια, μονοετή 
αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, στέβια: 600 ευρώ ανά εκτάριο.

4. ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες και πολυετείς κτηνοτροφικές καλλιέργειες 
(σιτηρά, κτηνοτροφικά φυτά, ψυχανθή για σανό και χλωρή λίπανση και άλλες 
ετήσιες ξηρικές καλλιέργειες): 350 ευρώ ανά εκτάριο.

Το ύψος της ενίσχυσης στη ζωική παραγωγή καθορίζεται στα 450 ευρώ ανά εκτάριο 
βοσκότοπου τόσο για τις αίγες όσο και για τα πρόβατα.
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8.2.9.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.9.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
 

8.2.9.3.2.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.9.3.2.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.9.3.2.10. Information specific to the operation
Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the 
relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation 
(EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria 
and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation 
(EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum 
requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters 
including the description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of 
Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of 
commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income 
foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 
1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and 
the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion 
method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Οι υπολογισμοί έγιναν με την μέθοδο του Μερικού Προϋπολογισμού. Για τους 
σκοπούς των υπολογισμών, έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από το Norm Input – 
Output του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το 2011, όπου αυτό ήταν δυνατό. Τον 
υπολογισμό του κόστους των δράσεων, ακολούθησε έλεγχος για σκοπούς 
επαλήθευσης και επιβεβαίωσης από ανεξάρτητο φορέα (Ινστιτούτο Κύπρου). Η 
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ανάλυση των υπολογισμών παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ.

8.2.9.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.9.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμός Πληρωμών) μελέτησαν και 
αξιολόγησαν την απόδοση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών που 
αφορούσαν την προγραμματική περίοσο 2017-2013. Τα μεγαλύτερα σε έκταση 
προβλήματα που εντοπίστηκαν ήταν α) η μη αναλογική επιβολή κυρώσεων, β) η μη 
ορθή δήλωση των τεμαχίων, γ) η ασάφεια στην περιγραφή των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας των μέτρων. Σε συνέχεια της αξιολόγησης καταρτίστηκε ένα 
ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για μείωση του ποσοστού σφάλματος, το οποίο 
υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 
- Ένας κίνδυνος που παρουσιαζόταν στο παρελθόν ήταν η επιβολή μη αναλογικών 
κυρώσεων σε όλες τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Η υφιστάμενη πρακτική 
επιβολή κυρώσεων δεν διαχώριζει τις αποκλήσεις / παραβάσεις με βάση την 
σημαντικότητα τους. Ως αποτέλεσμα το σύστημα επιβολή κυρώσεων ήταν ιδιαίτερα 
αυστηρό οδηγώντας σε σημαντικές ανακτήσεις.
- Ένας ακόμη σοβαρός κίνδυνος που παρουσίαστηκε επανελειμμένα κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο ήταν η μη ορθή δήλωση των εκτάσεων με 
βάση τη βάση δεδομένων Land Parcel Information System (LPIS) του ΚΟΑΠ. Η μη ορθή 
δήλωση από μέρους των αιτητών της εκτάσης οφειλόταν στην ελλειπή 
πληροφόρηση και εκαπίδευση.
- Εντοπίζονται κίνδυνοι που προέρχονται από τη συμπεριφορά των ίδιων των 
αιτητών π.χ. ψευδείς  δηλώσεις που αφορούν τη διαχείριση των τεμαχίων, την 
καλλιεργούμενη έκταση κ.τ.λ καθώς πλημελή τήρηση των δεσμεύσεων.
- Η ασάφεια στην περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας προκάλεσε δυσκολίες 
στους αιτητές όσο αφορά την δυνατότητα συμμετοχής στα μέτρα της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου.
- Παρουσιάζεται επίσης ο κίνδυνος κάποιοι δικαιούχοι α) να μην υποβάλουν την 
βεβαίωση εγγραφής στο αρχείο βιοκαλλιεργητών του Τμήματος Γεωργίας (ο έλεγχος 
γίνεται σε ετήσια βάση), β) την πιστοποίηση από ανεξάρτητο πιστοποιών 
οργανισμό, γ) την βεβαίωση συμμετοχής στην ειδική κατάρτιση για την βιολογική 
γεωργία (ισχύει για το μέτρο 11.1).
- Λόγω της υποχρεωτικής εναλλαγής καλλιεργειών στην εφαρμογή της 
αμειψισποράς, υπάρχουν πολλές διαφορετικές καλλιέργειες που δύναται να είναι 
επιλέξιμες, κάτι που πιθανόν να προκαλέσει σύγχυση στους αιτητές.
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8.2.9.4.2. Mitigating actions

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την μείωση του ποσοστού 
σφάλματος αποφαστίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:
- εφαρμογή διαβαθμισμένου συστήματος ποινών σύμφωνα με την σοβαρότητα του 
παραπτώματος. Σε περιπτώσης μερικής τήρησης μιας υποχρέωσης, θα επιβάλεται 
στον αιτητή μερική αποκοπή του επιδοτούμενου ποσού και όχι ολοκληρωτική.
- για την επίλυση του προβλήματος της μη ορθής δήλωσης τεμαχίων αποφασίστηκε 
όπως εφαρμοστεί σύστημα πιο ολοκληρωμένης πληροφόρησης των αιτητών η 
οποία θα γίνεται σύμφωνα με τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία της βάσης 
δεδομένων LPIS του Οργανισμού Πληρωμών. Επιπλέον, λόγω της πλήρους 
αυτοματοποίησης του συστήματος υποβολής αιτήσεων η πληροφόρηση αυτή είναι 
ανα πάσα στιγμή διαθέσιμη για όλους τους χρήστες. Περαιτέρω οι αιτητές μπορούν 
να απευθυνθούν στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ για να λάβουν καθοδήγησης σε 
περίπτωση που επιθυμούν.
- πληρέστερη περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας ώστε να είναι ξεκάθαρες οι 
επιπλέον υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν. 
- για διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να γίνει ενδελεχής ενημέρωση και 
πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα κριτήρια του Καθεστώτος. 
 Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην προσπάθεια να γίνουν απόλυτα 
κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή των αιτητών στο 
Μέτρο καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.
- βελτίωση του λογισμικού συστήματος υποβολής αιτήσεων στοχεύοντας στην 
μείωση των σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή
 των αιτήσεων.
- τήρηση αρχείου γεωργού σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν τις 
γεωργικές πρακτικές οι οποίες προβλέπονται από το συγκεκριμένο μέτρο.
- θα πρέπει με την προκήρυξη του καθεστώτος να δημοσιευτεί αναλυτικός πίνακας 
με τις επιλέξιμες ομάδες καλλιεργειών που θα μπορούν να εφαρμοστούν στα 
πλαίσια της αμειψισποράς
 

8.2.9.4.3. Overall assessment of the measure

Μετά από ενδελεχή μελέτη του μέτρου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών, διαφαίνεται ότι όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται είναι 
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πλήρως ελέγξιμες και επαληθεύσιμες. Μέσα από την πολυετή εμπειρία που έχει 
αποκτηθεί και την σειρά προβλημάτων που έχουν αντιμετωπισθεί από την 
προγραμματική περίοδο 2004-2006 μέχρι και σήμερα επιτεύθηκε ένα πολύ καλό 
επίπεδο ελέγχου μέχρι και το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Η 
συνέχιση δράσεων για τρίτη συνεχή περίοδο και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες 
διορθωτικές δράσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω διασφαλίζει την ομαλή εφαρμογή 
και έλεγχο των δράσεων.
Σημειώνεται ότι οι τρεις κύριες μέθοδοι επαληθεσιμότητας των δεσμέυσεων είναι οι 
ακόλουθες:
- Επί τόπου φυσικός έλεγχος με οπτική επιθεώρηση των υποχρεώσεων 
χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα σύστημα πλοήγησης (GPS) για επιβεβαίωση της 
επιλέξιμης έκτασης (επισυνάπτεται πίνακας με τις βέλτιστες περιόδους ελέγχου ανά 
καλλιέργεια).
- Έλεγχοι μέσω λογισμικού συστήματος (remote sesning) η οποία δίνει την 
δυνατότητα στην αρχή ελέγχου να εξακριβώσει την τήρηση της δέσμευσης.
 

8.2.9.5. Information specific to the measure

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the 
relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation 
(EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria 
and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation 
(EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum 
requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law
Υποχρεωτικές απαιτήσεις Θέσης Εκκίνησης (Baseline) για Πυλώνα ΙΙ
1. Κανόνες για την Πολλαπλή Συμμόρφωση (Άρθρο 93, Κανονισμός 1306/2013, ΕΕ)
1.1 Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ)
1.2 Πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση
1.2.1  Ύδατα
1.2.2  Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα
1.2.3 Τοπίο, στοιχειώδες επίπεδο συντήρησης
1.2.4 Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
2. Υποχρεώσεις για Πράσινη ενίσχυση (Άρθρο 43, Κανονισμός 1307/2013 ΕΕ)
Πράσινη ενίσχυση θα δίνεται στους γεωργούς  με την προϋπόθεση ότι τηρούν τρείς 
βασικές περιβαλλοντικές υποχρεώσεις:
2.1 Διαφοροποίηση καλλιεργειών
2.2 Διατήρηση μονίμων βοσκοτόπων
2.3 Διατήρηση περιοχών οικολογικής εστίασης
Επιπρόσθετα αναφέρεται  ότι μπορεί να γίνει συνδυασμός ή αντικατάσταση των 



654

ανωτέρω πρακτικών με κάποιες ισοδύναμες πρακτικές.
3. Ελάχιστες απαιτήσεις για χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων
3.1 Ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση Λιπασμάτων (Κ.Δ.Π 263/2007)
3.2 Ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
4. Άλλες εθνικές νομοθεσίες
Για περαιτέρω λεπτομέρειες επισυνάπτεται σχετικό Παράτημα
 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters 
including the description of the baseline requirements as referred to in Article 29(2) of 
Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of 
commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income 
foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 
1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and 
the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion 
method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation
Μεθοδολογία υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης για εφαρμογή Βιολογικής 
Παραγωγής Προϊόντων
Κατά τον καθορισμό του ύψους ενίσχυσης εφαρμόζεται η μέθοδος του Μερικού 
Προϋπολογισμού. Υπολογίζεται δηλαδή το διαφυγόν εισόδημα του γεωργού από την 
εφαρμογή της δράσης αλλά και το επιπλέον κόστος που προκύπτει για τον γεωργό 
από την εφαρμογή αυτής. Το διαφυγόν εισόδημα ισούται με τη διαφορά του 
εισοδήματος του παραγωγού που προκύπτει από ένα εκτάριο συμβατικής 
καλλιέργειας  προϊόντος μείον το εισόδημα του παραγωγού που προκύπτει από ένα 
εκτάριο βιολογικής καλλιέργειας προϊόντος. Το επιπλέον κόστος ισούται με τη 
διαφορά του κόστους παραγωγής σε ένα εκτάριο βιολογικής καλλιέργειας προϊόντος 
μείον το κόστος παραγωγής σε ένα εκτάριο συμβατικής καλλιέργειας προϊόντος. Το 
άθροισμα του διαφυγόντος εισοδήματος και του επιπλέον κόστους ισούται με το 
ύψος της ετήσιας ενίσχυσης για την εφαρμογή της δράσης.
Για τους σκοπούς των υπολογισμών, έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από το Norm 
Input – Output του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το 2011, όπου αυτό ήταν 
δυνατό. Η ανάλυση των υπολογισμών παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ.
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8.2.9.6. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.10. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)
8.2.10.1. Legal basis

Άρθρο 30, Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβούλιου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
Εφαρμοστικός Κανονισμός αριθ.808/2014.

8.2.10.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Η Κύπρος, λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα της,  της γεωγραφικής της θέσης, του 
πολυποίκιλου ανάγλυφου, των κλιματικών συνθηκών  και των παραδοσιακών 
γεωργικών δραστηριοτήτων, έχει πλούσια  βιοποικιλότητα. Η διατήρηση της 
βιοποικιλότητας των οικοτόπων και των ειδών συμβάλλει τα μέγιστα στην 
οικολογική ισορροπία αλλά και τη σταθερότητα και λειτουργία των δομών ενός 
οικοσυστήματος. Τα κυριότερα άμεσα αίτια απώλειας της βιοποικιλότητας και 
αλλαγών στις λειτουργίες των οικοσυστημάτων εντοπίζονται στην αλλαγή των 
χρήσεων γης, τη μη αειφορο άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, την αύξηση της 
ρύπανσης, την εισβολή των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών, την υποβάθμιση των 
 οικοσυστημάτων και την κλιματική αλλαγή.
Στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως Τόποι 
Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), εμπίπτουν και 
γεωργικά συστήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από ψηλή βιοποικιλότητα λόγω της 
μωσαϊκότητας που παρουσιάζουν στους τύπους καλλιεργειών και στις πρακτικές 
που ακολουθούνται από τα παλιά χρόνια. Η ορθολογιστική διαχείριση της γεωργίας 
στην Κύπρο και οι πρακτικές που ακολουθούνται μπορούν  να συμβάλουν στην 
προστασία και διατήρηση των προστατευτέων στοιχείων του δικτύου Natura 2000. 
Οι προτεινόμενες Δράσεις του Μέτρου θα συμβάλουν αφενός στη διατήρηση και 
προστασία της βιοποικιλότητας σε οικοτόπους αλλά και σε είδη χλωρίδας και 
πανίδας που εμπίπτουν στις περιοχές του Δικτύου και αφετέρου στη συνέχιση της 
γεωργικής δραστηριότητας.
Το Δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνει 40 περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως 
Τόποι Κοινοτικής Σημασίας σύμφωνα με την Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ) και 
έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης και 30 περιοχές οι 
οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τη διατήρηση 
και προστασία των άγριων πτηνών. Στις περιοχές του Δικτύου εφαρμόζονται Μέτρα 
που διασφαλίζουν επαρκώς τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας, των 
φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, και που ταυτόχρονα 
συμβάλλουν και στο μετριασμό των επιπτώσεων από τις κλιματικές αλλαγές. Η 
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επίτευξη των πιο πάνω στόχων, λαμβάνει υπόψη τις πρόνοιες των στόχων που θα 
καθορίζονται στο Υπουργικό Διάταγμα για τις γεωργικές περιοχές του Δικτύου 
Natura 2000. 
Το Μέτρο συμβάλλει στην αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος  των αγροτών, 
των οποίων τα αγροτεμάχια βρίσκονται εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 
2000 και εμπίπτουν στις ειδικές ρυθμίσεις των Καθεστώτων. Το Μέτρο θα 
εφαρμοστεί στις γεωργικές εκτάσεις των περιοχών Natura 2000, όπως αυτές έχουν 
καθοριστεί, λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε μελλοντικές προσθήκες περιοχών 
στον κατάλογο του Δικτύου.
Παρέχεται αντισταθμιστική ενίσχυση στους δικαιούχους για την τήρηση των 
προνοιών του Μέτρου σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000, ώστε να αποφεύγεται η 
υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων που εμπίπτουν στην Οδηγία των οικοτόπων 
καθώς και των οικοτόπων που είναι σημαντικοί για την προστασία των ειδών που 
αναφέρονται στα Παραρτήματα των Οδηγιών της Φύσης (92/43/ΕΟΚ και 
2009/147/ΕΕ). Πέραν των πιο πάνω, το Μέτρο στοχεύει και στην αντιστάθμιση των 
ειδικών μειονεκτημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των Οδηγιών και την 
εξασφάλιση αποδοτικής και θετικής περιβαλλοντικής διαχείρισης των 
προστατευόμενων περιοχών.     
Η βιοποικιλότητα στις γεωργικές περιοχές αναμένεται να διατηρηθεί και να 
προστατευθεί μέσα από την εφαρμογή του μέτρου.  Το μέτρο θα συμβάλει σε 
αντιστάθμιση μέρους της απώλειας εισοδήματος λόγω των υποχρεώσεων για τις 
περιοχές όπου ασκείται γεωργική δραστηριότητα καθώς και άλλων διατάξεων ή 
Κανονισμών, όπως απαιτείται και από την εφαρμογή των σχετικών οδηγιών 
92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΕ.  
Το Μέτρο συμβάλλει στην αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος των δικαιούχων, 
των οποίων τα αγροτεμάχια βρίσκονται στο Δίκτυο Natura 2000 καθώς και στις 
παραδασόβιες περιοχές εκτός των περιοχών του οι οποίες, πρόκειται να ενταχθούν 
σε ειδικές ρυθμίσεις, η τήρηση των οποίων αναμένεται να προσδώσει πολλαπλά 
οφέλη.
Οι περιοχές εκτός του Δικτύου θα καλύπτουν 52 παραδασόβιες κοινότητες και 
κοινότητες οι οποίες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τις περιοχές Natura 
2000.  Οι κοινότητες αυτές φαίνονται στον επισυναπτόμενο χάρτη (Παράρτημα Α).   
Οι καλλιέργειες που θα καλύπτονται από το Μέτρο θα αφορούν τα αμπέλια και τις 
ακόλουθες μόνιμες καλλιέργειες: μηλιές, κερασιές, αχλαδιές, χρυσομηλιές, 
νεκταρινιές, ροδακινιές και δαμασκηνοειδή. 
Θα παρέχεται αντισταθμιστική ενίσχυση σε γεωργούς για τη λήψη κατάλληλων 
μέτρων στις πιο πάνω περιοχές, ώστε να καταστήστεί το Δίκτυο συνεκτικότερο και 
να ενισχυθούν συγκεκριμένα είδη της άγριας ζωής τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από την ύπαρξη αυτών των καλλιεργειών σε παραδασόβιες περιοχές 
(Παράρτημα 2 – Χάρτης περιοχών) .  Οι παραδασόβιες αυτές περιοχές διατηρούν 
σημαντικές εστίες βιοποικιλότητας, ενισχύοντας άμεσα τα προστατευτέα στοιχεία.
Οι Δράσεις θα ενισχύσουν σημαντικά στοιχεία τοπίου (Αρ. 10 Οδηγία Οικοτόπων) τα 
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οποία συμβάλλουν στην προστασία διαφόρων ειδών που αναφέρονται στα 
Παραρτήματα των Οδηγιών της Φύσης (92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΕ), ειδικά του 
αγρινού καθώς και άλλων ειδών της άγριας ζωής για να αντισταθμιστούν τα ειδικά 
μειονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Οδηγιών και για να 
εξασφαλιστεί η αποδοτική και θετική περιβαλλοντική διαχείριση των 
προστατευόμενων περιοχών.  Οι πρακτικές που ακολουθούνται σε αυτές τις 
περιοχές μπορούν να συμβάλουν στην προστασία και διατήρηση των στοιχείων 
προστασίας των περιοχών και ειδικά σε ό,τι αφορά το άρθρο 10 της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, αφού αυτές οι περιοχές αποτελούν σημαντικά στοιχεία του τοπίου τα 
οποία συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία και τη διαιώνιση των ειδών και 
καθιστούν το δίκτυο Natura 2000 συνεκτικότερο.  Η έκταση των περιοχών αυτών 
υπολογίζεται στα 1800 εκτάρια και δεν υπερβαίνει το 5% του συνόλου των 
χαρακτηρισμένων περιοχών Natura 2000.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Οι κυριότεροι στόχοι του Μέτρου είναι:

• η προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας τόσο σε επίπεδο 
οικοσυστημάτων, ενδιαιτημάτων και ειδών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη 
συνεκτικότητας του Δικτύου

• η διατήρηση και προστασία του υπαίθριου γεωργικού τοπίου, των ειδών και 
των ενδιαιτημάτων τους

• η προστασία και διατήρηση των περιοχών φωλεοποίησης, τροφοληψίας και 
αναπαραγωγής των ειδών

• η διατήρηση των οικοτόπων και ειδών του δικτύου Natura 2000
Το Μέτρο συμβάλει στην περιοχή εστίασης 4.

8.2.10.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regard to the setting of selection criteria

8.2.10.3.1. M12.1.1 Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές 
Natura 2000 και περιοχές συνεκτικότητας 
Sub-measure: 

• 12.1 - compensation payment for Natura 2000 agricultural areas

8.2.10.3.1.1. Description of the type of operation
Το Καθεστώς αφορά την εφαρμογή της Δράσης διατήρησης ασυγκόμιστης 
παραγωγής σε ετήσιες καλλιέργειες μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Ο γεωργός ο οποίος 
καλλιεργεί ετήσιες καλλιέργειες π.χ. σιτηρά, σανό και βίκο θα πρέπει να αφήνει 
μέρος της παραγωγής ασυγκόμιστο το οποίο θα ανέρχεται στο 10% της 
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εκμετάλλευσης.  Όσον αφορά τις πολυετείς καλλιέργειες, εξαιρουμένων των 
εσπεριδοειδών, μπανανών, αμυγδαλιών, καρυδιών και φουντουκιών, ο καρπός θα 
παραμένει στα δέντρα όλη τη διάρκεια του έτους. Η ενίσχυση θα καταβάλλεται με 
εφάπαξ ποσό μετά τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων.
Σε ετήσιες καλλιέργειες (αρόσιμες/αροτραίες), θα μένει ασυγκόμιστο μέρος της 
παραγωγής σε ποσοστό 10% των εκτάσεων της εκμετάλλευσης. Ο δικαιούχος θα 
υποχρεούται να διατηρεί  ασυγκόμιστη την παραγωγή για την ικανοποίηση των 
αναγκών των ειδών (τροφοληψία και φωλεοποιήση) που αναφέρονται στα 
Παραρτήματα των Οδηγιών της Φύσης (92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΕ). Για τη 
βελτίωση των συνθηκών προστασίας και διατήρησης των ειδών, προτείνεται όπως 
οι ασυγκόμιστες εκτάσεις βρίσκονται  περιμετρικά των τεμαχίων ή και σε απόμερες 
μεριές που γειτνιάζουν με φυσική βλάστηση ή και υδάτινα σώματα, 
περιλαμβανομένων των όχθων και των ξερολιθιών.   
Στις πολυετείς/δενδρώδεις καλλιέργειες (οπωροφόρα δέντρα και αμπέλια), θα 
πρέπει να διατηρείται ασυγκόμιστη παραγωγή σε ποσοστό το οποίο θα ανέρχεται 
στο 10% των εκτάσεων της εκμετάλλευσης. Για την καλύτερη απόδοση της εν λόγω 
Δράσης η ασυγκόμιστη παραγωγή προτείνεται όπως παραμένει περιμετρικά των 
τεμαχίων ή και σε απόμερες γωνιές ή και κοντά σε υδάτινα σώματα. Η ασυγκόμιστη 
παραγωγή θα συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ειδών για 
σκοπούς τροφοληψίας. Δε θα συμπεριλαμβάνονται οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών, 
μπανανών, ελιών, αμυγδαλιών, καρυδιών και φουντουκιών. Για τις καλλιέργειες που 
δεν περιλαμβάνονται, η Δράση παύει να είναι υποχρεωτική και δεν παρέχεται 
αντισταθμιστική ενίσχυση.
Πέραν των περιοχών Natura 2000, θα παρέχεται αντισταθμιστική ενίσχυση σε 
συγκεκριμένες περιοχές (παραδασόβιες Κοινότητες - βλέπε χάρτη πιο κάτω), οι 
οποίες στην πλειοψηφία τους εμπίπτουν εκτός των περιοχών του Δικτύου και 
αποτελούν συνδετικούς οικολογικούς διάδρομους για την άγρια πανίδα. Η 
αντισταθμιστική ενίσχυση θα παρέχεται για τη διατήρηση μέρους της συγκομιδής σε 
πολυετείς καλλιέργειες (οπωροφόρα δέντρα και αμπέλια), εξαιρουμένων των 
εσπεριδοειδών, μπανανών, αμυγδαλιών, καρυδιών και φουντουκιών. Στις εν λόγω 
καλλιέργειες θα πρέπει να διατηρείται ασυγκόμιστη παραγωγή σε ποσοστό το οποίο 
θα ανέρχεται στο 10% των εκτάσεων της εκμετάλλευσης. Η συμμετοχή στις εν λόγω 
δράσεις είναι εθελοντική. Η Δράση θα συμβάλει στη διαβίωση διαφόρων ειδών 
πανίδας αφού αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιούν καλύτερα τις περιοχές αυτές 
ειδικά για σκοπούς διατροφής και στην καλύτερη σύνδεση σημαντικών οικολογικών 
διαδρόμων με περιοχές Natura 2000.
Η ασυγκόμιστη παραγωγή σε ετήσιες και πολυετείς καλλιέργειες θα διατηρείται για 
σκοπούς βελτίωσης της διαβίωσης των ειδών και της κατάστασης των 
ενδιαιτημάτων τους. Η διατήρηση της παραγωγής στις προαναφερόμενες 
επιλεγμένες καλλιέργειες, προτείνεται όπως παραμένει περιμετρικά των αιτούμενων 
εκμεταλλεύσεων.  Στις ετήσιες καλλιέργειες η ασυγκόμιστη παραγωγή θα πρέπει να 
διατηρείται μέχρι τέλη Ιουλίου έτσι ώστε να καλύπτεται η αναπαραγωγική περίοδος 
των ειδών πανίδας. Η ασυγκόμιστη παραγωγή προτείνεται όπως διατηρείται 
περιμετρικά των αγρών ή και κοντά στα υδάτινα σώματα, περιλαμβανομένων των 
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όχθων και ξερολιθιών, στοιχείων πλούσιων σε βιοποικιλότητα.
Η ασυγκόμιστη παραγωγή σε πολυετείς καλλιέργειες θα αφορά στη διατήρηση 
καρπού στα δέντρα για σκοπούς διατήρησης των συνθηκών διαβίωσης των ειδών 
(τροφοληψία).  Τα φρούτα θα πρέπει να διατηρούνται καθ όλη τη διάρκεια τους 
έτους στα δέντρα προτείνεται όπως διατηρηθούν περιμετρικά των αγρών ή και σε 
απομονωμένες γωνιές των εκμεταλλεύσεων. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
καλλιέργειες εσπεριδοειδών, μπανανών, αμυγδαλιών, καρυδιών και φουντουκιών.
Η ασυγκόμιστη παραγωγή προτείνεται όπως  παραμένει περιμετρικά των τεμαχίων 
ή και σε απόμερες γωνιές.  Η παραγωγή θα συμβάλει στην καλύτερη διαβίωση των 
ειδών. Η δράση θα εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες παραδασόβιες και άλλες περιοχές 
οι οποίες στην πλειονότητα τους γειτνιάζουν ή και εφάπτονται σε περιοχές του 
Δικτύου Natura 2000.  Η έκταση των περιοχών αυτών υπολογίζεται στα 2.030 
εκτάρια (βλ. χάρτη πιο κάτω) και δεν υπερβαίνει το 5% του συνόλου των 
χαρακτηρισμένων περιοχών Natura 2000.
Διευκρινίζεται ότι η ένταξη όλων των επιλέξιμων εκτάσεων (γεωργικές και δασικές) 
στο υπομέτρο με κωδικό 12.1 οφείλεται στους πιο κάτω λόγους:
- η ίδια δέσμευση θα εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές χωρίς διαφοροποίηση
- λόγω του μωσαικού ανάγλυφου τοπίου
- της γειτνίασης των γεωργικών και δασικών περιοχών του δικτύου  NATURA 2000
-της συμπερίληψης στο μέτρο και των περιοχών συνεκτικότητας
- το υπομέτρο εφαρμόζεται μόνο σε γεωργικές εκτάσεις που εμπίπτουν είτε στις 
γεωργικές περιοχές είτε στις δασικές περιοχές του δικτύου. 
Η ολιστική προσέγγιση για επίτευξη του στόχου της διατήρησης ασυγκόμιστης 
παραγωγής αναμένεται ότι θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα από την εφαρμογή δύο 
ξεχωριστών υπομέτρων.
 
Ο αιτητής αναλαμβάνει ετήσια δέσμευση και όχι πολυετή δέσμευση.
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Χάρτης Περιοχών συνεκτικότητας

8.2.10.3.1.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και θα παρέχεται με κριτήριο την 
επιλέξιμη έκταση, νοουμένου ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα συμπληρώνονται 
επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την τήρηση των όρων και 
προϋποθέσεων του Μέτρου και των επιμέρους Καθεστώτων.  Οι επιλέξιμες δαπάνες 
αφορούν το διαφυγόν εισόδημα που προκύπτει από την υλοποίηση των Δράσεων 
που προβλέπει το Μέτρο.  
 

8.2.10.3.1.3. Links to other legislation
Οδηγία των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ (ιδιαίτερα Άρθρ. 6(1) και 6(2), όπως εκάστοτε 
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
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Οδηγία των Πτηνών 2009/147/EΕ (ιδιαίτερα Άρθρ 4(1), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί 
ή αντικατασταθεί.
Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις άμεσες πληρωμές, και ιδιαίτερα το άρθρο 4 (γ) (ιι) 
και (γ)(ιιι), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

8.2.10.3.1.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι του Μέτρου είναι ενεργοί γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που 
αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις του Μέτρου (Καθεστώτα - Δράσεις).

8.2.10.3.1.5. Eligible costs
Στις πολυετείς/δενδρώδεις καλλιέργειες (οπωροφόρα δέντρα και αμπέλια), θα 
πρέπει να διατηρείται ασυγκόμιστη παραγωγή σε ποσοστό το οποίο θα ανέρχεται 
στο 10% των εκτάσεων της εκμετάλλευσης.
Σε ετήσιες καλλιέργειες (αρόσιμες/αροτραίες), θα μένει ασυγκόμιστο μέρος της 
παραγωγής, σε ποσοστό 10% των εκτάσεων της εκμετάλλευσης.
Για σκοπούς υπολογισμών, έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από το Norm Input – 
Output του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το 2011, όπου αυτό ήταν δυνατό.

8.2.10.3.1.6. Eligibility conditions
Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν ως ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση το 0,1 
εκτάριο.

8.2.10.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Δεν εφαρμόζεται

8.2.10.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates
Για την εφαρμογή της Δράσης διατήρησης ασυγκόμιστης παραγωγής σε ετήσιες 
καλλιέργειες θα παρέχεται ετήσια ενίσχυση €80 ανά εκτάριο για το διαφυγόν 
εισόδημα του γεωργού από τη μη πώληση του προϊόντος.
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Για την εφαρμογή της Δράσης διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε πολυετείς 
καλλιέργειες θα παρέχεται ετήσια ενίσχυση €160 ανά εκτάριο για την κάλυψη 
απώλειας εισοδήματος.

8.2.10.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.10.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμός Πληρωμών) μελέτησαν και 
αξιολόγησαν την απόδοση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών που 
αφορούσαν την προγραμματική περίοσο 2017-2013. Τα μεγαλύτερα σε έκταση 
προβλήματα που εντοπίστηκαν ήταν α) η μη αναλογική επιβολή κυρώσεων, β) η μη 
ορθή δήλωση των τεμαχίων, η ασάφεια στην περιγραφή των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας των μέτρων. Σε συνέχεια της αξιολόγησης καταρτίστηκε ένα 
ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για μείωση του ποσοστού σφάλματος, το οποίο 
υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 
- Ένας κίνδυνος που παρουσιαζόταν στο παρελθόν ήταν η επιβολή μη αναλογικών 
κυρώσεων σε όλες τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Η υφιστάμενη πρακτική 
επιβολή κυρώσεων δεν διαχώριζει τις αποκλήσεις / παραβάσεις με βάση την 
σημαντικότητα τους. Ως αποτέλεσμα το σύστημα επιβολή κυρώσεων ήταν ιδιαίτερα 
αυστηρό οδηγώντας σε σημαντικές ανακτήσεις.
- Ένας ακόμη σοβαρός κίνδυνος που παρουσίαστηκε επανελειμμένα κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο ήταν η μη ορθή δήλωση των εκτάσεων με 
βάση τη βάση δεδομένων Land Parcel Information System (LPIS) του ΚΟΑΠ. Η μη ορθή 
δήλωση από μέρους των αιτητών της εκτάσης οφειλόταν στην ελλειπή 
πληροφόρηση και εκπαίδευση.
- Εντοπίζονται κίνδυνοι που προέρχονται από τη συμπεριφορά των ίδιων των 
αιτητών π.χ. ψευδείς  δηλώσεις που αφορούν τη διαχείριση των τεμαχίων, την 
καλλιεργούμενη έκταση κ.τ.λ καθώς πλημελή τήρηση των δεσμεύσεων.
- Η ασάφεια στην περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας προκάλεσε δυσκολίες 
στους αιτητές όσο αφορά την δυνατότητα συμμετοχής στα μέτρα της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου.

8.2.10.3.1.9.2. Mitigating actions
Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την μείωση του ποσοστού 
σφάλματος αποφασίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

• για την επίλυση του προβλήματος της μη ορθής δήλωσης τεμαχίων 
αποφασίστηκε όπως εφαρμοστεί σύστημα πιο ολοκληρωμένης πληροφόρησης 
των αιτητών η οποία θα γίνεται σύμφωνα με τα πιο επικαιροποιημένα 
στοιχεία της βάσης δεδομένων LPIS του Οργανισμού Πληρωμών. Επιπλέον, 
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λόγω της πλήρους αυτοματοποίησης του συστήματος υποβολής αιτήσεων η 
πληροφόρηση αυτή είναι ανα πάσα στιγμή διαθέσιμη για όλους τους χρήστες. 
Περαιτέρω οι αιτητές μπορούν να απευθυνθούν στα Επαρχιακά Γραφεία του 
ΚΟΑΠ για να λάβουν καθοδήγησης σε περίπτωση που επιθυμούν.

• πληρέστερη περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας ώστε να είναι 
ξεκάθαρες οι επιπλέον υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν. 

• για διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να γίνει ενδελεχής ενημέρωση και 
πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα κριτήρια του Καθεστώτος. 
 Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην προσπάθεια να γίνουν απόλυτα 
κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή των αιτητών 
στο καθεστώς καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.

• βελτίωση του λογισμικού συστήματος υποβολής αιτήσεων στοχεύοντας στην 
μείωση των σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή των 
αιτήσεων.

• τήρηση αρχείου γεωργού σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν τις 
γεωργικές πρακτικές οι οποίες προβλέπονται από το συγκεκριμένο μέτρο.

8.2.10.3.1.9.3. Overall assessment of the measure
Μετά από ενδελεχή μελέτη του μέτρου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών, επιβεβαιώνεται ότι όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται 
είναι πλήρως ελέγξιμες και επαληθεύσιμες. Μέσα από την πολυετή εμπειρία που 
έχει αποκτηθεί και την σειρά προβλημάτων που έχουν αντιμετωπισθεί από την 
προγραμματική περίοδο 2004-2006 μέχρι και σήμερα επιτεύθηκε ένα πολύ καλό 
επίπεδο ελέγχου μέχρι και το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
Σημειώνεται ότι οι τρεις κύριες μέθοδοι επαληθεσιμότητας των δεσμέυσεων είναι οι 
ακόλουθες:
- Επί τόπου φυσικός έλεγχος με οπτική επιθεώρηση των υποχρεώσεων 
χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα σύστημα πλοήγησης (GPS) για επιβεβαίωση της 
επιλέξιμης έκτασης (επισυνάπτεται πίνακας με τις βέλτιστες περιόδους ελέγχου ανά 
καλλιέργεια).
- Έλεγχοι μέσω λογισμικού συστήματος (remote sesning) η οποία δίνει την 
δυνατότητα στην αρχή ελέγχου να εξακριβώσει την τήρηση της δέσμευσης.
- Οι δικαιούχοι υποχρεώνονται να διατηρούν αρχείο γεωργού ως επιπρόσθετη πηγή 
απόδειξης της τήρησης των δεσμέυσεων. 

8.2.10.3.1.10. Information specific to the operation
Identification and definition of the baseline elements; for Natura 2000 payments this 
should include the good agricultural and environmental condition provided for in Article 
94 and Annex II to regulation (EU) No 1306/2013 and the relevant criteria and minimum 
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activities referred to in Article 4(1)(c) (ii) and (c) (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013; for 
WFD payments this shall include mandatory standards established pursuant to Chapter I 
of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 and the relevant criteria and minimum 
activities established pursuant to Article 4(1)(c) (ii) and (c) (iii) of Regulation (EU) No 
1307/2013
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ

Identification of the restrictions/disadvantages based on which payments can be granted 
and indication of compulsory practices
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

For WFD payments: definition of major changes in type of land use and description of the 
links with the programmes of measures of the river basin management plan referred to 
in Article 13 of Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council 
("WFD"); 
Δεν εφαρμόζεται.

For Natura 2000: the areas designated to implement Council Directive 92/43/EEC and 
Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council and the 
obligations for farmers resulting from the corresponding national and/or regional 
management provisions
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Περιοχές Δικτύου Natura 2000
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Περιοχές Δικτύου Natura 2000-Συνέχεια

The description of the methodology and the agronomic assumptions including the 
description of the baseline requirements referred to in Article 30(3) of Regulation (EU) No 
1305/2013 for Directives 92/43/EEC and 2009/147/EC and in Article 30(4) of that 
Regulation for the WFD used as reference for the calculations justifying additional costs 
and income foregone resulting from the disadvantages in the areas concerned related to 
the implementation of Directives 92/43/EEC, 2009/147/EC and the WFD; where relevant, 
that methodology shall take into account payment for agricultural practices beneficial for 
the climate and the environment granted in accordance with Regulation (EU) No 
1307/2013, in order to exclude double funding
Οι υπολογισμοί έγιναν με την μέθοδο του Μερικού Προϋπολογισμού. Για τους 
σκοπούς των υπολογισμών, έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από το Norm Input – 
Output του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το 2011, όπου αυτό ήταν δυνατό. Τον 
υπολογισμό του κόστους των δράσεων, ακολούθησε έλεγχος για σκοπούς 
επαλήθευσης και επιβεβαίωσης από το Ινστιτούτο Κύπρου. Η ανάλυση των 
υπολογισμών παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ.

In case other delimited nature protection areas with environmental restrictions are 
chosen to be supported within this measure, specification of the sites and contribution 
to the implementation of Article 10 of Directive 92/43/EEC
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Η δράση θα εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες παραδασόβιες και άλλες περιοχές οι 
οποίες στην πλειονότητα τους γειτνιάζουν ή και εφάπτονται σε περιοχές του 
Δικτύου Natura 2000.  Η έκταση των περιοχών αυτών υπολογίζεται στα 2.030 
εκτάρια και δεν υπερβαίνει το 5% του συνόλου των χαρακτηρισμένων περιοχών 
Natura 2000. Η ασυγκόμιστη παραγωγή προτείνεται όπως  παραμένει περιμετρικά 
των τεμαχίων ή και σε απόμερες γωνιές.  Η παραγωγή θα συμβάλει στην καλύτερη 
διαβίωση των ειδών και για σκοπούς συνεκτικότητας των περιοχών του Δικτύου 
Natura 2000.
Σχετικός χάρτης με τις περιοχές αυτές, περιλαμβάνεται στη Γενική Περιγραφή.

Indication of the link between the implementation of the measure and the Prioritized 
Action Framework (Art 8(4) of Directive 92/43/EEC)
Οι δράσεις αυτές προσβλέπουν στην διατήρηση της συνεκτικότητας μεταξύ των 
περιοχών του Δικτύου Natura 2000 καθώς και άλλων προστατευόμενων περιοχών. 
Ταυτόχρονά επιτυγχάνεται η επιπλέον παροφή τροφής και κάλυψης για αρκετά είδη 
πανιδάς.
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8.2.10.3.2. Μ12.1.2 Διαχείριση Βοσκοτόπων
Sub-measure: 

• 12.1 - compensation payment for Natura 2000 agricultural areas

8.2.10.3.2.1. Description of the type of operation
Οι βοσκότοποι, που έχουν δηλωθεί στις άμεσες πληρωμές, δεν θα πρέπει να 
βοσκούνται κατά την κύρια περίοδο ανθοφορίας των ποωδών ειδών και 
συγκεκριμένα κατά την περίοδο 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Απριλίου. Επιπρόσθετα θα 
πρέπει να μειωθεί/ελεγχθεί ο αριθμός των ζώων στις περιοχές όπου παρατηρείται 
το φαινόμενο υπερβόσκησης. Ο έλεγχος της βοσκής στις περιοχές του Δικτύου 
Natura 2000 Χερσόνησος Ακάμα και Κοιλάδα Διαρίζου θα ασκείται με τρόπο που να 
περιορίζει το φαινόμενο της  υπερβόσκησης (εκτατική κτηνοτροφία) και να 
διασφαλίζει την ορθολογιστική διαχείριση των βοσκοτόπων.
Η συνήθης πρακτική που εφαρμόζεται είναι η έναρξη της βόσκησης να συμπίπτει με 
την έναρξη της βλαστικής περιόδου αποσκοπώντας στην μείωση του κόστους 
αγοράς ζωοτροφών. Η πρακτική αυτή οδηγεί σε υποβάθμιση της φυσικής 
βλάστησης καθώς και σε χαμηλή παραγωγικότητα των βοσκοτόπων.
Η απαγόρευση της βόσκησης κατά την περίοδο που αναφέρεται στο μέτρο δίνει τον 
απαραίτητο χρόνο στη φυσική βλάστηση για να ολοκληρώσει τα στάδια ανθοφορίας 
και καρποφορίας.
Η ενίσχυση θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και θα παρέχεται με κριτήριο την 
επιλέξιμη έκταση δηλωμένων βοσκοτόπων, νοουμένου ότι σε όλες τις περιπτώσεις 
θα συμπληρώνονται επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι οι οποίοι επιβεβαιώνουν την 
τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του Μέτρου και των επιμέρους Καθεστώτων.  
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το διαφυγόν εισόδημα που προκύπτει από την 
υλοποίηση των Δράσεων που προβλέπει το Μέτρο.
Η Δράση θα εφαρμοστεί σε 4.163,90 εκτάρια συνολικά, στις περιοχές του Δικτύου 
Natura 2000: Χερσόνησος Ακάμα (1.803,60 εκτάρια) και Κοιλάδα Διαρίζου (2.360,30 
εκτάρια).
Ο αιτητής αναλαμβάνει ετήσια δέσμευση και όχι πολυετή.

8.2.10.3.2.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και θα παρέχεται με κριτήριο την 
επιλέξιμη έκταση, νοουμένου ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα συμπληρώνονται 
επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι ο οποίοι επιβεβαιώνουν την τήρηση των όρων και 
προϋποθέσεων του Μέτρου και των επιμέρους Καθεστώτων.  Οι επιλέξιμες δαπάνες 
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αφορούν το διαφυγόν εισόδημα που προκύπτει από την υλοποίηση των Δράσεων 
που προβλέπει το Μέτρο, στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 "Χερσόνησος 
Ακάμα" και "Κοιλάδα Διαρίζου".
 

8.2.10.3.2.3. Links to other legislation
Οδηγία των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ (ιδιαίτερα Άρθρ. 6(1) και 6(2), όπως εκάστοτε 
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Οδηγία των Πτηνών 2009/147/EΕ (ιδιαίτερα Άρθρ 4(1), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί 
ή αντικατασταθεί.
Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων.
Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις άμεσες πληρωμές, και ιδιαίτερα το άρθρο 4 (γ) (ιι) 
και (γ)(ιιι), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

8.2.10.3.2.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι του Μέτρου είναι κτηνοτρόφοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) στις περιοχές 
του Δικτύου Χερσόνησος Ακάμα και Κοιλάδα Διαρίζου που θα αναλαμβάνουν να 
τηρούν τις υποχρεώσεις του Μέτρου (Καθεστώτος).

8.2.10.3.2.5. Eligible costs
Το διαφυγόν εισόδημα έχει υπολογιστεί ως η αξία των ζωοτροφών (σανός) για τους 
δύο μήνες (15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Απριλίου) που θα είναι ενσταβλισμένα τα ζώα. 

8.2.10.3.2.6. Eligibility conditions
Οι δικαιούχοι  πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους:

• απαγόρευσης βοσκής των ζώων κατά τη διάρκεια της περιόδου 
15 Φεβρουαρίου με 15 Απριλίου
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8.2.10.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Δεν εφαρμόζεται

8.2.10.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates
Oι κτηνοτρόφοι οι οποίοι έχουν τις εκμεταλλεύσεις (βοσκοτόπους) τους στις 
περιοχές του Δικτύου Natura 2000  "Χερσόνησος Ακάμα" και "Κοιλάδα Διαρίζου", θα 
δικαιούνται το ποσό των €145 ανά εκτάριο ετησίως.

8.2.10.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.10.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμός Πληρωμών) μελέτησαν και 
αξιολόγησαν την απόδοση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών που 
αφορούσαν την προγραμματική περίοσο 2017-2013. Τα μεγαλύτερα σε έκταση 
προβλήματα που εντοπίστηκαν ήταν α) η μη αναλογική επιβολή κυρώσεων, β) η μη 
ορθή δήλωση των τεμαχίων, η ασάφεια στην περιγραφή των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας των μέτρων. Σε συνέχεια της αξιολόγησης καταρτίστηκε ένα 
ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για μείωση του ποσοστού σφάλματος, το οποίο 
υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 
- Ένας κίνδυνος που παρουσιαζόταν στο παρελθόν ήταν η επιβολή μη αναλογικών 
κυρώσεων σε όλες τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Η υφιστάμενη πρακτική 
επιβολή κυρώσεων δεν διαχώριζει τις αποκλήσεις / παραβάσεις με βάση την 
σημαντικότητα τους. Ως αποτέλεσμα το σύστημα επιβολή κυρώσεων ήταν ιδιαίτερα 
αυστηρό οδηγώντας σε σημαντικές ανακτήσεις.
- Ένας ακόμη σοβαρός κίνδυνος που παρουσίαστηκε επανελειμμένα κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο ήταν η μη ορθή δήλωση των εκτάσεων με 
βάση τη βάση δεδομένων Land Parcel Information System (LPIS) του ΚΟΑΠ. Η μη ορθή 
δήλωση από μέρους των αιτητών της εκτάσης οφειλόταν στην ελλειπή 
πληροφόρηση και εκπαίδευση.
- Εντοπίζονται κίνδυνοι που προέρχονται από τη συμπεριφορά των ίδιων των 
αιτητών π.χ. ψευδείς  δηλώσεις που αφορούν τη διαχείριση των τεμαχίων, την 
καλλιεργούμενη έκταση κ.τ.λ καθώς πλημελή τήρηση των δεσμεύσεων.
- Η ασάφεια στην περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας προκάλεσε δυσκολίες 
στους αιτητές όσο αφορά την δυνατότητα συμμετοχής στα μέτρα της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου.
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8.2.10.3.2.9.2. Mitigating actions
Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την μείωση του ποσοστού 
σφάλματος αποφαστίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:
- εφαρμογή διαβαθμισμένου συστήματος ποινών σύμφωνα με την σοβαρότητα του 
παραπτώματος. Σε περιπτώσης μερικής τήρησης μιας υποχρέωσης, θα επιβάλεται 
στον αιτητή μερική αποκοπή του επιδοτούμενου ποσού και όχι ολοκληρωτική.
- για την επίλυση του προβλήματος της μη ορθής δήλωσης τεμαχίων αποφασίστηκε 
όπως εφαρμοστεί σύστημα πιο ολοκληρωμένης πληροφόρησης των αιτητών η 
οποία θα γίνεται σύμφωνα με τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία της βάσης 
δεδομένων LPIS του Οργανισμού Πληρωμών. Επιπλέον, λόγω της πλήρους 
αυτοματοποίησης του συστήματος υποβολής αιτήσεων η πληροφόρηση αυτή είναι 
ανα πάσα στιγμή διαθέσιμη για όλους τους χρήστες. Περαιτέρω οι αιτητές μπορούν 
να απευθυνθούν στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ για να λάβουν καθοδήγησης σε 
περίπτωση που επιθυμούν.
- για διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να γίνει ενδελεχής ενημέρωση και 
πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα κριτήρια του Καθεστώτος. 
 Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην προσπάθεια να γίνουν απόλυτα 
κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή των αιτητών στο 
Μέτρο καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.
- βελτίωση του λογισμικού συστήματος υποβολής αιτήσεων στοχεύοντας στην 
μείωση των σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή
 των αιτήσεων.
 

8.2.10.3.2.9.3. Overall assessment of the measure
Μετά από ενδελεχή μελέτη του μέτρου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών, επιβεβαιώνεται ότι όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται 
είναι πλήρως ελέγξιμες και επαληθεύσιμες. Μέσα από την πολυετή εμπειρία που 
έχει αποκτηθεί και την σειρά προβλημάτων που έχουν αντιμετωπισθεί από την 
προγραμματική περίοδο 2004-2006 μέχρι και σήμερα επιτεύθηκε ένα πολύ καλό 
επίπεδο ελέγχου μέχρι και το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
 
Σημειώνεται ότι οι κύριες μέθοδοι επαληθεσιμότητας των δεσμέυσεων είναι οι 
ακόλουθες:
- Επί τόπου φυσικός έλεγχος με οπτική επιθεώρηση των υποχρεώσεων 
χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα σύστημα πλοήγησης (GPS) για επιβεβαίωση της 
επιλέξιμης έκτασης (επισυνάπτεται πίνακας με τις βέλτιστες περιόδους ελέγχου ανά 
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καλλιέργεια).
- Έλεγχοι μέσω λογισμικού συστήματος (remote sesning) η οποία δίνει την 
δυνατότητα στην αρχή ελέγχου να εξακριβώσει την τήρηση της δέσμευσης.
 

8.2.10.3.2.10. Information specific to the operation
Identification and definition of the baseline elements; for Natura 2000 payments this 
should include the good agricultural and environmental condition provided for in Article 
94 and Annex II to regulation (EU) No 1306/2013 and the relevant criteria and minimum 
activities referred to in Article 4(1)(c) (ii) and (c) (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013; for 
WFD payments this shall include mandatory standards established pursuant to Chapter I 
of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 and the relevant criteria and minimum 
activities established pursuant to Article 4(1)(c) (ii) and (c) (iii) of Regulation (EU) No 
1307/2013
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Identification of the restrictions/disadvantages based on which payments can be granted 
and indication of compulsory practices
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

For WFD payments: definition of major changes in type of land use and description of the 
links with the programmes of measures of the river basin management plan referred to 
in Article 13 of Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council 
("WFD"); 
Δεν εφαρμόζεται.

For Natura 2000: the areas designated to implement Council Directive 92/43/EEC and 
Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council and the 
obligations for farmers resulting from the corresponding national and/or regional 
management provisions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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Περιοχές Δικτύου Natura 2000-Βοσκότοποι

The description of the methodology and the agronomic assumptions including the 
description of the baseline requirements referred to in Article 30(3) of Regulation (EU) No 
1305/2013 for Directives 92/43/EEC and 2009/147/EC and in Article 30(4) of that 
Regulation for the WFD used as reference for the calculations justifying additional costs 
and income foregone resulting from the disadvantages in the areas concerned related to 
the implementation of Directives 92/43/EEC, 2009/147/EC and the WFD; where relevant, 
that methodology shall take into account payment for agricultural practices beneficial for 
the climate and the environment granted in accordance with Regulation (EU) No 
1307/2013, in order to exclude double funding
Οι υπολογισμοί έγιναν με την μέθοδο του Μερικού Προϋπολογισμού. Για τους 
σκοπούς των υπολογισμών, έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από το Norm Input – 
Output του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το 2011, όπου αυτό ήταν δυνατό. Τον 
υπολογισμό του κόστους των δράσεων, ακολούθησε έλεγχος για σκοπούς 
επαλήθευσης και επιβεβαίωσης από το Ινστιτούτο Κύπρου. Η ανάλυση των 
υπολογισμών παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ.

In case other delimited nature protection areas with environmental restrictions are 
chosen to be supported within this measure, specification of the sites and contribution 
to the implementation of Article 10 of Directive 92/43/EEC
Δεν εφαρμόζεται.

Indication of the link between the implementation of the measure and the Prioritized 
Action Framework (Art 8(4) of Directive 92/43/EEC)
Ανάκαμψη των φυσικών οικοτόπων (βλάστηση) των συγκεκριμένων περιοχών του 
Δικτύου.



675

8.2.10.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Γίνεται αναφορά στα επιμέρους καθεστώτα.

8.2.10.4.2. Mitigating actions

Γίνεται αναφορά στα επιμέρους καθεστώτα.

8.2.10.4.3. Overall assessment of the measure

Γίνεται αναφορά στα επιμέρους καθεστώτα.

8.2.10.5. Information specific to the measure

Identification and definition of the baseline elements; for Natura 2000 payments this 
should include the good agricultural and environmental condition provided for in Article 
94 and Annex II to regulation (EU) No 1306/2013 and the relevant criteria and minimum 
activities referred to in Article 4(1)(c) (ii) and (c) (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013; for 
WFD payments this shall include mandatory standards established pursuant to Chapter I 
of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 and the relevant criteria and minimum 
activities established pursuant to Article 4(1)(c) (ii) and (c) (iii) of Regulation (EU) No 
1307/2013
Περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Identification of the restrictions/disadvantages based on which payments can be granted 
and indication of compulsory practices
Οι δράσεις αφορούν:

1. την διατήρηση ασυγκόμιστου ποσοστού (10%) της παραγωγής για σκοπούς 
τροφολοψίας των ειδών πανίδας. Ισχύει για όλες τις περοχές του Δικτύου 
Natura 2000.

2. τον αποκλεισμό της βόσκισης κατά τους μήνες Μάρτιο - Απρίλιο κάθε έτους. 
Ισχύει μόνο για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 "Κοιλάδα 
Διαρίζου", "Χερσόνησος Ακάμα", "Ζώνη ειδικής προστασίας Κοιλάδας Διαρίζου" 
και "Ζώνη ειδικής προστασίας Χερσόνησος Ακάμα".
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For WFD payments: definition of major changes in type of land use and description of the 
links with the programmes of measures of the river basin management plan referred to 
in Article 13 of Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council 
("WFD"); 
Δεν εφαρμόζεται

For Natura 2000: the areas designated to implement Council Directive 92/43/EEC and 
Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council and the 
obligations for farmers resulting from the corresponding national and/or regional 
management provisions
Οι υποχρεώσεις των γεωργών που δραστηριοποιούνται εντός των περιοχών του 
Δικτύου "Natura 2000" περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ και επί του παρόντος 
αφορούν τη βάση εκκίνησης.
Υποχρεώσεις που αφορούν την κάθε περιοχή εξειδικευμένα θα υιοθετηθούν και θα 
περιληφθούν με την ολοκλήρωση και τον καθορισμό των Διαχειριστικών Σχεδίων 
για κάθε περιοχή.



677

Περιοχές Δικτύου Natura 2000
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Περιοχές Δικτύου Natura 2000-Συνέχεια

Περιοχές Δικτύου Natura 2000-Δράση για Βοσκότοπους

The description of the methodology and the agronomic assumptions including the 
description of the baseline requirements referred to in Article 30(3) of Regulation (EU) No 
1305/2013 for Directives 92/43/EEC and 2009/147/EC and in Article 30(4) of that 
Regulation for the WFD used as reference for the calculations justifying additional costs 
and income foregone resulting from the disadvantages in the areas concerned related to 
the implementation of Directives 92/43/EEC, 2009/147/EC and the WFD; where relevant, 
that methodology shall take into account payment for agricultural practices beneficial for 
the climate and the environment granted in accordance with Regulation (EU) No 
1307/2013, in order to exclude double funding
Οι υπολογισμοί έγιναν με την μέθοδο του Μερικού Προϋπολογισμού. Για τους 
σκοπούς των υπολογισμών, έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από το Norm Input – 
Output του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το 2011, όπου αυτό ήταν δυνατό. Τον 
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υπολογισμό του κόστους των δράσεων, ακολούθησε έλεγχος για σκοπούς 
επαλήθευσης και επιβεβαίωσης από το Ινστιτούτο Κύπρου. Η ανάλυση των 
υπολογισμών παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ.

In case other delimited nature protection areas with environmental restrictions are 
chosen to be supported within this measure, specification of the sites and contribution 
to the implementation of Article 10 of Directive 92/43/EEC
Περιγράφονται στα επιμέρους καθεστώτα

Indication of the link between the implementation of the measure and the Prioritized 
Action Framework (Art 8(4) of Directive 92/43/EEC)
Περιγράφεται στα επιμέρους καθεστώτα.

8.2.10.6. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

Δεν εφαρμόζεται.
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8.2.11. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)
8.2.11.1. Legal basis

Άρθρά 31, 32 Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβούλιου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
Εφαρμοστικός κανονισμός αριθ. 808/2014.

8.2.11.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Με το Μέτρο καθιερώνεται καθεστώς ενίσχυσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε 
μειονεκτικές περιοχές  (ορεινές περιοχές, περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα και 
περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα), για αντιστάθμιση μέρους των οικονομικών 
απωλειών που προκύπτουν κατά την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις 
περιοχές αυτές.
Οι κυριότεροι στόχοι του Μέτρου είναι:

• Η διασφάλιση της συνεχούς αξιοποίησης της γεωργικής γης
• Η διατήρηση μιας βιώσιμης αγροτικής Κοινότητας
• Η διαφύλαξη του φυσικού χώρου
• Η διαχείριση της γής με μεθόδους που συμβάλλουν στην αειφόρο γεωργική 

ανάπτυξη
Οι επιλέξιμες περιοχές είναι οι ακόλουθες:
α) περιοχές με υψόμετρο ≥ 800 μέτρα και περιοχές με υψόμετρο ≥500 μέτρα έως ≤ 
800 μέτρα και κλίση εδάφους ≥15% - Πίνακας Α’

β) περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα- Πίνακας Β’

γ) περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα-Πίνακας Γ’

Με την εφαρμογή του Μέτρου, αντιμετωπίζεται ο πρωταρχικός κίνδυνος 
εγκατάλειψης της γεωργικής δραστηριότητας και το πρόβλημα της διαχείρισης των 
εδαφικών πόρων το οποίο εντοπίζεται, σύμφωνα με την ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης, κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Οι κύριοι λόγοι που 
εντείνουν το πρόβλημα είναι η σύσταση του εδάφους, οι έντονες εκτός εποχής 
βροχοπτώσεις , οι μεγάλες κλίσεις και οι πυρκαγιές. Η καθιέρωση της ενίσχυσης 
στις περιοχές αυτές ενθαρρύνει τους κατόχους και διαχειριστές των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων να συνεχίσουν την καλλιέργεια της γης.
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 Νοείται ότι στα πλάισια του Μέτρου 13 τηρούνται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν 
από το άρθρο 31 του Κανονισμού 1305/2013 και οι σχετικοί έλεγχοι γίνονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 809/2014. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να 
τηρούν τις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές, τις κανονιστικές 
απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης και τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά 
τα λιπάσματα και τις φυτοπροστατευτικές ουσίες. Οι απαιτήσεις 
αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ του ΠΑΑ. 
Το Μέτρο συμβάλει ιδιαίτερα στην Θεματική Προτεραιότητα 4 "Αποκατάσταση, 
διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από την γεωργία και 
την δασοκομία"  και συγκεκριμένα στην περιοχή εστίασης 4 Α " Αποκατάσταση και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας". Σημειώνεται ότι με την καθιέρωση του καθεστώτος 
ενίσχυσης στηρίζονται καλλιέργειες σημαντικές για τη διατήρηση του παραδοσιακού 
αγροτικού τοπίου και της βιοποικιλότητας.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα 
περιλαμβάνονται σημαντικές εκτάσεις αροτραίων καλλιεργειών των οποίων η 
διατήρηση συμβάλλει στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και ιδιαίτερα της 
κτηνοτροφίας, αφού οδηγεί στη μείωση των εισαγωγών ζωοτροφών και κατ' 
επέκταση βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα του τομέα.
Η σύνδεση του Μέτρου με τους εγκάρσιους στόχους που αφορούν το περιβάλλον και 
την κλιματική αλλαγή είναι αυτονόητη.

8.2.11.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regard to the setting of selection criteria

8.2.11.3.1. 13.1 Στήριξη ορεινών περιοχών
Sub-measure: 

• 13.1 - compensation payment in mountain areas

8.2.11.3.1.1. Description of the type of operation
Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών περιοχών χορηγούνται ετησίως ανά 
εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί για το 
σύνολο των πρόσθετων δαπανών και την απώλεια εισοδήματος που σχετίζονται με 
τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στη σχετική περιοχή. Κατά την άσκηση 
της γεωργίας σε ορεινές Περιοχές (υψόμετρο ≥ 800 μέτρα ή υψόμετρο ≥500 μέτρα 
έως ≤ 800 μέτρα και κλίση εδάφους ≥15%), προκύπτει απώλεια εισοδήματος η 
οποία συντελείται από τους πιο κάτω παράγοντες:

1. Μεγάλο υψόμετρο (δυσχερείς κλιματικές συνθήκες- επιβράδυνση βλαστικής 
περιόδου). Πολλές φορές λόγω της επιβράδυνσης της βλαστικής περιόδου τα 
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περισσότερα λαχανικά αναγκαστικά υποστυλώνονται, γεγονός που αυξάνει το 
κόστος εργασίας.

2. Απότομες κλίσεις, που καθιστούν αδύνατη τη χρήση μηχανημάτων  απαιτούν 
τη χρήση δαπανηρών ειδικών εξαρτημάτων και περισσότερες εργατοώρες.

3. Μεγάλο κόστος αναδιάρθρωσης αγροτεμαχίων (ισοπέδωση-δημιουργία 
αναβαθμίδων)

4. Δύσκολη έως αδύνατη η μηχανοποίηση της καλλιέργειας με αποτέλεσμα 
πολλές γεωργικές εργασίες να γίνονται με χειροκίνητα τρακτέρ, γεγονός που 
αυξάνει το κόστος εργασίας και κατ’ επέκταση το κόστος παραγωγής. Πολλές 
φορές λόγω του ανάγλυφου του εδάφους η φύτευση αναγκαστικά γίνεται πολύ 
πυκνή, κάτι που αποτελεί ακόμα ένα επιπρόσθετο λόγο της δυσκολίας 
μηχανοποίησης της καλλιέργειας.

5. Μικροτεμαχισμός/πολυτεμαχισμός της γεωργικής γης. Ένα από τα 
σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί στις ορεινές 
περιοχές είναι ο μικροτεμαχισμός/πολυτεμαχισμός της γεωργικής γης καθώς 
και το ακανόνιστο σχήμα που συνήθως τα χαρακτηρίζει. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Σχεδίου Ενιαίας Εκταρικής επιδότησης του 2012 ( Κ.Ο.Α.Π.), 
περίπου το 45% της συνολικής έκτασης των τεμαχίων που αξιοποιούνται με 
φυλλοβόλα κυμαίνεται από 0.1 έως 2 δεκάρια, το περίπου το 30% κυμαίνεται 
από 2 έως 5 δεκάρια, περίπου το 10% από 5 έως 7 δεκάρια και περίπου το 10% 
με μεγαλύτερης έκτασης τεμάχια. Βασικό μειονέκτημα του μικροτεμαχισμού της 
γης είναι η δυσκολία εκμηχάνισης και ενιαίας αξιοποίησης της, με αποτέλεσμα 
τη σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής. Διευκρινίζεται ότι στις 
περιοχές αυτές μια σύνηθης γεωργική εκμεταλλεύσεις αποτελείται από πολλά 
μικρά και διάσπαρτα τεμάχια.

Η άσκηση της γεωργίας καθίσταται ασύμφορη λόγω των πιο πάνω παραγόντων, με 
επακόλουθο την εγκατάλειψη της υπαίθρου και την γήρανση του αγροτικού 
πληθυσμού, με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση ή εγκατάλειψη των 
παραδοσιακών αγροτικών δραστηριοτήτων. Η εγκατάλειψη αγροτικών και ορεινών 
περιοχών στερεί την ύπαιθρο από τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, που είναι 
απαραίτητοι για την αειφόρο ανάπτυξη. Η οικονομική στήριξη των ορεινών 
περιοχών θα δώσει ισχυρό κίνητρο για μείωση της αστυφιλίας και επακόλουθη 
αξιοποίηση των ορεινών γεωργικών περιοχών που ήδη έχουν αρχίσει να 
εγκαταλείπονται.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η καλλιέργεια της 
αμυγδαλιάς, η οποία, ενώ καταλαμβάνει το 49% της συνολικής έκτασης φυλλοβόλων 
δένδρων, εν τούτοις συμβάλλει μόνο κατά 1% στη συνολική αξία παραγωγής 
φυλλοβόλων, λόγω της εγκατάλειψης μεγάλου μέρους των γεωργικών της εκτάσεων.
Νοείται ότι στα πλαίσια του Μέτρου 13 τηρούνται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν 
από το άρθρο 31 του Κανονισμού 1305/2013 και οι σχετικοί έλεγχοι γίνονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 809/2014. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να 
εφαρμόζουν τις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές, τις κανονιστικές 
απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης και τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά 
τα λιπάσματα και τις φυτοπροστατευτικές ουσίες. Οι απαιτήσεις αυτές 
περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ του ΠΑΑ. 
Σκοπός της ενίσχυσης είναι να αντισταθμίσει την απώλεια εισοδήματος που 
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προκύπτει ως αποτέλεσμα των πιο πάνω παραγόντων. Οι ορεινές περιοχές είναι 
αυτές που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α’.

8.2.11.3.1.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση υπολογίζεται με κριτήριο την επιλέξιμη έκταση, νοουμένου ότι σε όλες 
τις περιπτώσεις θα συμπληρώνονται επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι οι οποίοι 
επιβεβαιώνουν την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του μέτρου.

8.2.11.3.1.3. Links to other legislation
• Άρθρο 48 και 49 Κανονισμού 1307/2013 για τις Άμεσες Πληρωμές
• Αρθρο 92 του Κανονισμού 1306/2013 για την χρηματοδότηση, την διαχείριση 

και την παρακολούθηση της ΚΓΠ.
• Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τους Κανόνες Πολλαπλής 

Συμμόρφωσης, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
• Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις Άμεσες Πληρωμές και ιδιαίτερα το άρθρο 4 

(γ)(ιι) και (γ)(ιιι), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
• Εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή και χρήση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
• Κώδικας Καλών Γεωργικών Πρακτικών σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/EEC, 

όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
• Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας σύμφωνα με την Οδηγία 2009/128/EC, 

όπως εκάστοτε τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν.

8.2.11.3.1.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι του Μέτρου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία πληρούν την 
έννοια του ενεργού αγρότη σύμφωνα με το άρθρο 9 (1307/2013) και ασκούν 
γεωργική δραστηριότητα σε γεωργική γη που βρίσκεται εντός των ορίων των 
επιλέξιμων περιοχών.
 

8.2.11.3.1.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το επιπλέον κόστος και το διαφυγόν εισόδημα που 
προκύπτει από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις επιλέξιμες 
περιοχές.
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8.2.11.3.1.6. Eligibility conditions
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν κανονικά μόνο μία αίτηση παγκύπρια και να 
πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

1. να καλλιεργούν τουλάχιστον τρία (3) δεκάρια γεωργικής γης που εντάσσεται 
στις περιοχές αυτές. Η έκταση των 3 δεκαρίων ανά εκμετάλλευση ισχύει 
αθροιστικά και μπορεί να περιλαμβάνει επιμέρους τεμάχια με μικρότερη 
έκταση.

2. να δέχονται ανεπιφύλακτα και να διευκολύνουν τους ελέγχους που 
πραγματοποιούν τα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.

Η Διαχειριστική Αρχή δύναται να εφαρμόσει κατά την προκήρυξη του Μέτρου, 
συγκεκριμένες περιοριστικές πρόνοιες σχετικά με την μη επιλεξιμότητα εκτάσεων 
που παραμένουν σε αγρανάπαυση σε συνεχή βάση.

8.2.11.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Δεν εφαρμόζονται κριτήρια επιλογής για το συγκεκριμένο μέτρο.

8.2.11.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates
Το ύψος ενίσχυσης για τις ορεινές περιοχές ορίζεται στα 140 € / ha ανά γεωργική 
εκμετάλλευση.
Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις με έκταση μεγαλύτερη των 10 εκτάριων η ενίσχυση 
μειώνεται στα 100 € / ha.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης του διαθέσιμου συνολικού ποσού του 
Μέτρου, δύναται να εφαρμοστεί συμμετρική μείωση των ενισχύσεων.

8.2.11.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.11.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.11.3.1.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.11.3.1.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
 

8.2.11.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Κατά την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές που 
εμπίπτουν στο Μέτρο, προκύπτει επιπρόσθετο κόστος ιδιαίτερα ψηλό σε 
σχέση με την συνήθη άσκηση γεωργικής δραστηριότητας στις λοιπές 
περιοχές. Στις ορεινές περιοχές , σύμφωνα με τα στοιχεία του FADN για 
τα έτη 2010-2012, το μέσο κόστος παραγωγής των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων ανέρχεται σε 4489 € /ha ενώ στις πεδινές στα  2564 € 
/ha.  Συνεπώς, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις ορεινές περιοχές 
παρουσιάζουν € 1925/ha ψηλότερο κόστος παραγωγής σε σχέση με τις 
πεδινές περιοχές. Το κύριο συστατικό του κόστους παραγωγής είναι τα 
αυξημένα εργατικά. Η μέση εκμετάλλευση στις ορεινές περιοχές απαιτεί 
1730 ώρες εργασίας, σε σύγκριση με 754 ώρες που απαιτούνται στις 
πεδινές περιοχές. Δηλαδή, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις ορεινές 
περιοχές απαιτούν υπερδιπλάσιες ώρες (129% περισσότερες ) σε σχέση 
με τις πεδινές. Ως προς το εργατικό κόστος αυτό διαιρείται σε δύο 
κατηγορίες: α) το καταβαλλόμενο κόστος εργασίας, δηλαδή τους μισθούς 
που πληρώνονται σε γεωργικούς εργάτες και β) το τεκμαρτό κόστος, 
δηλαδή τα ημερομίσθια που αφορούν τον ιδιοκτήτη και τα μέλη της 
οικογένειας, τα οποία δεν υπολογίζονται σε χρηματικές μονάδες. Στην 
περίπτωση των ορεινών περιοχών το καταβαλλόμενο εργατικό κόστος 
ανέρχεται σε 827 € /ha, ενώ στις πεδινές περιοχές στα 536 € /ha. 
Δηλαδή οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις ορεινές περιοχές απαιτούν 
291 € / ha περισσότερα καταβαλλόμενα ημερομίσθια σε σχέση με τις 
εκμεταλλεύσεις στις πεδινές περιοχές.
Το πρόσθετο αυτό κόστος (1925 € /ha)  ξεπερνά το ποσό που έχει 
καθοριστεί ως ενίσχυση (140 € /ha)  στα πλαίσια του Μέτρου, λόγω των 
περιορισμένων πόρων του ΠΑΑ. 

8.2.11.3.1.11. Information specific to the operation
Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which the Member 
State calculates degressivity of payments
Για όλες τις Περιφερειες του Μέτρου, έχει καθοριστεί η έκταση των 10 εκταρίων ως 
σημείο έναρξης της προοδευτικής μείωσης των ενισχύσεων.
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[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the 
local unit-level applied for the designation of the areas. 
Ο καθορισμός των περιοχών με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα έχει βασιστεί στο 
επίπεδο Τοπικών Διοικητικών Μονάδων 2 (ΤΔΜ 2), το οποίο στην περίπτωση της 
Κύπρου ερμηνεύεται στο επίπεδο των Κοινοτήτων/ Δήμων.

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the 
application of the method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation 
(EU) No 1305/2013 for the delimitation of the three categories of areas referred to in 
that Article including the description and results of the fine-tuning exercise for areas 
facing natural and other specific constraints other than mountain areas.
Στο ΠΑΑ 2007-2013 το υψόμετρο κάθε Κοινότητας υπολογίστηκε βάσει του κέντρου 
της κατοικημένης περιοχής της Κοινότητας.
Στο ΠΑΑ 2014-2020, το υψόμετρο δεν υπολογίζεται πλέον βάσει της κατοικημένης 
περιοχής, αλλά της γεωργικής έκτασης. Συγκεκριμένα, βάσει του DEM (digital 
elevation model), έχει υπολογιστεί για κάθε Κοινότητα το μέσο υψόμετρο και η μέση 
κλίση κάθε μεμονωμένου τεμαχίου που ήταν δηλωμένο στον ΚΟΑΠ κατά το έτος 
2014. Ακολούθως, με  βαρύτητα και την έκταση κάθε τεμαχίου, υπολογίστηκε το 
μέσο υψόμετρο και η μέση κλίση ολόκληρης της κοινότητας.
Όσες περιοχές είχαν μέσο υψόμετρο ≥ 800 μέτρα ή μέσο υψόμετρο ≥500 μέτρα έως 
≤ 800 μέτρα και μέση κλίση εδάφους ≥15%, θεωρήθηκαν ως ορεινές περιοχές.
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8.2.11.3.2. 13.2. Στήριξη περιοχών, εκτός των ορεινών, που αντιμετωπίζουν σημαντικά 
φυσικά μειονεκτήματα 
Sub-measure: 

• 13.2 - compensation payment for other areas facing significant natural constraints

8.2.11.3.2.1. Description of the type of operation
Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα χορηγούνται 
ετησίως ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί 
για το σύνολο των πρόσθετων δαπανών και την απώλεια εισοδήματος που 
σχετίζονται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στη σχετική περιοχή.  
Από την 1η Ιανουαρίου 2019 ισχύει ο αναθεωρημένος κατάλογος των επιλέξιμων 
περιοχών ο οποίος βασίζεται στη σχετική μελέτη οριοθέτησης που ολοκληρώθηκε 
εντός του 2018 (Παράρτημα V). Η μελέτη περιλαμβάνει δύο στάδια:
α) το πρώτο στάδιο οριοθέτησης λαμβάνει υπόψη το κριτήριο της ξηρασίας με βάση 
το οποίο όλες οι κοινότητες εντάσσονται.
β) το δεύτερο στάδιο οριοθέτησης (fine tuning) προβλέπει τον αποκλεισμό των 
Κοινοτήτων που έχουν ξεπεράσει τα μειονεκτήματα του 1ου σταδίου οριοθέτησης. 
Στα πλαίσια του 2ου σταδίου έχουν χρησιμοποιηθεί δύο κριτήρια: ι) έχουν αφαιρεθεί 
οι περιοχές με κυβερνητικά υδατικά έργα και ιι) έχουν αφαιρεθεί περιοχές που 
θεωρούνται ότι έχουν αυξημένη γεωργική δραστηριότητα.
Επιπρόσθετα, για τις Κοινότητες που περιλαμβάνονταν στον προηγούμενο κατάλογο 
αλλά τώρα δεν περιλαμβάνονται, εφαρμόζεται η πρόνοια για σταδιακή μείωση της 
ενίσχυσης (facing out).  
Νοείται ότι στα πλαίσια του Μέτρου 13 τηρούντια οι υποχρεώσεις που προκύπτουν 
από το άρθρο 31 του Κανονισμού 1305/2013 και οι σχετικοί έλεγχοι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κανονισμού 809/2014. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εφαρμόζουν τις 
καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές, τις κανονιστικές απαιτήσεις της 
πολλαπλής συμμόρφωσης και τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα λιπάσματα 
και τισ φυτοπροστατευτικές ουσίες. Οι απαιτήσεις αυτές περιγράφονται στο 
Παράρτημα ΙΙ του ΠΑΑ.

8.2.11.3.2.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση υπολογίζεται με κριτήριο την επιλέξιμη έκταση, νοουμένου ότι σε όλες 
τις περιπτώσεις θα συμπληρώνονται επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι οι οποίοι 
επιβεβαιώνουν την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του μέτρου.
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8.2.11.3.2.3. Links to other legislation
• Άρθρα 48 και 49 Κανονισμού 1307/2013 για τις Άμεσες Πληρωμές
• Αρθρο 92 του Κανονισμού 1306/2013 για την χρηματοδότηση, την διαχείριση 

και την παρακολούθηση της ΚΓΠ.
• Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τους Κανόνες Πολλαπλής 

Συμμόρφωσης, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
• Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις Άμεσες Πληρωμές και ιδιαίτερα το άρθρο 4 

(γ)(ιι) και (γ)(ιιι), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
• Εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή και χρήση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
• Κώδικας Καλών Γεωργικών Πρακτικών σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/EEC, 

όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
• Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας σύμφωνα με την Οδηγία 2009/128/EC, 

όπως εκάστοτε τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν.

8.2.11.3.2.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι του Μέτρου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία πληρούν την 
έννοια του ενεργού αγρότη σύμφωνα με το άρθρο 9 (1307/2013) και ασκούν 
γεωργική δραστηριότητα σε γεωργική γη που βρίσκεται εντός των ορίων των 
επιλέξιμων περιοχών.

8.2.11.3.2.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το επιπλέον κόστος και το διαφυγόν εισόδημα που 
προκύπτει από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις επιλέξιμες 
περιοχές.

8.2.11.3.2.6. Eligibility conditions
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν κανονικά μόνο μία αίτηση παγκύπρια και να 
πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

1. να καλλιεργούν τουλάχιστον τρία (3) δεκάρια γεωργικής γης που εντάσσεται 
στις περιοχές αυτές. Η έκταση των 3 δεκαρίων ανά εκμετάλλευση ισχύει 
αθροιστικά και μπορεί να περιλαμβάνει επιμέρους τεμάχια με μικρότερη 
έκταση.

2. να δέχονται ανεπιφύλακτα και να διευκολύνουν τους ελέγχους που 
πραγματοποιούν τα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.

Η Διαχειριστική Αρχή δύναται να εφαρμόσει κατά την προκήρυξη του Μέτρου, 
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συγκεκριμένες περιοριστικές πρόνοιες σχετικά με την μη επιλεξιμότητα εκτάσεων 
που παραμένουν σε αγρανάπαυση σε συνεχή βάση.

8.2.11.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Δεν εφαρμόζονται κριτήρια επιλογής για το συγκεκριμένο μέτρο.

8.2.11.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates
Το ύψος ενίσχυσης για τις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα ορίζεται στα 55 € / ha 
ανά γεωργική εκμετάλλευση για τις εκτάσεις μέχρι 10 εκτάρια.
Ακολούθως εφαρμόζεται σύστημα κλιμακωτής μείωσης ως ακολούθως:
Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις με έκταση: 
10 - 30 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 50 ευρώ
30-50 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 45 ευρώ
50-100 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 41 ευρώ
100-300 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 37 ευρώ 
Για εκτάσεις μεγαλύτερες από 300 εκτάρια παρέχεται μηδενική ενίσχυση. 
 
Για τις περιοχές που δεν περιλαμβάνονται πλέον στο νέο κατάλογο εφαρμόζεται 
σταδιακή μείωση της ενίσχυσης (phasing out) ως ακολούθως:
Για το έτος 2019
45 € / ha ανά γεωργική εκμετάλλευση.
Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις με έκταση: 
10 - 30 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα  40 ευρώ
30-50 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 36 ευρώ
50-100 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 33 ευρώ
100-300 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 30 ευρώ  
Για εκτάσεις μεγαλύτερες από 300 εκτάρια παρέχεται μηδενική ενίσχυση. 
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Για το έτος 2020
35 € / ha ανά γεωργική εκμετάλλευση
Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις με έκταση: 
10 - 30 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα  32 ευρώ
30-50 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 29 ευρώ
50-100 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 27 ευρώ
100-300 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 25 ευρώ  
Για εκτάσεις μεγαλύτερες από 300 εκτάρια παρέχεται μηδενική ενίσχυση. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης του διαθέσιμου συνολικού ποσού του 
Μέτρου, δύναται να εφαρμοστεί συμμετρική μείωση των ενισχύσεων.
 

8.2.11.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.11.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.11.3.2.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.11.3.2.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.11.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Έχοντας υπόψη τα στοιχεία του FADN (για την περίοδο 2010-2012), οι γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις (φυτική παραγωγή) στις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα 
παρουσιάζουν ένα Μέσο Ακαθάριστο Κέρδος της τάξης των €396/ha σε σχέση με 
€1360/ha που αναλογούν  για ολόκληρη την Κύπρο. Επίσης, λόγω παρατεταμένης 
ξηρασίας στις εν λόγω περιοχές παρουσιάζεται αυξημένη ζήτηση ύδατος στις 
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αρδευόμενες καλλιέργειες και μειωμένη απόδοση στις ξηρικές καλλιέργειες.
Ως εκ τούτου η απώλεια εισοδήματος που παρουσιάζεται στις περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο ποσό ενίσχυσης 
(€55 ανά εκτάριο).
 
 

8.2.11.3.2.11. Information specific to the operation
Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which the Member 
State calculates degressivity of payments
Για όλες τις Περιφέρειες έχει καθοριστεί η έκταση των 10 εκταρίων ως σημείο 
έναρξης της προοδευτικής μείωσης των ενισχύσεων.

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the 
local unit-level applied for the designation of the areas. 
Ο καθορισμός των περιοχών με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα έχει βασιστεί στο 
επίπεδο Τοπικών Διοικητικών Μονάδων 2 (ΤΔΜ 2) το οποίο στην περίπτωση της 
Κύπρου ερμηνεύεται στο επίπεδο των Κοινοτήτων / Δήμων.

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the 
application of the method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation 
(EU) No 1305/2013 for the delimitation of the three categories of areas referred to in 
that Article including the description and results of the fine-tuning exercise for areas 
facing natural and other specific constraints other than mountain areas.
Από την 1η Ιανουαρίου 2019 ισχύει ο αναθεωρημένος κατάλογος των επιλέξιμων 
περιοχών ο οποίος βασίζεται στη σχετική μελέτη οριοθέτησης που ολοκληρώθηκε 
εντός του 2018 (Παράρτημα V). Η μελέτη περιλαμβάνει δύο στάδια:
α) το πρώτο στάδιο οριοθέτησης λαμβάνει υπόψη το κριτήριο της ξηρασίας με βάση 
το οποίο όλες οι κοινότητες εντάσσονται.
β) το δεύτερο στάδιο οριοθέτησης (fine tuning) προβλέπει τον αποκλεισμό των 
Κοινοτήτων που έχουν ξεπεράσει τα μειονεκτήματα του 1ου σταδίου οριοθέτησης. 
Στα πλαίσια του 2ου σταδίου έχουν χρησιμοποιηθεί δύο κριτήρια: ι) έχουν αφαιρεθεί 
οι περιοχές με κυβερνητικά υδατικά έργα και ιι) έχουν αφαιρεθεί περιοχές που 
θεωρούνται ότι έχουν αυξημένη γεωργική δραστηριότητα.
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8.2.11.3.3. 13.3 Στήριξη περιοχών που επηρεάζονται από ειδικά μειονεκτήματα
Sub-measure: 

• 13.3 - compensation payment to other areas affected by specific constraints

8.2.11.3.3.1. Description of the type of operation
Οι ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα χορηγούνται 
ετησίως ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί 
για το σύνολο των πρόσθετων δαπανών και την απώλεια εισοδήματος που 
σχετίζονται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στη σχετική περιοχή.Οι 
περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα (Νεκρής Ζώνη, διαμέρισμα Πύργου Τηλλυρίας, 
ορείνες περιοχές της περιόδου 2007-2013) βρίσκονται σε ποσοστό 5,4% της 
συνολικής χρησιμοποιόυμενης γεωργικής γης (UAA). Οι περιοχές που επηρεάζονται 
από ειδικά μειονεκτήματα, τα οποία οφείλονται:
α) Στην απομόνωση λόγω της νεκρής ζώνης από το έτος 1974 έως σήμερα
β) Στην απομόνωση των Κοινοτήτων του διαμερίσματος Πύργου Τηλλυρίας από το 
έτος 1974 έως σήμερα.
γ) Στην δυσκολία άσκησης της γεωργίας σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από 
παρόμοια  σε μεγάλο βαθμό μειονεκτήματα με τις ορεινές περιοχές και ταυτόχρονα 
πληρουνται τουλάχιστον δύο από τα βιοφυσικά κριτήρια για τουλάχιστον 60% της 
αγροτικής έκτασης, εντός περιθωρίου όχι μεγαλύτερου από το 20% της 
αναφερόμενης οριακής τιμής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 32(4) του 
Κανονισμού 1305/2014. Τα δύο κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη ήταν το κριτήριο της 
ξηρασίας και το κριτήριο της κλίσης του εδάφους. Οι περιοχές αυτές διατηρούν 
ωστόσο σε πολύ μεγάλο βαθμό τα μειονεκτήματα που παρουσιάζονται στις 
κατ΄εξοχήν ορεινές περιοχές.
Οι περιοχές αυτές φαίνονται στον Πίνακα Γ’.
Οι περιοχές αυτές είναι απομονωμένες, παραμεθόριες και απειλούνται από σοβαρό 
κίνδυνο εγκατάλειψης γεωργικής γής. Η εγκατάλειψη των εκτάσεων αυτών ενέχει 
σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα των περιοχών αυτών.
Στις Κοινότητες της Νεκρής Ζώνης περιλαμβάνονται τα εξής ειδικά μειονεκτήματα 
λόγω της απομόνωσης:

• Δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες, με αποτέλεσμα το συχνό φαινόμενο των 
πυρκαγιών, γεγονός που επιφέρει απώλειες τόσο στις φυτείες όσο και στον 
γεωργικό εξοπλισμό.

• Μη ύπαρξη δικτύων από αρδευτικά τμήματα, με αποτέλεσμα η άρδευση να 
γίνεται από πιεστικά συστήματα μακρυά από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις.

• Δεν μπορούν να ανεγερθούν υδατοδεξαμενές, θερμοκήπια, γεωργικές 
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αποθήκες, δυσχεραίνονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλλιεργούν οι 
γεωργοί, αυξάνεται ο απαιτούμενος χρόνος εργασίας για την διεκπεραίωση 
των καλλιεργητικών φροντίδων.

• Δέν μπορούν να εφαρμοστούν επαρκείς έλεγχοι και επισκοπήσεις για 
εντοπισμό επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και σε περίπτωση εμφάνισης 
δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν οποιαδήποτε μέτρα για περιορισμό ή 
εξάλειψη του εχθρού αυτού

• Περιορισμένη δυνατότητα λήψης μέτρων καταπολέμησης τρωκτικών, με 
αποτέλεσμα πρόκληση ζημιών στις φυτείες. Οι γειτνιάζουσες περιοχές της 
Νεκρής Ζώνης παραμένουν εκτεθειμένες από τον κίνδυνο των τρωκτικών.

• Αδύνατη η μετακίνηση κατά τις νυκτερινές ώρες σε περιπτώσεις παγετού ή 
έκτακτης ανάγκης

• Κλοπές (αδυναμία δραστικής παρέμβασης από την Αστυνομία)
Στις Κοινότητες του διαμερίσματος Πύργου Τηλλυρίας, μέχρι το έτος 1974, η 
διακίνηση των γεωργών και γεωργικών προϊόντων από και προς τη Λευκωσία, 
γινόταν μέσω του λεκανοπεδίου Μόρφου (παραλιακός δρόμος). Μετά το 1974, λόγω 
της απομόνωσης η διακίνηση στις ελεύθερες περιοχές μπορεί να γίνει μόνο μέσω 
του δρόμου Πύργου-Ορκόντα, σε μια ορεινή γεμάτη ανωφέρειες και κατωφέρειες και 
γεμάτη στροφές διαδρομή 52 χιλιομέτρων, η οποία καθίσταται πολύ χρονοβόρα και 
κοπιαστική, και με επακόλουθη πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμων. Η δίοδος 
Λιμνήτη δεν φαίνεται να προτιμάται από τους κατοίκους της περιοχής κατά την 
άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας.
Σκοπός της ενίσχυσης είναι να αντισταθμίσει την απώλεια εισοδήματος που 
προκύπτει ως αποτέλεσμα των πιο πάνω παραγόντων και να αποτραπεί η 
σημαντική υποβάθμιση που θα προκύψει από τυχόν εγκατάλειψη της γης.
Σημειώνεται ότι τα επιλέξιμα για επιδότηση τεμάχια πρέπει να είναι τεμάχια στα 
οποία ο ΚΟΑΠ έχει ασφαλή πρόσβαση και μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικό 
έλεγχο.
Νοείται ότι στα πλαίσια του Μέτρου 13 τηρούνται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν 
από το άρθρο 31 του Κανονισμού 1305/2013 και οι σχετικοί έλεγχοι γίνονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 809/2014. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να 
εφαρμόζουν τις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές, τις κανονιστικές 
απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης και τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά 
τα λιπάσματα και τις φυτοπροστατευτικές ουσίες. Οι απαιτήσεις αυτές 
περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ του ΠΑΑ.

8.2.11.3.3.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση υπολογίζεται με κριτήριο την επιλέξιμη έκταση, νοουμένου ότι σε όλες 
τις περιπτώσεις θα συμπληρώνονται επιτυχώς οι αναγκαίοι έλεγχοι οι οποίοι 
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επιβεβαιώνουν την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του μέτρου.

8.2.11.3.3.3. Links to other legislation
• Άρθρα 48 και 49 Κανονισμού 1307/2013 για τις Άμεσες Πληρωμές
• Αρθρο 92 του Κανονισμού 1306/2013 για την χρηματοδότηση, την διαχείριση 

και την παρακολούθηση της ΚΓΠ.
• Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τους Κανόνες Πολλαπλής 

Συμμόρφωσης, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
• Κανονισμός (ΕΕ) 1307/2013 για τις Άμεσες Πληρωμές και ιδιαίτερα το άρθρο 4 

(γ)(ιι) και (γ)(ιιι), όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
• Εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή και χρήση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
• Κώδικας Καλών Γεωργικών Πρακτικών σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/EEC, 

όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
• Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας σύμφωνα με την Οδηγία 2009/128/EC, 

όπως εκάστοτε τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν.

8.2.11.3.3.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι του Μέτρου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία πληρούν την 
έννοια του ενεργού αγρότη σύμφωνα με το άρθρο 9 (1307/2013) και ασκούν 
γεωργική δραστηριότητα σε γεωργική γη που βρίσκεται εντός των ορίων των 
επιλέξιμων περιοχών.

8.2.11.3.3.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το επιπλέον κόστος και το διαφυγόν εισόδημα που 
προκύπτει από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις επιλέξιμες 
περιοχές.

8.2.11.3.3.6. Eligibility conditions
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν κανονικά μόνο μία αίτηση παγκύπρια και να 
πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

1. να καλλιεργούν τουλάχιστον τρία (3) δεκάρια γεωργικής γης που εντάσσεται 
στις περιοχές αυτές. Η έκταση των 3 δεκαρίων ανά εκμετάλλευση ισχύει 
αθροιστικά και μπορεί να περιλαμβάνει επιμέρους τεμάχια με μικρότερη 
έκταση.

2. να δέχονται ανεπιφύλακτα και να διευκολύνουν τους ελέγχους που 
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πραγματοποιούν τα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.
Η Διαχειριστική Αρχή δύναται να εφαρμόσει κατά την προκήρυξη του Μέτρου, 
συγκεκριμένες περιοριστικές πρόνοιες σχετικά με την μη επιλεξιμότητα εκτάσεων 
που παραμένουν σε αγρανάπαυση σε συνεχή βάση.

8.2.11.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Δεν εφαρμόζονται κριτήρια επιλογής για το συγκεκριμένο μέτρο.

8.2.11.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates
Το ύψος ενίσχυσης για τις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα ορίζεται στα 55 € / ha 
ανά γεωργική εκμετάλλευση για τις εκτάσεις μέχρι 10 εκτάρια.
Ακολούθως εφαρμόζεται σύστημα κλιμακωτής μείωσης ως ακολούθως:
Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις με έκταση: 
10 - 30 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 50 ευρώ
30-50 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 45 ευρώ
50-100 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 41 ευρώ
100-300 εκτάρια η ενίσχυση καθορίζεται στα 37 ευρώ 
Για εκτάσεις μεγαλύτερες από 300 εκτάρια παρέχεται μηδενική ενίσχυση. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης του διαθέσιμου συνολικού ποσού του 
Μέτρου, δύναται να εφαρμοστεί συμμετρική μείωση των ενισχύσεων.

8.2.11.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.11.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.11.3.3.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.11.3.3.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.11.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Α) Οι περιοχές που επηρεάζονται από την Νεκρή Ζώνη υφίστανται συνθήκες 
απομόνωσης, από το έτος 1974 έως σήμερα, με αποτέλεσμα να  προκύπτουν 
διάφορα προβλήματα κατά την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας (φυτική 
παραγωγή), τα  οποία επηρεάζουν γενικά το γεωργικό εισόδημα. Το γεγονός ότι η 
πρόσβαση στα γεωργικά τεμάχια που βρίσκονται στην Νεκρή Ζώνη είναι δύσκολη και 
περιορισμένη, η ανέγερση υδατοδεξαμενών, θερμοκηπίων και γεωργικών αποθηκών 
είναι αδύνατη όπως και η μη ύπαρξη δικτύων από αρδευτικά τμήματα, οδηγούν στη 
μείωση της αποτελεσματική διαχείρισή τους, αυξάνοντας κατά κύριο λόγο το 
εργατικό κόστος.
Επιπρόσθετα η απομόνωση των εν λόγω περιοχών δημιουργεί μια σειρά από 
προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, όπως:
• μη ύπαρξη αντιπυρικών ζωνών, με αποτέλεσμα το συχνό φαινόμενο των 
πυρκαγιών, γεγονός που επιφέρει απώλειες τόσο στις φυτείες όσο και στον 
γεωργικό εξοπλισμό.
• μη επαρκής άσκηση των ελέγχων και επισκοπήσεων για εντοπισμό επιβλαβών 
οργανισμών καραντίνας
• περιορισμένη δυνατότητα λήψης μέτρων καταπολέμησης τρωκτικών, με 
αποτέλεσμα πρόκληση ζημιών στις φυτείες
• μη δυνατή μετακίνηση των γεωργών κατά τις νυκτερινές ώρες σε περιπτώσεις 
παγετού ή έκτακτης ανάγκης
• διενέργεια κλοπών στις οποίες δεν μπορεί να επέμβει η Αστυνομία
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και σύμφωνα με τα στοιχεία του FADN (για την περίοδο 
2010-2012), οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις περιοχές της Νεκρής 
Ζώνης παρουσιάζουν μειωμένο Μέσο Ακαθάριστο Κέρδος (€ 1078 / ha) σε σχέση με 
το αντίστοιχο για ολόκληρη την Κύπρο (€ 1360/ ha). Συνεπώς, η ενίσχυση ύψους € 
100/ha, καλύπτει μέρος της απώλειας εισοδήματος των γεωργών, οι οποίοι ασκούν 
τη γεωργική δραστηριότητα στις περιοχές που βρίσκονται στη Νεκρή Ζώνη.
Β)  στις περιοχές του Πύργου Τηλλυρίας το επιπλέον κόστος  προκύπτει από το 
γεγονός ότι η διακίνηση για γεωργικούς σκοπούς από και προς τη Λευκωσία μέσω 
των ελεύθερων περιοχών μπορεί να γίνει μόνο μέσω του δρόμου Πύργου-Ορκόντα, 
σε μια ορεινή γεμάτη ανωφέρειες και κατωφέρειες και γεμάτη στροφές διαδρομή 52 
χιλιομέτρων, η οποία καθίσταται πολύ χρονοβόρα και κοπιαστική, και κατόπιν 60 
km Oρκόντα-Λευκωσία-σύνολο 112 Κm  (εν συγκρίσει με τα 80 km παραλιακού 
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δρόμου που είχε ισχύ πρίν την απομόνωση της περιοχής ) και  με επακόλουθα
• τον διπλάσιο απαιτούμενο χρόνο σε σύγκριση με την κανονική διαδρομή (πρίν 

την απομόνωση των περιοχών αυτών) -κόστος σε εργατοώρες
• την πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμων σε σύγκριση με τη κανονική 

διαδρομή (πρίν την απομόνωση των περιοχών αυτών) -κόστος σε επιπλέον 
καύσιμα. Σε σύγκριση με την κανονική διαδρομή που είχε ισχύ πρίν τον 
αποκλεισμό του διαμερίσματος Πύργου (80 km), τα επιπλέον km σε 48 
διαδρομές ανα έτος (κατα μέσο όρο 4 διαδρομές μηνιαίως), ισοδυναμούν με 
επιπλέον καύσιμα 1000 € / έτος και 150 επιπλέον εργατοώρες/ έτος.

• την δυσκολία στην απόκτηση της πληροφόρησης
• την δυσκολία στην προμήθεια των απαραίτητων εφοδίων για την άσκηση της 

γεωργίας, αφού λόγω της απομόνωσης απαιτείται η μετακίνηση των γεωργών 
σε άλλες περιοχές για την εξασφάλιση τους.

Το  πρόσθετο αυτό κόστος τόσο στις περιοχές της Νεκρής Ζώνης όσο και στις 
περιοχές του Πύργου εκτιμάται ότι ξεπερνά κατά πολύ το ποσό που έχει καθοριστεί 
ως ενίσχυση στα πλαίσια του Μέτρου, λόγω των περιορισμένων πόρων του ΠΑΑ.

Γ) Κατά την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές που 
εμπίπτουν στο Μέτρο, προκύπτει επιπρόσθετο κόστος ιδιαίτερα ψηλό σε σχέση 
με την συνήθη άσκηση γεωργικής δραστηριότητας στις λοιπές περιοχές. Στις 
ορεινές περιοχές, σύμφωνα με τα στοιχεία του FADN για τα έτη 2010-2012, το 
μέσο κόστος παραγωγής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανέρχεται σε 4489 € 
/ha ενώ στις πεδινές στα  2564 € /ha.  Συνεπώς, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
στις ορεινές περιοχές παρουσιάζουν € 1925/ha ψηλότερο κόστος παραγωγής 
σε σχέση με τις πεδινές περιοχές. Το κύριο συστατικό του κόστους παραγωγής 
είναι τα αυξημένα εργατικά. Η μέση εκμετάλλευση στις ορεινές περιοχές 
απαιτεί 1730 ώρες εργασίας, σε σύγκριση με 754 ώρες που απαιτούνται στις 
πεδινές περιοχές. Δηλαδή, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις ορεινές περιοχές 
απαιτούν υπερδιπλάσιες ώρες (129% περισσότερες ) σε σχέση με τις πεδινές. 
Ως προς το εργατικό κόστος αυτό διαιρείται σε δύο κατηγορίες: α) το 
καταβαλλόμενο κόστος εργασίας, δηλαδή τους μισθούς που πληρώνονται σε 
γεωργικούς εργάτες και β) το τεκμαρτό κόστος, δηλαδή τα ημερομίσθια που 
αφορούν τον ιδιοκτήτη και τα μέλη της οικογένειας, τα οποία δεν 
υπολογίζονται σε χρηματικές μονάδες. Στην περίπτωση των ορεινών περιοχών 
το καταβαλλόμενο εργατικό κόστος ανέρχεται σε 827 € /ha, ενώ στις πεδινές 
περιοχές στα 536 € /ha. Δηλαδή οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις ορεινές 
περιοχές απαιτούν 291 € / ha περισσότερα καταβαλλόμενα ημερομίσθια σε 
σχέση με τις εκμεταλλεύσεις στις πεδινές περιοχές.
Το πρόσθετο κόστος για τις περιοχές αυτές ξεπερνά κατά πολύ το ποσό που 
έχει καθοριστεί στα πλαίσια του Μέτρου.
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8.2.11.3.3.11. Information specific to the operation
Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which the Member 
State calculates degressivity of payments
Για όλες τις Περιφέρειες έχει καθοριστεί η έκταση των 10 εκταρίων ως σημείο 
έναρξης της προοδευτικής μείωσης των ενισχύσεων.
Θεωρείται ότι εκμεταλλεύσεις με γεωργική γη μεγαλύτερη των 10 εκταρίων αρχίζουν 
να επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας και ως αποτέλεσμα έχουν μικρότερο κόστος 
σχτικά με τις άλλες εκμεταλλεύσεις. Σημειώνεται ότι το 95% των εκμεταλλεύσεων 
έχουν γεωργική γη μικρότερη από το όριο αυτό.

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the 
local unit-level applied for the designation of the areas. 
Ο καθορισμός των περιοχών με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα έχει βασιστεί στο 
επίπεδο Τοπικών Διοικητικών Μονάδων 2 (ΤΔΜ 2) το οποίο στην περίπτωση της 
Κύπρου ερμηνεύεται στο επίπεδο των Κοινοτήτων / Δήμων.

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the 
application of the method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation 
(EU) No 1305/2013 for the delimitation of the three categories of areas referred to in 
that Article including the description and results of the fine-tuning exercise for areas 
facing natural and other specific constraints other than mountain areas.
Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν σημαντικές επιπρόσθετες δυσκολίες που 
δυσχαιρένουν την καλλιέργεια της γης ενώ παρατηρείται επίσης εγκατάλειψη της 
γης. Συνεπώς, καθίσταται αναγκαία η στήριξη των περιοχών αυτών, προκειμένου να 
διατηρηθεί και να βελτιωθεί το περιβάλλον και η ύπαιθρος όπως προβλέπεται από 
το άρθρο 32(4) του Κανονισμού 1305/2015.
 

8.2.11.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.11.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμός Πληρωμών) μελέτησαν και 
αξιολόγησαν την απόδοση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών που 
αφορούσαν την προγραμματική περίοσο 2017-2013. Λόγω της μορφής του 
συγκεκριμένου μέτρου δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες δυσκολίες στην διαχείρισης 
και τον έλεγχο του.
Τα μεγαλύτερα σε έκταση προβλήματα που εντοπίστηκαν σχετικά με τα μέτρα στα 
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οποία οι πληρωμές καταβάλλονται με βάση την έκταση ήταν α) η μη αναλογική 
επιβολή κυρώσεων, β) η μη ορθή δήλωση των τεμαχίων, η ασάφεια στην περιγραφή 
των κριτηρίων επιλεξιμότητας των μέτρων. Σε συνέχεια της αξιολόγησης 
καταρτίστηκε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για μείωση του ποσοστού 
σφάλματος, το οποίο υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 
- Ένας κίνδυνος που παρουσιαζόταν στο παρελθόν ήταν η επιβολή μη αναλογικών 
κυρώσεων σε όλες τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Η υφιστάμενη πρακτική 
επιβολή κυρώσεων δεν διαχώριζει τις αποκλήσεις / παραβάσεις με βάση την 
σημαντικότητα τους. Ως αποτέλεσμα το σύστημα επιβολή κυρώσεων ήταν ιδιαίτερα 
αυστηρό οδηγώντας σε σημαντικές ανακτήσεις.
- Ένας ακόμη σοβαρός κίνδυνος που παρουσίαστηκε επανελειμμένα κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο ήταν η μη ορθή δήλωση των εκτάσεων με 
βάση τη βάση δεδομένων Land Parcel Information System (LPIS) του ΚΟΑΠ. Η μη ορθή 
δήλωση από μέρους των αιτητών της εκτάσης οφειλόταν στην ελλειπή 
πληροφόρηση και εκπαίδευση.
- Εντοπίζονται κίνδυνοι που προέρχονται από τη συμπεριφορά των ίδιων των 
αιτητών π.χ. ψευδείς  δηλώσεις που αφορούν τη διαχείριση των τεμαχίων, την 
καλλιεργούμενη έκταση κ.τ.λ καθώς πλημελή τήρηση των δεσμεύσεων.
- Η ασάφεια στην περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας προκάλεσε δυσκολίες 
στους αιτητές όσο αφορά την δυνατότητα συμμετοχής στα μέτρα της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου.

8.2.11.4.2. Mitigating actions

Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τη συμπεριφορά των αιτητών:
1. ενδελεχής ενημέρωση και πληροφόρηση των αιτητών για τους όρους και τα 

κριτήρια του Μέτρου. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στο να γίνουν 
απόλυτα κατανοητές οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται από τη συμμετοχή τους 
στο Μέτρο καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.

Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τον τρόπο διαχείρισης του 
Μέτρου:

1. εκπαίδευση των εμπλεκομένων και πολύ καλή κατανόηση των σχετικών 
κανονισμών που διέπουν το Μέτρο.

2. προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών.
3. ετοιμασία αναλυτικών και κατανοητών ενημερωτικών εντύπων που θα 

περιλαμβάνουν όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι αιτητές.
4. ενημέρωση και κατάλληλη προετοιμασία των πληροφοριακών συστημάτων 

διαχείρισης του Μέτρου.
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Σημειώνεται ότι ο βαθμός δυσκολίας του συγκεκριμένου μέτρου σχετικά με τον 
έλεγχο του θεωρείται χαμηλός. Το μέτρο προκηρύσσεται ετήσια μαζί με την ενιαία 
αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων. Οι υποχρεώσεις των γεωργών είναι πιο απλές και 
κατανοητές σε σχέση με τα υπόλοιπα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα.
 

8.2.11.4.3. Overall assessment of the measure

Το συγκεκριμένο Μέτρο δεν εμπεριέχει σοβαρές δυσκολίες όσο αφορά τη δυνατότητα 
ελέγχου και την επαληθευσιμότητα, αφού επιλέξιμη δράση θεωρείται η απλή 
άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στην βάση των υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από τους Κανονισμούς. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε επιπρόσθετη 
ανάληψη δεσμευσης από μέρους των δικαιούχων για τήρηση σύνθετων γεωργικών 
πρακτικών που να χρήζει εξειδικευμένων ικανοτήτων ελέγχου από μέρους των 
ελεγκτών.
Η διαπίστωση της απλής άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας είναι σχετικά 
εύκολη και μπορεί να εξαχθεί χωρίς ιδιαίτερες δεξιότητες.

8.2.11.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Έχει γίνει αναφορά πιο πάνω

8.2.11.6. Information specific to the measure

Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which the Member 
State calculates degressivity of payments
Για όλες τις Περιφέρειες έχει καθοριστεί η έκταση των 10 εκταρίων ως σημείο 
έναρξης της προοδευτικής μείωσης των ενισχύσεων.

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the 
local unit-level applied for the designation of the areas. 
Ο καθορισμός των περιοχών με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα έχει βασιστεί στο 
επίπεδο Τοπικών Διοικητικών Μονάδων 2 (ΤΔΜ 2) το οποίο στην περίπτωση της 
Κύπρου ερμηνεύεται στο επίπεδο των Κοινοτήτων / Δήμων.



702

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the 
application of the method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation 
(EU) No 1305/2013 for the delimitation of the three categories of areas referred to in 
that Article including the description and results of the fine-tuning exercise for areas 
facing natural and other specific constraints other than mountain areas.
Έχει αναφερθεί πιο πάνω

8.2.11.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.12. M14 - Animal welfare (art 33)
8.2.12.1. Legal basis

Άρθρο 33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου
Άρθρο 10 του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 807/2014
Εφαρμοστικός κανονισμός 808/2014.

8.2.12.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γεωργικής δραστηριότητας 
και είναι ένας από τους παλαιότερους και σπουδαιότερους κλάδους της ζωικής 
παραγωγής με τον οποίο ασχολήθηκε ιδιαιτέρως ο πληθυσμός των ορεινών και 
ημιορεινών περιοχών της Κύπρου. Η παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος καλύπτει 
περίπου το 25% της συνολικής ποσότητας γάλακτος  και η παραγωγή αιγοπρόβειου 
κρέατος καλύπτει το 5,5% της συνολικής ποσότητας.
Η σημασία του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας στην Κύπρο δικαιολογείται από τα 
ακόλουθα:

• Τον μεγάλο αριθμό των αιγοπροβατοτροφικών μονάδων στην Κύπρο  (2.431 
εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 5 ενήλικα ζώα, Επισκόπηση Τμήματος 
Γεωργίας για το έτος 2013).

• Αποτελεί μια σημαντική πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους των ορεινών 
και ημιορεινών περιοχών της Κύπρου.

• Παράγει σημαντικές ποσότητες πρόβειου και αιγινού γάλακτος που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή διαφόρων  προϊόντων (γιαούρτι, χαλούμι 
κ.λπ.) αλλά και το κρέατος, που παίζουν σημαντικό ρόλο στην διατροφή των 
Κυπρίων.

• Παρέχει την πρώτη ύλη (γάλα και κρέας) για την παρασκευή ενός μεγάλου 
αριθμού προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία και ενισχύει τον τομέα της 
μεταποίησης στην Κύπρο (βιομηχανία γάλακτος και κρέατος).

Στο παρελθόν, ο τομέας της αιγοπροβατοτροφίας είχε ένα μεγάλο αριθμό μικρών και 
μεσαίων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, οι οποίες παρείχαν το μεγαλύτερο μέρος 
του γάλακτος και του κρέατος που χρησιμοποιείτο στην Κύπρο. Με την ανάπτυξη 
των άλλων τομέων της ζωικής παραγωγής (αγελαδοτροφία, χοιροτροφία, 
πτηνοτροφία), ο ρόλος του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας στην παραγωγή ζωικών 
προϊόντων άρχισε να φθίνει, όπως και η φροντίδα και ο χειρισμός των ζώων. Η 
αιγοπροβατοτροφία ως εκτροφή επηρεάζεται έντονα από τις εδαφοκλιματικές 
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συνθήκες. Μεγάλο μέρος των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου χαρακτηρίζεται από 
το ορεινό ανάγλυφο, φτωχά εδάφη και κλιματολογικές συνθήκες που περιορίζουν 
την καλή διαβίωση των ζώων.
Βασική επιδίωξη του Μέτρου είναι να ενθαρρύνει τους κτηνοτρόφους ώστε να 
αναλάβουν υποχρεώσεις για την ευημερία των ζώων τους, που υπερβαίνουν τις 
σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία και 
τους Κανονισμούς της ΕΕ, προσβλέποντας στην βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης 
του πληθυσμού των αιγών και των προβάτων, πέραν των συνήθων συνθηκών 
διαβίωσης.
Στο πλαίσιο αυτού του μέτρου, η ενίσχυση θα παραχωρείται σε κτηνοτρόφους που 
αναλαμβάνουν ένα διετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει δεσμεύσεις 
που προάγουν την καλή διαβίωση των ζώων.
 Το Μέτρο συμβάλει στην περιοχή εστίασης 3Α.
Ο στόχος του μέτρου είναι να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην ευημερία των 
αιγοπροβάτων στην Κύπρο. Αυτό πρόκειται να επιτευχθεί με σχεδιασμό και 
υλοποίηση ενός καταλόγου δράσεων που υπερβαίνουν τις ελάχιστες υποχρεωτικές 
απαιτήσεις καθώς και την συνήθη πρακτική.
Α. Εφαρμογή βιοασφάλειας

Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τα χαμηλά επίπεδα βιοασφάλειας όσον αφορά 
τα μικρά μηρυκαστικά στην Κύπρο.
Ενώ υπάρχει μια υψηλή συνειδητοποίηση της ανάγκης όσον αφορά την 
βιοασφάλεια στην εντατική κτηνοτροφία σε επιχειρήσεις στην Κύπρο, που 
αφορούν τους χοίρους ή πουλερικά, στον τομέα των προβάτων και των αιγών η 
ευαισθητοποίηση στην φροντίδα των ζώων υστερεί σημαντικά με αποτέλεσμα να 
υπάρχει σαφής ανάγκη να ενισχυθούν τα επίπεδα βιοασφάλειας στον τομέα της 
αιγοπροβατοτροφίας.
Στην Κύπρο όσον αφορά τις ασθένειες των αιγοπροβάτων, εφαρμόζονται εθνικά 
προγράμματα σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας ( (Καταπολέμηση της 
τρομώδους νόσου στα αιγοπρόβατα και Εκρίζωσης και επιτήρηση βρουκέλλωσης 
αιγοπροβάτων) για τα οποία καλύπτονται το κόστος αγοράς των υλικών για την 
διενέργεια δειγματοληψίας και εργαστηριακών αναλύσεων, οι θανατώσεις των 
ζώων (Τρομώδης νόσος) και οι κατασχέσεις ζώων (Βρουκέλλωση). Σε κανένα από 
τα εθνικά προγράμματα δεν παρέχεται ενίσχυση για το κόστος του κτηνοτρόφου 
σε εργατοώρες για την εφαρμογή της βιοασφάλειας στις μονάδες.
Η παραφυματίωση αποτελεί την σημαντικότερη ασθένεια που αντιμετωπίζεται 
από την σχετική δράση του μέτρου. Αντιμετωπίζονται επίσης άλλες ασθένειες 
όπως χλαμύδια (ενζωοτική αποβολή), εντεροτοξιναιμία (clostridium), 
παστερέλλωση, E.coli και πνευμονία.
Όσον αφορά τον αριθμό των ζώων που παραλαμβάνουν οι  
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αιγοπροβατοτροφικές μονάδες αυτός ανέρχεται σε 35.825  ζώα και σε 2.347 
αριθμό μονάδων (Βάση δεδομένων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών έτος 2013). 

Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να θέσουν σε ισχύ και να εφαρμόσουν τα ακόλουθα 
μέτρα:
- Να υπάρχει σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης υποδημάτων (εμβάπτιση 
υποδημάτων σε ειδική λεκάνη με απολυμαντικό υγρό)  και οχημάτων (π.χ. ψεκασμός 
των τροχών των οχημάτων) στις εισόδους των εκμεταλλεύσεων. Εξυπακούεται ότι 
θα υπάρχουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν την τήρηση 
της διαδικασίας κατά την είσοδο των επισκεπτών, του κτηνοτρόφου και της 
οικογένειας του. Δεν θα υπάρχουν ανεξέλεγκτα σημεία εισόδου. Το σύστημα 
καθαρισμού και απολύμανσης υποδημάτων θα είναι πάντοτε σε εφαρμογή και για 
αυτό ο κτηνοτρόφος θα πρέπει να προβαίνει σε όλες τις σχετικές ενέργειες.
-Να τηρείται βιβλίο επισκεπτών το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως την 
καταχώρηση ημερομηνίας επίσκεψης, ώρας άφιξης/αναχώρησης, σκοπού 
επίσκεψης, όνομα και υπογραφή του επισκέπτη κλπ.
- Τήρηση αρχείου για εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού σε συνεργασία με τον 
υπεύθυνο για την κάθε εκμετάλλευση ιδιώτη κτηνίατρο, για χλαμύδια (ενζωοτική 
αποβολή), παραφυματίωση, εντεροτοξιναιμία (clostridium), παστερέλλωση, E.coli., 
πνευμονία (σημειώνεται ότι το κόστος του εμβολιασμού δεν καλύπτεται από την 
δράση)
Είναι προφανές ότι η δράση αυτή έχει άμεση αντανάκλαση στην βελτίωση της 
ευημερίας των αιγοπροβάτων η οποία προκύπτει με την μείωση των περιπτώσεων 
εμφάνισης ασθενειών. Η δράση αφορά σε μεγάλο βαθμό τη φροντίδα των ζώων 
αφού περιλαμβάνει την ανάληψη ενεργού δράσης για τον εντοπισμό και την 
αντιμετώπιση τυχόν νόσων  αλλά και την συστηματοποίηση της εφαρμογής 
προγράμματος εμβολιασμού προς όφελος των αιγοπροβάτων. Η όλη διαδικασία έχει 
ως αποτέλεσμα την αναγνώριση και επίλυση τυχόν ζητημάτων ευημερίας των 
ζώων.
Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά την υφιστάμενη πρακτική δεν εφαρμόζονται κάποιες 
πρακτικές βιοασφάλειας παρά μόνο σε περιπτώσεις επιδημίας μιας νόσου. Σε ότι 
αφορά τη βάση εκκίνησης, από τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Πρακτικές 
δεν προκύπτουν κάποιες σχετικές υποχρεώσεις ενώ από τις κανονιστικές 
υποχρεώσεις (SMR) υπάρχει η υποχρέωση του SMR 8 σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση 
συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων (άρθρο 4). Κάθε 
κάτοχος αιγοπροβάτων έχει την υποχρέωση να  τηρεί ανά πάσα στιγμή 
επικαιροποιημένο μητρώο ζώων, να σημάνει κατάλληλα τα νεογέννητα ζώα πριν 
την συμπλήρωση της ηλικίας των 3 μηνών και οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση 
πριν αυτά μετακινηθούν  από την εκμετάλλευση προέλευσης προς οιανδήποτε άλλη 
εκμετάλλευση ή προς το σφαγείο.
Οι κάτοχοι αιγοπροβάτων υποχρεούνται, για κάθε μετακίνηση ζώων, να 
συμπληρώνουν την υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης η οποία πρέπει να συνοδεύει 
πάντοτε τα ζώα κατά τη μεταφορά τους. Κάθε κάτοχος αιγοπροβάτων υποχρεούται, 
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εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα μετακίνησης, να κοινοποιεί στις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες όλες τις μετακινήσεις ζώων που έλαβαν χώρα από και προς 
την εκμετάλλευση του. Επιπρόσθετα υποχρεούται να θέτει  στην διάθεση της 
αρμόδιας αρχής όποτε αυτή ήθελε τα ζητήσει, όλα τα στοιχεία που αφορούν την 
καταγωγή, αναγνώριση και ενδεχομένως τον προορισμό των ζώων τα οποία του 
ανήκαν, είχε στην κατοχή του, ή τα οποία είχε μεταφέρει εμπορευθεί ή σφάξει κατά 
τα τελευταία τρία έτη.
Β. Διατήρηση σωματικής κατάστασης και μείωση ευνουχισμών

Τα πρόβατα και αίγες που χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή υφίστανται 
σημαντική και κυκλική μεταβολή στην κατάσταση του σώματος κατά τη διάρκεια του 
κύκλου αναπαραγωγής. Στα αιγοπρόβατα όπου χρησιμοποιείται εκτατικό σύστημα 
και τα ζώα δεν επιθεωρούνται συνήθως σωματικά περισσότερο από μερικές φορές 
το χρόνο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπο-βέλτιστες συνθήκες μεταχείρισης των 
αναπαραγωγικών ζώων εκτροφής ή/και των απογόνων τους, είτε μέσω 
υπερβολικού βάρους που οδηγεί σε μεταβολικές δυσλειτουργίες και δυστοκίες ή 
μέσω της υπερβολικής απώλειας βάρους κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Στα αιγοπρόβατα η πρόνοια αυτή επίσης μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για την 
υγεία αλλά και την ευημερία των αρνιών/εριφίων. Η ανεπαρκής σωματική διάπλαση 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλού βάρους 
γεννηθέντα αρνιά/ερίφια,  με λιγότερες πιθανότητες επιβίωσης, μειωμένη 
παραγωγή γάλακτος και μειωμένο ένστικτο μητρότητας, τα οποία επιδρούν 
αρνητικά στην ευημερία των αρνιών/εριφίων και μπορεί επίσης να οδηγήσει στην 
εγκατάλειψη ή/και το θάνατο των αρνιών/εριφίων, ακόμη και όταν η σωματική 
διάπλαση δεν επηρεάζει σημαντικά την ευημερία του προβάτου ή της αίγας.
Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει για τους κτηνοτρόφους το καθήκον της 
φροντίδας,  να ταΐζουν τα ζώα ολοκληρωμένη διατροφή, κατάλληλη για την ηλικία 
και το είδος τους, και σε επαρκείς ποσότητες, ώστε να διατηρούνται υγιέστατα και 
να ικανοποιούν τις διατροφικές τους ανάγκες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία νομική 
υποχρέωση, είτε να μετρούν την σωματική κατάσταση των ζώων  ή να διατηρούν τη 
σωματική κατάσταση εντός του εύρους της βέλτιστης για το πιο κοντινό σημείο του 
κύκλου αναπαραγωγής. Η σχετική δράση που προβλέπεται στο μέτρο ξεπερνά τη 
βασική γραμμή, απαιτώντας από τους κτηνοτρόφους, σε συνεννόηση με τον  ειδικό 
επιστήμονα για τη διατροφή τους και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν διατροφικές 
συμβουλές, να επιθεωρούν τακτικά τη σωματική κατάσταση και να βαθμολογούν τα 
ζώα τους και να αλλάζουν τις πρακτικές σίτισης με την παροχή όπου χρειάζεται 
πρόσθετων/ αύξηση ζωοτροφών για τα ζώα που έχουν χαμηλή βαθμολογία και την 
απομάκρυνση άλλων ζώων σε διαφορετικές ομάδες, προκειμένου να μειωθεί η 
πρόσληψη της περισσότερης ζωοτροφής τους. Η χρήση της σωματικής 
βαθμολόγησης των ζώων θα βελτιώσει σημαντικά την ευημερία των ζώων καθώς 
και των απογόνων τους, διασφαλίζοντας ότι η ζωοτροφή που παρέχεται είναι πιο 
κοντά στις ανάγκες τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διατηρήσουν την ορθή 
σωματική κατάσταση του ζώου τους σε επιθυμητά επίπεδα, ανάλογα με το στάδιο 
του κύκλου αναπαραγωγής.
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Γ. Πρόληψη των παραγόντων που προκαλούν χωλότητα

Στα εκτατικά συστήματα στην Κύπρο, όπου τα πόδια των ζώων δεν εξετάζονται 
τακτικά, τραύματα ή μολύνσεις που οδηγούν στη χωλότητα μπορούν να περάσουν 
απαρατήρητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλώντας πόνο και ταλαιπωρία 
στα ζώα. Επιπρόσθετα, στα ζώα που διατηρούνται μέσα σε υποστατικά, και που 
είναι κακή η ποιότητα της επιφάνειας των δαπέδων και του εδάφους ή η 
μακροχρόνια έκθεση στη λάσπη, μπορούν επίσης να προκαλέσουν χωλότητα. Ένα 
ζώο που υποφέρει από χωλότητα είναι λιγότερο ικανό να βοσκήσει και να 
ανταγωνιστεί για τροφή. Ένας κριός/τράγος που υποφέρει από χωλότητα δεν 
μπορεί να επιβαίνει στα θηλυκά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φθίνουσα πορεία όσον 
αφορά τη σωματική κατάσταση του ζώου, που επίσης συνεισφέρει στην κακή 
ευημερία των ζώων. Όσον αφορά τα θηλυκά, μπορεί να προκαλέσει μείωση της 
γαλακτοπαραγωγής, μείωση βάρους και μείωση βιωσιμότητας των αρνιών/εριφίων, 
διαιωνίζοντας την κακή ευημερία στην επόμενη γενεά του πληθυσμού.
Η ισχύουσα νομοθεσία προνοεί ότι τα ζώα που αρρωστούν ή τραυματίζονται πρέπει 
να τύχουν της απαιτούμενης φροντίδας χωρίς καθυστέρηση και όταν δεν 
ανταποκρίνονται στη φροντίδα, πρέπει να ληφθεί συμβουλή κτηνιάτρου το 
συντομότερο δυνατό. Δεν υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις για τακτικό έλεγχο των 
ποδιών ή για ανάληψη ενεργειών που προλαμβάνουν τη χωλότητα, ούτε και είναι 
κοινή πρακτική στα κυπριακά εκτατικά συστήματα εκτροφής. Η σχετική δράση που 
προβλέπεται στο μέτρο  ξεπερνά τη βασική γραμμή απαιτώντας από τους 
κτηνοτρόφους να αναλάβουν  ειδικούς ελέγχους των ποδιών (ετήσιους ελέγχους), 
 αξιολόγηση της χωλότητας (ανά τρίμηνο), και προληπτικά μέτρα όπως: εμβάπτιση 
των ποδιών, συντήρηση των περιοχών γύρω από τις εισόδους και απομάκρυνση της 
κοπριάς και της λάσπης με τρόπο ώστε να επιτυγχάνουν σε μόνιμη βάση την ύπαρξη 
καθαρού περιβάλλοντος στους χώρους της εκμετάλλευσης. Αυτά τα μέτρα θα 
βοηθήσουν στην πρόληψη της χωλότητας και θα εντοπίσουν την χωλότητα στο 
αρχικό της στάδιο. Θα αποφεύγεται η διατήρηση των ζώων που ταλαιπωρούνται 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό θα βοηθήσει την ευημερία των ζώων, 
προλαμβάνοντας παθολογίες που οδηγούν στη χωλότητα, η οποία αποτελεί 
πρόβλημα λόγω της απουσίας των προληπτικών μέτρων.
Δ. Έλεγχος για ακάρεα, τσιμπούρια, ψύλλους και ψείρες

Τα αιγοπρόβατα μολύνονται από ακάρεα, τσιμπούρια, ψύλλους και ψείρες με 
αποτέλεσμα την αλλοίωση του δέρματος που προκαλεί αξιοσημείωτη δυσφορία στα 
ζώα και στα νεαρά ζώα μπορεί ακόμα και να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες 
(υψηλά επίπεδα θνησιμότητας). Τα ακάρεα, τσιμπούρια, ψύλλοι και ψείρες 
τρέφονται στην επιφάνεια του δέρματος και προκαλούν έντονο ερεθισμό στα 
αιγοπρόβατα με αποτέλεσμα αυτά να τρίβονται και να ξύνονται και επίσης  
προκαλούν μείωση της γαλακτοπαραγωγής. Επηρεάζει σημαντικά την ευημερία των 
αιγοπροβάτων μέσω του επηρεασμού της σωματικής κατάστασης του ζώου, της 
μείωσης της γαλακτοπαραγωγής, του βαθμού ανάπτυξης των αμνοεριφίων και της 
ζημιάς που προκαλεί στο μαλλί, πέρα από τις επώδυνες αλλοιώσεις του δέρματος. 
Η αντιμετώπιση των ακάρεων, τσιμπουριών, ψύλλων και ψειρών δεν είναι κοινή 
πρακτική μέσω ψεκασμού ή λουσίματος. 
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Η ισχύουσα νομοθεσία προνοεί ότι τα ζώα που αρρωστούν ή τραυματίζονται πρέπει 
να τύχουν της απαιτούμενης φροντίδας χωρίς καθυστέρηση και όταν δεν 
ανταποκρίνονται στη φροντίδα, πρέπει να ληφθεί συμβουλή κτηνιάτρου το 
συντομότερο δυνατό. Η σχετική δράση που προβλέπεται στο μέτρο θα 
ευαισθητοποιήσει τους κτηνοτρόφους όσον αφορά τη δυσφορία που αισθάνονται τα 
επηρεασμένα ζώα. Η θεραπεία θα βοηθήσει την ευημερία των ζώων με την πρόληψη 
παθογενειών οι οποίες αποτελούν πρόβλημα με την απουσία αυτών των 
προληπτικών μέτρων.

8.2.12.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regard to the setting of selection criteria

8.2.12.3.1. Καλή μεταχείριση των αιγοπροβάτων
Sub-measure: 

• 14.1 - payment for animal welfare 

8.2.12.3.1.1. Description of the type of operation
Το πρόγραμμα θα έχει εφαρμογή σε όλους τους κτηνοτρόφους/ ιδιοκτήτες 
προβάτων ή/και αιγών με ελάχιστο κριτήριο τον αριθμό παραγωγικών 
προβατίνων/ θηλυκών αιγών τα 34 ζώα. Η πιστοποίηση του αριθμού των 
ενήλικων (άνω των 7 μηνών) προβατίνων / θηλυκών αιγών που κατέχει ένας 
αιγοπροβατοτρόφος στην μονάδα του θα βασίζεται στα στοιχεία που τηρούνται 
από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στα πλαίσια της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ.
Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να αναλάβουν ένα διετές σχέδιο καλής διαχείρισης 
για την ευημερία των αιγοπροβάτων το οποίο θα περιλαμβάνει ετήσια 
ανασκόπηση της ευημερίας των αιγοπροβάτων, παρακολούθηση και τήρηση 
στοιχείων της ευημερίας των αιγοπροβάτων, ετήσιο σχέδιο προληπτικών ελέγχων.
Στο διετές σχέδιο καλής διαχείρισης γίνεται ανασκόπηση της τρέχουσας 
κατάστασης σύμφωνα με τα κριτήρια και τις αρχές του προγράμματος ποιότητας 
ευημερίας της ΕΕ και περιγράφονται κατ’ ελάχιστον όλες οι ενέργειες που 
σχετίζονται με την τήρηση των δράσεων του Μέτρου. Το Σχέδιο βοηθά στην 
αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης, στον κατάλληλο προγραμματισμό των 
εργασιών του κτηνοτρόφου σε σχέση με τις δράσεις του μέτρου ενώ παράλληλα 
θα αποτελεί και τρόπο επιβεβαίωσης της τήρησης των προνοιών του μέτρου και 
θα αξιοποιείται για σκοπούς ελέγχου της τήρησης των δράσεων.      
Παράλληλα υποχρεούνται να τύχουν εκπαίδευσης από το Τμήμα Γεωργίας 
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σχετικής με τις επιλέξιμες δράσεις του μέτρου.
Πέραν των πιο πάνω βασικών προϋποθέσεων για ένταξη στο μέτρο οι 
κτηνοτρόφοι θα πρέπει να αναλάβουν τουλάχιστον 3 από τις πιο κάτω 4 δράσεις:
Α. Εφαρμογή βιοασφάλειας

Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να θέσουν σε ισχύ και να εφαρμόσουν τα ακόλουθα 
μέτρα:
- Να υπάρχει σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης υποδημάτων (εμβάπτιση 
υποδημάτων σε ειδική λεκάνη με απολυμαντικό υγρό)  και οχημάτων (π.χ. 
ψεκασμός των τροχών των οχημάτων) στις εισόδους των εκμεταλλεύσεων. 
Εξυπακούεται ότι θα υπάρχουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις οι οποίες θα 
διασφαλίζουν την τήρηση της διαδικασίας κατά την είσοδο των επισκεπτών, του 
κτηνοτρόφου και της οικογένειας του. Δεν θα υπάρχουν ανεξέλεγκτα σημεία 
εισόδου. Το σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης υποδημάτων θα είναι πάντοτε 
σε εφαρμογή και για αυτό ο κτηνοτρόφος θα πρέπει να προβαίνει σε όλες τις 
σχετικές ενέργειες.
-Να τηρείται βιβλίο επισκεπτών το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως την 
καταχώρηση ημερομηνίας επίσκεψης, ώρας άφιξης/αναχώρησης, σκοπού 
επίσκεψης, όνομα και υπογραφή του επισκέπτη κλπ.
- Τήρηση αρχείου για εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού σε συνεργασία με τον 
υπεύθυνο για την κάθε εκμετάλλευση ιδιώτη κτηνίατρο, για χλαμύδια (ενζωοτική 
αποβολή), παραφυματίωση, εντεροτοξιναιμία (clostridium), παστερέλλωση, E.coli., 
πνευμονία (σημειώνεται ότι το κόστος του εμβολιασμού δεν καλύπτεται από την 
δράση)
Διευκρινίζεται ότι οι επενδύσεις σε υποδομές/ εγκαταστάσεις δεν επιδοτούνται 
στα πλαίσια του μέτρου. Οι επενδύσεις στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
καλύπτονται από το Μέτρο 4. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης καλύπτεται 
μόνο ο επιπρόσθετος χρόνος εργασίας που προκύπτει για τον κτηνοτρόφο από 
την εφαρμογή της δράσης.
B. Διατήρηση σωματικής κατάστασης και  εξάλειψη των ευνουχισμών

Για την υποδράση της διατήρησης σωματικής κατάστασης, η πρόνοια αφορά τα 
πρόβατα και αίγες που χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή (δεν αφορά ζώα 
κάτω των 7 μηνών). Η υποδράση σχετικά με την εξάλειψη των ευνουχισμών ισχύει 
για όλα τα ζώα. Οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται:

1. Να προχωρήσουν στην βαθμολόγηση όλων των θηλυκών ζώων 
αναπαραγωγής 6-8 εβδομάδες πριν από την αναπαραγωγική περίοδο και 6-
8 εβδομάδες πριν από τον τοκετό. Πρέπει να καταγράψουν τα αποτελέσματα 
και να χορηγήσουν την κατάλληλη διατροφή κατά ομάδες, όπως απαιτείται 
στα ζώα τους.

2. Να προχωρήσουν στην βαθμολόγηση όλων των θηλυκών ζώων 
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αναπαραγωγής σε κάθε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους 
παρακάτω πίνακες και να καταγράφουν τα αποτελέσματα σε ειδικό έντυπο.

3. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας αναθεώρησης, να λάβουν και να εφαρμόσουν 
τις συμβουλές ειδικού στην διατροφή ζώων σχετικά με το είδος και το 
χρονοδιάγραμμα της κάθε συμπληρωματικής τροφής που απαιτείται για την 
επίτευξη της διατήρησης της σωματικής κατάστασης τουλάχιστον στο 95% 
των ζώων μεταξύ 1,5 και 4,0 σε όλα τα στάδια και διατήρηση τουλάχιστον 
το 60% του δείγματος μεταξύ των συνιστώμενων ορίων στα στάδια που 
περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Αυτό μπορεί να επιφέρει 
ομαδοποίηση των ζώων που απαιτούν συμπληρωματική ή μειωμένη 
κατανάλωση τροφής. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη σε κάθε 
ξεχωριστή περίπτωση (ομάδα) η ανάλυση της ζωοτροφής και οι συμβουλές 
του ειδικού στη διατροφή.

4. Να προσαρμόσουν τον πληθυσμό για τη εξάλειψη των ευνουχισμών. Οι 
κτηνοτρόφοι, σε συνεννόηση με τον κτηνίατρό τους, θα υποχρεούνται να 
επανεξετάσουν τις μεθόδους διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων τους,  
ειδικότερα όσον αφορά τη ρουτίνα της εφαρμογής ευνουχισμού. Ο 
ευνουχισμός θα επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει 
τεκμηρίωση και δικαιολόγηση από τον κτηνίατρο της εκμετάλλευσης και 
γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο για ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των 
ζώων.

Γ. Πρόληψη παραγόντων που προκαλούν χωλότητα 

Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να:
1. Εμβαπτίζουν και να περιποιούνται τα πόδια όλων των ενήλικων ζώων 

τουλάχιστον κάθε τρίμηνο.
2. Καθαρίζουν όλους τους χώρους του υποστατικού, συμπεριλαμβανομένων 

των διαφόρων διαδρόμων με τρόπο ώστε να διατηρούνται καθαροί σε 
μόνιμη βάση. Για τα υποστατικά με στρωμνή ο καθαρισμός θα πρέπει να 
γίνεται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

3. Διατηρούν τις εισόδους και την περιοχή γύρω από τις ταΐστρες καθαρές σε 
μόνιμη βάση.

4. Πραγματοποιούν φυσικό έλεγχο στα πόδια του συνόλου των ενηλίκων ζώων, 
δύο φορές κατά τη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου, καθώς και να 
προχωρούν στην περιποίηση των νυχιών όπου είναι αναγκαίο.

Δ. Έλεγχος για ακάρεα, τσιμπούρια, ψύλλους και ψείρες

Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να προβαίνουν στις πιο κάτω ενέργειες και να τηρούν 
σχετικό μητρώο:
1. Ψεκασμος ή/και λούσιμο των αιγοπροβάτων (τουλάχιστον δύο φορές ετησίως)
2. Θεραπεία των αιγοπροβάτων. Σε περίπτωση που εντοπίζονται εκτοπαράσιτα ο 
κτηνοτρόφος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην αναγκαία θεραπεία. Η θεραπεία 
μπορεί να είναι λούσιμο του ζώου, έγχυση ειδικού σκευάσματος για την 
αντιμετώπιση του εκτοπαράσιτου ή άλλη φαρμακευτική αγωγή που θα του 
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υποδείξει ο κτηνίατρος. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να καταγράφονται σε ειδικό 
μητρώο.
3. Φυσικός έλεγχος ζώων και εγκαταστάσεων (τέσσερις φορές ετησίως)
 για ακάρεα τσιμπούρια ψύλλους και ψείρες.

Δράση Β

8.2.12.3.1.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση αφορά ουσιαστικά το επιπλέον κόστος που θα προκύψει για το 
δικαιούχο από την τήρηση των δράσεων που θα επιλέξει. Η ενίσχυση θα παρέχεται 
κατά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου για τα  ενήλικα ζώα (άνω των 7 μηνών).
Σημειώνεται ότι για συγκεκριμένες δράσεις όπου η δέσμευση εφαρμόζεται για μέρος 
του πληθυσμού των ζώων, έχει ληφθεί υπόψη το ποσοστό των ζώων αυτών επί του 
συνόλου ώστε η καταβολή της ενίσχυσης να αναχθεί επί του συνόλου των ενηλίκων 
ζώων και πάντοτε εκφρασμένα ως Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου.

8.2.12.3.1.3. Links to other legislation
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους 
κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος 
αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ
Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος του 1994 (N. 46(I)/1994) όπως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται.
Κ.Δ.Π. 229/1994
Ο περί προστασίας και ευημερίας των ζώων τροποποιητικός νόμος του 1997 - 
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Ν.94(Ι)/1997)
Ο περί προστασίας και ευημερίας των ζώων τροποποιητικός νόμος του 2000 - 
Ν.75(Ι)/2000
Ο περί προστασίας και ευημερίας των ζώων τροποποιητικός νόμος του 2002 -  
Ν.43(Ι)/2002
Ο περί προστασίας και ευημερίας των ζώων τροποποιητικός νόμος του 2008 - 
Ν.95(Ι)/2008
Ο περί προστασίας και ευημερίας των ζώων τροποποιητικός νόμος του 2008 - 
Ν.134(Ι)/2009
Ο περί προστασίας και ευημερίας των ζώων (Προστασία των ζώων που 
προορίζονται για κτηνοτροφικούς σκοπούς) κανονισμοί του 2002 - Κ.Δ.Π. 82/2002
Ο περί προστασίας και ευημερίας των ζώων τροποποιητικός νόμος του 2011 - Ν. 
15(Ι)/2011
Ο περί προστασίας και ευημερίας των ζώων τροποποιητικός νόμος του 2013 - Ν. 
55(Ι)/2013

8.2.12.3.1.4. Beneficiaries
Οι κάτοχοι αιγοπροβάτων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι ανταποκρίνονται 
στον ορισμό των ενεργών γεωργών, στο πλαίσιο του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 
1307/2013 και οι οποίοι αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, υποχρεώσεις και 
επιπλέον δράσεις ανάλογα με το μέγεθος της μονάδας τους , οι οποίες συνίστανται 
στην ανάληψη δεσμεύσεων για την ευημερία και  καλή μεταχείριση των ζώων.
Οι μονάδες που μπορούν να συμμετέχουν στο μέτρο θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 
34 ενήλικα (άνω των 7 μηνών) θηλυκά ζώα (προβατίνες/ θηλυκές αίγες)  σύμφωνα 
στοιχεία που τηρούνται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

8.2.12.3.1.5. Eligible costs
Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί το επιπλέον κόστος κατά κεφαλή ενήλικου ζώου που θα 
προκύψει για το δικαιούχο από την τήρηση τουλάχιστον τριών από τις πιο κάτω 
δράσεις:
Α. Εφαρμογή βιοασφάλειας
Β. Διατήρηση σωματικής κατάστασης και εξάλειψη ευνουχισμών
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Γ. Πρόληψη παραγόντων που προκαλούν χωλότητα
Δ. Έλεγχος για ακαρέα, τσιμπούρια, ψύλλους και ψείρες

8.2.12.3.1.6. Eligibility conditions
Οι δικαιούχοι που συμμετέχουν στο μέτρο θα πρέπει να τηρούν τις πιο κάτω 
υποχρεώσεις:

• Οι μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον  34 ενήλικα (άνω των 7 
μηνών) θηλυκά ζώα (προβατίνες/ θηλυκές αίγες) σύμφωνα στοιχεία που 
τηρούνται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

• Οι εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να τηρούν τις πρόνοιες της σχετικής ευρωπαϊκής 
και εθνικής νομοθεσίας όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ .

• Να τύχουν υποχρεωτικής εκπαίδευση από το Τμήμα Γεωργίας για τις δράσεις 
που θα επιλέξουν εντός του πρώτου έτους της συμμετοχής στο μέτρο.

Αναλαμβάνουν διετές σχέδιο καλής διαχείρισης το οποίο θα περιλαμβάνει ετήσια 
ανασκόπηση της ευημερίας των αιγοπροβάτων, παρακολούθηση και τήρηση 
στοιχείων της ευημερίας των αιγοπροβάτων και ετήσιο σχέδιο προληπτικών 
ελέγχων.
Στο διετές σχέδιο καλής διαχείρισης γίνεται ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης 
σύμφωνα με τα κριτήρια και τις αρχές του προγράμματος ποιότητας ευημερίας της 
ΕΕ και περιγράφονται κατ’ ελάχιστον όλες οι ενέργειες που σχετίζονται με την 
τήρηση των δράσεων του Μέτρου. Το Σχέδιο βοηθά στην αναγνώριση της 
υφιστάμενης κατάστασης, στον κατάλληλο προγραμματισμό των εργασιών του 
κτηνοτρόφου σε σχέση με τις δράσεις του μέτρου ενώ παράλληλα θα αποτελεί και 
τρόπο επιβεβαίωσης της τήρησης των προνοιών του μέτρου και θα αξιοποιείται για 
σκοπούς ελέγχου της τήρησης των δράσεων.     

8.2.12.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες πιστώσεις δεν είναι επαρκείς, η Διαχειριστική Αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει κριτήρια μοριοδότησης με βάση τα οποία θα 
δίνεται προτεραιότητα (α) σε εκμεταλλεύσεις με πέραν των 200 ενήλικων θηλυκών 
ζώων (β) σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης 
βρίσκεται υπό καθεστώς νέου γεωργού, γ) εκμεταλλεύσεις που συμμετέχουν σε 
σύστημα ποιότητας (εφόσον υπάρχει).

8.2.12.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates
Για τον καθορισμό του ύψους ενίσχυσης, υπολογίστηκε το επιπλέον κόστος κατά 
κεφαλή ενήλικου ζώου που θα προκύψει για το δικαιούχο από την εφαρμογή των 
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δράσεων που έχουν καθοριστεί.
Το ύψος ενίσχυσης για την κάθε δράση καθορίζεται ως ακολούθως:
Α. Εφαρμογή βιοασφάλειας €26,97 (MZK) - €4,05 ανά ζώο
Β. Διατήρηση σωματικής κατάστασης και μείωση ευνουχισμών €25,57 (MZK) - €3,84 
ανά ζώο
Γ. Πρόληψη παραγόντων που προκαλούν χωλότητα €22,68 (MZK) - €3,40 ανά ζώο
Δ. Έλεγχος για ακαρέα, τσιμπούρια, ψύλλους και ψείρες €22,68 (MZK) - €3,40 ανά 
ζώο

8.2.12.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.12.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
 

8.2.12.3.1.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.12.3.1.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του μέτρου

8.2.12.3.1.10. Information specific to the operation
Definition and identification of the national and the Union requirements corresponding 
to the mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation 
(EC) No 1306/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του μέτρου
 

Description of the methodology and of the agronomic/zoo-technical assumptions and 
parameters, including the description of the baseline requirements referred to in Article 
33(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 which are relevant for each particular type of 
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commitment, used as reference for the calculations justifying additional costs and 
income foregone resulting from the commitment made
Γίνεται αναφορά στο τέλος του μέτρου

8.2.12.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.12.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Για την επιτυχή εφαρμογή του μέτρου απαιτείται εντατική και ολοκληρωμένη 
ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων ώστε οι όροι και οι πρόνοιες του μέτρου να 
είναι πλήρως κατανοητά.
Επίσης, απαιτείται ο συντονισμός διαφορετικών υπηρεσιών ο οποίος θα οδηγεί 
στην πιο αποτελεσματική εφαρμογή και έλεγχο του μέτρου.
Ο τρόπος επαλήθευσης του αριθμού των παραγωγικών ζώων κρίνεται ιδιαίτερα 
σημαντικός ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος λανθασμένης  ή παραπλανητικής 
δήλωσης από μέρος του γεωργού.

8.2.12.4.2. Mitigating actions

Έναρξη ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων αρκετά πριν την προκήρυξη και 
συνεχής καθοδήγηση τους. Ο καθορισμός της εκπαίδευσης από το Τμήμα Γεωργίας 
ως υποχρεωτική για συμμετοχή στο μέτρο μειώνει τον κίνδυνο μη ορθής 
συμμόρφωσης των δικαιούχων με τις δράσεις που επιλέγουν λόγω ελλιπούς 
ενημέρωσης.
Επιπρόσθετα, πριν από κάθε προκήρυξη θα πρέπει να καθορίζεται η αρμόδια αρχή 
που θα επιβεβαιώνει τον αριθμό ζώων. Τέλος, θα πρέπει να ορίζεται ημερομηνία 
που θα λαμβάνεται ως βάση για τον αριθμό ζώων.
Η υποχρέωση για ύπαρξη διετούς σχεδίου καλής διαχείρισης για την ευημερία των 
αιγοπροβάτων το οποίο θα περιλαμβάνει ετήσια ανασκόπηση της ευημερίας των 
αιγοπροβάτων, παρακολούθηση και τήρηση στοιχείων της ευημερίας των 
αιγοπροβάτων και ετήσιο σχέδιο προληπτικών ελέγχων, βοηθά ποικιλοτρόπως. 
Αφενός βοηθά τους κτηνοτρόφους στον καλύτερο συντονισμό και προγραμματισμό 
των εργασιών τους και αφετέρου παρέχει σημαντική πληροφόρηση στους ελεγκτές 
στην προσπάθεια επιβεβαίωσης και επαλήθευσης της πραγματοποίησης των 
δράσεων.
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8.2.12.4.3. Overall assessment of the measure

Το Μέτρο είναι επαληθεύσιμο και ελέγξιμο.
Αναφέρεται πιο κάτω συνοπτικά ο τρόπος ελέγχου για κάθε μια από τις επιλέξιμες 
δράσεις.
Α. Εφαρμογή Βιοασφάλειας

• Τεκμηρίωση των διαδικασιών απολύμανσης και φυσική επαλήθευση ότι οι 
εγκαταστάσεις είναι στην θέση τους και σε χρήση. Μητρώο απολύμανσης

• Τεκμηρίωση των διαδικασιών για τους επισκέπτες κλπ και φυσική 
επαλήθευση ότι οι διαδικασίες πραγματοποιούνται κατά την άφιξη. 
Επιβεβαίωση της ύπαρξης των δομών που απαιτούνται. Εξυπακούεται ότι η 
ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και κατά την άφιξη των εργαζόμενων στην 
εκμετάλλευση.

• Έλεγχος τήρηση Μητρώου επισκεπτών
• Έλεγχος τήρησης αρχείου σχετικά με τους εμβολιασμούς

Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά την υφιστάμενη πρακτική δεν εφαρμόζονται κάποιες 
πρακτικές βιοασφάλειας παρά μόνο σε περιπτώσεις επιδημίας μιας νόσου. Σε ότι 
αφορά τη βάση εκκίνησης, από τις Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Πρακτικές 
δεν προκύπτουν κάποιες σχετικές υποχρεώσεις ενώ από τις κανονιστικές 
υποχρεώσεις (SMR) υπάρχει η υποχρέωση του SMR 8 σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση 
συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων (άρθρο 4). Κάθε 
κάτοχος αιγοπροβάτων έχει την υποχρέωση να  τηρεί ανά πάσα στιγμή 
επικαιροποιημένο μητρώο ζώων, να σημάνει κατάλληλα τα νεογέννητα ζώα πριν 
την συμπλήρωση της ηλικίας των 3 μηνών και οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση 
πριν αυτά μετακινηθούν  από την εκμετάλλευση προέλευσης προς οιανδήποτε άλλη 
εκμετάλλευση ή προς το σφαγείο.
Οι κάτοχοι αιγοπροβάτων υποχρεούνται, για κάθε μετακίνηση ζώων, να 
συμπληρώνουν την υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης η οποία πρέπει να συνοδεύει 
πάντοτε τα ζώα κατά τη μεταφορά τους. Κάθε κάτοχος αιγοπροβάτων υποχρεούται, 
εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα μετακίνησης, να κοινοποιεί στις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες όλες τις μετακινήσεις ζώων που έλαβαν χώρα από και προς 
την εκμετάλλευση του. Επιπρόσθετα υποχρεούται να θέτει  στην διάθεση της 
αρμόδιας αρχής όποτε αυτή ήθελε τα ζητήσει, όλα τα στοιχεία που αφορούν την 
καταγωγή, αναγνώριση και ενδεχομένως τον προορισμό των ζώων τα οποία του 
ανήκαν, είχε στην κατοχή του, ή τα οποία είχε μεταφέρει εμπορευθεί ή σφάξει κατά 
τα τελευταία τρία έτη.
 
Β. Διατήρηση Σωματικής Κατάστασης του Ζώου και εξάλειψη ευνουχισμών

• Φυσικός έλεγχος των ζώων (σωματική κατάσταση και επιβεβαίωση  απουσίας 
ευνουχισμών)

• Τήρηση Μητρώου Σωματικής  βαθμολόγησης.
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• Αλλαγή τύπου ζωοτροφών/ρύθμισης χρόνου που καταγράφονται στο Σχέδιο 
ορθής μεταχείρισης των αιγοπροβάτων.

Γ. Πρόληψη των παραγόντων που προκαλούν χωλότητα
• Οπτικός έλεγχος
• Αρχείο αξιολόγησης των διαφόρων περιστατικών χωλότητας
• Φυσικός έλεγχος των ζώων
• Φυσικός έλεγχος των υποστατικών, των εισόδων και των περιοχών
• Μητρώο χρήσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

Δ. Έλεγχος για ακαρέα, τσιμπούρια, ψύλλους και ψείρες
• Φυσικοί έλεγχοι για επιβεβαίωση της απουσίας κλινικών συμπτωμάτων από 

ακάρεα, τσιμπούρια, ψύλλους και ψείρες
• Τήρηση μητρώου (ψεκασμού ή/και λουσίματος)
• Τήρηση μητρώου για θεραπεία προβληματικών ζώων
• Μητρώο χρήσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

8.2.12.5. Information specific to the measure

Definition and identification of the national and the Union requirements corresponding 
to the mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation 
(EC) No 1306/2013
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους 
κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος 
αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ
Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος του 1994 (N. 46(I)/1994) όπως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται.
Κ.Δ.Π. 229/1994
Ο περί προστασίας και ευημερίας των ζώων τροποποιητικός νόμος του 1997 - 
Ν.94(Ι)/1997)
Ο περί προστασίας και ευημερίας των ζώων τροποποιητικός νόμος του 2000 - 
Ν.75(Ι)/2000
Ο περί προστασίας και ευημερίας των ζώων τροποποιητικός νόμος του 2002 -  
Ν.43(Ι)/2002
Ο περί προστασίας και ευημερίας των ζώων τροποποιητικός νόμος του 2008 - 
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Ν.95(Ι)/2008
Ο περί προστασίας και ευημερίας των ζώων τροποποιητικός νόμος του 2008 - 
Ν.134(Ι)/2009
Ο περί προστασίας και ευημερίας των ζώων (Προστασία των ζώων που 
προορίζονται για κτηνοτροφικούς σκοπούς) κανονισμοί του 2002 - Κ.Δ.Π. 82/2002
Ο περί προστασίας και ευημερίας των ζώων τροποποιητικός νόμος του 2011 - Ν. 
15(Ι)/2011
Ο περί προστασίας και ευημερίας των ζώων τροποποιητικός νόμος του 2013 - Ν. 
55(Ι)/2013
Πέραν των πιο πάνω, οι γεωργοκτηνοτρόφοι πρέπει να συμμορφώνονται και να 
τηρούν τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στη βάση εκκίνησης και αφορούν 
κτηνοτροφικές δραστηριότητες, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Description of the methodology and of the agronomic/zoo-technical assumptions and 
parameters, including the description of the baseline requirements referred to in Article 
33(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 which are relevant for each particular type of 
commitment, used as reference for the calculations justifying additional costs and 
income foregone resulting from the commitment made
Για τον καθορισμό του ύψους ενίσχυσης υπολογίστηκε το επιπλέον κόστος κατά 
κεφαλή ενήλικου ζώου που θα προκύψει για το δικαιούχο από την τήρηση των 
δράσεων (βλ. Παράρτημα VI)

8.2.12.6. Other important remarks relevant to understand and implement the measure



719

8.2.13. M16 - Co-operation (art 35)
8.2.13.1. Legal basis

Άρθρο 35 Κανονισμού 1305/13 ΕΕ για την Αγροτική Ανάπτυξη
Άρθρο 11 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 807/2014
 

8.2.13.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Μέσα από το Μέτρο της Συνεργασίας καταβάλλεται προσπάθεια στήριξης της 
Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω δραστηριοτήτων που προάγουν τη συνεργασία μεταξύ 
των διαφόρων παραγόντων του αγροδιατροφικού και δασοκομικού τομέα ώστε να 
εργαστούν από κοινού με στόχο την πραγματοποίηση έργων καινοτομίας για τα 
Κυπριακά δεδομένα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε έργα συνεργασίας που προάγουν 
την ανταγωνιστικότητα, το περιβάλλον και τη μεταφορά γνώσεων, εμπειριών και 
καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές αλλά και στις επιχειρήσεις του 
αγροδιατροφικού τομέα.
Η ανάγκη για ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας, προώθηση της καινοτομίας, 
δημιουργίας νέων προϊόντων και πρακτικών, όπως επίσης και η ανάγκη μείωσης 
της απόστασης μεταξύ των παραγωγών και των ερευνητών, διαφάνηκε μέσα από τα 
αποτελέσματα τόσο της ανάλυσης SWOT όσο και από την μελέτη της έξυπνης 
εξειδίκευσης.
Σύμφωνα με τα πιο πάνω, το μέτρο συμβάλλει στην επίτευξη μεταξύ άλλων των 
ακόλουθων στόχων,  οι οποίοι προβλέπονται και στην ΚΑΠ:

α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας·
β) διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων 
συνυπολογίζοντας τις πολιτικές της δράσης για το κλίμα·
γ) επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών οικονομιών και 
κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και της διατήρησης θέσεων 
απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές καις την ύπαιθρο γενικότερα.

Πρόσθετα οι προτεραιότητες της Ένωσης για την επίτευξη των στόχων της 
Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίοι συμβάλλουν στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για 
έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, επιδιώκουν μέσω των 
ακόλουθων έξι προτεραιοτήτων της Ένωσης, οι οποίες εκφράζουν τους σχετικούς 
θεματικούς στόχους του ΚΣΠ.
Το μέτρο συμβάλει στις πιο κάτω θεματικές προτεραιότητες και περιοχές εστίασης:

1. της προώθησης της μεταφοράς γνώσεων και καινοτομίας στη γεωργία, τη 
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δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:
α) προώθηση της καινοτομίας, της συνεργασίας και της ανάπτυξης της βάσης 
γνώσεων στις αγροτικές περιοχές·
β) ενίσχυση των δεσμών μεταξύ γεωργίας, παραγωγής τροφίμων, δασοπονίας 
και έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της 
βελτιωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποδοτικότητας·
γ) προώθηση της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στους 
τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας·

2. της ενίσχυσης της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της 
ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και της 
προώθησης των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης 
των δασών, με εστίαση στους ακόλουθους τομείς:

α) βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή 
και ο προσανατολισμός στην αγορά και η διαφοροποίηση της γεωργίας
 

3. της προώθησης της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της 
επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων 
και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

α) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών και 
καλύτερη ένταξή τους στη γεωργική αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων 
ποιότητας που προσθέτοντας αξία στα γεωργικά προϊόντα και προώθησης σε 
τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες και οργανώσεις 
παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις
 

4. αποκατάστασης, διατήρησης και ενίσχυσης των οικοσυστημάτων που συνδέονται 
με τη γεωργία και τη δασοπονία, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

α) αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της γεωργίας υψηλής φυσικής 
αξίας, της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων και της βιοποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000 και των περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
β) βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων
γ) πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της διαχείρισης του 
εδάφους

5. προώθησης της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξης της στροφής προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην 
αλλαγή του κλίματος, στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της 
δασοπονίας, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:
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α) αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος στη γεωργία
β) αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στη γεωργία και τη 
μεταποίηση τροφίμων
γ) διευκόλυνση του εφοδιασμού και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός 
των τροφίμων για τους σκοπούς της βιοοικονομίας
δ) μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία
ε) προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη 
γεωργία και τη δασοκομία

Η κυπριακή γεωργία αλλά και ο αγροδιατροφικός τομέας γενικότερα, έχει μελετηθεί 
και αποτυπωθεί πολύ πρόσφατα στην SWOT ανάλυση για την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στην μελέτη για την έξυπνη 
εξειδίκευση στα πλαίσια των προγραμμάτων για την Ευρώπη 2020 αλλά και στο 
Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Κύπρου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τα συμπεράσματα των μελετών αυτών καταδεικνύουν μεταξύ άλλων, τα χαμηλά 
ποσοστά εφαρμοσμένης έρευνας, την έλλειψη καινοτομίας, τη μειωμένη 
ανταγωνιστικότητα και την ανάγκη αξιοποίησης και ανάδειξης των τοπικών 
προϊόντων. Καταδεικνύουν επίσης τη μικρή διαπραγματευτική ικανότητα των 
παραγωγών, τη μικρή προσαρμοστική ικανότητα στις κλιματικές αλλαγές και την 
περιορισμένη προσαρμογή και υιοθέτηση συστημάτων διαφοροποίησης της 
ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Όλα τα πιο πάνω, σε συνδυασμό με τη 
δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο τόπος, επιβάλλουν  την 
άμεση ανάγκη ριζικών τομών και εισαγωγής νέων προσεγγίσεων και μεθόδων στην 
παραγωγική διαδικασία, σε θέματα συνεργασίας, και δικτύωσης, αλλά και την 
ανάγκη εισαγωγής καινοτομιών σε όλο το φάσμα των κυπριακών επιχειρήσεων του 
γεωργικού και αγροδιατροφικού τομέα.
Πρόσθετα η ανάγκη συνεχούς κατάρτισης και ενημέρωσης των παραγωγών, η 
ανάπτυξη και η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους αλλά και η μείωση της ψαλίδας 
τιμών παραγωγού και καταναλωτή με παράλληλη μείωση της απόστασης μεταξύ 
τους, αποτελούν επίσης βασικές διαρθρωτικές ανάγκες του τομέα που θα 
μπορούσαν να προαχθούν ευκολότερα μέσω συλλογικών έργων συνεργασίας.
Το γεγονός της μειωμένης συμμετοχής των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα σε 
προγράμματα καινοτομίας, αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα και τροχοπέδη τόσο 
στην εξέλιξη όσο και στη βιωσιμότητα και αειφορία του τομέα. Επείγει η σύζευξη 
της γεωργικής έρευνας με τις ανάγκες του αγροδιατροφικού τομέα αλλά και η 
ανάπτυξη και η ενίσχυση φορέων σύζευξης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και καινοτομίας στην γεωργική παραγωγή και τη βιομηχανία τροφίμων. 
Τέτοιου είδους κάθετες συνεργασίες οι οποίες δημιουργούν δεσμούς μεταξύ της 
αγροτικής και ερευνητικής κοινότητας θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από αυτή 
την προσπάθεια.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η χρονική περίοδος θεωρείται κατάλληλη για την 
ανάπτυξη κουλτούρας οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας, ώστε να ενδυναμωθεί η 
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων αλλά και του τομέα γενικότερα.
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Επιλέξιμα κάτω από το μέτρο της συνεργασίας θα είναι έργα τα οποία προάγουν 
την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού και αγροδιατροφικού τομέα που είναι άμεσα 
εξαρτώμενη από την ανάδειξη της  μοναδικότητας του εγχώριου προϊόντος και από 
την εισαγωγή νέων πρακτικών, τεχνολογιών και καινοτομίας οι οποίες πρέπει να 
δοκιμαστούν και να προσαρμοστούν στα κυπριακά δεδομένα.
Επίσης εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα καλλιεργήσει κουλτούρα και πνεύμα 
συνεργασίας το οποίο θα υποβοηθήσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους 
παραγωγούς ώστε να καταβάλουν  κοινές προσπάθειες υποστήριξης της 
μοναδικότητας των τοπικών προϊόντων και ιδιαίτερα να υποβάλουν προτάσεις που 
 θα βελτιώσουν την αναγνωρισιμότητα των τοπικών προϊόντων και την ανάδειξη 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.
Η ενσωμάτωση των πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων είναι 
περιορισμένη ενώ σημαντικότατη υστέρηση παρουσιάζει η Κύπρος στην κάλυψη της 
πρωτογενούς παραγωγής μέσω συστημάτων ποιότητας.
Παρά το γεγονός ότι η δημιουργία Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών μετά την 
ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμενόταν να αποτελέσει σημαντικό 
εφαλτήριο για μια οργανωμένη και δυναμική διείσδυση των παραγωγών στην 
αλυσίδα διατροφής, εντούτοις διαφάνηκε ότι στον εν λόγω τομέα δεν απέδωσε τα 
προσδοκώμενα. Αυτό συνέτεινε στη διατήρηση της εξάρτησης των παραγωγών από 
τα υφιστάμενα δίκτυα διανομής και διάθεσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Η 
συνέχιση της εξάρτησης και η αδυναμία εύρεσης από μέρους των παραγωγών 
εναλλακτικών διόδων προς τις αγορές, έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στη βελτίωση 
του εισοδήματος των παραγωγών όσο και στην άμβλυνση του χάσματος μεταξύ 
τιμών παραγωγού και καταναλωτή.
Από τα πιο πάνω διαφαίνεται η ανάγκη μιας νέας προσέγγισης η οποία  θα 
ενθαρρύνει την ομαδική ανάπτυξη εναλλακτικών αλυσίδων διάθεσης των γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων μέσω νέων έργων συνεργασίας και δικτύωσης που θα 
δώσουν την δυνατότητα στους παραγωγούς να ενσωματωθούν στη αλυσίδα 
τροφίμων. Η βράχυνση της απόστασης παραγωγού-καταναλωτή έχει ως απώτερο 
σκοπό τη βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών και την ομαλοποίηση των 
τιμών του λιανικού εμπορίου. Επιπρόσθετα, θα συμβάλει σημαντικά στην άμεση 
επαφή μεταξύ του παραγωγού των προϊόντων και του τελικού αποδέκτη με 
αποτέλεσμα την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης.
Εναλλακτική δίοδο προς την αγορά θα μπορούσε επίσης  να αποτελέσει και η 
δημιουργία τοπικών αγορών οι οποίες θα προκύψουν από συνεργασίες παραγωγών. 
Οι τοπικές αγορές θα μπορούσαν να αποτελέσουν διέξοδο για μικρούς παραγωγούς 
οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να οργανωθούν και εργαστούν συλλογικά κάτω από 
την ομπρέλα αυτού του μέτρου συνεισφέροντας σημαντικά στην τοπική ανάπτυξη 
και αναζωογόνηση περιοχών.
Η προώθηση της λειτουργίας βραχέων αλυσίδων διάθεσης τροφίμων θα συμβάλει 
σημαντικά στη μείωση αφενός του κόστους μεταφοράς των προϊόντων στον τελικό 
καταναλωτή και αφετέρου στη μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος λόγω 
μειωμένης κατανάλωσης καυσίμων και κατ επέκταση μείωσης των εκπεμπόμενων 
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ρύπων στην ατμόσφαιρα.
Το τελευταίο διάστημα, στα πλαίσια της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην 
οποία έχει περιέλθει η χώρα, διαφαίνεται όλο και μεγαλύτερη η ανάγκη ανάπτυξης 
εθελοντικών συστημάτων-σημάτων ποιότητας τα οποία θα συμβάλουν στην 
τυποποίηση της ποιότητας καθώς και στη διαφοροποίηση και την προσθήκη αξίας 
στα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα. Επιπρόσθετα, σημαντικό στοιχείο 
των συστημάτων ποιότητας αποτελεί πέραν της τυποποίησης, και η πιστοποίηση 
της ποιότητας την οποία προσφέρουν τέτοια συστήματα. Το μέτρο της συνεργασίας 
το οποίο διευκολύνει συλλογικές προσπάθειες εκτιμάται ότι θα υποβοηθήσει τέτοια 
έργα καινοτομίας για τα κυπριακά δεδομένα. Η δικτύωση όλων των ενδιαφερομένων 
μερών της αλυσίδας τροφίμων και η συνεισφορά τους στην διαβούλευση για την 
ανάπτυξη των συστημάτων ποιότητας είναι πολύ σημαντική. Καταλυτική όμως, 
θεωρείται η συνεργασία των εταίρων και η συμμετοχή τους στην πιλοτική εφαρμογή 
του έργου, η οποία θα κρίνει την επιτυχία και τη διαχρονικότητα των συστημάτων 
ποιότητας.
Σε ότι αφορά την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη προσαρμογής στις νέες συνθήκες 
που δημιουργούνται, έχει καταγραφεί και αναδειχτεί η άμεση ανάγκη 
αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών λαμβάνοντας υπόψη τις υδατικές ανάγκες και την 
παραγωγικότητά τους, στα πλαίσια των ξηροθερμικών συνθηκών και της έλλειψης 
νερού που παρατηρούνται. Η προσαρμογή αυτή στο κλίμα αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητα καθώς η Κύπρος είναι πολλές φορές αντιμέτωπη με τις συνέπειες 
των κλιματικών αλλαγών και ειδικότερα τις συχνές ξηρασίες και τα προβλήματα 
που αυτές δημιουργούν. Πιλοτικά προγράμματα σε συνεργασία με ερευνητικά 
ινστιτούτα, σε ότι αφορά την καλλιέργεια νέων ποικιλιών ή τροποποίηση γηγενών 
ποικιλιών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος και στην προσαρμογή στις αλλαγές αυτές. Πρόσθετα η υιοθέτηση νέων 
συστημάτων καλλιέργειας και η ανάπτυξη μεθόδων και τεχνολογίας γεωργικής 
δραστηριότητας σε ορεινές περιοχές θα έχουν θετικά αποτελέσματα στην όλη 
προσπάθεια. Συλλογικές προσπάθειες που πραγματεύονται με την πιο πάνω 
θεματολογία θα μπορούσαν να αποτελέσουν επιλέξιμες προτάσεις για 
 χρηματοδότηση.
Τα μέτρο της συνεργασίας είναι επίσης ανοικτό για προώθηση δράσεων οι οποίες 
επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική 
ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. Πέραν των πιο πάνω, θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι η προώθηση δράσεων με χαμηλή επιβάρυνση σε ρύπους και σεβασμό στην 
προστασία του περιβάλλοντος, βοηθά στην ομαλότερη προσαρμογή σε οικολογικές 
και περιβαλλοντικές πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση και ανάπτυξη 
της βιοποικιλότητας αλλά και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων.
Η άντληση και η διάδοση  των καινοτόμων ιδεών  θα εξασφαλισθεί μέσα από την 
συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Εθνικού Αγροτικού 
Δικτύου, από την επικοινωνία  με τους παραγωγούς  που παρακολουθούνται επί 
τακτικής βάσεως από τον Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας 
καθώς και από άλλους τρόπους επικοινωνίας με το Τμήμα Γεωργίας. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα πιο πάνω καθώς και το μικρό μέγεθος του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα 
και τις μικρές αποστάσεις που συμβάλουν στην άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και 
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καινοτόμων ιδεών, η προσέγγιση που προτείνεται, να είναι το Εθνικό Αγροτικό 
Δίκτυο διαμεσολαβητής καινοτομίας (innovation broker), για εξασφάλιση καινοτόμων 
ιδεών είναι η βέλτιστη. Σημειώνεται ότι  οι συμβουλές προς τους αγρότες στη Κύπρο 
παρέχεται από το Τμήμα Γεωργίας, μέσω του συστήματος των Γεωργικών 
Εφαρμογών και με τον τρόπο αυτό η επικοινωνία και η διάδοση γνώσης και 
καινοτομίας είναι άμεση και αποτελεσματική.   
Πέραν της υλοποίησης των στόχων της ΚΑΠ, το εν λόγω Μέτρο αποσκοπεί και στην 
ενθάρρυνση της συνεργασίας ως εργαλείο στήριξης της όλης προσπάθειας 
μεταφοράς τεχνογνωσίας, καινοτομίας, δικτύωσης και σύζευξης τόσο του 
πρωτογενούς όσο και του αγροδιατροφικού τομέα με την έρευνα και την αγορά.
Η στήριξη δυνάμει του παρόντος Μέτρου παρέχεται ώστε να προωθηθούν μορφές 
συνεργασίας, οι οποίες θα εστιάζουν μόνο σε νέες δραστηριότητες, και όχι σε 
μορφές καινοτόμων προγραμμάτων οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Επιλέξιμες είναι 
οι συνεργασίες στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο  συνεργαζόμενοι φορείς 
και συγκεκριμένα:

α) μέθοδοι συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων του γεωργικού 
τομέα, της αλυσίδας τροφίμων, του δασικού τομέα και άλλων παραγόντων, που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της πολιτικής 
της για την αγροτική ανάπτυξη. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η 
ερευνητική κοινότητα, οι παραγωγοί, οι ενώσεις παραγωγών, οι 
επαγγελματικές οργανώσεις καθώς και άλλοι φορείς
β) δημιουργία συμπλεγμάτων φορέων (clusters) και δικτύων

Το Μέτρο θα χρηματοδοτεί νέες συνεργασίες ή νέες δραστηριότητες μιας 
υφιστάμενης συνεργασίας   οι οποίες υποβοηθούν στην επίλυση προβλημάτων και 
αναγκών του τομέα της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής του 
αγροδιατροφικού τομέα και της γεωργικής παραγωγής, όπως έχουν αναλυθεί πιο 
πάνω.
Τα αποτελέσματα των έργων θα κοινοποιούνται υποχρεωτικά στη Διαχειριστική 
Αρχή, η οποία θα τα δημοσιεύει σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή τόσο στην επικράτεια 
όσο και σε πανευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων με σκοπό τη διάχυση των 
αποτελεσμάτων και την διαθεσιμότητα τους στον αγροτικό κόσμο.
 

8.2.13.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regard to the setting of selection criteria

8.2.13.3.1. 16.1 Στήριξη για την εγκαθίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων 
Sub-measure: 
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• 16.1 - support for the establishment and operation of operational groups of the 
EIP for agricultural productivity and sustainability

8.2.13.3.1.1. Description of the type of operation
Η ενίσχυση στα πλαίσια του εν λόγω Καθεστώτος αποσκοπεί στη στήριξη  της 
ίδρυσης  και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας και της 
δασοκομίας
Η δημιουργία των επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ θα βοηθήσει στην δημιουργία 
σχέσεων μεταξύ της έρευνας και των κλάδων του γεωργοκτηνοτροφικού και δασικού 
τομέα συμβάλλοντας στη βελτίωση μεταξύ άλλων, της ανταγωνιστικότητας 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.
Στα πλαίσια της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας θα ενισχυθούν επιχειρησιακές 
ομάδες οι οποίες αποσκοπούν στην ανάδειξη και αξιοποίηση τοπικών προϊόντων. Η 
έλλειψη δεδομένων τα οποία να εστιάζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν 
λόγω προϊόντων αλλά και η παρουσία διάσπαρτων μόνο στοιχείων σε σχέση με τα 
τοπικά προϊόντα δεν βοηθούν στην ανάδειξή τους και στην αξιοποίηση τους σε 
εμπορική κλίμακα.
Στις προτεραιότητες του εν λόγω Καθεστώτος εντάσσεται επίσης η δημιουργία 
Επιχειρησιακών Ομάδων που θα εστιάσουν σε θέματα που συμβάλλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος, στην άμβλυνση των προβλημάτων που προκύπτουν 
εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών καθώς και σε μέτρα προσαρμογής στα νέα 
περιβαλλοντικά και κλιματολογικά δεδομένα.
Για την επιλογή των ομάδων οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν για τη διενέργεια 
καινοτόμων προγραμμάτων,  θα προηγηθεί πρόσκληση για την υποβολή 
απλοποιημένων αιτήσεων  από τις υπό σύσταση επιχειρησιακές  ομάδες. Οι εν λόγω 
αιτήσεις θα περιλαμβάνουν και σύντομη περιγραφή του προτεινόμενου έργου.   Θα 
ακολουθήσει δεύτερη προκήρυξη που θα απευθύνεται στις επιλεχθείσες 
επιχειρησιακές ομάδες   για την υλοποίηση των επιχειρησιακών τους σχεδίων. Η 
θεματολογία των προγραμμάτων θα πρέπει να καλύπτει τις προτεραιότητες που 
έχει αναδείξει η εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΑΑ, η μελέτη της έξυπνης 
εξειδίκευσης καθώς και άλλες θεματικές οι οποίες περιλαμβάνουν καινοτόμες 
δράσεις και έργα.
Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και προώθησης 
της  καινοτομίας (Innovation Support Service)  και θα ενθαρρύνει τη δημιουργία 
Επιχειρησιακών Ομάδων για υλοποίηση καινοτόμων δράσεων.
Ρόλο Διαμεσολαβητή (Innovation broker) θα μπορεί να διαδραματίζει οποιοδήποτε 
μέλος της ομάδας, ή και εξωτερικός συνεργάτης. Το κόστος της υπηρεσίας του θα 
μπορεί να καλυφθεί μέσα από την αρχική χρηματοδότηση για τη σύσταση των 
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επιχειρησιακών ομάδων. 
Η άντληση και η διάδοση  των καινοτόμων ιδεών  θα εξασφαλισθεί μέσα από τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Εθνικού Αγροτικού 
Δικτύου, καθώς και μέσω της τακτικής επικοινωνίας  του Κλάδου Γεωργικών 
Εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας με τους παραγωγούς.  Επιπρόσθετα, και 
προκειμένου να μην τεθούν φραγμοί στην είσοδο όλων των πιθανών προτάσεων 
καινοτομίας θα χρησιμοποιηθούν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας με τυχόν 
ενδιαφερόμενους όπως η ιστοσελίδα ΕΑΔ, η ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, οι 
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, το ενημερωτικό δελτίο που εκδίδει το ΕΑΔ. Επιπλέον, 
προγραμματίζεται διευρυμένη ενημερωτική καμπάνια μέσα από τον ημερήσιο τύπο, 
από ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και κατ’ ιδίαν συναντήσεις με 
ενδιαφερόμενους.  Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και δεδομένου του μικρού 
μεγέθους του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα θεωρούμε ότι η επιλογή του ΕΑΔ ως 
παρόχου υπηρεσιών υποστήριξης (innovation support)και προώθησης θα συμβάλει 
στην ανταλλαγή πληροφοριών και θα εξασφαλίσει την άντληση καινοτόμων ιδεών.
Σημειώνεται ότι  οι συμβουλές προς τους αγρότες στη Κύπρο παρέχονται από το 
Τμήμα Γεωργίας, μέσω του συστήματος των Γεωργικών Εφαρμογών και με τον τρόπο 
αυτό η επικοινωνία και η διάδοση γνώσης και καινοτομίας είναι άμεση και 
αποτελεσματική. 

Το Καθεστώς θα χρηματοδοτεί έργα μέγιστου ύψους ενίσχυσης μέχρι €100.000. Σε 
αυτή την κατηγορία δράσεων, δίνεται προτεραιότητα σε θέματα πρωτογενούς 
παραγωγής και ιδιαίτερα σε γεωργοκτηνοτροφικά προβλήματα, όπως έχουν 
εντοπιστεί από την ανάλυση SWOT και τη μελέτη έξυπνης εξειδίκευσης του τομέα 
της γεωργοκτηνοτροφίας της Κύπρου, καθώς και άλλες καινοτόμες προσεγγίσεις οι 
οποίες θα εξυπηρετούν την ανάπτυξη της υπαίθρου γενικότερα.  Επιπρόσθετα στις 
προτεραιότητες του Καθεστώτος  εντάσσεται και η συλλογή και διάδοση στοιχείων 
και δεδομένων και πιθανόν η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εργαλείων τα οποία θα 
είναι διαθέσιμα σε όλους και θα μπορούν να αξιοποιηθούν προκειμένου να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και να διευρύνουν τους εμπορικούς ορίζοντες 
των τοπικών προϊόντων.  
Σε περιπτώσεις προτεινόμενων έργων που αφορούν προϊόντα που χαρακτηρίζονται 
ως υπηρεσίες προς την γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή τότε αυτές θα δύναται να 
 προωθούνται για επιχορήγηση από το αντίστοιχο πρόγραμμα καινοτομίας της 
Υπηρεσίας Βιομηχανικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, σύμφωνα και με τις αντίστοιχες διαδικασίες που 
ακολουθεί η Υπηρεσία.
Το Καθεστώς συνεισφέρει στις περιοχές εστίασης 1Α, 1Β, 1Γ, 2Α, 4, 5Α και 5Β.

8.2.13.3.1.2. Type of support
Type of support: Grants
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Η χρηματοδότηση για τα έργα αυτής του Καθεστώτος θα δίνεται κατά κανόνα σε 
τρεις δόσεις με δυνατότητα προκαταβολής, μόνο για τις δράσεις που αφορούν 
επενδύσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 63 του ΕΚ 1305/2013
Η καταβολή των διαφόρων δόσεων θα υποβάλλονται στο Συντονιστή του έργου μετά 
από απόδειξη εκτέλεσης του προτεινόμενου έργου ή δράσης.

8.2.13.3.1.3. Links to other legislation
• Tο Μέτρο είναι συνυφασμένο με τις προτεραιότητες και τους στόχους του 

Ορίζοντα 2020.
• Άρθρα 55-57, Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας, Κανονισμός (ΕΕ) 

1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

• Μελέτη για τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης
• Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Κύπρου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 

8.2.13.3.1.4. Beneficiaries
• Υπό σύσταση επιχειρησιακές ομάδες
• Επιχειρησιακές Ομάδες οι οποίες θα εκπροσωπούνται από τον συντονιστή. Τη 

γενική διαχείριση του Έργου και την επικοινωνία μεταξύ της Διαχειριστικής 
Αρχής και της Επιχειρησιακής Ομάδας θα αναλαμβάνει ο συντονιστής του 
Έργου, άτομο το οποίο θα ορίζεται από την επιχειρησιακή ομάδα. Ο 
συντονιστής της επιχειρησιακής ομάδας θα ορίζονται στο σύμφωνο 
συνεργασίας. Το σύμφωνο συνεργασίας θα προσυπογράφεται από όλα τα 
μέλη της επιχειρησιακής ομάδας και το συντονιστή και θα υποβάλλεται μαζί 
με το τεχνικό δελτίο συνεργασίας (προτεινόμενο έργο).
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο συντονισμός του έργου θα γίνεται από 
εξωτερικό φορέα, τότε αυτός θα πρέπει να είναι συμβεβλημένο με την 
επιχειρησιακή ομάδα. Στη σχετική σύμβαση θα πρέπει να αναφέρονται 
τουλάχιστον οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από το συντονιστή καθώς 
και η αμοιβή του.

Στις επιχειρησιακές ομάδες  θα πρέπει να συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς 
τουλάχιστον ένας παραγωγός ή δασοκομος ή ομάδα παραγωγών και τουλάχιστον 
ένας από τους πιο κάτω: ερευνητικοί φορείς, παράγοντες  της αγοράς (π.χ. στον 
τομέα της προώθησης - διάθεσης ή/και μεταποίησης) καθώς και άλλοι 
συνεργαζόμενοι φορείς οι οποίοι θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του 
μέτρου.
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8.2.13.3.1.5. Eligible costs
Για τη σύσταση και εγκαθίδρυση των υπό σύσταση επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ 
επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες:

• Μελέτες – Επιχειρησιακά Σχέδια (όπως μελέτες σκοπιμότητας, εκπόνηση 
επιχειρησιακών σχεδίων)

• Εμψύχωση (animation), δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων και τη δικτύωση 
αυτών προκειμένου να καθορίσουν το επιχειρησιακό τους σχέδιο. Η εμψύχωση 
μπορεί επίσης να αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης αλλά και την προσέλκυση 
νέων μελών στην περίπτωση των συμπλεγμάτων φορέων.

• Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής 
συνεργασίας και το συντονισμό της.

• Αμοιβή συντονιστή ή/και διαμεσολαβητή
Για την λειτουργία των υπό σύσταση επιχειρησιακών ομάδων επιλέξιμα είναι:

1. Λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας·
2. Άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων δράσεων που συνδέονται με την υλοποίηση 

του έργου της Επιχειρησιακής Ομάδας  
3. Δραστηριότητες προώθησης των αποτελεσμάτων του καινοτόμου έργου και 

όχι των τελικών προϊόντων
Όλες οι προτάσεις που θα επιλεγούν, θα πρέπει να περιλαμβάνουν την 
πραγματοποίηση τουλάχιστον μιας εκδήλωσης διάχυσης/προώθησης του θέματος 
για το οποίο ολοκληρώθηκε η πρόταση, ενώ όλα τα αποτελέσματα θα είναι στη 
διάθεση της Διαχειριστικής Αρχής για ανάρτηση τους σε σχετικές ιστοσελίδες. 

8.2.13.3.1.6. Eligibility conditions
• Η πρόταση να υποβάλλεται είτε από νέα επιχειρησιακή ομάδα ή να αφορά 

νέες δραστηριότητες μιας υφιστάμενης επιχειρησιακής ομάδας
• Επιχειρησιακές Ομάδες στις οποίες συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς 

τουλάχιστον ένας παραγωγός ή δασοκόμος ή ομάδας παραγωγών και 
τουλάχιστον ένας από τους πιο κάτω: ερευνητικοί φορείς, παράγοντες  της 
αγοράς καθώς και άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς οι οποίοι συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων του μέτρου.

• Αναδεικνύεται η συμβολή στο στόχο των ΕΣΚ για ενίσχυση της 
παραγωγικότητας και της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων.

• Τήρηση των προτεραιοτήτων της προκήρυξης.
• Το προτεινόμενο έργο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία δράση 

διάδοσης των αποτελεσμάτων του μέσω του Δικτύου ΕΣΚ όπως κοινοποίησή 
του στην ηλεκτρονική βάση έργων καινοτομίας 
((https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en)  και στην  ιστοσελίδα το Ευρωπαϊκού 
Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΔΑΑ) 
 http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-
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gateway/cooperation-projects.
Απαραίτητη προϋπόθεση για εξέταση οποιασδήποτε αίτησης επιχειρησιακής 
ομάδας είναι η υποβολή «Συμφώνου Συνεργασίας» μεταξύ των μελών της αιτούσης 
ομάδας και η υποβολή «Τεχνικού Δελτίου Συνεργασίας», στο οποίο θα καθορίζονται 
εκ των προτέρων οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του κάθε συμβαλλόμενου 
μέρους καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου.

8.2.13.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Οι αρχές που θα ακολουθηθούν για τον καθορισμό των κριτήριών μοριοδότησης 
είναι οι ακόλουθες:
Α. Αρχική πρόσκληση που αφορά την σύσταση των επιχειρησιακών ομάδων και την 
υποβολή των αρχικών προτάσεων :

• Σύνθεση της Επιχειρησιακής Ομάδας που θα  συμβάλει στην επιτυχή διάδοση 
των αποτελεσμάτων

• Ποιότητα της οργάνωσης των δραστηριοτήτων η οποία θα καταγράφεται στη 
σύντομη περιγραφή του προτεινόμενου έργου.

• Στοιχεία που  καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση και μετρούν ποιοτικά και 
ποσοτικά την ανταλλαγή γνώσεων/εμπειριών μεταξύ των εταίρων της 
επιχειρησιακής ομάδας (μεταξύ άλλων προσωπικές επαφές, συναντήσεις της 
ομάδας, παραδοτέα κ.λ.π.).

β. Πρόσκληση για υποβολή των ολοκληρωμένων προτάσεων των έργων:
• Οι στόχοι του έργου να οδηγούν σε πρακτικά αποτελέσματα
• Στοχευμένη σύνθεση της επιχειρησιακής Ομάδας
• Σύνθεση της Επιχειρησιακής Ομάδας που θα  συμβάλει στην επιτυχή διάδοση 

των αποτελεσμάτων
•  Ποιότητα της οργάνωσης των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο 

επιχειρησιακό σχέδιο της ομάδας.
• Στοιχεία που  καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση και μετρούν ποιοτικά και 

ποσοτικά την ανταλλαγή γνώσεων/εμπειριών μεταξύ των εταίρων της 
επιχειρησιακής ομάδας (μεταξύ άλλων προσωπικές επαφές, συναντήσεις της 
ομάδας, παραδοτέα κ.λ.π.).

• Αναμενόμενη προστιθέμενη αξία του έργου σε σχέση με την υφιστάμενη 
κατάσταση γνώσεων επί του συγκεκριμένου θέματος της πρότασης

8.2.13.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates
Για τη σύσταση και εγκαθίδρυση των επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ το μέγιστος ύψος 
ενίσχυσης ανέρχεται στις €2.000. Το ποσόν αυτό θα παραχωρείται στο συντονιστή 
του έργου ή στον διαμεσολαβητή που θα ορίζεται μέσα από το σύμφωνο 
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συνεργασίας και το τεχνικό δελτίο συνεργασίας. Νοείται ότι, το ποσόν αυτό θα 
καλύπτει όλα τα έξοδα της αρχικής διασύνδεσης, την ετοιμασία του προσχεδίου του 
έργου συνεργασίας, το οποίο θα περιγράφει τις δράσεις και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης, την ετοιμασία του τεχνικού δελτίου και άλλων αναγκαίων εγγράφων 
της συνεργασίας. 
Για τις δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των δράσεων του έργου:
Α) η ενίσχυση που θα παρέχεται για τις λειτουργικές δαπάνες και τις δράσεις 
προώθησης  θα ανέρχεται στο 80% και
Β) η ενίσχυση που θα παρέχεται για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν 
επενδύσεις θα ανέρχεται στο 60%.
Το ποσό ενίσχυσης των έργων θα κυμαίνεται μεταξύ €10.000 και €100.000.
 Η ενίσχυση θα καταβάλλεται για μέγιστη περίοδο δύο ετών.

8.2.13.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.13.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.13.3.1.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.13.3.1.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.13.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Δεν εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο μέτρο.
 

8.2.13.3.1.11. Information specific to the operation
Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply 
chains and local markets
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Σύμφωνο Συνεργασίας είναι έγγραφο το οποίο δεσμεύει εγγράφως τα 
συνεργαζόμενα μέλη της επιχειρησιακής ομάδας για την υλοποίηση του 
προτεινόμενου έργου.
Περιλαμβάνει:

• Τη σκοπιμότητα δημιουργίας της επιχειρησιακής ομάδας Στοιχεία/ταυτότητα 
των συνεργαζόμενων μελών

• Προσδιορισμός συντονιστή έργου και στοιχειοθέτηση της σχετικότητας, και 
της ικανότητας του φορέα αυτού να συντονίζει έργα και να λειτουργεί 
σύμφωνα και με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια που καθορίζει η Διαχειριστική 
Αρχή. Στην περίπτωση που ο συντονισμός γίνεται από εξωτερικό φορέα, τότε 
αυτός πρέπει να είναι συμβεβλημένος με την επιχειρησιακή ομάδα. Στη 
σχετική σύμβαση θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον οι υποχρεώσεις που 
αναλαμβάνονται από το συντονιστή καθώς και η αμοιβή του.

• Υποχρεώσεις/ευθυνές και ανάθεση καθηκόντων συνεργαζόμενων μελών μέσω 
υπεύθυνων δηλώσεων

• Ορισμός του διαμεσολαβητή (Innovation broker) αν υπάρχει, στις υπό σύσταση 
επιχειρησιακές ομάδες

Τεχνικό Δελτίο Συνεργασίας είναι το έγγραφο στο οποίο παρατίθενται συνοπτικά ο 
σκοπός της συνεργασίας, η δομή και οι δράσεις υλοποίησής της. Επιπλέον 
περιλαμβάνονται:

• το αντικείμενο, οι στόχοι, οι κύριες δράσεις υλοποίησης του προτεινόμενου 
έργου.

• η οργάνωση, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των φορέων που συμμετέχουν στη 
Συνεργασία.

• συνοπτικό Δελτίο εκτιμώμενων δαπανών για υλοποίηση της Συνεργασίας.
Δημιουργία δικτύων και επιχειρησιακών ομάδων με σκοπό την άμεση επίλυση 
προβλημάτων προώθησης και διάδοση πρακτικών και καινοτόμων πρακτικών και 
διαδικασιών που θα απλουστεύουν την παραγωγική διαδικασία, και θα καθιστούν 
ανταγωνιστικό το τελικό προϊόν.
Ο διαμεσολαβητής είναι ο Innovation broker και  αναλαμβάνει το ρόλο της αρχικής 
διασύνδεσης των διαφόρων εταίρων στη συνεργασία στοχεύοντας στη σύσταση 
Επιχειρησιακής Ομάδας ή Συνεργασίας μέσω γραπτής δέσμευσης (σύμφωνο 
συνεργασίας) των εταίρων που απαρτίζουν την ομάδα. Ρόλο διαμεσολαβητή θα 
διαδραματίζει πρόσωπο το οποίο θα ορίζεται από τη συνεργασία μέσα το σύμφωνο 
συνεργασίας.
Κέντρο Υποστήριξης και Προώθησης της  Καινοτομίας (Innovation Support Service)Το 
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και προώθησης της 
καινοτομίας (Innovation Support Service), 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.
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 Ως Συντονιστής του Έργου ορίζεται άτομο από την επιχειρησιακή ομάδα ή 
εξωτερικός φορέας ο οποίος θα πρέπει να είναι συμβεβλημένος με την 
επιχειρησιακή ομάδα. Ο συντονιστής  αναλαμβάνει τη ρύθμιση των διαδικασιών 
υλοποίησης του Έργου και την επικοινωνία μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και της 
Επιχειρησιακής Ομάδας ή Συνεργασίας. Το άτομο αυτό θα πρέπει να είναι  κάτοχος 
σχετικής επαγγελματικής κατάρτισης, και να πληροί οποιαδήποτε κριτήρια θέτει η 
προκήρυξη.
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8.2.13.3.2. 16.2 Δημιουργία νέων συστημάτων ποιότητας
Sub-measure: 

• 16.1 - support for the establishment and operation of operational groups of the 
EIP for agricultural productivity and sustainability

• 16.2 - support for pilot projects, and for the development of new products, 
practices, processes and technologies

8.2.13.3.2.1. Description of the type of operation
Το συγκεκριμένο καθεστώς αποσκοπεί στη δημιουργία μορφών συνεργασίας μεταξύ 
των παραγόντων του αγροδιατροφικού τομέα. Πρωταρχικός του στόχος είναι η 
βελτίωση της ποιότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εμπορίας των 
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και δευτερεύον στόχος είναι η διατήρηση και 
βελτίωση του περιβάλλοντος μέσω  της ανάπτυξης νέων τυποποιημένων 
προϊόντων/πρακτικών και διεργασιών που θα στηρίζονται σε προδιαγραφές.
Σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση ανάμεσα στις απειλές και αδυναμίες που 
εντοπίζονται στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα είναι και το χαμηλό επίπεδο 
ποιοτικής διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής, η έλλειψη τυποποίησης, η 
έλλειψη προτύπων ποιότητας τα οποία συντείνουν στην απουσία επώνυμων κυρίως 
νωπών προϊόντων και στη μειωμένη αναγνωρισιμότητα των εγχώριων προϊόντων. 
Όλα τα πιο πάνω που οφείλονται κυρίως στο χαμηλό επίπεδο εκσυγχρονισμού δεν 
ευνοούν την ενσωμάτωση των παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων και μειώνουν 
την διαπραγματευτική τους ικανότητά. 
Στη βάση της SWOT ανάλυσης δημιουργείται το συγκεκριμένο καθεστώς το οποίο 
στοχεύει στη χρηματοδότηση συνεργασιών και επιχειρησιακών ομάδων οι οποίες 
φέρουν μαζί επαγγελματίες του γεωργοκτηνοτροφικού και αγροδιατροφικού τομέα 
με στόχο 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.
Ο τομέας των εθελοντικών συστημάτων ποιότητας, όπως αναφέρεται και στη SWOT 
ανάλυση, αποτελεί καινοτομία για τα δεδομένα της κυπριακής γεωργοκτηνοτροφίας 
καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν οποιαδήποτε αναγνωρισμένα ή μη, ιδιωτικά 
ή/και εθνικά συστήματα που να στοχεύουν στην παραγωγή τυποποιημένων 
αγροδιατροφικών προϊόντων ή πρακτικών. Προϊόντων δηλαδή με συγκεκριμένη 
ταυτότητα ή καινούριων πρακτικών παραγωγής και μεθόδων γεωργίας.
Αναλυτικότερα, θα παρέχεται στήριξη ώστε να προωθηθούν συνεργασίες μεταξύ 
των παραγόντων του αγροδιατροφικού τομέα με στόχο τη συνεισφορά όλων των 
ενδιαφερομένων μερών της αλυσίδας τροφίμων, στην ανάπτυξη των 
προδιαγραφών, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην ανάπτυξη κριτηρίων 
επιθεώρησης και καταστάσεων ελέγχου, στον προσδιορισμό ορίων για την επιβολή 
κυρώσεων αλλά και στην πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ποιότητας και στην 
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υιοθέτηση προσέγγισης συνεχούς εξέλιξης.
Οι συνεργασίες που θα στηρίζονται δυνάμει του παρόντος μέτρου θα έχουν έντονο 
το στοιχείο της διαβούλευσης και θα παρέχουν την ευκαιρία σε ένα ευρύ φάσμα 
διαφόρων παραγόντων του τομέα, να βρεθούν μαζί, να διαβουλευτούν και να 
καταλήξουν σε ένα κοινά αποδεκτό σύστημα ποιότητας και στη συνέχεια να το 
θέσουν σε δοκιμαστική/πιλοτική εφαρμογή για να ανατροφοδοτήσουν, εάν κριθεί 
αναγκαίο, το σύστημα ποιότητας.

Τα συστήματα ποιότητας που θα χρηματοδοτούνται αφορούν μία ή περισσότερες 
από τις πιο κάτω περιοχές εστίασης:  υγιεινή τροφίμων, υγεία των ζώων, 
προέλευση και γεωγραφική περιοχή παραγωγής, ευημερία των ζώων, ολοκληρωμένη 
διαχείριση παραγωγής/ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, περιβαλλοντική διαχείριση, 
αειφόρος χρήση φυσικών πόρων, κλιματική αλλαγή, παραδοσιακά προϊόντα ή 
μέθοδοι, άλλοι τομείς οι οποίοι συμφωνούν με τις προτεραιότητες και τους στόχους 
του Κανονισμού της Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τα συστήματα ποιότητας πρέπει να προκύπτουν ως αποτέλεσμα της συνεργασία 
των παραγόντων του αγροδιατροφικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές περί βέλτιστης πρακτικής της Ένωσης για τη λειτουργία 
των εθελοντικών συστημάτων πιστοποίησης για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα 
2010/C341/04 και να συμβάλλουν στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της πολιτικής 
για την Αγροτική Ανάπτυξη.
Θα χρηματοδοτούνται έργα συνεργασίας με μέγιστο ύψος ενίσχυσης τις €50.000.
Το Καθεστώς συνεισφέρει στις περιοχές εστίασης 2Α και 3Α.

8.2.13.3.2.2. Type of support
Type of support: Grants
Η χρηματοδότηση για τα έργα αυτής της Δράσης θα δίνεται κατά κανόνα σε τρεις 
δόσεις. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 63 του ΕΚ 1305/2013 υπάρχει η 
δυνατότητα καταβολής προκαταβολής για τις δράσεις που αφορούν επενδύσεις.
Η καταβολή των διαφόρων δόσεων θα υποβάλλονται στο Συντονιστή της 
συνεργασίας ή της Επιχειρησιακής Ομάδας μετά από απόδειξη εκτέλεσης του 
προτεινόμενου έργου ή δράσης
 

8.2.13.3.2.3. Links to other legislation
•  Tο Μέτρο είναι συνυφασμένο με τις προτεραιότητες και τους στόχους του 
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Ορίζοντα 2020.Άρθρο 55-57, Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας, 
Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

• Μελέτη για τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης
• Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Κύπρου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013

8.2.13.3.2.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι είναι συνεργασίες ή επιχειρησιακές ομάδες που θα εκπροσωπούνται από 
τον συντονιστή τους. 
Τη γενική διαχείριση του Έργου και την επικοινωνία μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής 
και της Επιχειρησιακής Ομάδας ή Συνεργασίας θα αναλαμβάνει ο συντονιστής του 
Έργου, άτομο το οποίο θα ορίζεται από την επιχειρησιακή ομάδα ή τη συνεργασία.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο συντονισμός του έργου θα γίνεται από 
εξωτερικό φορέα, τότε αυτός θα πρέπει να είναι συμβεβλημένος με την 
επιχειρησιακή ομάδα ή τη συνεργασία. Στη σχετική σύμβαση θα πρέπει να 
αναφέρονται τουλάχιστον οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από το συντονιστή 
καθώς και η αμοιβή του.
Στις συνεργασίες θα πρέπει να συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς τουλάχιστον 
α) ένας παραγωγός ή ομάδα παραγωγών και β) τουλάχιστον ένας από τους πιο 
κάτω: πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
εμπειρογνωμόνων και εμψυχωτών, φορείς πιστοποίησης, τοπικοί παράγοντες ή 
άλλοι φορείς που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του μέτρου.
Στις εγκεκριμένες επιχειρησιακές ομάδες που συστήνονται σύμφωνα με το καθεστώς 
16.1 για υλοποίηση έργων του παρόντος καθεστώτος, θα πρέπει να συμμετέχουν ως 
συνεργαζόμενοι φορείς τουλάχιστον α) ένας παραγωγός ή ομάδα παραγωγών β) 
τουλάχιστον ένας από τους πιο κάτω: ερευνητικοί φορείς, παράγοντες  της αγοράς 
(π.χ. στον τομέα της προώθησης - διάθεσης ή/και μεταποίησης), πάροχοι 
συμβουλευτικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων τεχνικών εμπειρογνωμόνων και 
εμψυχωτών, φορείς πιστοποίησης, τοπικοί παράγοντες ή άλλοι φορείς που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του μέτρου.
Όσον αφορά τα προτεινόμενα έργα που θα υποβάλλονται από τις επιχειρησιακές 
ομάδες θα πρέπει να περιλαμβάνουν καινοτόμες δράσεις καθώς και δραστηριότητες 
διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.
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8.2.13.3.2.5. Eligible costs
Α) Επιχειρησιακές Ομάδες:

1. Οι δαπάνες σύστασης και εγκαθίδρυσης των επιχειρησιακών ομάδων θα 
καλύπτονται από το καθεστώς 16.1
Για την λειτουργία των επιχειρησιακών ομάδων επιλέξιμα είναι:

1. Λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας
2. Άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων δράσεων που συνδέονται με την υλοποίηση 

του προτεινόμενου έργου συμπεριλαμβανομένης της πιλοτικής εφαρμογής του 
έργου

3. Δραστηριότητες προώθησης των αποτελεσμάτων του καινοτόμου έργου και 
όχι των τελικών προϊόντων

Όλες οι προτάσεις που θα επιλεγούν, θα πρέπει να περιλαμβάνουν την 
πραγματοποίηση τουλάχιστον μιας εκδήλωσης διάχυσης/προώθησης του θέματος 
για το οποίο ολοκληρώθηκε η πρόταση, ενώ όλα τα αποτελέσματα θα είναι στη 
διάθεση της Διαχειριστικής Αρχής για ανάρτηση τους σε σχετικές ιστοσελίδες. 
Β) Συνεργασίες

1. Δαπάνες της συνεργασίας (εμψύχωση, σύσταση, εγκαθίδρυση, λειτουργικά, 
συντονισμός, εκπόνηση μελετών σύμφωνα με το άρθρο 35(5)(α) του Καν. 
1305/2013)

2. Δαπάνες υλοποίησης του έργου (λειτουργικά, συντονισμός, επενδυτικά, 
πιλοτική εφαρμογή)

3. Δραστηριότητες διάχυσης/προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου.
 

8.2.13.3.2.6. Eligibility conditions
• Συνεργασίες ή επιχειρησιακές ομάδες οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία 

νέων εθελοντικών συστημάτων ποιότητας που σχετίζονται με γεωργικά 
προϊόντα, τρόφιμα, μεθόδους και συστήματα διαχείρισης παραγωγής και 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και αφορούν μία ή 
περισσότερες από τις πιο κάτω περιοχές εστίασης:  υγιεινή τροφίμων, υγεία 
των ζώων, προέλευση και γεωγραφική περιοχή παραγωγής, ευημερία των 
ζώων, ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής/ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, 
περιβαλλοντική διαχείριση, αειφόρος χρήση φυσικών πόρων, κλιματική 
αλλαγή, παραδοσιακά προϊόντα ή μέθοδοι, άλλοι τομείς οι οποίοι συμφωνούν 
με τις προτεραιότητες και τους στόχους του Κανονισμού της Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

• Συνεργασίες στις οποίες συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς παραγωγοί 
ή/και οργανώσεις τους και τουλάχιστον ένας από τους πιο κάτω φορείς: 
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πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 
εμπειρογνωμόνων και εμψυχωτών, φορείς πιστοποίησης, τοπικοί παράγοντες 
ή άλλοι φορείς που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου.

• Εγκεκριμένες επιχειρησιακές ομάδες που συστήνονται σύμφωνα με το 
καθεστώς 16.1 για υλοποίηση έργων του παρόντος καθεστώτος, στις οποίες 
συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς τουλάχιστον α) ένας παραγωγός ή 
ομάδα παραγωγών β) τουλάχιστον ένας από τους πιο κάτω: ερευνητικοί 
φορείς, παράγοντες  της αγοράς (π.χ. στον τομέα της προώθησης - διάθεσης 
ή/και μεταποίησης), πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών εμπειρογνωμόνων και εμψυχωτών, φορείς 
πιστοποίησης, τοπικοί παράγοντες ή άλλοι φορείς που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων του μέτρου.

• Νέες συνεργασίες/ επιχειρησιακές ομάδες ή νέες δραστηριότητες μιας 
υφιστάμενης συνεργασίας/ επιχειρησιακής ομάδας.

• Στο προτεινόμενο έργο κάθε συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
τουλάχιστον μια δράση διάχυσης/προώθησης των αποτελεσμάτων του προς 
το Δίκτυο ΕΣΚ όπως κοινοποίησή τους στην ηλεκτρονική βάση έργων 
καινοτομίας που έχει δημιουργηθεί καθώς και δημοσίευση τους την ιστοσελίδα 
το Ευρωπαικού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΔΑΑ). 
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-
gateway/cooperation-projects

• Αναδεικνύεται η συμβολή στο στόχο των ΕΣΚ για ενίσχυση της 
παραγωγικότητας και της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων (εφόσον ισχύει).

 Απαραίτητη προϋπόθεση για εξέταση οποιασδήποτε αίτησης συνεργασίας 
/εγκεκριμένης επιχειρησιακής ομάδας είναι η υποβολή «Συμφώνου Συνεργασίας» 
μεταξύ των μελών της αιτούσης ομάδας και η υποβολή «Τεχνικού Δελτίου 
Συνεργασίας», στο οποίο θα καθορίζονται εκ των προτέρων οι αρμοδιότητες και οι 
υποχρεώσεις του κάθε συμβαλλόμενου μέρους καθώς και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα του έργου.
Το τεχνικό δελτίο συνεργασίας για τα έργα που εντάσσονται σε αυτό το υπό-μέτρο 
πρέπει να περιλαμβάνει επιπρόσθετα:
α) προσχέδιο έγγραφο με τις απαιτήσεις/προδιαγραφές του συστήματος ποιότητας,
β) προσχέδιο οδηγίας για το σχήμα πιστοποίησης, τις απαιτήσεις που σχετίζονται 
με αυτό και οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα κριτήρια επιθεώρησης και τις 
καταστάσεις ελέγχου,
γ) προσχέδιο πλαισίου κυρώσεων για όσους δεν συμμορφώνονται με τις 
προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις.
δ) έγγραφη δέσμευση ότι μετά τη θέσπιση του συστήματος ποιότητας, αυτό, θα 
τεθεί σε  πιλοτική εφαρμογή για τουλάχιστον έξι μήνες με σκοπό την 
ανατροφοδότηση των απαιτήσεων/προδιαγραφών με τυχόν απαραίτητες αλλαγές.
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8.2.13.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Τα κριτήρια μοριοδότησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• τον αριθμό των παραγωγών και ομάδων παραγωγών που συμμετέχουν.
• τη στοχευμένη σύνθεση της συνεργασίας που θα συμβάλει στην επιτυχή 

δημιουργία και εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος ποιότητας.
• Αναμενόμενη προστιθέμενη αξία του έργου σε σχέση με την υφιστάμενη 

κατάσταση.
• ποιότητα της οργάνωσης των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο 

προτεινόμενο έργο.
• Οι στόχοι του έργου να οδηγούν σε πρακτικά αποτελέσματα
• Σύνθεση της Συνεργασίας/Επιχειρησιακής Ομάδας που θα  συμβάλει στην 

επιτυχή διάδοση των αποτελεσμάτων
• Στοιχεία που  καταδεικνύουν την αλληλεπίδραση και μετρούν ποιοτικά και 

ποσοτικά την ανταλλαγή γνώσεων/εμπειριών μεταξύ των εταίρων της 
συνεργασίας/επιχειρησιακής ομάδας (μεταξύ άλλων προσωπικές επαφές, 
συναντήσεις της ομάδας, παραδοτέα κ.λπ.).

• τη δημιουργία οριζόντιων συστημάτων ποιότητας (δηλ. συστημάτων στα 
οποία να εμπίπτουν προϊόντα πέραν του ενός)

• τη δημιουργία συστημάτων ποιότητας, τα οποία ενσωματώνουν 
χαρακτηριστικά βραχείας αλυσίδας

• το περιεχόμενο του συστήματος ποιότητας το οποίο καλύπτει περισσότερους 
του ενός από τους πιο κάτω τομείς: υγιεινή τροφίμων, υγεία των ζώων, 
προέλευση και γεωγραφική περιοχή παραγωγής, ευημερία των ζώων, 
ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής/ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, 
περιβαλλοντική διαχείριση, αειφόρος χρήση φυσικών πόρων, κλιματική 
αλλαγή, παραδοσιακά προϊόντα ή μέθοδοι, άλλοι τομείς οι οποίοι συμφωνούν 
με τις προτεραιότητες και τους στόχους του Κανονισμού της Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

8.2.13.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates
Το ύψος χρηματοδότησης των έργων μπορεί να φθάσει τις €50.000.
Η ενίσχυση θα ανέρχεται στο 80% των επιλέξιμων δαπανών με εξαίρεση τις 
επενδυτικές δαπάνες όπου το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 60%.
Η στήριξη θα καταβάλλεται για μέγιστη χρονική περίοδο δύο ετών.
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8.2.13.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.13.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.13.3.2.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.13.3.2.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.13.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Δεν εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο Μέτρο

8.2.13.3.2.11. Information specific to the operation
Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply 
chains and local markets
Σύμφωνο Συνεργασίας είναι έγγραφο το οποίο δεσμεύει εγγράφως τα 
συνεργαζόμενα μέλη της συνεργασίας/επιχειρησιακής ομάδας για την υλοποίηση 
του προτεινόμενου έργου.
Περιλαμβάνει:

• Τη σκοπιμότητα δημιουργίας της συνεργασίας/επιχειρησιακής ομάδας
• Στοιχεία/ταυτότητα των συνεργαζόμενων μελών
• Προσδιορισμός συντονιστή έργου και στοιχειοθέτηση της σχετικότητας, και 

της ικανότητας του φορέα αυτού να συντονίζει έργα και να λειτουργεί 
σύμφωνα και με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια που καθορίζει η Διαχειριστική 
Αρχή. Στην περίπτωση που ο συντονισμός γίνεται από εξωτερικό φορέα, τότε 
αυτός πρέπει να είναι συμβεβλημένος με την επιχειρησιακή ομάδα ή τη 
συνεργασία. Στη σχετική σύμβαση θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον οι 
υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από το συντονιστή καθώς και η αμοιβή του.

• Υποχρεώσεις/ευθύνες και ανάθεση καθηκόντων συνεργαζόμενων μελών μέσω 
υπεύθυνων δηλώσεων

• Ορισμό του διαμεσολαβητή εάν υφίσταται
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Τεχνικό Δελτίο Συνεργασίας είναι το έγγραφο στο οποίο παρατίθενται συνοπτικά ο 
σκοπός της συνεργασίας, η δομή και οι δράσεις υλοποίησής της. Επιπλέον 
περιλαμβάνονται:

• το αντικείμενο, οι στόχοι, οι κύριες δράσεις υλοποίησης του προτεινόμενου 
έργου.

• η οργάνωση, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των φορέων που συμμετέχουν στη 
Συνεργασία.

• συνοπτικό Δελτίο εκτιμώμενων δαπανών για υλοποίηση του προτεινόμενου 
έργου.

Πιλοτική εφαρμογή: πρόκειται για περίοδο δοκιμαστικής εφαρμογής των 
προδιαγραφών του συστήματος ποιότητας που θεσπίζεται βάσει του προτεινόμενου 
έργου της συνεργασίας ή της επιχειρησιακής ομάδας και αποσκοπεί στην 
ανατροφοδότηση των απαιτήσεων/προδιαγραφών με τυχόν απαραίτητες αλλαγές.
Σύμπλεγμα φορέων: είναι μορφή συνεργασίας στην οποία συσπειρώνονται 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα (παραγωγοί, μεταποιητές, 
φορείς του επισιτιστικού τομέα κ.ά.),  ερευνητικές ομάδες, , ομάδες καταναλωτών 
και άλλοι συναφείς υποστηρικτικοί  παράγοντες. Όλοι οι πιο πάνω βρίσκονται σε 
γεωγραφική εγγύτητα και έχουν ως στόχο να τονώσουν την οικονομική/ καινοτόμο 
δραστηριότητα, προωθώντας εντατικές αλληλεπιδράσεις, ανταλλαγή γνώσεων και 
τεχνογνωσίας και συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη μεταφορά γνώσεων, τη 
δικτύωση και τη διάδοση πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων του συμπλέγματος 
με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη βιώσιμου συστήματος ποιότητας. (Σημείωση: ο παρών 
ορισμός ισχύει για τις ανάγκες του καθεστώτος 16.2)
 
Δίκτυα: είναι μορφές συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων (παραγωγών, μεταποιητών, 
άλλες επιχειρήσεις του επισιτιστικού κλάδου) οι οποίες έχουν ένα κοινό οικονομικό ή 
άλλο στόχο όπως π.χ. η βελτίωση της ποιότητας ή βελτίωση των εμπορικών 
χαρακτηριστικών των προϊόντων τους μέσω της από κοινού δημιουργίας 
συστήματος ποιότητας για την τυποποίηση μεθόδων παραγωγής κ.ά. Τα δίκτυα 
μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: α) Οριζόντια δίκτυα είναι συνεργασίες 
ανάμεσα σε επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται για την ίδια αγορά
β) Κάθετα δίκτυα, είναι οι συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν σε 
διαφορετικά επίπεδα της ίδιας αλυσίδας αξίας (value chain).
(Σημείωση: ο παρών ορισμός ισχύει για τις ανάγκες του καθεστώτος 16.2)
 
Ο διαμεσολαβητής είναι ο Innovation broker και  αναλαμβάνει το ρόλο της αρχικής 
διασύνδεσης των διαφόρων εταίρων στη συνεργασία στοχεύοντας στη σύσταση 
επιχειρησιακής ομάδας ή συνεργασίας  μέσω γραπτής δέσμευσης (σύμφωνο 
συνεργασίας) των εταίρων που απαρτίζουν την ομάδα. Ρόλο διαμεσολαβητή θα 
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διαδραματίζει πρόσωπο το οποίο θα ορίζεται από το σύμφωνο συνεργασίας.
Κέντρο Υποστήριξης και Προώθησης της  Καινοτομίας (Innovation Support Service): Το 
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και προώθησης της 
καινοτομίας (Innovation Support Service), 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.
 Ως Συντονιστής του Έργου ορίζεται άτομο από την επιχειρησιακή 
ομάδα/συνεργασία ή εξωτερικός φορέας ο οποίος θα πρέπει να είναι 
συμβεβλημένος με την επιχειρησιακή ομάδα/συνεργασία. Ο συντονιστής 
 αναλαμβάνει τη ρύθμιση των διαδικασιών υλοποίησης του Έργου και την 
επικοινωνία μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και της Επιχειρησιακής Ομάδας ή 
Συνεργασίας. Το άτομο αυτό θα πρέπει να είναι  κάτοχος σχετικής επαγγελματικής 
κατάρτισης, και να πληροί οποιαδήποτε κριτήρια θέτει η προκήρυξη.
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8.2.13.3.3. 16.4 Βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές
Sub-measure: 

• 16.1 - support for the establishment and operation of operational groups of the 
EIP for agricultural productivity and sustainability

• 16.4 - support for horizontal and vertical co-operation among supply chain actors 
for the establishment and development of short supply chains and local markets, 
and for promotion activities in a local context relating to the development of short 
supply chains and local markets

8.2.13.3.3.1. Description of the type of operation
Το Καθεστώς αυτό στηρίζει την ανάπτυξη οριζόντιων και κάθετων συνεργασιών 
μεταξύ παραγόντων της αλυσίδας τροφίμων με σκοπό τη δημιουργία και ανάπτυξη 
βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και τοπικών αγορών. Επιπρόσθετα, παρέχεται 
στήριξη σε δράσεις προώθησης, σε τοπική κλίμακα, βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού 
και τοπικών αγορών.
Επιδίωξη του εν λόγω Καθεστώτος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
παραγωγών μέσω της αναδιοργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων και της 
διαφοροποίησης της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων του πρωτογενούς και 
δευτερογενούς τομέα. Βασικός άξονας του Μέτρου είναι η βράχυνση της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων (ΑΕΤ).
Στα πλαίσια αυτά αναμένεται να αναπτυχθούν συνεργασίες μεταξύ παραγόντων της 
ΑΕΤ και σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή, ως αποτέλεσμα 
της αμεσότερης επαφής που θα έχουν οι δύο πλευρές και της εξισορρόπησης που 
θα επέλθει στις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Θα πρέπει εξάλλου να σημειωθεί 
ότι πιθανές συνεργασίες που θα προκύψουν με τοπικούς φορείς, θα συμβάλουν στη 
διατήρηση του τοπικού χαρακτήρα των προϊόντων μέσω της δημιουργίας τοπικών 
αγορών και καταστημάτων.
Όλες οι περιπτώσεις συνεργασίας οι οποίες ενισχύονται δυνάμει του εν λόγω 
Καθεστώτος δεν θα πρέπει να παρεμβάλλουν περισσότερους του ενός ενδιάμεσους 
φορείς μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Σημειώνεται ότι, το καθεστώς καλύπτει 
δράσεις που σχετίζονται μόνο με νέες συνεργασίες ή νέες δραστηριότητες μιας 
υφιστάμενης συνεργασίας.
Μέσα από τη λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου θα μπορούν να έρθουν σε 
επαφή εταίροι από διάφορα πεδία απασχόλησης για σύσταση μιας συνεργασίας. Η 
συνεργασία θα μπορεί να καθοδηγηθεί επίσης από ιδιωτική πρωτοβουλία.
Τη γενική διαχείριση του Έργου και την επικοινωνία μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής 
και της Συνεργασίας θα αναλαμβάνει ο συντονιστής του Έργου, άτομο το οποίο θα 
ορίζεται από τη συνεργαζόμενη ομάδα.
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Γενική κατηγοριοποίηση επιλέξιμων έργων:

1. Συλλογικές απευθείας πωλήσεις παραγωγών
2. Συνεργασίες/ συνεταιρισμοί παραγωγών- καταναλωτών
3. Συμπράξεις με τον τομέα του επισιτιστικού κλάδου (π.χ. εστιατόρια, 

ξενοδοχεία, φορείς μαζικής εστίασης)
4. Άλλου τύπου συνεργασίες που συνδυάζουν στοιχεία από τις προαναφερόμενες 

συνεργασίες (υβριδικές).
5. Άλλες συνεργασίες οι οποίες δεν παρεμβάλλουν περισσότερους του ενός 

ενδιάμεσους φορείς μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.
 
Όσον αφορά τις δράσεις προώθησης κάθε προσπάθεια προώθησης θα πρέπει να 
επικεντρώνεται στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ύπαρξη της 
συγκεκριμένης βραχείας αλυσίδας ή τοπικής αγοράς και στην προβολή των 
πλεονεκτημάτων αγοράς προϊόντων μέσω αυτής της οδού.
Θα χρηματοδοτούνται έργα συνεργασίας με μέγιστο ύψος ενίσχυσης τις €100.000.
Το Καθεστώς συνεισφέρει στις περιοχές εστίασης 2Α και 3Α.

8.2.13.3.3.2. Type of support
Type of support: Grants
Η χρηματοδότηση για τα έργα αυτής της Δράσης θα δίνεται κατά κανόνα σε τρεις 
δόσεις
Υπάρχει η δυνατότητα καταβολής προκαταβολής συμφώνα με τις πρόνοιες του 
Άρθρου 63 του Κανονισμού 1305/2013, για τις δράσεις που αφορούν επενδύσεις.

8.2.13.3.3.3. Links to other legislation
• Στις περιπτώσεις λαϊκών αγορών θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες του 

Νόμου 96(Ι)/2013 που ρυθμίζει τη Λειτουργία των Λαϊκών Αγορών για τη 
διάθεση Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων από τους παραγωγούς τους, και 
όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί (όπου εφαρμόζεται και εάν το 
έργο εμπίπτει στα πλαίσια της νομοθεσίας).

• Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως εκάστοτε 
τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί
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8.2.13.3.3.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι είναι συνεργασίες ή επιχειρισιακές ομάδες οι οποίες ικανοποιούν τα 
κριτήρια που καθορίζει η Διαχειριστική Αρχή
Στις συνεργασίες θα πρέπει να συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς γεωργοί 
ή/και οι διάφορες οργανώσεις τους ή σύνδεσμοι που ασχολούνται με την εμπορία 
των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και άλλοι τομείς της αλυσίδας τροφίμων 
όπως για παράδειγμα βιοτεχνίες τροφίμων (π.χ. αρτοποιεία, food artisans), 
επιχειρήσεις λιανικής πώλησης (παντοπωλεία, τοπικά μπακάλικα, εξειδικευμένα 
καταστήματα κ.λπ.), φορείς του επισιτιστικού κλάδου (εστιατόρια, ταβέρνες, 
αγροτουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις μαζικής εστίασης), 
καταναλωτές και οι οργανώσεις τους, φορείς οργάνωσης και διανομής προϊόντων 
(logistics), πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, 
τοπικοί παράγοντες, τοπικές αρχές, δημόσιοι φορείς ή άλλοι φορείς που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του μέτρου.
Τη διασύνδεση των διαφόρων εμπλεκομένων και τη γενική διαχείριση του Έργου θα 
αναλαμβάνει ο συντονιστής του Έργου. Ο συντονιστής του έργου είναι άτομο το 
οποίο ορίζεται από τη συνεργαζόμενη ομάδα.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο συντονισμός του έργου θα γίνεται από 
εξωτερικό φορέα, τότε αυτός θα πρέπει να είναι συμβεβλημένος με τη 
συνεργαζόμενη ομάδα. Στη σχετική σύμβαση θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον 
οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από το συντονιστή καθώς και η αμοιβή του.

8.2.13.3.3.5. Eligible costs
1. Δαπάνες της συνεργασίας (εμψύχωση, σύσταση, εγκαθίδρυση, λειτουργία, 

συντονισμός, εκπόνηση μελετών)
2. Δαπάνες υλοποίησης του έργου (λειτουργικά, συντονισμός, επενδυτικά, 

πιλοτική εφαρμογή)
3. Δραστηριότητες προώθησης του έργου.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των επενδυτικών δαπανών (εξοπλισμού, 
διαμόρφωσης χώρων και ειδικών εγκαταστάσεων), δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
το 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου.

8.2.13.3.3.6. Eligibility conditions
• κάθετες και οριζόντιες συνεργασίες οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη και 

προώθηση βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και στην ανάπτυξη και προώθηση 
τοπικών αγορών.

• συνεργασίες στις οποίες συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς τουλάχιστον 
ένας παραγωγός του πρωτογενούς τομέα (γεωργός/κτηνοτρόφος) ή 
τουλάχιστο μία οργάνωση παραγωγών του πρωτογενούς τομέα (ή σύνδεσμοί 
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τους που ασχολούνται με την εμπορία των προϊόντων τους).
• συνεργασίες οι οποίες δεν παρεμβάλλουν περισσότερους του ενός 

ενδιάμεσους φορείς μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή,
• νέες συνεργασίες ή νέες δραστηριότητες μιας υφιστάμενης συνεργασίας με 

στόχο τη βράχυνση της αλυσίδας διανομής,
• συνεργασίες οι οποίες προβάλλουν στον καταναλωτή  την ύπαρξη της 

βραχείας αλυσίδας διανομής (όπου δεν είναι εμφανής) ή της τοπικής αγοράς 
καθώς και τα πλεονεκτήματα της αγοράς προϊόντων μέσω αυτής της οδού.

• συνεργασίες οι οποίες εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα κάθε προϊόντος σε 
όλα τα στάδια της διανομής και παρέχουν στους καταναλωτές την εγγύηση ότι 
τα προϊόντα διανέμονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος Μέτρου.

• Αναδεικνύεται η συμβολή στο στόχο των ΕΣΚ για ενίσχυση της 
παραγωγικότητας και της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων (εφόσον ισχύει).

Στο προτεινόμενο έργο κάθε συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον 
μια δράση διάχυσης/προώθησης των αποτελεσμάτων του προς το Δίκτυο ΕΣΚ όπως 
κοινοποίησή τους στην ηλεκτρονική βάση έργων καινοτομίας που έχει δημιουργηθεί 
καθώς και δημοσίευση τους την ιστοσελίδα το Ευρωπαικού Δικτύου για την Αγροτική 
Ανάπτυξη (ΕΔΑΑ). http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-
entrepreneurship-gateway/cooperation-projects (εφόσον ισχύει)
Απαραίτητη προϋπόθεση για εξέταση οποιασδήποτε αίτησης συνεργασίας είναι η 
υποβολή «Συμφώνου Συνεργασίας» μεταξύ των μελών της αιτούσης ομάδας και η 
υποβολή «Τεχνικού Δελτίου Συνεργασίας», στο οποίο θα καθορίζονται εκ των 
προτέρων οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του κάθε συμβαλλόμενου μέρους 
καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της συνεργασίας.

8.2.13.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Η μοριοδότηση των προτάσεων γίνεται βάσει των πιο κάτω κριτηρίων:

• τον αριθμό των παραγωγών ή ομάδων παραγωγών ή άλλων φορέων της 
αλυσίδας εφοδιασμού που συμμετέχουν στη συνεργασία.

• τη βραχύτητα της αλυσίδας εφοδιασμού που προβλέπεται από τη συνεργασία
• την καινοτομία και ειδικότερα τις συνεργασίες από τις οποίες προκύπτουν 

εναλλακτικά κανάλια διανομής τροφίμων που δεν μοιάζουν με τους 
συμβατικούς τρόπους διανομής και απομακρύνονται από τις συνήθεις 
πρακτικές που ασκούνται στην υφιστάμενη πραγματική τοπική αγορά (δηλαδή 
δημιουργία νέων καναλιών στα οποία παρακάμπτονται συνδετικοί κρίκοι της 
συμβατικής αλυσίδας εφοδιασμού).

• Οι στόχοι του έργου να οδηγούν σε πρακτικά αποτελέσματα
• Σύνθεση της συνεργασίας και βαθμός ικανότητάς της στην υλοποίηση του 

έργου (προσοντούχο προσωπικό/συνεργάτες)
• εάν η πρόταση αφορά προϊόντα που καλύπτονται από συστήματα ποιότητας 

όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 
1305/2013, το προτεινόμενο έργο θα λαμβάνει επιπρόσθετη μοριοδότηση.

• τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της ΒΑΕ πχ. προώθηση 
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γυναικείων συνεργασιών.

8.2.13.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates
Η ενίσχυση θα ανέρχεται στο 80% των επιλέξιμων δαπανών με εξαίρεση τις 
επενδυτικές δαπάνες όπου το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 60%.
Το ποσό χρηματοδότησης θα κυμαίνεται μεταξύ €10.000 και €100.000.
Η στήριξη θα παρέχεται για μέγιστη χρονική περίοδο 2 ετών.

8.2.13.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.13.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.13.3.3.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.13.3.3.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.13.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Δεν εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο Μέτρο.

8.2.13.3.3.11. Information specific to the operation
Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply 
chains and local markets
Σύμφωνο Συνεργασίας είναι έγγραφο το οποίο δεσμεύει εγγράφως τα 
συνεργαζόμενα μέλη μιας συνεργασίας για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.
Περιλαμβάνει:

• Τη σκοπιμότητα δημιουργίας της συνεργασίας
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• Στοιχεία/ταυτότητα των συνεργαζόμενων μελών
• Προσδιορισμός συντονιστή έργου και στοιχειοθέτηση της σχετικότητας, και 

της ικανότητας του φορέα αυτού να συντονίζει έργα και να λειτουργεί 
σύμφωνα και με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια που καθορίζει η Διαχειριστική 
Αρχή. Στην περίπτωση που ο συντονισμός γίνεται από εξωτερικό φορέα, τότε 
αυτός πρέπει να είναι συμβεβλημένος με τη συνεργαζόμενης ομάδας. Στη 
σχετική σύμβαση θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον οι υποχρεώσεις που 
αναλαμβάνονται από το συντονιστή καθώς και η αμοιβή του.

• Υποχρεώσεις/ευθύνες και ανάθεση καθηκόντων συνεργαζόμενων μελών μέσω 
υπεύθυνων δηλώσεων.

Τεχνικό Δελτίο Συνεργασίας είναι το έγγραφο στο οποίο παρατίθενται συνοπτικά ο 
σκοπός της συνεργασίας, η δομή και οι δράσεις υλοποίησής της. Επιπλέον 
περιλαμβάνονται:

• το αντικείμενο, οι στόχοι, οι κύριες δράσεις υλοποίησης του προτεινόμενου 
έργου.

• η οργάνωση, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των φορέων που συμμετέχουν στη 
Συνεργασία.

• συνοπτικό Δελτίο εκτιμώμενων δαπανών για υλοποίηση του προτεινόμενου 
έργου.

Σύμπλεγμα φορέων: είναι μορφή συνεργασίας στην οποία συσπειρώνονται 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα (παραγωγοί, μεταποιητές, 
φορείς του επισιτιστικού τομέα κ.ά.),  ερευνητικές ομάδες, ομάδες καταναλωτών και 
άλλοι συναφείς υποστηρικτικοί  παράγοντες. Όλοι οι πιο πάνω βρίσκονται σε 
γεωγραφική εγγύτητα και έχουν ως στόχο να τονώσουν την οικονομική/ καινοτόμο 
δραστηριότητα, προωθώντας εντατικές αλληλεπιδράσεις, ανταλλαγή γνώσεων και 
τεχνογνωσίας και συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη μεταφορά γνώσεων, τη 
δικτύωση και τη διάδοση πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων του συμπλέγματος 
με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών.
Δίκτυα: είναι μορφές συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων (παραγωγών, μεταποιητών, 
άλλες επιχειρήσεις του επισιτιστικού κλάδου) οι οποίες έχουν κοινό οικονομικό ή 
άλλο στόχο όπως π.χ. η βράχυνση της αλυσίδας διανομής των προϊόντων τους κ.ά. 
Τα δίκτυα μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: α) Οριζόντια δίκτυα είναι 
συνεργασίες ανάμεσα σε επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται για την ίδια αγορά π.χ. 
δίκτυο παραγωγών που συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός κοινού σημείου 
λιανικής πώλησης β) Κάθετα δίκτυα, είναι οι συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων που 
ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα της ίδιας αλυσίδας αξίας (value chain). Ως 
Συντονιστής του Έργου ορίζεται άτομο από συνεργαζόμενη ομάδα ή εξωτερικός 
φορέας ο οποίος θα πρέπει να είναι συμβεβλημένος με τη συνεργαζόμενη ομάδα. Ο 
συντονιστής αναλαμβάνει τη τη ρύθμιση των διαδικασιών υλοποίησης του Έργου και 
την επικοινωνία μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και της Συνεργασίας. Το άτομο 
αυτό θα πρέπει να είναι κάτοχος σχετικής επαγγελματικής κατάρτισης και να 
πληροί οποιαδήποτε κριτήρια θέτει η προκήρυξη.
Βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού ονομάζεται μια αλυσίδα εφοδιασμού στην οποία δεν 
παρεμβάλλονται περισσότεροι του ενός ενδιάμεσου φορέα μεταξύ γεωργού και 
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καταναλωτή.
Ενδιάμεσος φορέας βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού λογίζεται κάθε οντότητα η 
οποία αγοράζει το προϊόν από το γεωργό με σκοπό την μεταπώλησή του.
Τοπική Αγορά: ορίζεται για σκοπούς του παρόντος καθεστώτος οποιαδήποτε 
στεγασμένη ή/και υπαίθρια αγορά γεωργοκτηνοτροφικών (μεταποιημένων ή μη) 
προϊόντων, στην οποία σύμφωνα και με τις πρόνοιες του άρθρου 11 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 807/2014 διατίθενται προς πώληση προϊόντα των οποίων η παραγωγή και η 
μεταποίηση έχει γίνει εντός ακτίνας όχι μεγαλύτερης των 75 χιλιομέτρων.

8.2.13.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.13.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Ο έλεγχος του Μέτρου θα γίνεται σε πολλαπλά επίπεδα στα οποία θα 
ελέγχονται μετρήσιμα κριτήρια και κρίσιμα σημεία μέσω τεκμηριωμένων εξόδων και 
άλλων σχετικών εγγράφων που θα καθορίζει η Διαχειριστική Αρχή.
Με την υποβολή οποιωνδήποτε προτάσεων προς υλοποίηση, θα υποβάλλεται από 
την επιχειρησιακή ομάδα λεπτομερές πλάνο για το χρονικό ορίζοντα των δύο ετών 
με δυνατότητα παράτασης ακόμα ενός έτους στο μέγιστο για τις προτεινόμενες 
δράσεις και με εξάμηνα σημειώματα ελέγχου της υλοποίησης του προγράμματος 
προς την Διαχειριστική Αρχή.
Η καταβολή οποιωνδήποτε ποσών σχετικά με έξοδα μετακίνησης και διαμονής, θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τα όρια που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή όσο και τις αποδείξεις πληρωμής που θα υποβάλλονται.

8.2.13.4.2. Mitigating actions

Γενικά μπορούμε να διαχωρίσουμε τους κίνδυνους που θα κληθούμε να 
αντιμετωπίσουμε ανάλογα με την πηγή τους, σε κίνδυνους που προέρχονται από τη 
συμπεριφορά των ιδίων των αιτητών και σε κίνδυνους που προέρχονται από τον 
τρόπο διαχείρισης του Καθεστώτος.
Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τη συμπεριφορά των αιτητών, 
μπορούμε να αναφέρουμε τους εξής:

1. μη τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων
2. ψευδής δήλωση στοιχείων στο επιχειρηματικό σχέδιο
3. προσκόμιση ψεύτικων ή/και παραπλανητικών δικαιολογητικών
4. λανθασμένη συμπλήρωση αιτήματος πληρωμής
5. προσκόμιση ακατάλληλων/μη αποδεκτών δικαιολογητικών πληρωμής
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6. αδυναμία ολοκλήρωσης της συνεργασίας

Όσον αφορά στους κίνδυνους που προέρχονται από τον τρόπο διαχείρισης του 
Μέτρου, μπορούμε να αναφέρουμε τους εξής:

1. μη κατανόηση συγκεκριμένων προνοιών των κανονισμών
2. εφαρμογή πολύπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών
3. η επιχορήγηση έτοιμων προγραμμάτων

Στα Μέτρα υπάρχει ο κίνδυνος λήψης πολλών διαφορετικών προτάσεων με 
αδυναμία ελέγχου της ποιότητας του έργου που προτείνεται. Για το σκοπό αυτό 
προτάσεις θα μπορούν να υποβάλουν μόνο επιχειρησιακές ομάδες ή συνεργασίες, οι 
οποίες έχουν συσταθεί και έχουν ενυπόγραφο έγγραφο συνεργασίας σύμφωνα με το 
πρότυπο που ετοιμάζει η Διαχειριστική Αρχή.
Πρόσθετα τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να εμπίπτουν στις προτεραιότητες και 
τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες, όπως αυτές καταγράφονται μέσα 
από τη SWOT ανάλυση του ΠΑΑ 2014 - 2020.
Για αποφυγή του κινδύνου επιχορήγησης έτοιμων προγραμμάτων τα οποία είτε 
χρηματοδοτήθηκαν στο παρελθόν από άλλες δραστηριότητες είτε πρόκειται για 
έτοιμα ερευνητικά αποτελέσματα διαθέσιμα στον ευρωπαϊκό ή άλλο χώρο, θα 
απαιτείται ρητή και έγγραφη δέσμευση της επιχειρησιακής ομάδας ή συνεργασία ότι 
δεν έχει στο παρελθόν συνεργαστεί και ολοκληρώσει μερικώς ή ολικώς 
πανομοιότυπη  πρόταση. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται ανάκτηση με 
παράλληλη επιβολή ποινής αποκλεισμού από μελλοντικές προκηρύξεις του ΠΑΑ 
2014 – 2020.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ελλοχεύει και ο κίνδυνος διακοπής του έργου λόγω 
διαφορών ή άλλων λόγων που δεν είχαν προβλεφθεί από την αρχή στη διαδικασία 
σχεδιασμού του έργου, ενώ είναι δυνατόν το έργο να μην ολοκληρωθεί σε περίπτωση 
που η ίδια η ερευνητική δραστηριότητα δεν μπορεί να δώσει κάποιο αποτέλεσμα.
Τέλος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι περιπτώσεις αποχώρησης λόγω 
ανωτέρας βίας ή για άλλων αιτίων.

8.2.13.4.3. Overall assessment of the measure

Η παρέμβαση αυτή στοχεύει στη διαφοροποίηση του γεωργικού προϊόντος και της 
παραγωγικής διαδικασίας, με εντοπισμό και επίλυση μέσω έρευνας προβλημάτων 
της κυπριακής γεωργίας. Παράλληλα η προώθηση συνεργασιών με άλλους 
παράγοντες της παραγωγικής και εφοδιαστικής αλυσίδας αναμένεται να οδηγήσει 
στην παραγωγή πιο ανταγωνιστικών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, 
διασύνδεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με τους παραγωγούς και στην 
ενίσχυση και καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας στο γεωργικό τομέα της Κύπρου.



750

Η επαληθευσιμότητα του Μέτρου και τα κριτήρια αξιολόγησής του θα 
περιλαμβάνουν την υποβολή εκθέσεων βαθμού υλοποίησης του προτεινόμενου 
έργου, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με σαφή προγράμματα εργασίας για κάθε 
εταίρο-συμμετέχοντα στο Μέτρο, τεκμηριωμένο κατάλογο εξόδων και δράσεων κ.α.

8.2.13.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο μέτρο.

8.2.13.6. Information specific to the measure

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply 
chains and local markets
Σημείωση: στην ενότητα «Ειδικές πληροφορίες για την πράξη» των καθεστώτων 
16.1, 16.2, 16.4 αναφέρονται οι ορισμοί που ισχύουν για καθένα από τα καθεστώτα.

8.2.13.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.14. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local 
development) (art 35 Regulation (EU) No 1303/2013)
8.2.14.1. Legal basis

Άρθρα 32 - 35 του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου
Άρθρα 42 - 44 του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου
 

8.2.14.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Η πρωτοβουλία LEADER εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο κατά την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013. Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 
δόθηκε η ευκαιρία στους τοπικούς φορείς των αγροτικών περιοχών, για πρώτη 
φορά, να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την ανάπτυξη των περιοχών τους και 
να καταρτιστεί μέσα από τις προτάσεις αυτές ένα στρατηγικό σχέδιο. Οι Ομάδες 
Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), κύριοι φορείς του Άξονα Leader,  συζήτησαν και 
αντάλλαξαν απόψεις με τους τοπικούς φορείς των αγροτικών περιοχών για τα 
προβλήματα και τις ανάγκες της κάθε περιοχής, βάσει της εκ των κάτω προς τα άνω 
προσέγγισης. Τα εταιρικά σχήματα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Leader 
περιέλαβαν συνολικά το 55% των κοινοτήτων της Κύπρου και  το 51% της συνολικής 
έκτασης της χώρας όπου ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το κράτος και 
συνολικό πληθυσμό που αντιστοιχεί στο 54% του αγροτικού πληθυσμού της και 
πραγματοποίησαν παρεμβάσεις που  εστιάστηκαν κυρίως σε έργα υποδομής στην 
ύπαιθρο (πλατείες, μουσεία, διαδρομές). Κατά την περίοδο αυτή, οι ΟΤΔ απέκτησαν 
σημαντικές εμπειρίες και δεξιότητες οι οποίες θα αποτελέσουν την βάση για μια πιο 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη κατά τη νέα προγραμματική 
περίοδο. Μέσα από τις εμπειρίες της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 
αναδείχθηκε η ανάγκη για καλύτερη στόχευση των περιοχών παρέμβασης για την 
καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και στην επίλυση των προβλημάτων 
που καταγράφονται στην SWOT.  
Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 οι κύριες προκλήσεις που θα 
αντιμετωπιστούν με την εφαρμογή του Μέτρου LEADER είναι:

• Η εγκατάλειψη αγροτικών και ορεινών περιοχών που στερεί στην ύπαιθρο 
τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, που είναι απαραίτητοι για τη συνεχή 
φροντίδα και αειφόρο ανάπτυξη.

• Η τάση φυγής και η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης σε ορισμένες 
απομακρυσμένες ορεινές περιοχές ενδέχεται να οδηγήσουν εντός των 
προσεχών ετών σε πλήρη εγκατάλειψη των περιοχών, με την τάση να είναι 
σχεδόν μη αναστρέψιμη σε ορισμένες κοινότητες.
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• Η δυνατότητα διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας παραμένει 
στρατηγικά απροσδιόριστη για περιοχές της υπαίθρου οι οποίες 
χαρακτηρίζονται ως ορεινές και απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα.

• Αδυναμία αξιοποίησης των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-
government) από τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών λόγω ψηφιακού 
αναλφαβητισμού.

• Έλλειψη βασικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές, χαμηλής ποιότητας 
υπηρεσίες και κοινωνικές παροχές, είναι παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν 
σοβαρά προβλήματα τόσο στις συνθήκες εργασίας του τοπικού πληθυσμού, 
όσο και στην ποιότητα ζωής γενικότερα.

Για τις αγροτικές περιοχές, η αντιμετώπιση της πληθυσμιακής αποδυνάμωσης, 
μέσω της ενίσχυσης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, με 
σκοπό τη μείωση της εξάρτησης των κατοίκων από την γεωργία, την ανάδειξη των 
πολιτιστικών και φυσικών πόρων των περιοχών αυτών με στόχο την τουριστική 
αξιοποίησή τους και τη συμβολή στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της 
χώρας, την προώθηση δράσεων για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στον τομέα των υποδομών και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της κάλυψης ελλείψεων που παρουσιάζονται 
σε βασικές υπηρεσίες. Περαιτέρω, η εξειδίκευση του προγραμματισμού στο επίπεδο 
της κάθε περιοχής παρέμβασης είναι δυνατό να αναδείξει τις ανάγκες εφαρμογής 
παρεμβάσεων που θα συμβάλουν στους ευρύτερους στόχους του Προγράμματος.
Το LEADER εξ ορισμού συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Περιοχής Εστίασης 
6Β «Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές». Παρ΄ όλα αυτά 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του Καθεστώτος 19.2 «Στήριξη για την 
υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης»  οι ΟΤΔ 
θα έχουν την δυνατότητα να υλοποιούν δράσεις που θα επιτυγχάνουν στόχους 
άλλων Περιοχών Εστίασης. Πιο συγκεκριμένα η υλοποίηση του Μέτρου θα συμβάλει 
στην επίτευξη των στόχων των περιοχών εστίασης 1Α, 3Α, 4Α, 4Β, 5Α, 5Δ ,6Α και 6Γ. 
Σημειώνεται ότι οι δράσεις που θα υλοποιούνται μπορεί να συμβάλουν σε 
περισσότερες από μια περιοχή εστίασης.
Μέσω του Μέτρου LEADER θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ορεινές και ημιορεινές 
περιοχές της υπαίθρου όπου σημειώνονται και τα σημαντικότερα αναπτυξιακά 
προβλήματα. Οι πλείστες των πεδινών περιοχών της υπαίθρου παρουσιάζουν 
αύξηση στον πληθυσμό, και καλύτερη δημογραφική σύνθεση. Σε αντίθεση, οι 
ημιορεινές περιοχές παρουσιάζουν πληθυσμιακή αποψίλωση, γερασμένη 
πληθυσμιακή σύνθεση και σημαντική εξάρτηση από δραστηριότητες της αγροτικής 
οικονομίας. Σε ορισμένες απομακρυσμένες  ορεινές περιοχές παρουσιάζεται ακόμα 
πιο σοβαρή πληθυσμιακή αποψίλωση και κίνδυνος πλήρους εγκατάλειψης. Ως 
αποτέλεσμα των πιο πάνω διαπιστώσεων επιβάλλεται όπως οι παρεμβάσεις των 
ΟΤΔ στα πλαίσια να εστιαστούν στις περιοχές με τα σοβαρότερα προβλήματα.
Στόχος του Μέτρου που θα εφαρμοσθεί στις περιοχές αυτές είναι η αντιμετώπιση 
της αναπτυξιακής τους υστέρησης, τόσο στους τομείς της τοπικής οικονομίας, όσο 
και στους τομείς των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 
κατοίκους. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των στρατηγικών σχεδίων των Ομάδων 
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Τοπικής Δράσης αναμένεται να προωθηθούν δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης για μη γεωργικά θέματα, δράσεις που δημιουργούν νέες θέσεις 
εργασίας  στους τομείς του αγροτουρισμού, της χειροτεχνίας, της λιανικής 
πώλησης. Προβλέπονται επίσης δημόσιες παρεμβάσεις για μικρής κλίμακας 
υποδομές καθώς και δράσεις συνεργασίας για δημιουργία δικτύων στην ύπαιθρο και 
προώθηση του τουρισμού της υπαίθρου. Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης δύνανται να 
υλοποιήσουν παρεμβάσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή εφόσον αυτό 
τεκμηριώνεται αν αναδεικνύεται μέσα από τα στρατηγικά σχέδια που θα 
ετοιμαστούν. Οι δράσεις συνεργασίας μπορούν σε μεγάλο βαθμό να συμβάλουν προς 
αυτή την κατεύθυνση.
Κατά την πρόσκληση ενδιαφέροντος θα ζητηθεί από τις υποψήφιες Ομάδες Τοπικής 
Δράσης της νέας προγραμματικής περιόδου να συμπεριλάβουν κατά ένα υψηλό 
ποσοστό της συνολικής έκτασης κοινότητες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που 
σχετίζονται με την αναπτυξιακή υστέρηση των περιοχών αυτών. Ωστόσο δεν 
αναμένεται να αποκλειστούν εξ’ ορισμού οι υπόλοιπες αγροτικές περιοχές.  Το 
υπόλοιπο ποσοστό έκτασης θα μπορεί να καλυφθεί από άλλες περιοχές που 
παρουσιάζουν σημαντική εξάρτηση από την γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή, έντονη 
άσκηση γεωργικής δραστηριότητας και πλήττονται από τις επιπτώσεις της 
μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Όσον αφορά την πολυταμειακή χρηματοδότηση δεν θα εφαρμοστεί η προσέγγιση 
αυτή στην Κύπρο. Οι παρεμβάσεις στις αγροτικές περιοχές θα είναι μονοταμειακού 
χαρακτήρα, ενώ η αναγκαία συμπληρωματικότητά τους με τις παρεμβάσεις που 
τυχόν χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ ή/και το ΕΚΤ στις περιοχές αυτές θα 
διασφαλιστεί μέσω τις αναγκαίας διαβούλευσης μεταξύ των αρμόδιων 
Διαχειριστικών Αρχών και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Αυτό διασφαλίζεται και 
με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων στις Επιτροπές Παρακολούθησης 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Οι Ομάδες πρωτοβουλίας οι οποίες θέλουν να εγκριθούν ως ΟΤΔ και κατά συνέπεια 
να υλοποιήσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης θα μπορούν να λάβουν 
προπαρασκευαστική υποστήριξη για δράσεις που θα σχετίζονται κυρίως με την 
ανάπτυξη και επεξεργασία της στρατηγικής τους. Συγκεκριμένα, ως δαπάνες 
προπαρασκευαστικής υποστήριξης δύναται να καλυφθούν δαπάνες για μελέτες της 
συγκεκριμένης περιοχής, δαπάνες που σχετίζονται με την επεξεργασία της 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για παροχή 
συμβουλών και των δαπανών για δράσεις που σχετίζονται με τις διαβουλεύσεις με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη ενόψει της προετοιμασίας της στρατηγικής και διοικητικές 
δαπάνες, δηλαδή λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες προσωπικού. Τέτοια 
προπαρασκευαστική υποστήριξη θα είναι επιλέξιμη ανεξάρτητα από το αν η τοπική 
στρατηγική ανάπτυξης που σχεδιάστηκε από την ΟΤΔ που επωφελείται από την 
υποστήριξη, θα επιλεγεί τελικά για χρηματοδότηση από την αρμόδια Επιτροπή 
έγκρισης των ΟΤΔ, η οποία αναφέρεται πιο πάνω.
Για την έγκριση των ΟΤΔ η Αρμόδια Αρχή θα δημοσιοποιήσει πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η κάθε υποψήφια Ομάδα 
θα υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή πρόταση ολοκληρωμένη με στρατηγική που θα έχει 
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σχεδιαστεί με βάση τις τοπικές ανάγκες και το τοπικό δυναμικό. Μετά την εξέταση 
των αιτήσεων που θα υποβληθούν η Αρμόδια Αρχή θα εγκρίνει τέσσερεις ΟΤΔ. Η 
απόφαση για περιορισμό του αριθμού των ΟΤΔ σε μόνο 4 οφείλεται στο μικρό 
μέγεθος της Κύπρου καθώς και στον μειωμένο προϋπολογισμό του Μέτρου. Με βάση 
την εμπειρία της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου οι 4 ΟΤΔ μπορούν να 
καλύψουν όλες τις περιοχές στόχου του Μέτρου. Η ετοιμασία των στρατηγικών από 
τις ΟΤΔ θα γίνει με την εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγιση. Η κινητοποίηση και 
συμμετοχή στην ετοιμασία της στρατηγική όλων των τοπικών φορέων, δημόσιων και 
ιδιωτικών, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο μεγαλύτερος βαθμός ευαισθητοποίησης του 
τοπικού πληθυσμού και διαφάνεια στη διαμόρφωση των κριτηρίων επιλογής των 
προς υλοποίηση δράσεων. Η λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο θα γίνετε με 
διαδικασία ισότιμης συμμετοχής όλων των φορέων επιτρέποντας μια ευρεία 
συναίνεση και δημιουργία νέων σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα 
στους τοπικούς φορείς επιφέροντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία και 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης

8.2.14.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regard to the setting of selection criteria

8.2.14.3.1. 19.1 Προπαρασκευαστική Υποστήριξη
Sub-measure: 

• 19.1 - Preparatory support

8.2.14.3.1.1. Description of the type of operation
Στο πλαίσιο του Καθεστώτος 19.1 θα ενισχυθεί η προπαρασκευαστική υποστήριξη 
των Ομάδων πρωτοβουλίας οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν Στρατηγικές 
Τοπικής Ανάπτυξης. Η  προπαρασκευαστική υποστήριξη περιλαμβάνει την στήριξη 
δράσεων για τη δημιουργία ικανοτήτων, την κατάρτιση και τη δικτύωση, με σκοπό 
την προετοιμασία και την υλοποίηση μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Για την 
προπαρασκευαστική υποστήριξη η Αρμόδια Αρχή θα δημοσιοποιήσει πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

8.2.14.3.1.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα καταβάλλεται απευθείας από τον Οργανισμό Πληρωμών μετά τη 
διενέργεια όλων των απαιτούμενων ελέγχων προς τις ομάδες πρωτοβουλίας οι 
οποίες θα υποβάλουν τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις/ τιμολόγια κτλ).



755

8.2.14.3.1.3. Links to other legislation
Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών που προβλέπονται στα Άρθρα 65-71 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων 
και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2006 (Ν.12(I)/2006) της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) 
Κανονισμοί του 2009 και 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται.
 

8.2.14.3.1.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι νέες ή υφιστάμενες συνεργασίες που θα 
καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1303/2013 ως προς την 
σύσταση και την δομή των ΟΤΔ.
 

8.2.14.3.1.5. Eligible costs
Στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής υποστήριξης οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν 
να εμπίπτουν στις πιο κάτω ενδεικτικές κατηγορίες:
i) δραστηριότητες κατάρτισης για τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς
ii) μελέτες της οικείας περιοχής (συμπεριλαμβανομένων των μελετών σκοπιμότητας 
για κάποιες δράσεις οι οποίες ενδέχεται να ενταχθούν στη Στρατηγική Τοπικής 
Ανάπτυξης)
iii) Δαπάνες που συνδέονται με την εκπόνηση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για υπηρεσίες παροχής συμβουλών και 
δαπανών για ενέργειες που συνδέονται με διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
με στόχο την προετοιμασία της στρατηγικής
iv) Διοικητικές δαπάνες (λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες προσωπικού) της 
ομάδας πρωτοβουλίας, η οποία υποβάλλει αίτηση για προπαρασκευαστική 
υποστήριξη κατά τη διάρκεια του σταδίου της προετοιμασίας.
v) υποστήριξη για μικρά πιλοτικά προγράμματα
Αυτού του είδους προπαρασκευαστική υποστήριξη θα είναι επιλέξιμη ανεξάρτητα 
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από το κατά πόσον η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης που σχεδιάστηκε από την 
ομάδα και λαμβάνει την υποστήριξη επιλέγεται για χρηματοδότηση από την Αρμοδία 
Αρχή.

8.2.14.3.1.6. Eligibility conditions
Για να είναι μια αίτηση επιλέξιμη για χρηματοδότηση θα πρέπει να υποβάλει 
ολοκληρωμένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και η περιοχή να καλύπτει την 
στοχοθέτηση του Μέτρου 19.  Η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης της ΟΤΔ θα πρέπει 
να συνταχθεί σύμφωνα με συνημμένο στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
τυποποιημένο έγγραφο και θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:

• τον ορισμό της περιοχής και του πληθυσμού που καλύπτονται από τη 
στρατηγική.

• την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του δυναμικού της περιοχής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, 
ευκαιριών και απειλών (SWOT Analysis). Η SWOT θα πρέπει στη συνέχεια να 
αναλύεται σε βάθος έτσι ώστε να υποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο η ΟΤΔ 
θα μπορέσει να υπερνικήσει τις αδυναμίες της, στηριζόμενη στα συγκριτικά 
της πλεονεκτήματα και εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν, 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις επικείμενες απειλές.

• την περιγραφή της Στρατηγικής και των στόχων της, του ολοκληρωμένου και 
καινοτόμου χαρακτήρα της και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων μετρήσιμων ποσοτικών δεικτών για τις εκροές ή τα 
αποτελέσματα. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, οι στόχοι μπορούν να 
εκφράζονται με ποσοτικούς ή ποιοτικούς όρους. Στη στρατηγική μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται και τα έργα συνεργασίας που προτίθεται να υλοποιήσει 
η ΟΤΔ δυνάμει της στρατηγικής της. Η στρατηγική θα πρέπει να είναι συνεπής 
με το ΠΑΑ, ενώ κατά την ετοιμασία της, οι ΟΤΔ θα πρέπει να λάβουν υπόψη 
τις δράσεις που υλοποιούνται μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
ώστε να διασφαλίζεται τόσο η αποφυγή της αλληλοεπικάλυψης όσο και η 
μεταξύ τους συνέργεια.

• την περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στην 
ανάπτυξη της στρατηγικής (η στρατηγική της ΟΤΔ θα πρέπει να αποδεικνύεται 
πως είναι προϊόν διαβούλευσης με τους εταίρους από τους οποίους 
αποτελείται η ΟΤΔ και θα πρέπει να σχεδιαστεί με βάση τις τοπικές ανάγκες 
και το τοπικό δυναμικό).

• το σχέδιο δράσης που εξειδικεύει τον τρόπο με τον οποίο οι στόχοι 
μετατρέπονται σε δράσεις. Κάθε ΟΤΔ μαζί με τη στρατηγική, θα πρέπει να 
υποβάλει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων της.

• την περιγραφή των ρυθμίσεων διαχείρισης και παρακολούθησης της 
στρατηγικής που ουσιαστικά αποδεικνύει και την ικανότητα της ΟΤΔ να την 
υλοποιήσει και την περιγραφή των ειδικών ρυθμίσεων αξιολόγησης.

• τον προϋπολογισμό με αντίστοιχη κατανομή πιστώσεων σε κάθε μία από τις 
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θεματικές προτεραιότητες, με αναφορά στις δράσεις που περιλαμβάνονται 
στη Στρατηγική. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός σε σχέση 
με την κατανομή των διαθέσιμων πιστώσεων του Μέτρου της Τοπικής 
Ανάπτυξης LEADER και τις τεκμηριωμένες ανάγκες της περιοχής.

8.2.14.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Η συμπείληψη των περιοχών εστίασης στη στρατηγική.
Η ευρύτητα της αντιπροσωπευτικότητας των τοπικών κοινωνιών

8.2.14.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates
Μέγιστο ποσό 40.000 ευρώ ανά Δικαιούχο και θα καλύπτει το 100% των επιλέξιμων 
δαπανών. Το ποσό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής.

8.2.14.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.14.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Υπάρχει ο κίνδυνος μια ΟΤΔ να χρηματοδοτηθεί για την ετοιμασία της στρατηγικής 
της και απο το ΠΑΑ 2007-2013 και απο το ΠΑΑ 2014-2020

8.2.14.3.1.9.2. Mitigating actions
Θα γίνεται έλεγχος απο τον Οργανισμό Πληρωμών οτι η προπαρασκευαστικές 
δράσεις θα πραγματοποιούνται μόνο απο το ΠΑΑ 2014-2020

8.2.14.3.1.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου

8.2.14.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Δεν ισχύει
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8.2.14.3.1.11. Information specific to the operation
Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") 
elements of which the LEADER measure is composed: preparatory support, 
implementation of operations under the CLLD strategy, preparation and implementation 
of co-operation activities of the local action group (hereafter "LAG"), running costs and 
animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation 
(EU) No 1305/2013 as specific type of preparatory support if relevant

Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects 
referred to in Article 44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013

The procedure and timetable to select the local development strategies

Justification for selection of geographical areas for local development strategy 
implementation whose population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of 
Regulation (EU) No 1303/2013

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds 
as regards CLLD, including possible solution applied with regard to the use of the lead 
fund option, and any global complementarities between the ESI Funds in financing the 
preparatory support

Possibility or not of paying advances

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under 
LEADER, in particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection 
procedure and objective criteria for the selection of operations referred to in Article 
34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013
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Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with 
operations supported under other rural development measures especially as regards: 
investments in non-agricultural activities and business start-up aid under Article 19 of 
Regulation (EU) No 1305/2013; investments under Article 20 of Regulation (EU) No 
1305/2013; and co-operation under Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013, in 
particular implementation of local development strategies by public-private partnerships
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8.2.14.3.2. 19.2 Στήριξη για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής 
Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
Sub-measure: 

• 19.2 - Support for implementation of operations under the community-led local 
development strategy

8.2.14.3.2.1. Description of the type of operation
Στο πλαίσιο του Καθεστώτος 19.2 θα ενισχυθούν οι Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης 
που θα υποβληθούν προς την Αρμόδια Αρχή ύστερα από σχετική Πρόσκληση 
Ενδιαφέροντος (η διαδικασία επιλογής περιγράφεται στο Κεφάλαιο Ειδικές 
Πληροφορίες για το Μέτρο- Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα για έγριση των 
Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης). Οι Στρατηγικές θα πρέπει να σχεδιαστούν από τις 
ΟΤΔ, βάσει των αναγκών της περιοχής παρέμβασής τους, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αδυναμίες  και τα πλεονεκτήματά της και θα ετοιμαστεί με την εκ των κατω προς τα 
πάνω προσέγγιση με την διαβούλευση μεταξύ της ΟΤΔ, των κατοίκων και των 
τοπικών φορέων.
Οι ΟΤΔ, των οποίων οι Στρατηγικές θα εγκριθούν από την Αρμόδια Αρχή για  
χρηματοδότηση, θα μπορούν να υλοποιούν Δράσεις, που θα προωθούν του στόχους 
της Στρατηγικής τους. Οι κατηγορίες επιλέξιμων δράσεων είναι οι ακόλουθες:
Κατηγορίες επιλέξιμων δράσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου της ΟΤΔ

(Στο πλαίσιο εφαρμογής των ακόλουθων δράσεων, δεν θα είναι επιλέξιμες 
οποιεσδήποτε δράσεις υλοποιούνται από τα οριζόντια μέτρα του ΠΑΑ).
«Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικές 
δραστηριότητες» (Άρθρο 14)
Οι «Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικές 
δραστηριότητες» θα περιλαμβάνουν δράσεις όπως η διοργάνωση μαθημάτων για 
παραδοσιακά επαγγέλματα, για δραστηριότητες τουρισμού υπαίθρου, για μη 
γεωργικές δραστηριότητες, κ.α.
«Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες» (Άρθρο 19)
Μέσα σε ένα διαφοροποιημένο σύστημα αγροτικών εκμεταλλεύσεων, το γεωργικό 
νοικοκυριό το οποίο διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διατήρηση της κοινωνικής και 
οικονομικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο, καλείται να υλοποιήσει δράσεις όπως 
παραδοσιακά εστιατόρια ή καφενεία, μικρές ξενοδοχειακές μονάδες,επισκέψιμα 
αγροκτήματα, καταστήματα λιανικής πώλησης που σχετίζονται με γεωργικά 
προϊόντα και άλλες εμπλουτιστικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη φύση, τον 
πολιτισμό, την παράδοση, κ.α. Όλες οι δράσεις θα δίνουν έμφαση στην ανάδειξη του 
φυσικού περιβάλλοντος ή και του παραδοσιακού χαρακτήρα της κυπριακής 
υπαίθρου και θα υπάρχουν ως εναλλακτικές δυνατότητες στον τοπικό πληθυσμό 
μιας περιοχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απόδοση της προστιθέμενης αξίας 
στις αγροτικές περιοχές και τη συμπλήρωση της τοπικής οικονομίας.
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«Δημόσιες υποδομές μικρής κλίμακας» (Άρθρο 20)
Επιλέξιμα θα είναι μόνο μικρής κλίμακας έργα, με το συνολικό ποσό ενίσχυσης του 
έργου να μην ξεπερνά τις €200.000, όπως βασικές υπηρεσίες, ανάπλαση χωριών, 
ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, διατήρηση/ αποκατάσταση και 
αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου, μελέτες 
σχετικές με την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό πλούτο, καθώς και δράσεις 
περιβαλλοντικής συνείδησης, κ.α. Όλες αυτές οι δράσεις μπορούν να θέσουν τη 
βάση για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ενδογενούς βιώσιμης ανάπτυξης, με 
στόχο τη βελτίωση συνολικά της «ανταγωνιστικότητας» των τοπικών οικονομιών.
«Συνεργασία» (Άρθρο 35)
Επιλέξιμες δράσεις σε αυτή την κατηγορία αφορούν συνεργασία για διοργάνωση 
κοινών μεθόδων εργασίας, κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων, ανάπτυξη ή 
εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό, κοινή δράση 
που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος ή την 
προσαρμογή σε αυτή, κοινές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα 
και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συνεργασία μεταξύ των φορέων της 
αλυσίδας εφοδιασμού για την αειφόρο προμήθεια βιομάζας για χρήση στα τρόφιμα, 
παραγωγή ενέργειας και σε βιομηχανικές διαδικασίες, διαφοροποίηση των 
γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την υγειονομική 
περίθαλψη, κοινωνική ένταξη, γεωργία που στηρίζεται από τις τοπικές κοινότητες, 
εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον και τη διατροφή και άλλες μορφές 
συνεργασίας
Από τη συνεργασία εξαιρούνται οποιεσδήποτε δράσεις εφαρμόζονται ήδη στο 
Μέτρο Μ16 του ΠΑΑ 2014 - 2020.
«Άλλες Δράσεις μικρής κλίμακας που στοχεύουν στην ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών βασισμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής»
Πέραν των πιο πάνω δράσεων οι ΟΤΔ δύναται να περιλαμβάνουν και άλλες δράσεις 
στις Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης οι οποίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις 
προτεραιότητες, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό για την Αγροτική 
Ανάπτυξη (Καν.(ΕΕ) 1305/2013) και την εφαρμογή των ΤΑΠΤΚ εφόσον υπάρχει σαφής 
αιτιολόγηση για τη διαχείριση τους σε τοπικό επίπεδο.
Σε αυτήν την κατηγορία επιλέξιμες θα είναι δράσεις μικρής κλίμακας που στοχεύουν 
στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, όπως σύνθετα, ολοκληρωμένα έργα, 
καινοτόμα/ πιλοτικά έργα, έργα βασισμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
περιοχής κτλ.

8.2.14.3.2.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα καταβάλλεται απευθείας από τον Οργανισμό Πληρωμών στους 
Δικαιούχους των Μέτρων των οποίων οι προτάσεις επιλέγονται από τις ΟΤΔ μετά τη 



762

διενέργεια όλων των απαιτούμενων ελέγχων.
Ο τρόπος χορηγίας θα ορίζεται στο Τεύχος Ενημέρωσης του Δικαιούχου των ΟΤΔ.

8.2.14.3.2.3. Links to other legislation
Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών που προβλέπονται στα Άρθρα 65-71 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων 
και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2006 (Ν.12(I)/2006) της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) 
Κανονισμοί του 2009 και 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται.

8.2.14.3.2.4. Beneficiaries
1. Δικαιούχοι θα είναι οι ΟΤΔ οι οποίες υλοποιούν τις τοπικές στρατηγικές 

τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σύμφωνα με τά 
Άρθρα του Καν. 1303/2013 και οι οποίες θα εγκριθούν από την Αρμόδια Αρχή, 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο «Η διαδικασία και το 
χρονοδιάγραμμα για την επιλογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης».

2. Για τις επιμέρους δράσεις των Στρατηγικών, οι Δικαιούχοι θα καθορίζονται 
στο Τεύχος Ενημέρωσης των ΟΤΔ πριν από την κάθε προκήρυξη, ανάλογα με 
την κατηγορία δράσης

8.2.14.3.2.5. Eligible costs
Οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να εμπίπτουν στις πιο κάτω ενδεικτικές κατηγορίες:
«Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικές δραστηριότητες» (Άρθρο 14)

1. δαπάνες διοργάνωσης των μαθημάτων (χρήση αιθουσών διδασκαλίας ή άλλων 
αναγκαίων χώρων, αναγκαίος εξοπλισμός και ετοιμασία διδακτικών και 
εποπτικών μέσων διδασκαλίας)

2. αμοιβή εκπαιδευτών
3. αποζημίωση για τα οδοιπορικά/ δαπάνες διαμονής των εκπαιδευτών.
4. αποζημίωση για τα οδοιπορικά/ δαπάνες διαμονής των συμμετεχόντων, όπου 

αυτό απαιτείται.  Παρέχεται η δυνατότητα στο δικαιούχο, αντί να καταβάλει 
οδοιπορικά ανά συμμετέχοντα, να οργανώνει, αν είναι εφικτό, τις μετακινήσεις 
με μίσθωση λεωφορείων.

5. οποιαδήποτε άλλη σχετική δαπάνη που εναρμονίζεται με τους γενικούς 
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κανόνες του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 και τις προτεραιότητες που τίθενται 
στις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης των ΟΤΔ.

6. Άλλες συναφείς δαπάνες που θα καθορίζονται στις προκηρύξεις
«Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες» (Άρθρο 19)

Δράσεις οικοτεχνίας, χειροτεχνίας
1. Οικοδομικά έργα – διαμόρφωση χώρου
2. Αμοιβές για παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών ή άλλων 

συμβούλων (επιμετρητών, μηχανολόγων κλπ.) που έχουν σχέση με τις 
οικοδομικές εργασίες ή οικονομικών συμβούλων για την ετοιμασία Μελετών 
Βιωσιμότητας

3. Αγορά Εξοπλισμού
4. Προβολή – Προώθηση
5. Άλλες συναφείς δαπάνες που θα καθορίζονται στις προκηρύξεις.

Δράσεις αγροτουρισμού
1. Οικοδομικές εργασίες
2. Αμοιβές για παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών ή άλλων 

συμβούλων ή οικονομικών συμβούλων για την Ετοιμασία Μελετών 
Βιωσιμότητας

3. Μόνιμος Εξοπλισμός (π.χ. ντουλάπια, φουγάρα, πάγκοι, εξοπλισμός σε 
εντοιχισμένες κουζίνες)

4. Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
5. Άλλες συναφείς δαπάνες που θα καθορίζονται στις προκηρύξεις.

«Δημόσιες υποδομές μικρής κλίμακας» (Άρθρο 20) 

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του άρθρου 
45 του ΕΚ 1305/2013, του άρθρου 69 του ΕΚ 1303/2013 και του ΕΚ 807/2014
Άμεσες Δαπάνες
Ενδεικτικά οι άμεσες δαπάνες αφορούν τα ακόλουθα:

1. Κατασκευή, απόκτηση συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή 
βελτίωση ακίνητης περιουσίας

2. Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγοράς νέων μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

3. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη παράγραφο 3 σημείο (β) Άρθρο 69 του ΕΚ 
1303/2013 η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης δεν θα 
υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.
Σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν είναι επιλέξιμες άλλες δαπάνες 
που συνδέονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως το περιθώριο 
κέρδους του εκμισθωτή, τα έξοδα αναχρηματοδότησης των τόκων, τα γενικά 
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έξοδα και τα ασφάλιστρα 
 

1. Γενικές Δαπάνες 
Ενδεικτικά οι γενικές δαπάνες αφορούν τα ακόλουθα:

2. Έξοδα αμοιβών συμβούλων (άρθρο 45 (γ) ΕΚ 1305/2013)
3. Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας.
4. Οι Γενικές Δαπάνες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου.
Ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη σε περιπτώσεις που δεν είναι ανακτήσιμος 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για το ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι έξοδα λειτουργίας των έργων που θα χρηματοδοτηθούν δεν 
είναι επιλέξιμα.

«Συνεργασίας (Άρθρο 35) 

1. Μελέτες, επιχειρηματικά σχέδια
2. Εμψύχωση (η εμψύχωση μπορεί για παράδειγμα να αφορά τη διοργάνωση 

κατάρτισης, τη δικτύωση μεταξύ μελών και την ένταξη νέων μελών).
3. Λειτουργικές Δαπάνες της Συνεργασίας
4. Άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με την υλοποίηση 

λεπτομερούς σχεδίου δράσης, επιχειρηματικού / περιβαλλοντικού σχεδίου, 
προγράμματος διαχείρισης δασών ή ισοδύναμου μέσου.

5. Δράσεις προώθησης
6. Άλλες συναφείς δαπάνες που θα καθορίζονται στις προκηρύξεις

"Άλλες Δράσεις μικρής κλίμακας που στοχεύουν στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών βασισμένες στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής"

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το Άρθρο 45 του Καν. (ΕΕ) 
1305/2013 και οι Δράσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προτεραιότητες, 
όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό για την Αγροτική Ανάπτυξη (Καν.(ΕΕ) 
1305/2013), την εφαρμογή των ΤΑΠΤΚ και τις Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης των 
ΟΤΔ».

8.2.14.3.2.6. Eligibility conditions
Για να εξεταστεί μια αίτηση για έγκριση ως ΟΤΔ Leader, θα πρέπει να υποβάλει 
αίτηση μετά απο σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η υπο αναφορά 
αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. τον ορισμό της περιοχής και του πληθυσμού που καλύπτονται από τη 
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Στρατηγική.
2. την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του δυναμικού της περιοχής, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, 
ευκαιριών και απειλών (ανάλυση SWOT).

3. την περιγραφή της Στρατηγικής και των στόχων της, του ολοκληρωμένου και 
καινοτόμου χαρακτήρα της και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων μετρήσιμων ποσοτικών δεικτών για τις εκροές ή τα 
αποτελέσματα. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, οι στόχοι μπορούν να 
εκφράζονται με ποσοτικούς ή ποιοτικούς όρους.

4. την περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στην 
ανάπτυξη της στρατηγικής.

5. το σχέδιο δράσης που εξειδικεύει τον τρόπο με τον οποίο οι στόχοι 
μετατρέπονται σε δράσεις.

6. την περιγραφή των ρυθμίσεων διαχείρισης και παρακολούθησης της 
στρατηγικής που να αποδεικνύει την ικανότητα της ΟΤΔ να την υλοποιήσει και 
την περιγραφή των ειδικών ρυθμίσεων για την αξιολόγηση.

7. προϋπολογισμό με αντίστοιχη κατανομή πιστώσεων σε κάθε Δράση που θα 
περιληφθεί στην στρατηγική της ΟΤΔ.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις επιμέρους δράσεις που θα συμπεριληφθούν στη 
Στρατηγική των ΟΤΔ, θα οριστούν από τις ΟΤΔ σε επίπεδο Προκήρυξης του εκάστοτε 
Μέτρου.
Η επιλογή των δράσεων θα καθορίζεται στη Στρατηγική των ΟΤΔ, η οποία θα 
εγκρίνεται από την Αρμόδια Αρχή, με βάση τη διαδικασία η οποία περιλαμβάνεται 
στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μέτρο Leader.
Η επιλογή έργων από τις ΟΤΔ θα βασίζεται στον Οδηγό Εφαρμογής του κάθε 
Καθεστώτος, ένα έγγραφο το οποίο θα ετοιμάζεται από τις ΟΤΔ και θα 
περιλαμβάνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις διαδικασίες υποβολής, 
αξιολόγησης και έγκρισης των έργων.

8.2.14.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Η Αρμόδια Αρχή θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, 
οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν μέσω του ΠΑΑ, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
1. Ως προς την συμπερίληψη των στοχευμένων περιοχών παρέμβασης
2. Ως προς το περιεχόμενο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
3. Ως προς την εταιρική σχέση και την οργανωτική δομή της ΟΤΔ
Τα κριτήρια και η βαρύτητά τους θα καθορίζονται με λεπτομέρεια στη σχετική 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Η Αρμόδια Αρχή θα προβεί στη βαθμολόγηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
βάσει των πιο πάνω αναφερόμενων κριτηρίων. Η κατανομή των πιστώσεων που θα 
δοθούν στις ΟΤΔ, θα είναι ανάλογη της βαθμολογίας που θα λαμβάνει κάθε ΟΤΔ.
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Τα κριτήρια επιλογής/ μοριοδότησης για τις επιμέρους δράσεις που θα 
συμπεριληφθούν στη Στρατηγική των ΟΤΔ, θα οριστούν από τις ΟΤΔ σε επίπεδο 
Προκήρυξης του εκάστοτε Μέτρου.

8.2.14.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Καθεστώτος θα ανέρχεται στα €9.300.000 και θα 
καλύπτει το 50%  - 100% της δαπάνης για κάθε κατηγορία δράσης.
Για την κατηγορία δράσεων «Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης 
για μη γεωργικές δραστηριότητες» (Άρθρο 14), το ύψος της ενίσχυσης δύναται 
να καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Για την κατηγορία δράσεων «Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές 
δραστηριότητες» (άρθρο 19), το ύψος της ενίσχυσης θα καλύπτει μέχρι και το 60% 
των επιλέξιμων δαπανών κάθε πρότασης, με ανώτατο όριο σε κάθε δικαιούχο 
επιχείρηση/ φυσικό πρόσωπο ανά τρία οικονομικά έτη τις €200.000 (ενίσχυση 
ήσσονος σημασίας - de minimis, η οποία διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 
1407/2013).
Για την κατηγορία δράσεων «Δημόσιες υποδομές μικρής κλίμακας» (Άρθρο 20): Το 
ύψος ενίσχυσης δύναται να καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών (συνολικό 
κόστος του έργου) και το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης θα ανέρχεται στις €200.000.
Για την κατηγορία δράσεων «Συνεργασίας» (Άρθρο 35), το ύψος ενίσχυσης δυνάται 
να ανέρχεται στο 100% των λειτουργικών δαπανών και των δράσων προώθησης και 
στο 60% των επενδύσεων. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης να φθάνει τις €50.000.
Τα ακριβή ποσοστά ενίσχυσης για κάθε δράση θα καθορίζονται στο απο τις ΟΤΔ 
στις εκάστοτε προκηρύξεις των Μέτρων.
 

8.2.14.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.14.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.14.3.2.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.14.3.2.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.14.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Δεν ισχύει.

8.2.14.3.2.11. Information specific to the operation
Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") 
elements of which the LEADER measure is composed: preparatory support, 
implementation of operations under the CLLD strategy, preparation and implementation 
of co-operation activities of the local action group (hereafter "LAG"), running costs and 
animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation 
(EU) No 1305/2013 as specific type of preparatory support if relevant
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects 
referred to in Article 44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

The procedure and timetable to select the local development strategies
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Justification for selection of geographical areas for local development strategy 
implementation whose population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of 
Regulation (EU) No 1303/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds 
as regards CLLD, including possible solution applied with regard to the use of the lead 
fund option, and any global complementarities between the ESI Funds in financing the 
preparatory support
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Possibility or not of paying advances
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under 
LEADER, in particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection 
procedure and objective criteria for the selection of operations referred to in Article 
34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with 
operations supported under other rural development measures especially as regards: 
investments in non-agricultural activities and business start-up aid under Article 19 of 
Regulation (EU) No 1305/2013; investments under Article 20 of Regulation (EU) No 
1305/2013; and co-operation under Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013, in 
particular implementation of local development strategies by public-private partnerships
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.14.3.3. 19.3 Προετοιμασία και υλοποίηση Έργων Συνεργασίας των ΟΤΔ
Sub-measure: 

• 19.3 - Preparation and implementation of cooperation activities of the local action

8.2.14.3.3.1. Description of the type of operation
Στις Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης των ΟΤΔ, θα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
υλοποίηση Έργων Συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΔ, τόσο σε διατοπικό όσο και διεθνικό 
επίπεδο.
Στο πλαίσιο εφαρμογής του εν λόγω Καθεστώτος υλοποιούνται δράσεις οι οποίες 
θα αφορούν την προετοιμασία και την υλοποίηση Έργων Διατοπικής και 
Διακρατικής Συνεργασίας.
Μέσα από τις δράσεις αυτού του Καθεστώτος, επιδιώκεται όχι μόνο μια απλή 
ανταλλαγή εμπειριών, αλλά η υλοποίηση κοινών ενεργειών με σκοπό την υψηλότερη 
αποτελεσματικότητα και επομένως την απόδοση προστιθέμενης αξίας στις περιοχές 
που θα συνεργαστούν, τη συγκέντρωση τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών και 
κατά συνέπεια, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των 
χρηματοδοτικών πόρων. Η συνεργασία είναι πολύ σημαντική για τις ΟΤΔ και έχει 
σημαντική επιρροή πάνω στην ποιότητα των Στρατηγικών τους. Οι ΟΤΔ έχοντας 
κοινό στόχο ανταλλάζουν εμπειρίες, λύνουν κοινά προβλήματα και βρίσκουν λύσεις 
για μελλοντικά αδιέξοδα.
Τα Έργα Συνεργασίας θα πρέπει να στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων μίας ή 
περισσοτέρων από τις έξι Προτεραιότητες για την Αγροτική Ανάπτυξη, όπως 
καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013. Η συνεργασία δεν μπορεί να 
συνίσταται μόνο σε μια απλή ανταλλαγή εμπειριών αλλά θα πρέπει να βασίζεται 
στην υλοποίηση μια κοινής δράσης, η οποία θα ήταν καλό να αποτελείται από κοινή 
διάρθρωση.
Τόσο η διατοπική, όσο και η διεθνική συνεργασία μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, 
όπως η κατάρτιση προσωπικού, η μεταφορά καινοτομίας, η κοινή εμπορική 
μεταχείριση και η συμμετοχή σε θεματικά δίκτυα. Οι νέες προοπτικές που ανοίγονται 
για την τοπική οικονομία, η βελτίωση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 
της περιοχής, η εφαρμογή νέας τεχνογνωσίας και νέων μεθόδων εργασίας, η 
πρόσβαση σε νέες αγορές, ο καθορισμός κοινών κανόνων και μεθοδολογιών είναι 
μερικά από τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν.

8.2.14.3.3.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε 10 δόσεις μετά την υποβολή των απαραίτητων 
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παραστατικών (αποδείξεων / τιμολογίων, κτλ) στη Μονάδα Εφαρμογής.

8.2.14.3.3.3. Links to other legislation
Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών που προβλέπονται στα Άρθρα 65-71 του 
Κανονισμού 1303/2013, .
Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων 
και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2006 (Ν.12(I)/2006) της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

8.2.14.3.3.4. Beneficiaries
Δικαιούχοι είναι οι ΟΤΔ που έχουν εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή και οποιοιδήποτε 
οικονομικοί φορείς επιλεγούν από την ΟΤΔ.

8.2.14.3.3.5. Eligible costs
1. Δαπάνες της τεχνικής προετοιμασίας για έργα Διατοπικής ή Διεθνικής 

συνεργασίας
2. Δαπάνες έργων συνεργασίας εντός του Κράτους Μέλους (Διατοπική 

συνεργασία)
3. Δαπάνες έργων συνεργασίας μεταξύ εδαφών διαφόρων Κρατών Μελών ή 

τρίτων χωρών (Διεθνική συνεργασία)

8.2.14.3.3.6. Eligibility conditions
1. Οι ΟΤΔ πρέπει να προβλέψουν την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου 

συνεργασίας.
2. Το έργο συνεργασίας  μπορεί να προβλέπεται στη Στρατηγική της εγκεκριμένης 

ΟΤΔ.
3. Σε περίπτωση που το έργο δεν προβλέπεται στην Στρατηγική, θα πρέπει να 

υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή, η οποία θα δώσει την έγκριση της για την 
υλοποίηση του.

Στην περίπτωση αυτή θα κοινοποιείται προς την ΟΤΔ κατάλογος επιλέξιμων 
δαπανών.
Ειδικά όσον αφορά τις Δαπάνες της τεχνικής προετοιμασίας για τα έργα Διατοπικής 
ή Διεθνικής Συνεργασίας διευκρινίζεται πως τα έξοδα θα καλύπτονται υπό τον όρο 
ότι οι ΟΤΔ θα μπορούν να αποδείξουν ότι προβλέπουν την υλοποίηση συγκεκριμένου 
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Έργου.

8.2.14.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
1. Στα Έργα Συνεργασίας θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον μια ΟΤΔ, η οποία 

να έχει εγκριθεί μέσα από το Μέτρο της Τοπικής Ανάπτυξης LEADER του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020. Η υλοποίηση έργων 
συνεργασίας θα πραγματοποιείται υπό την ευθύνη μιας επικεφαλής ΟΤΔ.

2. Τα έργα συνεργασίας θα πρέπει να είναι ανοικτά σε εταιρικά σχήματα 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως ορίζονται στο Άρθρο 44 (2) του 
Κανονισμού (EΕ) 1305/2013.

3. Σε περίπτωση που προτάσεις έργων συνεργασίας δεν προβλέπονται στις 
Στρατηγικές των ΟΤΔ, τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν στην Αρμόδια Αρχή, η 
οποία θα δώσει την έγκρισή της για την υλοποίηση τους. Η Αρμόδια Αρχή θα 
δημοσιεύσει τις διαδικασίες επιλογής των έργων.

8.2.14.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Καθεστώτος θα ανέρχεται στις €500.000 και θα 
καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

8.2.14.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.14.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.14.3.3.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.14.3.3.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.14.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Δεν ισχύει.
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8.2.14.3.3.11. Information specific to the operation
Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") 
elements of which the LEADER measure is composed: preparatory support, 
implementation of operations under the CLLD strategy, preparation and implementation 
of co-operation activities of the local action group (hereafter "LAG"), running costs and 
animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation 
(EU) No 1305/2013 as specific type of preparatory support if relevant
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects 
referred to in Article 44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

The procedure and timetable to select the local development strategies
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Justification for selection of geographical areas for local development strategy 
implementation whose population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of 
Regulation (EU) No 1303/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds 
as regards CLLD, including possible solution applied with regard to the use of the lead 
fund option, and any global complementarities between the ESI Funds in financing the 
preparatory support
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Possibility or not of paying advances
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Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under 
LEADER, in particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection 
procedure and objective criteria for the selection of operations referred to in Article 
34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with 
operations supported under other rural development measures especially as regards: 
investments in non-agricultural activities and business start-up aid under Article 19 of 
Regulation (EU) No 1305/2013; investments under Article 20 of Regulation (EU) No 
1305/2013; and co-operation under Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013, in 
particular implementation of local development strategies by public-private partnerships
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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8.2.14.3.4. 19.4 Έξοδα Λειτουργίας - Συντονισμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης
Sub-measure: 

• 19.4 - Support for running costs and animation

8.2.14.3.4.1. Description of the type of operation
Στόχος του Καθεστώτος αυτού είναι η ενίσχυση της λειτουργίας των Ομάδων 
Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), η απόκτηση δεξιοτήτων και η εμψύχωση στην περιοχή.
Στο πλαίσιο εφαρμογής του Καθεστώτος, χρηματοδοτούνται έξοδα λειτουργίας και 
ενισχύεται ο συντονισμός, προκειμένου να υλοποιηθεί η Στρατηγική Τοπικής 
Ανάπτυξης από την εγκεκριμένη ΟΤΔ.
Αναμένεται η δημιουργία κατά το μέγιστο τεσσάρων ΟΤΔ.

8.2.14.3.4.2. Type of support
Type of support: Grants
Η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε δόσεις μετά την υποβολή των απαραίτητων 
παραστατικών (αποδείξεις/ τιμολόγια κτλ) στη Μονάδα Εφαρμογής.
Οι δαπάνες θα πρέπει να συνάδουν με την πρόοδο υλοποίησης της στρατηγικής 
τοπικής ανάπτυξης κάθε ΟΤΔ.
Οι ΟΤΔ θα πρέπει να υποβάλουν ετήσιο σχέδιο δράσης, το οποίο θα εγκρίνεται από 
την Αρμόδια Αρχή και θα καθορίζει τις δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσω του 
Μέτρου της Τοπικής Ανάπτυξης Leader.

8.2.14.3.4.3. Links to other legislation
Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών που προβλέπονται στα άρθρα 65-71 του 
Κανονισμού 1303/2013, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων 
και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2006 (Ν.12(I)/2006) της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
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8.2.14.3.4.4. Beneficiaries
Οι ΟΤΔ που έχουν εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή.

8.2.14.3.4.5. Eligible costs
1. Λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με τη διαχείριση της υλοποίησης της 

Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων και 
συνίστανται σε λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες προσωπικού, δαπάνες 
κατάρτισης, δαπάνες που συνδέονται με τις δημόσιες σχέσεις, 
χρηματοοικονομικές δαπάνες καθώς και δαπάνες που συνδέονται με την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της Στρατηγικής, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 34 παράγραφος 3 στοιχείο (ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013

2. Δαπάνες για τον συντονισμό της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, ώστε να 
διευκολυνθεί η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων για την 
παροχή πληροφοριών και την προώθηση της στρατηγικής καθώς και την 
ενθάρρυνση δυνάμει δικαιούχων να αναπτύξουν εργασίες και να 
προετοιμάσουν αιτήσεις

8.2.14.3.4.6. Eligibility conditions
Δεν εφαρμόζεται.

8.2.14.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria
Δεν εφαρμόζεται.

8.2.14.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Καθεστώτος ανέρχεται στα €2.500.000 και 
καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
H υποστήριξη για έξοδα λειτουργίας και συντονισμού δεν θα υπερβαίνει το 20% της 
συνολικής δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής 
τοπικής ανάπτυξης. Τουλάχιστον ένα ποσοστό της τάξης του 5% του συνολικού 
ποσού του Καθεστώτος,  θα δαπανάται σε έξοδα συντονισμού.
Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό των δαπανών προσωπικού δύναται να 
χρησιμοποιηθούν οι πρόνοιες της παραγράφου 2 του Άρθρου 68  του ΕΚ 1303/2013 
καθώς και για τις λειτουργικές δαπάνες οι πρόνοιες της παραγράφου 1 του Άρθρου 
68 του ΕΚ 1303/2013
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8.2.14.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations
8.2.14.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.14.3.4.9.2. Mitigating actions
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.14.3.4.9.3. Overall assessment of the measure
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.14.3.4.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
Ο υπολογισμό των δαπανών προσωπικού θα γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Άρθρου 68, παράγραφος 2 του ΕΚ 1303/2013 και για τις λειτουργικές δαπάνες οι 
πρόνοιες της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου.
 
 
 
Για τον υπολογισμό των δαπανών προσωπικού χρησιμοποιούνται οι πρόνοιες της 
παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ΕΚ 1303/2013 όπως περιγράφεται πιο κάτω:
Για τον υπολογισμό των δαπανών προσωπικού θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμοστέα 
ωριαία αμοιβή, η οποία θα υπολογίζεται διαιρώντας τις τελευταίες τεκμηριωμένες 
ετήσιες ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης με 1720 ώρες (όπως περιγράφεται στο 
Άρθρο 68, παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013). 
 
 
Για τον υπολογισμό των λειτουργικών δαπανών χρησιμοποιούνται οι πρόνοιες της 
παραγράφου 1(β) του άρθρου 68 του ΕΚ 1303/2013 όπως περιγράφεται πιο κάτω:
Οι λειτουργικές δαπάνες (π.χ. διοικητικές δαπάνες, όπως δαπάνες διαχείρισης, 
δαπάνες πρόσληψης, δαπάνες για το(-η) λογιστή(-στρια), ή τον(-ην) νομικό(η) 
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σύμβουλο, ή τον(-ην) καθαριστή (-στρια), δαπάνες για νερό, ενοίκιο, τηλέφωνο, 
ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, δαπάνες για την ανανέωση της εγγραφής της Εταιρείας 
στον Έφορο Εταιρειών, δαπάνες για τον γραφειακό και μηχανογραφικό εξοπλισμό, 
εκτυπωτικά και γραφική ύλη, ασφάλειες, μεταφορικά/ ταχυδρομικά, έξοδα 
φιλοξενίας, οδοιπορικά, ασφάλειες) θα υπολογίζονται με τη μέθοδο του κατ’ 
αποκοπή ποσοστού ύψους 15% των δαπανών προσωπικού, όπως προβλέπεται στο 
Άρθρο 68, παράγραφος 1 (β) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013. 
 
Σημειώνεται ότι γαι τον υπολογισμό των λειτουργικών δαπανών, μετά απο σχετική 
απόφαση της Αρμόδιας Αρχής, δύναται να χρησιμοποιηθούν οι πρόνοιες της 
παραγράφου 1(α) και 1(γ) του άρθρου 68 του ΕΚ 1303/2013
 
 

8.2.14.3.4.11. Information specific to the operation
Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") 
elements of which the LEADER measure is composed: preparatory support, 
implementation of operations under the CLLD strategy, preparation and implementation 
of co-operation activities of the local action group (hereafter "LAG"), running costs and 
animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation 
(EU) No 1305/2013 as specific type of preparatory support if relevant
Δεν εφαρμόζεται.

Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects 
referred to in Article 44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

The procedure and timetable to select the local development strategies
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.
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Justification for selection of geographical areas for local development strategy 
implementation whose population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of 
Regulation (EU) No 1303/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds 
as regards CLLD, including possible solution applied with regard to the use of the lead 
fund option, and any global complementarities between the ESI Funds in financing the 
preparatory support
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Possibility or not of paying advances
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under 
LEADER, in particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection 
procedure and objective criteria for the selection of operations referred to in Article 
34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with 
operations supported under other rural development measures especially as regards: 
investments in non-agricultural activities and business start-up aid under Article 19 of 
Regulation (EU) No 1305/2013; investments under Article 20 of Regulation (EU) No 
1305/2013; and co-operation under Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013, in 
particular implementation of local development strategies by public-private partnerships
Γίνεται αναφορά στο τέλος του Μέτρου.

8.2.14.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.14.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Κατά την εφαρμογή του Μέτρου είναι δυνατό να προκύψουν κίνδυνοι που να 
αφορούν: α) στη μη εκτέλεση των υποχρεώσεων των ΟΤΔ και β) στη μη εκτέλεση των 
υποχρεώσεων των Δικαιούχων των Έργων στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής 
των ΟΤΔ.
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8.2.14.4.2. Mitigating actions

Για την αποφυγή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων θα καταρτιστούν εκ των προτέρων 
οδηγοί στους οποίους θα καταγράφονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις των ΟΤΔ. 
Επίσης θα υπογραφούν σχετικές Συμβάσεις μεταξύ Αρμόδιας Αρχής και ΟΤΔ, στις 
οποίες θα καθορίζονται τυχόν κυρώσεις που θα επιβάλλονται στις ΟΤΔ σε 
περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους.
Προκειμένου οι ΟΤΔ να διασφαλίζουν ότι οι Δικαιούχοι θα εκτελούν τις υποχρεώσεις 
τους κατά την υλοποίηση των Έργων, θα υπογράφουν σχετικές Συμβάσεις με τους 
Δικαιούχους στις οποίες θα περιγράφονται και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο 
Μέτρο. Οι κυρώσεις μπορεί να είναι καθαρά οικονομικές και να αφορούν μείωση ή 
μηδενισμό της ενίσχυσης που δικαιούται ο αιτητής. Σε σοβαρότερες κατηγορίες 
όπως δόλο, η ΟΤΔ θα μπορεί να προχωρήσει και στην ποινική δίωξη των αιτητών. 
Οι κυρώσεις αυτές θα αναφέρονται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής του 
Μέτρου.

8.2.14.4.3. Overall assessment of the measure

Γενική ανασκόπηση του Μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
Σύμφωνα με τις σχετικές συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: α) οι ΟΤΔ 
που θα επιλεγούν θα πρέπει να έχουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης και σχέδια 
δράσης υψηλών προδιαγραφών και β) οι ΟΤΔ θα πρέπει να διαθέτουν 
αποτελεσματικές διαδικασίες για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων κατά την 
επιλογή των Έργων. Για την επίτευξη των υπό αναφορά στόχων θα ακολουθηθούν οι 
πιο κάτω διαδικασίες:

• προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι ΟΤΔ που θα επιλεγούν θα έχουν 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης και σχέδια δράσης υψηλών προδιαγραφών, 
κατά την επιλογή των ΟΤΔ θα αξιολογείται η στρατηγική τους βάσει κριτηρίων 
τα οποία θα δημοσιεύονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι 
ΟΤΔ προς το σκοπό αυτό θα συμπεριλαμβάνουν στις στρατηγικές τους 
μετρήσιμους ποσοτικούς δείκτες για τις εκροές ή τα αποτελέσματα. 
Σημειώνεται ότι η κατανομή των πιστώσεων στις ΟΤΔ, θα είναι ανάλογη της 
βαθμολογίας που θα λάβει κάθε ΟΤΔ κατά την αξιολόγηση της αίτησης της για 
έγκριση ως ΟΤΔ. Επίσης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των στρατηγικών των 
ΟΤΔ, οι ΟΤΔ θα συντάσσουν Εκθέσεις Προόδου στις οποίες θα αναφέρεται η 
επίτευξη των στόχων τους για την τοπική στρατηγική, και η επίτευξη της 



780

προστιθέμενης αξίας μέσω του Μέτρου LEADER. Οι υπό αναφορά Εκθέσεις 
Προόδου θα εξετάζονται από την Αρμόδια Αρχή.

• επίσης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι ΟΤΔ έχουν στρατηγικές υψηλών 
προδιαγραφών και ότι μπορούν να αναπτύσσουν λύσεις σε τοπικά 
προβλήματα και προκλήσεις, δόθηκε η δυνατότητα στις ΟΤΔ μέσω των 
σχετικών Καθεστώτων να υλοποιούν δράσεις οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε 
συγκεκριμένα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020.

• Επιπρόσθετα, οι ΟΤΔ, θα καθορίζουν εκ των προτέρων τις διαδικασίες 
επιλογής των Έργων μέσω αντικειμενικών κριτηρίων, για να διασφαλίζεται ότι 
διαθέτουν αποτελεσματικές διαδικασίες για την αποφυγή συγκρούσεων 
συμφερόντων κατά την επιλογή των Έργων. Επίσης, θα διασφαλίζουν ότι 
ποσοστό τουλάχιστον 50% των ψήφων στις αποφάσεις επιλογής των Έργων 
θα προέρχεται από εταίρους εκτός του δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα, οι ΟΤΔ 
θα δημοσιεύουν προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στις οποίες θα 
καταγράφονται και τα κριτήρια επιλογής των Έργων. Επίσης, κατά την 
επιλογή των Έργων θα τηρούνται σχετικά πρακτικά.

8.2.14.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Δεν ισχύει.

8.2.14.6. Information specific to the measure

Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") 
elements of which the LEADER measure is composed: preparatory support, 
implementation of operations under the CLLD strategy, preparation and implementation 
of co-operation activities of the local action group (hereafter "LAG"), running costs and 
animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013
Οι ΟΤΔ αφού έχουν σχεδιάσει τις Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης, τις υλοποιούν, 
προκηρύσσοντας τις δράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1.1.3. Επίσης θα 
υλοποιούν έργα Διατοπικής και Διακρατικής Συνεργασίας, και πέρα των εξόδων 
λειτουργίας, οι ΟΤΔ θα ενισχύονται για δράσεις συντονισμού που αφορούν την 
υλοποίηση της Στρατηγικής τους, όπως δράσεις ενημέρωσης του τοπικού 
πληθυσμού και κατάρτισης του προσωπικού. Θα χρηματοδοτούνται επίσης οι 
δαπάνες λειτουργίας των ΟΤΔ.

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation 
(EU) No 1305/2013 as specific type of preparatory support if relevant
Δεν εφαρμόζεται.
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Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects 
referred to in Article 44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013

• Οι προτάσεις για Έργα Συνεργασίας μπορούν να ενσωματωθούν στις 
Στρατηγικές των ΟΤΔ, ενώ η επιλογή τους γίνεται από την ίδια την ΟΤΔ. Η 
Αρμόδια Αρχή, μαζί με την έγκριση της στρατηγικής, εγκρίνει ή απορρίπτει ή 
εγκρίνει υπό προϋποθέσεις και τα Έργα Συνεργασίας. Σε περίπτωση που η 
αίτηση έχει εγκριθεί υπό προϋποθέσεις, τότε η ΟΤΔ θα πρέπει να προβεί στις 
ανάλογες τροποποιήσεις της πρότασης, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα το οποίο θα ορίζεται μέσα στην επιστολή της Αρμόδιας Αρχής, έτσι 
ώστε η αίτηση τελικά να εγκριθεί.

• Έργα συνεργασίας τα οποία δεν καλύπτονται από τη στρατηγική της ΟΤΔ θα 
πρέπει να επιλεγούν και να εγκριθούν από την Αρμόδια Αρχή.

• Οι σχετικές αιτήσεις (προτάσεις) των ΟΤΔ θα πρέπει να υποβάλλονται για 
επιλογή και έγκριση στην Αρμόδια Αρχή. Η Αρμόδια Αρχή αφού εξετάσει την 
αίτηση μπορεί να εγκρίνει/ απορρίψει/ ή να εγκρίνει υπό προϋποθέσεις τη 
σχετική αίτηση. Σε περίπτωση που η αίτηση έχει εγκριθεί υπό προϋποθέσεις, 
τότε η ΟΤΔ θα πρέπει να προβεί στις ανάλογες τροποποιήσεις της πρότασης, 
μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο θα ορίζεται στην επιστολή 
της Αρμόδιας Αρχής, έτσι ώστε η αίτηση τελικά να εγκριθεί.

The procedure and timetable to select the local development strategies
Διαδικασία
Η κάθε υποψήφια ΟΤΔ υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή πρόταση ολοκληρωμένη 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες και τα δυνατά 
σημεία της περιοχής παρέμβασης. Η Στρατηγική θα πρέπει να σχεδιαστεί με βάση 
τις τοπικές ανάγκες και το τοπικό δυναμικό και θα πρέπει να περιλαμβάνει 
καινοτόμα στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο καθώς και την οργάνωση δικτύων. Στη 
Στρατηγική μπορούν να συμπεριληφθούν και δράσεις διατοπικής και διεθνικής 
συνεργασίας.
Για να δικαιούται μια ομάδα πρωτοβουλίας ενίσχυση μέσα από το Μέτρο 19 της θα 
πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Η γεωγραφική περιοχή δράσης της ομάδας πρέπει να καθορίζεται επακριβώς. 
Η περιοχή της ΟΤΔ δεν απαιτείται να ορίζεται με βάση διοικητικά όρια αλλά 
Κάθε περιοχή/ κοινότητα θα πρέπει να ανήκει σε μια μόνο ΟΤΔ Στην ΟΤΔ θα 
πρέπει να μετέχουν περισσότερες από 10 Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Δήμοι/ Κοινότητες).

2. Η περιοχή που καλύπτεται από την ΟΤΔ θα πρέπει να παρουσιάζει συνοχή και 
να διαθέτει επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη ανθρώπινου δυναμικού 
καθώς και χρηματοοικονομικών πόρων, προκειμένου να στηρίζει μια βιώσιμη 
αναπτυξιακή στρατηγική. Ο πληθυσμός των ΟΤΔ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τους 150.000 κατοίκους και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 10.000 
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κατοίκους.
3. Η ΟΤΔ θα πρέπει να έχει νομική υπόσταση. Η νομική μορφή της ΟΤΔ θα πρέπει 

να είναι αυτή της Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση χωρίς μετοχικό 
κεφάλαιο ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές, μέλη της οποίας 
αποτελούν διάφοροι κοινωνικοοικονομικοί φορείς της συγκεκριμένης περιοχής 
(δημόσιοι και ιδιωτικοί).

4. Για τη διασφάλιση της ορθής και αποδοτικής λειτουργίας της ΟΤΔ, θα πρέπει η 
ΟΤΔ να εργοδοτεί εξειδικευμένο προσωπικό.

5. Στο επίπεδο λήψης αποφάσεων για την υλοποίηση της Στρατηγικής Τοπικής 
Ανάπτυξης, ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν 
πρέπει να αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% των δικαιωμάτων ψήφου.

Η ΟΤΔ θα πρέπει να επίσης να επιλέξει έναν εταίρο στο εσωτερικό της ομάδας ως 
επικεφαλής εταίρο για τα διοικητικά και δημοσιονομικά θέματα.
Η Στρατηγική θα πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για «έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».
Ειδικότερα για την αγροτική ανάπτυξη οι Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης μπορούν 
να επικεντρωθούν σε μία ή σε περισσότερες από τις ακόλουθες, ιεραρχικά στη 
σειρά, προτεραιότητες:

• προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της 
οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

• προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη 
δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές

• αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται 
με τη γεωργία και τη δασοκομία

• προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μεταστροφής προς 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα 
στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της 
δασοκομίας

Η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης της ΟΤΔ θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με 
συνημμένο στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τυποποιημένο έγγραφο και 
θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

1. τον ορισμό της περιοχής και του πληθυσμού που καλύπτονται από τη 
στρατηγική.

2. την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του δυναμικού της περιοχής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, 
ευκαιριών και απειλών (SWOT Analysis). Η SWOT θα πρέπει στη συνέχεια να 
αναλύεται σε βάθος έτσι ώστε να υποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο η ΟΤΔ 
θα μπορέσει να υπερνικήσει τις αδυναμίες της, στηριζόμενη στα συγκριτικά 
της πλεονεκτήματα και εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν, 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις επικείμενες απειλές.

3. την περιγραφή της Στρατηγικής και των στόχων της, του ολοκληρωμένου και 
καινοτόμου χαρακτήρα της και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων μετρήσιμων ποσοτικών δεικτών για τις εκροές ή τα 
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αποτελέσματα. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, οι στόχοι μπορούν να 
εκφράζονται με ποσοτικούς ή ποιοτικούς όρους. Στη στρατηγική μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται και τα έργα συνεργασίας που προτίθεται να υλοποιήσει η 
ΟΤΔ δυνάμει της στρατηγικής της. Η στρατηγική θα πρέπει να είναι συνεπής με 
το ΠΑΑ, ενώ κατά την ετοιμασία της, οι ΟΤΔ θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις 
δράσεις που υλοποιούνται μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
ώστε να διασφαλίζεται τόσο η αποφυγή της αλληλοεπικάλυψης όσο και η 
μεταξύ τους συνέργεια.

4. την περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στην 
ανάπτυξη της στρατηγικής (η στρατηγική της ΟΤΔ θα πρέπει να αποδεικνύεται 
πως είναι προϊόν διαβούλευσης με τους εταίρους από τους οποίους 
αποτελείται η ΟΤΔ και θα πρέπει να σχεδιαστεί με βάση τις τοπικές ανάγκες 
και το τοπικό δυναμικό).

5. το σχέδιο δράσης που εξειδικεύει τον τρόπο με τον οποίο οι στόχοι 
μετατρέπονται σε δράσεις. Κάθε ΟΤΔ μαζί με τη στρατηγική, θα πρέπει να 
υποβάλει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων της.

6. την περιγραφή των ρυθμίσεων διαχείρισης και παρακολούθησης της 
στρατηγικής που ουσιαστικά αποδεικνύει και την ικανότητα της ΟΤΔ να την 
υλοποιήσει και την περιγραφή των ειδικών ρυθμίσεων αξιολόγησης.

7. τον προϋπολογισμό με αντίστοιχη κατανομή πιστώσεων σε κάθε μία από τις 
θεματικές προτεραιότητες, με αναφορά στις δράσεις που περιλαμβάνονται 
στη Στρατηγική. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός σε σχέση 
με την κατανομή των διαθέσιμων πιστώσεων του Μέτρου της Τοπικής 
Ανάπτυξης LEADER και τις τεκμηριωμένες ανάγκες της περιοχής.

Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να ζητήσει απόψεις από ειδικούς (κυβερνητικές ή μη 
υπηρεσίες) για την εξέταση ειδικών θεμάτων που προκύπτουν από τις αιτήσεις.
Η Αρμόδια Αρχή θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, 
οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν μέσω του ΠΑΑ, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

1. την συμπερίληψη των στοχευμένων περιοχών παρέμβασης
2. το περιεχόμενο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
3. την εταιρική σχέση και την οργανωτική δομή της ΟΤΔ

Τα κριτήρια και η βαρύτητά τους θα καθορίζονται με λεπτομέρεια στη σχετική 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Η Αρμόδια Αρχή θα προβεί στη βαθμολόγηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
βάσει των πιο πάνω αναφερόμενων κριτηρίων. Η κατανομή των πιστώσεων που θα 
δοθούν στις ΟΤΔ, θα είναι ανάλογη της βαθμολογίας που θα λαμβάνει κάθε ΟΤΔ.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, εάν η Αρμόδια Αρχή 
αποφασίσει πως η συγκεκριμένη Ομάδα μπορεί να εγκριθεί ως ΟΤΔ, θα εκδίδει 
προκαταρτική έγκριση της στρατηγικής των ΟΤΔ με αντίστοιχη κατανομή 
πιστώσεων, η οποία θα κοινοποιηθεί στην ΟΤΔ. Η ΟΤΔ οφείλει να αναμορφώσει το 
πρόγραμμά της στο ύψος της εγκεκριμένης πίστωσης και σύμφωνα με τυχόν 
παρατηρήσεις της Αρμόδιας Αρχής. Μετά την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας 
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εκδίδεται βεβαίωση για την οριστική έγκριση του τοπικού προγράμματος και 
καλείται η ομάδα για υπογραφή σύμβασης στην οποία θα αποτυπωθούν λεπτομερώς 
οι υποχρεώσεις της, οι όροι και οι διαδικασίες εφαρμογής της στρατηγικής. Στη 
σχετική σύμβαση θα καθορίζονται επίσης οι ευθύνες για τα καθήκοντα διαχείρισης 
και ελέγχου της ΟΤΔ στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
Στις περιπτώσεις απόρριψης προτάσεων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης η Ομάδα 
θα ενημερώνεται εγγράφως για τους λόγους απόρριψης της αίτησης. Απόρριψη της 
αίτησης δεν αποκλείει το δικαίωμα της ομάδας πρωτοβουλίας να υποβάλει νέα 
αίτηση αναγνώρισης, σε τυχόν επόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Xρονοδιάγραμμα έγκρισης των Στρατηγικών Σχεδίων των ΟΤΔ
Οι υποψήφιες ΟΤΔ θα πρέπει να υποβάλουν προτάσεις ολοκληρωμένων 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος από την Αρμόδια Αρχή.
Ο πρώτος γύρος επιλογής όλων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με την 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων θα ολοκληρωθεί μέσα σε δύο χρόνια το αργότερο 
από την ημερομηνία της έγκρισης του Σύμφωνου της Εταιρικής Σχέσης. Υπάρχει 
επίσης η δυνατότητα επιλογής επιπρόσθετων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης μετά 
από εκείνη την ημερομηνία αλλά όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Στην πιο κάτω εικόνα παρουσιάζεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα έγρισης των 
Ομάδων Τοπικής Δράσης

table
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Justification for selection of geographical areas for local development strategy 
implementation whose population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of 
Regulation (EU) No 1303/2013
Ο πληθυσμός ο οποίος θα αντιστοιχεί σε κάθε εγκεκριμένη ΟΤΔ θα εμπίπτει μέσα 
στα πλαίσια του Κανονισμού.

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds 
as regards CLLD, including possible solution applied with regard to the use of the lead 
fund option, and any global complementarities between the ESI Funds in financing the 
preparatory support
Δεδομένου ότι οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ στο Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης εστιάζονται στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές που παρουσιάζουν 
αναπτυξιακά προβλήματα ενώ οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα "Θάλασσα" στις παράκτιες περιοχές με σημαντική αλιευτική 
δραστηριότητα, διαφαίνεται ότι οι περιοχές παρέμβασης σε μεγάλο βαθμό θα είναι 
διακριτές μεταξύ των δύο Προγραμμάτων. Στην περίπτωση που κάποιες περιοχές 
εμπίπτουν και στα δύο Προγράμματα, τότε θα υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία μεταξύ 
των αρμοδίων Διαχειριστικών Αρχών και των ειδικών Επιτροπών που θα 
δημιουργηθούν, ώστε να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια 
στην υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο, αυτό θα συσταθεί ειδική Επιτροπή για την Αξιολόγηση των 
Στρατηγικών των Τοπικής Ανάπτυξης στην οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι των 
Διαχειριστικών Αρχών των Ταμείων ΕΓΤΑΑ (δηλ. του Υπουργείου Γεωργίας. Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος) και ΕΤΘΑ (δηλ. της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης) καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων, 
οι οποίοι σχετίζονται με την τοπική ανάπτυξη. Η Επιτροπή θα αξιολογεί τις 
Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης και θα υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς την 
Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ. Η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ θα δίνει την τελική 
έγκριση τόσο για τις Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης όσο και των Ομάδων Τοπικής 
Δράσης.
Η κάθε ΟΤΔ είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της Στρατηγικής της μέσα από την 
επιλογή δράσεων, οι οποίες θα προάγουν τους στόχους της συγκεκριμένης 
στρατηγικής.
Συγκεκριμένα οι ΟΤΔ έχουν την ευθύνη κινητοποίησης του τοπικού δυναμικού, 
διάγνωσης των αναγκών της περιοχής, χάραξης της τοπικής στρατηγικής, θέσπισης 
κριτηρίων ένταξης πράξεων, δημοσιοποίησης προσκλήσεων, επιλογής πράξεων, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των Τοπικών Προγραμμάτων. Η Διαχειριστική 
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της επιλεξιμότητας των προς ένταξη πράξεων.
Επισημαίνεται ότι όπως σημειώθηκε και στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης δεν θα 
υπάρχει επικεφαλής Ταμείο.  
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Possibility or not of paying advances
Δεδομένου των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν τα τελευταία 
χρόνια, υπάρχει η δυνατότητα το Κράτος να καταβάλει προκαταβολές στις ΟΤΔ  για 
τις Δαπάνες Λειτουργία τους (Καθεστώς 19.4 του ΠΑΑ 2014 – 2020). Οι 
προκαταβολές θα δίνονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under 
LEADER, in particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection 
procedure and objective criteria for the selection of operations referred to in Article 
34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013
Α. Στα καθήκοντα των ΟΤΔ περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. η ικανότητας των τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να υλοποιούν 
δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των δυνατοτήτων τους για 
διαχείριση των έργων

2. ο καθορισμός μιας χωρίς διακρίσεις διαφανούς διαδικασίας και 
αντικειμενικών κριτηρίων ως προς την επιλογή των δράσεων, βάσει των 
οποίων θα αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων, θα διασφαλίζεται ότι 
τουλάχιστον το 50% των ψήφων στις αποφάσεις επιλογής προέρχεται από 
εταίρους εκτός του δημόσιου τομέα και θα επιτρέπεται η επιλογή με γραπτή 
διαδικασία

3. η συνοχή της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης μέσω της πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων κατά την επιλογή των δράσεων και η ιεράρχηση τους βάσει της 
συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων των στρατηγικών

4. η προετοιμασία και δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ή μια 
τρέχουσα διαδικασία υποβολής προτάσεων έργων συμπεριλαμβανομένου του 
καθορισμού των κριτηρίων επιλογής

5. η παραλαβή και αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης
6. η επιλογή δράσεων και ο καθορισμός του ποσού της υποστήριξης
7. η τελική έγκριση των προς χρηματοδότηση δράσεων, μετά την τελική 

επαλήθευση της επιλεξιμότητας, η οποία πραγματοποιείται από την 
Διαχειριστική Αρχή.

8. η ενημέρωση των αιτητών για την έγκριση/απόρριψη της αίτησής τους
9. η παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης, των 

χρηματοδοτούμενων δράσεων και της εκτέλεσης ειδικών δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης που συνδέονται με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης. Προς το 
σκοπό αυτό οι ΟΤΔ θα συντάσσουν Εκθέσεις Προόδου στις οποίες θα 
αναφέρεται η επίτευξη των στόχων τους για την τοπική στρατηγική, και η 
επίτευξη της προστιθέμενης αξίας μέσω του Μέτρου LEADER, σύμφωνα με τη 
σχετική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την επιλογή των ΟΤΔ. Οι υπό αναφορά 
Εκθέσεις Προόδου θα εξετάζονται από την Διαχειριστική Αρχή.

10.η αποστολή των παραστατικών πληρωμής προς την Διαχειριστική Αρχή και 
στη συνέχεια στον ΚΟΑΠ για τη διενέργεια των πληρωμών.
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Η ΟΤΔ μπορεί επίσης να είναι δικαιούχος και να εφαρμόζει δράσεις σύμφωνα με τη 
στρατηγική τοπικής ανάπτυξης
Β. Τα καθήκοντα της Αρμόδιας Αρχής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. επιλογή των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης
2. τον έλεγχο των ΟΤΔ όσον αφορά την εκ μέρους τους τήρηση των 

προϋποθέσεων έγκρισης και λειτουργίας τους καθώς και την πορεία 
υλοποίησης των στρατηγικών τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι 
όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω καθώς και 
οι διαδικασίες υλοποίησης των δράσεων, δεν τηρούνται, η Αρμόδια Αρχή 
επιβάλλει κυρώσεις και αποφασίζει, εφόσον είναι αναγκαίο, την ανάκληση 
της αναγνώρισης της ΟΤΔ.

3. την επιλογή και έγκριση συγκεκριμένων έργων συνεργασίας, τα οποία δεν 
προβλέπονται στις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης των ΟΤΔ. Σχετικά η 
Αρμόδια Αρχή θα δημοσιεύσει τις διαδικασίες επιλογής των έργων και οι ΟΤΔ 
θα μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματα τους στη Αρμόδια Αρχή καθ’ όλη τη 
διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.

4. την τελική επαλήθευση της επιλεξιμότητας πριν από την έγκριση των προς 
χρηματοδότηση πράξεων, αφού επιλεγούν από τις ΟΤΔ. Η τελική έγκριση θα 
δίνεται από τις ΟΤΔ.

5. τη διενέργεια πρόσθετων διοικητικών επαληθεύσεων και το δευτερογενή 
έλεγχο του φυσικού αντικειμένου του έργου με την  παραλαβή των 
παραστατικών από τις ΟΤΔ. Ακολούθως, θα ενημερώνει σχετικά τον Κυπριακό 
Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.

Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να αναθέσει την αρμοδιότητά της αυτή σε άλλο φορέα 
διατηρώντας την πλήρη ευθύνη για την αποδοτικότητα και την αρτιότητα 
διαχείρισης και εκτέλεσης των καθηκόντων της.
Γ. Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ):
Τα καθήκοντα του ΚΟΑΠ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. την επαλήθευση και επιβεβαίωση της ορθότητας των δαπανών των 
δικαιούχων

2. την καταβολή της χορηγίας.

Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with 
operations supported under other rural development measures especially as regards: 
investments in non-agricultural activities and business start-up aid under Article 19 of 
Regulation (EU) No 1305/2013; investments under Article 20 of Regulation (EU) No 
1305/2013; and co-operation under Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013, in 
particular implementation of local development strategies by public-private partnerships
Μηχανισμός συντονισμού και συμπληρωματικότητα με το Άρθρο 14 
Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στις αγροτικές 
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περιοχές όσον αφορά τους κατοίκους οι οποίοι μετακινούνται σε αστικές περιοχές 
αναζητώντας ευκαιρίες επανακατάρτισης, οι ΟΤΔ καλούνται να κινητοποιήσουν τον 
τοπικό τους πληθυσμό για ενασχόληση σε διαφοροποιημένες γεωργικές 
δραστηριότητες.
Οι ΟΤΔ μέσω της Στρατηγικής τους, είναι σε θέση να γνωρίζουν τόσο τις 
δυνατότητες όσο και τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης τους και να εντοπίσουν 
θέματα τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν σε εκπαιδεύσεις, κύκλους 
μαθημάτων, σεμινάρια κ.τ.λ, παρέχοντας προς τον τοπικό πληθυσμό ίσες ευκαιρίες 
αξιοποίησης τους. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο περαιτέρω εδαφικός 
αποκλεισμός των μειονεκτικών περιοχών.
Μέσω του Μέτρου Leader και συγκεκριμένα βάσει του άρθρου 14, πρόκειται να 
χρηματοδοτηθούν δράσεις εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης 
δεξιοτήτων, δράσεις επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης για μη γεωργικές 
δραστηριότητες. Ανάλογες δράσεις θα εφαρμοστούν και μέσα από το οριζόντιο 
άρθρο 14 «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» με τη διαφορά ότι τα 
θέματα θα αφορούν γεωργικές δραστηριότητες.
Επομένως, υπάρχει σαφής διαχωρισμός των παρεμβάσεων των δύο Μέτρων και για 
αυτό δεν απαιτείται η δημιουργία περαιτέρω μηχανισμών συντονισμού. Τέλος, τα 
δύο Μέτρα καλύπτουν διαφορετικές πτυχές των εκπαιδευτικών αναγκών του 
αγροτικού πληθυσμού και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η μεταξύ τους 
συμπληρωματικότητα.
Μηχανισμός συντονισμού και συμπληρωματικότητα με το Άρθρο 19
Το αγροτουριστικό πακέτο μπορεί να εμπλουτισθεί με ποικίλες δραστηριότητες, οι 
οποίες θα επιλεγούν από τις ΟΤΔ μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου. Θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι οι μικροεπιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στις 
αγροτικές περιοχές καθώς και μέλη του γεωργικού νοικοκυριού, μπορούν να 
διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη διατήρηση και σταθερότητα της κοινωνικής και 
οικονομικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
ενθάρρυνση της παραμονής.
Στο πλαίσιο αυτό οι ΟΤΔ καλούνται να ενθαρρύνουν τον τοπικό πληθυσμό να 
διαφοροποιήσει τις δραστηριότητες του προς μη γεωργικές δραστηριότητες 
δίνοντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στο φάσμα των δράσεων που 
αφορούν στην ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και 
ενισχύονται από τις πρόνοιες του άρθρου 19. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις οι οποίες 
σχετίζονται με τον τουρισμό της υπαίθρου / αγροτουρισμό, όπως η ίδρυση 
καταστημάτων λιανικής πώλησης, επισκέψιμων αγροκτημάτων κ.α αναμένεται να 
συμβάλουν στην αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της έλλειψης θέσεων εργασίας 
στις απομακρυσμένες και ορεινές αγροτικές περιοχές οι οποίες έχουν εγκαταληφθεί.
Στα πλαίσια της εφαρμογής του οριζόντιου Μέτρου για το άρθρο 19, θα γίνει χρήση 
μόνο της δυνατότητας πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών.
Όπως διαφαίνεται από την πιο πάνω ανάλυση, οι δράσεις οι οποίες 
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χρηματοδοτούνται μέσω του άρθρου 19, θα μπορούν να δημιουργήσουν 
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις συνδυάζοντας δράσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται 
μέσω του Άρθρου 20. Η συνέργεια η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο άρθρων, θα 
συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές καθώς και 
την εξασφάλιση συνεχούς τουρισμού στην ύπαιθρο.
Μηχανισμός συντονισμού και συμπληρωματικότητα με το Άρθρο 20
Η αποψίλωση του πληθυσμού στις περιοχές της υπαίθρου είναι ένα από τα σοβαρά 
προβλήματα των περιοχών αυτών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους 
των ΟΤΔ είναι η παραμονή των κατοίκων στην ύπαιθρο και η εξασφάλιση 
αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τον αγροτικό πληθυσμό, οι ΟΤΔ μέσω του 
Μέτρου LEADER θα μπορούν να ενισχύσουν την περιοχή παρέμβασής τους μέσω 
έργων τα οποία αφορούν βασικές υπηρεσίες και μέσω της ανάπλασης χωριών σε 
αγροτικές περιοχές.
Τα έργα τα οποία θα χρηματοδοτούνται μέσω του Μέτρου Leader θα αφορούν 
δημόσια έργα χαμηλού προϋπολογισμού (με ύψος ενίσχυσης μέχρι € 200.000) , τα 
οποία θα δίνουν προστιθέμενη αξία στην περιοχή.
Αντίθετα στο άρθρο 20 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές 
περιοχές», τα έργα τα οποία θα χρηματοδοτούνται, θα αφορούν δημόσια έργα 
μεγάλης κλίμακας (με ύψος ενίσχυσης μεγαλύτερο των €200.000).  Για το λόγο αυτό 
δικαιούχοι του εν λόγω άρθρου είναι οι Επαρχιακές Διοικήσεις, οι οποίες είναι σε 
θέση να πραγματοποιήσουν αυτού του είδους τα έργα, τα οποία απαιτούν υψηλή 
τεχνογνωσία και στρατηγικό σχεδιασμό.
Λαμβάνοντας υπόψη  το συνολικό ύψος επένδυσης , εξασφαλίζεται ο διαχωρισμός 
των δύο μέτρων και ως εκ τούτου δεν απαιτείται καθορισμός περαιτέρω 
μηχανισμών συντονισμού. Εντούτοις, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τη 
Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ 
έργων δημοσίου συμφέροντος, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω του Μέτρου Leader 
και αντίστοιχων έργων, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω του άρθρου 20.
Μηχανισμός συντονισμού και συμπληρωματικότητα με το Άρθρο 35 
Μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου οι ΟΤΔ, μπορούν να εξετάσουν τις αδυναμίες και τα 
πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση 
προβλημάτων και την προβολή των δυνατοτήτων που παρουσιάζουν οι αγροτικές 
περιοχές.
Οι μορφές συνεργασίας οι οποίες θα χρηματοδοτούνται μέσω του οριζόντιου 
Μέτρου, θα αφορούν θέματα έρευνας, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, τοπικές 
αγορές, κ.ά, σε αντίθεση με τις μορφές συνεργασίας και οι οποίες θα 
χρηματοδοτούνται μέσω του Μέτρου LEADER και θα αφορούν άλλα είδη συνεργασίας 
όπως ο εθελοντισμός, ο αγροτουρισμός, το περιβάλλον, κ.ά.
Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων του ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 
και τη βιωσιμότητα της γεωργίας καθώς και οι δράσεις έρευνας, οι οποίες επίσης 
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προνοούνται στο άρθρο 35 του Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013, θα χρηματοδοτηθούν από 
το οριζόντιο Μέτρο. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται ο διαχωρισμός μεταξύ 
των δράσεων συνεργασίας των δύο Μέτρων. Συνεπώς θα ληφθούν οι απαραίτητες 
ενέργειες από τη Διαχειριστική Αρχή ούτως ώστε να γίνονται διασταυρούμενοι 
έλεγχοι των προτεινόμενων δράσεων από τα αρχικά στάδια, και να διασφαλιστεί η 
συμπληρωματικότητα των δράσεων στα δύο Μέτρα.
Οι ΟΤΔ μπορούν να συμμετέχουν στο οριζόντιο μέτρο της Συνεργασίας ως μέλη των 
συνεργαζόμενων Ομάδων, ενώ κατά την εφαρμογή του Leader οι ΟΤΔ θα έχουν ρόλο 
Μονάδας Εφαρμογής και όχι Δικαιούχου.

8.2.14.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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9. EVALUATION PLAN

9.1. Objectives and purpose

A statement of the objectives and purpose of the evaluation plan, based on ensuring that 
sufficient and appropriate evaluation activities are undertaken, in particular to provide 
information needed for programme steering, for the annual implementation reports in 
2017 and 2019 and the ex-post evaluation, and to ensure that data needed for RDP 
evaluation are available.
Στόχος του Σχεδίου Αξιολόγησης είναι να διασφαλίσει ότι θα υλοποιηθούν επαρκείς 
και κατάλληλες δραστηριότητες αξιολόγησης, κατά την περίοδο υλοποίησης του 
ΠΑΑ, κατοχυρώνοντας παράλληλα ότι όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την 
αξιολόγηση του είναι διαθέσιμα.
Ειδικότερα με το παρόν Σχέδιο Αξιολόγησης επιδιώκεται ο προγραμματισμός 
δραστηριοτήτων και εργασιών αξιολόγησης κατά την υλοποίηση του ΠΑΑ, οι οποίες 
θα παρέχουν έγκαιρη πληροφόρηση και ενημέρωση προς τους άμεσα 
ενδιαφερόμενους και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό θα 
παρέχονται αφενός πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες για την όσο πιο 
αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος και αφετέρου διαθέσιμα και 
αξιόπιστα στοιχεία τόσο για τις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης των ετών 2017 και 
2019 όσο και για την εκ των υστέρων αξιολόγηση.
Παράλληλα, ο πολυετής προγραμματισμός των εργασιών και δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης και η διασύνδεσή τους με τις ανάγκες πληροφόρησης της 
Διαχειριστικής Αρχής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων φορέων αξιολόγησης, η 
οργάνωση στοχευμένων δραστηριοτήτων παρακολούθησης και αξιολόγησης ως 
προς τις ανάγκες του ΠΑΑ, η εξειδίκευση θεματικών προτεραιοτήτων και μεθόδων 
αξιολόγησης αναμένεται ότι θα ενισχύσουν τη διαφάνεια σε θέματα αξιολόγησης και 
τη λογοδοσία σε θέματα υλοποίησης. Όλα τα πιο πάνω θα οδηγήσουν παράλληλα σε 
μία κοινή κατανόηση των αποτελεσμάτων της πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη 
εκ μέρους όλων των φορέων που συμμετέχουν στον προγραμματισμό, τη διαχείριση, 
την εφαρμογή και την αξιολόγηση του ΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων 
του ΠΑΑ και του ευρύτερου κοινού.

9.2. Governance and coordination

Brief description of the monitoring and evaluation arrangements for the RDP, identifying 
the main bodies involved and their responsibilities. Explanation of how evaluation 
activities are linked with RDP implementation in terms of content and timing.
Όσον αφόρα στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του ΠΑΑ, η 
Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια για το συνολικότερο συντονισμό των εργασιών της 
αξιολόγησης, το σχεδιασμό, την ανάθεση και την παραλαβή των 
προγραμματισμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, καθώς και για κάθε άλλη 
απαραίτητη ενέργεια ενημέρωσης του Οργανισμού Πληρωμών, της Επιτροπής 
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Παρακολούθησης και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου. Για τις δραστηριότητες 
διάχυσης  δημοσιότητας των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης η Διαχειριστική Αρχή 
συνεργάζεται με το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 
Ειδικότερα, η Διαχειριστική Αρχή, όπως προαναφέρθηκε, είναι υπεύθυνη για την 
κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης και την εξασφάλιση συμβατότητάς του με το 
σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Η Διαχειριστική Αρχή προετοιμάζει και οργανώνει αξιολογήσεις και σχετικές 
δραστηριότητες με βάση το Σχέδιο Αξιολόγησης. Ειδικότερα, μεριμνά για την 
αποτίμηση της συνεισφοράς του ΠΑΑ στους στόχους των προτεραιοτήτων της 
Ένωσης, συνεισφέρει στις απαιτήσεις που προβλέπονται για τις Ετήσιες Εκθέσεις 
των ετών 2017 και 2019, καθώς και για την εκ των υστέρων αξιολόγηση, 
διασφαλίζει ότι οι εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις είναι 
σύμφωνες με το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης και ότι η εκ των 
υστέρων αξιολόγηση εκπονείται έγκαιρα.
Παράλληλα, έχει την υποχρέωση αποστολής των αξιολογήσεων στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και την ευθύνη δημοσιοποίησής τους.
Ως προς τα θέματα παρακολούθησης, η Διαχειριστική Αρχή παρέχει στατιστικά 
στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί, 
καταρτίζει τις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης, εξασφαλίζει την ποιότητα υλοποίησης 
του ΠΑΑ μέσω ενός συστήματος δεικτών και παρέχει στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης κάθε απαραίτητη πληροφορία για την παρακολούθηση της 
πορείας προόδου του ΠΑΑ.
Επιπλέον, η Διαχειριστική Αρχή θα βρίσκεται σε συνεχή και άμεση συνεργασία και 
επικοινωνία αφενός με τους αξιολογητές και αφετέρου με τους φορείς παροχής 
στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται για κάθε Μέτρο του ΠΑΑ. Ειδικότερα, η 
Διαχειριστική Αρχή θα προβεί άμεσα στην καταγραφή των αναγκών και των 
απαιτούμενων στατιστικών στοιχείων για την αξιολόγηση προκειμένου να γίνουν οι 
σχετικές προσαρμογές στο σύστημα παρακολούθησης ώστε τα απαιτούμενα 
στοιχεία να συγκεντρώνονται έγκαιρα.  Η Διαχειριστική Αρχή υπογράφει μνημόνιο 
συνεργασίας με το σύνολο των φορέων που συγκεντρώνoυν στατιστικα στοιχεία και 
δεδομένα που σχετίζονται με  τους τομείς παρέμβασης του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης  
 
Ο Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών συνεργάζεται στενά με τη Διαχειριστική Αρχή 
παρέχοντας της, πλήθος στοιχείων που αφορούν τις αιτήσεις των δικαιούχων, τα 
έργα που συγχρηματοδοτούνται, τις πληρωμές και τους ελέγχους για τον Πυλώνα ΙΙ. 
Ο Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών έχει την ευθύνη της ετοιμασίας του 
Ολοκληρωμένου Λογισμικού Συστήματος για παρακολούθηση του ΠΑΑ και διατηρεί 
βάση δεδομένων με όλα τα στοιχεία για τα εγκεκριμένα έργα και δράσεις καθώς και 
για τις δεσμεύσεις και τις υλοποιηθήσες πληρωμές. Παράλληλα, η συνεργασία με 
τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών είναι απαραίτητη και για θέματα συντονισμού 
εργασιών αξιολόγησης που αφορούν στους δύο Πυλώνες της ΚΑΠ. Παραλληλα μέσω 
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του Ολκληρωμένου Συστήματος η άλλου λογισμικού συστήματος που διαθέτει η 
Διαχειριστική Αρχή συγκεντρώνονται  τα απαραίτητα δεδομένα από τους 
διακιούχους με βαση την πορεία εξέλιξης των έργων του ςγι ατον υπολογισμό των 
δεικτών αποτελεσμάτων
Σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της αξιολόγησης διαδραματίζει η δημιουργία 
Ομάδας Καθοδήγησης για την Αξιολόγηση, στην οποία θα συμμετέχουν στελέχη της 
Διαχειριστικής Αρχής, εκπρόσωποι της Αρχής Πληρωμής, του Εθνικού Αγροτικού 
Δικτύου, εκπρόσωποι άλλων Ταμείων καθώς και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και 
ερευνητικής κοινότητας.Σε περιπτώσεις που θα κρίνεται απαραίτητο θα ζητήται η 
συμμετόχη στην εν λόγω Ομάδα άλλων σχετικών φορέων ανάλογα με το θέμα που θα 
διερευνάται. Η ομάδα αυτή έχει την ευθύνη της διευρεύνησης εξιδικευμένων θέματων 
που προκύπτουν, να αναδικνύει νέες ανάγκες αξιολόγησης ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης του ΠΑΑ καθώς και να υποστηριζει συνολικότερα τις διαδικασίες 
αξιολόγησης και να εξασφαλιζει  τη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. 
Την ευθύνη για την σύσταση της Ομάδας Καθοδήσης θα την έχει η Διαχειριστική 
Αρχή η οποία θα προεδρεύει και την Ομάδα. Οι λειτουργοί της Διαχειριστικής Αρχής 
θα αποφασίζουν τα θέματα που θα συζητηθούν στις συναντήσεις και καλει τα μέλη. 
Η ομάδα καθοδήγησης συνεργάζεται και με το Ευρωπαικό Δίκτυο Αξιολόγησης και 
μεριμνα γι ατην μεταφορα βέλτιστων πρακτικών αλλα και για την ιεράρχηση των 
αναγκών για επιμόρφωση  του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής του 
Οργανισμού Πληρωμών αλλά και των φορέων Εφαρμογής
Παράλληλα, με τη λειτουργία της Ομάδας Καθοδήγησης για την Αξιολόγηση κρίνεται 
απαραίτητη η δημιουργία Τεχνικών Ομάδων Εργασίας ανά θεματικές προτεραιότητες 
(ενδεικτικά για θέματα καινοτομίας, συνεργασίας, κλιματικής αλλαγής, LEADER), οι 
οποίες θα επιφορτισθούν κυρίως με τεχνικά θέματα που αφορούν στην εκτίμηση 
των αναγκών σε στατιστικά στοιχεία καθώς και σε θέματα έγκαιρης συγκέντρωσης 
των απαιτούμενων στοιχείων. Η σύνθεση των Τεχνικών Ομάδων Εργασίας θα 
καθορίζεται κάθε φορά ανάλογα με τις συγκεκριμένες εργασίες που τους 
ανατίθενται. Και κατα βάση σε αυτήν θα μετέχουν  στελέχη της Στατιστικής Αρχής 
αλλα και του καθε εντεταλμένου από την νομοθεσία Δημόσιου φορέα για την 
συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων αλλά και οι εξωτερικοί 
αξιολογητές  Υπεύθυνη για τη σύσταση των Τεχνικών Ομάδων είναι η Διαχειριστική 
Αρχή.
 
Ιδιαίτερα σημαντικός στην αξιολόγηση είναι ο ρόλος του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου όσον 
αφορά την διαδοση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
Τέλος στην διαδικασία της αξιολόγησης συμμετέχει και η Επιτροπή Παρακολούθησης η 
οποία έχει την ευθύνη της έγκρισης της Ετήσιας Έκθεσης πριν να αποσταλεί στην Ε.Ε 
καθώς και παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος και διατυπώνει τυχόν 
σχόλια και συστάσεις.
Η Διαχειριστική Αρχή ορίζει τις αρμοδιότητες που εμπίπτουν σε κάθε φορέα σχετικά 
με την αξιολόγηση και εχει την ευθύνη να ελέγχει ότι όλες οι διαδικασίες 
προχωρούν. Οι  αρμοδιότητες θα οριστούν από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
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Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και θα συμπεριληφθούν στις υποχρεώσεις του κάθε 
οργανισμού.
Τα θέματα που θα πρέπει να εξετάζονται σε μελέτες αξιολόγησης θα ορίζονται από 
την ΔΑΠΑΑ πού όπως αναφέρεται πιο πάνω έχει την συνολική ευθύνη για την 
αξιολόγηση. Για το σκοπό αυτό ειδική μονάδα θα συσταθεί στην ΔΑΠΑΑ που θα 
πρέπει να εξετάζει κατά πόσο εργάζονται οι φορείς προς την σωστή κατεύθυνση 
και να διασφαλίζει ότι όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα.
Με την έγγριση του Προγράμματος θα ξεκινήσει η ετοιμασία του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου με την υποβολή της αίτησης θα 
εξάγονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ειδικό μηχανογραφικό σύστημα για την 
αξιολόγηση και την παρακούθηση.

9.3. Evaluation topics and activities

Indicative description of evaluation topics and activities anticipated, including, but not 
limited to, fulfilment of evaluation requirements provided for in Regulation (EU) No 
1303/2013 and Regulation (EU) No 1305/2013. It shall cover: (a) activities needed to 
evaluate the contribution of each RDP Union priority as referred to in Article 5 of 
Regulation (EU) No 1305/2013 to the rural development objectives laid down in Article 4 
of that Regulation, assessment of result and impact indicator values, analysis of net 
effects, thematic issues, including sub-programmes, cross-cutting issues, national rural 
network, contribution of CLLD strategies; (b) planned support for evaluation at LAG level; 
(c) programme specific elements such as work needed to develop methodologies or to 
address specific policy areas.
Η Διαχειριστική Αρχή λαμβανοντας υπόψη και τις προτασεις των  φορέων 
 εφαρμογής Μέτρων του ΠΑΑ, θα προχωρήσουν στην εκπόνηση μίας σειράς 
αξιολογήσεων προκειμένου να αποτιμηθεί η συνεισφορά του ΠΑΑ στις 
προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και να αξιολογηθούν 
επαρκώς η συνάφεια, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και οι επιπτώσεις 
του Προγράμματος.
Ειδικότερα, τα βασικότερα θέματα αξιολόγησης για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020 είναι:

• τα αποτελέσματα/ επιπτώσεις του ΠΑΑ για κάθε περιοχή εστίασης ως προς 
την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας.

• τα αποτελέσματα/ επιπτώσεις του ΠΑΑ για κάθε περιοχή εστίασης ως προς 
τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης.

• τα αποτελέσματα/ επιπτώσεις του ΠΑΑ για κάθε περιοχή εστίασης ως προς 
τα περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά (βιοποικιλότητα, ποιότητα νερού, κλιματική 
αλλαγή, περιοχές υψηλής προστιθέμενης αξίας κλπ.).

• τα αποτελέσματα/ επιπτώσεις του ΠΑΑ για ομάδα μέτρων ως προς την τοπική 
ανάπτυξη (ανάπτυξη χωριών, τοπική οικονομική ανάπτυξη και 
διαφοροποίηση, ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη, LEADER, CLLD, κλπ.).



795

• η επίδραση του ΠΑΑ στους εγκάρσιους στόχους της αγροτικής ανάπτυξης 
όπως το περιβάλλον, η μείωση και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η 
καινοτομία.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΠΑΑ, η ανωτέρω θεματολογία ενδέχεται να 
εμπλουτισθεί είτε επειδή θα προκύψουν εξειδικευμένες ανάγκες αξιολόγησης σε 
σχέση με τα συγκεκριμένα θέματα είτε επειδή θα υπάρξουν αλλαγές στη λογική της 
παρέμβασης και στους πόρους που διατίθενται. Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια 
Μονάδα  της Διαχειριστικής Αρχής, με τη συνδρομή της Ομάδας Καθοδήγησης για την 
Αξιολόγηση και εξωτερικού εμπειρογνώμονα, θα εξειδικεύσει τις ανάγκες και τη 
θεματολογία των αξιολογήσεων.
Κατ΄αντιστοιχία, οι εργασίες αξιολόγησης που πρέπει να αναληφθούν σε σχέση με 
το ΠΑΑ συνοψίζονται στα ακόλουθα:

• παρατήρηση των αναπτυξιακών τάσεων, της ανάλυσης του πλαισίου και των 
αλλαγών του πλαισίου στο οποίο παρεμβαίνει το πρόγραμμα σε σχέση με τις 
τιμές βάσης.

• εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και των επιπτώσεων 
του ΠΑΑ καθώς και της συνεισφοράς του στους στόχους της ΚΑΠ, η οποία θα 
περιλαμβάνει την ανάλυση των καθαρών αποτελεσμάτων του ΠΑΑ σε σχέση με 
τις αλλαγές που παρατηρούνται στη συγκεκριμένη κατάσταση και θα 
βασίζεται στους δείκτες αποτελέσματος.

• εκτίμηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος και της συνεισφοράς τους 
στις περιοχές εστίασης των προτεραιοτήτων για την Αγροτική Ανάπτυξη 
καθώς και στην εκτίμηση πολλαπλών αποτελεσμάτων και συνεργειών και 
ανάλυση των συμπληρωματικών δεικτών αποτελέσματος.

• παρακολούθηση της προόδου του ΠΑΑ σε σχέση με τους δείκτες στόχου και 
εκροών.

• εκτίμηση της προόδου και των επιτευγμάτων σε εξειδικευμένα θέματα 
αξιολόγησης όπως το εθνικό Αγροτικό Δίκτυο.

• εκτίμηση της προόδου που έχει επιτευχθεί προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στη χρήση του ΕΓΤΑΑ για τη στήριξη της χωρικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές μέσω των τοπικών αναπτυξιακών 
στρατηγικών του Leader και εφόσον υφίστανται των πολυταμειακών CLLD.

• Εκτίμηση της συνεισφοράς του ΠΑΑ στους εγκάρσιους στόχους της αγροτικής 
ανάπτυξης όπως η καινοτομία, το περιβάλλον και η μείωση και προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή.

• Εκτίμηση της συνεισφοράς του ΠΑΑ στην Στρατηγική 2020 για μια έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμό ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης και της 
συνεισφοράς του ΠΑΑ στους βασικούς στόχους.

• Εκτίμηση της χρήσης των πόρων της τεχνικής βοήθειας.
Για την καλύτερη προετοιμασία των ανωτέρω εργασιών, η Διαχειριστική Αρχή με τη 
συνδρομή της Ομάδας Καθοδήγησης για την Αξιολόγηση και εξωτερικού 
εμπειρογνώμονα θα προχωρήσει άμεσα με την έγκριση του Προγράμματος στις 
ακόλουθες ενέργειες:

• επισκόπηση και εξέταση των κοινών ερωτημάτων αξιολόγησης 
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(συμπεριλαμβανομένης και της διασύνδεσής τους με τους δείκτες).
• ανάπτυξη και επεξεργασία πέραν των κοινών ερωτημάτων και ερωτημάτων 

αξιολόγησης, σε περίπτωση που έχουν τεθεί ειδικοί για το ΠΑΑ στόχοι και 
διασύνδεσή τους με τη λογική της παρέμβασης, τους προτεινόμενους δείκτες, 
και τα κριτήρια.

• προετοιμασία Τεχνικών Δελτίων για τους ειδικούς δείκτες του ΠΑΑ.
• εντοπισμό συμπληρωματικών τύπων απαιτούμενων στοιχείων που πρέπει να 

συγκεντρωθούν και προσδιορισμό των σχετικών πηγών.
• επισκόπηση των πιθανών προσεγγίσεων για την εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων.
• συνεργασία και συμφωνία με τους παρόχους των στατιστικών στοιχείων ως 

προς τη διαθεσιμότητα και την επικαιροποίησή τους.
• αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και αδυναμιών στη συγκέντρωση 

συγκεκριμένων στοιχείων που έχουν ήδη εντοπισθεί κατά τη διαδικασία του 
προγραμματισμού

• Προετοιμασία των Τεχνικών Προδιαγραφών για τις μελέτες αξιολόγησης που 
θα ανατεθούν και προετοιμασία αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΠΑΑ και ανάλογα με την πρόοδο του 
Προγράμματος και κατ’ επέκταση τις ανάγκες αξιολόγησης που θα προκύψουν, θα 
εκπονηθούν ad hoc μελέτες αξιολόγησης και σε κάθε περίπτωση το τελευταίο 
εξάμηνο πριν την επίσημη υπόβολή των ετήσιων εκθέσεων του 2017 και του 2019 
για τον ασφαλή υπολογισμό των δεικτών ενώ κατα περίπτωση μπορεί ν 
αυλοποιούνται και θεματικές αξιολογήσεις   προκειμένου να διερευνηθούν 
ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται είτε με τη φύση των παρεμβάσεων και τον 
τρόπο υλοποίησής τους, είτε με τους μηχανισμούς εφαρμογής και τα σχετικά 
αποτελέσματα, είτε με θέματα συγκέντρωσης και αξιοπιστίας στοιχείων. Σε κάθε 
περίπτωση, η εκπόνηση των μελετών θα ανταποκρίνεται στην εκπλήρωση των 
κοινοτικών απαιτήσεων, θα συνδέεται με συγκεκριμένες ανάγκες του ΠΑΑ και θα 
συνεισφέρει στην ανάπτυξη μεθοδολογιών, κατάλληλων για την αξιολόγηση 
συγκεκριμένων προτεραιοτήτων του Προγράμματος.
Επιπλέον η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο θα 
διοργανώσει μία σειρά εργαστηρίων ώστε να παρέχει στήριξη στις Ομάδες Τοπικής 
Δράσης σε θέματα αξιολόγησης τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών και 
συμμετοχικών μεθόδων αξιολόγησης.
Αυξημένη βαρύτητα θα δοθεί στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων της γεωργικής δραστηριότητας στην κλιματική αλλαγή, που αποτελεί 
μια νέα διάσταση για το ΠΑΑ λόγω της αυξημένης συμβολής των σχετικών Μέτρων.

9.4. Data and information

Brief description of the system to record, maintain, manage and report statistical 
information on RDP implementation and provision of monitoring data for evaluation. 
Identification of data sources to be used, data gaps, potential institutional issues related 



797

to data provision, and proposed solutions. This section should demonstrate that 
appropriate data management systems will be operational in due time.
Για τις ανάγκες παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης των 
παρεμβάσεων του ΠΑΑ, η Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια να διασφαλίζει τη 
λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος για την καταγραφή, τήρηση, διαχείριση 
και υποβολή στατιστικών στοιχείων για το πρόγραμμα και την εφαρμογή στοιχείων 
που απαιτούνται για την παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τους 
καθορισμένους στόχους και προτεραιότητες.
Την ευθύνη για την ετοιμασία του πληροφοριακού συστήματος την έχει ο 
Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών.
Για τις ανάγκες της νέας προγραμματικής περιόδου, απαιτείται η προσαρμογή του 
υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος στα νέα δεδομένα προγραμματισμού 
καθώς και στις νέες απαιτήσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης . Ειδικότερα, 
απαιτείται:

• η αρχική εκτίμηση των διαθέσιμων στοιχείων και πιθανές ελλείψεις.
• η καταγραφή των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις των 

δικαιούχων/Μέτρο και η πιθανή διασύνδεσή τους με το συνολικότερο σύστημα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

• η οργάνωση της συγκέντρωσης αυτών των στοιχείων κατά τρόπο ώστε να 
διευκολύνει τις ανάγκες κατάρτισης των απαιτούμενων Εκθέσεων, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του χρονοδιαγράμματος.

• η καταγραφή των πηγών των στοιχείων: σύστημα παρακολούθησης, στοιχεία 
από έρευνες πεδίου, στοιχεία από εξωτερικούς φορείς (αξιολογητές, 
Διαχειριστική Αρχή, Οργανισμό Πληρωμών κλπ.), Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής 
Πληροφόρησης (FADN/Farm Accountancy Data Network) κλπ. Ιδιαίτερα για τα 
δεδομένα του δικτύου FADN, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια επίλυσης 
των προβλημάτων διαθεσιμότητάς τους για τους σκοπούς της αξιολόγησης. 
Θα αξιοποιηθεί η τεχνική βοήθεια για τη στατιστική επεξεργασία τους και την 
από κοινού επεξεργασία με τα δεδομένα του Οργανισμού Πληρωμών, μέσω της 
ανάπτυξης Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος .

• η εναρμόνιση των διαθέσιμων στοιχείων με τα απαιτούμενα στοιχεία 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

• η διασφάλιση της ποιότητας μέσω της δημιουργίας Ομάδων Ελέγχου 
Ποιότητας.

• ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να εξασφαλιστεί η 
αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στις 
αξιολογήσεις.

Με την καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων που απατούνται απο εξωτερικούς 
φορείς (π.χ. FADN) θα σταλούν επιστολές απο την Διαχειριστική Αρχή προς όλους 
τους αρμόδιους φορείς στην οποία θα καταγράφονται τα στοιχεία που θα πρέπει να 
αποστέλονται στην Διαχειριστική Αρχή καθώς και η συχνότητα αποστολής τους. Με 
αυτό το τρόπο θα δημιουργηθεί σύστημα συλλογής στοιχείων απο εξωτερικούς 
φορείς.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της on-going αξιολόγησης του ΠΑΑ 2007-2013 και όσον 
αφορά τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τους δείκτες του Προγράμματος, 
εντοπίσθηκαν ενδεικτικά τα ακόλουθα ζητήματα:

• η αναγκαιότητα ορισμού μίας κρατικής υπηρεσίας ως συντονιστή για τη 
συγκέντρωση των  απαιτούμενων δεδομένων και στοιχείων που αφορούν την  
κατάσταση του περιβάλλοντος της Κύπρου και τη δημιουργία εθνικών βάσεων 
δεδομένων, αναφορικά με τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα του εδάφους, την 
ποιότητα των υδάτων, την ποιότητα του αέρα και την κλιματική αλλαγή. Σε 
συνέχεια των εν λόγω συστάσεων, το Τμήμα Περιβάλλοντος ορίσθηκε ως η 
αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση του συνόλου των υφιστάμενων 
στατιστικών στοιχείων που αφορούν την κατάσταση του Περιβάλλοντος.

Ωστόσο, παρατηρούνται ελλείψεις που υπάρχουν σε θέματα ποιότητας εδάφους και 
σε θέματα βιοποικιλότητας.

• η εξειδίκευση και η στοχοθέτηση του Προγράμματος σε όρους δεικτών πρέπει 
να αντανακλάται στο επίπεδο των αιτήσεων που υποβάλλονται για ένταξη 
αλλά και στα κριτήρια ένταξης των πράξεων. Για παράδειγμα, για το Μέτρο 
που αφορά τη βελτίωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, απαιτείται 
αναθεώρηση του εντύπου των αιτήσεων, έτσι ώστε να αποτυπώνεται η 
υφιστάμενη κατάσταση των τεχνικοοικονομικών μεγεθών των 
εκμεταλλεύσεων.

• η απουσία τιμών εκκίνησης αλλά και η αναγκαιότητα ελέγχου των 
επιπτώσεων που έχουν για το περιβάλλον οι περιοχές εφαρμογής των 
αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων, αποτελεί την μία παράμετρο των 
προβλημάτων που εντοπίσθηκαν στην αξιολόγηση και παρακολούθηση των 
σχετικών Μέτρων.

• η ενδυνάμωση της συνεργασίας και η μεγαλύτερη διαβούλευση μεταξύ των  
φορέων εφαρμογής και των Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας που 
εμπλέκονται στη χάραξη και άσκηση των πολιτικών για την προστασία του 
περιβάλλοντος.

• η ανάγκη εντατικοποίησης των δράσεων ενημέρωσης και κατάρτισης των 
δικαιούχων του Προγράμματος αλλά και του προσωπικού των φορέων 
εφαρμογής στα θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.

Η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με εξωτερικό εμπειρογνώμονα θα επανεξετάσει 
όλα τα παραπάνω θέματα, προκειμένου να προβεί έγκαιρα στις απαραίτητες 
διορθωτικές ενέργειες, ενώ παράλληλα θα εντοπίσει αφενός τα Μέτρα για τα οποία 
εντοπίζεται μεγάλο πρόβλημα διαθεσιμότητας στοιχείων, και αφετέρου τα Μέτρα 
και τις Δράσεις που μπορούν να προκηρυχθούν και να αρχίσουν να υλοποιούνται 
άμεσα. Αναμένεται η οριστικοποίηση των Μέτρων που θα περιληφθούν στο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, η ετοιμασία των εγχειριδιών εφαρμογής για κάθε 
Μέτρο για να ξεκινήσει η ετοιμασία του λογισμικού συστήματος.
Η Διαχειριστική Αρχή θα διασφαλίσει ότι το σύστημα θα λειτουργεί πλήρως μέχρι το 
2016 οπότε και θα πρέπει να σταλλούν για πρώτη φορά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.
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9.5. Timeline

Major milestones of the programming period, and indicative outline of the timing needed 
to ensure that results are available at the appropriate time.
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1305/2013, σημαντικές ημερομηνίες 
ορόσημο για θέματα αξιολόγησης αποτελούν οι Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης των 
ετών 2017 και 2019 καθώς και η εκ των υστέρων αξιολόγηση το 2024. Οι ανωτέρω 
ημερομηνίες προϋποθέτουν διαθεσιμότητα στοιχείων για τα έτη 2016 και 2018 
αντίστοιχα. Επιπλέον απαιτούν τη λήψη έγκαιρων προπαρασκευαστικών μέτρων και 
ενεργειών από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να εκπληρωθούν οι σχετικές 
κανονιστικές απαιτήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης του έτους 2019, στο πλαίσιο της οποίας απαιτείται να περιληφθούν 
στοιχεία που αφορούν την αξιολόγηση της προόδου ως προς την επίτευξη των 
στόχων του Προγράμματος, τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
και την προώθηση μιας έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.
Πιο αναλυτικά η ενέργειες που αναμένεται να προβεί η ΔΑΠΑΑ ανά έτος εφαρμογής 
του Προγράμματος είναι:
2015
•           Πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς σχετικά με τις απαιτήσεις της αξιολόγησης.

• Διαμόρφωση του λογισμικού συστήματος για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση

• Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
• Διευθέτηση τρόπου πρόσβασης σε στατιστικά στοιχεία άλλων υπηρεσιών που 

είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του ΠΑΑ.
• Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων μέσω των αιτήσεων για ετοιμασία των 

Ετήσεων Εκθέσων για τα έτη 2014 και 2015.
• Ενημέρωση των εταίρων για θέματα αξιολόγησης

 
2016

• Ετοιμασία ετήσιας εκθεσης προόδου για τα έτη 2014 και 2015.
• Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για ετοιμασία των Ετήσεων Εκθέσων για 

τα έτη 2014 και 2015, ετοιμασία των απαραίτητων στατιστικών δεδομένων
• Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

αποστολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
• Ετοιμασία όρων διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών ανεξάρτητου αξιολογητή 

για ετοιμασία της ετήσια έκθεσης του 2017.
• Ενημέρωση των εταίρων για θέματα αξιολόγησης
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2017
• Κατοχύρωση προσφοράς για την ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης του 2017
• Συνεργασία Επιτροπής Καθογήσης με τον ανεξάρτητο αξιολογήτη για εξέταση 

ειδικών θεμάτων αξιολόγησης
• Συλλογή επιπρόσθετων στοιχείων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για 

την ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης.
• Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

αποστολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
• Ετοιμασία όρων προσφοράς για τυχών εξειδικευμένα θέματα μπορεί να 

προκύψουν αναφορικά με την αξιολόγηση.
• Διάδοση των αποτελεσμάτων την αξιολόγησης στους εταίρους.

2018
• Ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης
•Ετοιμασία όρων διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών ανεξάρτητου αξιολογητή για 
ετοιμασία της ετήσια έκθεσης του 2019.

• Διάδοση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στους εταίρους
Έτος 2019
• Ετοιμασία της ενισχυμένης ετήσιας έκθεσης στην οποία απαντόνται τα κοινά 
ερωτήματα αξιολόγησης, αξιολογήται η συνεισφορά του ΠΑΑ στους στόχους της 
ΚΑΠ, της στρατηγικής της Ευρώπης 2020.

• Παρουσιάζεται η ετήσια έκθεση στην Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία την 
εγκρίνει και αποστέλλεται στην Ε.Ε.

• Το ΕΑΔ πραγματοποιεί συνέδριο προς όλους τους δυνυτικούς δικαιούχους του 
ΠΑΑ για διάχειση των αποτελεσμάτων.

Έτος 2020
• Υποβολή της ετήσιας έκθεσης 2020 

• διάχυση των αποτελεσμάτων της ετήσια έκθεσης 2020 στους εταίρους
Έτη 2021-2023
• Υποβάλλονται οι ετήσιες εκθέσεις για το 2021, 2022 και το 2023

• διάχυση των αποτελεσμάτων των ετήσιων εκθέσεων στους εταίρους
• Προετοιμασία προδιαγραφών και έναρξη διαδικασιών για την πρόσληψη και 
ανάθεση σε
αξιολογητή που θα εκπονήσει την εκ των υστέρων αξιολόγηση.
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Έτος 2024
• Υποβολή της ετήσιας έκθεσης και της εκ των υστέρων αξιολόγησης

• διάχυση των αποτελεσμάτων της ετήσιας έκθεσης και της εκ των υστέρων 
αξιολόγησης στους εταίρους
 

9.6. Communication

Description of how evaluation findings will be disseminated to target recipients, 
including a description of the mechanisms established to follow-up on the use of 
evaluation results.
Η διάχυση των αποτελεσμάτων και των ευρημάτων της αξιολόγησης του ΠΑΑ προς 
όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένου και του κοινού, αποτελεί 
σημαντικό έργο τόσο για την αναγνωσιμότητα του ίδιου του Προγράμματος και την 
ενημέρωση των πολιτών όσο και για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και την 
ερευνητική κοινότητα.
Εξίσου σημαντική είναι και η περαιτέρω παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης και πώς αυτά, μέσω των σχετικών συστάσεων και διδαγμάτων, 
μπορούν να βελτιώσουν ή να επιδράσουν στην υλοποίηση του Προγράμματος και 
γενικότερα την πολιτική για θέματα αγροτικής ανάπτυξης.
Σε πρώτη φάση, οι ομάδες-στόχος για την επικοινωνιακή στρατηγική σε θέματα 
αξιολόγησης είναι: υπεύθυνοι Χάραξης Πολιτικής – Μέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης, αγρότες, Ομάδες Παραγωγών, συνεταιρισμοί, κάτοικοι της 
υπαίθρου, δικαιούχοι του ΠΑΑ, ευρύ κοινό, φορείς εφαρμογής, ακαδημαϊκή και 
ερευνητική κοινότητα, αξιολογητές, Όργανα Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Ευρωκοινοβούλιο, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των 
Περιφερειών κλπ.) και Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COHESIF, RDC), Eθνικά 
Αγροτικά Δίκτυα.
Η στρατηγική αυτή θα εξειδικευθεί περαιτέρω με τη συνδρομή της Ομάδας 
Καθοδήγησης για την Αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη γενικότερη 
επικοινωνιακή στρατηγική του Προγράμματος όσο και το περιεχόμενο των εκθέσεων 
αξιολόγησης που θα αναδείξουν το χρόνο, τον τρόπο και το κοινό στόχο τα οποία θα 
πρέπει να γνωστοποιηθούν.
Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης Εκθέσεων Αξιολόγησης σχετικών ειδικών 
μελετών και αποτελεσμάτων, η Διαχειριστική Αρχή έχει την ευθύνη δημοσίευσης των 
σχετικών αποτελεσμάτων με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο. Κύριο μέσο ενημέρωσης 
για τα αποτελέσματα θα είναι η ιστοσελίδα του ΠΑΑ και οι εκδόσεις του Εθνικού 
Αγροτικού Δικτύου, ενώ για συγκεκριμένες ομάδες στόχους, οι σύντομες και 
περιεκτικές παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων υπό μορφή φυλλαδίου, θεωρείται 
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οπιο ενδεδειγμένος τρόπος. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνολικότερης επικοινωνιακής στρατηγικής του ΠΑΑ, θα 
επιδιωχθεί η ενσωμάτωση των κύριων αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων.

9.7. Resources

Description of the resources needed and foreseen to implement the plan, including an 
indication of administrative capacity, data, financial resources, IT needs. Description of 
capacity building activities foreseen to ensure that the evaluation plan can be fully 
implemented.
Για την υλοποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης, οι ανάγκες σε χρηματοοικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους, σε συστήματα πληροφόρησης και επικοινωνίας και σε 
απόκτηση δεξιοτήτων των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων κρίνονται αρκετά 
αυξημένες, προκειμένου να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση 
των προβλεπόμενων δράσεων. Ωστόσο, το μικρό μέγεθος του προϋπολογισμού του 
Προγράμματος και συνακόλουθα οι περιορισμένοι πόροι της Τεχνικής Βοήθειας δεν 
φαίνεται να επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών στο σύνολό τους.Εκτιμάται ότι 
το 20% των  πόρων της Τεχνικής Βοήθειαςθα δαπανηθεί  για δράσεις αξιολόγησης.
Προβλέπεται η ενίσχυση της Διαχειριστικής Αρχής με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες 
για θέματα εκπόνησης επιμέρους μελετών, ανάλυσης περιπτωσιολογικών μελετών 
και εκπόνησης μεθοδολογικών εργαλείων αξιολόγησης και κατευθύνσεων. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα δοθεί στη συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων τα οποία δεν είναι 
διαθέσιμα, για τούτο και θα απαιτηθεί εύλογος χρόνος και σχετική προετοιμασία 
από τους αρμόδιους φορείς.
Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την τρέχουσα 
προγραμματική περίοδο, τις αναγκες που προέκυψαν καθώς και τις νέες απαιτήσεις 
του πλαισίου αξιολόγησης, υπολογίζεται ότι απαιτείται  ποσοστό της τάξης του 
20% της τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ. Ωστόσο, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων 
είναι πιθανή η αύξηση των σχετικών πόρων. Με την έγκριση του Προγράμματος, η 
Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με την Ομάδα Καθοδήγησης για την Αξιολόγηση 
θα προχωρήσει σε αναλυτική περιγραφή των αναγκών αξιολόγησης και τις σχετικές 
χρηματοδοτικές απαιτήσεις από την Τεχνική βοήθεια σε ετήσια βάση.
Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα θα 
αναβαθμιστεί και θα προσαρμοσθεί στις νέες απαιτήσεις. Για το σκοπό αυτό, η 
Διαχειριστική Αρχή σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό Πληρωμών, έχουν 
ξεκινήσει μια σειρά συναντήσεων προκειμένου να αποτυπωθούν οι ανάγκες και να 
προχωρήσουν άμεσα οι απαιτούμενες προσαρμογές και τροποποιήσεις του 
Συστήματος. Παράλληλα, σε περίπτωση λειτουργίας παράλληλων πληροφοριακών 
συστημάτων για συγκεκριμένα Μέτρα του ΠΑΑ, θα επιδιωχθεί η διασύνδεσή τους με 
το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα.
Επιπλέον, η Διαχειριστική Αρχή, σε συνεργασία με την Ομάδα Καθοδήγησης για την 
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Αξιολόγηση και με τη συνδρομή εξωτερικού εμπειρογνώμονα, θα προχωρήσει στην 
υλοποίηση μιας σειράς σεμιναρίων για την απόκτηση δεξιοτήτων, τόσο σε στελέχη 
της Υπηρεσίας όσο και σε φορείς που υλοποιούν Μέτρα του Προγράμματος, 
προκειμένου να κατανοήσουν τη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις του πλαισίου 
παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΠΑΑ και να μπορέσουν να ανταποκριθούν 
στις καθημερινές απαιτήσεις υλοποίησης που σχετίζονται με θέματα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.
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10. FINANCING PLAN

10.1.  Annual EAFRD contributions in (€)

Types of regions 
and additional 

allocations

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Article 59(3)(d) 
of Regulation 
(EU) No 
1305/2013 - 
Other regions

0.00 26,841,472.00 26,845,126.00 17,894,801.00 17,892,389.00 17,889,108.00 17,881,481.00 125,244,377.00

Article 59(4)(f) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Additional 
allocation for 
Ireland, Portugal 
and Cyprus

0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 7,000,000.00

Total 0.00 28,341,472.00 28,345,126.00 18,894,801.00 18,892,389.00 18,889,108.00 18,881,481.00 132,244,377.00

Out of which 
performance reserve 
(Article 20 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013)

0.00 1,700,488.32 1,700,707.56 1,133,688.06 1,133,543.34 1,133,346.48 1,132,888.86 7,934,662.62

Total indicative amount of support envisaged for climate change objectives 78,524,800.00
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10.2.  Single EAFRD contribution rate for all measures broken down by type of region as referred to in Article 59(3) of Regulation (EU) No 
1305/2013

Article establishing the maximum contribution rate. Applicable 
EAFRD 

Contribution 
Rate 

Min applicable 
EAFRD cont. 

rate 2014-
2020 (%)

Max 
applicable 

EAFRD cont. 
rate 2014-
2020 (%)

Article 59(3)(d) of Regulation (EU) No 1305/2013 - Other regions 53% 20% 53%
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10.3. Breakdown by measure or type of operation with a specific EAFRD contribution rate (in € total period 2014-2020)

10.3.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with Article 
59(4)(g) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility with 
Article 59(4)(g) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 53% 397,500.00 (2A)
132,500.00 (2B)
185,500.00 (3A)

79,500.00 (P4)
159,000.00 (5A)

79,500.00 (5B)
26,500.00 (5D)

0.00 (5E)

Article 59(3)(d) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Other regions

Article 59(4)(f) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Additional 
allocation for 
Ireland, Portugal 
and Cyprus

100% 0.00 (2A)
0.00 (2B)
0.00 (3A)
0.00 (P4)
0.00 (5A)
0.00 (5B)
0.00 (5D)
0.00 (5E)

Total 0.00 1,060,000.00
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10.3.2. M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with Article 
59(4)(g) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility with 
Article 59(4)(g) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 53% 1,590,000.00 (3A)Article 59(3)(d) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Other regions Article 59(4)(f) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Additional 
allocation for 
Ireland, Portugal 
and Cyprus

100% 0.00 (3A)

Total 0.00 1,590,000.00
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10.3.3. M04 - Investments in physical assets (art 17)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with Article 
59(4)(g) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility with 
Article 59(4)(g) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 53% 8,225,600.00 (2A)
6,190,400.00 (2B)
3,975,000.00 (5A)
2,120,000.00 (5C)
1,060,000.00 (5D)
7,950,000.00 (6A)

Article 59(3)(d) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Other regions

Article 59(4)(f) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Additional 
allocation for 
Ireland, Portugal 
and Cyprus

100% 0.00 (2A)
0.00 (2B)
0.00 (5A)
0.00 (5C)
0.00 (5D)
0.00 (6A)

Total 0.00 29,521,000.00

Total Union contribution reserved for operations falling within the scope of (EU) No 1305/2013 Article 59(6) 7,155,000.00
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10.3.4. M06 - Farm and business development (art 19)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with Article 
59(4)(g) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility with 
Article 59(4)(g) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 53% 0.00 (2B)Article 59(3)(d) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Other regions Article 59(4)(f) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Additional 
allocation for 
Ireland, Portugal 
and Cyprus

100% 7,000,000.00 (2B)

Total 0.00 7,000,000.00
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10.3.5. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with Article 
59(4)(g) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility with 
Article 59(4)(g) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 53% 7,632,000.00 (6B)
318,000.00 (6C)

Article 59(3)(d) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Other regions

Article 59(4)(f) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Additional 
allocation for 
Ireland, Portugal 
and Cyprus

100% 0.00 (6B)
0.00 (6C)

Total 0.00 7,950,000.00
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10.3.6. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with Article 
59(4)(g) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility with 
Article 59(4)(g) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 53% 1,590,000.00 (P4)
1,855,000.00 (5E)

Article 59(3)(d) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Other regions

Article 59(4)(f) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Additional 
allocation for 
Ireland, Portugal 
and Cyprus

100% 0.00 (P4)
0.00 (5E)

Total 0.00 3,445,000.00
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10.3.7. M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with Article 
59(4)(g) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility with 
Article 59(4)(g) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 53% 1,590,000.00 (3A)Article 59(3)(d) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Other regions Article 59(4)(f) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Additional 
allocation for 
Ireland, Portugal 
and Cyprus

100% 0.00 (3A)

Total 0.00 1,590,000.00
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10.3.8. M10 - Agri-environment-climate (art 28)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with Article 
59(4)(g) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility with 
Article 59(4)(g) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 53% 27,865,276.00 (P4)
3,146,898.00 (5A)

0.00 (5D)
787,826.00 (5E)

Article 59(3)(d) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Other regions

Article 59(4)(f) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Additional 
allocation for 
Ireland, Portugal 
and Cyprus

100% 0.00 (P4)
0.00 (5A)
0.00 (5D)
0.00 (5E)

Total 0.00 31,800,000.00
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10.3.9. M11 - Organic farming (art 29)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with Article 
59(4)(g) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility with 
Article 59(4)(g) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 53% 7,420,000.00 (P4)Article 59(3)(d) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Other regions Article 59(4)(f) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Additional 
allocation for 
Ireland, Portugal 
and Cyprus

100% 0.00 (P4)

Total 0.00 7,420,000.00
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10.3.10. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with Article 
59(4)(g) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility with 
Article 59(4)(g) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 53% 530,000.00 (P4)Article 59(3)(d) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Other regions Article 59(4)(f) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Additional 
allocation for 
Ireland, Portugal 
and Cyprus

100% 0.00 (P4)

Total 0.00 530,000.00

Total Union contribution reserved for operations falling within the scope of (EU) No 1305/2013 Article 59(6) 0.00
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10.3.11. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with Article 
59(4)(g) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility with 
Article 59(4)(g) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 53% 21,730,000.00 (P4)Article 59(3)(d) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Other regions Article 59(4)(f) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Additional 
allocation for 
Ireland, Portugal 
and Cyprus

100% 0.00 (P4)

Total 0.00 21,730,000.00
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10.3.12. M14 - Animal welfare (art 33)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with Article 
59(4)(g) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility with 
Article 59(4)(g) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 53% 3,710,000.00 (3A)Article 59(3)(d) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Other regions Article 59(4)(f) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Additional 
allocation for 
Ireland, Portugal 
and Cyprus

100% 0.00 (3A)

Total 0.00 3,710,000.00
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10.3.13. M16 - Co-operation (art 35)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with Article 
59(4)(g) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility with 
Article 59(4)(g) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 53% 397,500.00 (2A)
795,000.00 (3A)
198,750.00 (P4)
119,250.00 (5A)

79,500.00 (5B)

Article 59(3)(d) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Other regions

Article 59(4)(f) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Additional 
allocation for 
Ireland, Portugal 
and Cyprus

100% 0.00 (2A)
0.00 (3A)
0.00 (P4)
0.00 (5A)
0.00 (5B)

Total 0.00 1,590,000.00
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10.3.14. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 Regulation 
(EU) No 1303/2013)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with Article 
59(4)(g) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility with 
Article 59(4)(g) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 53% 6,625,000.00 (6B)Article 59(3)(d) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Other regions Article 59(4)(f) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Additional 
allocation for 
Ireland, Portugal 
and Cyprus

100% 0.00 (6B)

Total 0.00 6,625,000.00
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10.3.15. M20 - Technical assistance Member States (art 51-54)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with Article 
59(4)(g) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility with 
Article 59(4)(g) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Main 53% 1,383,377.00Article 59(3)(d) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Other regions Article 59(4)(f) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013 - 
Additional 
allocation for 
Ireland, Portugal 
and Cyprus

53% 0.00

Total 0.00 1,383,377.00
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10.3.16. M113 - Early retirement

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with Article 
59(4)(g) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility with 
Article 59(4)(g) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Discontinued 
measures - 
Discontinued 
Measure

Main 53% 5,300,000.00

Total 0.00 5,300,000.00
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10.3.17. M131 - Meeting standards based on Community legislation

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with Article 
59(4)(g) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility with 
Article 59(4)(g) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Discontinued 
measures - 
Discontinued 
Measure

Main 53% 0.00

Total 0.00 0.00
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10.3.18. M341 - Skills acquisition, animation and implementation

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with Article 
59(4)(g) of 

Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
Managing 
Authority 

responsibility with 
Article 59(4)(g) of 
Regulation (EU) 
No 1305/2013, 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

Discontinued 
measures - 
Discontinued 
Measure

Main 53% 0.00

Total 0.00 0.00
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10.4. Indicative breakdown by measure for each sub-programme

Thematic sub-programme name Measure Total Union Contribution planned 2014-2020 (EUR)
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11. INDICATOR PLAN

11.1. Indicator Plan

11.1.1. P1: Fostering knowledge transfer and innovation in agriculture, forestry and rural 
areas
11.1.1.1. 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas

Target indicator(s) 2014-2020
Target indicator name Target value 2023

T1: percentage of expenditure under Articles 14, 15 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013 in relation to the total expenditure 
for the RDP (focus area 1A) 2.05

Total RDP planned public expenditures 243,310,145.00
Public expenditures (focus area 1A) 5,000,000.00

Planned output indicator(s) 2014-2020
Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm 
exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3) 2,000,000.00

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 3,000,000.00
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11.1.1.2. 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 
innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance

Target indicator(s) 2014-2020
Target indicator name Target value 2023

T2: Total number of cooperation operations supported under the cooperation measure (Article 35 of Regulation (EU) No 
1305/2013) (groups, networks/clusters, pilot projects…) (focus area 1B) 40.00

Planned output indicator(s) 2014-2020
Measure name Indicator name Value

M16 - Co-operation (art 35) Nr of EIP operational groups to be supported 
(establishment and operation) (16.1) 20.00

M16 - Co-operation (art 35) Nr of other cooperation operations (groups, 
networks/clusters, pilot projects…) (16.2 to 16.9) 20.00
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11.1.1.3. 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors

Target indicator(s) 2014-2020
Target indicator name Target value 2023

T3: Total number of participants trained under Article 14 of Regulation (EU) No 1305/2013 (focus area 1C) 2,800.00

Planned output indicator(s) 2014-2020
Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of 
participants in trainings 2,800.00
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11.1.2. P2: Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all 
regions and promoting innovative farm technologies and the sustainable management of 
forests
11.1.2.1. 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as agricultural 
diversification

Target indicator(s) 2014-2020
Target indicator name Target value 2023

T4: percentage of agricultural holdings with RDP support for investments in restructuring or modernisation (focus area 2A) 1.88

Number of agricultural holdings with RDP support for investments in restructuring or modernisation 
(focus area 2A) 730.00

Context Indicator used as denominator for the target
Context Indicator name Base year value

17 Agricultural holdings (farms) - total 38,860.00

Planned output indicator(s) 2014-2020
Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of 
participants in trainings 300.00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills 200,000.00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm 
exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3) 750,000.00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of holdings supported for investment in 
agricultural holdings (4.1) 400.00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure for investments in 
infrastructure (4.3) 1,000,000.00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 37,300,000.00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € (4.1) 14,520,000.00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 15,520,000.00
M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 750,000.00
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11.1.2.2. 2B) Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and, in 
particular, generational renewal

Target indicator(s) 2014-2020
Target indicator name Target value 2023

T5: percentage of agricultural holdings with RDP supported business development plan/investments for young farmers (focus 
area 2B) 0.77

Number of agriculture holdings with RDP supported business development plan/investments for young 
farmers (focus area 2B) 300.00

Context Indicator used as denominator for the target
Context Indicator name Base year value

17 Agricultural holdings (farms) - total 38,860.00

Planned output indicator(s) 2014-2020
Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of 
participants in trainings 300.00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills 250,000.00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm 
exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3) 250,000.00

M04 - Investments in physical assets (art 17)
Nr of holdings supported for investment in 
agricultural holdings (support to the business plan 
of young farmers) (4.1)

225.00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 30,360,000.00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 19,680,000.00

M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving start up aid 
young farmers (6.1) 300.00

M06 - Farm and business development (art 19)
Nr of beneficiaries (holdings) receiving support for 
investments in non-agric activities in rural areas 
(6.4)

0

M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving transfer 
payment (6.5) 0

M06 - Farm and business development (art 19) Total investment € (public + private) 15,000,000.00
M06 - Farm and business development (art 19) Total public expenditure € (6.1) 7,000,000.00
M06 - Farm and business development (art 19) Total public expenditure € 7,000,000.00
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11.1.3. P3: Promoting food chain organisation, including processing and marketing of 
agricultural products, animal welfare and risk management in agriculture
11.1.3.1. 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products, promotion in local markets and short 
supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

Target indicator(s) 2014-2020
Target indicator name Target value 2023

T6: percentage of agricultural holdings receiving support for participating in quality schemes, local markets and short supply 
circuits, and producer groups/organisations (focus area 3A) 4.12

Number agricultural holdings receiving support for participating in quality schemes, local markets and 
short supply circuits, and producer groups/organisations (focus area 3A) 1,600.00

Context Indicator used as denominator for the target
Context Indicator name Base year value

17 Agricultural holdings (farms) - total 38,860.00

Planned output indicator(s) 2014-2020
Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of 
participants in trainings 400.00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills 50,000.00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm 
exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3) 350,000.00

M03 - Quality schemes for agricultural products and 
foodstuffs (art 16) Nr of holdings supported (3.1) 300.00

M03 - Quality schemes for agricultural products and 
foodstuffs (art 16) Total public expenditure (€) (3.1 to 3.2) 3,000,000.00

M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27) Nr of operations supported (producer groups set 
up) 10.00

M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27) Nr of holdings participating in producer groups 
supported 1,000.00

M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27) Total public expenditure (€) 3,000,000.00
M14 - Animal welfare (art 33) Nr of beneficiaries 200.00
M14 - Animal welfare (art 33) Total public expenditure (€) 7,000,000.00

M16 - Co-operation (art 35)
Nr of agricultural holdings participating in 
cooperation/local promotion among supply chain 
actors (16.4)

300.00

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 1,500,000.00
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11.1.3.2. 3B) Supporting farm risk prevention and management

No measures have been selected in the strategy for this focus area.
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11.1.4. P4: Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and 
forestry
Agriculture
Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of 
participants in trainings 1,200.00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills 150,000.00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm 
exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3) 150,000.00

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Area (ha) under agri-environment-climate (10.1) 36,742.00

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Public expenditure for genetic resources 
conservation (10.2) 0

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Total public expenditure (€) 52,575,992.00
M11 - Organic farming (art 29) Area (ha) - convertion to organic farming (11.1) 1,066.00
M11 - Organic farming (art 29) Area (ha) - maintainance of organic farming (11.2) 3,034.00
M11 - Organic farming (art 29) Total public expenditure (€) 14,000,000.00
M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments 
(art 30) Area (ha) - NATURA 2000 AG land (12.1) 1,691.00

M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments 
(art 30) Area (ha) - WFD (12.3) 0

M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments 
(art 30) Total public expenditure (€) 1,000,000.00

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 
constraints (art 31) Area (ha) - mountain areas (13.1) 9,350.00

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 
constraints (art 31) Area (ha) - other areas with significant NC (13.2) 91,151.00

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 
constraints (art 31) Area (ha) - areas with specific constraints (13.3) 5,397.00

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 
constraints (art 31) Total public expenditure (€) 41,000,000.00

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 375,000.00

Forest
Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26) Total public expenditure (€) (8.1) 0.00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26) Total public expenditure (€) (8.2) 0.00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26) Total public expenditure (€) (8.3) 0.00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26) Total public expenditure (€) (8.4) 500,000.00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26) Nr of beneficiaries for preventive actions (8.3) 80.00

M08 - Investments in forest area development and Total public expenditure (€) (8.5) 2,500,000.00
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improvement of the viability of forests (art 21-26)

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Nr of operations (investments improving resilience 
and value of forest ecosystems) (8.5) 93.00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Areas concerned by investments improving 
resilience and environmental value of forest 
ecosystems (8.5)

30,050.00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26) Total public expenditure (€) (8.6) 0.00
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11.1.4.1. 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in areas 
facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state of European 
landscapes

Agriculture
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T9: percentage of agricultural land under management contracts supporting biodiversity and/or landscapes (focus area 4A) 9.06

Agricultural land under management contracts supporting biodiversity and/or landscapes (ha) (focus area 
4A) 10,725.00

Context Indicator used as denominator for the target
Context Indicator name Base year value

18 Agricultural Area - total UAA 118,400.00

Forest
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T8: percentage of forest/other wooded area under management contracts supporting biodiversity (focus area 4A) 7.76

Forest/other wooded area under management contracts supporting biodiversity (ha) (focus area 4A) 30,050.00

Context Indicator used as denominator for the target
Context Indicator name Base year value

29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) - total 387.05
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11.1.4.2. 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management

Agriculture
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T10: percentage of agricultural land under management contracts to improve water management (focus area 4B) 9.00

Agricultural land under management contracts to improve water management (ha) (focus area 4B) 10,660.00

Context Indicator used as denominator for the target
Context Indicator name Base year value

18 Agricultural Area - total UAA 118,400.00

Forest
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T11: percentage of forestry land under management contracts to improve water management (focus area 4B) 7.76

Forestry land under management contracts to improve water management (ha) (focus area 4B) 30,050.00

Context Indicator used as denominator for the target
Context Indicator name Base year value

29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) - total 387.05
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11.1.4.3. 4C) Preventing soil erosion and improving soil management

Agriculture
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T12: percentage of agricultural land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (focus 
area 4C) 20.64

Agricultural land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion 
(ha) (focus area 4C) 24,437.00

Context Indicator used as denominator for the target
Context Indicator name Base year value

18 Agricultural Area - total UAA 118,400.00

Forest
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T13: percentage of forestry land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (focus area 
4C) 7.76

Forestry land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (ha) 
(focus area 4C) 30,050.00

Context Indicator used as denominator for the target
Context Indicator name Base year value

29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) - total 387.05
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11.1.5. P5: Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon 
and climate resilient economy in agriculture, food and forestry sectors
11.1.5.1. 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture

Target indicator(s) 2014-2020
Target indicator name Target value 2023

T14: percentage of irrigated land switching to more efficient irrigation system (focus area 5A) 41.37

Irrigated land switching to more efficient irrigation system (ha) (focus area 5A) 11,704.00

Context Indicator used as denominator for the target
Context Indicator name Base year value

20 Irrigated Land - total 28,290.00

Planned output indicator(s) 2014-2020
Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of 
participants in trainings 200.00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills 50,000.00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm 
exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3) 300,000.00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations supported for investment (4.1, 
4.3) 450.00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Area (ha) concerned by investments for saving 
water (e.g. more efficient irrigation systems…) 9,976.00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 11,500,000.00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 7,500,000.00
M10 - Agri-environment-climate (art 28) Area (ha) (e.g. reduction of irrigated land) 1,642.00
M10 - Agri-environment-climate (art 28) Total public expenditure (€) 5,937,543.00
M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 225,000.00
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11.1.5.2. 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing

Target indicator(s) 2014-2020
Target indicator name Target value 2023

T15: Total investment for energy efficiency (€) (focus area 5B) 0.00

Planned output indicator(s) 2014-2020
Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of 
participants in trainings 200.00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills 50,000.00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm 
exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3) 150,000.00

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 150,000.00
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11.1.5.3. 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, 
residues and other non food raw material for the purposes of the bio-economy

Target indicator(s) 2014-2020
Target indicator name Target value 2023

T16: Total investment in renewable energy production (€) (focus area 5C) 10,000,000.00

Planned output indicator(s) 2014-2020
Measure name Indicator name Value

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations supported for investment (4.1, 
4.3) 150.00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 10,000,000.00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 4,000,000.00
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11.1.5.4. 5D) Reducing green house gas and ammonia emissions from agriculture

Target indicator(s) 2014-2020
Target indicator name Target value 2023

LU concerned by investments in live-stock management in view of reducing GHG and/or ammonia emissions (focus area 5D) 15,000.00

T17: percentage of LU concerned by investments in live-stock management in view of reducing GHG 
and/or ammonia emissions (focus area 5D) 7.47

T18: percentage of agricultural land under management contracts targeting reduction of GHG and/or ammonia emissions (focus 
area 5D) 0

Agricultural land under management contracts targeting reduction of GHG and/or ammonia emissions (ha) 
(focus area 5D) 0.00

Context Indicator used as denominator for the target
Context Indicator name Base year value

21 Livestock units - total 200,750.00
18 Agricultural Area - total UAA 118,400.00

Planned output indicator(s) 2014-2020
Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of 
participants in trainings 200.00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills 50,000.00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm 
exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3) 50,000.00

M04 - Investments in physical assets (art 17)
Nr of operations supported for investment (e.g. 
manure storage, manure treatment) (4.1, 4,4 and 
4.3)

50.00

M04 - Investments in physical assets (art 17)
LU concerned by investment in livestock 
management in view of reducing GHG and 
ammonia emissions 

15,000.00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 5,000,000.00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 2,000,000.00

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Area (ha) (e.g. green cover, catch crop, reduced 
fertilisation, extensification…) 0

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Total public expenditure (€) 0
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11.1.5.5. 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry

Target indicator(s) 2014-2020
Target indicator name Target value 2023

T19: percentage of agricultural and forest land under management contracts contributing to carbon sequestration and 
conservation (focus area 5E) 0.60

Agricultural and forest land under management to foster carbon sequestration/conservation (ha) (focus 
area 5E) 3,020.00

Context Indicator used as denominator for the target
Context Indicator name Base year value

18 Agricultural Area - total UAA 118,400.00
29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) - total 387.05

Planned output indicator(s) 2014-2020
Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of 
participants in trainings 0

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills 0

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm 
exchanges, demonstration) (1.1 to 1.3) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26) Area (ha) to be afforested (establishment - 8.1) 38.00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26) Total public expenditure (€) (8.1) 1,000,000.00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Area (ha) to be established in agro-forestry 
systems (8.2) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26) Total public expenditure (€) (8.2) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26) Total public expenditure (€) (8.3) 2,000,000.00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26) Total public expenditure (€) (8.4) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26) Total public expenditure (€) (8.5) 500,000.00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Nr of operations (investments improving resilience 
and value of forest ecosystems) (8.5) 7.00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26) Total public expenditure (€) (8.6) 0.00

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Area (ha) under agri-environment-climate for 
carbon sequestration 3,713.00

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Total public expenditure (€) 1,486,465.00



842

11.1.6. P6: Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in 
rural areas
11.1.6.1. 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 
creation

Target indicator(s) 2014-2020
Target indicator name Target value 2023

T20: Jobs created in supported projects (focus area 6A) 100.00

Planned output indicator(s) 2014-2020
Measure name Indicator name Value

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of beneficiaries of support for investment ( in 
processing and marketing of ag. products) (4.2) 170.00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 22,500,000.00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 15,000,000.00
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11.1.6.2. 6B) Fostering local development in rural areas

Target indicator(s) 2014-2020
Target indicator name Target value 2023

T21: percentage of rural population covered by local development strategies (focus area 6B) 11.55

Rural population covered by local development strategies (focus area 6B) 100,000.00
T22: percentage of rural population benefiting from improved services/infrastructures (focus area 6B) 46.19

T23: Jobs created in supported projects (Leader) (focus area 6B) 20.00

Net population benefiting from improved services 400,000.00

Context Indicator used as denominator for the target
Context Indicator name Base year value

1 Population - rural 0
1 Population - intermediate 100.00
1 Population - total 866,000.00
1 Population - specific rural definition used for targets T21; T22 and T24 (if relevant) 0

Planned output indicator(s) 2014-2020
Measure name Indicator name Value

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)
Nr of operations supported for drawing up of 
village development and N2000/HNV area 
management plans (7.1)

0.00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)
Nr of operations supported for investments of 
small scale infrastructure, including investments in 
renewable energy and energy saving (7.2)

10.00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) Nr of operations supported for investments in local 
basic services for the rural population (7.4) 5.00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) Nr of operations supported for investments in 
recreational/tourist infrastructure (7.5) 3.00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)
Nr of operations supported for studies/investments 
in rural cultural and natural heritage, incl HNV sites 
(7.6)

0.00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)
Nr of operations supported for investments in 
relocation of activities for environmental/quality of 
life reasons (7.7)

0.00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) Nr of operations Others (7.8) 0.00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) Population benefiting from improved 
services/infrastructures (7.1; 7.2; 7.4; 7.5.;7.6; 7.7) 400,000.00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) Total public expenditure (€) 14,400,000.00
M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Number of LAGs selected 4.00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Population covered by LAG 100,000.00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – Total public expenditure (€) - preparatory support 200,000.00



844

community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

(19.1)

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Total public expenditure (€) - support for 
implementation of operations under the CLLD 
strategy (19.2)

9,300,000.00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Total public expenditure (€) - preparation and 
implementation of cooperation activities of the 
local action group (19.3)

500,000.00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Total public expenditure (€) - support for running 
costs and animation (19.4) 2,500,000.00
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11.1.6.3. 6C) Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication technologies 
(ICT) in rural areas

Target indicator(s) 2014-2020
Target indicator name Target value 2023

Net population benefiting from improved services 400,000.00
T24: percentage of rural population benefiting from new or improved services/infrastructures (ICT) (focus area 6C) 46.19

Context Indicator used as denominator for the target
Context Indicator name Base year value

1 Population - rural 0
1 Population - intermediate 100.00
1 Population - total 866,000.00
1 Population - specific rural definition used for targets T21; T22 and T24 (if relevant) 0

Planned output indicator(s) 2014-2020
Measure name Indicator name Value

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)
Nr of operations supported for investments in 
broadband infrastructure and access to broadband, 
incl e-government sevices (7.3)

1.00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) Population benefiting from new or improved IT 
infrastructures (e.g. broadband internet) 400,000.00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) Total public expenditure (€) 600,000.00
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11.2. Overview of the planned output and planned expenditure by measure and by focus area (generated automatically)

P2 P3 P4 P5 P6
Measures Indicators

2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C
Total

Training/skills 
acquisition (1.1) - 
Nbr of 
participants in 
trainings

300 300 400 1,200 200 200 200 2,800

Training/skills 
acquisition (1.1) - 
Total public for 
training/skills

200,000 250,000 50,000 150,000 50,000 50,000 50,000 800,000M01

Total public 
expenditure € 
(trainings, farm 
exchanges, 
demonstration) 
(1.1 to 1.3)

750,000 250,000 350,000 150,000 300,000 150,000 50,000 2,000,000

Nr of holdings 
supported (3.1) 300 300

M03
Total public 
expenditure (€) 
(3.1 to 3.2)

3,000,000 3,000,000

Total investment 
€ (public + 
private)

37,300,000 30,360,000 11,500,000 10,000,000 5,000,000 22,500,000 116,660,000
M04

Total public 
expenditure € 15,520,000 19,680,000 7,500,000 4,000,000 2,000,000 15,000,000 63,700,000

Total investment 
€ (public + 
private)

15,000,000 15,000,000
M06

Total public 
expenditure € 7,000,000 7,000,000

M07 Total public 
expenditure (€) 14,400,000 600,000 15,000,000

M08
Total public 
expenditure (€) 
(8.1)

1,000,000 1,000,000



848

0.00

Total public 
expenditure (€) 
(8.3)

2,000,000 2,000,000

Total public 
expenditure (€) 
(8.4)

500,000 500,000

Total public 
expenditure (€) 
(8.5)

2,500,000 500,000 3,000,000

Total public 
expenditure (€) 
(8.6)

0 0

M09 Total public 
expenditure (€) 3,000,000 3,000,000

Area (ha) under 
agri-
environment-
climate (10.1)

36,742 36,742

Area (ha) (e.g. 
reduction of 
irrigated land)

1,642 1,642

Area (ha) under 
agri-
environment-
climate for carbon 
sequestration

3,713 3,713

M10

Total public 
expenditure (€) 52,575,992 5,937,543 1,486,465 60,000,000

Area (ha) - 
convertion to 
organic farming 
(11.1)

1,066 1,066

Area (ha) - 
maintainance of 
organic farming 
(11.2)

3,034 3,034
M11

Total public 
expenditure (€) 14,000,000 14,000,000

M12
Area (ha) - 
NATURA 2000 AG 
land (12.1)

1,691 1,691
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Total public 
expenditure (€) 1,000,000 1,000,000

Area (ha) - 
mountain areas 
(13.1)

9,350 9,350

Area (ha) - other 
areas with 
significant NC 
(13.2)

91,151 91,151

Area (ha) - areas 
with specific 
constraints (13.3)

5,397 5,397

M13

Total public 
expenditure (€) 41,000,000 41,000,000

Nr of beneficiaries 200 200
M14

Total public 
expenditure (€) 7,000,000 7,000,000

Nr of agricultural 
holdings 
participating in 
cooperation/local 
promotion among 
supply chain 
actors (16.4)

300 300

M16

Total public 
expenditure € 
(16.1 to 16.9)

750,000 1,500,000 375,000 225,000 150,000 3,000,000

Number of LAGs 
selected 4 4

Population 
covered by LAG 100,000 100,000

Total public 
expenditure (€) - 
preparatory 
support (19.1)

200,000 200,000M19

Total public 
expenditure (€) - 
support for 
implementation of 
operations under 
the CLLD strategy 
(19.2)

9,300,000 9,300,000
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Total public 
expenditure (€) - 
preparation and 
implementation of 
cooperation 
activities of the 
local action group 
(19.3)

500,000 500,000

Total public 
expenditure (€) - 
support for 
running costs and 
animation (19.4)

2,500,000 2,500,000
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11.3. Secondary effects: identification of potential contributions of Rural Development measures/sub-measures programmed under a given focus area to other 
focus areas / targets

P1 P2 P3 P4 P5 P6
FA from IP Measure

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) X X X P X

M04 - Investments in physical assets (art 17) X P X2A

M16 - Co-operation (art 35) X P X

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) P

M04 - Investments in physical assets (art 17) X X P2B

M06 - Farm and business development (art 19) X X P X

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) X X X X P

M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16) X P X

M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27) X P

M14 - Animal welfare (art 33) X P

3A

M16 - Co-operation (art 35) X X X P

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) X X X X X X P

M04 - Investments in physical assets (art 17) X P

M10 - Agri-environment-climate (art 28) X X X P

5A

M16 - Co-operation (art 35) X X X X P

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) X X X P

5B
M16 - Co-operation (art 35) X X X P

5C M04 - Investments in physical assets (art 17) X P
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M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) X X X P

M04 - Investments in physical assets (art 17) X P5D

M10 - Agri-environment-climate (art 28) X X P

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) X X X P

M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) P5E

M10 - Agri-environment-climate (art 28) P

6A M04 - Investments in physical assets (art 17) X P

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) X P

6B
M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 Regulation (EU) No 1303/2013) X X X X X P X

6C M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) P

P4 (FOREST) M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) P P P X

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) X X X P P P

M10 - Agri-environment-climate (art 28) P P P X X

M11 - Organic farming (art 29) P P P X

M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30) P P P

M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31) P P P

P4 (AGRI)

M16 - Co-operation (art 35) X P P P
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11.4.  Support table to show how environmental measure/schemes are programmed to achieve one (or more) environment/climate targets

11.4.1.  Agricultural Land
11.4.1.1. M10 - Agri-environment-climate (art 28)

Type of operation or 
group of type of 

operation

AECM 
typology

Total expenditure 
(EUR)

Total area (ha) by 
measure or type 

of operations

Biodiversity FA 
4A

Water 
management 

FA 4B

Soil 
management 

FA 4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 
emissions 

FA 5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E

10.1.5 
Αντικατάσταση 
εσπεριδοειδών με 
λιγότερο υδροβόρες 
καλλιέργειες

Reduction of 
irrigated areas 
and/or 
irrigation rate, 
irrigation 
techniques

5,937,543.00 1,642.00     X          

10.1.3 Ορθολογική 
χρήση 
φυτοπροστατευτικών 
σκευασμάτων σε 
εσπεριδοειδή και 
πατάτες

Better 
management, 
reduction of 
mineral 
fertilizers and 
pesticides 
(inclus. 
Integrated 
production)

6,583,326.00 3,120.00  X  X          

10.1.8 
Αγροπεριβαλλοντικές 
υποχρεώσεις για τη 
διατήρηση, βιώσιμη 
χρήση και ανάπτυξη 
σε παραδοσιακές 
ποικιλίες αμπέλου

Others 121,199.00 1,642.00  X             

10.1.10  Διαχείριση 
μελισσοσμηνών για 
σκοπούς 
βιοιποικιλότητας

Creation, 
upkeep of 
ecological 
features (e.g. 
field margins, 
buffer areas, 
flower strips, 
hedgerows, 

976,278.00 7,958.00  X             
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trees)

10.1.1.Ε. 
Απομάκρυνση ή 
μηχανική 
καταστροφή 
ερπόντων 
κληματίδων 
περιμετρικά του 
αμπελώνα

Better 
management, 
reduction of 
mineral 
fertilizers and 
pesticides 
(inclus. 
Integrated 
production)

1,028,357.00 2,299.00        X     X 

10.1.6 Προστασία 
βιοποικιλότητας και 
εδάφους από 
διάβρωση, σε μη 
καλλιεργούμενες 
εκτάσεις

Creation, 
upkeep of 
ecological 
features (e.g. 
field margins, 
buffer areas, 
flower strips, 
hedgerows, 
trees)

819,901.00 409.00  X     X       

10.1.7 Συντήρηση 
υφιστάμενων 
ξεροληθιών εντός 
αγροτεμαχίων

Creation, 
upkeep of 
ecological 
features (e.g. 
field margins, 
buffer areas, 
flower strips, 
hedgerows, 
trees)

4,190,130.00 4,087.00  X     X       

10.1.13. 
Πυροπροστατευτικοί 
χειρισμοί σε 
παραδασόβιες 
εκτάσεις με σιτηρά

Others 458,108.00 1,414.00              X 

10.1.12 
Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Εχθρών 
και Άσθενειών στην 
αμπελοκαλλιέργεια

Better 
management, 
reduction of 
mineral 
fertilizers and 
pesticides 
(inclus. 
Integrated 
production)

1,374,323.00 509.00  X  X          
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10.1.9 
Αγροπεριβαλλοντικές 
υποχρεώσεις για τη 
διατήρηση, βιώσιμη 
χρήση και ανάπτυξη 
σε παραδοσιακές 
φυλές ζώων

Others 2,158,157.00  X             

10.1.1  Μηχανική 
καταπολέμηση 
ζιζανίων και 
αποκλεισμός της 
χρήσης χημικών 
ζιζανιοκτόνων

Better 
management, 
reduction of 
mineral 
fertilizers and 
pesticides 
(inclus. 
Integrated 
production)

17,388,796.00 9,382.00     X  X       

10.1.11 Διατήρηση 
περιοχών Υψηλής 
Φυσικής Αξίας

Maintenance 
of HNV arable 
and grassland 
systems (e.g. 
mowing 
techniques, 
hand labour, 
leaving of 
winter 
stubbles in 
arable areas), 
introduction of 
extensive 
grazing 
practices, 
conversion of 
arable land to 
grassland.

5,039,183.00 1,866.00  X  X  X     X 

10.1.4 Διατήρηση 
υφιστάμενων 
περιβαλλοντικά 
φιλικών γεωργικών 
πρακτικών στην 
καλλιέργεια της 
μπανάνας

Creation, 
upkeep of 
ecological 
features (e.g. 
field margins, 
buffer areas, 
flower strips, 
hedgerows, 
trees)

699,283.00 151.00  X  X          

10.1.2. Εφαρμογή 
αμειψισποράς στην 

Crop 
diversification, 

13,225,416.00 7,618.00  X  X  X       
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καλλιέργεια της 
πατάτας και των 
σιτηρών

crop rotation

11.4.1.2. M11 - Organic farming (art 29)

Submeasure Total 
expenditure 

(EUR)

Total area (ha) 
by measure or 

type of 
operations

Biodiversity 
FA 4A

Water 
management 

FA 4B

Soil 
management 

FA 4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 
emissions 

FA 5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E

11.1 - payment to convert to organic farming 
practices and methods

4,000,000.00 1,066.00  X     X 

11.2 - payment to maintain organic farming 
practices and methods

10,000,000.00 3,034.00  X     X 

11.4.1.3. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

Submeasure Total 
expenditure 

(EUR)

Total area (ha) 
by measure or 

type of 
operations

Biodiversity 
FA 4A

Water 
management 

FA 4B

Soil 
management 

FA 4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 
emissions 

FA 5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E

12.1 - compensation payment for Natura 2000 
agricultural areas

4,000,000.00 3,691.00  X 

12.3 - compensation payment for agricultural 
areas included in river basin management plans    

11.4.1.4. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

Submeasure Total 
expenditure 

(EUR)

Total area (ha) 
by measure or 

type of 
operations

Biodiversity 
FA 4A

Water 
management 

FA 4B

Soil 
management 

FA 4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 
emissions 

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E
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FA 5D

8.2 - support for establishment and maintenance 
of agro-forestry systems             

8.1 - support for afforestation/creation of 
woodland

1,000,000.00 38.00  X     X  X 



858

11.4.2.  Forest areas
11.4.2.1. M15 - Forest environmental and climate services and forest conservation (art 34)

Type of operation or group of 
type of operation

Total expenditure (EUR) Total area (ha) by measure or 
type of operations

Biodiversity FA 4A Water management FA 4B Soil 
management 

FA 4C

11.4.2.2. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

Submeasure Total expenditure (EUR) Total area (ha) by 
measure or type of 

operations

Biodiversity FA 4A Water 
management 

FA 4B

Soil 
management 

FA 4C

12.2 - compensation payment for Natura 2000 forest areas    

11.4.2.3. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

Submeasure Total expenditure (EUR) Total area (ha) by 
measure or type of 

operations

Biodiversity FA 4A Water 
management 

FA 4B

Soil 
management 

FA 4C

8.5 - support for investments improving the resilience and 
environmental value of forest ecosystems

3,000,000.00 30,050.00  X     X 
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11.5. Programme-Specific Target and Output

Specific Target indicator(s)
Code Target indicator 

name
Focus Area Target value 

2023
Unit

2 ποσοστό 
μονάδων ζωϊκού 
κεφαλάιου 
αιγοπροβάτων 
που λαμβάνουν 
ενίσχυση στο 
πλαίσιο του Μ14

3A 20.60 %

Comment: O συνολικός αριθμός αιγοπροβάτων (ηλικίας πάνω απο 7 μηνών) είναι 387.561 σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας επισκόπησης του Τμήματος 
Γεωργίας για το έτος 2013.

3
Αριθμός έργων 
πρόληψης και 
αποκατάστασης 
πυρκαγιών

5E 80.00 number

1

Αριθμός έργων 
που σχετιζονται 
με την αύξηση 
της 
αποδοτικότητας 
της χρήσης 
ενέργειας 

5B 3.00 Αριθμός έργων

Specific Output indicator(s)

Code Output Indicator 
Name Measure Focus 

Area
Planned 
output Unit

Έκταση 
εκμεταλλεύσεων 
που λαμβάνουν 
ενισχυση για μη 
παραγωγικές 
επενδυσεις

M04
5A, 
5E, 
P4

12,700.00 Ha

Αριθμός ζώων 
που τυγχάνουν 
δράσεις 
ευημερίας

M14 3A 80,000.00 Αριθμός 
Ζώων

Ποσοστό 
Μείωσης μέσης 
κατανάλωσης 
υδατος ανά 
εκάριο 
αδρευόμενης 
γης

M04 5A 10.00 %/Ηα
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12. ADDITIONAL NATIONAL FINANCING

For measures and operations falling within the scope of Article 42 of the Treaty, a table 
on additional national financing per measure in accordance with Article 82 of Regulation 
(EU) No 1305/2013, including the amounts per measure and indication of compliance 
with the criteria under RD regulation.

Measure Additional National 
Financing during the period 

2014-2020 (€)

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 0.00

M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16) 0.00

M04 - Investments in physical assets (art 17) 8,000,000.00

M06 - Farm and business development (art 19) 0.00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) 0.00

M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) 0.00

M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27) 0.00

M10 - Agri-environment-climate (art 28) 0.00

M11 - Organic farming (art 29) 0.00

M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30) 0.00

M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31) 0.00

M14 - Animal welfare (art 33) 0.00

M16 - Co-operation (art 35) 0.00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 
Regulation (EU) No 1303/2013)

0.00

M20 - Technical assistance Member States (art 51-54) 0.00

M113 - Early retirement 0.00

M131 - Meeting standards based on Community legislation 0.00

M341 - Skills acquisition, animation and implementation 0.00

Total 8,000,000.00

12.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013
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Δεν υπάρχει πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση.
 

12.2. M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

Δεν υπάρχει πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση.

12.3. M04 - Investments in physical assets (art 17)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

Η πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση αναμένεται να παραχωρηθεί ακριβώς με τις ίδιες 
πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα και έχουν εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

12.4. M06 - Farm and business development (art 19)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

Δεν υπάρχει πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση.

12.5. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

Δεν υπάρχει πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση.

12.6. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

Δεν υπάρχει πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση.
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12.7. M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

Δεν υπάρχει πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση.

12.8. M10 - Agri-environment-climate (art 28)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

Δεν υπάρχει πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση.

12.9. M11 - Organic farming (art 29)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

Δεν υπάρχει πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση.

12.10. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

Δεν υπάρχει πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση.

12.11. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

Δεν υπάρχει πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση.

12.12. M14 - Animal welfare (art 33)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

Δεν υπάρχει πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση.
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12.13. M16 - Co-operation (art 35)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

Δεν υπάρχει πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση.

12.14. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 
Regulation (EU) No 1303/2013)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

Δεν υπάρχει πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση.

12.15. M20 - Technical assistance Member States (art 51-54)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

Δεν υπάρχει πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση.
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13. ELEMENTS NEEDED FOR STATE AID ASSESMENT

For the measures and operations which fall outside the scope of Article 42 of the Treaty, the table of aid schemes 
falling under Article 81(1) of Regulation (EU) No 1305/2013 to be used for the implementation of the programmes, 
including the title of the aid scheme, as well as the EAFRD contribution, national cofinancing and additional national 
funding. Compatibility with Union State aid rules must be ensured over the entire duration of the programme.
The table shall be accompanied by a commitment from the Member State that, where required under State aid rules or 
under specific conditions in a State aid approval decision, such measures will be notified individually pursuant to Article 
108(3) of the Treaty.

Measure Title of the aid scheme EAFRD (€) National 
Cofinancing (€)

Additional 
National 
Funding (€)

Total (€)

M01 - Knowledge transfer and 
information actions (art 14)

M03 - Quality schemes for agricultural 
products and foodstuffs (art 16)

M04 - Investments in physical assets (art 
17)

M06 - Farm and business development 
(art 19)

M07 - Basic services and village renewal 
in rural areas (art 20)

Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση 
χωριών σε αγροτικές περιοχές

7,950,000.00 7,050,000.00 15,000,000.00

M08 - Investments in forest area 
development and improvement of the 
viability of forests (art 21-26)

Παρεμβάσεις στις δασικές περιοχές 
και ανάπτυξη δασών

3,445,000.00 3,055,000.00 6,500,000.00

M09 - Setting-up of producer groups 
and organisations (art 27)

M10 - Agri-environment-climate (art 28)
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M11 - Organic farming (art 29)

M12 - Natura 2000 and Water 
Framework Directive payments (art 30)

M13 - Payments to areas facing natural 
or other specific constraints (art 31)

M14 - Animal welfare (art 33)

M16 - Co-operation (art 35) 1,590,000.00 1,410,000.00 3,000,000.00

M19 - Support for LEADER local 
development (CLLD – community-led 
local development) (art 35 Regulation 
(EU) No 1303/2013)

Τοπική Ανάπτυξη LEADER 6,625,000.00 5,875,000.00 12,500,000.00

M113 - Early retirement

M131 - Meeting standards based on 
Community legislation

M341 - Skills acquisition, animation and 
implementation

Total (€) 19,610,000.00 17,390,000.00 0.00 37,000,000.00
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13.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

Title of the aid scheme: 
EAFRD (€): 
National Cofinancing (€): 
Additional National Funding (€): 
Total (€): 
13.1.1.1. Indication*:

Δεν εφαρμόζεται.

13.2. M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16)

Title of the aid scheme: 
EAFRD (€): 
National Cofinancing (€): 
Additional National Funding (€): 
Total (€): 
13.2.1.1. Indication*:

Δεν εφαρμόζεται.

13.3. M04 - Investments in physical assets (art 17)

Title of the aid scheme: 
EAFRD (€): 
National Cofinancing (€): 
Additional National Funding (€): 
Total (€): 
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13.3.1.1. Indication*:

Δεν εφαρμόζεται.

13.4. M06 - Farm and business development (art 19)

Title of the aid scheme: 
EAFRD (€): 
National Cofinancing (€): 
Additional National Funding (€): 
Total (€): 
13.4.1.1. Indication*:

Δεν εφαρμόζεται.

13.5. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

Title of the aid scheme: Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές 
περιοχές
EAFRD (€): 7,950,000.00
National Cofinancing (€): 7,050,000.00
Additional National Funding (€): 
Total (€): 15,000,000.00
13.5.1.1. Indication*:

Το Γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων έχει μελετήσει το προσχέδιο 
του μέτρου Μ7 και έχει αποστείλει γραπτώς τις απόψεις του στις 15 Ιουλίου 2014 
σχετικά με το κατά πόσο το μέτρο συνιστά Κρατική Ενίσχυση.
Παρατίθενται πιο κάτω οι θέσεις του Εφόρου για τα επιμέρους Καθεστώτα του 
Μέτρου 7:
Καθεστώς 7.2 "Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων των τύπων υποδομών μικρής 
κλίμακας"
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Δεν φαίνεται να εγείρει ζήτημα κρατικών ενισχύσεων (τοπικός χαρακτήρας, δημόσια 
υποδομή).
Καθεστώς 7.3 "Ευρυζωνική Υποδομή"
Άρθρο 52 Καν. 651/2014, ενισχύσεις για υποδομές ευρυζωνικών δικτύων "σε 
περιοχές όπου δεν είναι πιθανό να αναπτυχθούν με εμπορικούς όρους" και 
περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις και ενισχύσεις λειτουργίας με βάση το Τμήμα 
Ι του Καν. 651/2014. Επίσης, με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ταχεία 
ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων.
Καθεστώς 7.4. Επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών 
βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό.
Δεν φαίνεται να εγείρει ζήτημα κρατικών ενισχύσεων (τοπικός χαρακτήρας, δημόσια 
υποδομή)
Καθεστώς 7.5 "Επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομή αναψυχής, τουριστικές 
πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (αγροτουρισμός - 
προώθηση και πώληση των τοπικών προϊόντων
Δεν φαίνεται να εγείρει ζήτημα κρατικών ενισχύσεων (τοπικός χαρακτήρας, δημόσια 
υποδομή)
Επιπρόσθετα, τα μέτρα θα αποσταλούν αμέσως μετά την έγκριση του ΠΑΑ 2014-
2020 και πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης στον Έφορο Κρατικών 
Ενισχύσεων για να εξεταστεί εκ νέου κατά πόσο χρειάζεται να λάβουν σχετική 
έγκριση για τις κρατικές ενισχύσεις (έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης νομική 
κατοχύρωση των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν). Σε περίπτωση που 
απαιτηθεί έγκριση κρατικών ενισχύσεων αυτή δύναται να βασίζεται στον Κανονισμό 
651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης. Η νομική αυτή βάση αναφέρεται σε όλα τα 
καθεστώτα.

13.6. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

Title of the aid scheme: Παρεμβάσεις στις δασικές περιοχές και ανάπτυξη δασών
EAFRD (€): 3,445,000.00
National Cofinancing (€): 3,055,000.00
Additional National Funding (€): 
Total (€): 6,500,000.00
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13.6.1.1. Indication*:

Το μέτρο Μ8 έχει αποσταλεί στο Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. Οι 
απόψεις του Γραφείου έχουν ληφθεί στις 15 Ιουλίου 2014.
Επιπρόσθετα, το μέτρο θα αποσταλεί αμέσως μετά την έγκριση του ΠΑΑ 2014-2020 
και πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης στον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων 
για να εξεταστεί εκ νέου κατά πόσο χρειάζεται να λάβει σχετική έγκριση για τις 
κρατικές ενισχύσεις (έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης νομική κατοχύρωση των δράσεων 
που θα πραγματοποιηθούν). Σε περίπτωση που απαιτηθεί έγκριση κρατικών 
ενισχύσεων αυτή δύναται να βασίζεται α) στον Κανονισμό 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης και β) στον Κανονισμό 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

13.7. M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27)

Title of the aid scheme: 
EAFRD (€): 
National Cofinancing (€): 
Additional National Funding (€): 
Total (€): 
13.7.1.1. Indication*:

Δεν εφαρμόζεται.

13.8. M10 - Agri-environment-climate (art 28)

Title of the aid scheme: 
EAFRD (€): 
National Cofinancing (€): 
Additional National Funding (€): 
Total (€): 
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13.8.1.1. Indication*:

Δεν εφαρμόζεται.

13.9. M11 - Organic farming (art 29)

Title of the aid scheme: 
EAFRD (€): 
National Cofinancing (€): 
Additional National Funding (€): 
Total (€): 
13.9.1.1. Indication*:

Δεν εφαρμόζεται.

13.10. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

Title of the aid scheme: 
EAFRD (€): 
National Cofinancing (€): 
Additional National Funding (€): 
Total (€): 
13.10.1.1. Indication*:

Δεν εφαρμόζεται.

13.11. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

Title of the aid scheme: 
EAFRD (€): 
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National Cofinancing (€): 
Additional National Funding (€): 
Total (€): 
13.11.1.1. Indication*:

Δεν εφαρμόζεται.

13.12. M14 - Animal welfare (art 33)

Title of the aid scheme: 
EAFRD (€): 
National Cofinancing (€): 
Additional National Funding (€): 
Total (€): 
13.12.1.1. Indication*:

Δεν εφαρμόζεται.

13.13. M16 - Co-operation (art 35)

Title of the aid scheme: 
EAFRD (€): 1,590,000.00
National Cofinancing (€): 1,410,000.00
Additional National Funding (€): 
Total (€): 3,000,000.00
13.13.1.1. Indication*:

Το Προσχέδιο του μέτρου Μ16 έχει σταλεί στο Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων και έχουν ληφθεί απόψεις στις 15 Ιουλίου 2014.
Σύμφωνα με τον Έφορο για το Μ16, λόγω ύψους της ενίσχυσης, συνίσταται η χρήση 
De Minimis.
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Το μέτρο θα αποσταλεί αμέσως μετά την έγκριση του ΠΑΑ 2014-2020 και πριν την 
καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης στον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων για να 
εξεταστεί εκ νέου κατά πόσο χρειάζεται να λάβει σχετική έγκριση για τις κρατικές 
ενισχύσεις (έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης νομική κατοχύρωση των δράσεων που θα 
πραγματοποιηθούν). Σε περίπτωση που απαιτηθεί έγκριση κρατικών ενισχύσεων 
αυτή δύναται να βασίζεται στον Κανονισμό 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
 

13.14. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 
Regulation (EU) No 1303/2013)

Title of the aid scheme: Τοπική Ανάπτυξη LEADER
EAFRD (€): 6,625,000.00
National Cofinancing (€): 5,875,000.00
Additional National Funding (€): 
Total (€): 12,500,000.00
13.14.1.1. Indication*:

Το Μέτρο Μ19 έχει σταλεί στο Γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 
και έχουν ληφθεί απόψεις στις 15 Ιουλίου 2014.
Οι απόψεις του Εφόρου έχουν ως εξής:
Καθεστώς 19.2 Στήριξη για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο της 
Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.
i) δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (συνίσταται η χρήση του 
γενικού de minimis)
ii) ενισχύσεις επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες (συνίσταται η χρήση του 
γενικού de minimis)
iii) Δημόσιες υποδομές μικρής κλίμακας με συνολικό ποσό έργου ως 200.000 ευρώ 
(συνίσταται η χρήση του γενικού de minimis)
iv) Συνεργασία (συνίσταται η χορήγηση ενίσχυσης του γενικού de minimis λόγω 
ύψους της ενίσχυσης)
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13.15. M113 - Early retirement

Title of the aid scheme: 
EAFRD (€): 
National Cofinancing (€): 
Additional National Funding (€): 
Total (€): 
13.15.1.1. Indication*:

Δεν εφαρμόζεται.

13.16. M131 - Meeting standards based on Community legislation

Title of the aid scheme: 
EAFRD (€): 
National Cofinancing (€): 
Additional National Funding (€): 
Total (€): 
13.16.1.1. Indication*:

Δεν εφαρμόζεται.

13.17. M341 - Skills acquisition, animation and implementation

Title of the aid scheme: 
EAFRD (€): 
National Cofinancing (€): 
Additional National Funding (€): 
Total (€): 
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13.17.1.1. Indication*:

Δεν εφαρμόζεται.
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14. INFORMATION ON COMPLEMENTARITY

14.1. Description of means for the complementarity and coherence with: 

14.1.1. Other Union instruments and, in particular with ESI Funds and Pillar 1, including 
greening, and other instruments of the common agricultural policy

Συμπληρωματικότητα με Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία

Για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου για αναδιάρθρωση της κυπριακής 
οικονομίας και διατήρηση/δημιουργία νέων θέσεων εργασίας θα επιδιωχθεί η 
μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων από την αξιοποίηση όλων των κοινοτικών 
πόρων, μέσω της υιοθέτησης μίας συντονισμένης και ολοκληρωμένης προσέγγισης. 
Στην προγραμματική περίοδο 2014 ‐ 2020 τα Επιχειρησιακά προγράμματα θα είναι 
πολυταμειακά και συνεπώς οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα τους θα 
επιτευχθούν με χρήση παρεμβάσεων και εργαλείων, τα οποία είναι θεματικά 
εστιασμένα. Συνακόλουθα, είναι απαραίτητος ο ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ 
των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), του ΕΓΤΑΑ, του 
ΕΤΘΑ αλλά και άλλων κοινοτικών και εθνικών χρηματοδοτικών μέσων. Για την 
επίτευξη του βέλτιστου συντονισμού απαιτείται η ύπαρξη ισχυρής θεματικής 
συνεργασίας κατά τη φάση του σχεδιασμού των παρεμβάσεων.
Αυτό έχει καταστεί δυνατό μέσα από τη συνεχή συνεργασία και διαβούλευση που 
υπάρχει μεταξύ της ΓΔ ΕΠΣΑ και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος (Διαχειριστικές Αρχές για τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής/ ΕΤΘΑ, και 
ΕΓΤΑΑ, αντίστοιχα), έτσι ώστε να αποφευχθούν επικαλύψεις σε δράσεις κοινών 
Θεματικών Στόχων των πέντε Ταμείων. Ειδικότερα, για θεματικές προτεραιότητες 
που περιλαμβάνονται σε περισσότερα τους ενός ταμεία, όπως είναι οι περιοχές του 
δικτύου "Natura 2000", η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και 
η διαχείριση των υδάτινων πόρων, έχουν καθοριστεί κάποια κριτήρια βάσει των 
οποίων θα γίνει ο διαχωρισμός των δράσεων ανά Ταμείο, ως ακολούθως:
(α) Περιοχές Natura 2000: Το ΕΤΠΑ θα συμβάλει στην εφαρμογή έργων εντός των 
πλείστων περιοχών ΝΑΤΟΥΡΑ, για την ανάδειξη των περιοχών και τη βελτίωση της 
βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων, εκτός από έργα στις περιοχές που αφορούν 
θαλάσσιες Natura, τα οποία θα υλοποιηθούν από το ΕΤΘΑ. Από την άλλη, το ΕΓΤΑΑ 
θα υλοποιήσει έργα που αφορούν οικοτουριστικές αναπτύξεις εκτός των περιοχών 
προστασίας των Natura.
(β) Κλιματική Αλλαγή: Με τη συμβολή του Ταμείου Συνοχής θα επιδιωχθεί η βελτίωση 
της παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η εκτίμηση και 
διαχείριση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή, καθώς και δράσεις 
προσαρμογής που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού, της βιοποικιλότητας, 
της υγείας, της ενέργειας και τις υποδομές. Οι δράσεις μέσω του ΕΓΤΑΑ θα αφορούν 
κυρίως τον τομέα της γεωργίας, τα δάση και το έδαφος. Οι δράσεις που αφορούν 
στην προστασία των δασών και την πρόληψη πυρκαγιών θα καλύπτονται μόνο από 
το ΕΓΤΑΑ.
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(γ) Ύδατα: Μέσω του Ταμείου Συνοχής θα επιδιωχθεί η δημιουργία υποδομών για 
υγρά απόβλητα , η μείωση απωλειών από τα συστήματα μεταφοράς νερού για 
σκοπούς ύδρευσης και η αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού για ενίσχυση του 
υδατικού ισοζυγίου και εμπλουτισμό των υδροφορέων, ενώ μέσω του ΕΓΤΑΑ θα 
προωθηθεί η επίλυση προβλημάτων που αφορούν την άρδευση (εξοικονόμηση νερού, 
βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση ύδατος και υποδομές μεταφοράς και 
αποθήκευσης νερού για κάλυψη των αναγκών άρδευσης).
(δ) Ευρυζωνική υποδομή: 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. Από την άλλη, μέσω του ΕΓΤΑΑ θα προωθηθεί η 
εγκατάσταση νησίδων ελέυθερης πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές με στόχο την 
αύξηση του ποσοστού του αγροτικού πληθυσμού που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο
(ε) Τοπικοί Δρόμοι: To ΕΓΤΑΑ δεν καλύπτει την κατασκευή δρόμων του οδικού 
δικτύου.
(στ) Μεταποίηση προϊόντων: To ΕΓΤΑΑ καλύπτει μόνο την μεταποίηση των 
γεωργικών προϊόντων (προϊόντα Παραρτήματος Ι της Συνθήκης)
Για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ σε ΜΜΕ, το ΕΤΠΑ 
θα συγχρηματοδοτήσει επενδύσεις σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε όλους τους 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας με εξαίρεση το γεωργικό τομέα τον οποίο θα 
καλύψει το ΕΓΤΑΑ. Η προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε ότι αφορά την ηλιακή ενέργεια στον 
γεωργικό τομέα θα καλύπτεται μόνο από το ΕΓΤΑΑ. Το ΕΤΘΑ θα στηρίξει 
παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα αλιευτικά σκάφη και την 
υδατοκαλλιέργεια.
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα συγχρηματοδοτήσει παρεμβάσεις 
επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  σε τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας που θα στηριχθούν από το ΕΤΠΑΑ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ. 
Συγκεκριμένα σε ότι αφορά το ΕΓΤΑΑ, το μέτρο 7.2 δύναται να χρηματοδοτήσει την 
δημιουργία έργων όπως κέντρα κοινωνικών παροχών, πολυκέντρα νεότητας, κέντρα 
ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων / παιδιών.  Καλύπτονται οι κατασκευαστικές 
εργασίες που σχετίζονται με το έργο κάτι που δεν καλύπτεται από το ΕΚΤ. Το ΕΚΤ σε 
πλήρη συνέργεια και συμπληρωματικότητα καλύπτει μέτρα ενεργητικών πολιτικών 
(όχι κατασκευαστικά έργα). Αναφέρονται ενδεικτικά τα επιδοτούμενα προγράμματα 
απασχόλησης, τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, οι παρεμβάσεις 
για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία, η επιχορήγηση υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας.   
Συντονιστικό Πλαίσιο

Τη συνολική ευθύνη για το συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών για κατάρτιση 
της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και υποβολής της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει 
αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (πρώην 
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Γραφείο Προγραμματισμού), ως Εθνική Αρχή Προγραμματισμού. Στη διαδικασία 
εκπόνησης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, εμπλέκονται άμεσα το Υπουργείο 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως αρμόδιος φορέας 
προγραμματισμού για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τοΕπιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ΘΑΛΑΣΣΑ.
Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της όλης προσπάθειας έχει συσταθεί ειδική 
Ομάδα Εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των πιο πάνω φορέων, η οποία 
συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα με στόχο τη διασφάλιση της απαιτούμενης 
συνέργειας της δράσης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
στην επίτευξη των εθνικών αναπτυξιακών στόχων και προτεραιοτήτων 
χρηματοδότησης για την περίοδο 2014-2020.
Συλλογικά Όργανα Προγραμματισμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης

Πέραν της συνεργασίας και διαβούλευσης με όλους τους εταίρους που επιτελείται, 
κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία των κατάλληλων συλλογικών συντονιστικών και 
συμβουλευτικών οργάνων. Στόχοι των συλλογικών οργάνων είναι :

• Η βελτίωση του συντονισμού και της διασφάλισης των μέγιστων δυνατών 
συνεργειών μεταξύ όλων των Ταμείων, τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού  όσο 
και στο στάδιο υλοποίησης των Προγραμμάτων.

• Η συνεχής στρατηγική παρακολούθηση και αξιολόγηση  της επίτευξης των 
στόχων και αποτελεσμάτων, και η υποβολή Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου.

• Η ενδυνάμωση της συμμετοχής και η δημιουργία μιας θεσμοθετημένης 
εταιρικής σχέσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων, περιλαμβανομένων και 
των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων, καθώς και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων τόσο στη διαδικασία προγραμματισμού όσο και 
στη διαδικασία υλοποίησης.

Ειδικότεραστο πλαίσιο αυτό έχουν συσταθεί οι πιο κάτω Επιτροπές:
(α) Η Συντονιστική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης, αρμοδιότητα της 
οποίας είναι ο συντονισμός της αποτελεσματικής διεκπεραίωσης της όλης 
διαδικασίας καταρτισμού των Προγραμματικών Εγγράφων της περιόδου 2014-2020 
και η στρατηγική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής  τους. Της Επιτροπής θα 
προεδρεύειο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ ΕΠΣΑ και θα συμμετέχουν οι Γενικοί 
Διευθυντές των Υπουργείων Οικονομικών, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών, 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Παιδείας και Πολιτισμού και 
Συγκοινωνιών και Έργων. Η Επιτροπή θα διασφαλίζει το συντονισμό και με άλλα 
προγράμματα της ΕΕ, καθώς και με εθνικές πολιτικές και θα προωθεί σχετικές 
εισηγήσεις,όπου κρίνεται αναγκαίο, για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής, οι οποίες 
θα προωθούνται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Ανάλογα με την ημερησία 
διάταξη της κάθε συνεδρίας της Επιτροπής είναι δυνατό να καλούνται να 
παραστούν και Γενικοί Διευθυντές άλλων Υπουργείων.
(β) Η Συμβουλευτική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης, στην οποία θα 
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συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, περιλαμβανομένων των οργανισμών που 
εκπροσωπούν τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, των θεσμικών οικονομικών και 
κοινωνικών εταίρων και μη Κυβερνητικών οργανώσεων. Ορόλος της «Συμβουλευτικής 
Επιτροπής  Σχεδιασμού και Παρακολούθησης»,  θα είναι καθαρά συμβουλευτικός 
καιαρμοδιότητά της θα είναινα εκφράζει απόψεις ως προς το περιεχόμενο των 
προγραμματικών εγγράφων, καθώς και για ενδεχόμενες τροποποιήσεις της 
Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης.
Οι Επιτροπές αυτές είναι δυνατόν, όπου κρίνεται αναγκαίο, να συστήσουν  
υποεπιτροπές για συγκεκριμένα θέματα και ιδιαίτερα σε αυτά που απαιτούν 
συντονισμένες ενέργειες πολλών υπηρεσιών και φορέων, όπως είναι η 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη και αναζωογόνηση των περιοχών της υπαίθρου και των 
αστικών περιοχών.  
Επιλογή και Κατάλογος Εταίρων

Η διαδικασία διαβούλευσης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, σύμφωνα και με τις 
πρόνοιες του Άρθρου 5 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες εταίρων:

• Υπουργεία/Υπηρεσίες, Ημικρατικούς Οργανισμούς, Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης

• Οικονομικούς και Κοινωνικούς Εταίρους
• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις/ιδρύματα, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις κλπ

Η επιλογή των εταίρων έγινε με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και πρακτικές. 
Ειδικότερα όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση συμμετείχαν οι Ενώσεις Δήμων και 
Κοινοτήτων, που εκπροσωπούν όλες τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Για τους 
κύριους Οικονομικούς και Κοινωνικούς Εταίρους λήφθηκε υπόψη η σύνθεση της 
Οικονομικής  Συμβουλευτικής Επιτροπής και του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, 
καθώς και των Επιτροπών Παρακολούθησης για τα Προγράμματα 2007 – 2013. Για 
τους υπόλοιπους εταίρους λήφθηκαν υπόψη οι θεσμικές και άλλες διευθετήσεις σε 
επιμέρους τομείς και οριζόντια θέματα, όπως Ισότητα των Φύλων, Μη Διάκριση, 
Περιβάλλον κλπ. Παράλληλα, στο επίπεδο της κάθε αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας 
και σε συντονιστικό επίπεδο, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και διαβουλεύσεις με 
άλλους φορείς και οργανώσεις στους διάφορους τομείς.
Διαδικασίες Διαβούλευσης

Η όλη διαδικασία διαβούλευσης άρχισε επίσημα το δεύτερο τρίμηνο του 2013 με την 
αποστολή του Περιγράμματος Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και των Βασικών Προνοιών 
των Νέου Νομοθετικού Πλαισίου των Ταμείων στα Υπουργεία και όλους τους 
εμπλεκόμενους εταίρους για υποβολή σχολίων και προτάσεων αξιοποίησης των 
πόρων που θα παραχωρηθούν στην Κύπρο από τα ΕΔΕΤ (Μάιος-Ιούνιος 2013). 
Ταυτόχρονα ζητήθηκε από τα Υπουργεία / Τμήματα κι άλλους φορείς του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα να υποβάλουν την προτεινόμενη στρατηγική στο τομέα της 
αρμοδιότητας τους. Ο κάθε φορέας είχε την υποχρέωση να διαβουλευθεί  με τους 
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εταίρους του τομέα αρμοδιότητας του.
Παράλληλα, διοργανώθηκε αριθμός ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων. 
Συγκεκριμένα:

• Το Φεβρουάριο του 2012 παρουσιάστηκε από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής το νέο νομοθετικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων, σε ημερίδα που διοργάνωσε το Γραφείο 
Προγραμματισμού στην Κύπρο και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι 
Υπουργείων, αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και οικονομικών και κοινωνικών 
εταίρων.

• Τον Απρίλιο 2013 διοργανώθηκε ενημερωτική ημερίδα με τη συμμετοχή όλων 
των Υπουργείων/Τμημάτων  για επεξήγηση του νέου νομοθετικού πλαισίου.

• Διοργανώθηκε ένας  μεγάλος αριθμόςειδικώνσυναντήσεωνμε τα αρμόδια 
Υπουργεία/Τμήματα/Φορείς ανά Θεματική Ενότητα.

• Τον Ιούλιο 2013 διοργανώθηκανειδικές ενημερωτικέςημερίδεςγια τις Αρχές 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ευρείες διαδικασίες διαβούλευσης ακολουθούνται ήδη όσον αφορά την εκπόνηση της 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο, η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία από 
το ΙΠΕ και το Τεχνολογικό Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εξειδίκευση της στρατηγικής 
βασίζεται στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας σε μία εκτεταμένη 
έρευνα πεδίου, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη της προτάσεις και απόψεις 
δημόσιων φορέων, Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας. Τα 
προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης δημοσιοποιήθηκαν σε ημερίδα που 
οργανώθηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού στις 7 Οκτωβρίου 2013, με τη 
συμμετοχή επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
Υπουργείων και άλλων Τμημάτων και Δημοσίων Οργανισμών.
Παράλληλα στον διαδικτυακό τόπο www.structuralfunds.org.cy διαμορφώθηκε ειδική 
ιστοσελίδα,  (http://www.structuralfunds.org.cy/programming_period_2014_2020)όπου 
αναρτώνται πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό της νέας περιόδου, όπως 
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα Έγγραφα Εργασίας της Επιτροπής σχετικά με την 
προετοιμασία της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και των Προγραμμάτων, 
προσκλήσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση ημερίδων και άλλων 
διαδικασιών διαβούλευσης και άλλες σχετικές πληροφορίες.
Το τελικό προσχέδιο της ΣΕΣ αποστάληκε στα μέλη των πιο πάνω αναφερόμενων 
Επιτροπών για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους γραπτώς και οι Επιτροπές 
συγκλήθηκαν στις 2 Απριλίου 2014 όπου  τα μέλη των Επιτροπών είχαν την ευκαιρία 
να εκφράσουν τις απόψεις τους.
Σημειώνεται τέλος ότι στο επίπεδο της στρατηγικής παρακολούθησης η συνεισφορά 
των εταίρων στην προετοιμασία της Έκθεσης Προόδου, όπως ορίζεται από το Άρθρο 
52 θα περιλαμβάνει εισροές των Υπουργείων με βάση την πρόοδο υλοποίησης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή παρεμβάσεων τα οποία διαχειρίζονται, κατά 
περίπτωση εισροές άλλων εταίρων που συμμετέχουν στις Επιτροπές 
Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί 
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εταίροι, κλπ), η φορείς που συμμετέχουν στην εταιρική σχέση σε ειδικά θέματα (π.χ. 
ισότητα των φύλων, κλπ). Το τελικό Προσχέδιο της Έκθεσης Προόδου θα τίθεται 
ενώπιον της πιο πάνω αναφερόμενης Συμβουλευτικής Επιτροπής Προγραμματισμού και 
Στρατηγικής Παρακολούθησης. Στα πλαίσιαεπίσηςτων  ΕπιτροπώνΠαρακολούθησης  των 
επιμέρους Προγραμμάτων θα γίνεται ενημέρωση και σχετική διαβούλευση με όλους 
τους συμμετέχοντες εταίρους.
Αποτελέσματα Διαβούλευσης

Η διαμόρφωση του πρώτου προσχεδίου της ΣΕΣ βασίστηκε στις 
απόψεις/παρατηρήσεις των Υπουργείων και άλλωνεταίρων στο Περίγραμμα Εθνικής 
Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020 καθώς και στις προτάσεις που υπέβαλαν, 
κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2013, για αξιοποίηση των πόρων από τα ΕΔΕΤ. Το 
τελικό προσχέδιο της ΣΕΣ λαμβάνει υπόψη σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις των 
εταίρων που εκφράστηκαν σε ημερίδες και συναντήσεις καθώς και στο πλαίσιο των 
Επιτροπών Διαβούλευσης. Σημαντικά θέματα που προέκυψαν από την όλη 
διαδικασία διαβούλευσης, και που λήφθηκαν υπόψη στη ΣΕΣ, είναι η ανάγκη 
προώθησης παρεμβάσεων με προστιθέμενη αξία που να συμβάλλουν στην 
επαναδραστηριοποίηση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, η ενεργότερη συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων στην όλη διαδικασία προγραμματισμού και στρατηγικής παρακολούθησης 
των προγραμμάτων, η ανάγκη προώθησης παρεμβάσεων προς όφελος της τοπική 
αυτοδιοίκησης, οι αυξημένες αναπτυξιακές ανάγκες σε υποβαθμισμένες αστικές 
περιοχές που αντικατοπτρίζεται στη σημαντικά μεγαλύτερη χρηματοοικονομική 
κατανομή των πόρων του ΕΤΠΑ από την ελάχιστη επιτρεπόμενη από τον Κανονισμό 
σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης και η ανάγκη στήριξης των ΜΜΕ 
που αντικατοπτρίζεται στη σημαντική επικέντρωση των πόρων του ΕΤΠΑ στο 
Θεματικό Στόχο 3.
Συμπληρωματικότητα των Ταμείων σε θεματικές ενότητες
Μεταξύ των Προγραμμάτων εντοπίζονται τομείς/θεματικές ενότητες οι οποίοι 
παρουσιάζουν δυνατότητες συνέργειας και συμπληρωματικότητας.  Για παράδειγμα, 
το ΕΚΤ θα συγχρηματοδοτήσει παρεμβάσεις επαγγελματικής και τεχνικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας που θα 
στηριχθούν από το ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
παραγωγικών τομέων της οικονομίας θα προωθηθεί μέσω παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ, 
ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ. Η επίτευξη του στόχου της εξοικονόμησης ενέργειας θα προωθηθεί 
τόσο μέσω παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ όσο και μέσω του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ.
Το ΕΓΤΑΑ συμβάλλει σε 9 από τους 11 Θεματικούς Στόχους του Συμφώνου Εταιρικής 
Σχέσης, ενώ το ΕΤΘΑ υποστηρίζει παρεμβάσεις σε 4 από τους 11 Θεματικούς 
Στόχους. Για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών συνδράμουν όλα τα ΕΔΕΤ. Στον 
αγροτικό τομέα και σε αγροτικές περιοχές τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) 
συμβάλλουν στην ενίσχυση επιχειρήσεων (από κοινού με άλλα χρηματοδοτικά 
εργαλεία), στην Ε&Τ, στις ΤΠΕ, στις μεταφορές, στην ενίσχυση και αναβάθμιση του 
ανθρώπινου δυναμικού, στην καταπολέμηση του αποκλεισμού και στη βελτίωση της 
δημόσιας διοίκησης. Το Ταμείο Συνοχής συμβάλλει στη διαχείριση της κλιματικής 



881

αλλαγής και του νερού. Παράλληλα το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ χρηματοδοτούν τοπικές 
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
Κρατικός Προυπολογισμός (εκτός των Ευρωπαικών Διαρθωτικών και Επενδυτικών Ταμείων)

Σημειώνεται ότι δράσεις για την ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου 
πραγματοποιούνται και στα πλαίσια του κρατικού προυπολογισμού. Και για τις 
δαπάνες αυτές λαμβάνονται συναφείς ενέργειες που να αποτρέπουν τον κίνδυνο 
διπλής χρηματοδότησης με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ 2014-
2020.

Συμπληρωματικότητα μεταξύ 1ου και 2ου πυλώνα της ΚΑΠ

Σε ότι αφορά τη διαχείριση των παρεμβάσεων, θα διασφαλιστεί η συνέργεια του 
πυλώνα 1 της ΚΑΠ (άμεσες ενισχύσεις και πρασίνισμα) με την 4η και 5η 
προτεραιότητα του πυλώνα 2 της ΚΑΠ και των ΚΟΑ – Νέων γεωργών του πυλώνα 1 
με την προτεραιότητα 2 του πυλώνα 2 της ΚΑΠ.
Συντονισμός παρεμβάσεων και αποφυγή διπλής χρηματοδότησης

Ο συντονισμός των παρεμβάσεων και η αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης 
εξασφαλίζεται σε τρια επίπεδα:
α) στην φάση του προγραμματισμού και του στρατηγικού σχεδιασμού της πολιτικής: 
η φάση αυτή συντονίζεται από την κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
β) στην φάση των επιμέρους προκηρύξεων των μέτρων του 1ου και 2ου πυλώνα: η 
φάση αυτή συντονίζεται από την κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλονος και την συνεισφορά και εμπλοκή των 
αρμοδίων Τμημάτων και υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι η μεταφορά της Διαχειριστικής 
Αρχής στην κεντρική διοίκηση του Υπουργείου ως θεσμική αλλαγή συμβάλει 
καθοριστικά στο συντονισμό των παρεμβάσεων μεταξύ των δράσεων του πρώτου 
και δεύτερου πυλώνα.
γ) στην φάση της εξέτασης των αιτήσεων αξιοποιώντας τα ολοκληρωμένα 
πληροφοριακά συστήματα του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών. 
Σημειώνεται ότι οι πληρωμές για όλα τα μέτρα της ΚΑΠ διεκπεραιώνονται από τον 
ΚΟΑΠ γεγονός που διευκολύνει τον έλεγχο των αιτήσεων, την χρηση των βάσεων 
δεδομένων και τον εντοπισμό τυχόν περιπτώσεων διπλής χρηματοδότησης. 
Ο συντονισμός των παρεμβάσεων, η παρακολούθηση και η συγκέντρωση των 
απαραίτητων δεδομένων για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της ΚΑΠ, θα 
διασφαλιστεί μέσω της αξιοποίησης των ολοκληρωμένων πληροφοριακών 
συστημάτων του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών.
Oι περιβαλλοντικές υποχρεώσεις που αφορούν τον 1ο Πυλώνα (πολλαπλή 
συμμόρφωση, πρασίνισμα, ελάχιστες απαιτήσεις για χρήση λιπασμάτων και 



882

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλες συναφείς εθνικές νομοθεσίες) αποτελούν 
τη βάση εκκίνησης (baseline) για τα εκταρικά μέτρα του Πυλώνα 2. Ειδικότερα όσον 
αφορά τη συνέργεια του πρασινίσματος που προβλέπει ο Πυλώνας 1 με τις 
αγροπεριβαλλοντικές δράσεις του Πυλώνα 2, αυτή θα διέπεται από 
προβλεπόμενα του Άρθρου 43 του Κανονισμού 1307/2013,αναφορικά με τις 
ισοδύναμες πρακτικές.
Πιο κάτω γίνεται αναφορά στις σημαντικές διευθετήσεις που εντάσσονται στο 
πλαίσιο του 1ου πυλώνα και οι οποίες επιδρούν στην υλοποίηση του 2ου πυλώνα:
Ενεργοί γεωργοί – Active farmer (άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013-): 
Στη νέα προγραμματική περίοδο εισάγεται η έννοια του ενεργού γεωργού σύμφωνα 
με την οποία δεν παραχωρούνται άμεσες ενισχύσεις, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ή σε ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, που διευθύνουν αερολιμένες, 
σιδηροδρομικές εταιρείες, δίκτυα ύδρευσης, κτηματομεσιτικές εταιρείες, γήπεδα και 
υπαίθριους χώρους ψυχαγωγίας (εκτός εάν αποδείξουν την ιδιότητά τους ως 
ενεργοί γεωργοί) τα οποία κατά την προηγούμενη χρονιά έλαβαν άμεσες ενισχύσεις 
πέραν των €5.000. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον ορισμό των ενεργών 
γεωργών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII (Κοινοποιήσεις σχετικά με τον πρώτο 
πυλώνα της ΚΑΠ).
Ελάχιστες προϋποθέσεις για τη λήψη αμέσων ενισχύσεων (άρθρο 10 του κανονισμού 
(ΕΕ) 1307/2013):
Ως κατώτατο όριο για την Κύπρο ορίζονται τα 0,3 εκτάρια επιλέξιμης έκτασης, και 
για την περίπτωση της κεφαλικής επιδότησης τα €100 ως ελάχιστο ποσό 
επιδότησης. Σημειώνεται ότι η επιλέξιμη γεωργική περιοχή περιλαμβάνει και τις 
επιλέξιμες περιοχές που δεν ήταν σε καλή γεωργική κατάσταση στις 30 Ιουνίου 
2003.
Μείωση Ενισχύσεων – Capping (Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013):
α) Εφαρμογή ποσοστού μείωσης 5% για το μέρος του ποσού των ενισχύσεων που 
υπερβαίνει τις €150.000 και
β) Ο υπολογισμός του εκτιμώμενου ποσού των μειώσεων,  για τα έτη 2015 – 2019, το 
οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί. 
Ευελιξία μεταξύ πυλώνων (Άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013): Μη εφαρμογή 
της πρόνοιας αυτής επί του παρόντος.
 
Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) – SAPS (Άρθρα 36 και 37 του 
κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 ): Συνέχιση του SAPS μέχρι το 2020.
 
Πράσινη Ενίσχυση
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Οι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές είναι:
• Η διαφοροποίηση των καλλιεργειών: Όπου η αρόσιμη γη υπερβαίνει τα 10 

εκτάρια, ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τουλάχιστον δύο 
διαφορετικές καλλιέργειες και όταν η αρόσιμη γη του υπερβαίνει τα 30 
εκτάρια είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τουλάχιστον τρεις καλλιέργειες. Η 
κύρια καλλιέργεια μπορεί να καλύπτει κατά το μέγιστο το 75% της αρόσιμης 
γης, και οι δύο κύριες καλλιέργειες το πολύ το 95% της αρόσιμης γης.

• Η διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων
• Η διατήρηση «περιοχής οικολογικής εστίασης» που θα καταλαμβάνει 

τουλάχιστον το 5% της αρόσιμης περιοχής της εκμετάλλευσης για 
εκμεταλλεύσεις με αρόσιμη γη μεγαλύτερη των 15 εκταρίων (εκτός των 
μόνιμων βοσκοτόπων και των μόνιμων καλλιεργειών). Ως στοιχεία οικολογικής 
εστίασης για την περίπτωση της Κύπρου θα θεωρούνται τα πιο κάτω:

     α) Γη υπό αγρανάπαυση.
     β) Χαρακτηριστικά του τοπίου (εφαρμογή από το 2016), μεμονωμένα δέντρα με 
διάμετρο κόμης τουλάχιστον τέσσερα μέτρα που ισοδυναμεί με κάλυψη 30 m2 ανά 
δέντρο και παρυφές αγρών μεταξύ ενός και είκοσι μέτρων, στις οποίες δεν υπάρχει 
γεωργική παραγωγή που ισοδυναμεί με κάλυψη 9 m2 ανά τρέχον μέτρο των 
παρυφών.
     γ) Ζώνες ανάσχεσης (αντιστοιχούν με 9 m2 ανά τρέχον μέτρο), οι οποίες 
βρίσκονται επί της αρόσιμης έκτασης ή δίπλα από αυτή, κατά τρόπο ώστε οι 
μακριές πλευρές τους να είναι παράλληλες με το άκρο ενός υδάτινου ρεύματος ή 
υδατικού συστήματος. Σε ζώνες ανάσχεσης δεν υπάρχει γεωργική παραγωγή.
     δ) Aγροδασοκομικές εκτάσεις που λαμβάνουν ή έλαβαν στήριξη μέσω των 
Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).
     ε) Αναδασωμένες εκτάσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΠΑΑ.
     στ) Εκτάσεις με καλλιέργειες που έχουν ικανότητες δέσμευσης του αζώτου (υπό 
οριστικοποίηση 0,7 m2 ανά 1 m2).
Συνδεδεμένη στήριξη (άρθρα 67(1),72 του Κανονισμό 639/2014)
Η Κύπρος στα πλαίσια της συνδεδεμένης στήριξης θα ενισχύσει τους τομείς των 
εσπεριδοειδών που βρίσκονται σε περιοχές της νεκρή ζώνης και της 
αιγοπρόβατοτροφίας, διατηρώντας τη δυνατότητα αναθεώρησης το 2016 η οποία 
θα ισχύσει για την περίοδο 2017-2020. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον ορισμό 
των ενεργών γεωργών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII (Κοινοποιήσεις σχετικά 
με τον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ).
Αναδιανεμητική ενίσχυση (Άρθρα 41-42 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013): Μη 
εφαρμογή της πρόνοιας αυτής.
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Ενίσχυση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς/μειονεκτικές περιοχές (Άρθρα 48-49 
του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013): Δεν αναμένεται να εφαρμοστεί η πρόνοια αυτή.
 
Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας (Άρθρα 50-51 του κανονισμού (ΕΕ) 
1307/2013):  η ενίσχυση που χορηγείται σε νεαρούς γεωργούς (ηλικίας μέχρι 40 
ετών) που δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλείς της 
εκμετάλλευσης ή που έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που 
προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης, πρέπει να αυξηθεί κατά μια επιπλέον 
ενίσχυση (25% της εθνικής μέσης ενίσχυσης ανά εκτάριο) που καταβάλλεται για 
μέγιστη περίοδο πέντε ετών. Η σχετική χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 
2% του εθνικού φακέλου κονδυλίου και είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη. Το 
μέτρο αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά με το μέτρο για την ενίσχυση πρώτης 
εγκατάστασης νέων γεωργών στα πλαίσια του ΠΑΑ. Εκτιμώμενο ποσοστό μέχρι 1%.
Καθεστώς μικροκαλλιεργητών (Άρθρα 61-65 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013): Δεν 
αναμένεται να εφαρμοστεί η πρόνοια για τις μικρές εκμεταλλεύσεις.
Συμπληρωματικότητα με Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης της Αμπελουργίας 2014-2018 
(ΕΠΣΑ)
Οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ επιλέξιμων επενδύσεων/δράσεων στα πλαίσια 
του ΕΓΤΕ για τα ακόλουθα μέτρα: προώθηση των κρασιών της κοινότητας στην 
εσωτερική αγορά, αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων, ασφάλιση, επενδύσεις 
και καινοτομία στον αμπελοοινικό τομέα, όπως αναφέρονται στα άρθρα 45(α), 46, 
49,50 και 51 του Κανονισμού 1308/2013, και επενδύσεις /δράσεις  που καλύπτουν 
τους ίδιους στόχους και είναι επιλέξιμες στα πλαίσια του ΕΓΤΑΑ, καθορίζονται στο 
ΕΣΠΑ 2014 - 2018 και θα τηρούνται.
Oι επιλέξιμες δράσεις που σχετίζονται με επενδύσεις σε οινοποιήσιμα αμπέλια δεν 
θα περιλαμβάνονται καθόλου στον πίνακα επιλέξιμων δράσεων για τα οινοποιήσιμα 
αμπέλια που θα καταρτιστεί στις προκηρύξεις του Καθεστώτος 4.1. Πρόσθετα, ο 
ΚΟΑΠ θα προβαίνει σε διασταυρούμενους ελέγχους με τις πληρωμές κάτω από το 
ΕΠΣΑ και δεν θα προβαίνει σε πληρωμή της ίδιας δράσης και από τα δύο 
Προγράμματα.
Μελισσοκομικό Πρόγραμμα: Σημειώνεται επίσης ότι οι επιλέξιμες δράσεις που 
καλύπτονται από τη δράση 10.1.10 είναι πλήρως διαφοροποιημένες και εντελώς 
διακριτές από τις επιλέξιμες δράσεις του Μελισσοκομικού Προγράμματος.
Στις περιπτώσεις που κάποιος αιτητής του Μέτρου 4.1 έχει λάβει στήριξη από το 
«Σχέδιο για την κατεδάφιση με σκοπό τη μετεγκατάσταση οχληρών κτηνοτροφικών 
υποστατικών», το οποίο χρηματοδοτείται από κρατικούς πόρους, θα γίνεται 
πρόνοια ώστε η συνολική ενίσχυση που θα λάβει (στήριξη από το Σχέδιο και 
ενίσχυση από το Καθεστώς 4.1) να μην ξεπερνά το ύψος της συνολικής επένδυσης.
Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού εξαγγέλλει σχέδια για εφαρμογή ΑΠΕ στην κυπριακή αγορά όμως αυτά 
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δεν περιλαμβάνουν τον πρωτογενή τομέα παραγωγής οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος 
διπλής χρηματοδότησης.
 

14.1.2. Where a Member State has opted to submit a national programme and a set of 
regional programmes as referred to in Article 6(2) of Regulation (EU) No 1305/2013, 
information on complementarity between them

Στην Κύπρο θα εφαρμοστεί μόνο ένα εθνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και 
καθόλου περιφερειακά προγράμματα.

14.2. Where relevant, information on the complementarity with other Union instruments, 
including LIFE

Στα πλαίσια της προγραμματικής διαδικασίας θα γίνει προσπάθεια εντοπισμού, 
καταγραφής και ενδεχομένως σχεδιασμού για περαιτέρω αξιοποίηση τυχόν 
συνεργειών/συμπληρωματικότητας της δράσης των Ταμείων με άλλα κοινοτικά ή 
και εθνικά χρηματοδοτικά μέσα/εργαλεία.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις, στις οποίες εντοπίζονται 
προκαταρτικά δυνατότητες/πιθανότητες συνέργειας:
•    Ορίζοντας 2020 – εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο το ενδεχόμενο παροχής 
κινήτρων στην ερευνητική κοινότητα για συμμετοχή τους σε δραστηριότητες του 
προγράμματος Horizon 2020 μέσω διαδοχικής χρηματοδότησης (sequential funding) 
δράσεων που αποτελούν συνέχεια του έργου που εγκρίθηκε από τον Ορίζοντα 2020 
(π.χ. αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου). Ειδικά για τις 
δράσεις ERC Starting Grant και Marie Skłodowska-Curie, μελετάται το ενδεχόμενο 
χρηματοδότησης προτάσεων που θα λάβουν υψηλή βαθμολογία στο τελικό στάδιο 
αξιολόγησης με την οποία η πρόταση κρίνεται επιλέξιμη για χρηματοδότηση, αλλά 
λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού δεν θα τύχει χρηματοδότησης από τα εν 
λόγω προγράμματα. Πρόσθετα, θα εξεταστεί η δυνατότητα ενίσχυσης της 
πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδοτικά κεφάλαια, μέσω του Horizon 2020,για 
επενδύσεις στην καινοτομία, ενισχύοντας έτσι τις δράσεις των Ταμείων για στήριξη 
της επιχειρηματικής καινοτομίας και ενίσχυση της βιωσιμότητας των ΜΜΕ.
Πρόγραμμα LIFE - Για να διασφαλιστεί η απαιτούμενη συμπληρωματικότητα, 
υπάρχει εμπλοκή και συνεργασία, από τα πρώτα στάδια της έναρξης της 
διαδικασίας ετοιμασίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, μεταξύ του Τμήματος 
Περιβάλλοντος που είναι η αρμόδια αρχή στην Κύπρο και της Εθνικής Αρχής 
Προγραμματισμού. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην προώθηση χρηματοδότησης 
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δράσεων στα πλαίσια Έργων με ολοκληρωμένη προσέγγιση ή δράσεων που 
υποστηρίζουν τη χρήση λύσεων, μεθόδων και προσεγγίσεων που αναπτύσσονται 
στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE.
Δεν υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των δράσεων του προγράμματος AgroLIFE (LIFE13 
BIO/CY/001114) και των προτεινόμενων μέτρων του καθεστώτος 10.1.11, καθώς οι 
δράσεις του προγράμματος AgroLIFE έλαβαν χώρα κατά τις καλλιεργητικές 
περιόδους 2015 και 2016. Ως εκ τούτου, δεν θα υπάρχει επικάλυψη με μέτρα που 
χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ με έτος έναρξης το 2017.
Ειδικά σε ότι αφορά την συμπληρωματικότητα μεταξύ ΠΑΑ και LIFE, αυτή 
εξασφαλίζεται λόγω της τακτικής επικοινωνίας μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών, 
δηλαδή του Τμήματος Περιβάλλοντος (LIFE) και της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ 
(κεντρική διοίκηση Υπουργείου). Πέραν των τακτικών διμερών συναντήσεων μεταξύ 
των δύο υπηρεσιών, η Διαχειριστική Αρχή προσκαλέιται σε όλες τις διαβουλεύσεις 
και δημόσιες συγκεντρώσεις που διοργανόνονται από το Τμήμα Περιβάλλοντος.  

• Προγράμματα Leonardo da Vinci, Erasmus, κλπ στους τομείς της εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής κατάρτισης –θα εξεταστούν τυχόν συνέργειες ειδικά για 
ενίσχυση των δράσεων για τους νέους.

• Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα COSME – θα εξεταστούν τυχόν δυνατότητες 
συμπληρωματικότητας με τις δράσεις των Ταμείων για ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των ΜΜΕ, μέσα από την προώθηση 
αξιοποίησης του εν λόγου εργαλείου από τον επιχειρηματικό κόσμο για 
βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδοτικά κεφάλαια.

• Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress – θα εξεταστούν 
τυχόν δυνατότητες συμπληρωματικότητας/συνέργειας με τις δράσεις των 
Ταμείων για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με έμφαση, μεταξύ άλλων, 
στις ευαίσθητες ομάδες εργαζομένων (π.χ. γυναικεία και νεανική 
επιχειρηματικότητα), στις επιχειρήσεις που προάγουν την κοινωνική 
οικονομία  καθώς και στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, μέσω της διευκόλυνσης 
της πρόσβασης τους στη χρηματοδότηση.

• Συμπληρωματικά στις παρεμβάσεις για στήριξη των ΜΜΕ αναμένεται να 
συμβάλει και η απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης για δημιουργία ενός 
Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας το οποίο θα στοχεύει στην ενίσχυση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδοτικά κεφάλαια μέσα από την εφαρμογή 
χρηματοοικονομικών εργαλείων.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην 
εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, μέσα από την υπογραφή 
δύο Συμφωνιών Παραχώρησης Δανείων ύψους €200.000.000 και €100.000.000 τον 
Ιούλιο του 2012 και τον Απρίλιο του 2013 αντίστοιχα, για κάλυψη μέρους της 
εθνικής συνεισφοράς στην εφαρμογή των Προγραμμάτων. Η πιθανότητα περαιτέρω 
συνεργασίας με την ΕΤΕπ θα επιδιωχθεί και κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο.
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15. PROGRAMME IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

15.1. The designation by the Member State of all authorities referred to in Regulation (EU) No 1305/2013 
Article 65(2) and a summary description of the management and control structure of the programme 
requested under Regulation (EU) No 1303/2013 Article 55(3)(i) and arrangements under Regulation (EU) 
No 1303/2013 Article 74(3)

15.1.1. Authorities

Authority Name of the authority Name of the person 
responsible for the 

authority

Address Email

Managing authority Ministry of Agriculture, 
Natural Resources and 
Environment

Olympia Stylianou Louki Akrita, 1411, 
Nicosia, Cyprus

perm.sec@moa.gov.cy

Certification body Grand Thornton Charis Louca 41-49, Agiou Nicolaou 
Str. | Nimeli Court | 
Block C | Egkomi 2408 
| PO Box 23907 | 1687 
Nicosia | Cyprus

charalambos.louca@cy.gt.com

Accredited paying 
agency

Cyprus Agricultural 
Paying Organization

Timis Efthymiou Michail Koutsofta 20, 
2000, Nicosia, Cyprus

commissioner@capo.gov.cy

15.1.2. Summary description of the management and control structure of the 
programme and arrangements for the independent examination of complaints
15.1.2.1. Management and control structure

Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ως η αρμόδια εθνική 
αρχή για την πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης στην Κύπρο είναι υπεύθυνο για τον 
καθορισμό των οργάνων που περιγράφονται στο άρθρο 65 του Κανονισμού 
1305/2013 ως ακολούθως:
Διαχειριστική Αρχή

Ως Διαχειριστική Αρχή ενεργεί το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος. Όπως προβλέπεται από το άρθρο 66 του Κανονισμού 1305/2013, η 
Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του προγράμματος 
με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο.
Ορισμένες από τις αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής μπορούν να εκχωρηθούν 
με γραπτή συμφωνία σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες.  Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη 
έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραμένει στη Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 2014-
2020.
Οργανισμός Πληρωμών

Ως Οργανισμός Πληρωμών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 
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ορίζεται ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Τα καθήκοντα και 
οι αρμοδιότητες του καθορίζονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού 1306/2013. Ο ΚΟΑΠ 
διαπιστεύθηκε χωρίς όρους στις 27 Φεβρουαρίου του 2005 από την Αρμόδια Αρχή 
Διαπίστευσης, τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών παρέχει επαρκή εχέγγυα για το ότι:
α) η επιλεξιμότητα των αιτήσεων, η διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων καθώς 
και η συμφωνία τους προς τους κοινοτικούς κανόνες πριν από την εντολή 
πληρωμής, ελέγχονται.
β) εφαρμόζεται η νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών καθώς και 
κατάλληλη λογιστική καταχώρηση τούς
γ) διενεργούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία.
δ) τα απαιτούμενα έγγραφα υποβάλλονται εντός των προθεσμιών και στη μορφή 
που προβλέπεται από τους κοινοτικούς κανόνες.
ε) τα έγγραφα είναι προσπελάσιμα και διατηρούνται με τρόπο που διασφαλίζει την 
πληρότητα, την εγκυρότητα και την αναγνωσιμότητα τους διαχρονικά, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων υπό την έννοια των κοινοτικών 
κανόνων.
Oργανο Πιστοποίησης 

Ως Όργανο Πιστοποίησης έχει οριστεί η Grand Thornton.
Αρμόδια αρχή διορισμού του Οργάνου Πιστοποίησης είναι το Όργανο Διαπίστευσης 
που στην περίπτωση της Κύπρου είναι ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος.
Σημειώνεται ότι, όπου ισχύει, οι δομές διαχείρισης και ελέγχου έχουν συσταθεί 
λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό 1303/2013.
Βασικός στόχος για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 για το σύνολο των 
Ευρωπαϊκών, Διαρθρωτικών και Επενδυτικών ταμείων παραμένει η εξασφάλιση 
αποτελεσματικής διαχείρισης των Προγραμμάτων. Ειδική μέριμνα θα δοθεί ώστε η 
μείωση της στελέχωσης του δημόσιου τομέα να μην επηρεάσει τη διαχειριστική 
ικανότητα Ενδιάμεσων Φορέων και Δικαιούχων. Για τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής 
ως Διαχειριστική Αρχή θα παραμείνει η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Αρχή Πιστοποίησης θα παραμείνει 
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ως Αρχή Ελέγχου θα παραμείνει η Υπηρεσία 
Εσωτερικού Ελέγχου. Για το ΕΓΤΑΑ ισχύουν οι δομές που αναφέρονται πιο πάνω. Οι 
δομές συνεργασίας μεταξύ Διαχειριστικής Αρχής ΠΑΑ 2014-2020 και Γενικής 
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 14.1.1.
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Ενδεχόμενη Ανάθεση αρμοδιοτήτων στις Μονάδες Εφαρμογής

Μέρος των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής και του Κυπριακού Οργανισμού 
Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ενδεχεται να ανατεθούν σε ειδικές μονάδες που 
κρίνονται κατάλληλες για την εφαρμογή Μέτρων. Στην περίπτωση όπου 
πραγματοποιηθεί μια τέτοια ανάθεση καθηκόντων οι Μονάδες Εφαρμογής δύνανται 
να προκηρύσσουν τα μέτρα, πάντοτε με συνεννόηση με την ΔΑ και τον Οργανισμό 
Πληρωμών, να συλλέγουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται, να αξιολογούν τις 
αιτήσεις, να διενεργούν τους απαιτούμενους ελέγχους και να υποβάλλουν στον 
Οργανισμό Πληρωμών τα αιτήματα πληρωμής των δικαιούχων. Σε μια τέτοια 
περίπτωση ανάθεσης αρμοδιοτήτων οι ενημερωτικοί οδηγοί και τα εγχειρίδια που 
συνοδεύουν τις προκηρύξεις θα πρέπει να αποστέλλονται στην Διαχειριστική 
Αρχή πριν από κάθε προκήρυξη και λαμβάνεται η εκ των προτέρων σύμφωνη γνώμη. 
Παράλληλα, οι εν δυνάμει Μονάδες θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση αποφάσεων 
που αφορούν τη διαχείριση των Μέτρων (αριθμός προκηρύξεων, συλλογή δεδομένων 
παρακολούθησης και αξιολόγησης κ.τ.λ.).  Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη έναντι της 
Επιτροπής με βάση το Άρθρο 66 του Κανονισμού 1305/2013 και το Άρθρο 7 (1) του 
Κανονισμού 1306/2013 παραμένει στη Διαχειριστική Αρχή και στον Οργανισμό 
Πληρωμών αντίστοιχα.

15.1.2.2. Arrangements for the examination of complaints

Έχει καθοριστεί ανεξάρτητη διαδικασία διερεύνησης παραπόνων και αυτή ισχύει και 
εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στις Επιτροπές Ενστάσεων για όλα τα Μέτρα. Ειδικά 
στα εκταρικά μέτρα του ΠΑΑ είναι κατοχυρωμένο το δικαίωμα επανεξέτασης μιας 
αίτησης, ενώ είναι και θεσμοθετημένη η διαδικασία παραλαβής ενστάσεων σε 
περίπτωση που ο αιτητής δεν ικανοποιηθεί από την έκβαση του πρώτου αιτήματος 
του (της επανεξέτασης). Παρέχονται δηλαδή δύο επίπεδα διαχείρισης των 
παραπόνων των αιτητών, εκείνο της επανεξέτασης και εκείνο της ένστασης.  Η 
ένσταση εξετάζεται από διαφορετικά άτομα από αυτά που απόρριψαν αρχικά το 
αίτημα επανεξέτασης.
Τονίζεται επίσης ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο αιτητής έχει τη δυνατότητα μέσω 
και εθνικής νομοθεσίας να καταφύγει στην δικαιοσύνη (δικαστική διαδικασία) 
εφόσον το επιθυμεί εντός 75 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης του αιτητή 
για την έκβαση της αίτησης του ή της ένστασης του.

15.2. The envisaged composition of the Monitoring Committee

Κατά τη διαμόρφωση των κανόνων συμμετοχής των μελών στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης, έχει ληφθεί υπόψη η ανάγκη συμπερίληψης των βασικών φορέων 
που εμπλέκονται στην πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης και έχουν εμπλακεί στον 
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καταρτισμό του Προγράμματος. Παράλληλα, επιδιώκεται η προώθηση της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και η αποφυγή των διακρίσεων. Στα μέλη 
περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες εταίρων:

1. αρμόδιες τοπικές και άλλες δημόσιες αρχές
2. οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι
3. φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών

Πρόεδρος
Η Προεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης ασκείται από τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
Μέλη

1. Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
2. Προϊστάμενος Γραμματείας Διαχειριστικής Αρχής ΠΑΑ
3. Εκπρόσωπος Τμήματος Γεωργίας
4. Εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομικών
5. Εκπρόσωπος Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού 

και Ανάπτυξης
6. Εκπρόσωπος Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
7. Εκπρόσωπος Υπουργείου Εσωτερικών
8. Εκπρόσωπος Υπουργείου Δικαιοσύνης – Εθνικός Μηχανισμός για τα 

δικαιώματα της γυναίκας
9. Εκπρόσωπος Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών

10.Εκπρόσωπος Τμήματος Δασών
11.Εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος
12.Εκπρόσωπος του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων
13.Εκπρόσωπος Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού
14.Εκπρόσωπος Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών
15.Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
16.Εκπρόσωπος Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.
17.Εκπρόσωπος Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
18.Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων
19.Εκπρόσωπος Ένωσης Δήμων Κύπρου
20.Εκπρόσωπος Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου
21.Εκπρόσωπος Νέας Αγροτικής Κίνησης
22.Εκπρόσωπος Ένωσης Κυπρίων Αγροτών
23.Εκπρόσωπος Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου
24.Εκπρόσωπος ΠΕΚ (Παναγροτική Ένωση Κύπρου)
25.Εκπρόσωπος Ευρωαγροτικού
26.Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων 

Κύπρου
27.Εκπρόσωπος της Ένωσης Γεωπόνων Κύπρου
28.Εκπρόσωπος των Ομάδων Τοπικής Δράσης
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Επίσης κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι δυνατό να 
προσκαλούνται, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων και 
άλλων ενδιαφερόμενων φορέων καθώς και εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, 
κοινωνικά, επιστημονικά και σχετικά θέματα.

15.3. Provisions to ensure that the programme is publicised, including through the 
national rural network, making reference to the information and publicity strategy 
referred to in Article 13 of Implementing Regulation (EU) No 808/2014

Η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) είναι υπεύθυνη για την ετοιμασία και τη συγγραφή της 
«στρατηγικής της επικοινωνίας» την οποία και θα καταθέσει στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης εντός 6 μηνών από την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Είναι επίσης υπεύθυνη να ενημερώνει για την πρόοδο 
υλοποίησης της στρατηγικής αυτής την Επιτροπή, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 
Θα ενημερώνει παράλληλα για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης 
και τις ενέργειες επικοινωνίας που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν το επόμενο 
έτος.  Για την υλοποίηση της στρατηγικής απαιτείται η συνεργασία με την Ομάδα 
Διαχείρισης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ)  και η χρησιμοποίηση των δομών 
δικτύωσης του ΕΑΔ.
Κύριος στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση για τις 
ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και η 
καλύτερη απορρόφηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων. Επιδιώκεται μέσω 
κατάλληλων μεθόδων διάχυσης της πληροφόρησης, η ευαισθητοποίηση των 
δικαιούχων του Προγράμματος και των εμπλεκόμενων φορέων της Αγροτικής 
Ανάπτυξης, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και του ευρύτερου 
κοινού, σχετικά με τους σκοπούς του Προγράμματος και τα αποτελέσματα 
εφαρμογής του.
Η ενημέρωση όλων των πολιτών μέσω του Σχεδίου Επικοινωνίας που θα 
εφαρμοστεί, συμβάλλει στην υλοποίηση της πολιτικής της Αγροτικής Ανάπτυξης 
που εφαρμόζει η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα για την ενημέρωση 
των αγροτών προγραμματίζεται η δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης του Αγρότη 
(ΚΕΑ) το οποίο, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων, θα προωθεί την ενημέρωση για όλα τα 
θέματα που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020.
Η στρατηγική της επικοινωνίας, είναι το σύνολο των ενεργειών δημοσιότητας και 
των μεθόδων προβολής που θα εφαρμοστούν, με σκοπό την καλύτερη πληροφόρηση 
του κοινού για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020. Η εμπειρία που 
αποκτήθηκε από την εφαρμογή του ΠΑΑ 2007 - 2013, τα δυνατά και τα αδύνατα 
σημεία, τα συμπεράσματα από την SWOT ανάλυση και οι άξονες προτεραιότητες 
στους οποίους στηρίζεται η νέα αγροτική πολιτική, αποτελούν τους παράγοντες 
πάνω στους οποίους βασίστηκε η διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής.
Συγκεκριμένα, η στρατηγική θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση τριών βασικών 
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κατηγοριών αποδεκτών ως ακολούθως:
Κατ’ αρχήν, η ΔΑ θα ενημερώσει και θα εμπλέξει ενεργά το σύνολο των αρμόδιων 
εθνικών αρχών του δημόσιου τομέα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την εφαρμογή 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα η στρατηγική επικοινωνίας 
σκοπό έχει την εύρεση και καταγραφή των ατόμων τα οποία θα είναι υπεύθυνα να 
επιλύουν απορίες και ερωτήματα του κοινού σχετικά με το ΠΑΑ.
Η δεύτερη κατηγορία αποδεκτών είναι οι πιθανοί δικαιούχοι του ΠΑΑ, οι οποίοι θα 
ενημερώνονται σχετικά με, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και την προκήρυξη των 
μέτρων, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν όπως αυτές έχουν οριστεί 
από τις δημόσιες αρχές για τη χρηματοδότηση, την περιγραφή των διαδικασιών που 
ακολουθούνται για την εξέταση των αιτήσεων και τη σειρά ενεργειών η οποία 
απαιτείται σε περίπτωση ενστάσεων.
Τέλος μέσω της στρατηγικής θα παρέχεται ενημέρωση και στο ευρύ κοινό. 
Συγκεκριμένα, θα δίνονται γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, την έγκρισή του και τις πιθανές 
τροποποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα επιτεύγματα από την εφαρμογή 
και την προσφορά του στις επιδιώξεις και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα και από τις Συμπράξεις Καινοτομίας.
Οι αποδέκτες θα χωριστούν πέραν των τριών κατηγοριών και σε ομάδες-στόχους 
(target groups), ανάλογα με τα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία που τους 
χαρακτηρίζουν και την ενασχόλησή τους με το Πρόγραμμα και γενικά την Αγροτική 
Ανάπτυξη. Στις ομάδες-στόχους, θα περιλαμβάνονται οι αρχηγοί των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, οι νέοι γεωργοί, ομάδες παραγωγών, μεταποιητές, Ομάδες 
Τοπικής Δράσης, βιοκαλλιεργητές, πιστοποιημένοι φορείς, κτηνοτρόφοι, ερευνητές, 
μαθητές, καταναλωτές και άλλες ομάδες.
Για την εφαρμογή του σχεδίου επικοινωνίας που θα υλοποιήσει το ΕΑΔ σε 
συνεργασία με τη ΔΑ, θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες δομές του Δικτύου. 
Αποδέκτες των μηνυμάτων θα είναι μεταξύ άλλων και τα Μέλη του Δικτύου τα οποία 
είναι οργανωμένα σύνολα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν άμεση ή 
έμμεση σχέση με την αγροτική ανάπτυξη. Η στρατηγική της επικοινωνίας, θα 
βασίζεται και σε έρευνα που θα διεξαχθεί μεταξύ των Μελών του ΕΑΔ σχετικά με την 
ποιότητα της πληροφόρησης που είχαν για το ΠΑΑ 2007-2013 και τις προσδοκίες 
τους για την νέα Προγραμματική Περίοδο.  Ανάλογα με την περίσταση, ενδέχεται να 
αξιοποιηθούν από το Δίκτυο και εξωτερικοί συνεργάτες για την επίτευξη των 
στόχων του σχεδίου επικοινωνίας.
Η επικοινωνία θα πρέπει να γίνεται σε γλώσσα απλή και εύκολα κατανοητή από 
τους αποδέκτες των μηνυμάτων, ενώ το ενημερωτικό υλικό που θα διατίθεται σε 
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή να έχει ως στόχο την έγκαιρη, άμεση και τεκμηριωμένη 
πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή του ΠΑΑ. Οι δράσεις επικοινωνίας θα 
πρέπει να έχουν μία συνοχή και συνέχεια και να εφαρμόζονται σε όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης του Προγράμματος και για όλα τα Μέτρα του.
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Για τη σωστή και άμεση ενημέρωση του κοινού, απαραίτητη είναι η δημιουργία και 
λειτουργία μίας ιστοσελίδας μέσω της οποίας θα κοινοποιούνται οι απαραίτητες 
πληροφορίες για τα Μέτρα του Προγράμματος. Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων και δυνατότητα γρήγορης σύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες που 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα.
Το σχέδιο επικοινωνίας που θα εφαρμοστεί καθώς και η στρατηγική της 
επικοινωνίας έχουν στόχους ποσοτικά και ποιοτικά μετρήσιμους, γεγονός που θα 
καθιστά δυνατή τη συνεχή αξιολόγησή τους σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του 
Προγράμματος. Η ΔΑ έχει καθήκον να ενημερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης 
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος για την πρόοδο της εφαρμογής της στρατηγικής της 
επικοινωνίας τη. Η στρατηγική ενδέχεται να τροποποιηθεί όπου αυτό καθίσταται 
αναγκαίο και σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση της εφαρμογής της. Θα 
εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πληροφόρησης το οποίο θα αξιολογείται και 
θα αναδιαμορφώνεται ανάλογα. Στο σχεδιασμό της στρατηγικής έχει ληφθεί υπόψη 
και το γεγονός πως η τεχνολογία μεταβάλλεται και εξελίσσεται και εμφανίζονται 
συνεχώς νέοι δίοδοι επικοινωνίας. Η ΔΑ και το ΕΑΔ θα πρέπει να είναι έτοιμοι να 
αναπροσαρμόζουν τα σχέδια και τις μεθόδους τους, ανάλογα και με τις καινοτομίες 
που δέχεται και εφαρμόζει η νέα τεχνολογία και η κοινωνία.
Με τη στρατηγική της επικοινωνίας θα ενημερώνεται επίσης το κοινό για τις 
επιτυχημένες εφαρμογές και τα παραδείγματα των «Καλών Πρακτικών» που 
αναδεικνύουν τη χρησιμότητα της αξιοποίησης της χορηγίας που λαμβάνεται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η στρατηγική για να είναι επιτυχημένη, θα στοχεύει και στη συνεργασία μεταξύ των 
διάφορων αγροτικών εταίρων και στη δημιουργία δικτύων για καλύτερη διάχυση της 
πληροφόρησης και της γνώσης.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρωταρχικός σκοπός της στρατηγικής της επικοινωνίας 
είναι να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία της πληροφόρησης που 
τυγχάνουν οι δικαιούχοι. Για αυτό ακριβώς το λόγο είναι απαραίτητη η εδραίωση 
μίας αμφίδρομης πληροφόρησης μεταξύ δικαιούχων και Διαχειριστικής Αρχής του 
Προγράμματος. Επιδίωξη είναι όπως οι δικαιούχοι είναι ενεργοί κοινωνοί των 
μηνυμάτων της εφαρμογής του Προγράμματος και όχι μόνο παθητικοί αποδέκτες.

15.4. Description of mechanisms to ensure coherence with regard to local development 
strategies implemented under LEADER, activities envisaged under the co-operation 
measure referred to in Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013, the basic services 
and village renewal in rural areas measure referred to in Article 20 of that Regulation, 
and other ESI Funds

Μηχανισμός συντονισμού και συμπληρωματικότητα με το Άρθρο 14 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στις αγροτικές 
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περιοχές όσον αφορά τους κάτοικους οι οποίοι μετακινούνται σε αστικές περιοχές 
αναζητώντας ευκαιρίες επανακατάρτισης, οι ΟΤΔ καλούνται να κινητοποιήσουν τον 
τοπικό τους πληθυσμό με την ενασχόληση του σε διαφοροποιημένες γεωργικές 
δραστηριότητες.
Οι ΟΤΔ μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου τους, είναι σε θέση να γνωρίζουν τόσο τις 
δυνατότητες όσο και τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης τους και να εντοπίσουν 
θέματα τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν σε εκπαιδεύσεις, κύκλους 
μαθημάτων, σεμιναρίων, κτλ, παρέχοντας προς τον τοπικό πληθυσμό ίσες ευκαιρίες 
αξιοποίησης. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο περαιτέρω εδαφικός αποκλεισμός 
των μειονεκτικών περιοχών.
Μέσω της Πρωτοβουλίας LEADER και συγκεκριμένα βασεί του Άρθρου 14, πρόκειται 
να χρηματοδοτηθούν δράσεις εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης 
δεξιοτήτων, δράσεις επίδειξης και ενημέρωσης για μη γεωργικές δραστηριότητες. 
Ανάλογες δράσεις θα εφαρμοστούν και μέσα από το οριζόντιο Άρθρο 14 «Δράσεις 
μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» με τη διαφορά ότι τα θέματα θα αφορούν 
γεωργικές δραστηριότητες.
Επομένως, υπάρχει σαφής διαχωρισμός των παρεμβάσεων των δύο Μέτρων και για 
αυτό δεν απαιτείται η δημιουργία περαιτέρω μηχανισμών συντονισμού. Τέλος, τα 
δύο Μέτρα καλύπτουν διαφορετικές πτυχές των εκπαιδευτικών αναγκών του 
αγροτικού πληθυσμού και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η μεταξύ τους 
συμπληρωματικότητα.
Μηχανισμός συντονισμού και συμπληρωματικότητα με το Άρθρο 19

Το αγροτουριστικό πακέτο μπορεί να εμπλουτισθεί με ποικίλες δραστηριότητες, οι 
οποίες θα επιλεγούν από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης μέσω του Στρατηγικού 
Σχεδίου. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι μικροεπιχειρήσεις οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές με δραστηριοποίηση και μελών 
γεωργικών νιοκοκυριών, μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη διατήρηση 
και σταθερότητα της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο και 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενθάρρυνση της παραμονής τους.
Στο πλαίσιο αυτό οι ΟΤΔ καλούνται να ενθαρρύνουν τον τοπικό πληθυσμό να 
διαφοροποιήσει τις δραστηριότητες του προς μη γεωργικές δραστηριότητες 
δίνοντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στο φάσμα των δράσεων που 
αφορούν την ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και 
ενισχύονται κάτω από τις πρόνοιες του Άρθρου 19. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις οι 
οποίες σχετίζονται με τον τουρισμό της υπαίθρου/ αγροτουρισμό όπως η ίδρυση 
καταστημάτων λιανικής πώλησης, επισκέψιμων αγροκτημάτων κ.α αναμένεται να 
συμβάλουν στην αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της έλλειψης θέσεων εργασίας 
στις απομακρυσμένες και ορεινές αγροτικές περιοχές οι οποίες πλήττονται από 
ερημοποίηση.
Στα πλαίσια της εφαρμογής του οριζόντιου μέτρου για το Άρθρο 19, θα γίνει χρήση 
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μόνο της δυνατότητας πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών.
Όπως διαφαίνεται από την πιο πάνω ανάλυση, οι δράσεις οι οποίες 
χρηματοδοτούνται μέσω του Άρθρου 19, θα μπορούν να δημιουργήσουν 
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις συνδυάζοντας δράσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται 
μέσω του Άρθρου 20. Η συνέργεια η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο άρθρων, θα 
συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές καθώς και 
την εξασφάλιση τουρισμού καθ' όλη την διάρκεια του έτους.
Μηχανισμός συντονισμού και συμπληρωματικότητα με το Άρθρο 20

Η αποψίλωση του πληθυσμού και η γήρανση του εναπομείναντος πληθυσμού στις 
περιοχές της υπαίθρου είναι ένα από τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονται. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους των ΟΤΔ είναι η παραμονή των 
κατοίκων στην ύπαιθρο και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης τους, 
οι ΟΤΔ μέσω της πρωτοβουλίας LEADER θα μπορούν να ενισχύσουν την περιοχή 
παρέμβασης τους μέσω έργων τα οποία αφορούν βασικές υπηρεσίες και μέσω της 
ανάπλασης χωριών σε αγροτικές περιοχές.
Τα έργα τα οποία θα χρηματοδοτούνται μέσω της προσέγγισης LEADER θα αφορούν 
δημόσια έργα χαμηλού προϋπολογισμού (με ύψος προϋπολογισμού μέχρι € 200.000), 
τα οποία ωστόσο θα αποδίδουν προστιθέμενη αξία στην περιοχή. Δικαιούχοι για τα 
έργα αυτά είναι οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κοινότητες).
Αντίθετα στο Άρθρο 20 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές 
περιοχές», τα έργα τα οποία θα χρηματοδοτούνται, θα αφορούν δημόσια έργα 
μεγαλήτερης κλίμακας (με ύψος προϋπολογισμού μεγαλύτερο των €200.000).  Για το 
λόγο αυτό ως δικαιούχοι του εν λόγω άρθρου ορίζονται, κατά κύριο λόγο, οι 
Επαρχιακές Διοικήσεις, οι οποίες είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν αυτού του 
είδους τα έργα, τα οποία απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία και στρατηγικό σχεδιασμό. 
Ως δικαιούχοι του μέτρου ορίζονται επίσης το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 
καθώς και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού.
Λαμβάνοντας υπόψη τόσο το συνολικό ύψος επένδυσης, όσο και τους δικαιούχους, 
εξασφαλίζεται ο διαχωρισμός των δύο μέτρων και ως εκ τούτου, δεν απαιτείται 
καθορισμός περαιτέρω μηχανισμών συντονισμού. Εντούτοις, θα γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες από τη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων δημοσίου συμφέροντος, τα οποία θα 
υλοποιηθούν μέσω της Πρωτοβουλίας LEADER και αντίστοιχων έργων, τα οποία θα 
υλοποιηθούν μέσω του Άρθρου 20.
Μηχανισμός συντονισμού και συμπληρωματικότητα με το Άρθρο 35 

Μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου οι Ομάδες Τοπικής Δράσης, μπορούν να εξετάσουν 
τις αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης, με σκοπό την 
αντιμετώπιση προβλημάτων και στην προβολή των δυνατοτήτων που παρουσιάζουν 
οι αγροτικές περιοχές.
Οι μορφές συνεργασίας οι οποίες θα χρηματοδοτούνται μέσω του οριζόντιου 
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Μέτρου, θα αφορούν θέματα έρευνας, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, τοπικές 
αγορές, κ.α, σε αντίθεση με τις μορφές συνεργασίας οι οποίες θα χρηματοδοτούνται 
μέσω της πρωτοβουλίας Leader και θα αφορούν άλλα είδη συνεργασίας όπως ο 
εθελοντισμός, η προώθηση του τουρισμού της υπαίθρου και η προστασία του 
περιβάλλοντος.
Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων του ΕΣΚ για την παραγωγικότητα 
και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, καθώς και οι δράσεις έρευνας, οι οποίες επίσης 
προνοούνται από το Άρθρο 35 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, θα χρηματοδοτηθούν από το 
οριζόντιο Μέτρο. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται ο διαχωρισμός μεταξύ των 
δράσεων συνεργασίας των δύο Μέτρων.
Συνεπώς θα ληφθούν οι απαραίτητες ενέργειες από τη Διαχειριστική Αρχή ούτως 
ώστε να γίνονται διασταυρούμενοι έλεγχοι των προτεινόμενων δράσεων από τα 
αρχικά στάδια και να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα των δράσεων στα δύο 
Μέτρα.
Οι ΟΤΔ μπορούν να συμμετέχουν στο οριζόντιο μέτρο της Συνεργασίας ως μέλη των 
συνεργαζόμενων Ομάδων, ενώ στα πλαίσια του LEADER οι ΟΤΔ θα έχουν ρόλο 
Μονάδας Εφαρμογής και όχι δικαιούχου.

15.5. Description of actions to achieve a reduction of administrative burden for 
beneficiaries referred to in Article 27(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

Ενδυνάμωση Διοικητικής Ικανότητας

Για την ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας των φορέων που εμπλέκονται στην 
διαχείριση, εφαρμογή και έλεγχο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν 
προωθηθεί και συνεχίζουν να προωθούνται μια σειρά από ενέργειες που 
σχετίζονται ιδιαίτερα με τη διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων, τα οποία στοχεύουν 
στη βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής, του 
Οργανισμού Πληρωμών και των Μονάδων Εφαρμογής. Αναφέρεται ως παράδειγμα η 
καθιέρωση της ετήσιας διοργάνωσης ειδικής ημερίδας για βελτίωση των ικανοτήτων 
των εμπλεκόμενων φορέων στα θέματα παρακολούθησης και αξιολόγησης (focus 
group). Παράλληλα θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα σεμινάρια για τη βελτίωση των 
διοικητικών ικανοτήτων των ατόμων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του 
Προγράμματος είναι συνεχή (ανάπτυξη ικανοτήτων διοίκησης, ηγεσίας, 
εξυπηρέτησης κοινού, συνεργασία σε ομάδες, καλή γνώση ευρωπαϊκών θεμάτων 
κλπ). Μέρος των δράσεων καλύπτεται από το μέτρο της τεχνικής βοήθειας. Τέλος, η 
προσπάθεια για τη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων του προσωπικού των 
Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) αναμένεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί ακόμη 
περισσότερο, αφού αναγνωρίζεται ότι η επιτυχής υλοποίηση του Leader εξαρτάται 
κατά κύριο λόγο από τις διοικητικές ικανότητες του προσωπικού των ΟΤΔ.  
Για τις παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
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Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) καταβάλλονται προσπάθειες μείωσης του διοικητικού 
φόρτου για τους δικαιούχους των διαφόρων μέτρων. Για το σκοπό αυτό λήφθηκαν 
υπόψη τα αποτελέσματα της παράλληλης αξιολόγησης του τρέχοντος 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, οι εισηγήσεις και οι απόψεις των 
οργανωμένων συνόλων που εκπροσωπούν ομάδες δικαιούχων οι οποίες λήφθηκαν 
στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την νέα προγραμματική περίοδο και 
κυρίως οι κατά καιρούς εισηγήσεις και υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
περιλαμβανομένης και της ειδικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία 
της Επιτροπής το 2011 με τίτλο "Study on administrative burden reduction associated 
with the implementation of certain Rural Development Measures”. Σημαντικό στοιχείο 
στην όλη προσπάθεια μείωσης του διοικητικού φόρτου αποτελεί και η πρόσφατη 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για εντοπισμό και μείωση των σφαλμάτων (error rate) 
στην αγροτική ανάπτυξη.
Πιο κάτω αναφέρονται κάποια από τα βασικά σημεία που έχουν εντοπιστεί, τα 
οποία και εξετάζονται με τρόπο ώστε να βελτιωθούν κατά την υλοποίηση του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020:

• Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο οι αρμόδιες αρχές έχουν 
διενεργήσει αυξημένους ελέγχους σε ποσοστό και ένταση μεγαλύτερη από 
αυτή που ορίζουν οι κανονισμοί. Αναφέρεται ως παράδειγμα η διενέργεια 
ελέγχων σε ποσοστό 100% στα επενδυτικά μέτρα. Περαιτέρω υπάρχουν 
περιθώρια καλύτερης οργάνωσης των ελέγχων με τρόπο ώστε η όλη εργασία 
να πραγματοποιείται με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

• Επανεξέταση όλων των επισυναπτόμενων, συνοδευτικών πιστοποιητικών, 
εγγράφων και βεβαιώσεων που συνοδεύουν μια αίτηση. Στα πλαίσια αυτής 
της διαδικασίας εξετάζεται: α)η χρησιμότητα του κάθε εγγράφου σε σχέση με 
την επένδυση, β) η δυνατότητα λήψης της πληροφόρησης με τρόπο πιο απλό 
και αν είναι δυνατόν χωρίς την εμπλοκή του δικαιούχου, γ) η μείωση της 
πολυπλοκότητας στην προσπάθεια του δικαιούχου για προσκόμιση εγγράφων. 
Οι δυνατότητες που παρέχει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η διασύνδεση 
ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων εξετάζονται ιδιαίτερα.

• Η επέκταση της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για κάποια μέτρα του 
προγράμματός ενδέχεται να βοηθήσει περαιτέρω στη μείωση του διοικητικού 
φόρτου.

• Βελτίωση των κατευθυντήριων γραμμών που παρέχονται στους δικαιούχους 
και παροχή υποστήριξης στην προσπάθεια υποβολής αίτησης.

• Προώθηση, στο βαθμό που είναι επιτρεπτό και συμβατό με το κανονιστικό 
πλαίσιο, απλοποιημένης διαδικασίας για την παροχή επενδυτικής ενίσχυσης. 
Αξιοποίηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της δυνατότητας τυποποιημένου 
κόστους (standardized costs, lump sum).

• Προσπάθεια ανασχεδιασμού των διαδικασιών και μείωσης των διεργασιών 
εκείνων που επιφέρουν διοικητικό κόστος και επιβάρυνση στους δικαιούχους 
χωρίς οποιαδήποτε προστιθέμενη αξία. Αναφέρεται ως παράδειγμα η 
προσπάθεια βελτίωσης των διαδικασιών υλοποίησης του LEADER, το οποίο 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα τόσο της παρακολούθησης όσο και της 
παράλληλης αξιολόγησης του ΠΑΑ, χρήζει άμεσου επανασχεδιασμού 
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διαδικασιών, με σκοπό τη μείωση περιττών ενεργειών που δυσχεραίνουν την 
προσπάθεια ομαλής υλοποίησης των παρεμβάσεων.

• Δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης του Αγρότη
Καταληκτικά, αναφέρεται ότι καθοριστικής σημασίας παράγοντας για τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου αποτελεί η ετοιμασία μέτρων τα οποία να έχουν εκ των 
προτέρων εξεταστεί από πλευράς λειτουργικότητας και απλότητας στην εφαρμογή 
τους. Αυτή η παράμετρος λήφθηκε σοβαρά υπόψη κατά το στάδιο του 
προγραμματισμού. 

15.6. Description of the use of technical assistance including actions related to the 
preparation, management, monitoring, evaluation, information and control of the 
programme and its implementation, as well as the activities concerning previous or 
subsequent programming periods as referred to in Article 59(1) of Regulation (EU) No 
1303/2013

Η χρήση της τεχνικής υποστήριξης στα πλαίσια του ΠΑΑ 2007 - 2013 ήταν ιδιαίτερα 
σημαντική και απαραίτητη για την ομαλή υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση 
 του Προγράμματος. Ως εκ τούτου κρίνεται εκ των ων ουκ άνευ η αξιοποίησή της και 
κατά την περίοδο 2014 - 2020.
Δικαιούχος του Μέτρου "Τεχνική Υποστήριξη" είναι η Διαχειριστική Αρχή του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Μέσω του Μέτρου θα υλοποιούνται 
δράσεις που θα συμβάλουν στην ομάλη εφαρμογή του Προγράμματος και δύναται να 
πραγματοποιούνται από άλλους φορείς που εμπλέκονται άμεσα με το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης θα χρηματοδοτήται 
και η λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου καθώς και η εφαρμογή του σχεδίου 
δράσης του.
Οι δαπάνες που υλοποιούνται μέσω της τεχνικής βοήθειας καλύπτονται σε ποσοστό 
100% από το Πρόγραμμα. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 69 του ΕΕ 1303/2012 
παράγραφος 3 σημ (γ) ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος εκτός της περίπτωσης που 
δενείναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.
Η επιλογή των δράσεων γίνεται βάσει των επιλέξιμων δράσεων που ακολουθούν. Η 
Διαχειριστική Αρχή έχει την ευθύνη να υλοποιούνται κατά προτεραιότητα οι δράσεις 
που σχετίζονται με υποχρεώσεις της, όπως η διεξαγωγή εξωτερικών αξιολογήσεων, 
η προώθηση και εφαρμογή του Προγράμματος. Υποχρέωσεις της διαχειριστικής 
αρχής είναι να βεβαιώνεται ότι ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες 
πληρωμών και να παρακολουθεί χρηματοοικονομικά τους πόρους.
Μέσω της τεχνικής υποστήριξης καλύπτονται  δαπάνες όπως:

• Δράσεις που σχετίζονται με την ετοιμασία, τη διαχείριση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του Προγράμματος.
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• Δράσεις δημοσιότητας και προβολής του Προγράμματος στο πλαίσιο της 
στρατηγικής ενημέρωσης και επικοινωνίας που ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του ΕΚ 808/2014.

• 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

• Eγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση ηλεκτρονικών συστημάτων 
διαχείρισης, τα οποία είναι σημαντικά και απαραίτητα για τον αποδοτικότερο 
έλεγχο και διαχείριση των αιτήσεων καθώς συμβάλλουν και στην 
παρακολούθηση και τον έλεγχο του Προγράμματος.

• Χρηματοδότηση εμπειρογνωμόνων, διεξαγωγή μελετών και ημερίδων με σκοπό 
στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των μέτρων 
αλλά και για μεταφορά γνώσης όσον αφορά στην αρτιότερη εφαρμογή του 
προγράμματος.

Όσον αφορά στις δαπάνες λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου οι οποίες 
επίσης καλύπτονται από την Τεχνική Υποστήριξη όπως και το πλάνο δράσης του 
ΕΑΔ, γίνεται εκτενής αναφορά στο κεφάλαιο που αφορά το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 
Κύπρου.
Οι δαπάνες πραγματοποιούνται βάσει των περί της Ρύθμιση των διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων και για συναφή θέματα Νόμο του 2016 της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί. 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω νομοθεσία αποτελεί μεταφορά του κοινοτικού κεκτημένου 
στην εθνική νομοθεσία.
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16. LIST OF ACTIONS TO INVOLVE PARTNERS

16.1. Z. 15.9.2014 Συνέδριο Διαβούλευσης για συζήτηση του προσχεδίου του ΠΑΑ 2014-2020

16.1.1. Subject of the corresponding consultation

Το Συνέδριο διεξήχθη για καλύτερη ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων σχετικά 
με το προσχέδιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα είχε 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας εκ των προτέρων και οι 
συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να το μελετήσουν πριν το Συνέδριο. Στόχος του 
Συνεδρίου ήταν η διεξαγωγή συζήτησης επί του Προσχεδίου ώστε να δοθεί η 
ευκαιρία να υποβληθούν περαιτέρω εισηγήσεις πριν αρχίσει η διαπραγμάτευσή του 
με την Επιτροπή.

16.1.2. Summary of the results

Στο Συνέδριο έγινε παρουσίαση του Προσχεδίου

16.2. Α. 21/9/2012: Διεξαγωγή 1ου Συνεδρίου Διαβούλευσης στο οποίο κλήθηκαν και 
συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί 
16.2.1. Subject of the corresponding consultation

Κατά το πρώτο συνέδριο παρουσιάστηκε ο προτεινόμενος κανονισμός δίνοντας 
έμφαση στα άρθρα τα οποία αποτελούν Μέτρα για τα εθνικά προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης. Στο συνέδριο συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, τόσο 
του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Συμμετείχαν αγροτικές οργανώσεις, 
αγρότες, ομάδες παραγωγών, μη κυβερνητικοί φορείς, κρατικές υπηρεσίες, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α. Στόχος ήταν κυρίως η ενημέρωση των συμμετεχόντων 
για τον κανονισμό αλλά και η εις βάθος κατανόησή του μέσα από εργασία σε ομάδες 
ανά θεματική ενότητα.

16.2.2. Summary of the results

Έγινε πολύ αναλυτική παρουσίαση του κανονισμού στο σύνολό του σε συνδυασμό με 
τέσσερεις επί μέρους παρουσιάσεις που αφορούσαν εισηγήσεις πρακτικής 
εφαρμογής ανά θεματική ενότητα. Ακολούθως, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 
τέσσερα θεματικά εργαστήρια (μεταφορά γνώσης και καινοτομία, τοπική ανάπτυξη, 
γεωργία και περιβάλλον και ανταγωνιστικότητα στη γεωργία), σύμφωνα με τον 
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τομέα που είναι πιο σχετικός με τη δική τους δραστηριότητα. Στο κάθε εργαστήριο 
έγινε εις βάθος συζήτηση των δράσεων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και πώς 
αυτές θα συντελούσαν στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα. Ακόμη, ενθαρρύνθηκαν 
οι παρευρισκόμενοι να υποβάλουν γραπτώς στο Τμήμα Γεωργίας εισηγήσεις ή/και 
τυχόν ερωτήματα.

16.3. Β. 26/11/2012: Διεξαγωγή διαβούλευσης για τη θεματική ενότητα «Μεταφορά 
Γνώσης και Καινοτομία», προτεραιότητα 1
16.3.1. Subject of the corresponding consultation

Στη συγκεκριμένη συνάντηση εξετάστηκαν τα άρθρα που εμπίπτουν στη θεματική 
ενότητα «Μεταφορά γνώσης και καινοτομία», δηλαδή στην πρώτη προτεραιότητα. 
Συμμετείχαν εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπρόσωποι αγροτών, μη κυβερνητικοί 
οργανισμοί αλλά και κρατικές υπηρεσίες.

16.3.2. Summary of the results

Στη θεματική αυτή εξετάστηκαν τα άρθρα που σχετίζονται με την πρώτη 
προτεραιότητα. Στόχος ήταν ο καθορισμός αναγκών σε εκπαίδευση, μεταφορά 
γνώσης αλλά και υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών. Έγινε ενδελεχής παρουσίαση 
τόσο των άρθρων του Κανονισμού όσο και των εισηγήσεων που λήφθηκαν μετά το 
1ο Συνέδριο Διαβούλευσης και σχετίζονταν με τη θεματική και συζήτησή τους. Οι 
κυριότερες εισηγήσεις αφορούσαν στη βελτίωση της εφαρμογής του άρθρου των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών (υπήρξε αντίστοιχο στο ΠΑΑ 2007-2013) καθώς επίσης 
και στην ενδεχόμενη εφαρμογή του άρθρου συνεργασίας, το οποίο καλύπτει ένα ευρύ 
φάσμα επιλεξιμοτήτων και δεν είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν. Έγιναν εισηγήσεις 
για θέματα τα οποία μπορούν να καλυφθούν μέσα από το άρθρο. Κατέστη σαφές ότι 
η όποια  έρευνα διεξαχθεί θα πρέπει να έχει άμεση εφαρμογή τόσο στο σκέλος της 
παραγωγικής διαδικασίας όσο και στο σκέλος της προώθησης και της εμπορίας των 
προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής και των μεταποιημένων. Βασικός στόχος 
θα πρέπει να είναι η υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών στην παραγωγή αλλά και η 
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων τα οποία να έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία. 
Μέσα από το Μέτρο να γίνεται και αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας και 
εξεύρεση τρόπων προώθησης των προϊόντων στην εσωτερική αγορά αλλά και στο 
εξωτερικό. Διαπιστώθηκε ότι η όποια παραγωγή προϊόντων είναι μη σκόπιμη αν δεν 
υπάρχουν δυνατότητες απορρόφησης από τους καταναλωτές.
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16.4. Γ. 8/2/2013: Διεξαγωγή διαβούλευσης για τη θεματική ενότητα «Γεωργία και 
Περιβάλλον», προτεραιότητες 4 και 5 
16.4.1. Subject of the corresponding consultation

Εξετάστηκαν τα άρθρα που εμπίπτουν στη θεματική ενότητα «Γεωργία και 
Περιβάλλον», η οποία αντιστοιχεί στις προτεραιότητες 4 και 5 του Κανονισμού. 
Συμμετείχαν μη κυβερνητικοί οργανισμοί που ασχολούνται με θέματα περιβάλλοντος 
και αγροτικές οργανώσεις,

16.4.2. Summary of the results

Εξετάστηκαν σε λεπτομέρεια τα άρθρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα και τα άρθρα 
που αφορούν στη δημιουργία, προστασία και διαχείριση των δασών. Πρόκειται για 
πολύ ευρεία θεματική ενότητα για την οποία είχαν ληφθεί και γραπτώς εισηγήσεις 
από τους εμπλεκόμενους φορείς. Η συζήτηση εστιάστηκε κυρίως στο ότι θα πρέπει 
να ενταχθούν δράσεις που να μην επικαλύπτουν άλλες οι οποίες προνοούνται από 
το «πρασίνισμα» του πρώτου πυλώνα, να είναι όντως επωφελείς για το περιβάλλον 
αλλά ταυτόχρονα να στοχεύουν στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή 
γεωργών. Οι όποιες δράσεις θα πρέπει σίγουρα να  αποσκοπούν και στην 
αντιμετώπιση ή το μετριασμό των επιπτώσεων της  κλιματικής αλλαγής. Στόχος 
είναι να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες εκτάσεις σε μέτρα με 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο, με απώτερο στόχο την περαιτέρω προστασία του 
περιβάλλοντος από τη γεωργική δραστηριότητα και τη διαφύλαξη της αειφορίας 
των παραγωγικών πόρων.
Ακόμη, τονίστηκε η αναγκαιότητα εφαρμογής Μέτρου προστασίας των περιοχών 
Natura 2000, την Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα αλλά και την προστασία των 
περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας. Βοηθητικό θα ήταν να ενθαρρυνθεί καλλιέργεια 
φυτειών με μειωμένο αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ιδιαίτερη έμφαση θα 
πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η όποια δραστηριότητα με άμεση επίδραση στο 
περιβάλλον είναι αναγκαίο να γίνεται με απόλυτο σεβασμό προς αυτό και 
διασφαλίζοντας την αειφορία του, ενώ παράλληλα θα πρέπει να προστατεύονται 
τα διάφορα οικοσυστήματα που εξαρτώνται και επηρεάζονται άμεσα από την 
άσκηση γεωργίας. Η ορθή αξιοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και η 
απόδοση αντισταθμιστικής αποζημίωσης προς τους αγρότες αποτελεί κίνητρο 
ένταξής τους σε αυτό και άσκησης της γεωργίας, κατά τρόπο που να προστατεύει 
τα οικοσυστήματα και να μην είναι ζημιογόνος για το περιβάλλον γενικότερα.
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16.5. Δ. 28/2/2013: Διεξαγωγή διαβούλευσης για τη θεματική ενότητα «Τοπική 
Ανάπτυξη», προτεραιότητα 6 
16.5.1. Subject of the corresponding consultation

Εξετάστηκαν τα άρθρα που εμπίπτουν στη θεματική ενότητα «Τοπική Ανάπτυξη», η 
οποία αντιστοιχεί στην Προτεραιότητα 6. Συμμετείχαν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης 
LEADER που συμμετείχαν στο ΠΑΑ 2007 - 2013, εκπρόσωποι της ένωσης Δήμων και 
της ένωσης Κοινοτήτων, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, αγροτικές οργανώσεις, 
κρατικές υπηρεσίες.

16.5.2. Summary of the results

Εξετάστηκαν ενδελεχώς τα Άρθρα 20 καθώς και γενικότερα η εφαρμογή τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD). Επίσης, έγινε λεπτομερής 
παρουσίαση και των σχετικών εισηγήσεων που είχαν παραληφθεί μετά τη 
διεξαγωγή του 1ου Συνεδρίου Διαβούλευσης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στη 
βελτίωση των διαδικασιών που υιοθετήθηκαν κατά την εφαρμογή του LEADER στα 
πλαίσια του ΠΑΑ 2007-2013. Η εμπειρία αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί έτσι ώστε 
να υλοποιηθούν κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό οι Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης 
των Ομάδων Τοπικής Δράσης. Γενική προσπάθεια όλων, πέραν από την απλοποίηση 
των διαδικασιών, είναι η υλοποίηση Στρατηγικών με όραμα, που πραγματικά θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών μέσω δημιουργίας θέσεων 
εργασίας καθώς και προώθησης των τοπικών προϊόντων στα πλαίσια έργων 
διατοπικής συνεργασίας και ίσως διακρατικής συνεργασίας. Τονίστηκε η ανάγκη 
εκπόνησης και υλοποίησης ολοκληρωμένων στρατηγικών και έργων, τα οποία θα 
αλληλοσυμπληρώνονται και πραγματικά θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών.

16.6. Ε. 11/4/2013: Διεξαγωγή διαβούλευσης για τη θεματική ενότητα 
«Ανταγωνιστικότητα στη γεωργία», προτεραιότητες 2 και 3
16.6.1. Subject of the corresponding consultation

Εξετάστηκαν τα Άρθρα που εμπίπτουν στη θεματική ενότητα «Ανταγωνιστικότητα 
στη γεωργία», η οποία αντιστοιχεί στις προτεραιότητες 2 και 3 του κανονισμού. 
Συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού 
τομέα. Συμμετείχαν αγροτικές οργανώσεις, αγρότες, ομάδες παραγωγών, μη 
κυβερνητικοί φορείς, κρατικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α.
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16.6.2. Summary of the results

Στη συνάντηση εξετάστηκαν ενδελεχώς τα Άρθρα των Προτεραιοτήτων 2 και 3, οι 
οποίες αποτελούν μια πολύ σημαντική ενότητα, για τις οποίες είχαν ληφθεί και 
γραπτώς εισηγήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς. Η συζήτηση επικεντρώθηκε 
κυρίως σε θέματα βελτίωσης αντίστοιχων μέτρων που ήδη εφαρμόζονται. Στόχος θα 
πρέπει να είναι η δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η επέκταση σε 
νέες καλλιέργειες, η εφαρμογή δράσεων που θα μειώνουν το κόστος παραγωγής 
αλλά κυρίως και η υιοθέτηση πρακτικών που θα βελτιώσουν την προώθηση και 
εμπορία των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα αλλά και των μεταποιημένων του. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων 
ποιότητας, αξιοποιώντας συστήματα ποιότητας τα οποία προσδίδουν υψηλή 
προστιθέμενη αξία. Οι Ομάδες Παραγωγών αποδεδειγμένα έχουν πολύ σημαντικό 
ρόλο να διαδραματίσουν και θα πρέπει να δοθούν περαιτέρω κίνητρα στους 
παραγωγούς να ενταχθούν σε αυτές και να τις στηρίξουν.
Πρόσθετα έγινε εισήγηση αξιοποίησης των άρθρων διαχείρισης κινδύνου, αφού ο 
τομέας είναι εκτεθειμένος σε κάθε είδους κίνδυνο τόσο από καιρικά φαινόμενα και 
καταστροφικά συμβάντα όσο και από φυτικές και ζωικές ασθένειες.

16.7. ΣΤ. 27/9/2013: Διεξαγωγή 2ου Συνεδρίου Διαβούλευσης στο οποίο κλήθηκαν 
και συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί
16.7.1. Subject of the corresponding consultation

Το 2ο Συνέδριο διεξήχθη για ενημέρωση των φορέων σε σχέση με το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 και για να τους δοθεί η ευκαιρία να υποβάλουν 
όποιες περαιτέρω εισηγήσεις θεωρούν σκόπιμο.

16.7.2. Summary of the results

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα της ανάλυσης SWOT, η οποία 
ετοιμάστηκε από το Τμήμα Γεωργίας. Έγινε ενδελεχής αναφορά στην υφιστάμενη 
κατάσταση του πρωτογενούς τομέα της Κύπρου, βάσει και της ανάλυσης SWOT. Με 
τον τρόπο αυτό αποτυπωθηκε σε αριθμούς η παρούσα κατάσταση του τομέα, 
σαφώς συσχετιζόμενη με τις αδυναμίες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και τις 
προοπτικές και ευκαιρίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κατά την 
προγραμματική περίοδο 2014 - 2020. Οι εξωτερικοί αξιολογητές προχώρησαν σε 
παρουσίαση της αξιολόγησης της ανάλυσης SWOT. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα 
προβλήματα των γεωργών που αφορούν θέματα κατάρτισης, μεταφοράς της 
γνώσης, αξιοποίησης των συστημάτων ποιότητας, ψηλού κόστους παραγωγής, 
έρευνας και τεχνολογίας, περιβάλλοντος, περαιτέρω ενθάρρυνσης νεαρών ατόμων 
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να εμπλακούν επαγγελματικά στη γεωργία.
Συζητήθηκαν ιδιαίτερα θέματα καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης στους 
απασχολούμενους με τη γεωργία, κυρίως σε σχέση με την ορθολογική χρήση των 
περιορισμένων υδάτινων πόρων του τόπου μας.
Όσον αφορά στην έκτη προτεραιότητα, οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι τα 
όποια έργα τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελούν μέρος ολοκληρωμένης 
στρατηγικής ανάπτυξης της υπαίθρου, με διασφαλισμένη τη συμπληρωματικότητα 
τόσο μεταξύ τους όσο και με έργα που υλοποιούνται μέσω άλλων Ταμείων. Με τον 
τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η αποδοτικότερη αξιοποίησή τους και θα συντελούν 
πραγματικά στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

16.8. (Optional) explanations or additional information to complement the list of actions

Η Διαχειριστική Αρχή αντιλαμβανόμενη τη σημαντικότητα εμπλοκής όλων των 
φορέων που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη στην ετοιμασία του 
Προγράμματος αλλά και στην αξιοποίηση της εμπειρίας από τη μέχρι σήμερα 
εφαρμογή του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 και του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, θεώρησε ότι θα έπρεπε να διεξάγει διαβούλευση η 
οποία θα είχε πρώτιστο σκοπό την ενημέρωση όλων για τις πρόνοιες του 
Κανονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης. Απώτερος στόχος της διαβούλευσης αυτής ήταν η 
συλλογή εισηγήσεων και απόψεων για τη διαμόρφωση του Προγράμματος της 
περιόδου 2014-2020, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην αξιοποίηση των εμπλεκόμενων 
φορέων. Η διαδικασία που υιοθετήθηκε ήταν αμφίδρομη, μέσω ανταλλαγής 
πληροφοριών και διεξοδικής συζήτησης όλων των θεμάτων.
Η όλη διαδικασία άρχισε στις 7/6/2012 με την ενημέρωση των Μελών της Επιτροπής 
Παρακολούθησης 2007-2013 για τον προτεινόμενο Κανονισμό Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Η παρουσίαση του κανονισμού τοποθετήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Γεωργίας και παροτρύνθηκαν να τη μελετήσουν όλα τα μέλη του Εθνικού Αγροτικού 
Δικτύου Κύπρου καθώς και οι υπόλοιποι φορείς. Ακολούθως, διάφοροι φορείς όπως 
είναι η Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων, αγροτικές οργανώσεις καθώς και άλλα 
οργανωμένα σύνολα, οργάνωσαν ενημερωτικές συναντήσεις στις οποίες προσωπικό 
της Διαχειριστικής Αρχής παρουσίαζε τον Κανονισμό, συλλέγοντας ταυτόχρονα 
εισηγήσεις και απόψεις από τους συμμετέχοντες. Παράλληλα ενημερώθηκε όλο το 
προσωπικό των Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων για τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το προσωπικό αυτό βρίσκεται σε άμεση και καθημερινή επαφή με αγρότες και 
μπορεί να μεταφέρει τις πρόνοιες του Κανονισμού στους εν δυνάμει δικαιούχους του 
Προγράμματος. Η διαδικασία αυτή είναι συνεχής ενώ ταυτόχρονα όλο το προσωπικό 
του Τμήματος Γεωργίας (Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, τεχνικοί κλάδοι, τομέας 
νομοθεσιών) εμπλέκονταν συνεχώς τόσο για ενημέρωση όσο και για συζήτηση των 
προνοιών του κανονισμού και υποβολή εισηγήσεων. Στόχος ήταν η αξιοποίηση της 
αποκτηθείσας εμπειρίας από την εφαρμογή, ο καθορισμός των αναγκών των 
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ανθρώπων της υπαίθρου με σκοπό τον αποδοτικότερο σχεδιασμό του Προγράμματος 
αλλά και η συζήτηση τεχνικών θεμάτων και θέματων που προκύπτουν από διάφορες 
νομοθεσίες.
Στην όλη διαδικασία αξιοποιήθηκε στην όλη διαδικασία το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 
Κύπρου, το οποίο ενημέρωνε συνεχώς τα μέλη του και όλους τους φορείς ιδιωτικού 
και δημόσιου τομέα για τη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων, μέσω του 
δεκαπενθήμερου ηλεκτρονικού δελτίου που τους αποστέλλει. Επίσης, όλες οι 
παρουσιάσεις που έχουν ετοιμαστεί για τις διάφορες συναντήσεις διαβούλευσης 
τοποθετήθηκαν στις ιστοσελίδες του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, του Τμήματος 
Γεωργίας και του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, με ταυτόχρονη 
σχετική ενημέρωση του κοινού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Εθνικό 
Αγροτικό Δίκτυο. 
Πέραν των συναντήσεων διαβούλευσης στις οποίες συζητούνταν τα άρθρα του 
κανονισμού έχουν παραληφθεί γραπτώς εισηγήσεις σχεδόν από όλους τους φορείς. 
Παράλληλα, έγιναν και κατ΄ιδία συναντήσεις με εκπροσώπους αγροτικών 
οργανώσεων, ομάδων παραγωγών και γεωργών συγκεκριμένων κλάδων παραγωγής 
για συζήτηση εξειδικευμένων θεμάτων τα οποία θα μπορούσαν να προωθηθούν 
μέσω του Προγράμματος.
Τέλος, για κάθε άρθρο που αντιστοιχεί με εν δυνάμει μέτρο του Προγράμματος, 
καταρτίστηκε ομάδα εργασίας υπό το Τμήμα Γεωργίας στην οποία συμμετέχει ο 
αρμόδιος τεχνικός Κλάδος του Τμήματος, η Μονάδα Εφαρμογής του Μέτρου, ο ΚΟΑΠ, 
άλλες σχετικές κρατικές υπηρεσίες αλλά και εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής. 
Οι ομάδες έχουν επιφορτιστεί με τη διεξοδική μελέτη του άρθρου και των 
εισηγήσεων που έχουν ληφθεί κατά τη διαβούλευση,  την υποβολή εισήγησης για 
ένταξη του ή όχι στο Πρόγραμμα, τη διεξαγωγή επί μέρους συναντήσεων και τη 
συζήτηση σχετικών θεμάτων με άλλες υπηρεσίες ή ακόμη και με εν δυνάμει 
δικαιούχους στις περιπτώσεις που χρειαζόταν περεταίρω πληροφόρηση. Τελικός 
τους σκοπός είναι η ετοιμασία του Μέτρου όπως αυτό περιλαμβάνεται στο 
Πρόγραμμα.
Η όλη διαδικασία είναι συνεχής μέχρι και την τελική έγκριση του Προγράμματος από 
την Επιτροπή, ενώ όλες οι εισηγήσεις που έχουν παραληφθεί εξετάζονται και 
αξιοποιούνται στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό.
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17. NATIONAL RURAL NETWORK

17.1. The procedure and the timetable for establishing the National Rural Network (hereinafter NRN)

Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας του ΕΑΔ

Η σύσταση και λειτουργία του ΕΑΔ εδράζεται:
1. στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 1303/2013 Άρθρο 5.
2. στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 1305/2013 Άρθρα 51, 52, 54 και 66i.

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 θα λειτουργήσει πλήρως το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 
Κύπρου με τη νέα του δομή και μορφή, 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).
 
Αρχές Λειτουργίας του ΕΑΔ

1. Το ΕΑΔ είναι διαφανής και ανοιχτός χώρος συμμετοχής, δημιουργικής 
συνάντησης, διαλόγου και συνεργασίας του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ και 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ τομέα και των φορέων τους.

2. Η συμμετοχή των μελών στο ΕΑΔ είναι εθελοντική και τα Μέλη δεν 
καταβάλλουν εισφορά και δεν αμείβονται για τη συμμετοχή τους.

3. Όλα τα Μέλη είναι ισότιμα όσον αφορά στη συμμετοχή τους στο ΕΑΔ και στην 
παρακολούθηση της επιχειρησιακής του δράσης.

4. Το ΕΑΔ είναι πηγή καινοτομίας και μέσο διάχυσης επιτυχημένων 
επιχειρησιακών πρακτικών και πρωτοβουλιών (δικών του ή τρίτων) στον 
τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης.

5. Το ΕΑΔ προωθεί τη διεπαγγελματική και διεπιστημονική συλλογικότητα και 
συνεργασία στην επιστημονική ανάλυση και επιχειρησιακή δράση.

Η Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ σε συνεργασία με τη Συντονιστική 
Επιτροπή, έχουν την ευθύνη της ετοιμασίας του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 
του Προϋπολογισμού πριν από την έναρξη κάθε έτους και λαμβάνουν  την έγκριση 
της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στη σύνταξη του Προγράμματος Δράσης θα λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και οι 
προτάσεις των Εταίρων του Δικτύου.
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17.2. The planned organisation of the network, namely the way organisations and administrations involved 
in rural development, including the partners, as referred to in Article 54(1) of Regulation (EU) No 
1305/2013 will be involved and how the networking activities will be facilitated

Μέλη του ΕΑΔ

Το ΕΑΔ είναι προσβάσιμο σε όλους και σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι 
φορείς, οργανισμοί και δημόσιες και διοικητικές υπηρεσίες που έχουν άμεση ή 
έμμεση σχέση με την Αγροτική Ανάπτυξη στην Κύπρο.
Οργάνωση και λειτουργία του ΕΑΔ

                                                                                   
Για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΑΔ και την υλοποίηση των δράσεών του, 
συστήνονται τα ακόλουθα θεσμικά όργανα:
Α. Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ:

Ειδική Ομάδα η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη Διαχείριση και Λειτουργία του  ΕΑΔ.
Η Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ έχει αρμοδιότητα να:

• συνεργάζεται με όλα τα Θεσμικά Όργανα του ΕΑΔ για την αποτελεσματική 
λειτουργία του Δικτύου, την επίτευξη των Στόχων και την ετοιμασία και 
εφαρμογή του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του ετήσιου 
προϋπολογισμού.

• συντονίζει την υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
• μεριμνά, σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή του ΕΑΔ, για τη 

συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων εκτίμησης των χρηματοδοτικών 
αναγκών (Προϋπολογισμοί).

• συντονίζει και τηρεί πρακτικά σε όλες τις συνελεύσεις των Θεματικών 
Δικτυακών Ομάδων, των ad-hoc Επιτροπών, της Συντονιστικής Επιτροπής και 
της Ολομέλειας των Εταίρων.

• συντάσσει τις Ετήσιες Εκθέσεις.
• καλεί την Ολομέλεια των Εταίρων σε συνεδριάσεις εφόσον κριθεί σκόπιμο και 

αναγκαίο.
• καλεί ad-hoc Επιτροπές για τη μελέτη κάποιου εξειδικευμένου θέματος. Οι ad-

hoc Επιτροπές δεν αποτελούν μόνιμο θεσμικό όργανο του ΕΑΔ, αλλά έχουν 
συμβουλευτικό χαρακτήρα εφόσον μελετούν και δίδουν απόψεις για 
εξειδικευμένα θέματα.

• προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση των στόχων και 
του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του ΕΑΔ. Διοργανώνει συγκεντρώσεις, 
συναντήσεις, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα. Ετοιμάζει, εκδίδει και 
διανέμει διαφωτιστικό υλικό. Συλλέγει και παρέχει πληροφορίες προς κάθε 
ενδιαφερόμενο. Ενημερώνει την ιστοσελίδα του ΕΑΔ.

• συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα των άλλων χωρών. Συμμετέχει με 
αντιπροσώπους στα Αρμόδια Θεσμικά Όργανα του  Ευρωπαϊκού Δικτύου 
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Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ορίζεται από την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής .

• Χειρίζεται θέματα που αφορούν την εφαρμογή προγραμμάτων καιντοομίας 
στον αγροτικό χώρο όπως αυτά καθορίζονται μέσα από τον Κανονισμό της 
Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας.

Β. Συντονιστική Επιτροπή του ΕΑΔ:

Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελεί το ανώτατο σώμα λήψης αποφάσεων.
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΕΑΔ είναι ενδεκαμελής και συμμετέχουν:

• Ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας, Πρόεδρος 
• Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας του Τμήματος Γεωργίας (αρμόδιος για τον Κλάδο 

Γεωργικών Εφαρμογών)
• Η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ                                                      
• Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών                        
• Εκπρόσωπος της Ερευνητικής Κοινότητας (Ινστιτούτο Γεωργικών 

Ερευνών)                     
• Εκπρόσωπος της Επιστημονικής Κοινότητας (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου)
Μέλη       

• 2 αντιπρόσωποι της Θεματικής Δικτυακής Ομάδας "Ανταγωνιστικότητα"
• 1 αντιπρόσωπος της Θεματικής Δικτυακής Ομάδας "Περιβάλλον"
• 1 αντιπρόσωπος της Θεματικής Δικτυακής Ομάδας "Ανάπτυξη της Υπαίθρου"
• 1 αντιπρόσωπος της Θεματικής Δικτυακής Ομάδας "Γνώση και Καινοτομία"

 Η Συντονιστική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να:
• συντονίζει τις ενέργειες της Ολομέλειας του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 

του ΕΑΔ, να ενημερώνει και να πληροφορεί τους Εταίρους για τα εγκεκριμένα 
θέματα.

• προτείνει θέματα που θα εξετάζονται στις συνεδριάσεις των Θεματικών 
Δικτυακών Ομάδων.

• εξετάζει και να αποφασίζει για όλα τα αιτήματα ή προτάσεις που 
κατατίθενται από τις Θεματικές Δικτυακές Ομάδες, από την Ολομέλεια ή από 
τις ad-hoc Επιτροπές. 

• εγκρίνει πριν την υποβολή τους στη Διαχειριστική Αρχή (Τεχνική Βοήθεια)
• τα Eτήσια προγράμματα Δράσης του ΕΑΔ,
• τους Eτήσιους Προϋπολογισμούς του ΕΑΔ,
• τις Eτήσιες Εκθέσεις του ΕΑΔ.
• μεριμνά, σε συνεργασία με την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ, 

για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων εκτίμησης των 
χρηματοδοτικών αναγκών (Προϋπολογισμός).
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• συνεργάζεται με την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ για τη σωστή 
λειτουργία του Δικτύου.

• αποστέλλει εξειδικευμένα θέματα στις ad-hoc Επιτροπές για εξέταση.

Γ. Εταίροι

Ι.  Αγροτικοί Εταίροι (Οργανισμοί που αντιπροσωπεύουν τους δικαιούχους του ΕΑΔ  ή τρίτοι τους οποίους 
αφορούν οι αντικειμενικοί σκοποί/στόχοι του ΕΑΔ)

Σε αυτούς περιλαμβάνονται:
• Ομάδες Παραγωγών
• Αγροτικές Οργανώσεις
• Οργανώσεις δευτερογενούς τομέα (Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, 

Μεταποίηση)
• Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
• Επαρχιακές Διοικήσεις και Τοπικές Αρχές ως δικαιούχοι του ΠΑΑ
• Εταιρικά σχήματα δημόσιου-ιδιωτικού τομέα
• Σύνδεσμοι και Οργανώσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος
• Οργανώσεις τριτογενούς τομέα (Εμπόριο, Ξενοδοχεία, Τουρισμός)
• Ομάδες Τοπικής Δράσης

Οι δικαιούχοι του ΕΑΔ θα κατηγοριοποιηθούν σε θεματικές δικτυακές ομάδες με βάση 
τις θεματικές προτεραιότητες του ΠΑΑ 2014-2020.
Αυτό θα γίνει για να εξασφαλιστεί ίση συμμετοχή (κατανομή της γνώσης και των 
εμπειριών) μεταξύ των δικαιούχων.
Θεματικές Δικτυακές Ομάδες

Σκοπός της δημιουργίας των Θεματικών Δικτυακών Ομάδων είναι η σύσταση 
μικρότερων και πιο ομοιογενών  συνόλων, με στόχο την ευελιξία και την ενασχόλησή 
τους με θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Αρμοδιότητα των Θεματικών Δικτυακών Ομάδων είναι να:

• υποβάλλουν προτάσεις στη Συντονιστική Επιτροπή ή αιτήματα που πρέπει να 
τύχουν έγκρισης από τη Συντονιστική Επιτροπή για να περιληφθούν στο 
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του ΕΑΔ

• συμβάλλουν, εάν τους το ζητηθεί από την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας, 
στο συντονισμό και στην υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του 
ΕΑΔ

• Συνεργάζονται με την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ και να την 
υποβοηθούν στο χειρισμό του Δικτύου

• Εκλέγουν αντιπρόσωπο  που θα συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή
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ΙΙ.   Οι Αρμόδιες Εθνικές Αρχές

 Οι Αρμόδιες Εθνικές Αρχές εμπλέκονται στην Αγροτική Ανάπτυξη και την καινοτομία 
μέσω της χάραξης της πολιτικής και στρατηγικής που θα οδηγήσει στην επίτευξη 
των πολυδιάστατων στόχων της Αγροτικής Ανάπτυξης (Κοινωνικών, Οικονομικών, 
Περιβαλλοντικών). Είναι επίσης υπεύθυνες να εφαρμόζουν, να παρακολουθούν, να 
αξιολογούν και να αναδιαρθρώνουν το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
ΙΙΙ.   Ολομέλεια του ΕΑΔ

Το σύνολο των Εταίρων (Αγροτικοί Εταίροι και Αρμόδιες Εθνικές Αρχές) αποτελούν 
την Ολομέλεια του ΕΑΔ.
Οι Αγροτικοί Εταίροι θα διαχωρίζονται σε μικρότερες, πιο ευέλικτες και ομοιογενείς 
ομάδες (Θεματικές Δικτυακές Ομάδες) και σε αυτές δύναται να συμμετέχουν 
αντιπρόσωποι από τις Αρμόδιες Εθνικές Αρχές που σχετίζονται με το αντικείμενο 
των Θεματικών Δικτυακών Ομάδων. Οι αντιπρόσωποι των Αρμόδιων Εθνικών Αρχών 
δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογή του ατόμου της Θεματικής Δικτυακής 
Ομάδας που θα την εκπροσωπεί στη Συντονιστική Επιτροπή.

Μία φορά το χρόνο η Ολομέλεια  θα συνέρχεται, θα ενημερώνεται και θα συζητά 
θέματα που αφορούν την πορεία, την πρόοδο στους στόχους, το παρόν και το 
μέλλον του ΕΑΔ.
Η Ολομέλεια θα καλείται σε έκτακτες συνεδριάσεις εφόσον κριθεί σκόπιμο και 
αναγκαίο από την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ και εφόσον το 
ζητήσουν τουλάχιστον δύο Θεματικές Δικτυακές Ομάδες ή τουλάχιστον τρία μέλη της 
Συντονιστικής Επιτροπής. 

17.3. A summary description of the main categories of activity to be undertaken by the NRN in accordance 
with the objectives of the programme

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο καλείται τη νέα περίοδο 2014-2020 να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην 
εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής. Ο αναβαθμισμένος ρόλος του επιτρέπει και 
επιβάλει παράλληλα στο Δίκτυο να είναι το «εργαλείο» μέσα από το οποίο τα Κράτη 
Μέλη θα μπορέσουν να διαδώσουν τη γνώση και την εμπειρία στους αγροτικούς 
εταίρους.
Το σύνολο των δράσεων του Δικτύου σχεδιάστηκαν σε συνάρτηση με τις 
προτεραιότητες που έχει θέσει για να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα 
Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και με γνώμονα τη λογική της παρέμβασης 
(intervention logic). Οι δράσεις έχουν ως στόχο, μέσα και από την ενεργότερη 
συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εταίρων, την προώθηση μεταξύ άλλων της 
καινοτομίας, την προστασία του Περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
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κλιματικές αλλαγές.
Βάση για το σχέδιο δράσης του ΕΑΔ, θα αποτελέσει το στρατηγικό πλαίσιο που 
διαμόρφωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της στρατηγικής της για την Ευρώπη 
2020. Η στρατηγική αυτή προνοεί όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική 
Ανάπτυξη (ENRD)  και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καινοτομία (EIP) συμβάλουν στην 
επίτευξη των στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής η οποία σχετίζεται με την 
παραγωγή τροφίμων, την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και της 
κλιματικής αλλαγής και την ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Το 
στρατηγικό πλαίσιο καθορίζει τρεις κοινούς στόχους για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο και 
για το Δίκτυο της Καινοτομίας:

• Να ενισχυθεί η συμμετοχή στην προσπάθεια για αγροτική ανάπτυξη
• Να βελτιωθεί η ποιότητα της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη
• Να αυξηθεί η ενημέρωση και η γνώση σχετικά με τα οφέλη από την πολιτική 

για την αγροτική ανάπτυξη
Για να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι αυτοί, μεταξύ των δράσεων του Δικτύου 
περιλαμβάνεται και η λειτουργία διαφόρων Θεματικών Ομάδων Εργασίας με θέματα 
συζήτησης την καινοτομία και την εκπαίδευση, την ανταγωνιστικότητα στο 
γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές καθώς και 
την κοινωνική συνοχή στην ύπαιθρο μέσω κυρίως του CLLD (Community Led Local 
Development).
Πρόσθετα, σκοπός είναι όπως μέσα από τη λειτουργία του ΕΑΔ δημιουργηθούν 
Ομάδες εργασίας  που θα ασχοληθούν με, τη διαφορετικότητα στη γεωργία 
(differentiation) και με άλλες μορφές ενασχόλησης στις αγροτικές περιοχές,  τον 
αγροτουρισμό, τη διασύνδεση της γεωργίας με άλλους τομείς και κλάδους της 
οικονομίας  και τη δημιουργία δικτύων προώθησης προϊόντων τόσο σε τοπικό 
επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, όσο και σε 
διεθνές .
Ενδέχεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος και του Σχεδίου Δράσης 
του Δικτύου να προκύψει η ανάγκη για λειτουργία περισσότερων Θεματικών Ομάδων 
Εργασίας. Το ΕΑΔ θα προσπαθήσει με αυτό τον τρόπο στην προγραμματική περίοδο 
2014-2020 να καλύψει τις διάφορες αδυναμίες που παρατηρήθηκαν στην 
αξιολόγηση του ΠΑΑ2007-2013 και να ενδυναμώσει ταυτόχρονα όπου είναι εφικτό 
τα δυνατά σημεία από την εφαρμογή του Προγράμματος.
Σκοπός του ΕΑΔ είναι, μέσα από τις δράσεις του να καταφέρει να εμπλέξει ενεργά 
όσο το δυνατόν περισσότερους αγροτικούς εταίρους στην εφαρμογή του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων του.
Ειδικότερα, οι δράσεις του ΕΑΔ σκοπό έχουν:

• τη διευκόλυνση των Μελών του και όλων των εμπλεκομένων στην Αγροτική 
Ανάπτυξη, για ανταλλαγή εμπειριών.

• τη λειτουργία του ως κέντρου συλλογής και διάχυσης πληροφοριών και 
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τεχνογνωσίας σε Εθνικό και Κοινοτικό Επίπεδο.
• την διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της επαρκούς συμβουλευτικής 

ικανότητας στις κανονιστικές απαιτήσεις για τους Λειτουργούς που 
εμπλέκονται στην εφαρμογή του Προγράμματος.

• την υποβολή προτάσεων στη Διαχειριστική Αρχή που συντονίζει το σχεδιασμό 
της πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη.

• την υποστήριξη και προώθηση της εφαρμογής της πολιτικής της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας  για την Αγροτική Ανάπτυξη.

• την προώθηση της διεπαγγελματικής και επιστημονικής συλλογικότητας και 
συνεργασίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την παραγωγή 
καινοτομιών στον αγροτικό τομέα.

• τη συμμετοχή του στο δίκτυο για το EIP (European Innovation Partnership) , όπως 
προνοεί και το άρθρο 53 του Κανονισμού, με τις ευκαιρίες δικτύωσης που θα 
προσφέρει στις επιχειρησιακές ομάδες και τα μέλη τους (παραγωγούς, 
ερευνητές και παράγοντες της αγοράς), τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τους 
ερευνητές που εμπλέκονται στην υλοποίηση δράσεων οι οποίοι στοχεύουν 
στην καινοτομία στον τομέα της γεωργίας. Οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις 
Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, 
αποσκοπούν στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, στη γεφύρωση 
του χάσματος ανάμεσα στην έρευνα και την πρακτική εφαρμογή της και 
γενικώς στην ενθάρρυνση της καινοτομίας. Οι συμπράξεις υλοποιούνται μέσω 
επιχειρησιακών ομάδων υπεύθυνων για καινοτόμα έργα και υποστηρίζονται 
από ειδικό Δίκτυο, το οποίο λειτουργεί μέσα από τις υφιστάμενες δομές του 
ΕΑΔ και βοηθά και στη σύσταση των Ομάδων αυτών.

Για σκοπούς αποφυγής επικαλύψεων ερευνητικών δράσεων το ΕΑΔ θα λειτουργήσει 
ως συντονιστικός φορέας τήρησης μητρώου ερευνητικών έργων για τον γεωργικό 
τομέα.

• την εφαρμογή ενός επικοινωνιακού σχεδίου σε συνεργασία με τη Διαχειριστική 
Αρχή του Προγράμματος, με σκοπό τη δημοσιοποίηση του ΠΑΑ και των 
δράσεων του ΕΑΔ (άρθρο 66). Η ΔΑ του Προγράμματος σχεδιάζει και εφαρμόζει 
τη στρατηγική της επικοινωνίας με ενέργειες και μεθόδους δημοσιότητας και 
προβολής, με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση του κοινού για το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και συνεπώς την καλύτερη απορρόφηση των 
διαθέσιμων οικονομικών πόρων. Επιδιώκεται μέσω κατάλληλων μεθόδων 
διάχυσης της πληροφόρησης, η ευαισθητοποίηση των δικαιούχων του 
Προγράμματος, των εμπλεκόμενων φορέων της Αγροτικής Ανάπτυξης, τόσο 
του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και του ευρύτερου κοινού, σχετικά 
με τους σκοπούς του Προγράμματος και τα αποτελέσματα εφαρμογής του. Η 
ενημέρωση όλων των πολιτών, γίνεται μέσω του Σχεδίου Επικοινωνίας το 
οποίο ετοιμάζει η Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού 
Δικτύου, βασιζόμενη στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του 
ΠΑΑ 2007 - 2013, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία, τα συμπεράσματα από 
την ανάλυση SWOT και τους άξονες προτεραιότητας στους οποίους στηρίζεται 
η νέα αγροτική πολιτική. Το Σχέδιο Επικοινωνίας συμβάλλει στην υλοποίηση 
της πολιτικής της Αγροτικής Ανάπτυξης που εφαρμόζει η Κύπρος και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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• τη συνεργασία και εναρμόνιση με τα υπόλοιπα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα και την 
οργάνωση κοινών σεμιναρίων και προγραμμάτων που αφορούν την Αγροτική 
Ανάπτυξη. Στις συνεδριάσεις των Δικτύων μπορούν να συμμετάσχουν 
εκπρόσωποι των Ομάδων Διαχείρισης των Δικτύων, των Διαχειριστικών 
Αρχών των Κρατών Μελών και  εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση των 
Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης , οι οποίοι σε συνεργασία με το Σημείο 
Επαφής (Contact Point) του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη 
(ENRD) έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες, να μοιραστούν τις 
γνώσεις και την εμπειρία που αποκτήθηκε και  να συζητήσουν τρόπους 
αντιμετώπισης των ειδικών αναγκών των Δικτύων.

• την ενεργή συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης, στις 
επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Δίκτυο και στις θεματικές 
πρωτοβουλίες και ομάδες που λειτουργούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
του Δικτύου. 

• τη συμμετοχή του ΕΑΔ στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 
του ΠΑΑ και την μεταφορά στοιχείων προς τη Διαχειριστική Αρχή για τη 
συνεχή βελτίωση του ΠΑΑ.

• την αξιολόγηση του ΕΑΔ μέσω της δημιουργίας ενός απλού συστήματος 
αξιολόγησης των δράσεών του. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ΕΑΔ θα 
γίνεται με βάση τους ειδικούς στόχους του Σχεδίου Δράσης του και με 
ποσοτικοποιημένους δείκτες επιδόσεων και αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση θα 
πρέπει να γίνεται από την αρχή της λειτουργίας του ΕΑΔ και καθόλη τη 
διάρκεια λειτουργίας του.

• τη συμμετοχή στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τα θέματα εμπειρογνωμόνων για την αποτελεσματική επικοινωνία της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής

Για την επίτευξη των Στόχων του, το ΕΑΔ θα εξειδικευθεί στη:
• Συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα Κοινοτικά και 

Εθνικά μέτρα της Αγροτικής Ανάπτυξης
• συλλογή, διάδοση και παγίωση, σε εθνικό επίπεδο, των ορθών πρακτικών για 

την Αγροτική Ανάπτυξη
• παροχή πληροφοριών σε σχέση με τις εξελίξεις στις αγροτικές περιοχές της 

Κοινότητας και των τρίτων χωρών
• διοργάνωση συναντήσεων και σεμιναρίων για ενημέρωση όλων όσοι 

εμπλέκονται στην Αγροτική Ανάπτυξη
• σύσταση και λειτουργία δικτύων εμπειρογνωμόνων
• υποστήριξη πρωτοβουλιών διατοπικής και διεθνικής συνεργασίας.
• Υποστήριξη στη διάγνωση των αναγκών καινοτομίας και άλλων 

προγραμμάτων που προάγουν την Αγροτική ανάπτυξη
• Υποστήριξη και πραγματοποίηση εκδηλώσεων δικτύωσης και 

αλληλοενημέρωσης παραγόντων με σκοπό τη διευκόλυνση δημιουργίας 
επιχειρησιακών ομάδων, δικτύων και θεματικών ομάδων εστίασης.

• Διάδοση αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών από προγράμματα καινοτομίας 
και συνεργασίας σε δυνητικούς μελλοντικούς εταίρους για την δημιουργία 
επιτυχών επιχειρησιακών ομάδων.

• Ενδυνάμωση δικτύωσης μέσω ανταλλαγών και εκδηλώσεων προβολής 
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καινοτόμων προϊόντων.
• Στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό δίκτυο καινοτομίας με συστηματική 

προβολή και διάδοση αποτελεσμάτων μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής βάσης 
δεδομένων σχετικών προγραμμάτων.

• Ενίσχυση της επικοινωνίας μέσω κοινωνικής δικτύωσης σε ότι αφορά τη 
γνωστοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται μέσα από το ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Καινοτομίας, το σημείο επαφής και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες.

• Συσχέτιση και ενδυνάμωση συνεργασίας και επαφής μέσα από άλλες δράσεις 
και προγράμματα  όπως τον ορίζοντα 2020 , προγράμματα LIFE  και άλλα 
αντίστοιχα προγράμματα.  
 

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο για την επίτευξη των στόχων του θα χρησιμοποιεί 
μέσα και εργαλεία όπως τα ακόλουθα :
1. διοργάνωση συγκεντρώσεων και συναντήσεων ως μέσα διακίνησης και 

ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και νέων ιδεών
2. ετοιμασία και έκδοση ενημερωτικού υλικού σχετικού με τις δράσεις 

λειτουργίας του ΗΑΔ – ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο.
3. διοργάνωση ή και συμμετοχή σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα που 

προωθούν την Αγροτική Ανάπτυξη
4. δημιουργία και διατήρηση ιστοσελίδας στο διαδίκτυο ως μέσο παροχής 

ηλεκτρονικών πληροφοριών, διασύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες και 
πρόσβασης σε ηλεκτρονικά Forum που σχετίζονται με την Αγροτική Ανάπτυξη

5. συμμετοχή σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές για θέματα που 
αφορούν τις δράσεις του ΕΑΔ και γενικότερα θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης

6. συμμετοχή σε Αγροτικές Εκθέσεις
7. συλλογή πληροφοριών που αφορούν την Αγροτική Ανάπτυξη και οργάνωση 

των στοιχείων σε βάσεις δεδομένων
8. διατήρηση και δημιουργία βάσεων δεδομένων για γρήγορη πρόσβαση, με 

στοιχεία ειδικών και διευθύνσεις πανεπιστημίων  που ασχολούνται με 
Αγροτική Ανάπτυξη

9. παροχή συμβουλών σε θέματα που αφορούν την Αγροτική Ανάπτυξη.
Το σχέδιο δράσης του ΕΑΔ που θα ξεκινήσει η έναρξη του το αργότερο 12 μήνες μετά την έγκριση από του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, θα καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

i) τη συγκέντρωση παραδειγμάτων έργων που καλύπτουν όλες τις προτεραιότητες 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ΕΑΔ θα έχει την ευθύνη συλλογής 
υλοποιηθέντων έργων απο το ΠΑΑ και θα τα προωθεί στο ευρύτερο κοινό για 
διάδοση καλών πρακτικών.
ii) τη διευκόλυνση θεματικών και αναλυτικών ανταλλαγών μεταξύ των φορέων 
αγροτικής ανάπτυξης, την ανταλλαγή και διάδοση των πορισμάτων. Θα 
πραγματοποιούνται θεματικά εργαστήρια ανάμεσα σε εμπλεκόμενους φορείς με την 
αγροτική ανάπτυξη.
iii) δραστηριότητες κατάρτισης και δικτύωσης για τις ομάδες τοπικής δράσης, και 
ιδίως τεχνική βοήθεια για τη διατοπική και διακρατική συνεργασία, τη διευκόλυνση 
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της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων τοπικής δράσης και την αναζήτηση εταίρων 
για το μέτρο της συνεργασίας μέσω της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Δικτύου για 
την Αγροτική Ανάπτυξη.
iv) δραστηριότητες δικτύωσης για συμβούλους και υπηρεσίες στήριξης της 
καινοτομίας. Το  ΕΑΔ θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και προώθησης της 
 καινοτομίας (Innovation Support Service)  και θα ενθαρρύνει τη δημιουργία 
Επιχειρησιακών Ομάδων (Μ16) για υλοποίηση καινοτόμων δράσεων. Επιπρόσθετα 
θα δημιουργήσει βάση δεδομένων με όλους τους πιθανούς εταίρους για θέματα 
Αξιολόγησης. Το ΕΑΔ θα έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι επιχειρησιακές 
ομάδες θα ανεβάζουν στην διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
Καινοτομίας (ΕΣΚ) τις προτάσεις τους για συνεργασία καθώς και τα αποτελέσματα 
των έργων που θα πραγματοποιούν . Όλη η πληροφόρηση που θα αναρτιέται στην 
διαδικτυακή πλατφόρμα θα είναι στην αγγλική γλώσσα.
 
v) δραστηριότητες ανταλλαγής και διάδοσης των πορισμάτων σχετικά με την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Θα πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων 
ενημερωτικές εκδηλώσεις για ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων με την αγροτική 
ανάπτυξη για τα πορίσματα της αξιολόγησης και της παρακολούθησης του 
Προγράμματος.
vi) ένα επικοινωνιακό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και 
πληροφόρησης σχετικά με το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης σε συμφωνία με τη 
διαχειριστική αρχή και δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας που θα 
στοχεύουν στο ευρύτερο κοινό
vii)  συμμετοχή και συμβολή στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής 
Ανάπτυξης.
Δράσεις συνεργασίας και καινοτομίας και ΕΑΔ
 Μέσα από το νέο οργανόγραμμα του ΕΑΔ, δημιουργείται ειδική ευέλικτη ομάδα 
αποτελούμενη από 2 άτομα η οποία μεταξύ άλλων θα έχει υπό την αρμοδιότητά της 
να ενεργεί με διάφορα μέσα και εργαλεία στην αποτελεσματική διασύνδεση των 
διαφόρων μελών του δικτύου και των άλλων εμπλεκομένων στο τομέα της γεωργίας, 
έρευνας , τεχνολογίας και γενικότερα σε όλο το φάσμα των νέων καινοτομιών, της 
δημιουργίας νέων προϊόντων, της Συνεργασίας και ης δημιουργίας επιχειρησιακών 
ομάδων.  
Το ΕΑΔ θα λειτουργεί σαν innovation support service και ρόλος του θα είναι να 
προετοιμάζει εταίρους, μέλη του δικτύου και άλλους στο να υποβάλουν ιδέες και να 
διερευνήσουν δυνατότητες εξεύρεσης λύσεων σε διαρθρωτικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο παραγωγικός τους κλάδος. Πρόσθετα θα προετοιμάζει το έδαφος 
και θα δρα σας καταλύτης στις συζητήσεις για την δημιουργία επιχειρησιακών 
ομάδων οι οποίες μετά από την έγγραφη δέσμευσή τους μέσω του τεχνικού δελτίου 
συνεργασίας θα ορίζονται σαν επιχειρησιακές ομάδες. Στην πορεία και αφού 
καταρτίσουν το έγγραφο στρατηγικής τους οι ομάδες αυτές θα μπορούν να 
υποβάλλουν προτάσεις για θέματα εφαρμοσμένης έρευνας τα οποία θα μπορούν να 
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χρηματοδοτούνται μέσα από το μέτρο της συνεργασίας. 
Η διαδικασία αυτή κρίνεται ως η πιο αποτελεσματική για τα κυπριακά δεδομένα, 
αφού για πρώτη φορά καταρτίζεται τέτοιο μέτρο στον αγροδιατροφικό τομέα. 
Πρόσθετα οι παραγωγοί δεν είναι εξοικειωμένοι με την έννοια της συνεργασίας με 
τα ερευνητικά και άλλα κέντρα παραγωγής καινοτόμων ιδεών και ως εκ τούτου 
κρίνεται απαραίτητη η κατ αρχήν εμπλοκή του EΑΔ, σαν φορές διασύνδεσης των 
εμπλεκομένων φορέων. Το δίκτυο, με αρκετά χρόνια προσφοράς, γνωρίζει αρκετά 
καλά τους φορείς οι οποίοι μπορούν να εμπλακούν και να συνεργαστούν, ενώ 
παράλληλα στοχεύει και βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του δράσεις 
δικτύωσης μεταξύ των μελών και άλλων. Πρόσθετα με τα κανάλια επικοινωνίας και 
διάχυσης της γνώσης που διαθέτει αλλά και της συμμετοχής στου ε ευρωπαϊκές 
αντίστοιχες θεματικές ομάδες με θέματα συνεργασίας και καινοτομίας θα μπορεί να 
προωθήσει και διακρατικά έργα και διάδοση συσσωρευμένης γνώσεις από 
μεγαλύτερα κέντρα καινοτομίας και να διαδώσει καλές πρακτικές του 
αγροδιατροφικού τομέα .   
 

17.4. Resources available for establishing and operating the NRN

Προϋπολογισμός του EΑΔ

Για τη δημιουργία και λειτουργία του ΕΑΔ προβλέπεται ότι θα απαιτηθεί ποσό της 
τάξης των €570.000, για την επταετία 2014-2020.

Από το ποσό αυτό, τα €80.000 θα διατεθούν για την αναβάθμιση των συστημάτων 
λειτουργίας του ΕΑΔ (αγορά εξοπλισμού, λογισμικού κ.ά.) ενώ τo υπόλοιπο ποσό, 
€490.000, θα διατεθεί για τη λειτουργία του ΕΑΔ και για την υλοποίηση του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης.

Στελέχωση Ομάδας Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου

Την ευθύνη της διαχείρισης του Δικτύου έχει ο Κλάδος των Γεωργικών Εφαρμογών 
του Τμήματος Γεωργίας. Η Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ (ΟΔκΛ) 
συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος για την υλοποίηση των 
ετήσιων Σχεδίων Δράσης, την προώθηση των μέτρων του Προγράμματος και την 
προώθηση της πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη. Στην Ομάδα συμμετέχει 
προσωπικό με γνώσεις και ικανότητες στη διοργάνωση συναντήσεων και θεματικών 
εργαστηρίων, σε θέματα πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, στη χρήση καναλιών και 
εργαλείων επικοινωνίας, διαδικτύου, διαχείριση ιστοσελίδων, μέσων μαζικής 
επικοινωνίας και δικτύωσης και άλλες ειδικότητες που δύναται να προκύψουν κατά 
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τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος. Το προσωπικό που συμμετέχει στην 
ΟΔκΛ θα πρέπει να είναι ικανό να συμμετέχει στις συναντήσεις που διοργανώνει το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη σε συνεργασία και με τα ΕΑΔ των 
Κρατών Μελών και να μπορεί να βοηθήσει τους αγροτικούς εταίρους να 
συνεργαστούν σε έργα διακρατικής και διατοπικής συνεργασίας και σε έργα 
καινοτομίας. Ανάλογα με την περίσταση, ενδέχεται να αξιοποιηθούν και εξωτερικοί 
συνεργάτες για την επίτευξη των στόχων του Δικτύου σύμφωνα με διαδικασία που 
θα καθορίζεται, εάν και εφόσον απαιτηθεί η ενεργοποίηση της παρούσας πρόνοιας.
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18. EX-ANTE ASSESSMENT OF VERIFIABILITY, CONTROLLABILITY AND ERROR RISK

18.1. Statement by the Managing Authority and the Paying Agency on the verifiability and controllability of 
the measures supported under the RDP

Από την έναρξη της διαδικασίας ετοιμασίας των Μέτρων του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης δημιουργήθηκαν ειδικές ομάδες εργασίας για κάθε Μέτρο 
στις οποίες συμμετείχαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Σε όλες τις ομάδες εργασίας 
συμμετείχαν από τα αρχικά στάδια εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής και 
Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών. Ιδιαίτερα ο ρόλος του Οργανισμού 
Πληρωμών επικεντρώθηκε στη διασφάλιση της δυνατότητας ελέγχου και 
επαληθευσιμότητας των προτεινόμενων μέτρων.
Σημειώνεται ότι το Σχέδιο Δράσης για τη μείωση των σφαλμάτων που ετοιμάστηκε 
κατόπιν οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2013, περιελάμβανε μια σειρά 
δράσεων με κύρια δράση την συμπερίληψη όλων των εμπειριών που 
αποκομίστηκαν κατά την εφαρμογή των Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 στο νέο 
Πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα των ελέγχων της ΕΕ και οι παρατηρήσεις τους 
αποτέλεσαν σημαντική εισροή κατά την ετοιμασία των Μέτρων του ΠΑΑ 2014-
2020. Σημαντική εισροή απετέλεσαν και τα καθοδηγητικά έγγραφα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα οποία εκδόθηκαν για τον σκοπό αυτό.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αρχικά προσχέδια των μέτρων τροποποιήθηκαν 
κατ' επανάληψη έτσι ώστε οι δράσεις που περιλαμβάνονται να καταστούν 
ελέγξιμες σε βαθμό που να ικανοποιούνται κυρίως οι αρχικές επιφυλάξεις του 
αρμόδιου οργάνου για την διενέργεια των ελέγχων.
Έπειτα από μια ευρεία διαβούλευση των μέτρων, τόσο η Διαχειριστική Αρχή όσο 
και ο Οργανισμός Πληρωμών είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν ότι τα μέτρα του 
ΠΑΑ 2014-2020 όπως αυτά έχουν οριστικοποιηθεί, μπορούν να ελεχθούν 
μειώνοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό το περιθώριο σφαλμάτων ή παρατυπιών. 
Επισυνάπτεται σχετική κοινή δήλωση Διαχειριστικής Αρχής και Οργανισμού 
Πληρωμών.
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18.2. Statement by the functionally independent body from the authorities responsible for the programme 
implementation confirming the adequacy and accuracy of the calculations of standard costs, additional costs 
and income forgone

Όπως προβλέπεται από το άρθρο 62(2) του Κανονισμού 1305/2013, για τα Μέτρα 
στα οποία η ενίσχυση χορηγείται με βάση τις συνήθεις δαπάνες ή τις πρόσθετες 
και το απολεσθέν εισόδημα, η Διαχειριστική Αρχή έχει εξασφαλίσει ότι οι σχετικοί 
υπολογισμοί είναι επαρκείς και ακριβείς και πραγματοποιούνται εκ των προτέρων 
βάσει σωστού, δίκαιου και επαληθεύσιμου υπολογισμού.
Συγκεκριμένα η Διαχειριστική Αρχή σε συνεννόηση με του αρμόδιους τεχνικούς 
κλάδους του Τμήματος Γεωργίας καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς έχει 
πραγματοποιήσει τους σχετικούς υπολογισμούς για κάθε μέτρο και είδος δράσης 
στη βάση μιας καθορισμένης μεθοδολογίας η οποία επεξηγείται στα αντίστοιχα 
κεφάλαια των Μέτρων. Ακολούθως, αυτοί οι υπολογισμοί κοινοποιήθηκαν στο 
Ινστιτούτο Κύπρου, το οποίο είναι λειτουργικά πλήρως ανεξάρτητο από τις αρχές 
που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του Προγράμματος και το οποίο διαθέτει την 
κατάλληλη τεχνογνωσία για την επιβεβαίωση της ορθότητας και της ακρίβειας 
των υπολογισμών. Το Ινστιτούτο Κύπρου επιλέγηκε έπειτα από διαγωνισμό.
Σημειώνεται ότι τα μέτρα των οποίων οι υπολογισμοί χρήζουν επιβεβαίωσης από 
λειτουργικά ανεξάρτητο φορέα είναι τα ακόλουθα μέτρα:
M8 "Παρεμβάσεις στις δασικές περιοχές και ανάπτυξη δασών"
M10 "Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα"
M11 "Βιολογική Γεωργία"
Μ12 " Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της Οδηγίας Πλαίσιο για τα 
Ύδατα"
Μ13 " Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα"
Μ14 " Καλή διαβίωση των ζώων"
Επισυνάπτεται η σχετική δήλωση του ανεξάρτητου φορέα.
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δήλωση ανεξάρτητου φορέα
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19. TRANSITIONAL ARRANGEMENTS

19.1. Description of the transitional conditions by measure

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό αναμένεται να καταβληθούν πληρωμές ύψους 12 
εκ. ευρώ οι οποίες θα αφορούν υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν κατά τις 
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 
10% την ευρωπαϊκής συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν τα ακόλουθα 7 μέτρα:

• Μ4 "Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο"
• M6 "Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών"
• Μ8 "Παρεμβάσεις στις δασικές περιοχές και ανάπτυξη δασών"
• Μ7 "Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές"
• M19 "LEADER"
• Μ20 "Τεχνική Βοήθεια"
• Μ113 "Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών"

M 4 "Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο"
Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 πραγματοποιήθηκαν τρεις 
προκηρύξεις του αντίστοιχου επενδυτικού μέτρου. Η δεύτερη προκήρυξη 
πραγματοποιήθηκε το 2011 και οι αιτητές ενημερώθηκαν για την έγκριση ή 
απόρριψη των αιτήσεων τους το 2013 κατόπιν ελαφριάς καθυστέρησης η οποία 
οφειλόταν στην προσπάθεια εξεύρεσης των απαραίτητων πιστώσεων για την 
καταβολή της εθνικής συμμετοχής. Παρά το γεγονός ότι ζητήθηκε από τους αιτητές 
να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους το συντομότερο δυνατό έτσι ώστε να υπάρχει 
αρκετός χρόνος για διεκπεραίωση των πληρωμών από τον χρηματοδοτικό φάκελο 
του ΠΑΑ 2007-2013, μέρος των αιτητών δεν υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
σε χρόνο που να επέτρεπε στις αρμόδιες αρχές την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
που απαιτούνται για την καταβολή των ενισχύσεων. Τον Οκτώβριο του 2014 
πραγματοποιήθηκε προκήρυξη του Μέτρου για τους κλάδους της 
αιγοπροβατοτροφίας, αγελαδοτροφίας (για παραγωγή γάλακτος) και πτηνοτροφίας. 
Αντίστοιχα, για το μέτρο που σχετίζεται με επενδύσεις στην μεταποίηση έγινα 3 
προκηρύξεις κατά την διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Μέρος των 
πληρωμών για τις δεσμεύσεις που έγιναν στα πλαίσια της 2ης και 3ης προκήρυξης 
αναμένεται να καταβληθεί από το νέο Πρόγραμμα. 
Μ6 "Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών"
Στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης του αντίστοιχου Μέτρου του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, κάποιοι αιτητές δεν ολοκλήρωσαν τις επενδύσεις 
τους για να λάβουν την τελική ενίσχυση λόγω των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν 
απο την οικονομική κρίση που επικράτησε στην Κύπρο απο το 2010. Στο ΠΑΑ 2014-
2020 μεταφέρονται οι σχετικές δεσμεύσεις.
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Μ 8 "Παρεμβάσεις στις δασικές περιοχές και ανάπτυξη δασών"
Στο πλαίσιο των αντίστοιχων μέτρων για τη δάσωση γεωργικής γης κατά τις 
προηγούμενες δύο προγραμματικές περιόδους, υπογράφηκαν συμβάσεις που 
αφορούσαν δεσμεύσεις από τους δικαιούχους για περίοδο από 10 μέχρι 20 χρόνια. 
Ως αντιστάθμισμα της απώλειας εισοδήματος από την άσκηση της γεωργικής 
δραστηριότητας στις περιοχές που δασώθηκαν, θα συνεχίστεί η καταβολή ετήσιας 
αποζημίωσης μέχρι την λήξη της δέσμευσης.
Μ7 "Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές"
Λόγω της καθυστέρησης που παρουσιάστηκε στην έγκριση των αιτήσεων της 
δεύτερης προκήρυξης η οποία οφειλόταν στην προσπάθεια εξεύρεσης της εθνικής 
χρηματοδότησης, τα έργα εγκρίθηκαν εντός του 2014 με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση 
τους να μεταφέρεται εντός της νέας προγραμματικής περιόδου. Σημειώνεται ότι τα 
έργα υποδομής που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του Μέτρου απαιτούν χρονικό 
διάστημα για την ολοκλήρωση τους.
Μ19 "LEADER"
Οι στρατηγικές των Ομάδων Τοπικής Δράσης περιελάμβαναν την υλοποίηση έργων 
υποδομής για τα οποία απαιτούνταν μεγάλο χρονικό διάστημα για την ωρίμανση 
τους και εν συνεχεία την υλοποίηση τους. Μέρος των έργων αυτών, κυρίως, δεν 
ολοκληρώθηκε εντός της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και οι δαπάνες 
ολοκλήρωσης τους μεταφέρθηκαν στο χρηματοδοτικό φάκελο της επόμενης 
προγραμματικής περιόδου.
Μ20 "Τεχνική βοήθεια"
Για σκοπούς απρόσκοπτης συνέχισης της ικανοποίησης των αναγκών για τεχνική 
βοήθεια του Προγράμματος, κρίνεται σκόπιμο υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται 
στο αντίστοιχο Μέτρο του ΠΑΑ 2007-2013 να αποπληρωθούν με τους όρους που 
ισχύουν στο Μέτρο 20.
Μ113 " Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών"
Σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών μέτρων που εφαρμόστηκαν στις 
προηγούμενες δύο προγραμματικές περιόδους, οι δικαιούχοι λαμβάνουν σύνταξη 
μέχρι 15 χρόνια από τη μέρα ένταξης τους στο μέτρο. Οι ανειλημμένες υποχρεώσεις 
τόσο από το ΣΑΑ 2004-2006 όσο και από το ΠΑΑ 2007-2013 μεταφέρονται στο νέο 
Πρόγραμμα μέχρι την ολοκλήρωση της δέσμευσης.
Σημειώνεται ότι και σε άλλα Μέτρα ενδέχεται να μεταφερθούν πιστώσεις από την 
τρέχουσα προγραμματική περίοδο, λόγω μη ολοκλήρωσης όλων των δεσμεύσεων. 
¨Εχουν ληφθεί οι ανάλογες προβλέψεις.
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19.2. Indicative carry-over table

Measures Total Union 
Contribution planned 

2014-2020 (€)

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 0.00

M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16) 10,000.00

M04 - Investments in physical assets (art 17) 3,000,000.00

M06 - Farm and business development (art 19) 74,500.00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) 3,000,000.00

M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) 220,000.00

M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27) 50,000.00

M10 - Agri-environment-climate (art 28) 53,000.00

M11 - Organic farming (art 29) 20,000.00

M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30) 0.00

M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31) 0.00

M14 - Animal welfare (art 33) 0.00

M16 - Co-operation (art 35) 0.00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 
Regulation (EU) No 1303/2013)

300,000.00

M20 - Technical assistance Member States (art 51-54) 50,000.00

M113 - Early retirement 5,300,000.00

M131 - Meeting standards based on Community legislation 0.00

M341 - Skills acquisition, animation and implementation 0.00

Total 12,077,500.00
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20. THEMATIC SUB-PROGRAMMES

Thematic sub-programme name
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Documents
Document title Document type Document date Local reference Commission reference Checksum Files Sent 

date
Sent By

Annex VI: Calculations 18 Ex-ante assessment 
of verifiability, 
controllability... - 
annex

15-11-2018 Ares(2018)6675669 4263389389 Annex VI 
declaration 
3
Annex VI 
calculations 
M14
Annex VI 
calculation 
area based 
measures
Annex VI 
calculations 
Forestry
Annex VI 
declaration 
1
Annex VI 
cover
Annex VI 
declaration 
2

31-
12-
2018

ngeocons

Annex III: Forestry 8.2 M08 - Investments 
in forest area 
development and 
improvement of the 
viability of forests (art 
21-26) - annex

07-02-2017 Ares(2018)6675669 3752859574 Annex III: 
Forestry 
sub-
measures
Annex 
III:cover

31-
12-
2018

ngeocons

Annex IV: ANC 8.2 M13 - Payments to 
areas facing natural or 
other specific 
constraints (art 31) - 
annex

15-11-2018 Ares(2018)6675669 613927093 Annex IV 
Study
Annex IV 
M13 Tables
Annex IV 
cover

31-
12-
2018

ngeocons

Annex VII rural - urban 
areas

8.1 Description of 
measure - general 

07-02-2017 Ares(2018)6675669 515652900 Annex VII 
rural - 

31-
12-

ngeocons
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conditions - annex urban areas
Annex VII 
cover

2018

Annex VIII Notifications 14 Information on 
complementarity - 
annex

07-02-2017 Ares(2018)6675669 2609764238 Annex VIII 
coupled 
support 
notification
Annex VIII - 
VCS review 
2017-2020
Annex VIII 
cover
Annex VIII 
young 
farmers 
notifications
Annex VIII - 
VCS 
notification 
after 
correction

31-
12-
2018

ngeocons

Annex I: Ex Ante 
Evaluation

3 Ex-ante evaluation 
report - annex

07-02-2017 Ares(2018)6675669 1489757301 Annex I: Ex 
Ante
Annex I: 
SMEEP
Annex I: 
cover

31-
12-
2018

ngeocons

Annex II: Baseline 8.1 Description of 
measure - general 
conditions - annex

07-02-2017 Ares(2018)6675669 3612130576 Annex II: 
Baseline 
table M14
Annex II: 
Baseline
Annex II: 
cover
Annex II: 
baseline 
table
Annex II: 
audit 
timetable

31-
12-
2018

ngeocons
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