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ΠΠΡΡΟΟΟΟΗΗΜΜΗΗΟΟ  

Δ παξνχζα έθζεζε απνηειεί ηελ ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΏΏ 2014-2020 (Κεθάιαην 7 

Βηήζηαο Έθζεζεο Πξνφδνπ) θαη ζε απηή πεξηγξάθνληαη επίζεο φιεο νη ελέξγεηεο ππνζηήξημεο 

ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Ώξρήο ζηελ εηνηκαζία θαη ηε ζχληαμε ηεο εκπινπηηζκέλεο  Βηήζηαο 

Έθζεζεο Πξνφδνπ πνπ ζα ππεβιήζεη ηνλ Ενχλην  

 Δ έθζεζε απνηειεί  ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ πξψηνπ παξαδνηέν ηνπ έξγνπ «Παξνρή 

ππεξεζηψλ γηα ηελ 2ε Δλδηάκεζε Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 2014-2020» ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε ηεο 13
εο

 Ννεκβξίνπ 2018, πνπ 

ππνγξάθεθε απφ ηε Γεληθή Αηεπζχληξηα ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη 

Πεξηβάιινληνο θα Οιπκπία ηπιηαλνχ Φσηίνπ θαη ηνπο Νφκηκνπο Βθπξφζσπνπο ηεο 

Κνηλνπξαμίαο ησλ εηαηξεηψλ ΛΚΝ ΏΝΏΛΤΕ Β.Π.Β. – Ώ.Μ. ΦΕΛΏΓΡΟΣΕΚΔ 

ΤΜΐΟΤΛΒΤΣΕΚΔ ΛΣΑ, θ.θ. Μηράιε Νηθεηαξίδε θαη άββα Μαιηψηε, χζηεξα απφ 

δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγήζεθε βάζεη ηνπ ππ΄ αξηζ. ΏΑ 1/2018  δηαγσληζκνχ γηα ηελ  παξνρή 

ππεξεζηψλ γηα ηελ 2ε αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 2014-2020  θαη 

αλαηέζεθε βάζεη ηεο ππ΄ αξηζ. ΏΑ 1/2018 απφθαζεο αλάζεζεο. Με ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, 

δηάξθεηαο είθνζη (20) κελψλ, ε πξναλαθεξφκελε Κνηλνπξαμία αλέιαβε λα παξέρεη ππεξεζίεο 

γηα ηελ 2ε Βλδηάκεζε Ώμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 2014-2020.  

 

ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο ζπκκεηείραλ ηα ζηειέρε ηνπ Ώλαδφρνπ θ.θ.: 

 Βηθησξία Φσξαθά, Αηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηεο ΛΚΝ ΏΝΏΛΤΕ Β.Π.Β. (Τπεχζπλε Οκάδαο 

Έξγνπ, ΐαζηθφο Βκπεηξνγλψκνλαο 1) 

 Γεκήηξεο Χαιηόπνπινο, Καζεγεηήο Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκηθήο θαη Οινθιεξσκέλεο 

Αλάπηπμεο ηεο Υπαίζξνπ ηνπ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξώλ (Βαζηθόο Δκπεηξνγλώκνλαο 2) 

 Σάββαο Μαιηώηεο, Αηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηεο Ώ.Μ. ΦΕΛΏΓΡΟΣΕΚΔ ΤΜΐΟΤΛΒΤΣΕΚΔ 

ΛΣΑ (ΐαζηθφο Βκπεηξνγλψκνλαο 3) 

 Γεκήηξεο Ληαλόο, Ώλαπιεξσηήο Αηαρεηξηζηήο ηεο ΛΚΝ ΏΝΏΛΤΕ Β.Π.Β (Λνηπνί 

Βκπεηξνγλψκνλεο) 

 Μηράιεο Νηθεηαξίδεο, Αηαρεηξηζηήο ηεο ΛΚΝ ΏΝΏΛΤΕ Β.Π.Β. (Οκάδα Έξγνπ, Λνηπνί 

Βκπεηξνγλψκνλεο) 

 Κώζηαο Μπνύηηθνο, Γεσπόλνο – Γεσξγννηθνλνκνιόγνο, ζηέιερνο ηεο ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ 

Δ.Π.Δ (Οκάδα Έξγνπ, Λνηπνί Βκπεηξνγλψκνλεο) 

 Γεκήηξεο Σθνύξαο, Καζεγεηήο νηθνλνκηθώλ ζην Τκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (Οκάδα Έξγνπ, Λνηπνί Βκπεηξνγλψκνλεο) 

  Λνίδνο Τόθαο, Αγξνλόκνο θαη Τνπνγξάθνο Μεραληθόο (Οκάδα Έξγνπ, Λνηπνί 

Βκπεηξνγλψκνλεο) 

 

Βπραξηζηνχκε ζεξκά ηα ζηειέρε ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Ώξρήο, ησλ Φνξέσλ Βθαξκνγήο θαη ηνπ 

ΚΟΏΠ γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία θαη ζηήξημε ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο.  

 

 

Λεπθσζία, 28/6/2019 
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11..  ΔΔΠΠΗΗΚΚΑΑΗΗΡΡΟΟΠΠΟΟΗΗΖΖΖΖ  ΤΤΦΦΗΗΣΣΑΑΜΜΔΔΝΝΖΖ  ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΖΖ  ΣΣΟΟΤΤ  

ΓΓΔΔΩΩΡΡΓΓΗΗΚΚΟΟΤΤ  ΣΣΟΟΜΜΔΔΑΑ  ΚΚΑΑΗΗ  ΣΣΩΩΝΝ  ΑΑΓΓΡΡΟΟΣΣΗΗΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΔΔΡΡΗΗΟΟΥΥΩΩΝΝ  ΣΣΟΟ  

ΠΠΑΑΑΑ  22001144  ––  22002200    

1.1. ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΓΔΗΚΣΩΝ ΚΟΗΝΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ 

ηε παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ 45 δεηθηψλ Κνηλνχ 

Πιαηζίνπ (context indicator) ηνπ εγθεθξηκέλνπ ΠΏΏ 2014 – 2020 (12/2015) κε βάζε ηελ  

ηειεπηαία ελεκεξσκέλε έθδνζε (1/3/2018) γηα ην έηνο 2017 ησλ Αεηθηψλ Κνηλνχ Πιαηζίνπ
1
 κε 

ζηφρν ην πξνζδηνξηζκφ ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ πνπ ελδερφκελα λα δεκηνπξγνχλ ηελ 

αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο αιιά θαη ηεο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο Μέηξσλ – 

Τπνκέηξσλ ηνπ ΠΏΏ 2014 – 2020. Ο Πίλαθαο ησλ Αεηθηψλ Κνηλνχ Πιαηζίνπ παξαηίζεηαη ζην 

ηέινο ηνπ Κεθαιαίνπ ζην Παξάξηεκα Ε. 

1.1.1. I – Κνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη θαηάζηαζε αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ 

Πιεζπζκφο (CCI 1) 

Σα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα απνηππψλνπλ  κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο κεηαμχ ησλ 

εηψλ 2013 (έηνο αλαθνξάο ζην ΠΏΏ) θαη 2017 πνπ είλαη ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία. Δ 

κείσζε αλέξρεηαη ζην 1.3.% (ζε απφιπηνπο αξηζκνχο 11.198 θάηνηθνη).   

 

Διηθηαθή δηάξζξσζε (CCI 2) 

Δ ειηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο φπσο απνηππψλεηαη ζην ΠΏΏ (έηνο 

αλαθνξάο 2013) παξνπζηάδεη κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηα λεψηεξα δεδνκέλα 

(ηηκέο 2017) . Βιαθξά κείσζε παξνπζηάδεη   ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηεο  ειηθηαθήο νκάδαο 

15-64 εηψλ, (-2% θαη δηακνξθψλεηαη πιένλ ζην 68,%) κε αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ  

ηεο ειηθηαθήο νκάδνο άλσ ησλ 64 εηψλ, (+2% θαη δηακνξθψλεηαη πιένλ ζε 15,6%), ελψ ηέινο 

δηαηεξείηαη  ζηαζεξφ ην πνζνζηφ ηεο ειηθηαθήο νκάδαο  0-15 εηψλ (16,3%) . Δ δεκνγξαθηθή 

ζχλζεζε ηεο Κχπξνπ παξακέλεη επλντθφηεξε ηεο ΒΒ -28 κε ην πνζνζηφ ηεο ειηθηαθήο νκάδνο  

άλσ ησλ 64 εηψλ  λα είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξν ζηελ Κχπξν (15,6%)  έλαληη 19,4% ζηελ 

ΒΒ-28.  

Ώληίζηξνθα ειαθξψο  πςειφηεξα είλαη ηα πνζνζηά ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ 0-15 εηψλ (16,3 % 

ζηελ Κχπξν έλαληη 15,6% ζηελ ΒΒ -28) θαη 15-64 εηψλ   (68,1%) ζηελ Κχπξν έλαληη 65% 

ζηελ ΒΒ. Δ απνπζία δεδνκέλσλ ζε επίπεδν αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (ιφγσ ηνπ φηη ε Κχπξνο ζην 

ζχλνιν ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο ελδηάκεζε αγξνηηθή) δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ην βαζκφ γήξαλζεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.      

 

Έδαθνο (CCI 3) 

Αελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Κχπξν πνπ ην ζχλνιν ηεο ρψξαο εληάζζεηαη κε βάζε ηελ θνηλή 

κεζνδνινγία ΟΟΏΏ – Β.Β ζηηο ελδηάκεζεο αγξνηηθέο πεξηνρέο.   

 

                                                
1
 https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context_en 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context_en
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 Πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα (CCI 4) 

Ο δείθηεο ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο, παξνπζηάδεη ειαθξά κείσζε απφξξνηα ηεο κείσζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ έηνπο 2017 θαη   δηακνξθψλεηαη πιένλ ζε 92 θαη./ 

km2  έλαληη 93,8 θαη./ km2  ην έηνο 2012 πνπ απνηειεί ην έηνο αλαθνξάο ζην αξρηθφ ΠΏΏ . Δ 

πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηεο Κχπξνπ ππνιείπεηαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Β.Β  πνπ είλαη 117,1  

θαη./ km2)   

 

Πνζνζηφ απαζρφιεζεο (CCI 5) 

ΐειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ  ζηελ  αγνξά εξγαζίαο αλαδεηθλχεη ε  αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

απαζρφιεζεο ην 2017.  Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο  ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ 15 – 64 

εηψλ ην 2013 (έηνο αλαθνξάο)  ήηαλ 61,7% θαη δηακνξθψλεηαη  ην 2017  ζην 65,6%, αιιά 

εμαθνινπζεί λα  ππνιείπεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν επξσπατθφ φξν (67,7%). Βιαθξά 

κείσζε  ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο παξαηεξείηαη ζηνπο άλδξεο (-0,4%) ελψ αληίζεηα 

απμάλεη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ (+2%), εμαθνινπζεί φκσο  λα παξακέλεη 

ζεκαληηθά πςειφηεξν ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ έλαληη ησλ γπλαηθψλ (70% 

έλαληη 61,4%)  

ηηο αξαηνθαηνηθεκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο  παξαηεξείηαη  αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

απαζρφιεζεο θαηά + 5,1% (πςειφηεξν ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζε ζχλνιν 

ρψξαο) κεηαμχ ησλ εηψλ 2013 (έηνο αλαθνξάο ζην Πξφγξακκα) θαη 2017  Σα πνζνζηά 

απαζρφιεζεο παξακέλνπλ πςειφηεξα ζηηο αγξνηηθέο (αξαηνθαηνηθεκέλεο) πεξηνρέο ζε ζρέζε 

κε ην ζχλνιν ηεο ρψξαο αιιά ε απφθιηζε παξακέλεη κε ην κέζν φξν ηνπ πνζνζηνχ 

απαζρφιεζεο ζηηο αγξνηηθέο αξαηνθαηνηθεκέλεο   ζηελ Β.Β   πνπ ην 2017  είλαη 72,1% έλαληη 

70,8% ηεο Κχπξνπ.   

 

Πνζνζηφ απηναπαζρφιεζεο (CCI 6) 

Σν πνζνζηφ ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ ην 2017 κεηψλεηαη πεξαηηέξσ (-3,5% έλαληη ηνπ 

2013) θαη δηακνξθψλεηαη  ζην 11,4%, πνπ είλαη  πιένλ  ρακειφηεξν απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν 

φξν (13,7%). Δ ζπλερηδφκελε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ ζηελ 

Κππξηαθή αγνξά εξγαζίαο αλαδεηθλχεη ηελ κεηαβνιή ζηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πξν ηεο θξίζεο παξαγσγηθνχ κνληέινπ ηεο ρψξαο.  

 ζηηο λέεο ζπλζήθεο    

 

Πνζνζηφ αλεξγίαο (CCI 7) 

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο    κεηψλεηαη   ζεκαληηθά θαη δηακνξθψλεηαη πιένλ ζην 11,1%  (2017) 

έλαληη 15,9% ην 2013, δηαηεξείηαη φκσο ζε  πςειφηεξα επίπεδα απφ ην κέζν φξν ηεο Β.Β 

(7,6%), ελψ ζεκαληηθή κείσζε απνηππψλεηαη θαη ζην πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο λεαληθήο 

αλεξγίαο ( νκάδα ειηθηψλ 15 – 24 εηψλ) πνπ δηακνξθψλεηαη ζε  24,6% ην 2017 έλαληη 38,8% 

ην 2013.. 

ηηο αγξνηηθέο (αξαηνθαηνηθεκέλεο) πεξηνρέο ην πνζνζηφ αλεξγίαο παξνπζηάδεη ειαθξφηεξε  

κείσζε ζε ζρέζε  κε ην ζχλνιν ηεο ρψξαο (12,1%, ην 2017 έλαληη 15,9% ην 2013). Βιαθξά 

κεησκέλν  είλαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο  ζε ζρέζε κε ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο (21,8% ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο έλαληη 

24,6% ζε ζχλνιν ρψξαο ) αιιά παξακέλεη  ζεκαληηθά πςειφηεξν    απφ ην αληίζηνηρφ 

πνζνζηφ ηεο Β.Β -28 (15%).   

 

Καηά θεθαιήλ ΏΒγρΠ (CCI 8) 
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Οη ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απνηππψλνληαη  ζηελ  κείσζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΏΒγρΠ 

εθπεθξαζκέλνπ ζε Μνλάδεο Ώγνξαζηηθήο Αχλακεο (ΜΏΑ) κε ηηκή βάζε ΒΒ27=100,. Ώπφ ην 

91 ην 2013 ην 2017 κεηψλεηαη  ζην 81 ηεο ΒΒ-27.  Αελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ηνπ θαηά θεθαιήλ 

ΏΒγρΠ ζε επίπεδν αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.  

 

Πνζνζηφ θηψρεηαο (CCI 9) 

Σν πνζνζηφ θηψρηαο ηνπ πιεζπζκνχ δηεπξχλεηαη απφ 23,8%  (έηνο αλαθνξάο ηνπ ΠΏΏ ην 

2012 ζε 27,7% ην 2017. Τςειφηεξν παξακέλεη ην πνζνζηφ θηψρηαο ζηηο αξαηνθαηνηθεκέλεο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ θηψρηαο ζε επίπεδν  ρψξαο   πνπ αλέξρεηαη  ζε  

29,5% ην 2017  φληαο ζπξξηθλσκέλν  ζε ζρέζε κε ην 2012 πνπ ήηαλ 30,2%  Σν πνζνζηφ 

θηψρηαο ηεο Κππξνπ παξακέλεη  πςειφηεξν απφ  ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο ΒΒ -28 ην 2017 

πνπ είλαη 24,4%..  

Δ κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ θηψρηαο ηελ πεξίνδν 2012 -2017 αλαδεηθλχεη ηελ  ζεκαληηθά 

πςειφηεξε αχμεζε ηνπ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο έλαληη ησλ αγξνηηθψλ (+3,9% ζηηο αζηηθέο, -

0,7% ζηηο αξαηνθαηνηθεκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο)  πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο 

δηαθνξάο  ηνπ πνζνζηνχ θηψρηαο κεηαμχ αζηηθψλ θαη αξαηνθαηνηθεκέλσλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ.  

 

Αηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο (ΏΠΏ) (CCI 10) 

Μεηαμχ ησλ εηψλ 2012 πνπ απνηειεί ην έηνο αλαθνξάο γηα ην ΠΏΏ θαη ηνπ 2017 πνπ 

ππάξρνπλ ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παξαηεξείηαη  ζεκαληηθή αχμεζε  ηεο 

Ώθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Ώμίαο (ΏΠΏ)  ηεο Κππξηαθήο  νηθνλνκίαο ( +4,7%). 

 Ώλαθνξηθά κε ηελ επηκέξνπο ζπκβνιή ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο ζηελ  ΏΠΏ ηεο Κππξηαθήο 

νηθνλνκίαο  κεηαμχ ησλ εηψλ 2013 θαη 2017 παξαηεξείηαη ειαθξά κείσζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

πξσηνγελή (απφ 2,7%  ζε 2,1%), ειαθξά αχμεζε ηνπ δεπηεξνγελή  (απφ 12,8%  ζε 13,1%) 

θαη αχμεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηξηηνγελή (απφ 84,5%  ζε 84,7%). 

 

 ε επίπεδν Β.Β ε ζπκβνιή ησλ επηκέξνπο νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ ζηελ  ΏΠΏ ηεο Βπξσπατθήο 

νηθνλνκίαο  είλαη 1,5% γηα ηνλ πξσηνγελή, 25% γηα ηνλ δεπηεξνγελή,θαη 73,3% γηα ηνλ 

ηξηηνγελή.  

 Δ ηνκεαθή  ζχλζεζε ηεο ΏΠΏ  ηεο Κχπξνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε 

ηελ ΒΒ ιφγσ ηεο ειαθξά  απμεκέλεο ζπκβνιήο  ηνπ Πξσηνγελή (2,1% ζηελ Κχπξν έλαληη 

1,5% ΒΒ -28),  ηεο ζεκαληηθά απμεκέλεο ζπκβνιήο  ηνπ Σξηηνγελή (84,7% ζηελ Κχπξν έλαληη 

73,3% ΒΒ -28) θαη ηελ ζεκαληηθή πζηέξεζε ηεο ζπκβνιήο  ηνπ Αεπηεξνγελή ηνκέα 13,1% 

έλαληη 25% ΒΒ -28)  

 

Αηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο (CCI 11) 

Δ αχμεζε ηεο  ΏΠΏ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ηελ πεξίνδν 

2012 -2017 (αχμεζε ησλ απαζρνινπκέλσλ θαηά 23.200 ή  +6,2%). Οη κεηαβνιέο ζηε 

ζπκβνιή ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο ζηελ νηθνλνκία  δελ  ζπλνδεχηεθαλ κε  ζεκαληηθή  

δηαθνξνπνίεζε ηεο απαζρφιεζεο αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ώλαιπηηθφηεξα ε 

θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο ζηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο  δξαζηεξηφηεηαο δηαηεξείηαη ζρεδφλ 

ακεηάβιεηε   κεηαμχ ησλ εηψλ  2013 θαη 2017 (3,8% ζηνλ πξσηνγελή, 16,6% ζηνλ 

δεπηεξνγελή θαη 79,61% ζηνλ ηξηηνγελή).  

 ε επίπεδν ΒΒ -27 ε απαζρφιεζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θηλείηαη ειαθξά πςειφηεξα  ζε 

ζρέζε κε ηελ Κχπξν  (4,4%  ην 2017)  ζην δεπηεξνγελή ηνκέα αξθεηά πςειφηεξα (21,7%) 
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ελψ ηέινο ην πνζνζηφ απαζρφιεζε ζηελ Β.Β ζην ηξηηνγελή ηνκέα ππνιείπεηαη (73,9%) 

ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηε Κχπξν (79,6%). Σα δεδνκέλα γηα ηελ δηάξζξσζε ηεο 

απαζρφιεζεο αληινχληαη  απφ ηελ Βηήζηα Έξεπλα Βξγαηηθνχ Απλακηθνχ θαη δελ 

αληηζηνηρίδνληαη κε ηα δεδνκέλα γηα ηελ απαζρφιεζε ζηελ γεσξγία πνπ αληινχληαη απφ ηηο 

Γεσξγηθέο ηαηηζηηθέο.  

 

Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο αλά νηθνλνκηθφ ηνκέα (CCI 12) 

Δ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ Κχπξν παξνπζηάδεη ειαθξά αχμεζε  κεηαμχ ησλ εηψλ 

2013 (έηνο αλαθνξάο) ζην Πξφγξακκα θαη ην 2017 (αχμεζε θαηά 0,5%).  

ε επίπεδν νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ ζην πξσηνγελή (γεσξγία, αιηεία, δαζνθνκία) ζεκεηψλεηαη 

ζεκαληηθή κείσζε (-18,8%)  απφ 29.007€/εξγαδφκελν ην 2013 ζε 23.551,3€/εξγαδφκελν αιιά 

εμαθνινπζεί λα παξακέλεη πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο Β..Β πνπ είλαη 21.653,9 

€/εξγαδφκελν.  

ην δεπηεξνγελή, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο  κεηψλεηαη  ειαθξα απφ  

33.879€/εξγαδφκελν ζε 33.715,7€/εξγαδφκελν (κείσζε θαηά 0,5%)   ελψ αληίζεηα απμάλεηαη 

ειαθξά (+1,5%) ε παξαγσγηθφηεηα ζην ηξηηνγελή (απφ 44.591€/εξγαδφκελν ζε 

45.257,1€/εξγαδφκελν. 

Παξά ηηο ζρεηηθέο απμνκεηψζεηο ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ πξσηνγελή αληηζηνηρεί 

ζην 55% ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηελ Κππξηαθή νηθνλνκία (23.551 €/εξγαδφκελν 

ζηνλ πξσηνγελή έλαληη 42.513,9€/εξγαδφκελν γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο) 

 Ώπφ ηελ εμέηαζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

πξνθχπηεη φηη ηελ κεγαιχηεξε απφθιηζε ζε φξνπο παξαγσγηθφηεηαο ηελ παξνπζηάδεη ν 

δεπηεξνγελήο ηνκέαο  (33.715,7€/εξγαδφκελν  ζηελ Κχπξν έλαληη 67.296€/εξγαδφκελν ζε ΒΒ 

-28). Ο κφλνο ηνκέαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο 

ππεξβαίλεη ην κέζν φξν ηεο ΒΒ -28 είλαη ν πξσηνγελήο.   

 

1.1.2. II – Γεσξγία/ Σνκεαθή αλάιπζε 

Ώπαζρφιεζε αλά νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (CCI 13) 

Δ απαζρφιεζε
2
 ζηελ Κππξηαθή νηθνλνκία κεηαμχ ησλ εηψλ 2012 θαη 2017 παξνπζηάδεη 

κείσζε  θαηά -2,3% ( απφ 388.600 εξγαδφκελνπο ζε 379.600 εξγαδφκελνπο) . Ο αξηζκφο ησλ 

απαζρνινχκελσλ   ζηελ γεσξγία
3
 παξνπζηάδεη κείσζε   κεηαμχ 2013 θαη  2017 θαηα 1.800 

απαζρνινχκελνπο κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ  ζηελ γεσξγία λα 

δηακνξθψλεηαη ζην 2,3% ην 2017 έλαληη 2,9% ην 2013.  

Ώχμεζε ηεο απαζρφιεζεο παξαηεξείηαη  ζηελ δαζνθνκία (+200 εξγαδφκελνη)  ρσξίο φκσο λα 

κεηαβάιιεηαη  ζεκαληηθά ε ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε πνζνζηηαία ζπκκεηνρήο ηεο  ε νπνία 

αλέξρεηαη πιένλ ζην 0,7% έλαληη 0,2% ην 2013 ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ  

 Ώχμεζε ζεκεηψλεηαη κεηαμχ ησλ εηψλ 2013 θαη 2017  ζηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ 

ζηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ (+200 απαζρνινχκελνη). Οη 9.400 απαζρνινχκελνη ζηελ 

                                                
2
 Δ  ηηκή ηνπ δείθηε CCI 13 ιακβάλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο Βηήζηαο έξεπλαο Βξγαηηθνχ Απλακηθνχ ηα νπνία είλαη 

δηαθνξεηηθά απφ ηηο ηηκέο ηνπ  δείθηε CCI 11 πνπ έρνπλ σο πεγή ηα δεδνκέλα ησλ Βζληθψλ ινγαξηαζκψλ γηα ηα ιφγν 

απηφ παξαηεξνχληαη νη απνθιίζεηο ηφζν γηα ην ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ φζν θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηνπο ηνκείο  νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.    
3
 Ώθνξά ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή  
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βηνκεραλία ηξνθίκσλ απνηεινχλ ην 2,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ. ζηελ Κππξηαθή 

νηθνλνκία. 

Εδηαίηεξα ζεκαληηθή  είλαη  ε αχμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο ζην ηνπξηζκφ (+5.200 

απαζρνινχκελνη) κε απνηέιεζκα ην 2017 ν  ηνπξηζκφο  λα απαζρνιεί  ην 9,1% ησλ 

απαζρνινχκελσλ ηεο ρψξαο έλαληη  ηνπ  8,1% ην 2013 .  

 

Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο (CCI 14) 

Δ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο κεηξνχκελε κε βάζε ηελ ΏΠΏ / εηήζηεο κνλάδεο εξγαζίαο 

απμάλεηαη   θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν 2015-2017 ζε ζρέζε ηνλ κέζν φξν ηεο πεξηφδνπ 

2011-2013 θαηά 15% (15.154,1 €/ΒΜΒ ν κέζνο φξνο ηεο πεξηφδνπ 2015-2017 ελψ ν  κέζνο  

φξνο ηεο πεξηφδνπ 2011 -2013 πνπ απνηειεί ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ  

13.210 €/ΒΜΒ)  παξακέλεη φκσο  ρακειφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα ηεο ΒΒ -28 πνπ είλαη 18.490€/ΒΜΒ. 

 

 Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο δαζνθνκίαο (CCI 15) 

Εδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηελ δαζνθνκία  ηελ 

πεξίνδν 2013-2015 ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 2009-2011 πνπ ήηαλ ε πεξίνδνο αλαθνξάο ζην 

ΠΏΏ..  Δ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηελ πεξίνδν 2013-2015 αλέξρεηαη ζε 22.484,8 €/ΒΜΒ 

έλαληη 14.956 €/ΒΜΒ ηελ πεξίνδν 2009-2011  

 

Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ (CCI 16) 

Πηψζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο παξαηεξείηαη ζηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ πνπ 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθνχο  θιάδνπο ηεο Κππξηαθήο  κεηαπνίεζεο. Σα λεψηεξα 

ζηνηρεία αθνξνχλ ηνλ κέζν φξν ηεο πεξηφδνπ 2014-2016 θαη απνηππψλνπλ ηελ  κείσζε ηεο  

θαηά   -13 % ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 2010-2012 πνπ απνηειεί ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο 

ζην ΠΏΏ.Δ παξαγσγηθφηεηα ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ ζηελ Κχπξν αλέξρεηαη πιένλ ζε 

25.634 €/εξγαδφκελν θαη είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε  απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΒΒ -28 πνπ  

αλέξρεηαη ζε 59.721 €/εξγαδφκελν αλαδεηθλχνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα ηερλνινγηθνχ 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο  

 

Γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο (αγξνθηήκαηα) (CCI 17) 

Ο αξηζκφο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κεηψλεηαη θαηά  10% ηελ πεξίνδν 2010 -ην ΠΏΏ )  

2016 θαη δηακνξθψλεηαη ζηηο 34.940 γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο (Γ.Β) . Αελ ζεκεηψλνληαη 

νπζηψδεηο κεηαβνιέο ζηελ δηάξζξσζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ κε βάζε ην θπζηθφ κέγεζνο φπνπ 

εμαθνινπζνχλ λα θπξηαξρνχλ νη Γ. Β κε κέγεζνο κηθξφηεξν ησλ 4Δα (90%) . Ώληίζεηα 

κεηαβνιέο ζεκεηψλνληαη ζηελ δηάξζξσζε ησλ Γ.Β κε βάζε ην νηθνλνκηθφ κέγεζνο.  

 

Ώλαιπηηθφηεξα παξαηεξείηαη κείσζε ηεο πνζνζηηαίαο θαηαλνκήο ησλ πνιχ  κηθξνχ (0-2.000€) 

θαη  κηθξνχ (2000-3.999€) νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο. Γ.Β  ηε   ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία Γ.Β ην 

2010 εληαζζφηαλ ην 73% ησλ Γ.Β ηεο Κχπξνπ ελψ ην 2016 ην 69%.  Ώχμεζε παξνπζηάδεη ν 

αξηζκφο ησλ  κεζαίνπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο (4000– 14.999€) Γ.Β  ηε   ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία Γ.Β ην 2010 εληαζζφηαλ ην 16,6% ησλ Γ.Β ηεο Κχπξνπ ελψ ην 2016 ην 19,4%.  

Μείσζε παξνπζηάδεη ν αξηζκφο ησλ κεγάινπ   νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο Γ.Β (15.000-99.000€)  

ηε  ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ν αξηζκφο ησλ Γ.Β κεηψζεθε θαηά 120 Γ.Β αιιά ε πνζνζηηαία 

ζπκκεηνρή ηνπο απμάλεηαη ζην 9% ην 2016 έλαληη ηνπ  8% ην 2010.  
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Σέινο αξηζκεηηθά απμάλεηαη (+230)  ν αξηζκφο ησλ πνιχ κεγάινπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο Γ.Β 

(άλσ ησλ 100.000€). ηε   ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία Γ.Β ην 2010 εληαζζφηαλ ην 2% ησλ Γ.Β 

ηεο Κχπξνπ ελψ ην 2016 ην 2,8%.  Οη πνιχ κεγάινπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο Γ.Β ( ηππηθή 

απφδνζε άλσ ησλ 100.000€) ην 2010 αληηζηνηρνχζαλ ζην 2% ηνπ ζπλφινπ ησλ Γ.Β  ελψ ην 

2016 ζην 2,8% 

πλνιηθά παξαηεξείηαη : 

 ε  κηθξή αχμεζε ηνπ κέζνπ θπζηθνχ κεγέζνπο ησλ .Γ Β απφ 3 Δα ην 2010 ζε 3,7 Δα 

ην 2017 πνπ ππνιείπεηαη ζεκαληηθά  απφ ηνλ κέζν φξν  Β.Β-28 (16,56 Δα)  θαη   ε 

ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ κέζνπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο ησλ .Γ Β απφ 11.809 € ην 2010 

ζε 17.650 € ην 2016. (κέζνο φξνο Β.Β -27 34.785 € )  

 ην κέζν κέγεζνο  ζε κνλάδεο εξγαζίαο (άηνκα)   πνπ απαζρνινχληαη κεηαμχ 2010 θαη 

2016 κεηψλεηαη  ειαθξψο (απφ 2,10 ζε 2,09)  άηνκα αλά Γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε 

(Β.Β-28 1,95 άηνκα) , ελψ κεηψλεηαη  ην κέζν κέγεζνο ηεο απαζρφιεζεο   

εθπεθξαζκέλν ζε εηήζηεο κνλάδεο εξγαζίαο (Β.Μ.Β) αλά Γ.Β απφ 0,5 ΒΜΒ ζε 

0,47ΒΜΒ (Β.Β-28 0,87 ΒΜΒ). 

  Καηά ην  ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ κεηξήζεσλ παξαηεξείηαη κηα ελίζρπζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθήο κνξθήο Γ.Β ζε ζρέζε κε ηεο νηθνγελεηαθήο κνξθήο φπσο δείρλεη ε 

ζεκαληηθή αχμεζε (ηνπ πνιχ πεξηνξηζκέλνπ ζε απφιπην αξηζκφ Γεσξγηθψλ 

Βθκεηαιιεχζεσλ  πνιχ κεγάινπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο) θαη  ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ Γεσξγηθψλ Βθκεηαιιεχζεσλ  πνιχ κηθξνχ νηθνλνκηθνχ  κεγέζνπο. Παξάιιεια  

παξαηεξείηαη κείσζε ηφζν ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη  αλά Γ.Β κε 

ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ δηαηηζέκελσλ ΒΜΒ αλά Γ.Β παξάκεηξνο πνπ ππνδεινί 

ππνθαηάζηαζε ηεο εξγαζίαο απφ κεραλνινγηθά κέζα κε δεδνκέλε ηελ ζεκαληηθή 

αχμεζε ηνπ κέζνπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο ησλ Γεσξγηθψλ Βθκεηαιιεχζεσλ αιιά θαη 

ην πνιχ πςειφ πνζνζηφ εηεξναπαζρνινχκελσλ    

 

Γεσξγηθή έθηαζε (CCI 18) 

Δ ρξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή έθηαζε ηελ πεξίνδν 2010 (έηνο αλαθνξάο ζην ΠΏΏ) ζε ζρέζε 

κε  ην 2017 απμάλεηαη  θαηά 3,7%  (απφ 118.400 εθηάξηα ζε 122.830 εθηάξηα. Δ αχμεζε 

νθείιεηαη ζηελ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ αξφζηκσλ εθηάζεσλ ελψ ππνρσξνχλ νη  κφληκεο 

θαιιηέξγεηεο  

 

Γεσξγηθή έθηαζε κε βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο (CCI 19) 

Σν πνζνζηφ ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ κε βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο ( πηζηνπνηεκέλεο θαη ππφ 

κεηάβαζε) απμάλνληαη ζεκαληηθά ην 2017 ζε ζρέζε κε ην 2014  Σν 2014 (εκεξνκελία 

αλαθνξάο ζην ΠΏΏ 2014-2020) νη εθηάζεηο κε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θάιππηαλ ην 3,3% ηεο 

Υ.Γ.Β , ελψ ην 2016 θαιχπηνπλ ην  4,6% πνζνζηφ πνπ παξά  ηελ αχμεζε ηνπ  εμαθνινπζεί λα 

ππνιείπεηαη ζε ζρέζε κε  ηνλ κέζν φξν ηεο Β.Β (7%).  

 

Ώξδεπφκελε γε (CCI 20) 

εκαληηθή κείσζε (-17%) παξνπζηάδεη   ε αξδεπφκελε γε κεηαμχ ηνπ 2010 (έηνο αλαθνξάο 

ηνπ ΠΏΏ) θαη ηνπ 2016. Σν πνζνζηφ ηεο αξδεπφκελεο γεο ζην ζχλνιν ηεο Υ.Γ.Β ην 2016 

αλέξρεηαη ζε 21% έλαληη 23,9% ην 2010. Δ κεηαβνιή απηή είλαη απφξξνηα θαη ηεο αχμεζεο 

ηεο  ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο γήο. 

  

Μνλάδεο δσηθνχ θεθαιαίνπ (CCI 21) 
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Παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ δσηθνχ  θεθαιάηνπ θαηά ηα έηε 201-13 θαηα 13% (174.520 ΜΓΚ ην 

2013 έλαληη 200.750 ΜΓΚ ην 2010).   

 

Βξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο (CCI 22) 

Σν ηαθηηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο κεηψλεηαη 

θαηά  -5,7% κεηαμχ ησλ εηψλ 2010 (έηνο αλαθνξάο ηνπ ΠΏΏ) θαη 2013 . Τςειφηεξε κείσζε (-

9%) παξνπζηάδεη   ε απαζρφιεζε εθπεθξαζκέλε ζε εηήζηεο κνλάδεο εξγαζίαο πνπ δείρλεη 

κηα κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ σξψλ εξγαζίαο ζε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνπο αξρεγνχο 

ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ . Δ εμέιημε απηή πξνθαλψο ζρεηίδεηαη κε ηελ κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ  

 

Διηθηαθή δηάξζξσζε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο (CCI 23) 

Δ γήξαλζε ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ «γεσξγία» επηηείλεηαη φπσο απνηππψλεη ε κείσζε 

ηνπ πνζνζηνχ ησλ αξρεγψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 35 εηψλ ζε 

ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ αξρεγψλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ απφ  2,6% ην 2010 ζε 

1,3% ην 2016. Ώληίζηνηρα δπζκελήο είλαη θαη ε κεηαβνιή ηνπ έηεξνπ δείθηε πνπ απνηππψλεη 

ηελ δεκνγξαθηθή ζχλζεζε ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ πξσηνγελή (ιφγνο αξρεγψλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ειηθίαο θάησ ησλ 35 πξνο αξρεγνχο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

άλσ ησλ 55 εηψλ ) πνπ απφ 4,2 ην 2010 δηακνξθψλεηαη ζε 1,7 ην 2016. ε επίπεδν ΒΒ -28 ε 

αλαινγία απηή δηακνξθψλεηαη ζε 8,8  Δ  ζπλερήο επηδείλσζε ηεο δεκνγξαθηθήο ζχλζεζεο 

αλαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα ιήςεο πξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ γεσξγψλ   

  

Γεσξγηθή θαηάξηηζε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο (CCI 24) 

εκαληηθή είλαη ε βειηίσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αξρεγψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε 

βαζηθή & πιήξε θαηάξηηζε  απφ 5,7% ην 2010 έηνο αλαθνξάο ζην ΠΏΏ ζε 27,5% ην 2016. Δ 

ζεκεησζείζα εληππσζηαθή  αχμεζε κεηψλεη ζεκαληηθά  ηελ πνιχ κεγάιε απφζηαζε θαη 

ζπλαθφινπζα ηελ νμχηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

παξαηεξείηαη, ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηεο ΒΒ -27 πνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 31,6% . 

Τςειφηεξν είλαη ην πνζνζηφ ησλ λέσλ γεσξγψλ κε βαζηθή θαη πιήξε θαηάξηηζε αθνχ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ δηακνξθψλεηαη ζην 45,7% πνζνζηφ πνπ είλαη πςειφηεξν  απφ ην κέζν 

φξν ηεο Β.Β -28 (38,5%). 

 

Γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (CCI 25) 

Σν γεσξγηθφ εηζφδεκα ζε ηηκέο ζπληειεζηψλ  παξαγσγήο (agricultural factor income)
4
 

εθπεθξαζκέλν ζε Βπξψ /ΜΏΒ απμάλεη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο θαηά 35% κεηαμχ 2013
5
 (έηνο 

αλαθνξάο ζην ΠΏΏ) θαη 2018. Δ ζεκεησζείζα αχμεζε κεηαμχ 2013 θαη 2018 απνηππψλεηαη 

ζην Αείθηε Ώ αθνχ ζπγθξηλφκελν κε ηε ηηκή - δείθηε βάζεο 2010=100, ε αλαζεσξεκέλε ηηκή 

ηνπ 2013 είλαη 98,7 ελψ ην 2018 είλαη 128,1 φηαλ ν αληίζηνηρνο κέζνο φξνο ηεο ΒΒ -28 είλαη 

121,6.  

Δ κείσζε ησλ εηήζησλ κνλάδσλ εξγαζίαο (ΒΜΒ) ελ κέξεη κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ 

ζεκαληηθή αχμεζε  ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε. Βμεηάδνληαο ηελ εμέιημε ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ δελ 

πξνθχπηνπλ νχηε  αχμεζε ησλ επηδνηήζεσλ , νχηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ θφξσλ. Καηά  

                                                
4
  Ώπνπιεζσξηζκέλε θαζαξή πξνζηηζέκελε αμία παξαγσγήο ζε ηηκέο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο δηαηξεκέλν κε ηηο   

ζπλνιηθέο Μνλάδεο Ώλζξψπηλεο Βξγαζίαο (ΜΏΒ). απνηειεί ηνλ δείθηε  Ώ ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο  
5
 χκθσλα κε ηελ αλαζεσξεκέλε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ην 2013 (12.184,3 Βπξψ/ΜΏΒ), CCI25 - 2016 updated  
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ζπλέπεηα ε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε κπνξεί λα εμεγεζεί σο απνηέιεζκα είηε 

ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο ελδηάκεζεο θαηαλάισζεο  θαη ησλ απνζβέζεσλ ή/θαη 

ζπλδπαζκνχ ησλ αλσηέξσ κε ηαπηφρξνλε  ζεκαληηθή αχμεζε ηεο Ώθαζάξηζηεο Πξνζφδνπ 

θαη ηελ κείσζε ηεο εξγαζίαο.    

 

 

 

Code CI 25   

Indicator Agricultural factor income   

Subindicator Agricultural factor income per AWU in real terms Indicator A 

Definition 
Share of gross value added at factor cost (factor income in agriculture) 
per annual work unit 

Indicator A: Index of the 
real income of factors in 
agriculture per annual 
work unit 

Measurement EUR/AWU Index 2010 = 100 

Data source 

Eurostat - Economic Accounts for Agriculture   

National data: tables aact_eaa04 (last update: 19/11/2016), aact_ali01 
(last update: 19/11/2016) and aact_eaa06 (last update: 19/11/2016) 

  

Regional data: DG AGRI estimates   

Calculation Agricultural factor income in real terms / Labour input in AWU   

Notes   
Variables for table 
aact_eaa06: base year 
2010=100; Indicator A 

 

Ώγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα (CCI 26) 

Σν αγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα
6
 ρξεζηκνπνηείηαη σο δείθηεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

απαζρνινπκέλσλ ζηνλ πξσηνγελή θαη απνηππψλεη ηελ απφθιηζε απφ ην κέζν εηήζην 

εηζφδεκα πνπ απνιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνπ ζηνπο άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Μεηαμχ 

ησλ εηψλ 2013 θαη 2018 ην αγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα (εθπεθξαζκέλν ζε Βπξψ/ΜΏΒ) 

απμάλεη θαηά 53,27%  (απφ 11.844,2€
7
/ΒΜΒ ζε 18.1434€/ΒΜΒ θαη είλαη  ζεκαληηθά 

πςειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΒΒ -27 πνπ δηακνξθψλεηαη ζε 14.227,4 €/ΒΜΒ. Σν 

αγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα ην 2013 αληηπξνζψπεπε ην 64,8% (αλαζεσξεκέλε ηηκή) 

ηεο κέζεο ακνηβήο εξγαζίαο ζηνπο άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ελψ ην 2017 ην 85,3 %. Δ 

ζεκαληηθή απηή αχμεζε νθείιεηαη ζηελ ζεκαληηθή κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ζηνπο άιινπο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε 

κεγάιε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κε ηνλ κέζν φξν ηεο Β.Β -27 πνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

δηακνξθψλεηαη ζην 40,7%.   

Code CI 26 

Indicator Agricultural entrepreneurial income 

Subindicator Agricultural entrepreneurial income per family work unit 

Definition 
Agricultural entrepreneurial income (net agricultural entrepreneurial income in real terms) 
per unpaid (non-salaried) annual work unit 

Measurement EUR/AWU 

Data source 

Eurostat - Economic Accounts for Agriculture 

National data: tables aact_eaa04 (last update: 19/11/2016) and aact_ali01 (last update: 
19/11/2016) 

                                                
6
 Ώπνπιεζσξηζκέλν θαζαξφ εηζφδεκα απφ γεσξγηθή απαζρφιεζε ηεο νηθνγελεηαθήο  αλζξψπηλεο εξγαζίαο 

δηαηξεκέλν κε ηηο ζπλνιηθέο Μνλάδεο Ώλζξψπηλεο Βξγαζίαο (ΜΏΒ). απνηειεί ηνλ δείθηε  C ηνπ γεσξγηθνχ 

εηζνδήκαηνο 
7
 χκθσλα κε ηελ αλαζεσξεκέλε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ην 2012, CCI26 - 2016 updated 
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Regional data: DG AGRI estimates 

Calculation Agricultural entrepreneurial income in real terms / Non-salaried employment in AWU 

 

πλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο (CCI 27) 

Δ ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο ηελ 

πεξίνδν 2015-2017 κεηψλεηαη  ζην 113,9 ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 2011-2013 πνπ ν 

αληίζηνηρνο δείθηεο είρε ηελ ηηκή 130
8
 (κε ηηκή αλαθνξάο ηνπ δείθηε ην 2005 = 100). Σελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ν δείθηεο ζε επίπεδν ΒΒ-27 γηα ηελ πεξίνδν 2015-2017 είρε ηελ ηηκή 

109,5. Παξά ηελ κείσζε ε ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ηεο 

Κππξηαθήο γεσξγίαο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ειαθξά  πςειφηεξε απφ ηελ απφ ηνλ κέζν 

φξν ηεο Β.Β-28. 

Code C.27 

Indicator Total factor productivity in agriculture 

Subindicator - 

Definition 
Total factor productivity (TFP) compares total outputs relative to the total inputs used in 
production of the output (both output and inputs are expressed in term of volumes) 

Measurement Index, 3 years average 

Data source 

Eurostat – Economic Accounts for Agriculture, Farm Structure Survey, Agricultural Production 
Data and farm Accountancy data Network (FADN)  

National data: DG AGRI calculation based on Eurostat data 

Due to the lack of data, the index cannot be calculated at regional level 

Calculation DG AGRI 

 

Ώθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο (CCI 28) 

Οη επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ ζηελ Κππξηαθή  γεσξγία είλαη κεησκέλεο θαηά 15,8% κεηαμχ 

ησλ εηψλ 2011
9
 (έηνο αλαθνξάο ζην Πξφγξακκα) θαη ηνπ 2017. ε απφιπηνπο αξηζκνχο ε 

κείσζε αλέξρεηαη ζε 1,7 εθαηνκκχξηα Βπξψ. Σν 2011 νη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ 

θεθαιαίνπ αληηζηνηρνχζαλ ζην 3% ηεο Ώθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Ώμίαο ηεο Κππξηαθήο  

Γεσξγίαο ελψ ην 2017 ζην 2,7% ελψ ζηελ ΒΒ-27 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ δηακνξθψλεηαη ζε 

33,9% . Δ απνπζία επελδχζεσλ απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

αλαζηξαθεί. Παξάιιεια ε ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε  9,1 εθαηνκκχξηα Βπξψ απέρεη απφ 

ηηο δαπάλεο ησλ επελδπηηθψλ κέηξσλ ηνπ ΠΏΏ.  

Code CI 28 

Indicator Gross fixed capital formation in agriculture 

Subindicator - 

Definition 
Investments in assets which are used repeatedly or continuously over a number of years to 
produce goods in agriculture 

Measurement EUR million (in current prices) 

Data source 

Eurostat - Economic Accounts for Agriculture 

National data: table aact_eaa01 (last update: 15/12/2015) 

Regional data: table agr_r_accts (last update: 17/03/2016) 

Calculation - 

Notes 
Variables for tables aact_eaa01 and agr_r_accts: Production value at basic price; 34000 Gross 
fixed capital formation (excluding deductible VAT) 

 

Αάζε θαη ινηπέο δαζηθέο εθηάζεηο (FOWL) (CCI 29) 

                                                
8
 χκθσλα κε ηελ αλαζεσξεκέλε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηε πεξίνδν 2011 - 2013, CCI27 - 2016 updated 

9
 χκθσλα κε ηελ αλαζεσξεκέλε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηε πεξίνδν 2011 (1.220,1 εθ€), CCI27 - 2016 updated 
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Δ έθηαζε ησλ δαζψλ δηαηεξείηαη ζρεδφλ ακεηάβιεηε  κεηαμχ ησλ εηψλ 2010 θαη 2015 

θαιχπηνληαο  ην 41,7% ηεο ζπλνιηθήο ρεξζαίαο επηθάλεηαο ηεο ρψξαο  

 

Σνπξηζηηθέο ππνδνκέο (CCI 30) 

Οη ηνπξηζηηθέο θιίλεο κεηψλνληαη  κεηαμχ ησλ εηψλ 2013 θαη 2017 θαηά 1,4% (απφ 87.143  

θιίλεο ην 2013 ζε 85.965). 

 

1.1.3. III – Πεξηβάιινλ/ θιίκα 

Κάιπςε ηεο γεο (CCI 31) 

Σν έηνο αλαθνξάο ησλ ηηκψλ ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ ζην ΠΏΏ είλαη  ην 2006 , ελψ ηα λεψηεξα 

ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην 2018 ρσξίο φκσο λα ζεκεηψλνληαη νπζηψδεηο αιιαγέο . Δ γεσξγηθή 

γε θαιχπηεη ην 47,7% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Κχπξνπ ην 2018 έλαληη 47,9% ην 2012 θαη 

47,8% ην 2006, νξηαθή κείσζε ζεκεηψλεηαη ζην πνζνζηφ ησλ θπζηθψλ βνζθνηφπσλ (2,74% 

ην 2018 έλαληη 2,8% ην 2012 θαη 3% ην 2006) 

 Οξηαθά κεηψλεηαη  ην πνζνζηφ ηεο δαζηθήο γεο ζε 15,9% ην 2018 απφ 16,6% ην 2012 θαη 

16,7% ην 2006 κε δεδνκέλν φηη νη θακέλεο εθηάζεηο κεηξνχληαη ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία 

θάιπςεο. Γηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο εθηάζεσλ φπσο νη κεηαβαηηθέο εθηάζεηο δαζψδνπο θαη 

ζακλψδνπο έθηαζεο, θπζηθήο γεο, ηερλεηήο γεο θαη άιισλ εθηάζεσλ νη πνζνζηηαίεο 

κεηαβνιέο κεηαμχ 2006 θαη 2012 είλαη κηθξφηεξεο ηεο κνλάδνο.  

 

Πεξηνρέο κε θπζηθά κεηνλεθηήκαηα (CCI 32) 

Οη νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ζπλερίδνπλ λα θαιχπηνπλ ην 60,2% ζχκθσλα κε ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ δείθηε ην 2018. ε ζρέζε κε ην έηνο αλαθνξάο ηνπ ΠΏΏ (2005) ηα πνζνζηά 

ησλ νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ παξακέλνπλ ακεηάβιεηα (νη νξεηλέο πεξηνρέο 

θαιχπηνπλ ην 12,6 % ηεο ΥΓΒ , νη ινηπέο κεηνλεθηηθέο ην 34,4% θαη νη πεξηνρέο εηδηθψλ 

κεηνλεθηεκάησλ ην 13,2%). Σν  πνζνζηφ ηνπ 60,2% ηεο ΥΓΒ ηεο ρψξαο πνπ εληάζζεηαη ζηηο 

πεξηνρέο κε θπζηθά κεηνλεθηήκαηα είλαη πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο Β.Β -27 πνπ είλαη 

54,4%.  

 

Έληαζε θαιιηέξγεηαο (CCI 33) 

Μεηαμχ ησλ εηψλ 2012 (έηνο αλαθνξάο ζην ΠΏΏ) θαη 2016 πνπ είλαη ηα λεψηεξα ζηνηρεία 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθή  αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ
10

 ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ πνπ αζθείηαη 

ρακειήο έληαζεο εηζξνψλ θαιιηεξγεηηθή πξαθηηθή απφ 23% ην 2012 ζε 44,1% ην 2016 

(αξθεηά  πςειφηεξν απφ  ην κέζν φξν ηεο ΒΒ -27 πνπ είλαη 39,2% Μείσζε παξαηεξείηαη ζηηο 

εθηάζεηο πνπ αζθείηαη κέζεο θαη πςειήο έληαζεο θαιιηεξγεηηθή πξαθηηθή ( απφ 24,4% ζε 

16,8% θαη απφ 52,6% ζε 39,1% αληίζηνηρα ).  

 

Πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 (CCI 34) 

Ώχμεζε παξαηεξείηαη ζηελ έθηαζε ησλ πεξηνρψλ πνπ εληάζζνληαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ Αηθηχνπ 

Natura 2000.  κεηαμχ ηνχ έηνπο αλαθνξάο (2013) θαη ησλ λεψηεξσλ δεδνκέλσλ (2016). Σo 

28,8% έλαληη 25,8% ην 2013 ηεο εδαθηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο εληάζζεηαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ 

Αηθηχνπ πνζνζηφ ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΒΒ -28 πνπ είλαη 18,2% 

                                                
10

 ην πνζνζηφ αλαθέξεηαη ζηε ζπλνιηθή Υξεζηκνπνηνχκελε Γεσξγηθή Γή (ΥΓΒ)  



Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 2ε Βλδηάκεζε Ώμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 2014-2020 

1
ν
 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ (Γ – Σειηθή Έθζεζε Δλδηάκεζεο Αμηνιφγεζεο) 

 

ΛΚΝ ΏΝΏΛΤΕ ΒΠΒ – Ώ.Μ. ΦΕΛΏΓΡΟΣΕΚΔ ΤΜΐΟΤΛΒΤΣΕΚΔ ΛΣΑ  16 

(2016). Σν πνζνζηφ ηεο ΥΓΒ πνπ εληάζζεηαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ Αηθηχνπ είλαη πιένλ 6,1% 

έλαληη 6% (11% ΒΒ -28 ) , ελψ ην 57% έλαληη ηνπ 50,4% ην 2013 ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ηεο 

ρψξαο εληάζζεηαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ Αηθηχνπ (23,4% ΒΒ -27 ). Δ ζεκεησζείζα αχμεζε ησλ 

πεξηνρψλ ηνπ Αηθηχνπ αθνξά δαζηθέο εθηάζεηο. 

 

Αείθηεο γηα ηα πηελά αγξψλ (FBI) (CCI 35) 

Με βάζε ηελ «Έθζεζε Οινθιήξσζεο γηα ην πξφγξακκα εθπφλεζεο ηνπ Αείθηε Πνπιηψλ 

Γεσξγηθψλ Πεξηνρψλ (Farmland Bird Indicator) θαη ηνπ Αείθηε Κνηλψλ Πνπιηψλ γηα ην έηνο 

2017» ηνπ Πηελνινγηθνχ πλδέζκνπ Κχπξνπ, ν δείθηεο, παξά ηηο εηήζηεο απμνκεηψζεηο, 

παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε. Σν 2017 ππνινγίζηεθε ζε 106 (2006=100), ν δεχηεξνο 

κεγαιχηεξνο δείθηεο κεηά ηε Λεηνλία θαη ζαθψο πςειφηεξνο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΒΒ πνπ 

είλαη 85,1 γηα ην 2016.  To 2013 ν δείθηεο είρε ζεκεηψζεη κεγάιε άλνδν ζηα 115 απφ 86 ην 

2012, ζεκείσζε κεγάιε πηψζε ην 2014 (ζηηο 81 κνλάδεο) γηα λα αλέβεη ζηαδηαθά ζην 119 ην 

2016 θαη ζην 106 ην 2017. Σελ ίδηα πνξεία θαη απμεηηθή ηάζε αθνινπζεί θαη ν δείθηεο θνηλψλ 

πνπιηψλ.    

 

Καηάζηαζε δηαηήξεζεο γεσξγηθψλ νηθνηφπσλ (ιεηκψλεο) (CCI 36) 

εκαληηθέο κεηαβνιέο παξαηεξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ γεσξγηθψλ νηθνηχπσλ (ιεηκψλεο) 

κεηαμχ ηνπ έηνπο αλαθνξάο ηνπ ΠΏΏ (2001-2006) θαη ησλ λεψηεξσλ δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πεξίνδν 2007-2012. Με βάζε ηα  λέα δεδνκέλα ην  100% ησλ νηθνηφπσλ 

βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε.   

 

Καιιηέξγεηα ΤΦΏ (CCI 37) 

Δ Κχπξνο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE13 BIO/CY/00114 εξεχλεζε ηνλ θαζνξηζκφ ελ 

δπλάκεη πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο Ώμίαο (ΤΦΏ) ζε ηξείο βαζηθνχο ηχπνπο θαη ζε 

ζπλδπαζκνχο απηψλ ησλ ηχπσλ. χκθσλα κε έλα ζπληεξεηηθφ ζελάξην, γηα λα ραξαθηεξηζζεί 

κία πεξηνρή (ηεηξάγσλν κε πιεπξά 1km) σο πεξηνρή ΤΦΏ ζα πξέπεη λα έρεη γε ηεο νπνίαο  

ηνπιάρηζηνλ ην 25%  έρεη γεσξγηθή ρξήζε. Γηα λα ραξαθηεξηζζεί κία πεξηνρή ΤΦΏ ζε πεξηνρή 

Σχπνπ 1 (HNVF1) ζα πξέπεη ην άζξνηζκα ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ηεο εκη-θπζηθήο (semi-

natural) βιάζηεζεο λα είλαη κεηαμχ 50-100% θαη ην άζξνηζκα ηεο εκη-θπζηθήο βιάζηεζεο λα 

είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 10% θαη ν ιφγνο εκη-θπζηθήο βιάζηεζεο θαη γεσξγηθήο γεο λα 

είλαη κεηαμχ 0,5 θαη 1,5. Γηα λα ραξαθηεξηζζεί Σχπνπ 2 (HNVF2) ζα πξέπεη ν ιφγνο κεηαμχ 

γεσξγηθήο γεο ζε εθηαηηθή ρξήζε θαη ζπλνιηθήο γεσξγηθήο γεο λα είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο 

ηνπ 0,75 ή ν ίδηνο ιφγνο λα είλαη κεηαμχ 0,5 θαη 0,75 αιιά ζπγρξφλσο είηε ν βαζκφο 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο εκη-θπζηθήο βιάζηεζεο λα είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 2 είηε ν βαζκφο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 2 είηε λα ππάξρνπλ πδάηηλα 

ζψκαηα κε βαζκφ κεγαιχηεξν απφ 1. Γηα λα ραξαθηεξηζζεί Σχπνπ 3 (HNVF3) ζα πξέπεη ε 

πεξηνρή λα βξίζθεηαη ζε πεξηνρή SCI ή SPA ηνπ δηθηχνπ Natura2000 ή λα είλαη πεξηνρή IBA 

(Important Bird Area).  

Με βάζε ηνπο αλσηέξσ νξηζκνχο απφ ην ζχλνιν ησλ 26.460 ηεηξαγψλσλ ηνπ ηνπνγξαθηθνχ 

θαλάβνπ, ηα 22.848 (86,35%) δελ ραξαθηεξίδνληαη σο πεξηνρέο ΤΦΏ. Σν ππφινηπν 13,65% 

είλαη θαηά 0,82% ζηνλ Σχπν 1, θαηά 10,39% ζηνλ Σχπν 2, θαηά 1,92% ζηνλ Σχπν 3 ελψ ην 

ππφινηπν 0,52% βξίζθεηαη ζε κεηθηνχο ηχπνπο κε ηνλ κεγαιχηεξν λα είλαη θαηά 0,37% ν 

κεηθηφο ηχπνο 1 θαη 3.  

 

Πξνζηαηεπφκελα δάζε (CCI 38) 
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Με βάζε ηα πιένλ πξφζθαηα δεδνκέλα (2015) ε  έθηαζε ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ δαζψλ 

παξακέλεη ακεηάβιεηε ζε ζρέζε κε ην έηνο αλαθνξάο ηνπ ΠΏΏ (2011) ζην 6,8% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ (FOWL). 

  

Άληιεζε λεξνχ ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο (CCI 39) 

Σα λεψηεξα δεδνκέλα (2015) γηα ηελ άληιεζε λεξνχ ζηελ γεσξγία (έηνο αλαθνξάο ζην ΠΏΏ 

2010 κε ηηκή 148,4 εθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα (mio m3) δείρλνπλ πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε  ηεο 

άληιεζεο λεξνχ ζηε γεσξγία κε ηελ ηηκή λα δηακνξθψλεηαη ζε 164,2 (mio m3). Δ δηαθνξά 

κπνξεί λα απνδνζεί ζε επνρηθέο δηαθπκάλζεηο αθνχ, θαηά ην έηνο 2014 ήηαλ πάιη 147,3 mio 

m3. Δ ζπλεηζθνξά  ησλ πδάησλ γηα αξδεπζε αλάκεζα ζε ππφγεηα θαη επηθαλεηαθά χδαηα 

δηαθέξεη θαη έρεη δηαθπκάλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηηο βξνρνπηψζεηο.     

 

Πνηφηεηα λεξνχ (CCI 40) 

Δ πνηφηεηα ησλ πδάησλ βειηηψλεηαη κεηαμχ ησλ εηψλ (2009-2012 πνπ απνηειεί ην έηνο 

αλαθνξάο ζην ΠΏΏ ) θαη ηεο πεξηφδνπ 2012-2015  πνπ ππάξρνπλ ηα λεψηεξα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα αιιά εμαθνινπζεί λα παξακέλεη πξνβιεκαηηθή. Σν πιεφλαζκα αδψηνπ πεξηνξίδεηαη 

απφ ηα 194,8 KgN/Ha/έηνο ζε 187,8 KgN/Ha/έηνο (παξακέλεη φκσο  πνιχ πςειφηεξν απφ ηνλ 

κέζν φξν ηεο ΒΒ πνπ είλαη 49,25 αιιά θαη απφ ην κέζν φξν ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ηεο 

Μεζνγείνπ). Σν  πιεφλαζκα θσζθφξνπ επίζεο πεξηνξίδεηαη ειαθξά απφ 32 KgN/Ha/έηνο ζε 

30,8 KgN/Ha/έηνο (παξακέλεη φκσο  20 θνξέο πςειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΒΒ πνπ είλαη 

1,5). 

Ώπφ ηελ «Βζληθή Έθζεζε ηεο Κχπξνπ 2012-2015 ζε ζρέζε κε ηελ Βθαξκνγή ηεο Οδεγίαο γηα 

ηελ Πξνζηαζία ησλ Νεξψλ απφ ηελ Νηηξνξχπαλζε Γεσξγηθήο Πξνέιεπζεο (91/676/ΒΟΚ)» 

πνπ δεκνζηεχζεθε ην 2016 γλσξίδνπκε φηη ην 74,5% ησλ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο ησλ 

ππνγείσλ πδάησλ  παξνπζηάδνπλ κέζε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ θάησ απφ ηα 25 mg/l δειαδή 

ραξαθηεξίδνληαη σο ―High Quality‖ ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ην 2012 ήηαλ 68,2%. 

πγρξφλσο, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 17,4% παξνπζηάδνπλ κέζε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ 

κεγαιχηεξε απφ 50 mg/l θαη ραξαθηεξίδνληαη σο ―Poor‖  πνζνζην πνπ είλαη  ζαθψο 

ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ 2012 πνπ ήηαλ 21,6%. 

 Δ έθζεζε επηζεκαίλεη φηη «πγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν αλαθνξάο (2008 – 2011), 

43% ησλ ζηαζκψλ παξνπζηάδνπλ ηάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο κέζεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

ληηξηθψλ θαη ην 24% πησηηθή ηάζε. Ώληίζεηα ην ππφινηπν 33% παξνπζηάδεη αλνδηθέο ηάζεηο 

θαη ζην 18% ησλ ζηαζκψλ, ε αλνδηθή ηάζε είλαη έληνλε». Δ αλνδηθή ηάζε θάπνησλ ζηαζκψλ 

κέηξεζεο, ζε έλα κεγάιν βαζκφ, δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε γεσξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα. εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη επίζεο ηφζν ε νηθηζηηθή θαη ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε φζν θαη ν πεξηνξηζκέλνο εκπινπηηζκφο ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ. 

 

Οξγαληθέο χιεο ηνπ εδάθνπο ζε αξφζηκε γε (CCI 41) 

Ώκεηάβιεηε παξακέλεη ε παξνπζία νξγαληθήο χιεο (άλζξαθα) κεηαμχ ησλ εηψλ 2009 (έηνο 

αλαθνξάο ζην ΠΏΏ) θαη ηνπ 2015 πνπ ππάξρνπλ ηα λεψηεξα δεδνκέλα απφ ηελ έξεπλα 

LUCAS-Top Soil ζηνπο 23,2 Μεγαηφλνπο. Ο δείθηεο απηφο δελ είλαη επκεηάβιεηνο γηα λα 

ππάξμνπλ δηαθνξέο ζε ηφζν κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.   

 

Αηάβξσζε εδάθνπο απφ ην λεξφ (CCI 42) 

Τπήξρε έιιεηςε δεδνκέλσλ ζην ΠΏΏ αλαθνξηθά κε ηελ δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο . Σα κνλαδηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ σο έηνο αλαθνξάο ην 2012 
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δείρλνπλ φηη ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ εδαθηθήο απψιεηαο ιφγσ ηεο δηάβξσζεο απφ ην λεξφ 

είλαη 2,9  ηνλ/ha/έηνο ηηκή πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην κέζν φξν ηεο ΒΒ πνπ είλαη 2,4 

ηνλ/ha/έηνο. Δ γεσξγηθή έθηαζε πνπ ππφθεηηαη ζε κέηξηα έσο ηζρπξή δηάβξσζε αλέξρεηαη ζε 

33.500 Δα πνπ αληηζηνηρεί  ζην 7,6% ηεο γεσξγηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο. 

 

Παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο απφ ηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία (CCI 43) 

Δ παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο απφ ηελ γεσξγία  παξνπζηάδεη κείσζε απφ 15,4 KToe 

ην  2012 -έηνο αλαθνξάο ζην ΠΏΏ - ζε 11,7 KToe ην 2016. Ώληίζεηα αχμεζε παξαηεξείηαη 

ζηελ  παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηε δαζνθνκία απφ 5 KToe ην 2012 (έηνο αλαθνξάο ζην ΠΏΏ) 

ζε 9,25 KToe ην 2015. Δ γεσξγία θαη ε δαζνθνκία παξάγνπλ αζξνηζηηθά  ην 16,8% ηεο 

ζπλνιηθήο  παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο.ζηελ Κχπξν   

 

Υξήζε ελέξγεηαο ζηε γεσξγία, ηε δαζνθνκία θαη ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ (CCI 44) 

Δ ρξήζε ελέξγεηαο ζηε γεσξγία , ηε δαζνθνκία θαη ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ παξνπζηάδεη 

δηαθνξνπνηήζεηο ηελ  πεξίνδν 2012-2016 . Ώλαιπηηθφηεξα ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηε 

γεσξγία απμάλεη (αχμεζε  θαηά 4,1% απφ 41,6 KToe to 2012 -έηνο αλαθνξάο ζην ΠΏΏ - ζε 

43,3 ην 2016). Ώληίζεηα κείσζε (-3,4%)  ζεκεηψλεηαη  ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ  (απφ 32,8  

KToe to 2012 ζε 31,7 KToe ην 2016 ). Δ ελεξγεηαθή έληαζε ηεο Κππξηαθήο  Γεσξγίαο – 

Ααζνθνκίαο εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ πςειφηεξε  ζε ζρέζε κε ηελ ΒΒ. Δ ρξήζε ελέξγεηαο 

εθπεθξαζκέλε ζε Kg ηζνδχλακνπ πεηξειαίνπ αλά Δα ΥΓΒ  πνπ ην 2012 ήηαλ  143,9 KToe  

απμάλεηαη   ζε 151,9  KToe ην  2016 ελψ ν κέζνο φξνο ζε επίπεδν ΒΒ -28 είλαη 70,9 . KToe. 

 

Βθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ ηε γεσξγία (CCI 45) 

Οη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηε γεσξγία ηελ πεξίνδν 2012 (έηνο αλαθνξάο ζην 

ΠΏΏ) κέρξη θαη ην 2016 πνπ ππάξρνπλ λεφηεξα ζηνηρεία  κεηψλνληαη ζεκαληηθά θαη θηάλνπλ 

ην 2016 ζηνπο 206,3 ρηιηνηφλνπο ηζνδχλακνπ CO2. Σα δεδνκέλα ηνπ δείθηε αλάκεζα ζην 

2012 θαη ην 2016 δελ είλαη άκεζα ζπγθξίζηκα δηφηη ε Κππξηαθή Έθζεζε δελ ππνιφγηδε ην 2012 

ηηο αθαηξέζεηο (removals). Ώλαθνξηθά κε ηηο εθπνκπέο ακκσλίαο απφ ηελ γεσξγία (1000t of 

NH3) δελ ππήξραλ δεδνκέλα  ηελ πεξίνδν θαηάξηηζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο base line γηα ην ΠΏΏ . Με βάζε ηα λεψηεξα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

ζην έηνο 2016 νη πξνεξρφκελεο απφ ηελ γεσξγία εθπνκπέο ακκσλίαο ην 2015 αλέξρνληαη ζε 

5.300 ηφλνπο  NH3.  

 

1.2. ΔΞΔΛΗΞΖ ΒΑΗΚΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ 

ΚΤΠΡΟΤ (2007 – 2016) 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο SWOT αλάιπζεο ηνπ ΠΏΏ 2014 -2020 έγηλε εθηεηακέλε ρξήζε 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ απφ Βζληθέο πεγέο. Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ηεο αλάιπζεο γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο επηθαηξφηεηαο ηεο SWOT εμεηάζζεθαλ νη κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ γηα ηελ πεξίνδν 

2014 – 2017. Σν ζχλνιν ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ πηλάθσλ 

δηαγξακκάησλ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο παξνχζαο έθζεζεο, ελψ αθνινπζεί ε 

αλάιπζε ζε θξίζηκεο κεηαβιεηέο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. 

 

Πιεζσζκηαθά Δεδοκέλα  
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Δ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Κχπξνπ δεκνζηεχεη ζε εηήζηα βάζε ηελ εμέιημε ησλ 

πιεζπζκηαθψλ δεδνκέλσλ  γηα ηηο αγξνηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο (κε βάζε ηνλ εζληθφ νξηζκφ 

αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ). 

Μεηαμχ ησλ εηψλ 2014 θαη 2017 παξαηεξείηαη ε αληηζηξνθή ηεο ηάζεο  πνπ είρε ζεκεησζεί 

απφ ηηο αξρέο  ηνπ 2000 γηα ηελ ηαρχηεξε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε 

ζρέζε κε ηηο αζηηθέο. Ο πιεζπζκφο ηεο Κχπξνπ απμάλεηαη θαηά 2% κε ηελ αχμεζε ζηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο λα είλαη πςειφηεξε (+2,4%)  έλαληη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (+1,2%).  

Ώπνηέιεζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ ξπζκψλ κεηαβνιήο  είλαη ε αλαινγία αζηηθνχ – αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ ην 2017 λα δηακνξθψλεηαη ζε 67,5% - 37,5% ελψ ην 2014 ήηαλ 67,2% θαη 37,8% 

αληίζηνηρα Σα αλαιπηηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 θαη ζηα Αηαγξάκκαηα 1,2 

ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ  

 

Γεωργηθές Δηαρζρώζεης 

Αηάξζξσζε ρξήζεσλ γεο αλά ηχπν θαιιηέξγεηαο   

Ώπφ ηελ εμέηαζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ηελ πεξίνδν 2014-2016 πξνθχπηεη ε 

δηαηήξεζε ηεο ηάζεο  αχμεζεο ησλ εθηάζεσλ (θαηαγξάθεηαη απφ ην 2009) ησλ εηήζησλ 

θαιιηεξγεηψλ θαη ε κείσζε ησλ κφληκσλ θαιιηεξγεηψλ Εδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ 

2014-2016 είλαη ε ζεκαληηθή κείσζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζηηεξψλ θαη ε αχμεζε ηεο θαιιηέξγεηαο  

θηελνηξνθηθψλ θπηψλ. Δ κεγαιχηεξε κείσζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ κφληκσλ 

θαιιηεξγεηψλ αθνξά ηνπο μεξνχο θαξπνχο, αθνινπζνχκελε απφ ηηο θαιιηέξγεηεο ειηάο θαη 

ραξνππηψλ. Σα αλαιπηηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 θαη ζηα Αηαγξάκκαηα 3,4  

ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ.  

  

Παραγωγή Γεωργηθώλ προϊόληωλ  

 φγθνο ηεο θπηηθήο παξαγσγήο ζπλαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο επηθξαηνχζεο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο κε ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο θαη έηνο ηδηαίηεξα δε ζε πεξηφδνπο 

παξαηεηακέλεο μεξαζίαο Δ θαη έηνο εμέηαζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ φγθνπ παξαγσγήο δελ 

ελδείθλπηαη γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

Βμεηάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ φγθνπ παξαγσγήο ησλ βαζηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2007 – 2015 πξνθχπηνπλ ζαθείο ελδείμεηο γηα ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο πνπ 

ζεκεηψλνληαη. Ώλαιπηηθφηεξα ζηηο εηήζηεο θαιιηέξγεηεο παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθχκαλζε ηνπ 

φγθνπ παξαγσγήο ησλ ζηηεξψλ αιιά ε ηάζε είλαη πησηηθή , ζηελ θαηεγνξία ιαραληθψλ – 

πεπνλνεηδψλ δηαηεξείηαη ε δεζπφδνπζα ζέζε ηεο παηάηαο αιιά κε ειαθξά πησηηθή ηάζε, 

ελψ ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ηνπ φγθνπ παξαγσγήο ζεκεηψλεηαη ζηα θαξπνχδηα θαη ηελ 

ηνκάηα.  

ηηο κφληκεο θαιιηέξγεηεο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ είλαη ε κείσζε ηνπ φγθνπ 

παξαγσγήο ζηα ζηαθχιηα θαη ζηα εζπεξηδνεηδή.   

ε αληίζεζε κε ηηο εμειίμεηο ζηελ θπηηθή παξαγσγή (ζηαζηκφηεηα, πηψζε) ζεηηθέο εμειίμεηο 

παξνπζηάδεη ε δσηθή παξαγσγή. Γηα ηελ πεξίνδν 2013-2016 ζεκεηψλεηαη αχμεζε ζην δσηθφ 

θεθάιαην, ηελ παξαγσγή γάιαθηνο θαη θξέαηνο. Ώλαιπηηθφηεξα ζηα βννεηδή ζεκεηψλεηαη 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ (+8,32%) ηεο παξαγσγήο θξέαηνο (+2,8%) θαη γάιαθηνο 

(+22%). ηελ πξνβαηνηξνθία ζεκεηψλεηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ (+3,2%) ηεο 

παξαγσγήο θξέαηνο (+0,5%) θαη γάιαθηνο (+33%). ηε αηγνηξνθία παξνπζηάδεηαη αχμεζε  

ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ (+2,9%), ζεκαληηθή κείσζε ηεο παξαγσγήο θξέαηνο (-15,7%) θαη 

αχμεζε ηνπ παξαγφκελνπ γάιαθηνο (+11,1%). ηνλ ππνθιάδν ησλ πνπιεξηθψλ ην 2013 

ζεκεηψλεηαη αληηζηξνθή ηεο κείσζεο (μεθίλεζε ην 2007) ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ (+8,2%) θαη 
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παξαγσγήο θξέαηνο (+10,6%) Ο κφλνο ππνθιάδνο ηεο δσηθήο παξαγσγήο πνπ παξνπζηάδεη 

ζπλερή επηδείλσζε ησλ κεγεζψλ ηνπ είλαη ε ρνηξνηξνθεία αθνχ ηφζν ν αξηζκφο δσηθψλ 

κνλάδσλ φζν θαη ηεο παξαγσγήο ρνηξηλνχ θξέαηνο  εμαθνινπζεί λα κεηψλεηαη.   

Σν ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ παξνπζηάδεηαη ζηνπο πίλαθεο 3-9 θαη ζηα δηαγξάκκαηα 5-12 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΗΗ. 

 

Γεωργηθό Εκπορηθό Ιζοδύγηο 

Οη εμειίμεηο ζηελ παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ αληαλαθινχλ θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ 

ζεκεηψλνληαη ζην εκπνξηθφ γεσξγηθφ ηζνδχγην. Γηα ηελ πεξίνδν 2013-2016 παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή κείσζε ηφζν ηνπ φγθνπ φζν θαη ηε αμίαο ησλ εμαγσγψλ ησλ πξντφλησλ  θπηηθήο 

παξαγσγήο πνπ παξαδνζηαθά απνηεινχζαλ ηα εμαγψγηκα γεσξγηθά πξντφληα ηεο Κχπξνπ.  

Σν κφλν  εμαγψγηκν πξντφλ θπηηθήο παξαγσγήο πνπ δηαηεξεί  ακεηάβιεηα ηνλ φγθν θαη ηελ 

αμία ηνπ, αιιά δελ απνηειεί θχξην  εμαγψγηθν πξνηφλ, είλαη ην γθξεηπ θξνπη. Γηα ηα ππφινηπα 

γεσξγηθά  πξντφληα  γηα ηελ πεξίνδν 2013 -2016  ε πηψζε θπκαίλεηαη απφ -14% ζηνλ φγθν 

θαη -23% ζηελ αμία ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ εμαγσγηθνχ πξντφληνο θπηηθήο παξαγσγήο  πνπ είλαη 

ε παηάηα (82% ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ θπηηθψλ πξντφλησλ) κέρξη ην -78% γηα ηα λσπά 

ζηαθχιηα.  

Γηα ηελ πεξίνδν 2013 -2016 ζπλνιηθά ν φγθνο ησλ εμαγσγψλ ησλ πξντφλησλ θπηηθήο 

παξαγσγήο   κεηψλεηαη θαηά 24% (απφ 65,26 εθ.€ ην 2013 ζε 49,59 εθ.€ ην 2016), ελψ ζε 

αμία (ζηαζεξέο ηηκέο  2015) ε κείσζε αλέξρεηαη ζε 20,2% (απφ 60,02 εθ.€  ην 2013 ζε 50,31 

εθ.€ ην 2016), 

ην Αηάγξακκα 13 (Άμηα εμαγψγηκσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζε ρηιηάδεο επξψ (ηξέρνπζεο 

ηηκέο)) απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ησλ εμαγσγψλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξντφλησλ θπηηθήο 

παξαγσγήο. Δ κείσζε ηεο αμίαο ησλ λσπψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ ζεκεηψλεηαη ηελ 

πεξίνδν 2013-2016 αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αμίαο ησλ 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο θαη εηδηθφηεξα ηνπ ραιινπκηνχ.  

Δ αμία ησλ εμαγσγψλ ησλ λσπψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ κεηψλεηαη θαηά 12% ( απφ 114,4 

εθαηνκκχξηα Βπξψ ην 2013 ζε 100 εθαηνκκχξηα Βπξψ ην 2016).  Δ αμία ησλ εμαγσγψλ ησλ 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο απμάλεηαη θαηά 97% ( απφ 117,9 

εθαηνκκχξηα Βπξψ ην 2013 ζε 231,9 εθαηνκκχξηα Βπξψ ην 2016) κε  θπξηφηεξν εμαγψγηκν 

πξνηφλ ην ραιινχκη.   Ώπνηέιεζκα ησλ  αλσηέξσ κεηαβνιψλ είλαη ε αχμεζε θαηά 43% ηεο 

αμίαο ησλ λσπψλ θαη επεμεξγαζκέλσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ  (απφ 232Μ€ ην 2013 ζε 332 

Μ€ ην 2016).  

 

πλνιηθά ε αμία ησλ εηζαγσγψλ γηα ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ θαηεγνξηψλ
11

 

(γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ) θαηά  H.S. Commodity Section πνπ απνηππψλεηαη 

ζηνπο πίλαθεο 15 θαη 16 απμάλεη δηαρξνληθά κε κφλε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν 2011-2013 . Σν 

2017 θζάλεη ηελ πςειφηεξε ηηκή 1.188,1
12

 εθαηνκκχξηα Βπξψ. Χο πνζνζηφ  νη εηζαγσγέο 

αγξνηηθψλ πξνηφλησλ αληηπξνζσπεχνπλ ην 14,3% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εηζαγσγψλ ηεο 

Κχπξνπ. Πνζνζηηαία ε κέγηζηε ηηκή ζεκεηψλεηαη ην 2013 (20,4%)  πνπ είλαη θαη ην έηνο 

εηζφδνπ ηεο Κχπξνπ ζε Πξφγξακκα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο. Θα πξέπεη λα 

                                                
11

 Ε Γψληα δψα , δσηθά πξντφληα, ΕΕ  Φπηηθά πξντφληα, ΕΕΕ Γσηθά  Λίπε & Λάδηα ε θπηηθά έιαηα θαη πξντφληα 

δηάζπαζεο απηψλ , βξψζηκα ιίπε , δσηθά ε θπηηθά θεξηά, ΕV Παξαζθεπαζκέλα ηξφθηκα , πνηά, αιθνινχρα θαη μίδη , 

θαπλφο θαη βηνκεραλνπνηεκέλα ππνθαηάζηαηα θαπλνχ    
12

 ε ζηαζεξέο ηηκέο  κε έηνο βάζεο ην 2015 
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ζεκεησζεί φηη ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε γηα ηελ δεθαεηία 2007-2017  παξνπζηάδνπλ νη 

εηζαγσγέο δψλησλ δψσλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ .  

Δ  εμέιημε ηεο αμίαο  ησλ εμαγσγψλ ζηηο ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο παξνπζηάδεη δηαρξνληθή 

αχμεζε θαη ην 2017 αλέξρεηαη  ζε 424,6 εθαηνκκχξηα Βπξψ αληηπξνζσπεχνληαο ην 14,2% 

ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγψλ ηεο Κχπξνπ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηελ κεγαιχηεξε 

αχμεζε γηα ηελ δεθαεηία 2007-2017  παξνπζηάδνπλ νη εμαγσγέο  δψλησλ δψσλ θαη δσηθψλ 

πξντφλησλ (+195%) ελψ ζεκαληηθή κείσζε (-30%)  παξνπζηάδεη ε αμία ησλ εμαγσγψλ ηεο 

δεχηεξεο θαηεγνξίαο (θπηηθά πξντφληα). Σν 2017 ε αμία ησλ εμαγσγψλ ησλ δψσλ θαη δσηθψλ 

πξντφλησλ αληηπξνζσπεχεη ην 49% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ Κππξηαθψλ εμαγσγψλ. 

Δ εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ ζην εμσηεξηθφ εκπφξην αλαδεηθλχεη ηελ ζεκαληηθή δηαξζξσηηθή 

κεηαβνιή πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ Κππξηαθή Γεσξγία κε ηελ αχμεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο δσηθήο 

παξαγσγήο, ηελ ππνρψξεζε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο αιιά θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ ζεκαληηθνχ 

ειιείκκαηνο πνπ παξνπζηάδεη ην γεσξγηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην αιιά κε ηάζε ζπξξίθλσζεο. Σν 

2007 ε αμία ησλ εμαγσγψλ θαη ζηηο ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο αλεξρφηαλ ζε 279,7 εθαηνκκχξηα € 

ελψ ησλ εηζαγσγψλ ζε 916,5 εθαηνκκχξηα € (30%) ελψ ην 2017  ζε 424,6  εθαηνκκχξηα € θαη 

1.188,1  εθαηνκκχξηα € αληίζηνηρα (36%)  

 

Περηβάιιολ  

Δ κείσζε ησλ ιηπαζκάησλ θαη ησλ θπηνθαξκάθσλ είλαη ζπλερήο φπσο απνηππψλεηαη ζηα 

δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ 23-25 θαη ζηα δηαγξάκκαηα 21-23  Ο ζπλνιηθφο φγθνο ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ ιηπαζκάησλ γηα ηελ πεξίνδν 2013-2015 κεηψλεηαη θαηά 12,7% (απφ 

15.788 ηφλνπο ην 2013 ζε 13.783 ηφλνπο ην 2015). Δ κείσζε ζηε ρξήζε ιηπαζκάησλ είλαη  

πνιχ ζεκαληηθή θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ Πξνγξακκάησλ Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο. Δ  

κείσζε ησλ ιηπαζκάησλ ηελ πεξίνδν 2007-2015 αλέξρεηαη ζε 16753 ηφλνπο (-55%).  

Ώλαθνξηθά κε ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ ηα  δεδνκέλα  ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλνιηθή αμία ησλ 

πσιήζεσλ γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο (εληνκνθηφλα, δηδαληνθηφλα θιπ)  Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζε αληίζεζε κε ηελ ζπλερή κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ ιηπαζκάησλ   ζηα 

θπηνθάξκαθα παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο  θαη έηνο κεηαβνιέο. Με δεδνκέλν φηη ηα 

Ώγξνπεξηβαιινληηθά Μέηξα φπσο θαη ην Μέηξν ηεο ΐηνινγηθήο Γεσξγίαο εθαξκφδνληαη 

αδηαιείπησο απφ ην 2004 ε εηθφλα ησλ εηήζησλ δηαθπκάλζεσλ  πξνθαιεί εξσηήκαηα αλ θαη 

δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ιφγσ ηεο κε χπαξμεο δεδνκέλσλ γηα ηηο 

εθαξκνδφκελεο πνζφηεηεο.   

 

1.3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ ΓΔΗΚΣΔ ΚΟΗΝΟΤ 

ΠΛΑΗΗΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΝΔΩΣΔΡΑ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΓΔΟΜΔΝΑ ΑΠΟ 

ΔΓΥΩΡΗΔ ΠΖΓΔ  

πκπεξαζκαηηθά θαη ζπλνςίδνληαο νη κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχληαη θαη επεξεάδνπλ ηελ 

SWOT αλάιπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζπλαθφινπζα ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ΠΏΏ είλαη:  

 

Βμσηεξηθφ νηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ  

 Μείσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη επηδείλσζε ηεο δεκνγξαθηθήο ζχλζεζεο. 

 Ώλαζηξνθή ηεο ηάζεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ  

 εκαληηθή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

απαζρφιεζεο θαη κείσζε ηεο αλεξγίαο ζπλνιηθά   θαηά θχιν θαη ειηθία . 
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 Δ αλεξγία ησλ λέσλ παξά ηελ κείσζε ηεο παξακέλεη πςειή ελψ παξακέλεη πςειφηεξε 

ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ ε αλεξγία ζηηαο αξαηνθαηνηθεκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

 Μείσζε ηνπ πνζνζηνχ θηψρηαο ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζχγθιηζε ησλ πνζνζηψλ θηψρηαο 

κεηαμχ αζηηθψλ θαη  αξαηνθαηνηθεκέλσλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.  

 εκαληηθή αχμεζε ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηνλ 

ηξηηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα. 

 

Βμειίμεηο ζην Γεσξγηθφ Σνκέα   

 Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ εηήζησλ κνλάδσλ 

εξγαζίαο ζηελ γεσξγία 

 εκαληηθή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο αιιά παξακέλεη ε πζηέξεζε ζε 

ζρέζε  κε ηνλ κέζν φξν ηεο ΒΒ -28 

 Πηψζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη  δηεχξπλζε ηεο 

απφθιηζεο απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΒΒ -28. 

 εκαληηθέο κεηαβνιέο ζηε δηάξζξσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κηθξψλ (θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ) κεγέζνπο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεζαίνπ θαη πνιχ κεγάινπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ. Ώπφξξνηα ησλ αλσηέξσ είλαη ε αχμεζε ηνπ κέζνπ θπζηθνχ κεγέζνπο 

ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ απφ 3 ζε 3,7 εθηάξηα θαη ε ζεκαληηθή αχμεζε  ηνπ κέζνπ  

νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο απφ 11.809€ ζε 17.650€ πξξίθλσζε  ηεο δηαηηζέκελεο εξγαζίαο 

ηφζν ζε επίπεδν αξηζκνχ αηφκσλ αιιά θαη εηήζησλ κνλάδσλ εξγαζίαο πνπ 

δηακνξθψλεηαη  ζε πνιχ ρακειά επίπεδα (0,47 Βηήζηεο Μνλάδεο Βξγαζίαο αλά Γεσξγηθή 

εθκεηάιιεπζε) αλαδεηθλχνληαο  ην πνιχ πςειφ εηεξναπαζρνινχκελσλ ζηελ Κππξηαθή  

γεσξγία. 

 Ώχμεζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο γεο  θαηά 3,7%  πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

αχμεζε ησλ εθηάζεσλ ησλ αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ ελψ κεηψλεηαη ε έθηαζε ησλ  κφληκσλ 

θαιιηεξγεηψλ. Εδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ 2014-2016 είλαη ε ζεκαληηθή κείσζε 

ηεο θαιιηέξγεηαο ζηηεξψλ θαη ε αχμεζε ηεο θαιιηέξγεηαο  θηελνηξνθηθψλ θπηψλ.  

 Θεηηθέο εμειίμεηο ζεκεηψλνληαη ζηε δσηθή παξαγσγή. Σελ  πεξίνδν 2013-2016 

ζεκεηψλεηαη  αχμεζε ζην δσηθφ θεθάιαην , ηελ παξαγσγή γάιαθηνο θαη θξέαηνο. 

 Μείσζε ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ  

 Γηα ηελ πεξίνδν 2013-2016 παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ηφζν ηνπ φγθνπ φζν θαη ηεο 

αμίαο ησλ εμαγσγψλ ησλ πξντφλησλ  θπηηθήο παξαγσγήο πνπ παξαδνζηαθά 

απνηεινχζαλ ηα εμαγψγηκα γεσξγηθά πξντφληα ηεο Κχπξνπ ε νπνία  αληηζηαζκίδεηαη απφ 

ηελ πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αμίαο ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο. 

 Δ εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ ζην εμσηεξηθφ εκπφξην αλαδεηθλχεη ηελ ζεκαληηθή δηαξζξσηηθή 

κεηαβνιή πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ Κππξηαθή Γεσξγία κε ηελ αχμεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο 

δσηθήο παξαγσγήο θαη ηελ ππνρψξεζε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο αιιά θαη ηελ δηαηήξεζε 

ηνπ ζεκαληηθνχ ειιείκκαηνο πνπ παξνπζηάδεη ην γεσξγηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην αιιά κε 

ηάζε ζπξξίθλσζεο 

 εκαληηθή επηδείλσζε ηεο δεκνγξαθηθήο ζχλζεζεο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ γεσξγία.  

 Ώλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ πξσηνγελή θαη ηδηαίηεξα ησλ 

λέσλ ειηθηαθά.  Δ πνιχ κεγάιε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ γεσξγψλ κε βαζηθή γεσξγηθή 

εθπαίδεπζε ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζε ελαξκφληζε –πξνζαξκνγή ηνπ ηξφπνπ 

θαηαγξαθήο  ηνπο.  
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 Μεγάιε αχμεζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ απνηππψλεηαη ζηελ κεγέζπλζε ηνπ  

Γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη αγξνηηθνχ  επηρεηξεκαηηθνχ 

εηζνδήκαηνο ελψ κηθξέο δηαθπκάλζεηο παξνπζηάδεη ε ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ησλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο ε νπνία είλαη πςειφηεξε απφ ην 

αληίζηνηρν κέγεζνο ζε επίπεδν ΒΒ -28. 

 Αηαηήξεζε ηνπ πνιχ ρακεινχ βαζκνχ επελδχζεσλ ζηελ γεσξγία.    

 

Πεξηβάιινλ  

 εκαληηθή  αχμεζε  ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ πνπ αζθνχληαη γεσξγηθέο πξαθηηθέο  

ρακειήο έληαζεο εηζξνψλ. 

 Ώχμεζε ηεο έθηαζεο ησλ πεξηνρψλ πνπ εληάζζνληαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ Αηθηχνπ Natura 

2000.  

 Ώλαβάζκηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ησλ γεσξγηθψλ νηθνηφπσλ. 

 Δ πνηφηεηα ησλ πδάησλ βειηηψλεηαη αιιά εμαθνινπζεί λα παξακέλεη πξνβιεκαηηθή 

αλαθνξηθά κε ηελ πεξίζζεηα αδψηνπ θαη θσζθφξνπ.  

 πλερήο κείσζε ηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ  

 Μείσζε ηεο παξαγφκελεο απφ ΏΠΒ «γεσξγηθήο» πξνέιεπζεο  ελέξγεηαο αιιά  αχμεζε 

ηεο  παξαγσγήο ΏΠΒ «δαζνθνκηθήο» πξνέιεπζεο.  

 Ώχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο έληαζεο  ζηελ γεσξγία πνπ παξακέλεη ζε πνιχ πςειφηεξα 

επίπεδα ζε ζρέζε κε ηνλ  κέζν φξν ηεο Β.Β -28. 

 εκαληηθή κείσζε ησλ πξνεξρφκελσλ απφ ηελ γεσξγία εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ.  

 

πλνςίδνληαο ηα αλσηέξσ νη ελδερφκελεο κεηαβνιέο ζηελ ηζνξξνπία ησλ ζηφρσλ ηνπ ΠΏΏ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγθε:  

 Βλίζρπζεο ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεζπζκηαθή αλαλέσζε ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηνλ Πξσηνγελή ζαλ βαζηθή παξάκεηξν γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο . 

 Βλίζρπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ επελδπηηθψλ κέηξσλ (έγηλε ήδε ζε πξνεγνχκελε 

αλαζεψξεζε)  

 Βλζσκάησζε ηνπ ειηθηαθνχ θξηηεξίνπ ζηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζηα Μέηξα 

ελίζρπζεο ηεο Βπηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Έκθαζε ζηελ πξνψζεζε δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ θαη ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  

 Αελ πξνθχπηεη αλαγθαηφηεηα πεξαηηέξσ ελίζρπζεο δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε εμαίξεζε ηηο ζρεηηδφκελεο κε ηελ 

εθπνκπή ακκσλίαο, ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θαη ηεο βηνινγηθήο 

γεσξγίαο – θηελνηξνθίαο.  

 Δ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο θαη ε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο πξνυπνζέηεη ηελ  πιήξε 

ελεξγνπνίεζε ησλ Μέηξσλ ηεο θαηάξηηζεο, θαη ηεο πλεξγαζίαο.  
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1.4. ΔΞΔΣΑΖ ΣΖ ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ ΣΖ SWOT ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ 

ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ ΠΑΑ 2014 – 2020  

ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη νη κεηαβνιέο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο) πνπ 

δηαπηζηψλνληαη, φζν αθνξά ηε SWOT αλάιπζε ηνπ ηειεπηαίνπ εγθεθξηκέλνπ ΠΏΏ 2014 – 

2020.  

Παξαθάησ δίλεηαη ν ζρεηηθφο ζπκβνιηζκφο αλάινγα κε ην είδνο ηεο δηαπηζηνχκελεο 

κεηαβνιήο πνπ ζπληξέρεη ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ηεο  SWOT αλάιπζεο:     

α) (▲) βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο, 

β) (▼) επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο, 

γ) (–) ζηαζεξφηεηα ή κε επαιήζεπζε 
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Πίλαθαο 1: Πίλαθαο SWOT Analysis αλά Πξνηεξαηφηεηα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ΠΑΑ 2014 – 2020 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ  ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ (S) ΑΓΤΝΑΜΗΔ (W) ΔΤΚΑΗΡΗΔ (O) ΚΗΝΓΤΝΟΗ (T)  

1. Πξνψζεζε  ηεο 
κεηαθνξάο  γλψζεσλ  
θαη  ηεο  θαηλνηνκίαο  
ζηε  γεσξγία,  ηε 
δαζνθνκία θαη ηηο 
αγξνηηθέο πεξηνρέο 

1. Σν Ελζηηηνχην Γεσξγηθψλ Βξεπλψλ 
θαη ε ρνιή Γεσπνληθψλ Βπηζηεκψλ 
ζην Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην 
Κχπξνπ, κπνξνχλ λα δψζνπλ 
πξφζζεηε ζηήξημε ζε δξάζεηο Β&Κ, ζε 
ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο ηφζν ζηνλ 
πξσηνγελή φζν θαη ζηνλ κεηαπνηεηηθφ 

ηνκέα. (–) 

2. Δ χπαξμε  έζησ θαη ζε 
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ  
αγξνδηαηξνθηθψλ επηρεηξήζεσλ κε 
πςειφ ηερλνινγηθφ επίπεδν θαη 
θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ πνπ 
κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ κε ζρεηηθή 

επθνιία δξάζεηο Β&Κ. (–) 

3. Δ ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ Γεσξγηθψλ 
Βθαξκνγψλ θαη ησλ Βπαξρηαθψλ 
Γεσξγηθψλ Γξαθείσλ κπνξεί λα 
παξέρεη ηελ βάζε γηα ηε δηάρπζε 

δξάζεσλ Β&Κ. (–) 

4. Δ  καθξφρξνλε  ιεηηνπξγία, ηνπ 
Κιάδνπ Γεσξγηθψλ Βθαξκνγψλ ηνπ 
Σκήκαηνο Γεσξγίαο  ζπκβάιιεη  ζηελ 
πινπνίεζε δξάζεσλ εθπαίδεπζεο θαη 
θαηάξηηζεο ζηα πεξηθεξεηαθά Κέληξα 
Γεσξγηθήο Βθπαίδεπζε (ΚΒΓΒ) θαη 
ζηελ  άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο 

παξαγσγνχο. (–) 

1. Δ γήξαλζε  ησλ αξρεγψλ γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ δελ απνηειεί ηζρπξφ 
ζηνηρείν εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ 

θαηλνηνκίαο (▼) 

2. Δ έιιεηςε κεραληζκψλ πξνψζεζεο ηεο 
θαηλνηνκίαο ζηελ χπαηζξν, απνθιεηζηηθά ή 

θαηά θχξην ιφγν. (–) 

3. Δ έιιεηςε κεραληζκψλ δηαζχλδεζεο 
έξεπλαο κε ηελ παξαγσγή ζηήξημεο 
κεηαθνξάο ζε ζέκαηα έξεπλαο ιεηηνπξγεί 
αλαζηαιηηθά ζηελ δηάρπζε ηνπ θαζνξηζκνχ 
ησλ απαηηνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ 
εηνηκαζία θαθέισλ ΠΟΠ/ΠΓΒ γηα ηελ 

θαηνρχξσζε πξντφλησλ πνηφηεηαο. (–) 

4. Βθηηκάηαη φηη νη δαπάλεο ηνπ ηδησηηθνχ 
ηνκέα ζε Β&Κ βξίζθνληαη ζε πνιχ ρακειφ 
επίπεδν ιφγσ ηνπ πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. (–) 

5. Δ αιπζίδα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη επηρεηξήζεσλ 
θξίλεηαη σο πνιχ ραιαξή θαη αδχλακε, κε 
απνηέιεζκα ηα πξνγξάκκαηα Β&Κ λα 
ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξφ ζπζρεηηζκφ κε 
ζέκαηα αγνξψλ, εκπνξίαο, θαηαλαισηηθψλ 
ηάζεσλ θαη πξνψζεζεο.  Χο εθ ηνχηνπ, ην  
πνιιαπιαζηαζηηθφ φθεινο απφ ηελ 
εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ Β&Κ ζηνλ 
αγξνδηαηξνθηθφ θιάδν είλαη πνιχ κηθξφ κε 
πεξηνξηζκέλε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ 
δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ, κε εθαξκνγή 
θαηλνηφκσλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ ή 
πξαθηηθψλ κεηαζπιιεθηηθήο δηαρείξηζεο. 

(–) 

1. Θα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ε 
ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία θαη ε εληζρπκέλε 
δνκή ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ηδηαίηεξα 
ηνπ ΕΓΒ θαη ηνπ ΣΒΠΏΚ, κε έκθαζε ζηελ 
ηερλνινγία ηξνθίκσλ, ε νπνία κπνξεί λα 
βνεζήζεη ηελ πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο 

πξσηνγελνχο παξαγσγήο. (–) 

2. Σν άξζξν 36 ηνπ λένπ θαλνληζκνχ 
απνηειεί ζεκαληηθή επθαηξία γηα 
δεκηνπξγία ζπκπξάμεσλ ηδησηηθνχ θαη 
δεκφζηνπ ηνκέα κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε 
ζπζηάδσλ επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο 
ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα πνπ ζα 
αλαιάβνπλ φιεο ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 
απαηηνχκελσλ εξεπλψλ θαη ηελ εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ ζηελ παξαγσγή. (–) 

3. Δ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, εηδηθφηεξα 
ζηνπο λένπο επηζηήκνλεο κπνξεί λα 
ζεσξεζεί σο επθαηξία γηα ηελ αμηνπνίεζε 
ηνπο, ηφζν ζηελ επηρεηξεκαηηθή γεσξγία 
φζν θαη ζηνλ θιάδν κεηαπνίεζεο, κε 
ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο επηζηεκνληθήο 
πξνζέγγηζεο κέζα απφ δξάζεηο 
εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ή/θαη κεηαθνξάο 
ηερλνγλσζίαο θαη πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο 

ηεο. (–) 

4. Σα θππξηαθά αγξνδηαηξνθηθά πξντφληα 
ελδέρεηαη λα δηαζέηνπλ ζπγθξηηηθά 
πιενλεθηήκαηα ζηελ δηαηξνθηθή ηνπο αμία 
ηα νπνία δελ έρνπλ αληρλεπζεί θαη 
κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ κέζσ ηεο Β&Κ. 

(–) 

5. Δ δπλαηφηεηα παξαγσγήο λέσλ 

1. Καζψο νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηξέρνπλ 
ζε δηεζλέο επίπεδν, ε  πζηέξεζε πνπ 
παξαηεξείηαη ηφζν ζηε κεηαθνξά θαη 
εθαξκνγή ηεο παξαγφκελεο γλψζεο φζν 
θαη ζηελ έιιεηςε δνκψλ Β&Κ κε επίθεληξν 
ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα,  αλακέλεηαη φηη 
δηεπξχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην ράζκα 
αλάκεζα ζηε ηερλνινγηθή εμέιημεο θαη ηνπο 

Κχπξηνπο παξαγσγνχο. (–) 

2. Δ ζχζηαζε θαηλνηφκσλ δηθηχσλ 
ζπλεξγαζίαο δελ απνηειεί ζπλήζε 

πξαθηηθή ζηελ θππξηαθή γεσξγία (–) 

3. Δ έιιεηςε θαηλνηνκηψλ ζηε γεσξγία 
θαζηζηά ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα αληαγσληζηηθφ 
εθφζνλ ην θφζηνο παξαγσγήο παξακέλεη 
ζε ζηαζεξά επίπεδα, ε κνλαδηθφηεηα ησλ 
θππξηαθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο δελ 
αλαδεηθλχεηαη θαη ε γεσξγία δελ 

πξνζαξκφδεηαη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή (–) 

4. Οη ζεκαληηθέο πεξηθνπέο ζηηο δεκφζηεο 
δαπάλεο ελδέρεηαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ 
ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ δεκφζησλ 
θνξέσλ εθπαίδεπζεο θαη δχζθνια ζα 
επηηξέςνπλ ηελ δηεχξπλζε ησλ ζεκάησλ 

εθπαίδεπζεο (–) 

5. Δ έιιεηςε εθπαίδεπζεο/γλψζεσλ 
ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθήο ινγηθήο, 
θπξίσο ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 
θαη κάξθεηηλγθ δελ ζπλάδεη κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο 
παγθνζκηνπνηκέλεο αγνξάο γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ (–) 
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6. Βληνπίδεηαη έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο 
έξεπλαο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 
ηδηαηηεξφηεηαο ησλ δηαηξνθηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θππξηαθψλ 
πξντφλησλ θαη γεληθφηεξα πεξηνξηζκέλε 
αμηνπνίεζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο 
γηα δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ δηαηξνθηθψλ 

πξντφλησλ. (–) 

7. Παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε 
απνηειέζκαηα Β&Κ γηα ηελ πηνζέηεζε 
θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ γεσξγηθψλ 

πξαθηηθψλ. (–) 

8. Πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ 
γεσξγψλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

(▲) 

9. Ώπνπζία κεραληζκνχ πηζηνπνίεζεο 

γλψζεσλ (–) 

10. Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 
θαηάξηηζεο ησλ αγξνηψλ θξίλεηαη σο πνιχ 
ρακειφ ζε ζέκαηα:  α) γεληθήο 
εθπαίδεπζεο, β) ηερληθήο θαηάξηηζεο, γ) 
επηρεηξεκαηηθήο γλψζεο, ελψ απνπζηάδεη ε 
«θνπιηνχξα» ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηνπο 

γεσξγνχο. (▲) 

11. Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ πιεπξάο 
γεσξγψλ γηα θαηάξηηζε ζε ζέκαηα 

επηρεηξεκαηηθήο γεσξγίαο (▲) 

12. Σα πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα 
θαηάξηηζεο ηνπ Κιάδνπ Γεσξγηθψλ 
Βθαξκνγψλ εζηηάδνληαη ζε ζέκαηα 
πξαθηηθψλ γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη δελ 
εμεηάδνληαη νχηε παξέρνληαη πξνγξάκκαηα 
θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα  επεμεξγαζίαο, 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ δηεπξχλεη ηελ 
δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ ζε φηη 
αθνξά ηε γελεηηθή ηαπηνπνίεζε θπηηθψλ 
πξντφλησλ θαη ηελ παξαγσγή/ πξνψζεζε 

απηνθπψλ θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. (–) 

6. Δ αλαλέσζε ηνπ γεσξγηθνχ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξεί κέζσ ηεο 
εθπαίδεπζεο λα δηνρεηεχζεη λέεο ηδέεο θαη 
πξαθηηθέο, ελψ ε ιεηηνπξγία ηξηηνβάζκησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ππξήλα εθπαίδεπζεο. (▼) 

7. Δ χπαξμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ Οκάδσλ 
Παξαγσγψλ θαη Ώγξνηηθψλ Οξγαλψζεσλ 
κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ νξγάλσζε 
δηθηχσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ζηνπο  ηνκείο γεσξγίαο θαη δαζνθνκίαο.(–) 

 



Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 2ε Βλδηάκεζε Ώμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 2014-2020 

1
ν
 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ (Γ – Σειηθή Έθζεζε Δλδηάκεζεο Αμηνιφγεζεο) 

 

ΛΚΝ ΏΝΏΛΤΕ ΒΠΒ – Ώ.Μ. ΦΕΛΏΓΡΟΣΕΚΔ ΤΜΐΟΤΛΒΤΣΕΚΔ ΛΣΑ  27 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ  ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ (S) ΑΓΤΝΑΜΗΔ (W) ΔΤΚΑΗΡΗΔ (O) ΚΗΝΓΤΝΟΗ (T)  

ζπζθεπαζίαο,  ηνπνζέηεζεο ησλ 
πξντφλησλ ζηηο αγνξέο θαη 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ελψ ιείπνπλ θη νη 
αληίζηνηρεο ππνδνκέο θαηάξηηζεο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. (–) 

2. Δλίζρπζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο 
φισλ ησλ ηχπσλ 
γεσξγίαο θαη 
ελίζρπζε ηεο 
βησζηκφηεηαο  ησλ  
γεσξγηθψλ  
εθκεηαιιεχζεσλ 

5. Βμεηδίθεπζε ζηελ παξαγσγή 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο πνπ 
εληάζζνληαη ζηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή, 
ε νπνία απνηειεί έλα ηζρπξφ 

παγθφζκην πξφηππν δίαηηαο. (▲) 

6. εκαληηθή ζπκβνιή ηεο γεσξγίαο 
θαη ηδίσο ηεο θπηηθήο παξαγσγήο 
(παηάηεο, εζπεξηδνεηδή, ιαραληθά) ζηηο 
εμαγσγέο ηεο ρψξαο (1/3 ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγψλ). (▲) 

7. εκαληηθή αχμεζε ηεο  ζπλνιηθήο 

παξαγσγηθφηεηαο ζηε γεσξγία. (▲) 

8. Δ βηνκεραλία ηξνθίκσλ απνηειεί 
ηνλ ζεκαληηθφηεξν θιάδν ηεο 
θππξηαθήο βηνκεραλίαο θαη ηα 
ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαβαζκίζεη ηηο 
ππνδνκέο ζε επίπεδα δπλακηθφηεηαο, 
αζθάιεηα θαη πγηεηλήο ζηελ παξαγσγή. 
Ώμηνζεκείσηε είλαη επίζεο ε 
ζπκκεηνρή ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα 
ζηελ απαζρφιεζε (4.84% ηεο 

ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο). (▼) 

9. Βπλντθέο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο 
γηα βηνινγηθή παξαγσγή θαη γηα ηε 
παξαγσγή θπηηθψλ πξντφλησλ 
πςειήο πνηφηεηαο κε ρακειέο 
αξδεπηηθέο αλάγθεο (π.ρ. αξσκαηηθά 
θπηά, ειαηνθνκία, ακπέιη, ραξνππηά) 
θαη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πςειήο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηα ελ ιφγσ 

13. Μηθξφ κέγεζνο ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ (▲) 

14. Υακειή παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο 
ζηε γεσξγία έλαληη ηνπ Βπξσπατθνχ 
κέζνπ φξνπ  ιφγσ αδπλακίαο επίηεπμεο 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο (▲) 

15. Υακειφο ξπζκφο αλαλέσζεο ηνπ 
αθαζαξίζηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ ζηε 

γεσξγία. (▼) 

16. Τςειφ θφζηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 
ελέξγεηαο (ιφγσ θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο 

αμηνπνίεζεο ΏΠΒ). (▼) 

17. Πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο αξδεχζηκνπ 
λεξνχ θαη ςειφ θφζηνο άληιεζεο απφ 
γεσηξήζεηο ιφγσ  κεγάινπ βάζνπο θαη ηεο 
ρξήζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ γηα ηελ 

άληιεζε  (▼) 

18. Πεξηνξηζκέλε ηερλνγλσζία ζε 
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα παξαγσγήο (π.ρ. 
νινθιεξσκέλε θαηαπνιέκεζεο ερζξψλ). 

(–) 

19. εκαληηθή απφζηαζε απφ ηηο 
θπξηφηεξεο Βπξσπατθέο θαη δηεζλείο 
αγνξέο, ε νπνία ζπληειεί ζηελ ζεκαληηθή 
αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ηειηθνχ 
πξντφληνο ζηηο δηεζλείο αγνξέο (π.ρ. λσπά 

πξντφληα). (–) 

8. Ο δηεζλήο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ 
αζθάιεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη 
ην απμεκέλν  ελδηαθέξνλ γηα ηα πξντφληα 
κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο είλαη ζεκαληηθνί 
παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ 
ηηο πξννπηηθέο δηείζδπζεο ησλ θππξηαθψλ 

πξντφλησλ ζηηο  δηεζλείο αγνξέο. (▲) 

9. Οη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ ζε ρξήζεηο πέξαλ ηεο 
παξαγσγήο ηξνθίκσλ  κπνξνχλ λα 
εληζρχζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

θππξηαθήο γεσξγίαο. (–) 

10. Σα λέα εξγαιεία ηεο ΚΏΠ εληζρχνπλ 
ηελ αζθάιεηα ηεο γεσξγηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο (εγγπνδνζία θαη 
δηαρείξηζε θηλδχλσλ), θαη αλακέλεηαη λα 
ππνθηλήζνπλ ηελ βειηίσζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξαγσγήο θαη 
λα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 
παξαγσγήο (ππνζηήξημε ησλ παξαγσγψλ, 

πιεξνθφξεζε θαη δηαζχλδεζε). (–) 

11. Δ δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο 
εθαξκνγήο θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ (π.ρ. 
ρξήζε ηελζηνκέηξσλ, ε εθαξκνγή 
σξαξίσλ άξδεπζεο, ε επηινγή αλζεθηηθψλ 
πνηθηιηψλ, θαη ε εθαξκνγή δηαθφξσλ 
αγξνπεξηβαιινληηθψλ πξαθηηθψλ φπσο ε 
ακεηςηζπνξά) πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θππξηαθήο 

γεσξγίαο. (–) 

6. Δ επηθξαηνχζα ρξεκαηννηθνλνκηθή 
θξίζε θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζε ζρέζε κε 
ηελ επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη 
επελδπηηθνχ θιίκαηνο ζηε εζληθή 
νηθνλνκία, ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη 
πίζηεο θαη ηελ αξλεηηθή επίπησζε ζηε 
θαηαλάισζε πνηνηηθψλ, επψλπκσλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ (▲) 

7. Οη εμειίμεηο ζηελ αγνξά ηφζν ζε ζρέζε 
κε ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο, φζν θαη 
κε ηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα θαη 
εηδηθφηεξα: α) Δ ζπλερήο άλνδνο ησλ 
ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ αιιά θαη ησλ 
ππφινηπσλ γεσξγηθψλ εηζξνψλ 
(ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα πνπ ζην 
ζχλνιν ηνπο είλαη εηζαγφκελα), ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε 
νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ θφζηνπο (θεθάιαην-
επηηφθηα δαλεηζκνχ, ελέξγεηα) ζπληεινχλ 
ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο,  κε 
απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ. ηελ 
θηελνηξνθία, ε ζπλερήο αχμεζε ηεο ηηκήο 
ησλ ζηηεξψλ θαη γεληθφηεξα ησλ 
ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ,  έρεη σο 
απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο 
παξαγσγήο; β) Δ ζεκαληηθή 
κεηαβιεηφηεηα ζηηο δηεζλείο ηηκέο ησλ 
αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ε 
θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ 
πνπ ζπλδπάδεηαη κε απμαλφκελε 
παξαγσγή νκνεηδψλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ απφ ηξίηεο ρψξεο. (–) 
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πξντφληα. (–) 

10. Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ 
επλννχλ ηελ  πξψηκε παξαγσγή θαη 
παξάιιεια πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξα 
γεπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα 

πξντφληα. (–) 

11. ηαδηαθή αχμεζε ηνπ κεγέζνπο θαη 
βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 
δψσλ ζηελ αγειαδνηξνθία. 
Ώμηνπνίεζε θπιψλ πςειήο 
παξαγσγηθφηεηαο, πξνζαξκνζκέλσλ 
ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (Υίνπ θαη 
Αακαζθνχ) ζηελ αηγνπξνβαηνηξνθία. 

(▲) 

12. Ώπμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε λέσλ γεσξγψλ (πξψηε 
εγθαηάζηαζε) ηηο πξνεγνχκελεο 
πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο ελψ ε 
ςειή αλεξγία ζηνπο λένπο αλακέλεηαη 
λα επλνήζεη πεξηζζφηεξν ηελ έληαμε 

λέσλ ζηελ γεσξγία. (▲) 

20. Ώχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ απφ άιιεο 
επξσπατθέο θαη ηξίηεο ρψξεο, ηδηαίηεξα 
φζνλ αθνξά ηε κεζνπξψηκε θαη φςηκε 

εγρψξηα παξαγσγή. (▼) 

21. Έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ, κε ζρέζε ηεο αμίαο 
εμαγσγψλ πξνο εηζαγσγέο 1 πξνο 4,5. 

(▼) 

22. Υακειή παξαγσγηθφηεηα θαη ρακειφ 
επίπεδν εθζπγρξνληζκνχ θαη νξγάλσζεο 
ηεο ηππνπνίεζεο – κεηαπνίεζεο ζε 

αξθεηνχο θιάδνπο. (–) 

23. ηε κεηαπνίεζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ 
θπηηθήο παξαγσγήο κε κε εμαγσγηθφ 
πξνζαλαηνιηζκφ, παξαηεξείηαη 
αλεπαξθήο νξγάλσζε, κέηξην ηερλνινγηθφ 

επίπεδν θαη απνπζία θαηλνηνκίαο. (–) 

24. Πεξηνξηζκέλε γλψζε ζε ηερλνινγίεο 
κεηαπνίεζεο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

(–) 

25. Τςειή εμάξηεζε ηεο θηελνηξνθίαο 
απφ εηζαγφκελεο πξψηεο χιεο, 
απμάλνληαο ην θφζηνο παξαγσγήο, 
κείσζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζηαδηαθή 
έμνδν ησλ ιηγφηεξν αληαγσληζηηθψλ 
κνλάδσλ. Εδηαίηεξα νμχ είλαη ην 
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ζηελ 
αηγνπξνβαηνηξνθία ηδίσο ζε 
θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο, φπνπ ζηελ πξάμε 

απνπζηάδνπλ νη βνζθφηνπνη (▲) 

26. Δ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ εηζαγφκελσλ 
(ζπκππθλσκέλσλ) δσνηξνθψλ ζπκβάιιεη 
ζηε κείσζε ηεο παξαγσγήο (θπξίσο ηνπ 

12. Δ εθαξκνγή γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ ζε 
ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ κνλάδσλ θαη ζε 
ζέκαηα δηαηξνθήο ησλ δψσλ κπνξεί λα 
ζπληειέζεη ζηελ βειηίσζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηα 

ηεο θηελνηξνθίαο. (–) 

13. Δ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ 
γαιαθηνθνκηθψλ θαη ηπξνθνκηθψλ 
πξντφλησλ απφ αηγνπξφβεην γάια κπνξεί 
λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

αηγνπξνβαηνηξνθίαο. (▲) 

14. Δ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο 
απφ ηηο γεσξγνθηελνηξνθηθέο κνλάδεο ζα 
ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο. (▲) 

15. Δ δηαθαηλφκελε επηζηξνθή λέσλ ζηελ 
γεσξγία (ιφγσ θξίζεο), κπνξεί λα 
ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο 
θππξηαθήο γεσξγίαο, βειηηψλνληαο αθελφο 
ηελ ειηθηαθή ζχλζεζε ηνπ γεσξγηθνχ 
πιεζπζκνχ θαη αλαβαζκίδνληαο ηελ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα  ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα. (▼) 

8. Δ κεηαβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο 
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο γεσξγίαο 
(εθηαξηθέο θαη θεθαιηθέο εληζρχζεηο) 
αλακέλεηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ 
νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα κεγάινπ αξηζκνχ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. (▼) 

9. Δ ζπλερήο κείσζε ησλ 
θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαη ηνπ φγθνπ 
παξαγσγήο επηδεηλψλεη ην ρακειφ βαζκφ 

απηάξθεηαο ζηα γεσξγηθά πξντφληα. (▼) 

10. H αλεπάξθεηα ηθαλνπνηεηηθψλ 
πνζνηήησλ αξδεχζηκνπ λεξνχ θαη ε 
ζπλερήο κείσζεο ησλ δηαζέζηκσλ 
απνζεκάησλ λεξνχ άξδεπζεο, ελδέρεηαη 
αθ‘ ελφο λα απμήζνπλ ην θφζηνο άξδεπζεο 
θαη αθ‘ εηέξνπ λα απνηειέζνπλ θξίζηκν 
πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αγξνηηθή 

παξαγσγή (–) 

11. H αδπλακία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 
νξγαληζκψλ λα παξέρνπλ δάλεηα ελδέρεηαη 
λα απνηειέζεη απνηξεπηηθφ παξάγνληα γηα 
επελδχζεηο ζηελ γεσξγία, θηελνηξνθία θαη 

κεηαπνίεζε (▲) 

12. Πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο 
δεκνγξαθηθήο δηάξζξσζεο ζηηο αγξνηηθέο 

θαη θπξίσο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. (▼) 
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θξέαηνο πνπιεξηθψλ θαη ηεο παξαγσγήο 
απγψλ), ελψ ηαπηφρξνλα παξαηεξείηαη 
αχμεζε εηζαγφκελσλ λενζζψλ 
απγνπαξαγσγήο. 

27. Απζκελήο ειηθηαθή ζχλζεζε θαη 
γήξαλζε ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ κε 

ρακειφ επίπεδν θαηάξηηζεο (▼) 

3. Πξνψζεζε ηεο 
νξγάλσζεο ηεο 
αιπζίδαο ηξνθίκσλ 
θαη ηεο δηαρείξηζεο 
θηλδχλσλ ζηε 
γεσξγία 

13. Δ χπαξμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ 
Οκάδσλ θα Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ 
ζα ζηεξίμεη ηε ιεηηνπξγία θαη 
δηαρείξηζε ησλ βξαρέσλ αιπζίδσλ 
ππφ ηελ κνξθή ηνπηθψλ ιατθψλ 

αγνξψλ. (–) 

14. Δ δπλαηή παξνπζία ησλ ΟΣΑ ζε 
πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ παξέρεη άιιε 
κηα δπλαηφηεηα νξγαλσκέλεο δνκήο 
πνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ ιεηηνπξγία 
ιατθψλ αγνξψλ θαη άιισλ 
ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο ηεο 
βξαρείαο αιπζίδαο πρ ηνπηθά 

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο (–) 

15. Δ αχμεζε ησλ εθηάζεσλ 
βηνινγηθήο παξαγσγήο, ε χπαξμε 
πνιιψλ απζεληηθψλ ηνπηθψλ 
πξντφλησλ θαζψο θαη γεγελψλ 
πνηθηιηψλ πνπ παξακέλνπλ 
αλαμηνπνίεηα σο πξνο ηνλ εληνπηζκφ 
ησλ ηδηαίηεξσλ  ραξαθηεξηζηηθψλ 
ηνπο,  ψζηε λα ηαπηηζηνχλ κε ηηο 
δηαηξνθηθέο θαη γαζηξνλνκηθέο 

επηδηψμεηο ησλ θαηαλαισηψλ. (▲) 

16. ε νξηζκέλνπο θιάδνπο νη 
παξαγσγνί είλαη θαιά νξγαλσκέλνη, 
ζπκκεηέρνληαο κε πςειφ πνζνζηφ ζε 
Οκάδεο Παξαγσγψλ. Οκνίσο γηα 

28. ε επίπεδν ελζσκάησζεο ησλ 
παξαγσγψλ ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ 
εληνπίδεηαη  πεξηνξηζκέλε εμσζηξέθεηα, ε 
αδχλακε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε θαη 
εκπνξηθή αλαγλψξηζε ησλ πξντφλησλ, ε 
έιιεηςε ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζε Οκάδεο 
Παξαγσγψλ γηα δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ 
δηάζεζεο. Χο εθ ηνχηνπ εληνπίδεηαη 
άλνηγκα ηεο ςαιίδαο κεηαμχ ησλ ηηκψλ 

παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή. (–) 

29. Δ πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ησλ 
επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο 
ΠΟΠ/ΠΓΒ, αθνχ κέρξη ζήκεξα ε Κχπξνο 
έρεη εγγξάςεη κφλν δχν πξντφληα ΠΓΒ 
ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξα γξαθεηνθξαηηθνχ 
εζληθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη  ζηελ 
έιιεηςε έξεπλαο θαη επηζηεκνληθψλ 
ζηνηρεηψλ, πνπ λα κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ 

νλνκαζίεο πξντφλησλ σο ΠΟΠ/ΠΓΒ. (▲) 

30. Έιιεηςε ζηξαηεγηθήο δηθηχσζεο γχξσ 
απφ εζεινληηθνχ ραξαθηήξα ζήκαηα 
πνηφηεηαο κε απνηέιεζκα ηα ηνπηθά 
πξντφληα λα κελ ηπγράλνπλ αλαγλψξηζεο. 
Δ κε εκπινθή ησλ παξαγσγψλ ζην 
ζχζηεκα εκπνξίαο δε βνεζά ζηελ 
θαηαλφεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ 
θαη ζηελ εθπαίδεπζε/ ελίζρπζε γλψζεο 
ησλ αγξνηψλ ζε ζέκαηα κάξθεηηλγθ θαη 

16. Δ νηθνλνκηθή χθεζε θαη ε απεηιή πνπ 
ζπληζηά ε δηείζδπζε εηζαγφκελσλ 
πξντφλησλ πηζαλφλ λα απνηειέζνπλ 
θηλεηήξηεο δπλάκεηο γηα ηελ πξνψζεζε 

ζπλεξγαζηψλ θαη δηθηχσζεο. (–) 

17. Δ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
θαηνρχξσζεο νλνκαζηψλ πξντφλησλ κέζσ 
ησλ επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, 
ε επίηεπμε ζπλεξγηψλ κε ηηο νκάδεο 
ηνπηθήο δξάζεο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε 
εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο θαη 
θαηλνηφκσλ ζρεδίσλ πξνψζεζεο αιιά θαη 
ε ζχλδεζε κε ηνλ ηνπξηζκφ απνηεινχλ 
επθαηξίεο πνπ πξέπεη λ αμηνπνηεζνχλ. 
Βπηπιένλ ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 
πιεξνθφξεζεο ησλ παξαγσγψλ θαη ηνπ 
θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, γηα ηελ αμία ησλ 
ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο θαη ησλ πξντφλησλ 
πνπ δηέπνληαη απφ απηά, λα δψζνπλ κηα 
ψζεζε ζηελ ηνπηθή αγξνηηθή νηθνλνκία. 
εκεηψλεηαη φηη ν κεγάινο αξηζκφο 
αηηήζεσλ γηα ΠΟΠ/ΠΓΒ πνπ εθθξεκνχλ 
πξνο έγθξηζε παξέρεη κηα ζεκαληηθή 
επθαηξία γηα αλάδεημε κέζσ ηεο έγθξηζεο 
ηνπο, ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ παξέρνπλ 

ηα πξντφληα απηά. (–) 

18. Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Κ.Ώ.Π. δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα θαηνρχξσζεο ηνπ νλφκαηνο 
ησλ θππξηαθψλ παηαηψλ, πνπ ζε 

13. Ώπνηειεί θξίζηκν δήηεκα ε αδχλακε 
δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ησλ παξαγσγψλ 
ζηελ δηαηξνθηθή αιπζίδα αθνχ απηή 
αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα 
ξεπζηφηεηαο ησλ παξαγσγψλ  ιφγσ 
κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πιεξσκή 

ηνπο απφ ηνπο εκπφξνπο (–)  

14. Σαπηφρξνλα, ε αδχλακε 
αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ ηνπηθψλ 
πξντφλησλ νδεγεί ζε αχμεζε ησλ 
εηζαγφκελσλ ζηελ βάζε ρακειφηεξεο 
ηηκήο ελψ ε νηθνλνκηθή θξίζε ελδέρεηαη λα 
νδεγήζεη ζε ζπξξίθλσζε ηνλ θιάδν 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ. (▲) 

15. Δ εμέιημε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο 
επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηηο 
επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο εκπνξίαο, δειαδή 
αθελφο ιφγσ ηεο απμαλφκελεο 
δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο θαη ηεο 
ζπγθέληξσζεο ηνπ ηνκέα δηαλνκήο θαη 
ιηαληθήο πψιεζεο ησλ γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο αχμεζε 
ησλ εηζαγσγψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο. (–) 

16. Δ έιιεηςε πξνηχπσλ πνηφηεηαο γηα ηα 
γαιαθηνθνκηθά θαη ηπξνθνκηθά πξντφληα 
απφ αηγνπξφβεην γάια δεκηνπξγεί 
ζπλζήθεο άληζνπ αληαγσληζκνχ κε ην 
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θάπνηα πξντφληα ππάξρεη θαη 
ιεηηνπξγεί  πιήξεο  νξγαλσηηθή δνκή, 
κε επάξθεηα κεηαζπιιεθηηθψλ 
ππνδνκψλ θαη δπλαηά δίθηπα 
εμαγσγψλ, εθκεηαιιεπφκελα ηε θήκε  
ησλ θππξηαθψλ πξντφλησλ ζηηο 
δηεζλείο αγνξέο (π.ρ.παηάηα, 

εζπεξηδνεηδή). (–) 

17. Δ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζηελ 
γεσξγία αληηκεησπίδεηαη κεξηθψο 
κέζσ ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθήο 
Ώζθάιηζεο (ΟΓΏ), ελφο 
ζεζκνζεηεκέλνπ θνξέα πνπ ιεηηνπξγεί 
απφ ην 1978. Παξέρεηαη κέζσ ηνπ 
ΟΓΏ  αζθάιηζε ησλ πην ζεκαληηθψλ 
θαιιηεξγεηψλ πνπ απνηεινχλ ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αμίαο θαη ηεο 
έθηαζεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο.  
Βπηπξφζζεηα απφ ην αζθαιηζηηθφ 
ζρέδην ηνπ ΟΓΏ πνπ είλαη 
ππνρξεσηηθφ, εθαξκφδεηαη  θαη ρέδην 
παξνρήο απνδεκηψζεσλ γηα 
θαιιηέξγεηεο/θηλδχλνπο πνπ δελ 
θαιχπηνληαη απφ ηνλ ΟΓΏ, κέζα ζην 
εζληθφ πιαίζην ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ. (–) 

εκπνξίαο. (–) 

31. Ο κνλαδηθφο αλεπηπγκέλνο ζεζκφο 
πξντφλησλ πνηφηεηαο είλαη ηα πξντφληα 
βηνινγηθήο παξαγσγήο, πνπ φκσο έρνπλ 

πεξηνξηζκέλεο εμαγσγηθέο επηδφζεηο. (–) 

32. Υακειφ επίπεδν δηαθνξνπνίεζεο ηεο 
γεσξγηθήο παξαγσγήο, έιιεηςε 
ηππνπνίεζεο θαζψο θαη  πεξηνξηζκέλε 
ηρλειαζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ. Δ 
αλππαξμία επψλπκσλ λσπψλ πξντφλησλ 
πνηφηεηαο, δελ αθήλεη δπλαηφηεηεο 
πνηνηηθήο δηαθνξνπνίεζεο, ελψ ε 
πξνβνιή ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ 

είλαη αλεπαξθήο. (–) 

33. Όπαξμε δχν δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ (–) 

34. Πεξηνξηζκέλε θάιπςε ηνπ εχξνπο ησλ 
δεκηψλ, κε θάιπςε ησλ δαπαλψλ 
απνθαηάζηαζεο παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ, 
κεδεληθή θάιπςε ηεο θηελνηξνθηθήο 
παξαγσγήο θαη ησλ θπηηθψλ αζζελεηψλ 
θαη αλππαξμία εξγαιείνπ γηα ηε 

ζηαζεξνπνίεζε εηζνδήκαηνο (–) 

ζπλδπαζκφ κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο 
ηνπο ζα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ηνπ θιάδνπ. (–) 

19. Δ θαηνρχξσζε ηνπ βφεηνπ θξέαηνο ηεο 
ληφπηαο θπιήο σο  πξντφλ νλνκαζίαο 
πξνέιεπζεο , κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 
πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο θαη ηε βειηίσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ. (–) 

20. Οη δπλαηφηεηεο νξγάλσζεο ησλ 
παξαγσγψλ γηα θνηλή πξνκήζεηα 
δσνηξνθψλ θαη θνηλή δηαπξαγκάηεπζε-
εκπνξία ηνπ θξέαηνο κπνξνχλ επίζεο λα 
βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

θηελνηξνθίαο. (▼) 

21. Δ γεσξγηθή αζθάιηζε κπνξεί λα 
ππνζηεξηρζεί κέζα απφ ηνλ λέν 
Καλνληζκφ ν νπνίνο παξέρεη γηα πξψηε 
θνξά ηε δπλαηφηεηα ζπγρξεκαηνδφηεζεο 
κέηξσλ πνπ ζα θαιχπηνπλ δεκηέο απφ 
δπζκελή θιηκαηηθά θαηλφκελα, δσηθέο ή 
θπηηθέο αζζέλεηεο θαη ζα ιεηηνπξγνχλ σο  
εξγαιείν ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ 
εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγψλ. Βλφςεη ηεο 
ζηελφηεηαο ησλ εζληθψλ πφξσλ , 
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο 
πθηζηακέλεο θάιπςεο δεκηψλ κέζσ ηεο 
ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ ΒΒ θαη ε 
δηφξζσζε ηεο ζηξέβισζεο πνπ ππάξρεη 
απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ δχν ζρεδίσλ κε 

ηελ ελνπνίεζε ηνπο. (–) 

αγειαδηλφ, πνπ αθελφο παξάγεηαη 
νηθνλνκηθφηεξα θαη αθεηέξνπ έρεη 
ρακειφηεξε ηηκή θαη εμαζθαιηζκέλε 

δηάζεζε. (▲) 

17. Δ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε ζηελφηεηα 
ζηε ξεπζηφηεηα ελδέρεηαη επίζεο λα 
δπζθνιέςεη ηελ θαηαβνιή  ησλ 
αζθαιίζηξσλ απφ ηνπο παξαγσγνχο ελψ 
ε δεκνζηνλνκηθή ζηελφηεηα δπλαηφλ λα 
επηθέξεη επηπηψζεηο ζηνπο 
πξνυπνινγηζκνχο θαη ζηε δνκή ηνπ ΟΓΏ. 
Οη δχν απηνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα 
ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο Γεσξγηθήο Ώζθάιηζεο ζηε 

Κχπξν. (–) 

4. Απνθαηάζηαζε, 
δηαηήξεζε θαη 
ελίζρπζε ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ πνπ 
εμαξηψληαη απφ ηελ 
γεσξγία θαη ηε 

18. Ώπμεκέλν πνζνζηφ  θπζηθψλ 
εθηάζεσλ θαη δαζψλ   πνπ ηπγράλνπλ 

πξνζηαζίαο (▲) 

19. Όπαξμε παξαδνζηαθψλ θπιψλ 
(βννεηδή ηεο ληφπηαο θπιήο πνπ   

35. Με ζεζκνζέηεζε πεξηνρψλ πςειήο 

θπζηθήο αμίαο (▲) 

36. Ώξηζκφο θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ κε 
ειιηπείο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο  

22. Δ πξνψζεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ 

Τςειήο Φπζηθήο Ώμίαο. (▲) 

23. Δ δπλαηφηεηα ζπλδπαζκέλεο 
εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ηνπ πξψηνπ 

18. Καζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ησλ 
Αηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ ησλ πεξηνρψλ 

Νatura (–) 

19. Καζπζηέξεζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
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δαζνθνκία κπνξνχλ λα ηχρνπλ πξνζηαζίαο (–) 

20. ε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ΥΓΒ  
αζθείηαη  γεσξγία  ρακειήο έληαζεο, 
ελψ ζε πεξηνρέο φπνπ έρνπλ 
δηαηεξεζεί παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο 
(θπιινβφια, ακπέιηα), εληζρχεηαη ε 
δηακφξθσζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ 

(▲) 

21. Γηα ηνπο  Σφπνπο  Κνηλνηηθήο 
εκαζίαο (ΣΚ), έρνπλ γίλεη 
δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα γηα ηνπο 
νηθνηφπνπο θαη είδε, εθηφο απφ ηε 
πεξηνρή ησλ Ώιπθψλ Λάξλαθαο. Μέζσ 
ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ξπζκίδεηαη 
ε άζθεζε ηεο γεσξγίαο –θηελνηξνθίαο 
ζηηο πεξηνρέο απηέο. Έρνπλ θεξπρζεί 
επίζεο Γψλεο Βηδηθήο Πξνζηαζίαο 
(ΓΒΠ) γηα ηα Πηελά. πλνιηθά 62 
πεξηνρέο πνπ είλαη ΣΚ θαη ΓΒΠ έρνπλ 
πεξηιεθζεί ζην Βπξσπατθφ Αίθηπν 

NATURA 2000 (▲) 

22. Καζνξηζκφο θαη παξαθνινχζεζε 
ησλ επαίζζεησλ απφ ηελ 
ληηξνξχπαλζε πεξηνρψλ θαη εθαξκνγή 
πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ κε ζηφρν ηελ 
βειηίσζε ησλ ππνγείσλ πδξνθνξέσλ 

ζηηο πεξηνρέο απηέο. (▲) 

23. ΐαζκηαία αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 
γεσξγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θηιηθέο 
πξνο ην πεξηβάιινλ γεσξγηθέο 

πξαθηηθέο. (▲) 

ιπκάησλ (–) 

37. Τςειή θαηαλάισζε ππφγεησλ 
πδαηηθψλ πφξσλ πνπ νδεγνχλ ζε 

ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο. (▲) 

38. Βγθαηάιεηςε γεσξγηθήο γεο ζηηο 
νξεηλέο πεξηνρέο θαη εηδηθφηεξα 
εγθαηάιεηςε κεγάισλ εθηάζεσλ 

ακπειψλσλ (–) 

 

(πξαζίληζκα)  θαη δεχηεξνπ 

(αγξνπεξηβαιινληηθά) ππιψλα (–) 

24. Δ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ 
επελδπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε 
ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πδάησλ (▲) 

25. Δ δηελέξγεηα ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ 
απφ θηελνηξνθηθέο κνλάδεο γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ  επεμεξγαζίαο 

πδάησλ (–) 

26. Δ εθαξκνγή ζηνρεπκέλσλ 
αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο (▲) 

 

πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο Ώμίαο (▲) 

20. Πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εθηάζεσλ 
παξαδνζηαθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη κείσζε 
ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαδνζηαθψλ δσηθψλ 

θπιψλ (–) 

21. Έληαζε ησλ θαηλνκέλσλ ιεηςπδξίαο 

ιφγσ θιηκαηηθήο αιιαγήο (–) 

22. Δ κε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

βνζθνθφξησζε (–) 

23. Δ ζπλέρηζε ηεο εγθαηάιεηςεο 
γεσξγηθήο γεο θαη ε κε απαγφξεπζε ησλ 

γεσηξήζεσλ (–) 

24. Πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 
ζπκκεηνρή ζε αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα. 

(▼) 

5. Πξνψζεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ησλ 
πφξσλ θαη ζηήξημε 
ηεο κεηαζηξνθήο 

24. Σελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή 
πεξίνδν εγθαηαζηάζεθαλ βειηησκέλα 
ζπζηήκαηα άξδεπζεο ζε πιείζηεο 
θαιιηέξγεηεο  πςειψλ  αξδεπηηθψλ  

39. Πεξηνξηζκέλε ρξήζε νινθιεξσκέλσλ 
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
πδάησλ πρ ηελζηνκέηξσλ, κεηεσξνινγηθψλ 

27. Ώμηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΒ θαη 
ηεο πηνζέηεζεο ζχγρξνλσλ ηερληθψλ 
άξδεπζεο 

25. Καζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ 
ζπλφινπ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ 
πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηα δηαρεηξηζηηθά 
ζρέδηα ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο 
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πξνο µηα νηθνλνκία  
ρακειψλ  εθπνκπψλ  
δηνμεηδίνπ  ηνπ  
άλζξαθα µε  
αλζεθηηθφηεηα  ζηελ 
αιιαγή  ηνπ  θιίκαηνο 

αλαγθψλ 

25. Έρνπλ δηακνξθσζεί ππνδνκέο 
πνπ εληζρχνπλ ηηο δπλαηφηεηεο 
αμηνπνίεζεο πδάησλ απφ ζηαζκνχο 
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ  γηα 

αξδεπηηθνχο ζθνπνχο. (▲) 

26. Σν πνιχ ςειφ ελεξγεηαθφ θφζηνο 
ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο δπλαηφηεηεο 
ρξήζεο ΏΠΒ θξίλεηαη σο έλαο 
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ψζεζεο ησλ 
γεσξγψλ θαη κεηαπνηεηψλ ζηελ 
επηδίσμε γηα ηελ κέγηζηε δπλαηή 
απνδνηηθφηεηα ηεο ελεξγεηαθήο 

ρξήζεο (▼) 

27. Κιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επλννχλ 

ηελ ρξήζε ΏΠΒ (▼) 

28. Όπαξμε κεγάινπ κεγέζνπο 
θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ ρσξνηαμηθά 
ζπγθεληξσκέλσλ, θαζψο επίζεο θαη 
χπαξμε πεξηνρψλ κε ςειή 
ζπγθέληξσζε ζεξκνθεπίσλ πνπ 
επλννχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ (–) 

29. Ο νηθνινγηθφο ραξαθηήξαο ηεο 
δαζνθνκίαο ζηελ Κχπξν θαη ε 
ζηαζεξά απμαλφκελε δαζνθαιπκκέλε 
έθηαζε επλνεί έζησ νξηαθά ηελ αχμεζε 
ηνπ πνζνζηνχ δέζκεπζεο δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα (–) 

30. Δ εμεηδίθεπζε ηεο Κππξηαθήο 
γεσξγίαο ζε δηαθνξνπνηεκέλα 
γεσξγηθά πξντφληα κηθξήο θαηά βάζε 
θιίκαθαο παξαγσγήο επλνεί ηελ 
πξνψζεζε  θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ 

ζηαζκψλ. 

40. Πνιχ πεξηνξηζκέλε ρξήζε θιεηζηψλ 
ζπζηεκάησλ πδξνπνλίαο ζε 
ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο 

41. Πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ΏΠΒ 

42. Πεξηνξηζκέλε ρξήζε ειηαθήο / αηνιηθήο 
ελέξγεηαο ζηελ άληιεζε ππνγείσλ λεξψλ 
γηα άξδεπζε ιφγσ ηνπ κεγάινπ βάζνπο 
άληιεζεο 

43. Ώπνπζία νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο θαη αλαθχθισζεο ησλ 
γεσξγηθψλ απνβιήησλ 

44. Ώχμεζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζηε 
γεσξγία θαη ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ 

45. πρλέο ππξθαγηέο πεξηνξίδνπλ ηηο 
δπλαηφηεηεο αχμεζεο ηνπ ξπζκνχ 
δέζκεπζεο  

 

28. Δ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ε 
ελίζρπζε ηεο έξεπλαο  ζε ζέκαηα 
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

29. Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ ειεθηξηθνχ 
δηθηχνπ θαη ε αλαγθαηφηεηα πηνζέηεζεο 
κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 
ηξαηεγηθήο Βπξψπε 2020 

30. Κιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ 
ρξήζε ΏΠΒ 

31. Δ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ 
εθζπγρξνληζκνχ ησλ γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ Κχπξν κέζα απφ 
ηελ εθαξκνγή ησλ ΠΏΏ 2004-2013 
επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε ζηφρεπζε ησλ 
επελδπηηθψλ κέηξσλ 

32. Δ εγθαηάιεηςε εθηάζεσλ γηα γεσξγηθή 
ρξήζε επηηξέπεη ηελ δάζσζε γεσξγηθψλ 
γαηψλ 

 

νδεγίαο γηα ηα χδαηα (απαγφξεπζε 
γεσηξήζεσλ, ρακειή ηηκνιφγεζε χδαηνο)  

26. Ώπνπζία επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο 
γηα  ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο λεξνχ ζηε 
γεσξγία 

27. Ώπνπζία επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο 
γηα  ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο 
ζηε γεσξγία θαη ηε κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ   

28. Ώπνπζία επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο 
γηα  ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο 
ΏΠΒ, ππνπξντφλησλ απνβιήησλ 
ππνιεηκκάησλ θαη ινηπψλ πξψησλ πιψλ 
εθηφο ηξνθίκσλ γηα ζθνπνχο βηνηθνλνκίαο 

29. Πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηε 
ζπκκεηνρή ζε αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα 

30. Πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 
ζπκκεηνρή ζε αγξν-δαζηθά κέηξα 

31. Ώχμεζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ σο 
απνηέιεζκα ηε θιηκαηηθήο αιιαγήο 
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ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ  ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ (S) ΑΓΤΝΑΜΗΔ (W) ΔΤΚΑΗΡΗΔ (O) ΚΗΝΓΤΝΟΗ (T)  

ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα (▲) 

6. Πξνψζεζε ηεο 
θνηλσληθήο έληαμεο, 
ηεο κείσζεο ηεο 
θηψρεηαο θαη ηεο 
νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο ζηηο 
αγξνηηθέο πεξηνρέο 

31. Δ δπλαηφηεηα πνιπαπαζρφιεζεο 
ζηελ χπαηζξν  κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 
σο επαγγεικαηηθή δηέμνδνο  ζηνλ 
δηνγθνχκελν αξηζκφ λέσλ αλέξγσλ 

(▲) 

32. Δ δεκηνπξγία αγξνηνπξηζηηθψλ 
ππνδνκψλ θαη ην ειθπζηηθφ θπζηθφ θαη 
αλζξσπνγελέο αγξνηηθφ πεξηβάιινλ  
γηα ελίζρπζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ (–) 

33. Σα παξαδνζηαθά πξντφληα θαη 
ηέρλεο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 
ζηνηρεία δεκηνπξγίαο λέσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ χπαηζξν (–) 

34. Δ ελεξγνπνίεζε ηεο πξνζέγγηζεο 
LEADER θαη ε ζεκαληηθή εκπεηξία 

πνπ απνθηήζεθε (–) 

35. Δ αλάζρεζε ηεο αζηπθηιίαο θαη ε 

παξακνλή λέσλ ζηελ χπαηζξν (–) 

36. Κάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ απφ επξπδσληθά 

δίθηπα (–) 

 

46. αδπλακία αμηνπνίεζεο ησλ ππνδνκψλ 
θαη αλάδεημεο ησλ πφξσλ ηεο ππαίζξνπ 
γηα ηελ παξνρή νινθιεξσκέλνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (–) 

47. ζνβαξή αδπλακία πξνζέιθπζεο 
ηνπξηζηψλ ζηελ χπαηζξν, κε απνηέιεζκα 
ην πεξηνξηζκφ ηεο κέζεο εηήζηα 
πιεξφηεηα ησλ θιηλψλ ζην 22% (2012), 
δηακνξθψλνληαο  ηελ πιεξφηεηα ησλ 
αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζην 0,34 
ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο πιεξφηεηαο ησλ 
μελνδνρεηαθψλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο. Σν 
γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηδηαίηεξα 
πξνβιεκαηηθή  ηελ βησζηκφηεηα ησλ 
αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, ηδηαίηεξα 
κάιηζηα αλ ιεθζεί ππφςε ην ςειφ 
επελδπηηθφ θφζηνο γηα ηελ δεκηνπξγία 

απηψλ ησλ ππνδνκψλ. (–) 

48. ζεκαληηθή πζηέξεζε ησλ αγξνηηθψλ 
πεξηνρψλ ζε ζέκαηα δηαηήξεζεο θαη 
πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ σο 
ζηνηρείν δηακφξθσζεο «ηαπηφηεηαο» 
πξννξηζκνχ, φπσο  επηβεβαηψλεηαη απφ 
ηελ πιένλ πξφζθαηε έξεπλα ηθαλνπνίεζεο 

πεξηεγεηψλ (ΚΟΣ 2010). (–) 

49. Πιεζπζκηαθή απνςίισζε, γεξαζκέλε 
πιεζπζκηαθή ζχλζεζε θαη πεξηνξηζκέλεο 
δπλαηφηεηεο γηα επηρεηξεκαηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ζε νξεηλέο πεξηνρέο. (–) 

50. Ώλεπαξθέο νδηθφ δίθηπν ζε αξθεηέο 
θνηλφηεηεο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ κε 
απνηέιεζκα ηελ πιεζπζκηαθή 
απνςίισζε, ηελ  εγθαηάιεηςε κεγάισλ 
γεσξγηθψλ εθηάζεσλ θαη ηελ ππνβάζκηζε 

33. Δ  θαηάξξεπζε ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα αλαδεηθλχεη ηελ 
αλάγθε ελίζρπζεο άιισλ ηνκέσλ θαη 
θιάδσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε γεσξγία, ε 
κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ε 
ελέξγεηα  ραξαθηεξίδνληαη σο νη πιένλ 

ζεκαληηθνί . (–) 

34. Έληνλε θηλεηνπνίεζε θνξέσλ ζε 
ζέκαηα γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ θαη 
πξνβνιή ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ κέζα 
απφ ηα κελνχ ησλ θέληξσλ εζηίαζεο θαη 

ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. (–) 

35. νη ηδαληθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 
θαζψο θαη ην πεξηβαιινληηθφ θαη 
πνιηηηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ππαίζξνπ 
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε ηεο 
δηακφξθσζεο κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο γηα 
ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ θππξηαθνχ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. (–) 

36. Δ έκθαζε πνπ απνδίδνπλ νη 
θαλνληζκνί ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 
2014 -2020 ζηελ Οινθιεξσκέλε Υσξηθή 

Ώλάπηπμε. (–) 

37. Δ  αχμεζε ησλ δηαζέζηκσλ 
ειεθηξνληθά ππεξεζηψλ πξνο πνιίηεο θαη 
επηρεηξήζεηο θαη ε αλαγθαηφηεηα 
πηνζέηεζεο απφ ηελ Κχπξν ησλ 
ζπζηάζεσλ γηα ηελ εκβιεκαηηθή 

πξσηνβνπιία Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην (–) 

 

32. Μείσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο 
ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο 
έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ 

πξννξηζκνχο ρακεινχ θφζηνπο (▲) 

33. Δ κεγάιε εμάξηεζε ηνπ θππξηαθνχ 
ηνπξηζκνχ απφ ηνπο δηεζλείο TOUR 
OPERATOR 

34. H κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο 
ησλ Κππξίσλ πνπ απνηεινχλ κέρξη 
ζήκεξα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ πειαηψλ 

ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ (–) 

35. Δ απνπζία δεκηνπξγίαο θαη πξνψζεζε 
ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ «δηαθξηηνχ 

αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο» (–) 

36. Δ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ΟΣΑ ίζσο 
πεξηνξίζεη ηνλ ξφιν ησλ ΟΣΑ θαη ηελ 
πινπνίεζε ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο 
αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο 

Leader. (–) 

37. Δ δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηεο 
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο παξακέλεη 
ζηξαηεγηθά απξνζδηφξηζηε γηα πεξηνρέο 
ηεο ππαίζξνπ νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη 
σο νξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο απφ ηα 
αζηηθά θέληξα 

38. Δ ηάζε θπγήο θαη ε έιιεηςε επθαηξηψλ 
ζε νξηζκέλεο  απνκαθξπζκέλεο νξεηλέο 
πεξηνρέο ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ εληφο 
ησλ πξνζερψλ εηψλ ζε πιήξε 
εγθαηάιεηςε ησλ πεξηνρψλ , κε ηελ ηάζε 
λα είλαη ήδε ζρεδφλ κε αλαζηξέςηκε ζε 
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ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ  ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ (S) ΑΓΤΝΑΜΗΔ (W) ΔΤΚΑΗΡΗΔ (O) ΚΗΝΓΤΝΟΗ (T)  

ηνπ νξεηλνχ θαη εκηνξεηλνχ αγξνηηθνχ 

ηνπίνπ. (–) 

51. Τζηέξεζε παξαηεξείηαη  ζηνπο ηνκείο 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηδηαίηεξα 
ζηηο νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο  πεξηνρέο, 
φπσο επίζεο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο ρξήζεο 

ησλ ΣΠΒ γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο. (–) 

νξηζκέλεο θνηλφηεηεο 

39. Δ εγθαηάιεηςε αγξνηηθψλ θαη νξεηλψλ 
πεξηνρψλ ζηεξεί ηελ χπαηζξν ηνπο 
αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, πνπ 
είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ζπλερή θξνληίδα 
θαη αεηθφξν αλάπηπμε 

40. Δ αδπλακία αμηνπνίεζεο ησλ 
εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 
(e-government) απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ 
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ιφγσ ςεθηαθνχ 

αλαιθαβεηηζκνχ (–) 
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22..  ΠΠΔΔΡΡΗΗΓΓΡΡΑΑΦΦΖΖ  ΣΣΟΟΤΤ  ΤΤΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟ  ΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖΝΝ  ΑΑΠΠΑΑΝΝΣΣΖΖΖΖ  ΣΣΩΩΝΝ  

ΚΚΟΟΗΗΝΝΩΩΝΝ  ΔΔΡΡΩΩΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΩΩΝΝ  ΑΑΞΞΗΗΟΟΛΛΟΟΓΓΖΖΖΖ  ΑΑΝΝΑΑ  ΠΠΔΔΡΡΗΗΟΟΥΥΖΖ  

ΔΔΣΣΗΗΑΑΖΖ  ΣΣΟΟΤΤ  ΠΠΑΑΑΑ  22001144  ––  22002200    

ην θεθάιαην απηφ εμεηάδεηαη ε Λνγηθή ηεο Παξέκβαζεο αλά Πεξηνρή Βζηίαζεο θαη επηπιένλ 

επηρεηξείηαη λα ζπγθεληξσζνχλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία φζν αθνξά ηα θξηηήξηα θξίζεο θαη 

ηνπο δείθηεο, έηζη ψζηε λα δχλαηαη λα απαληεζνχλ θαηά ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα φια ηα θνηλά 

εξσηήκαηα αμηνιφγεζεο. Πέξα απφ ηα Μεηξά πνπ έρνπλ πξσηαξρηθή θαη δεπηεξεχνπζα 

ζπλεηζθνξά, παξαηίζεληαη επηπιένλ ηα αληίζηνηρα θαζεζηψηα θαη δξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

ζηηο Πεξηνρέο Βζηίαζεο, επηπιένλ ιακβάλεηαη ππφςε ε 3
ε
 Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΏΏ 2014 – 

2020 (ε νπνία είλαη ε ηειεπηαία ελ ηζρχ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα απνηειέζεη ηε 

βάζε γηα ηε ζχληαμε ηεο Βηήζηα Έθζεζεο Τινπνίεζεο 2019 (AIR 2019). Σα Κξηηήξηα Κξίζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ζηελ Βηήζηα Έθζεζε (AIR 2017) επαλεμεηάδνληαη σο πξνο ηελ 

πιεξφηεηα ζχλδεζήο ηνπο κε ηα αληίζηνηρα θνηλά εξσηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη ηνπο δείθηεο 

απνηειέζκαηνο. Πξνρσξψληαο πέξα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα θξίζεο, εάλ ε ζχλδεζή ηνπο κε 

ηα θνηλά εξσηήκαηα ή ηνπο δείθηεο θξηζεί κε επαξθήο, δηαηππψλνληαη πξφζζεηα θξηηήξηα 

θξίζεο θαη δίλνληαη νη επηπξφζζεηνη δείθηεο απνηειέζκαηνο, κε ηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη 

απηά.  

Βπηπιένλ ηφζν γηα ηνπο θνηλνχο δείθηεο απνηειέζκαηνο φζν θαη γηα ηνπο πξφζζεηνπο πνπ 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα απαληεζνχλ κε επάξθεηα ηα θνηλά εξσηήκαηα, 

επηρεηξείηαη λα πξνζεγγηζηνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία κε ηα νπνία ζα 

πξνζδηνξίζνπλ κε ζαθήλεηα θαη εγθπξφηεηα, έλα αθξηβέο απνηέιεζκα κέηξεζεο ηνπ θάζε 

δείθηε. Ώληίζηνηρα δίλνληαη θαη νη πεγέο ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη νη ηπρφλ ηδηαηηεξφηεηεο 

πνπ αλαθχπηνπλ απφ δείθηε ζε δείθηε. 

Σέινο, επηρεηξείηαη λα πξνζεγγηζηνχλ νη δείθηεο επηπηψζεσλ πνπ επεξεάδνπλ θαη ζπκβάινπλ 

ζε θάζε Πεξηνρή Βζηίαζεο θαη επηπιένλ λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα 

ζηνηρεία κε ηα νπνία ζα δνζεί κε ζαθήλεηα θαη εγθπξφηεηα, έλα αθξηβέο απνηέιεζκα κέηξεζεο 

ηνπ θάζε δείθηε επηπηψζεσλ θαζψο θαη ηηο πεγέο εηζξνήο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.  

Ώθνινπζεί ε παξνπζίαζε αλά Πεξηνρή Βζηίαζε θαη Κνηλφ Βξψηεκα Ώμηνιφγεζεο.  
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 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ (Γ – Σειηθή Έθζεζε Δλδηάκεζεο Αμηνιφγεζεο) 

 

ΛΚΝ ΏΝΏΛΤΕ ΒΠΒ – Ώ.Μ. ΦΕΛΏΓΡΟΣΕΚΔ ΤΜΐΟΤΛΒΤΣΕΚΔ ΛΣΑ  36 

2.1. 1Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 1Α) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΏΏ έρνπλ ζηεξίμεη ηελ θαηλνηνκία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο βάζεο γλψζεσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο; 

 

1. Μέηξα/ Καζεζηψηα/ Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 
ζπλεηζθνξά 

M01 - Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο 

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  
δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή 
γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 

 
M16 – πλεξγαζία 

 M16.1 - ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ηεο ΒΚ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο γεσξγίαο 

 M16.2 - ζηήξημε γηα πηινηηθά έξγα θαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, πξαθηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ (Σα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο 
πξέπεη λα πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζία ησλ παξαγφλησλ ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα) 

 M16.4 - ζηήξημε γηα νξηδφληηα θαη θάζεηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θνξέσλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε κηθξψλ 
εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ θαη ζηήξημε γηα δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο ζε ηνπηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε κηθξψλ 
εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ 

Αεπηεξεχνπζα 
ζπλεηζθνξά 

M04 – Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ  

 4.1 – Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 
Αξάζε 1 - Καηεγνξία Ώ 
Αξάζε 2 - Καηεγνξία ΐ 

 
M06 - Αλάπηπμε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ 

 6.1 – Βλίζρπζε Πξψηεο Βγθαηάζηαζεο Νέσλ Γεσξγψλ 
 
M19 - ηήξημε γηα ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ ηνπ LEADER κε ηα αθφινπζα ππνκέηξα : 

 19.1 «Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζηήξημε»  

 19.2 «ηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ΣΏΠΣνΚ».  

 19.3 «Πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαζίαο ηεο νκάδαο ηνπηθήο δξάζεο»  
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2. Έιεγρνο ζχλδεζεο: Κνηλνχ Δξσηήκαηνο – Κξηηεξίσλ Κξίζεο – Γεηθηψλ 

 Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 
χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

ΐαζηθά 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

1) Σα έξγα ηνπ ΠΏΏ είλαη 
θαηλνηφκα θαη βαζίδνληαη ζηελ 
αλάπηπμε γλψζεσλ 
 
2) Βπηρεηξεζηαθέο νκάδεο πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ  
 
3) Πνηθηιία εηαίξσλ πνπ 
εκπιέθνληαη ζε επηρεηξεζηαθέο 
ΒΚ νκάδεο 
  
4) Οη επηρεηξεζηαθέο νκάδεο ΒΚ 
έρνπλ πινπνηήζεη θαη δηαδψζεη 
θαηλνηφκεο δξάζεηο 

1: Πνζνζηφ δαπαλψλ δπλάκεη ησλ άξζξσλ14, 15 θαη 35 ηνπ θαλνληζκνχ(ΒΒ) αξηζ. 
1305/2013 φζνλ αθνξά ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ην ΠΏΏ  
 
Βπηπιένλ Κνηλνί Αείθηεο βνεζεηηθνί ζηελ απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο  
Γείθηεο εθξνψλ 

O1 - Οιηθή δεκφζηα δαπάλε 
Ο11 - Ώξηζκφο εκεξψλ παξερφκελεο θαηάξηηζεο 
Ο12 - Ώξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο 
Ο16.α – Ώξηζκφο νκάδσλ ΒΚ ζηηο νπνίεο παξέρεηαη ηήξημε 
Ο16.β – αξηζκφο πξάμεσλ ΒΚ ζηηο νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε θαη  
Ο16.γ – αξηζκφο θαη ηχπνο εηαίξσλ ζε νκάδεο ΒΚ 
Ο17 Ώξηζκφο πξάμεσλ ζπλεξγαζίαο ζηηο νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε (εθηφο ησλ ΒΚ) 
 
Γείθηεο Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

Π24. Γεσξγηθή θαηάξηηζε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο 

Τπάξρεη άκεζε 
ζχλδεζε ηνπ θνηλνχ 
εξσηήκαηνο – ησλ 
θξηηεξίσλ θξίζεο, νη 
δείθηεο δελ επαξθνχλ 
γηα λα απαληεζεί ην 
θνηλφ εξψηεκα, ζα 
ρξεηαζηνχλ πξφζζεηνη 
δείθηεο  

Πξφζζεηα 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

 1) Ώξηζκφο θαη είδε εηαίξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζρέδηα ζπλεξγαζίαο 
 
2) Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη θαη δηαδίδνληαη απφ 
επηρεηξεζηαθέο ΒΚ νκάδεο 

Τπάξρεη άκεζε 
ζχλδεζε ηνπ θνηλνχ 
εξσηήκαηνο – ησλ 
θξηηεξίσλ θξίζεο θαη 
ησλ δεηθηψλ  

 

3. Απαηηήζεηο ζε ζηνηρεία & Πεγέο δεδνκέλσλ 

 Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Κνηλνί Αείθηεο 
Ώπνηειέζκαηνο 

1: Πνζνζηφ δαπαλψλ 
δπλάκεη ησλ άξζξσλ 14, 15 
θαη 35 ηνπ θαλνληζκνχ(ΒΒ) 
αξηζ. 1305/2013 φζνλ αθνξά 
ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ην 
ΠΏΏ 

Αξηζκεηήο 

Ώθνξά ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
νινθιεξσκέλεο ελέξγεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθαξκνγή 
ησλ Μέηξσλ 01 & 16.  
  
Παξαλνκαζηήο 

πλνιηθέο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ ΠΏΏ, πνπ αθνξνχλ 
ηε πεξίνδν αλαθνξάο 
 

 
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ θαη 
δξάζεσλ απφ ηελ αίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο 
(νινθιεξσκέλα έξγα, πξάμεηο) 
 
 

Πξφζζεηνη 
Αείθηεο 

Ώπνηειέζκαηνο 

1) Ώξηζκφο θαη είδε εηαίξσλ 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζρέδηα 
ζπλεξγαζίαο 

Ώθνξά ηα ζρεηηθά έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ 
Μ.16 θαη κεηξηέηαη απφ ην δείθηε: Ο17 «Ώξηζκφο πξάμεσλ 
ζπλεξγαζίαο ζηηο νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε (εθηφο ησλ ΒΚ)» 
 

Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ θαη 
δξάζεσλ απφ ηελ αίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο 
(νινθιεξσκέλα έξγα, πξάμεηο) 
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 Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

2) Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ 
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ πνπ 
εθαξκφδνληαη θαη δηαδίδνληαη 
απφ επηρεηξεζηαθέο ΒΚ 
νκάδεο 
 

Ώθνξά ηα ζρεηηθά έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ 
Μ.16 θαη κεηξηέηαη απφ ην δείθηε: Ο16.β – «αξηζκφο πξάμεσλ ΒΚ 
ζηηο νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε» 

Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ θαη 
δξάζεσλ απφ ηελ αίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο 
(νινθιεξσκέλα έξγα, πξάμεηο) 
 

Αείθηεο 

Βπηπηψζεσλ 

Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθνί δείθηεο 
επηπηώζεσλ 
 

  

2.2. 2Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 1Β) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΏΏ έρνπλ ζηεξίμεη ηελ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ηεο γεσξγίαο, ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ, ηεο δαζνθνκίαο θαη ηεο 

έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, κεηαμχ άιισλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο βειηίσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη απνδνηηθφηεηαο; 

 

1. Μέηξα/ Τπν-κέηξα/ Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 
ζπλεηζθνξά 

 
M16 – πλεξγαζία 

 M16.1 - ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ηεο ΒΚ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο γεσξγίαο 

 M16.2 - ζηήξημε γηα πηινηηθά έξγα θαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, πξαθηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ (Σα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο 
πξέπεη λα πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζία ησλ παξαγφλησλ ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα) 

 M16.4 - ζηήξημε γηα νξηδφληηα θαη θάζεηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θνξέσλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε κηθξψλ 
εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ θαη ζηήξημε γηα δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο ζε ηνπηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε κηθξψλ 
εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ 

Αεπηεξεχνπζα 
ζπλεηζθνξά 

M01 - Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο 

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  
δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή 
γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 
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2. Έιεγρνο ζχλδεζεο: Κνηλνχ Δξσηήκαηνο – Κξηηεξίσλ Κξίζεο – Γεηθηψλ 

 Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 
χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

ΐαζηθά 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

1) Έρεη θαζηεξσζεί 
καθξνπξφζεζκε ζπλεξγαζία 
κεηαμχ νληνηήησλ ζηνπο ηνκείο 
ηεο γεσξγίαο, ηεο παξαγσγήο 
ηξνθίκσλ θαη ηεο δαζνθνκίαο θαη 
ηδξπκάησλ έξεπλαο θαη 
θαηλνηνκίαο 
 
2) Έρνπλ πινπνηεζεί 
δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαζίαο 
κεηαμχ ησλ ηνκέσλ ηεο γεσξγίαο, 
ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ θαη ηεο 
δαζνθνκίαο θαη ηεο έξεπλαο θαη 
θαηλνηνκίαο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο 
βειηίσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο θαη απνδνηηθφηεηαο 

2: πλνιηθφο αξηζκφο πξάμεσλ ζπλεξγαζίαο πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε ζην πιαίζην ηνπ 
κέηξνπ ζπλεξγαζίαο(άξζξν35 ηνπ θαλνληζκνχ(ΒΒ) αξηζ. 1305/2013) (νκάδεο, δίθηπα/ 
ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί(clusters), πηινηηθά έξγα) 
 
Βπηπιένλ Κνηλνί Αείθηεο βνεζεηηθνί ζηελ απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο  
Γείθηεο εθξνψλ 

O1 - Οιηθή δεκφζηα δαπάλε 
Ο9 «Ώξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπζηήκαηα ζηα νπνία παξέρεηαη 
ζηήξημε» (ππνκέηξν 16.4) 
Ο16.α – Ώξηζκφο νκάδσλ ΒΚ ζηηο νπνίεο παξέρεηαη ηήξημε 
Ο16.β – αξηζκφο πξάμεσλ ΒΚ ζηηο νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε θαη  
Ο16.γ – αξηζκφο θαη ηχπνο εηαίξσλ ζε νκάδεο ΒΚ 
Ο17 Ώξηζκφο πξάμεσλ ζπλεξγαζίαο ζηηο νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε (εθηφο ησλ ΒΚ) 
 
Γείθηεο Κνηλνχ Πιαηζίνπ 
- 

Τπάξρεη άκεζε 
ζχλδεζε ηνπ θνηλνχ 
εξσηήκαηνο – ησλ 
θξηηεξίσλ θξίζεο, νη 
δείθηεο δελ επαξθνχλ 
γηα λα απαληεζεί ην 
θνηλφ εξψηεκα, ζα 
ρξεηαζηνχλ πξφζζεηνη 
δείθηεο  

Πξφζζεηα 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

 1) Ώξηζκφο θαη είδε εηαίξσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε έξγα ζπλεξγαζίαο 
 
2) Βπηρεηξεζηαθέο νκάδεο πνπ ζπλερίδνπλ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κεηά ηελ δηαθνπή ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο 
 

Τπάξρεη άκεζε 
ζχλδεζε ηνπ θνηλνχ 
εξσηήκαηνο – ησλ 
θξηηεξίσλ θξίζεο θαη 
ησλ δεηθηψλ  

 

 

3. Απαηηήζεηο ζε ζηνηρεία & Πεγέο δεδνκέλσλ 

 Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Κνηλνί Αείθηεο 
Ώπνηειέζκαηνο 

2: πλνιηθφο αξηζκφο 
πξάμεσλ ζπλεξγαζίαο πνπ 
ιακβάλνπλ ζηήξημε ζην 
πιαίζην ηνπ κέηξνπ 
ζπλεξγαζίαο(άξζξν35 ηνπ 
θαλνληζκνχ(ΒΒ) αξηζ. 
1305/2013) (νκάδεο, δίθηπα/ 
ζπλεξγαηηθνί 
ζρεκαηηζκνί(clusters), 
πηινηηθά έξγα) 

 

Ώθνξά ηα ζρεηηθά έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ 
Μ.16 θαη κεηξηέηαη απφ ην δείθηε: Ο17 «Ώξηζκφο πξάμεσλ 
ζπλεξγαζίαο ζηηο νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε (εθηφο ησλ ΒΚ)», 
άιια είδε ζπλεξγαζηψλ αθνξνχλ νκάδεο, δίθηπα/ ζπλεξγαηηθνί 
ζρεκαηηζκνί (clusters), πηινηηθά έξγα 
 

 
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ θαη 
δξάζεσλ απφ ηελ αίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο 
(νινθιεξσκέλα έξγα, πξάμεηο) 
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 Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Πξφζζεηνη 
Αείθηεο 

Ώπνηειέζκαηνο 

1) Ώξηζκφο θαη είδε 
ζπλεηαίξσλ πνπ εκπιέθνληαη 
ζε έξγα ζπλεξγαζίαο 

Ώθνξά ηα ζρεηηθά έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ 
Μ.16 θαη κεηξηέηαη απφ ην δείθηε: Ο16.γ – αξηζκφο θαη ηχπνο 
εηαίξσλ ζε νκάδεο ΒΚ 
 

Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ θαη 
δξάζεσλ απφ ηελ αίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο 
(νινθιεξσκέλα έξγα, πξάμεηο) 
 

2) Βπηρεηξεζηαθέο νκάδεο πνπ 
ζπλερίδνπλ ηελ ζπλεξγαζία 
ηνπο κεηά ηελ δηαθνπή ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο 

Ώθνξά ηα ζρεηηθά έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ 
Μ.16 θαη κεηξηέηαη απφ ην δείθηε: Ο16.α – Ώξηζκφο νκάδσλ ΒΚ 
ζηηο νπνίεο παξέρεηαη ηήξημε 

Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ θαη 
δξάζεσλ απφ ηελ αίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο 
(νινθιεξσκέλα έξγα, πξάμεηο) 
Έξεπλα πεδίνπ ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο Βθ 
ησλ Τζηέξσλ Ώμηνιφγεζεο   
 

3) Ώξηζκφο πλεξγαζηψλ ζην 
πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 16.5 

Ώθνξά ηα ζρεηηθά έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ 
ππνκέηξνπ 16.5 θαη κεηξηέηαη απφ ην δείθηε: Ο17 «Ώξηζκφο 
πξάμεσλ ζπλεξγαζίαο ζηηο νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε (εθηφο ησλ 
ΒΚ)» 
 

Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ θαη 
δξάζεσλ απφ ηελ αίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο 
(νινθιεξσκέλα έξγα, πξάμεηο) 
 

Αείθηεο 

Βπηπηψζεσλ 

Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθνί δείθηεο 
επηπηώζεσλ 

 
 

 

 

2.3. 3Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 1Γ) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΏΏ έρνπλ ζηεξίμεη ηε δηά βίνπ κάζεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο; 

 

1. Μέηξα/ Καζεζηψηα / Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 
ζπλεηζθνξά 

M01 - Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο 

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  
δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 

 Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή 
γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 
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Αεπηεξεχνπζα 
ζπλεηζθνξά 

 

 

 

2. Έιεγρνο ζχλδεζεο: Κνηλνχ Δξσηήκαηνο – Κξηηεξίσλ Κξίζεο – Γεηθηψλ 

 Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 
χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

ΐαζηθά 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

Έρεη απμεζεί ν αξηζκφο ηνπ 
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ έρεη 
νινθιεξψζεη πξνγξάκκαηα δηά 
βίνπ κάζεζεο θαη επαγγεικαηηθήο 
θαηάξηηζεο ζηνπο ηνκείο ηεο 
γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο 

3: πλνιηθφο αξηζκφο θαηαξηηζκέλσλ ζπκκεηερφλησλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 1305/2013  
 
Βπηπιένλ Κνηλνί Αείθηεο βνεζεηηθνί ζηελ απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο  
Γείθηεο εθξνψλ 

O1 - Οιηθή δεκφζηα δαπάλε 
Ο11 - Ώξηζκφο εκεξψλ παξερφκελεο θαηάξηηζεο 
Ο12 - Ώξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο 
 
Γείθηεο Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

Π24. Γεσξγηθή θαηάξηηζε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο 

Τπάξρεη άκεζε 
ζχλδεζε ηνπ θνηλνχ 
εξσηήκαηνο – ησλ 
θξηηεξίσλ θξίζεο θαη 
ησλ δεηθηψλ, ηα 
δεδνκέλα ζεσξνχληαη 
επαξθή γηα λα 
απαληεζεί ην θνηλφ 
εξψηεκα 

Πξφζζεηα 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

Γελ ρξεηάδνληαη πξόζζεηα 
θξηηήξηα θξίζεο θαη δείθηεο 

  

 

 

3. Απαηηήζεηο ζε ζηνηρεία & Πεγέο δεδνκέλσλ 

 Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Κνηλνί Αείθηεο 
Ώπνηειέζκαηνο 

3: πλνιηθφο αξηζκφο 
θαηαξηηζκέλσλ 
ζπκκεηερφλησλ δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 14 ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΒΒ) αξηζ. 1305/2013 

Ώθνξά ηνλ αξηζκφ θαηαξηηζκέλσλ ζην πιαίζην ηνπ ππνκέηξνπ 1.1 
– «ζηήξημε γηα δξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο 
πξνζφλησλ» θαη κεηξηέηαη απφ ην δείθηε: Ο12 – «Ώξηζκφο 
ζπκκεηερφλησλ ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο» 

 
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ θαη 
δξάζεσλ απφ ηελ αίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο 
(νινθιεξσκέλα έξγα, πξάμεηο) 
 
 

Πξφζζεηνη 
Αείθηεο 

Ώπνηειέζκαηνο 

   

Αείθηεο 

Βπηπηψζεσλ 

Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθνί δείθηεο 
επηπηώζεσλ 
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2.4. 4Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 2Α) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΏΏ έρνπλ ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο, ζηελ αλαδηάξζξσζε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε, ηδίσο απμάλνληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αγνξά θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο γεσξγίαο;  

 

1. Μέηξα/ Καζεζηψηα/ Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 
ζπλεηζθνξά 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  
δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή 
γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 

M04 – Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ  

 4.1 – Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 
Αξάζε 1 - Καηεγνξία Ώ 
Αξάζε 2 - Καηεγνξία ΐ 

 4.3 – Βπελδχζεηο ζε ππνδνκέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο γεσξγίαο θαη ηεο 
δαζνθνκίαο 

Αξάζε 4.3.1 - Υσξνηαμηθή θαη θηελνηξνθηθή αλάπηπμε 
 
M16 – πλεξγαζία 

 16.1 «ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ηεο ΒΚ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο 
γεσξγίαο» 

 16.2 «ζηήξημε γηα πηινηηθά έξγα θαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, πξαθηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ» 

 16.4 ΐξαρείεο αιπζίδεο θαη ηνπηθέο αγνξέο» 
 

Αεπηεξεχνπζα 
ζπλεηζθνξά 

Απφ ηελ ΠΔ 2Β 

M04 - Βπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (άξζξν 17) 
M06 - Ώλάπηπμε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ (άξζξν 19) 
Απφ ηελ ΠΔ 3A 

M01 - Αξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο (άξζξν 14) 
M03 - πζηήκαηα πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ (άξζξν 16) 
M09 - χζηαζε νκάδσλ θαη νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ (άξζξν 27) 
M14 - Καιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ (άξζξν 33) 
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M16 - πλεξγαζία (άξζξν 35) 
Απφ ηελ ΠΔ 5A 

M04 - Βπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (άξζξν 17) 
Απφ ηελ ΠΔ 5C 

M04 - Βπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (άξζξν 17) 
Απφ ηελ ΠΔ 5D 

M04 - Βπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (άξζξν 17) 

 

 

2. Έιεγρνο ζχλδεζεο: Κνηλνχ Δξσηήκαηνο – Κξηηεξίσλ Κξίζεο – Γεηθηψλ 

 
Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

ΐαζηθά 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

1. Βθκεηαιιεχζεηο πνπ 
εθζπγρξνληζηήθαλ 
Βθκεηαιιεχζεηο πνπ 
αλαδηαξζξψζεθαλ 
 
2. Ώχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 
ηεο εξγαζίαο ζηηο 
ππνζηεξηδφκελεο εθκεηαιιεχζεηο 

Ώ1/4: Πνζνζηφ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε ζην πιαίζην ηνπ ΠΏΏ 
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ή ηνλ εθζπγρξνληζκφ 
 
A2: Ώιιαγή ζηελ αμία γεσξγηθήο παξαγσγήο-(Standard Output) ησλ ππνζηεξηδφκελσλ 
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ/ΒΜΒ (Βηήζηα Μνλάδα εξγαζίαο) 
 
 
Βπηπιένλ Κνηλνί Αείθηεο βνεζεηηθνί ζηελ απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο  
Γείθηεο εθξνψλ 

O1 - Οιηθή δεκφζηα δαπάλε 
O3 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ δξάζεσλ/πξάμεσλ 
O4 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ/ δηθαηνχρσλ 
O11 - Ώξηζκφο παξερφκελσλ εκεξψλ θαηάξηηζεο 
O12 - Ώξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο 
O16 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ νκάδσλ ΒΚ, αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 
ΒΚ θαη αξηζκφο θαη ηχπνο εηαίξσλ ζε νκάδεο ΒΚ 
O17 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαζίαο (εθηφο ησλ ΒΚ) 
Γείθηεο Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

Π5 Πνζνζηφ απαζρφιεζεο (*) 
Π14. Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηε γεσξγία 
Π25. Γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (*) 
Π26. Ώγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα(*) 
Π27. πλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζηε γεσξγία(*) 
 

Τπάξρεη άκεζε 
ζχλδεζε ηνπ θνηλνχ 
εξσηήκαηνο – ησλ 
θξηηεξίσλ θξίζεο – θαη 
ησλ δεηθηψλ, δελ 
επαξθνχλ ηα βαζηθά 
θξηηήξηα θξίζεο γηα λα 
απαληεζεί ην θνηλφ 
εξψηεκα.  

Πξφζζεηα 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

3. ΐειηηψζεθαλ νη νηθνλνκηθέο 
επηδφζεηο ησλ Γεσξγηθψλ 
Βθκεηαιιεχζεσλ 
 
 
4. Ώπμήζεθε ε γεσξγηθή 

Πνζνζηφ ππνζηεξηδφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ αχμεζαλ ην νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο ηνπο. 
 
 
 
Πνζνζηφ ππνζηεξηδφκελσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ άιιαμαλ ηερλννηθνλνκηθφ 
πξνζαλαηνιηζκφ 

Τπάξρεη άκεζε 
ζχλδεζε ηνπ θνηλνχ 
εξσηήκαηνο – ησλ 
θξηηεξίσλ θξίζεο – θαη 
ησλ δεηθηψλ 
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Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

δηαθνξνπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ 

 

 

3. Απαηηήζεηο ζε ζηνηρεία & Πεγέο δεδνκέλσλ 

 
Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Κνηλνί Αείθηεο 
Ώπνηειέζκαηνο 

 Ώ1/4: Πνζνζηφ γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ 
ζηήξημε ζην πιαίζην ηνπ ΠΏΏ γηα 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ 
κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ή 
ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

 πλνιηθφο αξηζκφο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ 
ιακβάλνπλ ζηήξημε γηα επελδχζεηο αλαδηάξζξσζεο ή / θαη 
εθζπγρξνληζκνχ ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 4 (ζπιιέγεηαη 
κέζσ ηνπ ΚΟΏΠ, δείθηεο εθξνψλ O4) 
 
πλνιηθφο αξηζκφο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαηά ην έηνο 
βάζεο γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ΠΏΏ (Κνηλφο 
Αείθηεο Πιαηζίνπ 17)  
 

 
Ώίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο (4.1 & 4.3.1)  
Operational database 
 
 
 
ηαηηζηηθά ζηνηρεία (ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο 
Κχπξνπ, Eurostat) 

 A2: Ώιιαγή ζηελ ηππηθή αμία 
παξαγσγήο-(Standard Output) 
ησλ ππνζηεξηδφκελσλ γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ/ΒΜΒ (Βηήζηα 
Μνλάδα εξγαζίαο), - 
πκπιεξσκαηηθφο δείθηεο 
Απνηειέζκαηνο 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ δείθηε γίλεηαη ηφζν 
γηα ηηο εληζρπζείζεο ΓΒ αιιά θαη γηα ηηο κε εληζρπζείζεο ΓΒ 
(control group), πξηλ θαη κεηά ηελ επέλδπζε   
 
Αξηζκεηήο: Αμία γεσξγηθήο παξαγσγήο (παξαγσγή 

θαιιηεξγεηψλ θαη πξντφλησλ θπηηθήο πξνέιεπζεο, δσηθφ 
θεθάιαην θαη δσηθά πξντφληα = αμία πσιήζεσλ + ηζνδχγην 
απνζεκάησλ + ίδηα θαηαλάισζε) αλά ΓΒ πξηλ απφ ηε ιήςε 
ηεο ζηήξημεο απφ ην ΠΏΏ 2016, 2018 θαη εθ ησλ πζηέξσλ) 
 
Παξαλνκαζηήο: πλνιηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ΓΒ 

εθθξαζκέλν ζε Βηήζηεο Μνλάδεο Βξγαζίαο (ΒΜΒ ηζνδχλακα 
πιήξνπο απαζρφιεζεο) = νηθνγελεηαθή θαη κε ακεηβφκελε 
εξγαζία ΒΜΒ + κηζζσκέλε εξγαζία ΒΜΒ αλά ΓΒ πξηλ απφ 
ηε ιήςε ελίζρπζεο απφ ην ΠΏΏ δειαδή 2016, 2018 θαη εθ 
ησλ πζηέξσλ). 
 

Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ Καζεζηψησλ  4.1 & 
4.3.1 απφ αίηεζε ππαγσγήο θαη αίηεζε ηειηθήο 
πιεξσκήο 
 
Γηα ηνπο κε δηθαηνχρνπο (control group) 
ζπληζηάηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε Standard 

Outpout/ΒΜΒ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ δελ ερνπλ 
εληζρπζεί θαη ερνπλ θαηαγξαθεί ζην αληίζηνηρν 
ΟΑΒ, γηα ηα έηε πξνθήξπμεο θαη ππαγσγήο, 
ελαληη ηνπ έηνπο νινθιήξσζεο 
 
 
Standard outputs αλά Πεξηθέξεηα θαη έηνο – Μ.Ο. 
2010:  
http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture 
/so-coefficients  
 
Total Standard outputs (ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ 
κέγεζνο ΓΒ) αλά πεξηθέξεηα θαη αλά έηνο: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/databas 
e/report_en.cfm?dwh=SO 
Τπνινγηζκφο ΒΜΒ κε βάζε ηνπο αληίζηνηρνπο 
Σερληθννηθνλνκηθνχο Πξνζαλαηνιηζκνχο (ΣΟΠ) 
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Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

ηνπ ΑΕΓΒΛΠ-FADN 
 

Πξφζζεηνη 
Αείθηεο 

Ώπνηειέζκαηνο 

1. Πνζνζηφ ππνζηεξηδφκελσλ 
εθκεηαιιεχζεσλ πνπ αχμεζαλ ην 
νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο ηνπο. 
 

 Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε γίλεηαη ηφζν γηα ηηο εληζρπζείζεο 
ΓΒ αιιά θαη γηα ηηο κε εληζρπζείζεο ΓΒ (control group), πξηλ 
θαη κεηά ηελ επέλδπζε   
 
Οηθνλνκηθφ κέγεζνο = νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηεο ΓΒ 

εθθξάδεηαη ζε Βπξσπατθέο Μνλάδεο Μεγέζνπο (ESU) (κε 
βάζε ηελ θνηλνηηθή ηππνινγία) = πλνιηθή ηππηθή αμία 
παξαγσγήο (SO) ηεο ΓΒ, εθθξαζκέλε ζε επξψ. Σν ζπλνιηθφ 
SO ηεο ΓΒ ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ SO θάζε 
γεσξγηθνχ πξντφληνο πνπ ππάξρεη ζηελ ΓΒ θαη 
πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εθηαξίσλ ή 
θεθαιηψλ δψσλ ηεο ΓΒ 
 

 Αίθηπν Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο 
(FADN) 
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/databas 
e/database_en.cfm 
 
Eurostat: Farms structure survey 
 
 
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ησλ Καζεζηψησλ  4.1 & 
4.3.1 απφ αίηεζε ππαγσγήο θαη αίηεζε ηειηθήο 
πιεξσκήο 
 
Γηα ηνπο κε δηθαηνχρνπο (control group) 
ζπληζηάηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε Standard 

Outpout ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ δελ ερνπλ 
εληζρπζεί θαη ερνπλ θαηαγξαθεί ζην αληίζηνηρν 
ΟΑΒ γηα ηα έηε πξνθήξπμεο θαη ππαγσγήο, 
ελαληη ηνπ έηνπο νινθιήξσζεο 
 

 2. Πνζνζηφ ππνζηεξηδφκελσλ 
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ 
άιιαμαλ ηερλννηθνλνκηθφ 
πξνζαλαηνιηζκφ 

 Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε γίλεηαη ηφζν γηα ηηο εληζρπζείζεο 
ΓΒ αιιά θαη γηα ηηο κε εληζρπζείζεο ΓΒ (control group), πξηλ 
θαη κεηά ηελ επέλδπζε   
 
Ώθνξά ζηηο κεηαβνιέο ζηνλ ηερληθννηθνλνκηθφ 
πξνζαλαηνιηζκφ (ΣΟΠ) ησλ ΓΒ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη κέζα 
απφ ηε ηππηθή παξαγσγή (SO) θαη ηε κεζνδνινγία 
ηαμηλφκεζεο ησλ ΓΒ ζε ΣΟΠ ηνπ ΑΕΓΒΛΠ-FADN 
 
 
 
 

  
Standard outputs αλά Πεξηθέξεηα θαη έηνο – Μ.Ο. 
2010:  
http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture 
/so-coefficients  
 
Total Standard outputs (ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ 
κέγεζνο ΓΒ) αλά πεξηθέξεηα θαη αλά έηνο: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/databas 
e/report_en.cfm?dwh=SO 
 
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ησλ Καζεζηψησλ  4.1 & 
4.3.1 απφ αίηεζε ππαγσγήο θαη αίηεζε ηειηθήο 
πιεξσκήο ηαμηλφκεζε ησλ εθκεηαιιέπζεσλ ζε 
ΣΟΠ 
 
Γηα ηνπο κε δηθαηνχρνπο (control group) 
ζπληζηάηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

πνπ δελ έρνπλ εληζρπζεί θαη έρνπλ θαηαγξαθεί ζην 
αληίζηνηρν ΟΑΒ γηα ηα έηε πξνθήξπμεο θαη 
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Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

ππαγσγήο, έλαληη ηνπ έηνπο νινθιήξσζεο 

Αείθηεο 

Βπηπηψζεσλ 

Δ01. Αγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ 
εηζφδεκα  (Γείθηεο Πιαηζίνπ 
Π26) 

ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- ηε βηψζηκε παξαγσγή ηξνθίκσλ, 
κε έκθαζε ζην γεσξγηθφ 
εηζφδεκα, ηε γεσξγηθή 
παξαγσγηθφηεηα θαη ηε 
ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ· 

Αγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ησλ κε δηθαηνχρσλ (control group), πξηλ 
θαη κεηά ηελ επέλδπζε  
 
Σν αγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα κεηξά ην εηζφδεκα 
πνπ πξνέξρεηαη απφ γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ακνηβή ησλ ίδησλ 
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ηεο ΓΒ, δει. ηε κε κηζζσηή 
εξγαζία (= νηθνγελεηαθή εξγαζία), ηε γε πνπ αλήθεη ζηε 
γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαη ηα ίδηα θεθάιαηα. 
 
Αμία ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο 

- κεηαβιεηφ θφζηνο εηζξνψλ (ιηπάζκαηα, δσνηξνθέο θ.ιπ.) 
- απνζβέζεηο 
- ζπλνιηθνί θφξνη (επί ηεο παξαγσγήο) 
+ πλνιηθέο επηδνηήζεηο (γηα ηε παξαγσγή) 
= Γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (Καζαξή 

Πξνζηηζέκελε Ώμία ζε ηηκέο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο) 
- κηζζνί θαηαβαιιφκελνη  
- κηζζψκαηα 
- θαηαβιεζέληεο ηφθνη 
= Αγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα 

 
ηελ πεξίπησζε ησλ νηθνγελεηαθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 
(αηνκηθή ηδηνθηεζία), ην αγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα 
αληηπξνζσπεχεη, αθελφο ηελ ακνηβή ησλ ηδηνθηεησλ 
ζπληειεζηψλ, θαη ηελ απνδεκίσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έξγνπ 
ηνπ αξρεγνχ ηεο ΓΒ (θαη ζηελ Υψξα καο ν παξαπάλσ 
δείθηεο νξίδεηαη σο Γεσξγηθφ Οηθνγελεηαθφ Βηζφδεκα) 
 
Σν αγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα αλά κε κηζζσηή 

(δειαδή νηθνγελεηαθή) Βηήζηα Μνλάδα Βξγαζίαο (ΒΜΒ) 
εθθξάδεηαη ζε απφιπηεο  

Αγξνηηθφ Δπηρεηξεκαηηθφ Δηζφδεκα (4.1 & 
4.3.1) 

- 
Σφζν γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο (γηα 
ηελ αξρηθή θαη ηειηθή θαηάζηαζε) , φζν θαη γηα ηηο 
εθκεηαιιεχζεηο ηνπ control group απαηηνχληαη 
ππνινγηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
κηθξννηθνλνκηθή αλάιπζε, ψζηε ηα ζπγθξηλφκελα 
κεγέζε λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο (δελ είλαη 
νξζή ε ζχγθξηζε πνπ πξνθχπηεη αθελφο απφ 
κηθξννηθνλνκηθή αλάιπζε (απφ ΓΒ) θαη απφ 
καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία (Economic accounts for 
agriculture). Βάλ νη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξακκαηνο 
παξαθνινπζνχληαη ζπζηεκαηηθά απφ ην ΑΕΓΒΛΠ-
FADN, ηφηε νη ππνινγηζκνί θαη νη ζπγθξίζεηο 
(δηθαηνχρνη θαη control group) κπνξνχλ λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηνπ ΑΕΓΒΛΠ, άιισο 
απαηηείηαη έξεπλα πεδίνπ πνπ ζα 
επαλαιακβάλεηαη θαη‘ έηνο  
 
 

Δ02. Γεσξγηθφ εηζφδεκα 
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 
(Γείθηεο Πιαηζίνπ Π25) 

 
ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- ηε βηψζηκε παξαγσγή ηξνθίκσλ, 

Γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ησλ 

δηθαηνχρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ κε δηθαηνχρσλ 
(control group), πξηλ θαη κεηά ηελ επέλδπζε  
 
Ο δείθηεο γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 
κεηξά ηελ ακνηβή φισλ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (γε, 

Γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 
(4.1 & 4.3.1) 

- 
Σφζν γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο (γηα 
ηελ αξρηθή θαη ηειηθή θαηάζηαζε) , φζν θαη γηα ηηο 
εθκεηαιιεχζεηο ηνπ control group απαηηνχληαη 



Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 2ε Βλδηάκεζε Ώμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 2014-2020 

1
ν
 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ (Γ – Σειηθή Έθζεζε Δλδηάκεζεο Αμηνιφγεζεο) 

 

ΛΚΝ ΏΝΏΛΤΕ ΒΠΒ – Ώ.Μ. ΦΕΛΏΓΡΟΣΕΚΔ ΤΜΐΟΤΛΒΤΣΕΚΔ ΛΣΑ  47 

 
Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

κε έκθαζε ζην γεσξγηθφ 
εηζφδεκα, ηε γεσξγηθή 
παξαγσγηθφηεηα θαη ηε 
ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ· 

θεθάιαην, εξγαηηθφ δπλακηθφ) αλεμαξηήησο αλ αλήθνπλ ζηε 
ΓΒ ή δαλείδνληαη / εθκηζζψλνληαη θαη αληηπξνζσπεχνπλ φιε 
ηελ αμία πνπ παξάγεηαη απφ κηα ΓΒ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 
ζηε γεσξγηθή παξαγσγή. 
 
Ώληηζηνηρεί ζηελ Καζαξή Πξνζηηζέκελε Αμία ζε ηηκέο 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο.  
Αμία ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο 

- κεηαβιεηφ θφζηνο εηζξνψλ (ιηπάζκαηα, δσνηξνθέο θ.ιπ.) 
- απνζβέζεηο 
- ζπλνιηθνί θφξνη (επί ηεο παξαγσγήο) 
+ πλνιηθέο επηδνηήζεηο (γηα ηε παξαγσγή) 
= Γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (Καζαξή 

Πξνζηηζέκελε Ώμία ζε ηηκέο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο) 
 
Ο δείθηεο ζα απνηειείηαη απφ δχν ππνδείθηεο: 
Ώ. Γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη  
ΐ. Γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο αλά ΒΜΒ 
(Βπξψ/ΒΜΒ) 

ππνινγηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
κηθξννηθνλνκηθή αλάιπζε, ψζηε ηα ζπγθξηλφκελα 
κεγέζε λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο (δελ είλαη 
νξζε ε ζχγθξηζε πνπ πξνθχπηεη αθελφο απφ 
κηθξννηθνλνκηθή αλάιπζε (απφ ΓΒ) θαη απφ 
καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία (Economic accounts for 
agriculture). Βάλ νη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξακκαηνο 
παξαθνινπζνχληαη ζπζηεκαηηθά απφ ην ΑΕΓΒΛΠ-
FADN, ηφηε νη ππνινγηζκνί θαη νη ζπγθξίζεηο 
(δηθαηνχρνη θαη control group) κπνξνχλ λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηνπ ΑΕΓΒΛΠ, άιισο 
απαηηείηαη έξεπλα πεδίνπ πνπ ζα 
επαλαιακβάλεηαη θαη‘ έηνο  
 
 

Δ03. πλνιηθή παξαγσγηθφηεηα 
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζηε 
γεσξγία (Γείθηεο Πιαηζίνπ  
Π27) 

 
ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- ηε βηψζηκε παξαγσγή ηξνθίκσλ, 
κε έκθαζε ζην γεσξγηθφ 
εηζφδεκα, ηε γεσξγηθή 
παξαγσγηθφηεηα θαη ηε 
ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ· 

 
Δ ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 
ζηε γεσξγία ζπγθξίλεη ηε ζπλνιηθή γεσξγηθή παξαγσγή ζε 
ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθέο γεσξγηθέο εηζξνέο. Αεδνκέλνπ φηη 
ηφζν ε γεσξγηθή παξαγσγή φζν θαη νη γεσξγηθέο εηζξνέο 
εθθξάδνληαη κε βάζε ηνπο δείθηεο φγθνπ, ν δείθηεο ηειηθά 
κεηξά ην βαζκφ αλάπηπμεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζηε γεσξγία. Δ κεηαβνιή ηνπ 
φγθνπ παξαγσγήο θαη ησλ εηζξνψλ κεηξάηαη γηα κηα 
θαζνξηζκέλε πεξίνδν κε έηνο βάζεο (2005 = 100). 
 
 
 
 

  
Economic Accounts for Agriculture (EAA) from 
Eurostat 

- Change in output volume (qlt/ql0): Volume 
Indices, n-1 = 100, Production value at producer 
price. Table: Economic accounts for agriculture - 
indices: volume, price, values (aact_eaa05) 

- Output weights: Real price in Euro, 2005 = 100, 
Production value at producer price. Table: 
Economic accounts for agriculture - values at real 
prices (aact_eaa04) 

- Change in input volume (ilt/il0) for every input 
except land and labour cost:Volume Indices, n-1 = 
100, Production value at basic price. Table: 
Economic  
accounts for agriculture - indices: volume, price, 
values (aact_eaa05) 

- Input weights: Real price in Euro, 2005 = 100, 
Production value at basic price. Table: Economic 
accounts for agriculture - values at real prices 
(aact_eaa04) 

- Volume index for labour costs: Change in Total 
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Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

labour input measured in 1000 AWU. Table: 
Agricultural Labour Input Statistics: absolute 
figures (1 000 annual work units) (aact_ali01) 

- Correction of the weight for labour costs to cover 
the family labour costs: the compensation of 
employees is divided by the share of paid labour 
also directly available from the EAA Table: 
Agricultural Labour Input Statistics: absolute 
figures (1 000 annual work units) (aact_ali01) 

- Volume index for land costs: Change in Total 
UAA available in the EAA. Table: Land use - 1 000 
ha - annual data [apro_cpp_luse] 
(apro_cpp_luse) 

 

Π5 Πνζνζηφ απαζρφιεζεο (*) 

 
ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- ηελ ηζφξξνπε εδαθηθή αλάπηπμε, 
κε έκθαζε ζηελ αγξνηηθή 
απαζρφιεζε, ηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε θαη ηε θηψρεηα ζηηο 
αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Απαζρφιεζε ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ 

κε δηθαηνχρσλ (control group), πξηλ θαη κεηά ηελ επέλδπζε  
 
Οη απαζρνινχκελνη ειηθίαο 15-64 θαη 20-64 εηψλ σο κέξνο 
ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο ζε 
αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο (ρξεζηκνπνηείηαη σο 
ππνθαηάζηαην γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο): 
ηνπο απαζρνινχκελνπο πεξηιακβάλνληαη νη αξρεγνί ησλ 
ΓΒ, ηα εξγαδφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αξρεγνχ θαζψο 
θαη νη επηπιένλ εξγαδφκελνη ζηε ΓΒ.  
 

Αξηζκφο απαζρνινχκελσλ (4.1 & 4.3.1) 

- Ώίηεζε έληαμεο (αξρηθή θαηάζηαζε) 
- Ώίηεζε Σειηθήο Πιεξσκήο (ηειηθή θαηάζηαζε) 
 
 
Eurostat  

- National data: table lfsi_emp_a 
- Regional data: table lfst_r_lfe2emprt 
- National data, by degree of urbanisation: table 
lfsa_pgauws (DG AGRI calculation) 
- Regional data, by degree of urbanisation: tables 
lfst_r_lfe2emp and lfst_r_lfsd2pop 

4. Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δείθηεο επηπηψζεσλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο ΚΑΠ  

Γείθηεο Δπηπηψζεσλ  Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΑΠ 

√ Β01. Ώγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ 
εηζφδεκα  (Αείθηεο Πιαηζίνπ Π26) 

√ Β02. Γεσξγηθφ εηζφδεκα 
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (Αείθηεο 
Πιαηζίνπ Π25) 

√ Β03. πλνιηθή παξαγσγηθφηεηα 
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζηε 
γεσξγία (Αείθηεο Πιαηζίνπ  Π27) 

 

ΚΔΑ 27:  ε πνην βαζκφ ην ΠΏΏ έρεη ζπκβάιεη ζην ζηφρν ηεο ΚΏΠ γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηε γεσξγία 

 

√ Σε βηψζηκε παξαγσγή ηξνθίκσλ, κε έκθαζε 
ζην γεσξγηθφ εηζφδεκα, ηε γεσξγηθή 
παξαγσγηθφηεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ· 
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Ώπφ ηελ εμέηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ «κέηξεζε» ηεο ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηδηαίηεξα ησλ Μέηξσλ/ππνκέηξσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ Πεξηνρή εζηίαζεο 2Ώ ,πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα αθφινπζα δεδνκέλα ζε επίπεδν δηθαηνχρνπ πνπ εληζρχεηαη.  

 

Σα δεδνκέλα απηά δχλαληαη λα ζπγθεληξσζνχλ είηε κέζσ ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ πνπ πξνυπνζέηεη ηελ ζπκπιήξσζε κηαο πιήξνπο ηερληθννηθνλνκηθήο 

κειέηεο (γηα ηελ έληαμε θαη ηνπ έηνπο νινθιήξσζεο ησλ επελδχζεσλ , είηε κέζσ έξεπλαο πεδίνπ (επηινγήο δείγκαηνο εθκεηαιιεχζεσλ δηθαηνχρσλ), είηε νη 

εθκεηαιιεχζεηο ησλ δηθαηνχρσλ λα παξαθνινπζνχληαη ηερληθννηθνλνκηθά (θαη αλαιπηηθά φζνλ αθφξα ηηο λέεο επελδχζεηο) απφ ην ΑΕΓΒΛΠ-FADN, ηνπιάρηζηνλ 

απφ ην έηνο έληαμεο ζηα ππνκέηξα έσο ην έηνο νινθιήξσζεο ησλ επελδχζεσλ. Ώθξηβψο αληίζηνηρε αλάιπζε (κε ηελ ίδηα κεζνδνινγία) πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηηο εθκεηαιιεχζεηο ηνπ control group.  

 

2.5. 5Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 2Β) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΏΏ έρνπλ ζηεξίμεη ηελ είζνδν εμεηδηθεπκέλσλ γεσξγψλ ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ηελ αλαλέσζε ησλ γελεψλ;  

 

1. Μέηξα/ Καζεζηψηα / Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 
ζπλεηζθνξά 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  
δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή 
γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 

M04 – Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ  

 4.1 – Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 
Αξάζε 1 - Καηεγνξία Ώ 
Αξάζε 2 - Καηεγνξία ΐ 
 

M06 - Αλάπηπμε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ 

 6.1 – Βλίζρπζε Πξψηεο Βγθαηάζηαζεο Νέσλ Γεσξγψλ 
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Αεπηεξεχνπζα 
ζπλεηζθνξά 

Απφ ηελ ΠΔ 2Β 

M01 - Αξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο (άξζξν 14) 
M04 - Βπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (άξζξν 17) 
M16 - πλεξγαζία (άξζξν 35) 
Απφ ηελ ΠΔ 3Α 

M16 - πλεξγαζία (άξζξν 35) 
 

 

2. Έιεγρνο ζχλδεζεο: Κνηλνχ Δξσηήκαηνο – Κξηηεξίσλ Κξίζεο – Γεηθηψλ 

 
Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

ΐαζηθά 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

Ώπμαλφκελν κεξίδην ζην γεσξγηθφ 
ηνκέα, κε θαηάιιεια 
εηδηθεπκέλνπο λένπο γεσξγνχο 

A3/5: Πνζνζηφ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε ππνζηεξηδφκελν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 
αλάπηπμεο/ππνζηεξηδφκελεο επελδχζεηο ζην πιαίζην ηνπ ΠΏΏ γηα λένπο γεσξγνχο 
 
Βπηπιένλ Κνηλνί Αείθηεο βνεζεηηθνί ζηελ απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο  
Γείθηεο εθξνψλ 

O1 - Οιηθή δεκφζηα δαπάλε 
O3 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ δξάζεσλ/πξάμεσλ 
O4 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ/ δηθαηνχρσλ 
O11 - Ώξηζκφο παξερφκελσλ εκεξψλ θαηάξηηζεο 
O12 - Ώξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο 
 
Γείθηεο Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

Π5 Πνζνζηφ απαζρφιεζεο (*) 
Π17. Γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο(αγξνθηήκαηα) 
Π22. Βξγαηηθφ δπλακηθφ γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο 
Π23. Διηθηαθή δηάξζξσζε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο 
Π24. Γεσξγηθή θαηάξηηζε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο 
 

Τπάξρεη άκεζε 
ζχλδεζε ηνπ θνηλνχ 
εξσηήκαηνο – ησλ 
θξηηεξίσλ θξίζεο – θαη 
ησλ δεηθηψλ 

Πξφζζεηα 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

Γελ ρξεηάδνληαη πξόζζεηα 
θξηηήξηα θξίζεο γη’ απηό ην θνηλό 
εξώηεκα 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

3. Απαηηήζεηο ζε ζηνηρεία & Πεγέο δεδνκέλσλ 

 
Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Κνηλνί Αείθηεο 
Ώπνηειέζκαηνο 

A3/5: Πνζνζηφ γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ κε 

 
πλνιηθφο αξηζκφο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ 

 
Ώίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο (6.1)  
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Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

ππνζηεξηδφκελν επηρεηξεκαηηθφ 
ζρέδην 
αλάπηπμεο/ππνζηεξηδφκελεο 
επελδχζεηο ζην πιαίζην ηνπ ΠΏΏ 
γηα λένπο γεσξγνχο 
 

ιακβάλνπλ εληζρχζεηο γηα ηελ εθθίλεζε επηρείξεζεο 
απφ λένπο γεσξγνχο θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 
(ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ 6.1) 
 
πλνιηθφο αξηζκφο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αλά 
έηνο βάζεο γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ΠΏΏ 

Operational database 
 
πλνιηθφο αξηζκφο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ: 
- National/regional statistics 
- Eurostat, Farm Structure Survey, etc.  
(for the total number of holdings):  
http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/main-
tables  
- Π17. Γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο(αγξνθηήκαηα) 
 

Πξφζζεηνη 
Αείθηεο 

Ώπνηειέζκαηνο 

Γελ ρξεηάδνληαη πξόζζεηνη δείθηεο 
απνηειέζκαηνο γη’ απηό ην θνηλό 
εξώηεκα 
 

  

Αείθηεο 

Βπηπηψζεσλ 

Δ01. Αγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ 
εηζφδεκα  (Γείθηεο Πιαηζίνπ 
Π26) 

ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- ηε βηψζηκε παξαγσγή ηξνθίκσλ, 
κε έκθαζε ζην γεσξγηθφ 
εηζφδεκα, ηε γεσξγηθή 
παξαγσγηθφηεηα θαη ηε 
ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ· 

Αγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα ησλ δηθαηνχρσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ κε δηθαηνχρσλ (control 
group), πξηλ θαη κεηά ηελ επέλδπζε  
 
Σν αγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα κεηξά ην 
εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ γεσξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
ηελ ακνηβή ησλ ίδησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ηεο ΓΒ, 
δει. ηε κε κηζζσηή εξγαζία (= νηθνγελεηαθή εξγαζία), 
ηε γε πνπ αλήθεη ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαη ηα 
ίδηα θεθάιαηα. 
 
Αμία ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο 

- κεηαβιεηφ θφζηνο εηζξνψλ (ιηπάζκαηα, δσνηξνθέο 
θ.ιπ.) 
- απνζβέζεηο 
- ζπλνιηθνί θφξνη (επί ηεο παξαγσγήο) 
+ πλνιηθέο επηδνηήζεηο (γηα ηε παξαγσγή) 
= Γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 

(Καζαξή Πξνζηηζέκελε Ώμία ζε ηηκέο ζπληειεζηψλ 
παξαγσγήο) 
- κηζζνί θαηαβαιιφκελνη  
- κηζζψκαηα 
- θαηαβιεζέληεο ηφθνη 
= Αγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα 

 
ηελ πεξίπησζε ησλ νηθνγελεηαθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

Αγξνηηθφ Δπηρεηξεκαηηθφ Δηζφδεκα (6.1) 

- 
Σφζν γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο (γηα ηελ 
αξρηθή θαη ηειηθή θαηάζηαζε) , φζν θαη γηα ηηο 
εθκεηαιιεχζεηο ηνπ control group απαηηνχληαη 
ππνινγηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηθξννηθνλνκηθή 
αλάιπζε, ψζηε ηα ζπγθξηλφκελα κεγέζε λα είλαη 
ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο (δελ είλαη νξζή ε ζχγθξηζε πνπ 
πξνθχπηεη αθελφο απφ κηθξννηθνλνκηθή αλάιπζε (απφ 
ΓΒ) θαη απφ καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία (Economic 
accounts for agriculture). Βάλ νη δηθαηνχρνη ηνπ 
πξνγξάκκαηνο παξαθνινπζνχληαη ζπζηεκαηηθά απφ ην 
ΑΕΓΒΛΠ-FADN, ηφηε νη ππνινγηζκνί θαη νη ζπγθξίζεηο 
(δηθαηνχρνη θαη control group) κπνξνχλ λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηνπ ΑΕΓΒΛΠ, άιισο 
απαηηείηαη έξεπλα πεδίνπ πνπ ζα επαλαιακβάλεηαη θαη‘ 
έηνο  
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(αηνκηθή ηδηνθηεζία), ην αγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ 
εηζφδεκα αληηπξνζσπεχεη, αθελφο ηελ ακνηβή ησλ 
ηδηνθηεησλ ζπληειεζηψλ, θαη ηελ απνδεκίσζε ηνπ 
δηαρεηξηζηηθνχ έξγνπ ηνπ αξρεγνχ ηεο ΓΒ (θαη ζηελ 
Υψξα καο ν παξαπάλσ δείθηεο νξίδεηαη σο Γεσξγηθφ 
Οηθνγελεηαθφ Βηζφδεκα) 
 
Σν αγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα αλά κε 

κηζζσηή (δειαδή νηθνγελεηαθή) Βηήζηα Μνλάδα 
Βξγαζίαο (ΒΜΒ) εθθξάδεηαη ζε απφιπηεο  

Δ02. Γεσξγηθφ εηζφδεκα 
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 
(Γείθηεο Πιαηζίνπ Π25) 

 
ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- ηε βηψζηκε παξαγσγή ηξνθίκσλ, 
κε έκθαζε ζην γεσξγηθφ 
εηζφδεκα, ηε γεσξγηθή 
παξαγσγηθφηεηα θαη ηε 
ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ· 

Γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ησλ 

δηθαηνχρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ κε δηθαηνχρσλ 
(control group), πξηλ θαη κεηά ηελ επέλδπζε  
 
Ο δείθηεο γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 
κεηξά ηελ ακνηβή φισλ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 
(γε, θεθάιαην, εξγαηηθφ δπλακηθφ) αλεμαξηήησο αλ 
αλήθνπλ ζηε ΓΒ ή δαλείδνληαη / εθκηζζψλνληαη θαη 
αληηπξνζσπεχνπλ φιε ηελ αμία πνπ παξάγεηαη απφ κηα 
ΓΒ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε γεσξγηθή παξαγσγή. 
 
Ώληηζηνηρεί ζηελ Καζαξή Πξνζηηζέκελε Αμία ζε ηηκέο 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο.  
Αμία ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο 

- κεηαβιεηφ θφζηνο εηζξνψλ (ιηπάζκαηα, δσνηξνθέο 
θ.ιπ.) 
- απνζβέζεηο 
- ζπλνιηθνί θφξνη (επί ηεο παξαγσγήο) 
+ πλνιηθέο επηδνηήζεηο (γηα ηε παξαγσγή) 
= Γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 

(Καζαξή Πξνζηηζέκελε Ώμία ζε ηηκέο ζπληειεζηψλ 
παξαγσγήο) 
 
Ο δείθηεο ζα απνηειείηαη απφ δχν ππνδείθηεο: 
Ώ. Γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη  
ΐ. Γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο αλά 
ΒΜΒ (Βπξψ/ΒΜΒ) 

Γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (6.1) 

- 
Σφζν γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο (γηα ηελ 
αξρηθή θαη ηειηθή θαηάζηαζε) , φζν θαη γηα ηηο 
εθκεηαιιεχζεηο ηνπ control group απαηηνχληαη 
ππνινγηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηθξννηθνλνκηθή 
αλάιπζε, ψζηε ηα ζπγθξηλφκελα κεγέζε λα είλαη 
ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο (δελ είλαη νξζή ε ζχγθξηζε πνπ 
πξνθχπηεη αθελφο απφ κηθξννηθνλνκηθή αλάιπζε (απφ 
ΓΒ) θαη απφ καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία (Economic 
accounts for agriculture). Βάλ νη δηθαηνχρνη ηνπ 
πξνγξάκκαηνο παξαθνινπζνχληαη ζπζηεκαηηθά απφ ην 
ΑΕΓΒΛΠ-FADN, ηφηε νη ππνινγηζκνί θαη νη ζπγθξίζεηο 
(δηθαηνχρνη θαη control group) κπνξνχλ λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηνπ ΑΕΓΒΛΠ, άιισο 
απαηηείηαη έξεπλα πεδίνπ πνπ ζα επαλαιακβάλεηαη θαη‘ 
έηνο  
 
 

Δ03. πλνιηθή παξαγσγηθφηεηα 
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζηε 
γεσξγία (Γείθηεο Πιαηζίνπ  
Π27) 

 
Δ ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ 
παξαγσγήο ζηε γεσξγία ζπγθξίλεη ηε ζπλνιηθή 
γεσξγηθή παξαγσγή ζε ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθέο 

  
Economic Accounts for Agriculture (EAA) from 
Eurostat 

- Change in output volume (qlt/ql0): Volume Indices, n-1 
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Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

 
ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- ηε βηψζηκε παξαγσγή ηξνθίκσλ, 
κε έκθαζε ζην γεσξγηθφ 
εηζφδεκα, ηε γεσξγηθή 
παξαγσγηθφηεηα θαη ηε 
ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ· 

γεσξγηθέο εηζξνέο. Αεδνκέλνπ φηη ηφζν ε γεσξγηθή 
παξαγσγή φζν θαη νη γεσξγηθέο εηζξνέο εθθξάδνληαη 
κε βάζε ηνπο δείθηεο φγθνπ, ν δείθηεο ηειηθά κεηξά ην 
βαζκφ αλάπηπμεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζηε γεσξγία. Δ κεηαβνιή ηνπ 
φγθνπ παξαγσγήο θαη ησλ εηζξνψλ κεηξάηαη γηα κηα 
θαζνξηζκέλε πεξίνδν κε έηνο βάζεο (2005 = 100). 
 
 
 
 

= 100, Production value at producer price. Table: 
Economic accounts for agriculture - indices: volume, 
price, values (aact_eaa05) 

- Output weights: Real price in Euro, 2005 = 100, 
Production value at producer price. Table: Economic 
accounts for agriculture - values at real prices 
(aact_eaa04) 

- Change in input volume (ilt/il0) for every input except 
land and labour cost:Volume Indices, n-1 = 100, 
Production value at basic price. Table: Economic  
accounts for agriculture - indices: volume, price, values 
(aact_eaa05) 

- Input weights: Real price in Euro, 2005 = 100, 
Production value at basic price. Table: Economic 
accounts for agriculture - values at real prices 
(aact_eaa04) 

- Volume index for labour costs: Change in Total labour 
input measured in 1000 AWU. Table: Agricultural 
Labour Input Statistics: absolute figures (1 000 annual 
work units) (aact_ali01) 

- Correction of the weight for labour costs to cover the 
family labour costs: the compensation of employees is 
divided by the share of paid labour also directly 
available from the EAA Table: Agricultural Labour Input 
Statistics: absolute figures (1 000 annual work units) 
(aact_ali01) 

- Volume index for land costs: Change in Total UAA 
available in the EAA. Table: Land use - 1 000 ha - 
annual data [apro_cpp_luse] (apro_cpp_luse) 

 

Π5 Πνζνζηφ απαζρφιεζεο (*) 

 
ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- ηελ ηζφξξνπε εδαθηθή αλάπηπμε, 
κε έκθαζε ζηελ αγξνηηθή 
απαζρφιεζε, ηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε θαη ηε θηψρεηα ζηηο 
αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Απαζρφιεζε ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ησλ κε δηθαηνχρσλ (control group), πξηλ θαη κεηά ηελ 
επέλδπζε  
 
Οη απαζρνινχκελνη ειηθίαο 15-64 θαη 20-64 εηψλ σο 
κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ίδηαο ειηθηαθήο 
νκάδαο ζε αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο 
(ρξεζηκνπνηείηαη σο ππνθαηάζηαην γηα ηηο αγξνηηθέο 
πεξηνρέο): 
ηνπο απαζρνινχκελνπο πεξηιακβάλνληαη νη αξρεγνί 
ησλ ΓΒ, ηα εξγαδφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

Αξηζκφο απαζρνινχκελσλ (6.1) 

- Ώίηεζε έληαμεο (αξρηθή θαηάζηαζε) 
- Ώίηεζε Σειηθήο Πιεξσκήο (ηειηθή θαηάζηαζε) 
 
 
Eurostat  

- National data: table lfsi_emp_a 
- Regional data: table lfst_r_lfe2emprt 
- National data, by degree of urbanisation: table 
lfsa_pgauws (DG AGRI calculation) 
- Regional data, by degree of urbanisation: tables 
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αξρεγνχ θαζψο θαη νη επηπιένλ εξγαδφκελνη ζηε ΓΒ.  
 

lfst_r_lfe2emp and lfst_r_lfsd2pop 

 

4. Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δείθηεο επηπηψζεσλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο ΚΑΠ  

Γείθηεο Δπηπηψζεσλ  Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΑΠ 

√ Β01. Ώγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ 
εηζφδεκα  (Αείθηεο Πιαηζίνπ Π26) 

√ Β02. Γεσξγηθφ εηζφδεκα 
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (Αείθηεο 
Πιαηζίνπ Π25) 

√ Β03. πλνιηθή παξαγσγηθφηεηα 
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζηε 
γεσξγία (Αείθηεο Πιαηζίνπ  Π27) 

 

ΚΔΑ 27:  ε πνην βαζκφ ην ΠΏΏ έρεη ζπκβάιεη ζην ζηφρν ηεο ΚΏΠ γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηε γεσξγία 

 

√ Σε βηψζηκε παξαγσγή ηξνθίκσλ, κε έκθαζε 
ζην γεσξγηθφ εηζφδεκα, ηε γεσξγηθή 
παξαγσγηθφηεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ· 

 

2.6. 6Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 3Α) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΏΏ έρνπλ ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξσηνγελψλ παξαγσγψλ πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε κε ηελ 

θαιχηεξε έληαμή ηνπο ζηε γεσξγηθή αιπζίδα ηξνθίκσλ κέζσ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, πξνζδίδνληαο πξνζηηζέκελε αμία ζηα γεσξγηθά πξντφληα, κε 

πξνψζεζε ζε ηνπηθέο αγνξέο θαη βξαρείεο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, νκάδεο παξαγσγψλ θαη δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο;  

 

 

1. Μέηξα/ Καζεζηψηα / Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 
ζπλεηζθνξά 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  
δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
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Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή 
γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 

M03 - πζηήκαηα πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ  

 3.1 – Βλίζρπζε γηα λέεο ζπκκεηνρέο ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο 

 3.2 – Βλίζρπζε γηα δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ νκάδεο παξαγσγψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά 
M09 - χζηαζε νκάδσλ θαη νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ  

 Καζεζηψο 9.1 «ζχζηαζε νκάδσλ παξαγσγψλ θαη νξγαληζκψλ ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο» 
 
M14 - Καιή δηαβίσζε ησλ δψσλ  

 Καζεζηψο 14.1 «ελίζρπζε γηα ηελ νξζή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ» 
 
M16 – πλεξγαζία 

 Καζεζηψο 16.2 - ζηήξημε γηα πηινηηθά έξγα θαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, πξαθηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ 

 Καζεζηψο 16.4 - ζηήξημε γηα νξηδφληηα θαη θάζεηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θνξέσλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε 
κηθξψλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ θαη ζηήξημε γηα δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο ζε ηνπηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ 
αλάπηπμε κηθξψλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ 

Αεπηεξεχνπζα 
ζπλεηζθνξά 

 
Δ Πεξηνρή Βζηίαζεο 3Ώ δελ έρεη Μέηξα κε δεπηεξεχνπζα ζπλεηζθνξά 

 

2. Έιεγρνο ζχλδεζεο: Κνηλνχ Δξσηήκαηνο – Κξηηεξίσλ Κξίζεο – Γεηθηψλ 

 Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 
χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

ΐαζηθά 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

1. Ώπμήζεθε ε εθαξκνγή ησλ 
ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο απφ ηνπο 
παξαγσγνχο  
 
2. Ώπμήζεθε ε ζπκκεηνρή ησλ 
πξσηνγελψλ παξαγσγψλ ζε 
ζπζηήκαηα πνηφηεηαο, ζε νκάδεο 
παξαγσγψλ πνπ έρνπλ 
πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ πνηφηεηα ή 
/ θαη ζηελ δηεπαγγεικαηηθή 
νξγάλσζε  
 
 

A4/6: Πνζνζηφ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο 
ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο, ηνπηθέο αγνξέο, βξαρείεο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, νκάδεο θαη 
νξγαλψζεηο παξαγσγψλ  
 
Βπηπιένλ Κνηλνί Αείθηεο βνεζεηηθνί ζηελ απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο  
Γείθηεο εθξνψλ 

O1 - Οιηθή δεκφζηα δαπάλε 
O2 - πλνιηθή επέλδπζε 
O3 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ δξάζεσλ/πξάμεσλ 
O4 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ/δηθαηνχρσλ 
O9 - Ώξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ππνζηεξηδφκελα ζπζηήκαηα 
O11 - Ώξηζκφο παξερφκελσλ εκεξψλ θαηάξηηζεο 
O12 - Ώξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο 
O16 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ νκάδσλ ΒΚ, αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 
ΒΚ θαη αξηζκφο θαη ηχπνο εηαίξσλ ζε νκάδεο ΒΚ 
O17 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαζίαο (εθηφο ησλ ΒΚ) 
Γείθηεο Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

Π5 Πνζνζηφ απαζρφιεζεο (*) 

Τπάξρεη άκεζε 
ζχλδεζε ηνπ θνηλνχ 
εξσηήκαηνο – ησλ 
θξηηεξίσλ θξίζεο – θαη 
ησλ δεηθηψλ, δελ 
επαξθνχλ ηα βαζηθά 
θξηηήξηα θξίζεο γηα λα 
απαληεζεί ην θνηλφ 
εξψηεκα.  
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 Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 
χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

Π8. Καηά θεθαιήλ ΏΒγρΠ(*) 
Π14. Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηε γεσξγία 
Π16. Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ 

Πξφζζεηα 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

3. Ώπμήζεθε ν αξηζκφο 
θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, 
νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ 
ππνρξεψζεηο γηα ηελ επεκεξία 
ησλ δψσλ, πέξαλ ησλ 
λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ  
 
4. Ώπμήζεθε ε δεκηνπξγία θαη 
αλάπηπμε βξαρέσλ αιπζίδσλ 
εθνδηαζκνχ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ 

Πνζνζηφ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο γηα ηελ επεκεξία ησλ 
δψσλ, πέξαλ ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζηεξίδνληαη απφ ην ΠΏΏ 
2014-2020 (Πνζνζηφ) 
 
 
 
 
 
Πνζνζηφ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζρήκαηα ζπλεξγαζηψλ ζηα πιαίζηα 
ηνπ ΠΏΏ 2014 – 2020   
 

Τπάξρεη άκεζε 
ζχλδεζε ηνπ θνηλνχ 
εξσηήκαηνο – ησλ 
θξηηεξίσλ θξίζεο – θαη 
ησλ δεηθηψλ 

 

 

3. Απαηηήζεηο ζε ζηνηρεία & Πεγέο δεδνκέλσλ 

 Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Κνηλνί Αείθηεο 
Ώπνηειέζκαηνο 

A4/6: Πνζνζηφ γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ πνπ 
ιακβάλνπλ ζηήξημε γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπζηήκαηα 
πνηφηεηαο, ηνπηθέο αγνξέο, 
βξαρείεο αιπζίδεο 
εθνδηαζκνχ, νκάδεο θαη 
νξγαλψζεηο παξαγσγψλ  
 

 πλνιηθφο αξηζκφο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ 
ζηήξημε ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 

 3.1 «ηήξημε γηα λέα ζπκκεηνρή ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο» 
(ζπιιέγεηαη κέζσ ηνπ ΚΟΏΠ, δείθηεο εθξνψλ O4) 

 9.1 «ζχζηαζε νκάδσλ παξαγσγψλ θαη νξγαληζκψλ ζηνπο 
ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο» (ζπιιέγεηαη κέζσ ηνπ 
ΚΟΏΠ, δείθηεο εθξνψλ O9) 

 16.4 «ζηήξημε γηα νξηδφληηα θαη θάζεηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 
θνξέσλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη 
αλάπηπμε κηθξψλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ 
θαη ζηήξημε γηα δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο ζε ηνπηθφ πιαίζην 
ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε κηθξψλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη 
ηνπηθψλ αγνξψλ» (ζπιιέγεηαη κέζσ ηνπ ΚΟΏΠ, δείθηεο 
εθξνψλ O9) 

 
πλνιηθφο αξηζκφο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαηά ην έηνο 
βάζεο γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ΠΏΏ (Κνηλφο Αείθηεο 
Πιαηζίνπ 17)  

 
Ώίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο γηα ηα Μέηξα (3.1 - 9.1 
& 16.4) ζα πξέπεη ε αμία παξαγσγήο ησλ 
κεηερφλησλ ζε νκάδεο παξαγσγψλ αιιά θαη ησλ 
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ κεηέρνπλ ζε 
ζχζηεκα πνηφηεηαο λα θαηαγξάθεηαη ζηελ 
αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη λ απαξαθνινπζείηαη ε 
εμέιημε ηεο πξίλ ηελ θαηαβνιή ηεο ηειηθήο 
πιεξσκήο   
Operational database 
 
 
 
ηαηηζηηθά ζηνηρεία (ΣΏΣΕΣΕΚΉ ΤΠΔΡΒΊΏ 
ΚΌΠΡΟΤ, Eurostat) 



Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 2ε Βλδηάκεζε Ώμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 2014-2020 

1
ν
 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ (Γ – Σειηθή Έθζεζε Δλδηάκεζεο Αμηνιφγεζεο) 

 

ΛΚΝ ΏΝΏΛΤΕ ΒΠΒ – Ώ.Μ. ΦΕΛΏΓΡΟΣΕΚΔ ΤΜΐΟΤΛΒΤΣΕΚΔ ΛΣΑ  57 

 Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Πξφζζεηνη 
Αείθηεο 

Ώπνηειέζκαηνο 

1. Πνζνζηφ γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ πνπ 
αλαιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο 
γηα ηελ επεκεξία ησλ δψσλ, 
πέξαλ ησλ λνκνζεηηθψλ θαη 
θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ 
θαη ζηεξίδνληαη απφ ην ΠΏΏ 
2014-2020 
 

Αξηζκεηήο 

Ώθνξά ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ 
πξνέξρεηαη απφ ην Καζεζηψο 14.1 (ζπιιέγεηαη κέζσ ηνπ ΚΟΏΠ, 
δείθηεο εθξνψλ O4) 
 
Παξαλνκαζηήο 

Ώθνξά ην ζχλνιν ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε θχξηα 
ηερληθννηθνλνκηθή θαηεχζπλζε  ηε θηελνηξνθηθή παξαγσγή  

Αξηζκεηήο 

Ώίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο γηα ηηο Αξάζεηο 
(Μ14.1)  
Operational database 
 
 
Παξαλνκαζηήο 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία (ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο 
Κχπξνπ, Eurostat) 

2. Πνζνζηφ αγξνηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζε ζρήκαηα 
ζπλεξγαζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ 
ΠΏΏ 2014 – 2020   

Αξηζκεηήο 

Ώθνξά ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ  πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζε ζρήκαηα ζπλεξγαζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ 
Καζεζηψηνο 16.4  
(ζπιιέγεηαη κέζσ ηνπ ΚΟΏΠ, δείθηεο εθξνψλ O4) 
 
Παξαλνκαζηήο 

Ώθνξά ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ηνπ 
θιάδνπ  

Αξηζκεηήο 

Ώίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο γηα ην ππνκέηξν 16.4  
Operational database 
 
 
Παξαλνκαζηήο 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία (ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο 
Κχπξνπ, Eurostat) 

Αείθηεο 

Βπηπηψζεσλ 

Δ01. Αγξνηηθφ 
επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα  
(Γείθηεο Πιαηζίνπ Π26) 

ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- ηε βηψζηκε παξαγσγή 
ηξνθίκσλ, κε έκθαζε ζην 
γεσξγηθφ εηζφδεκα, ηε 
γεσξγηθή παξαγσγηθφηεηα θαη 
ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ· 

Αγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ησλ κε δηθαηνχρσλ (control group), πξηλ θαη 
κεηά ηελ επέλδπζε  
 
Σν αγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα κεηξά ην εηζφδεκα πνπ 
πξνέξρεηαη απφ γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ακνηβή ησλ ίδησλ ζπληειεζηψλ 
παξαγσγήο ηεο ΓΒ, δει. ηε κε κηζζσηή εξγαζία (= νηθνγελεηαθή 
εξγαζία), ηε γε πνπ αλήθεη ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαη ηα ίδηα 
θεθάιαηα. 
 
Αμία ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο 

- κεηαβιεηφ θφζηνο εηζξνψλ (ιηπάζκαηα, δσνηξνθέο θ.ιπ.) 
- απνζβέζεηο 
- ζπλνιηθνί θφξνη (επί ηεο παξαγσγήο) 
+ πλνιηθέο επηδνηήζεηο (γηα ηε παξαγσγή) 
= Γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (Καζαξή 

Πξνζηηζέκελε Ώμία ζε ηηκέο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο) 
- κηζζνί θαηαβαιιφκελνη  
- κηζζψκαηα 
- θαηαβιεζέληεο ηφθνη 
= Αγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα 

 

Αγξνηηθφ Δπηρεηξεκαηηθφ Δηζφδεκα (3.1 & 
9.1) 

- 
Σφζν γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
(γηα ηελ αξρηθή θαη ηειηθή θαηάζηαζε) , φζν θαη 
γηα ηηο εθκεηαιιεχζεηο ηνπ control group 
απαηηνχληαη ππνινγηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
κηθξννηθνλνκηθή αλάιπζε, ψζηε ηα 
ζπγθξηλφκελα κεγέζε λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ 
ηνπο (δελ είλαη νξζή ε ζχγθξηζε πνπ πξνθχπηεη 
αθελφο απφ κηθξννηθνλνκηθή αλάιπζε (απφ ΓΒ) 
θαη απφ καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία (Economic 
accounts for agriculture). Βάλ νη δηθαηνχρνη ηνπ 
πξνγξάκκαηνο παξαθνινπζνχληαη ζπζηεκαηηθά 
απφ ην ΑΕΓΒΛΠ-FADN, ηφηε νη ππνινγηζκνί θαη 
νη ζπγθξίζεηο (δηθαηνχρνη θαη control group) 
κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηνπ 
ΑΕΓΒΛΠ, άιισο απαηηείηαη έξεπλα πεδίνπ πνπ ζα 
επαλαιακβάλεηαη θαη‘ έηνο  
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 Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

ηελ πεξίπησζε ησλ νηθνγελεηαθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (αηνκηθή 
ηδηνθηεζία), ην αγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα αληηπξνζσπεχεη, 
αθελφο ηελ ακνηβή ησλ ηδηνθηεησλ ζπληειεζηψλ, θαη ηελ 
απνδεκίσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έξγνπ ηνπ αξρεγνχ ηεο ΓΒ (θαη 
ζηελ Υψξα καο ν παξαπάλσ δείθηεο νξίδεηαη σο Γεσξγηθφ 
Οηθνγελεηαθφ Βηζφδεκα) 
 
Σν αγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ εηζφδεκα αλά κε κηζζσηή (δειαδή 

νηθνγελεηαθή) Βηήζηα Μνλάδα Βξγαζίαο (ΒΜΒ) εθθξάδεηαη ζε 
απφιπηεο  

Δ02. Γεσξγηθφ εηζφδεκα 
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 
(Γείθηεο Πιαηζίνπ Π25) 

 
ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- ηε βηψζηκε παξαγσγή 
ηξνθίκσλ, κε έκθαζε ζην 
γεσξγηθφ εηζφδεκα, ηε 
γεσξγηθή παξαγσγηθφηεηα θαη 
ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ· 

Γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ησλ δηθαηνχρσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ κε δηθαηνχρσλ (control group), πξηλ θαη 
κεηά ηελ επέλδπζε  
 
Ο δείθηεο γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο κεηξά ηελ 
ακνηβή φισλ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (γε, θεθάιαην, 
εξγαηηθφ δπλακηθφ) αλεμαξηήησο αλ αλήθνπλ ζηε ΓΒ ή δαλείδνληαη 
/ εθκηζζψλνληαη θαη αληηπξνζσπεχνπλ φιε ηελ αμία πνπ 
παξάγεηαη απφ κηα ΓΒ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε γεσξγηθή 
παξαγσγή. 
 
Ώληηζηνηρεί ζηελ Καζαξή Πξνζηηζέκελε Αμία ζε ηηκέο 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο.  
Αμία ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο 

- κεηαβιεηφ θφζηνο εηζξνψλ (ιηπάζκαηα, δσνηξνθέο θ.ιπ.) 
- απνζβέζεηο 
- ζπλνιηθνί θφξνη (επί ηεο παξαγσγήο) 
+ πλνιηθέο επηδνηήζεηο (γηα ηε παξαγσγή) 
= Γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (Καζαξή 

Πξνζηηζέκελε Ώμία ζε ηηκέο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο) 
 
Ο δείθηεο ζα απνηειείηαη απφ δχν ππνδείθηεο: 
Ώ. Γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη  
ΐ. Γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο αλά ΒΜΒ 
(Βπξψ/ΒΜΒ) 

Γεσξγηθφ εηζφδεκα ζπληειεζηψλ 
παξαγσγήο (3.1 & 9.1) 

- 
Σφζν γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
(γηα ηελ αξρηθή θαη ηειηθή θαηάζηαζε) , φζν θαη 
γηα ηηο εθκεηαιιεχζεηο ηνπ control group 
απαηηνχληαη ππνινγηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
κηθξννηθνλνκηθή αλάιπζε, ψζηε ηα 
ζπγθξηλφκελα κεγέζε λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ 
ηνπο (δελ είλαη νξζή ε ζχγθξηζε πνπ πξνθχπηεη 
αθελφο απφ κηθξννηθνλνκηθή αλάιπζε (απφ ΓΒ) 
θαη απφ καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία (Economic 
accounts for agriculture). Βάλ νη δηθαηνχρνη ηνπ 
πξνγξάκκαηνο παξαθνινπζνχληαη ζπζηεκαηηθά 
απφ ην ΑΕΓΒΛΠ-FADN, ηφηε νη ππνινγηζκνί θαη 
νη ζπγθξίζεηο (δηθαηνχρνη θαη control group) 
κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηνπ 
ΑΕΓΒΛΠ, άιισο απαηηείηαη έξεπλα πεδίνπ πνπ ζα 
επαλαιακβάλεηαη θαη‘ έηνο  
 
 

Δ03. πλνιηθή 
παξαγσγηθφηεηα 
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 
ζηε γεσξγία (Γείθηεο 
Πιαηζίνπ  Π27) 

 

 
Δ ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζηε 
γεσξγία ζπγθξίλεη ηε ζπλνιηθή γεσξγηθή παξαγσγή ζε ζρέζε κε 
ηηο ζπλνιηθέο γεσξγηθέο εηζξνέο. Αεδνκέλνπ φηη ηφζν ε γεσξγηθή 
παξαγσγή φζν θαη νη γεσξγηθέο εηζξνέο εθθξάδνληαη κε βάζε 
ηνπο δείθηεο φγθνπ, ν δείθηεο ηειηθά κεηξά ην βαζκφ αλάπηπμεο 

  
Economic Accounts for Agriculture (EAA) 
from Eurostat 

- Change in output volume (qlt/ql0): Volume 
Indices, n-1 = 100, Production value at producer 
price. Table: Economic accounts for agriculture - 
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 Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- ηε βηψζηκε παξαγσγή 
ηξνθίκσλ, κε έκθαζε ζην 
γεσξγηθφ εηζφδεκα, ηε 
γεσξγηθή παξαγσγηθφηεηα θαη 
ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ· 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζηε γεσξγία. 
Δ κεηαβνιή ηνπ φγθνπ παξαγσγήο θαη ησλ εηζξνψλ κεηξάηαη γηα 
κηα θαζνξηζκέλε πεξίνδν κε έηνο βάζεο (2005 = 100). 
 
 
 
 

indices: volume, price, values (aact_eaa05) 

- Output weights: Real price in Euro, 2005 = 100, 
Production value at producer price. Table: 
Economic accounts for agriculture - values at 
real prices (aact_eaa04) 

- Change in input volume (ilt/il0) for every input 
except land and labour cost:Volume Indices, n-1 
= 100, Production value at basic price. Table: 
Economic  
accounts for agriculture - indices: volume, price, 
values (aact_eaa05) 

- Input weights: Real price in Euro, 2005 = 100, 
Production value at basic price. Table: Economic 
accounts for agriculture - values at real prices 
(aact_eaa04) 

- Volume index for labour costs: Change in Total 
labour input measured in 1000 AWU. Table: 
Agricultural Labour Input Statistics: absolute 
figures (1 000 annual work units) (aact_ali01) 

- Correction of the weight for labour costs to 
cover the family labour costs: the compensation 
of employees is divided by the share of paid 
labour also directly available from the EAA 
Table: Agricultural Labour Input Statistics: 
absolute figures (1 000 annual work units) 
(aact_ali01) 

- Volume index for land costs: Change in Total 
UAA available in the EAA. Table: Land use - 1 
000 ha - annual data [apro_cpp_luse] 
(apro_cpp_luse) 
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4. Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δείθηεο επηπηψζεσλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο ΚΑΠ  

Γείθηεο Δπηπηψζεσλ  Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΑΠ 

√ Β01. Ώγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ 
εηζφδεκα  (Αείθηεο Πιαηζίνπ Π26) 

√ Β02. Γεσξγηθφ εηζφδεκα 
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (Αείθηεο 
Πιαηζίνπ Π25) 

√ Β03. πλνιηθή παξαγσγηθφηεηα 
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζηε 
γεσξγία (Αείθηεο Πιαηζίνπ  Π27) 

 

ΚΔΑ 27:  ε πνην βαζκφ ην ΠΏΏ έρεη ζπκβάιεη ζην ζηφρν ηεο ΚΏΠ γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηε γεσξγία 

 

√ Σε βηψζηκε παξαγσγή ηξνθίκσλ, κε έκθαζε 
ζην γεσξγηθφ εηζφδεκα, ηε γεσξγηθή 
παξαγσγηθφηεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ· 

 

 

2.7. 7Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 3Β) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΏΏ έρνπλ ζηεξίμεη ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο; 

ΑΒΝ ΒΥΟΤΝ ΒΝΒΡΓΟΠΟΕΔΘΒΕ ΜΒΣΡΏ ΠΟΤ ΝΏ ΤΝΒΕΦΒΡΟΤΝ ΣΔΝ ΠΒΡΕΟΥΔ ΒΣΕΏΔ 3ΐ 

 

2.8. 8Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 4Α) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΏΏ έρνπλ ζηεξίμεη ηελ απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, κεηαμχ άιισλ ζηηο πεξηνρέο Natura 

2000 θαη εληφο πεξηνρψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θπζηθά ή άιια εηδηθά κεηνλεθηήκαηα, θαη ηε γεσξγία πςειήο θπζηθήο αμίαο, θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ 

επξσπατθψλ ηνπίσλ; 

 

1. Μέηξα/ Καζεζηψηα / Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 
ζπλεηζθνξά 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  
δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 
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Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή 
γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 

 
M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα 

 10.1.1Ώ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα θπιινβφια 

 10.1.1ΐ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο ειηέο  

 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα εζπεξηδνεηδή  

 10.1.1Α Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ 

 10.1.1Β & 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ θαη Κιαδνθάζαξνο ζηα ακπέιηα 

 10.1.2Ώ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο  

 10.1.2ΐ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζηηεξψλ  

 10.1.3Ώ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο (Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη δηαρείξηζε 
ππνιεηκκάησλ θνλδχισλ ζηηο Παηάηεο) 

 10.1.3ΐ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ Βζπεξηδνεηδψλ (Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη 
ηνπνζέηεζε εληνκνπαγίδσλ ζηα Βζπεξηδνεηδή) 

 10.1.4 Αηαηήξεζε πεξνβαιινληηθά θηιηθψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο κπαλάλαο 

 10.1.5 Μείσζε απαηηήζεσλ λεξνχ άξδεπζεο ζε επίπεδν πδξνθνξέα 

 10.1.6 Πξνζηαζία Φπζηθήο ΐιάζηεζεο θαη Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Σνπίνπ, γηα ζθνπνχο βηνπνηθηιφηεηαο θαη κείσζεο ηεο δηάβξσζεο 

 10.1.7 πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ εληφο αγξνηεκαρηψλ 

 10.1.8 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ακπέινπ (ηελ πξνθήξπμε ηνπ 
2015 ν θσδηθφο ηνπ Καζεζηψηνο ήηαλ 10.1.4) 

 10.1.9 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο θπιέο δψσλ 

 10.1.10 Αηαρείξηζε κειηζζνζκελψλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κε εληνκνθάγα πηελά 

 10.1.11Ώ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – ηηεξά 

 10.1.11ΐ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – Αελδξψδεηο Καιιηέξγεηεο 

 10.1.11Γ Αηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο ζε θπζηθνχο βνζθφηνπνπο εληφο ησλ πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο Ώμίαο 

 10.1.12 Βζεινληηθφ πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ζηα νηλνπνηήζηκα θαη επηηξαπέδηα ακπέιηα 

 10.1.13 Βθαξκνγή ππξνπξνζηαηεπηηθψλ ρεηξηζκψλ ζε παξαδαζφβηεο εθηάζεηο θαιιηεξγνχκελεο κε ζηηεξά 
 

M11 - Βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο 

 11.1 Μεηαηξνπή απφ ηε ζπκβαηηθή ζηε βηνινγηθή γεσξγία  

 11.2 Ώλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο  
 

Μ12- Δληζρχζεηο ζην πιαίζην ηνπ Natura 2000 θαη ηεο νδεγίαο πιαηζίνπ γηα ηα χδαηα 

 12.1.1 Αηαηήξεζε αζπγθφκηζηεο παξαγσγήο ζε γεσξγηθέο θαη δαζηθέο πεξηνρέο Natura 2000 θαη πεξηνρέο ζπλεθηηθφηεηαο 

 12.1.2 Αηαρείξηζε ΐνζθνηφπσλ 
 

Μ13- Δληζρχζεηο ζε πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ θπζηθά ή άιια εηδηθά κεηνλεθηήκαηα 

 Καζεζηψο 13.1 - απνδεκίσζε γηα νξεηλέο πεξηνρέο 
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 Καζεζηψο 13.2 - απνδεκίσζε γηα άιιεο πεξηνρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά θπζηθά κεηνλεθηήκαηα 
 
M16 – πλεξγαζία 

 M16.1 - ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ηεο ΒΚ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο γεσξγίαο 
 

Αεπηεξεχνπζα 
ζπλεηζθνξά 

Απφ ηελ ΠΔ 3Α 

M03 - πζηήκαηα πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ (άξζξν 16) 

Απφ ηελ ΠΔ 5Α 

M01 - Αξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο (άξζξν 14) 

M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα (άξζξν 28) 

M16 - πλεξγαζία (άξζξν 35) 

Απφ ηελ ΠΔ 5D 

M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα (άξζξν 28) 

Απφ ηελ ΠΔ 6B 

M19 - ηήξημε γηα ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ ηνπ LEADER (ΣΏΠΣΚ - ηνπηθή αλάπηπμε κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ) (άξζξν 35 θαλνληζκνχ (ΒΒ) 

αξηζ.1303/2013) 

 

 

 

 

2. Έιεγρνο ζχλδεζεο: Κνηλνχ Δξσηήκαηνο – Κξηηεξίσλ Κξίζεο – Γεηθηψλ 

 
Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

ΐαζηθά 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

1. Ώπνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη 
ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηηο 
εληζρπφκελεο εθηάζεηο  

A6/ 8: Πνζνζηφ δαζψλ ή ινηπψλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζε ζπκβάζεηο 
δηαρείξηζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 
 
A7/ 9: Πνζνζηφ γεσξγηθήο γεο πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηελ ππνζηήξημε 
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη/ή ησλ ηνπίσλ 
 
 
Βπηπιένλ Κνηλνί Αείθηεο βνεζεηηθνί ζηελ απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο  
Γείθηεο εθξνψλ 

O4 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ/δηθαηνχρσλ  
O5 - πλνιηθή έθηαζε (εθηάξηα) 
O7 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ ζπκβάζεσλ 
 
Γείθηεο Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

Π29. Αάζε θαη ινηπέο δαζηθέο εθηάζεηο(FOWL) 
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Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

Π34. Πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 
Π35. Αείθηεο γηα ηα πηελά αγξψλ(FBI) (*) 
Π37. Γεσξγία πςειήο θπζηθήο αμίαο (*) 
Π38. Πξνζηαηεπφκελα δάζε 

Πξφζζεηα 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

Πξνζηαζία πεξηνρψλ HNV 1) Βθηάζεηο πνπ επσθεινχληαη απφ ζπλνδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο. 

 

 

 

3. Απαηηήζεηο ζε ζηνηρεία & Πεγέο δεδνκέλσλ 

 
Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Κνηλνί Αείθηεο 
Ώπνηειέζκαηνο 

A6/ 8: Πνζνζηφ δαζψλ ή ινηπψλ 
δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ ππάγνληαη 
ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηελ 
ππνζηήξημε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 
 

Αξηζκεηήο  

Ώθνξά ηε ζπλνιηθή ππφ δηαρείξηζε δαζηθή γε, γηα ηε 
βειηίσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ νπνία κέζσ ηνπ δείθηε 
εθξνψλ «O5 - πλνιηθή έθηαζε (εθηάξηα)» ζπλεηζθέξνπλ 
άκεζα ηα παξαθάησ Καζεζηψηα θαη Αξάζεηο:  

 Καζεζηψο 12.1.1 - Αηαηήξεζε αζπγθφκηζηεο παξαγσγήο 
ζε γεσξγηθέο θαη δαζηθέο πεξηνρέο Natura 2000 θαη 
πεξηνρέο ζπλεθηηθφηεηαο 

Θα πξέπεη λα γίλεη δηαρσξηζκφο ησλ εθηάζεσλ θαη λα 
πξνζδηνξηζηνχλ νη εθηάζεηο ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ Natura 
2000 
 
Παξαλνκαζηήο  

Βίλαη ν Κνηλφο Αείθηεο Πιαηζίνπ: 29 Αάζε θαη ινηπέο δαζηθέο 
εθηάζεηο(FOWL) 

 
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ θαζεζηψησλ 
θαη δξάζεσλ απφ ηελ αίηεζε εηήζηαο πιεξσκήο 
 
 
 
 
 
 
 
Γηα ην Κνηλφ Αείθηε Πιαηζίνπ απφ:  
ηαηηζηηθά ζηνηρεία (ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο 
θχπξνπ, Eurostat) 

A7/ 9: Πνζνζηφ γεσξγηθήο γεο 
πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο 
δηαρείξηζεο γηα ηελ ππνζηήξημε 
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη/ή ησλ 
ηνπίσλ 
 

Αξηζκεηήο 

Ώθνξά ηε ζπλνιηθή ππφ δηαρείξηζε γεσξγηθή γε, γηα ηε 
βειηίσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ νπνία κέζσ ηνπ δείθηε 
εθξνψλ «O5 - πλνιηθή έθηαζε (εθηάξηα)» ζπλεηζθέξνπλ 
άκεζα ηα παξαθάησ Τπν-Μέηξα θαη Αξάζεηο:  

 10.1.1Ώ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα 
θπιινβφια 

 10.1.1ΐ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο 
ειηέο  

 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα 
εζπεξηδνεηδή  

 10.1.1Α Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο 

 
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ θαζεζηψησλ 
θαη δξάζεσλ απφ ηελ αίηεζε εηήζηαο πιεξσκήο 
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Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

θαιιηέξγεηεο παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ 

 10.1.1Β & 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ 
δηδαληνθηφλσλ θαη Κιαδνθάζαξνο ζηα ακπέιηα 

 10.1.2Ώ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 
παηάηαο  

 10.1.2ΐ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ 
ζηηεξψλ  

 10.1.3Ώ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ 
θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο (Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε 
Παξαγσγήο θαη δηαρείξηζε ππνιεηκκάησλ θνλδχισλ ζηηο 
Παηάηεο) 

 10.1.3ΐ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ 
θαιιηέξγεηα ησλ Βζπεξηδνεηδψλ (Οινθιεξσκέλε 
Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη ηνπνζέηεζε εληνκνπαγίδσλ 
ζηα Βζπεξηδνεηδή) 

 10.1.4 Αηαηήξεζε πεξνβαιινληηθά θηιηθψλ γεσξγηθψλ 
πξαθηηθψλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο κπαλάλαο 

 10.1.5 Μείσζε απαηηήζεσλ λεξνχ άξδεπζεο ζε επίπεδν 
πδξνθνξέα 

 10.1.6 Πξνζηαζία Φπζηθήο ΐιάζηεζεο θαη 
Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Σνπίνπ, γηα ζθνπνχο 
βηνπνηθηιφηεηαο θαη κείσζεο ηεο δηάβξσζεο 

 10.1.7 πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ εληφο 
αγξνηεκαρηψλ 

 10.1.8 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε 
δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο 
ακπέινπ (ηελ πξνθήξπμε ηνπ 2015 ν θσδηθφο ηνπ 
Καζεζηψηνο ήηαλ 10.1.4) 

 10.1.9 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε 
δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο θπιέο 
δψσλ 

 10.1.10 Αηαρείξηζε κειηζζνζκελψλ κε ζθνπφ ηε 
δηαηήξεζε αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κε εληνκνθάγα πηελά 

  10.1.11Ώ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο 
θπζηθήο αμίαο – ηηεξά 

 10.1.11ΐ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο 
θπζηθήο αμίαο – Αελδξψδεηο Καιιηέξγεηεο 

 10.1.11Γ Αηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο ζε θπζηθνχο 
βνζθφηνπνπο εληφο ησλ πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο Ώμίαο 

 10.1.12 Βζεινληηθφ πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γηα ην Κνηλφ Αείθηε Πιαηζίνπ απφ:  
ηαηηζηηθά ζηνηρεία (ΣΏΣΕΣΕΚΉ ΤΠΔΡΒΊΏ 
ΚΌΠΡΟΤ, Eurostat) 
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Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

δηαρείξηζεο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ζηα νηλνπνηήζηκα θαη 
επηηξαπέδηα ακπέιηα 

 10.1.13 Βθαξκνγή ππξνπξνζηαηεπηηθψλ ρεηξηζκψλ ζε 
παξαδαζφβηεο εθηάζεηο θαιιηεξγνχκελεο κε ζηηεξά 

 11.1 Μεηαηξνπή απφ ηε ζπκβαηηθή ζηε βηνινγηθή γεσξγία  

 11.2 Ώλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο  

 Καζεζηψο 13.1 - απνδεκίσζε γηα νξεηλέο πεξηνρέο 

 Καζεζηψο 13.2 - απνδεκίσζε γηα άιιεο πεξηνρέο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά θπζηθά κεηνλεθηήκαηα 

Παξαλνκαζηήο  

Βίλαη ν Κνηλφο Αείθηεο Πιαηζίνπ: 18 Γεσξγηθή έθηαζε- 
ζπλνιηθή ΥΓΒ 

Πξφζζεηνη 
Αείθηεο 

Ώπνηειέζκαηνο 

Βθηάζεηο πνπ επσθεινχληαη απφ 
ζπλνδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  
 
 

Γηα ηηο παξαθάησ δξάζεηο/ θαζεζηψηα ζα πξέπεη λα 
δηαρσξηζηνχλ ηα ηκήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
ζπγθεθξηκέλε ΠΒ - βηνπνηθηιφηεηα 
 

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο 
δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ 
αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα 
κεηαθέξνπλ γλψζε  δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε 
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα 
επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ 
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζηηο 
εξγαζίεο  γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή 
γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο 
εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο 
ρψξαο 

 M16.1 - ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 
επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ηεο ΒΚ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα 
θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο γεσξγίαο 

πγθέληξσζε ζηνηρείσλ απφ ηηο αηηήζεηο θαη ηα 
έγγξαθα πνπ δεηνχληαη γηα ηελ ζπκκεηνρή. 
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 λα ππάξμεη αλαθνξά ζηηο εθηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ ή/θαη 
δηαρεηξίδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο/ζπκκεηέρνπζεο.  
  

 
 
 

Αείθηεο 

Βπηπηψζεσλ 

Δ08. Γείθηεο γηα ηα πηελά ησλ 
αγξψλ  - FBI  (Γείθηεο πιαηζίνπ 
Π35) 
 

ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- δηαζθάιηζε αθελφο ηεο βηψζηκεο 
δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ 
θαη αθεηέξνπ ηεο δξάζεο γηα ην 
θιίκα  

ρεηηθά κέηξα 
 

 10.1.6 Πξνζηαζία Φπζηθήο ΐιάζηεζεο θαη 
Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Σνπίνπ, γηα ζθνπνχο 
βηνπνηθηιφηεηαο θαη κείσζεο ηεο δηάβξσζεο 

 10.1.7 πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ εληφο 
αγξνηεκαρηψλ 

 10.1.8 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε 
δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο 
ακπέινπ (ηελ πξνθήξπμε ηνπ 2015 ν θσδηθφο ηνπ 
Καζεζηψηνο ήηαλ 10.1.4) 

 10.1.10 Αηαρείξηζε κειηζζνζκελψλ κε ζθνπφ ηε 
δηαηήξεζε αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κε εληνκνθάγα πηελά 

 10.1.11
Ώ
 Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο 

θπζηθήο αμίαο – ηηεξά 

 10.1.11ΐ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο 
θπζηθήο αμίαο – Αελδξψδεηο Καιιηέξγεηεο 

 10.1.11Γ Αηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο ζε θπζηθνχο 
βνζθφηνπνπο εληφο ησλ πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο Ώμίαο 

 10.1.12 Βζεινληηθφ πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ζηα νηλνπνηήζηκα θαη 
επηηξαπέδηα ακπέιηα 

 10.1.13 Βθαξκνγή ππξνπξνζηαηεπηηθψλ ρεηξηζκψλ ζε 
παξαδαζφβηεο εθηάζεηο θαιιηεξγνχκελεο κε ζηηεξά 

 11.1 Μεηαηξνπή απφ ηε ζπκβαηηθή ζηε βηνινγηθή 
γεσξγία  

 12.1.1 Αηαηήξεζε αζπγθφκηζηεο παξαγσγήο ζε 
γεσξγηθέο θαη δαζηθέο πεξηνρέο Natura 2000 θαη πεξηνρέο 
ζπλεθηηθφηεηαο 

 12.1.2 Αηαρείξηζε ΐνζθνηφπσλ 

 13 ηήξημε πεξηνρψλ κε θπζηθά ή άιια κεηνλεθηήκαηα 
εκεία παξαηήξεζεο εληνπηζκέλα ζην ράξηε 

Ώπφ ηα ζηνηρεία ησλ ζρεηηθψλ θαζεζηψησλ θαη 
δξάζεσλ απφ ηελ αίηεζε εηήζηαο πιεξσκήο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ώπφ ηε κειέηε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ δείθηε. 

Δ09.  Γεσξγία Τςειήο Φπζηθήο 
Αμίαο (Γείθηεο Πιαηζίνπ Π37) 
 

ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- δηαζθάιηζε αθελφο ηεο βηψζηκεο 

Οη εθηάζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε ζχκβαζε θαη ζπκπίπηνπλ κε 
πεξηνρέο HNV. 
 
Δθηάζεηο ζε ζχκβαζε ζην κέηξν/ππνκέηξν/δξαζε  

 

Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ θαζεζηψησλ 
θαη δξάζεσλ απφ ηελ αίηεζε εηήζηαο πιεξσκήο, 
γεσγξαθηθή αλαθνξά (ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ) 
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δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ 
θαη αθεηέξνπ ηεο δξάζεο γηα ην 
θιίκα  

 10.1.6 Πξνζηαζία Φπζηθήο ΐιάζηεζεο θαη 
Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Σνπίνπ, γηα ζθνπνχο 
βηνπνηθηιφηεηαο θαη κείσζεο ηεο δηάβξσζεο 

 10.1.7 πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ εληφο 
αγξνηεκαρηψλ 

 10.1.8 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε 
δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο 
ακπέινπ (ηελ πξνθήξπμε ηνπ 2015 ν θσδηθφο ηνπ 
Καζεζηψηνο ήηαλ 10.1.4) 

 10.1.10 Αηαρείξηζε κειηζζνζκελψλ κε ζθνπφ ηε 
δηαηήξεζε αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κε εληνκνθάγα πηελά 

 10.1.11
Ώ
 Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο 

θπζηθήο αμίαο – ηηεξά 

 10.1.11ΐ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο 
θπζηθήο αμίαο – Αελδξψδεηο Καιιηέξγεηεο 

 10.1.11Γ Αηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο ζε θπζηθνχο 
βνζθφηνπνπο εληφο ησλ πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο Ώμίαο 

 10.1.12 Βζεινληηθφ πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ζηα νηλνπνηήζηκα θαη 
επηηξαπέδηα ακπέιηα 

 10.1.13 Βθαξκνγή ππξνπξνζηαηεπηηθψλ ρεηξηζκψλ ζε 
παξαδαζφβηεο εθηάζεηο θαιιηεξγνχκελεο κε ζηηεξά 

 11.1 Μεηαηξνπή απφ ηε ζπκβαηηθή ζηε βηνινγηθή 
γεσξγία  

 12.1.1 Αηαηήξεζε αζπγθφκηζηεο παξαγσγήο ζε 
γεσξγηθέο θαη δαζηθέο πεξηνρέο Natura 2000 θαη πεξηνρέο 
ζπλεθηηθφηεηαο 

 12.1.2 Αηαρείξηζε ΐνζθνηφπσλ 

 13 ηήξημε πεξηνρψλ κε θπζηθά ή άιια κεηνλεθηήκαηα 

 εκεία παξαηήξεζεο εληνπηζκέλα ζην ράξηε εκεία 
παξαηήξεζεο εληνπηζκέλα ζην ράξηε  

Πνπ απνηεινχλ πεξηνρέο HNV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βπηθαηξνπνηεκέλνο ράξηεο HNV. 

Δ07 Δθπνκπέο απφ ηε γεσξγία 
(Γείθηεο Πιαηζίνπ Π45) 

ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- δηαζθάιηζε αθελφο ηεο βηψζηκεο 
δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ 
θαη αθεηέξνπ ηεο δξάζεο γηα ην 
θιίκα 

Ο δείθηεο απηφο απνηειείηαη απφ δχν ππν-δείθηεο, απφ ηνπο 
νπνίνπο αμηνινγνχληαη νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 
θαη νη εθπνκπέο ακκσλίαο. 
1) Δθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηε γεσξγία 

Ο δείθηεο κεηξά ηηο θαζαξέο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ (GHG) απφ ηε γεσξγία, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γεσξγηθψλ εδαθψλ: 
 

Annual EU GHG inventory (e.g. 2014 edition:  
http://www.eea.europa.eu//publications/european-
union-greenhouse-gas-inventory-2014) : 
- CH4 and N2O emissions from agriculture are 
provided in Annex 2.8 CRF Tables Agriculture.zip 
which includes standard reporting table (SRT) for 
sector 4 (agriculture). 
- CO2 emissions from agricultural soils are 

http://www.eea.europa.eu/publications/european-union-greenhouse-gas-inventory-2014
http://www.eea.europa.eu/publications/european-union-greenhouse-gas-inventory-2014
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α) Οη εηήζηεο ζπγθεληξψζεηο εθπνκπήο κεζαλίνπ (CH4) θαη 
ππνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ (N2O) απφ ηε γεσξγία, αλαθέξνληαη 
απφ ηα Κξάηε Μέιε ζην πιαίζην θαηαγξαθήο ηνπ εζληθνχ 
απνζέκαηνο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζην ηνκέα ηεο γεσξγίαο 
θαη ηειηθά ππνβάιινληαη ζηα Δλσκέλα Έζλε γηα ηελ Ώιιαγή 
ηνπ Κιίκαηνο (UNFCCC, Sector 4) 
 
Ο ηνκέαο απηφο πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο πεγέο 
εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηε γεσξγία: 
i) εληεξηθή δχκσζε κεξπθαζηηθψλ (CH4)  
ii) Αηαρείξηζε θνπξηάο (CH4, N2O) 
iii) θαιιηέξγεηα ξπδηνχ (CH4)  
iv) δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εδαθψλ (θπξίσο CH4, N2O) 
 
β) Οη εηήζηεο ζπγθεληξψζεηο εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα (CO2) θαη εθπνκπψλ κεζαλίνπ (CH4) θαη 
ππνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ (N2O) απφ γεσξγηθέο ρξήζεηο 
(ιεηκψλεο θαη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο) πνπ ππνβάινληαη 
ζην πιαίζην ηνπ «‗Land Use, Land Use Change and 
Forestry‘ (LULUCF)» ηνπ εζληθνχ απνζέκαηνο αεξίσλ 
ζεξκνθεπίνπ (GHG) ζηελ UNFCCC (sector 5.A.B θαη 5.A.C). 
 
2) Δθπνκπέο ακκσλίαο απφ ηε γεσξγία 

Ο δείθηεο απηφο κεηξά ηηο ζπλνιηθέο εηήζηεο εθπνκπέο 
ακκσλίαο (NH3) απφ ηε γεσξγία 
 
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο επηπηψζεσλ ζα κπνξνχζε λα 
εθηηκεζεί κε ζρεηηθή επρέξεηα κε ην ζπλδπαζκφ αθελφο ησλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο  A18: Μεησκέλεο 
εθπνκπέο κεζαλίνπ θαη ππνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ, A19: 
Μεησκέλεο εθπνκπέο ακκσλίαο θαη αθεηέξνπ κε ηα ηζνδχγηα 
εθπνκπψλ αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ θαη ακκσλίαο αλά 
θαιιηέξγεηα πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ επί κέξνπο 
κέηξσλ πνπ ζεσξείηαη φηη ακέζσο ή εκκέζσο ζπληεινχλ 
ζηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ απφ ηελ γεσξγία. Γηα ηνπο 
ζπκπιεξσκαηηθνχο δείθηεο απνηειέζκαηνο βιέπε θεθάιαην 
2.1. Χο πξνο ην ηζνδχγην εθπνκπψλ αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ 
αλά θαιιηέξγεηα, ππάξρνπλ ζρεηηθά κνληέια 
ππνινγηζκνχ/εθηηκήζεσλ δηαζέζηκα αιιά γηα λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα γίλεη πξνζαξκνγή (αλάζεζε  
κειέηεο) ηνπο (α) ζηηο αιιαγέο ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

recorded in Annex 2.9 CRF Tables LULUCF.zip — 
European Environment Agency (EEA) 
 
 
The web-based tool EEA GHG viewer: 
http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The full set of data on emissions of air pollutants 
(NH3) from agriculture: 
http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/data/national-emission-ceilings-nec-
directive-inventory-10 
 
Web-based tool "Air pollutant emissions data 
viewer (NEC Directive)" 
http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/data/data-viewers/emissions-nec-directive-
viewer 
 
 
ηνηρεία αλά αγξνηεκάρην εθκεηαιιεχζεσλ  
ζπκκεηερνπζψλ θαη κε, πξηλ θαη κεηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ ΟΑΒ.    

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emission-ceilings-nec-directive-inventory-10
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emission-ceilings-nec-directive-inventory-10
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emission-ceilings-nec-directive-inventory-10
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/emissions-nec-directive-viewer
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/emissions-nec-directive-viewer
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/emissions-nec-directive-viewer
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ρξεκαηνδνηνχληαη θαη (β) ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο 
Κχπξνπ. 
 

 

4. Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δείθηεο επηπηψζεσλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο ΚΑΠ  

Γείθηεο Δπηπηψζεσλ  Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΑΠ 

√ Β07 Βθπνκπέο απφ ηε γεσξγία 
(Αείθηεο Πιαηζίνπ Π45) 

√ Β08. Αείθηεο γηα ηα πηελά ησλ 
αγξψλ  - FBI  (Αείθηεο πιαηζίνπ Π35) 

√ Β09.  Γεσξγία Τςειήο Φπζηθήο 
Ώμίαο (Αείθηεο Πιαηζίνπ Π37) 

  

ΚΔΑ 24. ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΏΏ ζηνλ κεηξηαζκφ ηεο 

αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζε απηήλ, θαζψο θαη ζηελ 
επίηεπμε ηνπ πξσηαξρηθνχ ζηφρνπ ηεο ΒΒ γηα ην 2020 φζνλ αθνξά ηε 
κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ηνπιάρηζηνλ θαηά 20 % ζε 
ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, ή θαηά 30 % ππφ ηηο θαηάιιειεο 
πξνυπνζέζεηο, ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο 
ζηελ ηειηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζην 20 %, θαη ζηελ επίηεπμε αχμεζεο 
20 % ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε; 

ΚΔΑ 26. ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΏΏ ζηε βειηίσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΒΒ γηα 
ηε βηνπνηθηιφηεηα φζνλ αθνξά ηελ αλάζρεζε ηεο απψιεηαο ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηεκάησλ, 
θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο; 

ΚΔΑ 28. ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΏΏ ζηνλ ζηφρν ηεο ΚΓΠ φζνλ 

αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη 
ηεο δξάζεο γηα ην θιίκα; 

√ δηαζθάιηζε αθελφο ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο 
ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη αθεηέξνπ ηεο δξάζεο 
γηα ην θιίκα 

 

2.9. 9Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 4Β) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΏΏ έρνπλ ζηεξίμεη ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ιηπαζκάησλ θαη 

ησλ θπηνθαξκάθσλ; 

 

1. Μέηξα/ Καζεζηψηα / Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 
ζπλεηζθνξά 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  
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 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  
δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή 
γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 

 
M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα 

 10.1.1Ώ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα θπιινβφια 

 10.1.1ΐ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο ειηέο  

 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα εζπεξηδνεηδή  

 10.1.1Α Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ 

 10.1.1Β & 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ θαη Κιαδνθάζαξνο ζηα ακπέιηα 

 10.1.2Ώ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο  

 10.1.2ΐ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζηηεξψλ  

 10.1.3Ώ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο (Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη δηαρείξηζε 
ππνιεηκκάησλ θνλδχισλ ζηηο Παηάηεο) 

 10.1.3ΐ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ Βζπεξηδνεηδψλ (Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη 
ηνπνζέηεζε εληνκνπαγίδσλ ζηα Βζπεξηδνεηδή) 

 10.1.4 Αηαηήξεζε πεξνβαιινληηθά θηιηθψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο κπαλάλαο 

 10.1.5 Μείσζε απαηηήζεσλ λεξνχ άξδεπζεο ζε επίπεδν πδξνθνξέα 

 10.1.6 Πξνζηαζία Φπζηθήο ΐιάζηεζεο θαη Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Σνπίνπ, γηα ζθνπνχο βηνπνηθηιφηεηαο θαη κείσζεο ηεο δηάβξσζεο 

 10.1.7 πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ εληφο αγξνηεκαρηψλ 

 10.1.8 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ακπέινπ (ηελ πξνθήξπμε ηνπ 
2015 ν θσδηθφο ηνπ Καζεζηψηνο ήηαλ 10.1.4) 

 10.1.9 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο θπιέο δψσλ 

 10.1.10 Αηαρείξηζε κειηζζνζκελψλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κε εληνκνθάγα πηελά 

 10.1.11Ώ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – ηηεξά 

 10.1.11ΐ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – Αελδξψδεηο Καιιηέξγεηεο 

 10.1.11Γ Αηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο ζε θπζηθνχο βνζθφηνπνπο εληφο ησλ πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο Ώμίαο 

 10.1.12 Βζεινληηθφ πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ζηα νηλνπνηήζηκα θαη επηηξαπέδηα ακπέιηα 

 10.1.13 Βθαξκνγή ππξνπξνζηαηεπηηθψλ ρεηξηζκψλ ζε παξαδαζφβηεο εθηάζεηο θαιιηεξγνχκελεο κε ζηηεξά 
 

M11 - Βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο 

 11.1 Μεηαηξνπή απφ ηε ζπκβαηηθή ζηε βηνινγηθή γεσξγία  

 11.2 Ώλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο  
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Μ12- Δληζρχζεηο ζην πιαίζην ηνπNatura 2000 θαη ηεο νδεγίαο πιαηζίνπ γηα ηα χδαηα 

 12.1.1 Αηαηήξεζε αζπγθφκηζηεο παξαγσγήο ζε γεσξγηθέο θαη δαζηθέο πεξηνρέο Natura 2000 θαη πεξηνρέο ζπλεθηηθφηεηαο 

 12.1.2 Αηαρείξηζε ΐνζθνηφπσλ 
 

Μ13- Δληζρχζεηο ζε πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ θπζηθά ή άιια εηδηθά κεηνλεθηήκαηα 

 Καζεζηψο 13.1 - απνδεκίσζε γηα νξεηλέο πεξηνρέο 

 Καζεζηψο 13.2 - απνδεκίσζε γηα άιιεο πεξηνρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά θπζηθά κεηνλεθηήκαηα 
 
M16 – πλεξγαζία 

 M16.1 - ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ηεο ΒΚ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο γεσξγίαο 
 

Αεπηεξεχνπζα 
ζπλεηζθνξά 

Απφ ηελ ΠΔ 5Α 

M01 - Αξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο (άξζξν 14) 

M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα (άξζξν 28) 

M16 - πλεξγαζία (άξζξν 35) 

 

 

 

2. Έιεγρνο ζχλδεζεο: Κνηλνχ Δξσηήκαηνο – Κξηηεξίσλ Κξίζεο – Γεηθηψλ 

 
Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

ΐαζηθά 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

1. ΐειηηψζεθε ε πνηφηεηα ηνπ 
λεξνχ   

A8/ 10: Πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο γεο πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηε 
βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ  
 
A9/ 11: Πνζνζηφ ηεο δαζηθήο γεο πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηε βειηίσζε 
ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ 
 
 
Βπηπιένλ Κνηλνί Αείθηεο βνεζεηηθνί ζηελ απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο  
Γείθηεο εθξνψλ 

O4 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ/δηθαηνχρσλ  
O5 - πλνιηθή έθηαζε (εθηάξηα) 
O7 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ ζπκβάζεσλ 
 
Γείθηεο Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

Π39. Άληιεζε λεξνχ ζηε γεσξγία (*) 
Π40. Πνηφηεηα ησλ πδάησλ (*) 

 

Πξφζζεηα 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

 1) Βθηάζεηο πνπ επσθεινχληαη απφ ζπλνδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ  
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3. Απαηηήζεηο ζε ζηνηρεία & Πεγέο δεδνκέλσλ 

 
Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Κνηλνί Αείθηεο 
Ώπνηειέζκαηνο 

A8/ 10: Πνζνζηφ ηεο 
γεσξγηθήο γεο πνπ ππάγεηαη 
ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα 
ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο 
ησλ πδάησλ  
 

Αξηζκεηήο  

Γεσξγηθή γε πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηε βειηίσζε 
ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ζηελ νπνία κέζσ ηνπ δείθηε εθξνψλ «O5 - 
πλνιηθή έθηαζε (εθηάξηα)» ζπλεηζθέξνπλ άκεζα ηα παξαθάησ 
Καζεζηψηα θαη Αξάζεηο:  

 10.1.2Ώ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο  

 10.1.2ΐ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζηηεξψλ  

 10.1.3Ώ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα 
ηεο παηάηαο (Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη δηαρείξηζε 
ππνιεηκκάησλ θνλδχισλ ζηηο Παηάηεο) 

 10.1.3ΐ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα 
ησλ Βζπεξηδνεηδψλ (Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη 
ηνπνζέηεζε εληνκνπαγίδσλ ζηα Βζπεξηδνεηδή) 

 10.1.4 Αηαηήξεζε πεξνβαιινληηθά θηιηθψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ 
ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο κπαλάλαο 

 10.1.5 Μείσζε απαηηήζεσλ λεξνχ άξδεπζεο ζε επίπεδν πδξνθνξέα 

 10.1.6 Πξνζηαζία Φπζηθήο ΐιάζηεζεο θαη Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
Σνπίνπ, γηα ζθνπνχο βηνπνηθηιφηεηαο θαη κείσζεο ηεο δηάβξσζεο 

 10.1.7 πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ εληφο αγξνηεκαρηψλ  

 11.1 Μεηαηξνπή απφ ηε ζπκβαηηθή ζηε βηνινγηθή γεσξγία  

 11.2 Ώλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο 
 
Παξαλνκαζηήο  

Βίλαη ν Κνηλφο Αείθηεο Πιαηζίνπ: 18 Γεσξγηθή έθηαζε- ζπλνιηθή ΥΓΒ 

 
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ 
θαζεζηψησλ θαη δξάζεσλ απφ ηελ αίηεζε 
εηήζηαο πιεξσκήο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γηα ην Κνηλφ Αείθηε Πιαηζίνπ απφ:  
ηαηηζηηθά ζηνηρεία (ΣΏΣΕΣΕΚΉ 
ΤΠΔΡΒΊΏ ΚΌΠΡΟΤ, Eurostat) 

A9/ 11: Πνζνζηφ ηεο δαζηθήο 
γεο πνπ ππάγεηαη ζε 
ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηε 
βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 
πδάησλ 
 

Αελ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν  
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Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Πξφζζεηνη 
Αείθηεο 

Ώπνηειέζκαηνο 

Βθηάζεηο πνπ επσθεινχληαη 
απφ ζπλνδεπηηθέο δξάζεηο γηα 
ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γηα ηηο παξαθάησ δξάζεηο/ππνκέηξα ζα πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ ηα 
ηκήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ΠΒ – πξνζηαζία πδαηηθψλ 
πφξσλ. 
 

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ 
αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  
δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή 
δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ 
απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή 
δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο 
Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 

 M16.1 - ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ 
νκάδσλ ηεο ΒΚ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο 
γεσξγίαο 

 
Να ππάξμεη αλαθνξά ζηηο εθηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ ή/θαη δηαρεηξίδνληαη νη 
ζπκκεηέρνληεο/ζπκκεηέρνπζεο.  

πγθέληξσζε ζηνηρείσλ απφ ηηο αηηήζεηο 
θαη ηα έγγξαθα πνπ δεηνχληαη γηα ηελ 
ζπκκεηνρή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αείθηεο 

Βπηπηψζεσλ 

Δ11 Πνηφηεηα πδάησλ 
(Γείθηεο Πιαηζίνπ Π40) 
 

ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- δηαζθάιηζε αθελφο ηεο 
βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ 
θπζηθψλ πφξσλ θαη αθεηέξνπ 
ηεο δξάζεο γηα ην θιίκα  

Γηα ηηο δξάζεηο 
 

 10.1.1Ώ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα 
θπιινβφια 

 10.1.2Ώ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο  

 10.1.2ΐ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζηηεξψλ  

 10.1.3Ώ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα 
ηεο παηάηαο (Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη δηαρείξηζε 
ππνιεηκκάησλ θνλδχισλ ζηηο Παηάηεο) 

 10.1.5 Μείσζε απαηηήζεσλ λεξνχ άξδεπζεο ζε επίπεδν πδξνθνξέα 

 11.1 Μεηαηξνπή απφ ηε ζπκβαηηθή ζηε βηνινγηθή γεσξγία  

Υσξηθή πιεξνθνξία απφ ΟΑΒ 
 
 
 
 
 
 
Βδαθνινγηθνί ράξηεο  
 
ηνηρεία γηα θάζε αγξνηεκάρην απφ ηνλ 
ΟΑΒ 
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Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

 12.1.1 Αηαηήξεζε αζπγθφκηζηεο παξαγσγήο ζε γεσξγηθέο θαη 
δαζηθέο πεξηνρέο Natura 2000 θαη πεξηνρέο ζπλεθηηθφηεηαο 

 12.1.2 Αηαρείξηζε ΐνζθνηφπσλ 

 13 ηήξημε πεξηνρψλ κε θπζηθά ή άιια κεηνλεθηήκαηα 
 
πλδπαζκφο ηεο πιεξνθνξίαο κε ηνπο ππάξρνληεο εδαθνινγηθνχο 
ράξηεο. 
 
χγθξηζε ηζνδπγίνπ θαη δηεζνχκελεο πνζφηεηαο ληηξηθψλ ζε πεξηνρέο 
πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη κε. 
 
Καηάηαμε ησλ αγξνηεκαρίσλ ζε ιεθάλεο απνξξνήο θαη αθνινχζσο 
επεμεξγαζία ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ 
αλά ιεθάλε απνξξνήο.  
 

Ώπνηειέζκαηα αλαιχζεσλ χδαηνο 

 
ηνηρεία απφ ηηο κεηξήζεηο γηα ηελ πνηφηεηα 
πδάησλ κε ρσξηθή αλαθνξά. 
 
 
 
Πξνηείλεηαη ε ζπκπεξίιεςε αμηφπηζηνπ 
ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ πνπ 
ρξεζηκνπνηεί θάζε εθκεηάιιεπζε πξηλ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Δ δεηγκαηνιεςία θαη ε 
αλάιπζε λα γίλεηαη κε ηελ επζχλε 
δηαπηζηεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ, λα ππάξρεη 
ρσξηθή αλαθνξά θαη λα ελεκεξψλεηαη βάζε 
δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο 
αξδεπηηθψλ πδάησλ. Δ φιε δηαδηθαζία λα 
απνδεκηψλεηαη απφ ην ΠΏΏ θαη λα 
ελζσκαηψλεηαη ζηελ επηδφηεζε.   

 

4. Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δείθηεο επηπηψζεσλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο ΚΑΠ  

Γείθηεο Δπηπηψζεσλ  Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΑΠ 

√ Β11. Πνηφηεηα πδάησλ (Αείθηεο 
Πιαηζίνπ Π40) 

ΚΔΑ 26. ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΏΏ ζηε βειηίσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΒΒ γηα 
ηε βηνπνηθηιφηεηα φζνλ αθνξά ηελ αλάζρεζε ηεο απψιεηαο ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηεκάησλ, 
θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο; 

ΚΔΑ 28. ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΏΏ ζηνλ ζηφρν ηεο ΚΓΠ φζνλ 

αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη 
ηεο δξάζεο γηα ην θιίκα; 

√ δηαζθάιηζε αθελφο ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο 
ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη αθεηέξνπ ηεο δξάζεο 
γηα ην θιίκα 
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2.10. 10Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 4Γ) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΏΏ έρνπλ ζηεξίμεη ηελ πξφιεςε ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο; 

 

1. Μέηξα/ Καζεζηψηα / Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 
ζπλεηζθνξά 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  
δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή 
γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 

 
M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα 

 10.1.1Ώ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα θπιινβφια 

 10.1.1ΐ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο ειηέο  

 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα εζπεξηδνεηδή  

 10.1.1Α Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ 

 10.1.1Β & 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ θαη Κιαδνθάζαξνο ζηα ακπέιηα 

 10.1.2Ώ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο  

 10.1.2ΐ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζηηεξψλ  

 10.1.3Ώ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο (Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη δηαρείξηζε 
ππνιεηκκάησλ θνλδχισλ ζηηο Παηάηεο) 

 10.1.3ΐ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ Βζπεξηδνεηδψλ (Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη 
ηνπνζέηεζε εληνκνπαγίδσλ ζηα Βζπεξηδνεηδή) 

 10.1.4 Αηαηήξεζε πεξνβαιινληηθά θηιηθψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο κπαλάλαο 

 10.1.5 Μείσζε απαηηήζεσλ λεξνχ άξδεπζεο ζε επίπεδν πδξνθνξέα 

 10.1.6 Πξνζηαζία Φπζηθήο ΐιάζηεζεο θαη Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Σνπίνπ, γηα ζθνπνχο βηνπνηθηιφηεηαο θαη κείσζεο ηεο δηάβξσζεο 

 10.1.7 πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ εληφο αγξνηεκαρηψλ 

 10.1.8 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ακπέινπ (ηελ πξνθήξπμε ηνπ 
2015 ν θσδηθφο ηνπ Καζεζηψηνο ήηαλ 10.1.4) 

 10.1.9 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο θπιέο δψσλ 

 10.1.10 Αηαρείξηζε κειηζζνζκελψλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κε εληνκνθάγα πηελά 

 10.1.11Ώ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – ηηεξά 

 10.1.11ΐ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – Αελδξψδεηο Καιιηέξγεηεο 
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 10.1.11Γ Αηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο ζε θπζηθνχο βνζθφηνπνπο εληφο ησλ πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο Ώμίαο 

 10.1.12 Βζεινληηθφ πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ζηα νηλνπνηήζηκα θαη επηηξαπέδηα ακπέιηα 

 10.1.13 Βθαξκνγή ππξνπξνζηαηεπηηθψλ ρεηξηζκψλ ζε παξαδαζφβηεο εθηάζεηο θαιιηεξγνχκελεο κε ζηηεξά 
 

M11 - Βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο 

 11.1 Μεηαηξνπή απφ ηε ζπκβαηηθή ζηε βηνινγηθή γεσξγία  

 11.2 Ώλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο  
 

Μ12- Δληζρχζεηο ζην πιαίζην ηνπNatura 2000 θαη ηεο νδεγίαο πιαηζίνπ γηα ηα χδαηα 

 12.1.1 Αηαηήξεζε αζπγθφκηζηεο παξαγσγήο ζε γεσξγηθέο θαη δαζηθέο πεξηνρέο Natura 2000 θαη πεξηνρέο ζπλεθηηθφηεηαο 

 12.1.2 Αηαρείξηζε ΐνζθνηφπσλ 
 

Μ13- Δληζρχζεηο ζε πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ θπζηθά ή άιια εηδηθά κεηνλεθηήκαηα 

 Καζεζηψο 13.1 - απνδεκίσζε γηα νξεηλέο πεξηνρέο 

 Καζεζηψο 13.2 - απνδεκίσζε γηα άιιεο πεξηνρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά θπζηθά κεηνλεθηήκαηα 
 
M16 – πλεξγαζία 

 M16.1 - ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ηεο ΒΚ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο γεσξγίαο 
 

Αεπηεξεχνπζα 
ζπλεηζθνξά 

Απφ ηελ ΠΔ 5Α 

M01 - Αξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο (άξζξν 14) 

M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα (άξζξν 28) 

M16 - πλεξγαζία (άξζξν 35) 

Απφ ηελ ΠΔ 5D 

M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα (άξζξν 28) 

 

 

2. Έιεγρνο ζχλδεζεο: Κνηλνχ Δξσηήκαηνο – Κξηηεξίσλ Κξίζεο – Γεηθηψλ 

 
Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

ΐαζηθά 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

1. ΐειηηψζεθε ε δηαρείξηζε ηνπ 
εδάθνπο 

A10/ 12: Πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο γεο πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηε 
βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο θαη/ή ηεο πξφιεςεο ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο 
 
A11/ 13: Πνζνζηφ ηεο δαζηθήο γεο πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηε βειηίσζε 
ηεο δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο θαη/ή ηελ πξφιεςε ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο 
 
 
Βπηπιένλ Κνηλνί Αείθηεο βνεζεηηθνί ζηελ απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο  
Γείθηεο εθξνψλ 
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Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

O4 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ/δηθαηνχρσλ  
O5 - πλνιηθή έθηαζε (εθηάξηα) 
O7 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ ζπκβάζεσλ 
 
Γείθηεο Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

Π41 Οξγαληθέο χιεο ηνπ εδάθνπο ζε αξφζηκε γε(*) 
Π42. Αηάβξσζε εδάθνπο απφ ην λεξφ(*) 

Πξφζζεηα 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

 1) Πνζνζηφ εθηάζεσλ ππφ ζχκβαζε ζε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ θίλδπλν εδαθηθήο 
δηάβξσζεο 
2) Βθηάζεηο πνπ επσθεινχληαη απφ ζπλνδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο. 

 

 

 

3. Απαηηήζεηο ζε ζηνηρεία & Πεγέο δεδνκέλσλ 

 
Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Κνηλνί Αείθηεο 
Ώπνηειέζκαηνο 

A10/ 12: Πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο 
γεο πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο 
δηαρείξηζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 
δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο θαη/ή ηεο 
πξφιεςεο ηεο δηάβξσζεο ηνπ 
εδάθνπο 

Αξηζκεηήο  

Ώθνξά ηε ζπλνιηθή γεσξγηθή γε πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο 
δηαρείξηζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο 
θαη/ή ηεο πξφιεςεο ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο ζηελ νπνία 
κέζσ ηνπ δείθηε εθξνψλ «O5 - πλνιηθή έθηαζε (εθηάξηα)» 
ζπλεηζθέξνπλ άκεζα ηα παξαθάησ Τπν-Μέηξα θαη Αξάζεηο:  
 

 10.1.2Ώ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 
παηάηαο  

 10.1.2ΐ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ 
ζηηεξψλ  

 10.1.3Ώ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ 
θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο (Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε 
Παξαγσγήο θαη δηαρείξηζε ππνιεηκκάησλ θνλδχισλ ζηηο 
Παηάηεο) 

 10.1.4 Αηαηήξεζε πεξνβαιινληηθά θηιηθψλ γεσξγηθψλ 
πξαθηηθψλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο κπαλάλαο 

 10.1.5 Μείσζε απαηηήζεσλ λεξνχ άξδεπζεο ζε επίπεδν 
πδξνθνξέα 

 10.1.6 Πξνζηαζία Φπζηθήο ΐιάζηεζεο θαη 
Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Σνπίνπ, γηα ζθνπνχο 
βηνπνηθηιφηεηαο θαη κείσζεο ηεο δηάβξσζεο 

 10.1.7 πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ εληφο 
αγξνηεκαρηψλ 

 
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ ππνκέηξσλ θαη 
δξάζεσλ απφ ηελ αίηεζε εηήζηαο πιεξσκήο 
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 10.1.13 Βθαξκνγή ππξνπξνζηαηεπηηθψλ ρεηξηζκψλ ζε 
παξαδαζφβηεο εθηάζεηο θαιιηεξγνχκελεο κε ζηηεξά 

 11.1 Μεηαηξνπή απφ ηε ζπκβαηηθή ζηε βηνινγηθή γεσξγία  

 12.1.1 Αηαηήξεζε αζπγθφκηζηεο παξαγσγήο ζε 
γεσξγηθέο θαη δαζηθέο πεξηνρέο Natura 2000 θαη πεξηνρέο 
ζπλεθηηθφηεηαο 

 12.1.2 Αηαρείξηζε ΐνζθνηφπσλ 

 13 ηήξημε πεξηνρψλ κε θπζηθά ή άιια κεηνλεθηήκαηα 
 

Παξαλνκαζηήο  

Βίλαη ν Κνηλφο Αείθηεο Πιαηζίνπ: 18 Γεσξγηθή έθηαζε- 
ζπλνιηθή ΥΓΒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γηα ην Κνηλφ Αείθηε Πιαηζίνπ απφ:  
ηαηηζηηθά ζηνηρεία (ΣΏΣΕΣΕΚΉ ΤΠΔΡΒΊΏ 
ΚΌΠΡΟΤ, Eurostat) 

A11/ 13: Πνζνζηφ ηεο δαζηθήο 
γεο πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο 
δηαρείξηζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 
δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο θαη/ή ηελ 
πξφιεςε ηεο δηάβξσζεο ηνπ 
εδάθνπο  

Αξηζκεηήο 

Ώθνξά ηε ζπλνιηθή δαζηθή γε πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο 
δηαρείξηζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο 
θαη/ή ηελ πξφιεςε ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο, ζηελ νπνία 
κέζσ ηνπ δείθηε εθξνψλ «O5 - πλνιηθή έθηαζε (εθηάξηα)» 
ζπλεηζθέξνπλ ηα παξαθάησ Καζεζηψηα θαη Αξάζεηο:  
 
• 12.1.1 Αηαηήξεζε αζπγθφκηζηεο παξαγσγήο ζε γεσξγηθέο 
θαη δαζηθέο πεξηνρέο Natura 2000 θαη πεξηνρέο 
ζπλεθηηθφηεηαο 
 
Παξαλνκαζηήο  

Βίλαη ν Κνηλφο Αείθηεο Πιαηζίνπ: 29 Αάζε θαη ινηπέο δαζηθέο 
εθηάζεηο(FOWL) 

 
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ θαζεζηψησλ 
θαη δξάζεσλ απφ ηελ αίηεζε εηήζηαο πιεξσκήο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γηα ην Κνηλφ Αείθηε Πιαηζίνπ απφ:  
ηαηηζηηθά ζηνηρεία (ΣΏΣΕΣΕΚΉ ΤΠΔΡΒΊΏ 
ΚΌΠΡΟΤ, Eurostat) 

Πξφζζεηνη 
Αείθηεο 

Ώπνηειέζκαηνο 

Πνζνζηφ εθηάζεσλ ππφ ζχκβαζε 
ζε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ 
θίλδπλν εδαθηθήο δηάβξσζεο  

Αξηζκεηήο  

Ώθνξά ηε ζπλνιηθή γεσξγηθή θαη δαζηθή γε πνπ ππάγεηαη ζε 
ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 
εδάθνπο θαη/ή ηεο πξφιεςεο ηεο δηάβξσζεο (κε ρσξηθή 
αλαθνξά) ηνπ εδάθνπο ζηελ νπνία ζπλεηζθέξνπλ άκεζα ηα 
παξαθάησ  
Τπν-Μέηξα θαη Αξάζεηο:  
 

 10.1.2Ώ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 
παηάηαο  

 10.1.2ΐ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

Υσξηθή πιεξνθνξία απφ ΟΑΒ 
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ζηηεξψλ  

 10.1.5 Μείσζε απαηηήζεσλ λεξνχ άξδεπζεο ζε επίπεδν 
πδξνθνξέα 

 10.1.6 Πξνζηαζία Φπζηθήο ΐιάζηεζεο θαη 
Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Σνπίνπ, γηα ζθνπνχο 
βηνπνηθηιφηεηαο θαη κείσζεο ηεο δηάβξσζεο 

 10.1.7 πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ εληφο 
αγξνηεκαρηψλ 

 11.1 Μεηαηξνπή απφ ηε ζπκβαηηθή ζηε βηνινγηθή γεσξγία  

 11.2 Ώλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο  

 12.1.1 Αηαηήξεζε αζπγθφκηζηεο παξαγσγήο ζε 
γεσξγηθέο θαη δαζηθέο πεξηνρέο Natura 2000 θαη πεξηνρέο 
ζπλεθηηθφηεηαο 

 12.1.2 Αηαρείξηζε ΐνζθνηφπσλ 
 
Σα ζηνηρεία απηά ζπλδπάδνληαη κε ηνπο ράξηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εξεκνπνίεζεο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υάξηεο απφ ην εζληθφ ζρέδην δξάζεο 
θαηαπνιέκεζεο ηεο εξεκνπνίεζεο. 

Βθηάζεηο πνπ επσθεινχληαη απφ 
ζπλνδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο. 

Γηα ηηο παξαθάησ δξάζεηο/ππνκέηξα ζα πξέπεη λα 
δηαρσξηζηνχλ ηα ηκήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
ζπγθεθξηκέλε ΠΒ – πξνζηαζία εδαθηθψλ πφξσλ. 
 

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο 
δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ 
αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα 
κεηαθέξνπλ γλψζε  δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε 
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα 
επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ 
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζηηο 
εξγαζίεο  γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή 
γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο 

πγθέληξσζε ζηνηρείσλ απφ ηηο αηηήζεηο θαη ηα 
έγγξαθα πνπ δεηνχληαη γηα ηελ ζπκκεηνρή. 
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εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο 
ρψξαο 

 M16.1 - ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 
επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ηεο ΒΚ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα 
θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο γεσξγίαο 

 
Να ππάξμεη αλαθνξά ζηηο εθηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ ή/θαη 
δηαρεηξίδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο/ζπκκεηέρνπζεο. 

Αείθηεο 

Βπηπηψζεσλ 

Δ12. Οξγαληθέο χιεο ηνπ 
εδάθνπο ζε αξφζηκε γε 
(Γείθηεο Πιαηζίνπ Π41)  

 
ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- δηαζθάιηζε αθελφο ηεο βηψζηκεο 
δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ 
θαη αθεηέξνπ ηεο δξάζεο γηα ην 
θιίκα  

Ώλαιχζεηο εδάθνπο πνπ λα πεξηιακβάλνπλ θαη εθηίκεζε ηεο 
ηάζεο κεηαβνιήο ηεο νξγαληθήο νπζίαο. 

Πξνηείλεηαη ε ζπκπεξίιεςε αμηφπηζηνπ 
ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
εδάθνπο, ζηαδηαθά ζηα αγξνηεκάρηα θαη ηνπο 
βνζθνηφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε 
εθκεηάιιεπζε πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Δ δεηγκαηνιεςία θαη ε αλάιπζε 
λα γίλεηαη κε ηελ επζχλε δηαπηζηεπκέλσλ 
εξγαζηεξίσλ, λα ππάξρεη ρσξηθή αλαθνξά θαη λα 
ελεκεξψλεηαη βάζε δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο 
πνηφηεηαο εδάθνπο. Δ φιε δηαδηθαζία λα 
απνδεκηψλεηαη απφ ην ΠΏΏ θαη λα ελζσκαηψλεηαη 
ζηελ επηδφηεζε 

 

4. Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δείθηεο επηπηψζεσλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο ΚΑΠ  

Γείθηεο Δπηπηψζεσλ  Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΑΠ 

√ Β12. Οξγαληθέο χιεο ηνπ εδάθνπο ζε 
αξφζηκε γε (Αείθηεο Πιαηζίνπ Π41) 

ΚΔΑ 26. ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΏΏ ζηε βειηίσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΒΒ γηα 
ηε βηνπνηθηιφηεηα φζνλ αθνξά ηελ αλάζρεζε ηεο απψιεηαο ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηεκάησλ, 
θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο; 

ΚΔΑ 28. ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΏΏ ζηνλ ζηφρν ηεο ΚΓΠ φζνλ 

αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη 
ηεο δξάζεο γηα ην θιίκα; 

√ δηαζθάιηζε αθελφο ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο 
ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη αθεηέξνπ ηεο δξάζεο 
γηα ην θιίκα 
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2.11. 11Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 5Α) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΏΏ έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ηνπ χδαηνο απφ ηε γεσξγία; 

 

1. Μέηξα/ Καζεζηψηα / Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 
ζπλεηζθνξά 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  
δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή 
γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 

 
M04 - Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

 Καζεζηψο 4.1 - Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

 Καζεζηψο 4.3.2 - Ώμηνπνίεζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηε γεσξγία 

 Καζεζηψο 4.3.3 - Βθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ ζε αξδεπηηθά έξγα 
 

M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα 

 10.1.1Ώ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα θπιινβφια 

 10.1.1ΐ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο ειηέο  

 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα εζπεξηδνεηδή  

 10.1.1Α Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ 

 10.1.1Β & 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ θαη Κιαδνθάζαξνο ζηα ακπέιηα 

 10.1.2Ώ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο  

 10.1.2ΐ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζηηεξψλ  

 10.1.3Ώ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο (Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη δηαρείξηζε 
ππνιεηκκάησλ θνλδχισλ ζηηο Παηάηεο) 

 10.1.3ΐ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ Βζπεξηδνεηδψλ (Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη 
ηνπνζέηεζε εληνκνπαγίδσλ ζηα Βζπεξηδνεηδή) 

 10.1.4 Αηαηήξεζε πεξνβαιινληηθά θηιηθψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο κπαλάλαο 

 10.1.5 Μείσζε απαηηήζεσλ λεξνχ άξδεπζεο ζε επίπεδν πδξνθνξέα 

 10.1.6 Πξνζηαζία Φπζηθήο ΐιάζηεζεο θαη Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Σνπίνπ, γηα ζθνπνχο βηνπνηθηιφηεηαο θαη κείσζεο ηεο δηάβξσζεο 

 10.1.7 πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ εληφο αγξνηεκαρηψλ 

 10.1.8 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ακπέινπ (ηελ πξνθήξπμε ηνπ 
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2015 ν θσδηθφο ηνπ Καζεζηψηνο ήηαλ 10.1.4) 

 10.1.9 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο θπιέο δψσλ 

 10.1.10 Αηαρείξηζε κειηζζνζκελψλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κε εληνκνθάγα πηελά 

 10.1.11Ώ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – ηηεξά 

 10.1.11ΐ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – Αελδξψδεηο Καιιηέξγεηεο 

 10.1.11Γ Αηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο ζε θπζηθνχο βνζθφηνπνπο εληφο ησλ πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο Ώμίαο 

 10.1.12 Βζεινληηθφ πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ζηα νηλνπνηήζηκα θαη επηηξαπέδηα ακπέιηα 

 10.1.13 Βθαξκνγή ππξνπξνζηαηεπηηθψλ ρεηξηζκψλ ζε παξαδαζφβηεο εθηάζεηο θαιιηεξγνχκελεο κε ζηηεξά 
 
M16 – πλεξγαζία 

 Τπνκέηξν 16.1 - ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ηεο ΒΚ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο 
γεσξγίαο 

 

Αεπηεξεχνπζα 
ζπλεηζθνξά 

Απφ ηελ P4 (AGRI) 

M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα (άξζξν 28) 

 

 

 

2. Έιεγρνο ζχλδεζεο: Κνηλνχ Δξσηήκαηνο – Κξηηεξίσλ Κξίζεο – Γεηθηψλ 

 
Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

ΐαζηθά 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

1. Ώπμήζεθε ε απνδνηηθφηεηα ηεο 
ρξήζεο λεξνχ ζηε γεσξγία 

A12/ 14: Πνζνζηφ αξδεπφκελεο γεο πνπ εληάζζεηαη ζε πην απνδνηηθφ αξδεπηηθφ ζχζηεκα 
 
A13: Ώχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο σο πξνο ηε ρξήζε χδαηνο ζηε γεσξγία ζε ππνζηεξηδφκελα 
έξγα ηνπ ΠΏΏ (ζπκπιεξσκαηηθφο δείθηεο απνηειέζκαηνο) 
 
Βπηπιένλ Κνηλνί Αείθηεο βνεζεηηθνί ζηελ απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο  
Γείθηεο εθξνψλ 

O3 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ δξάζεσλ/πξάμεσλ 
O4 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ/δηθαηνχρσλ  
O5 - πλνιηθή έθηαζε (εθηάξηα) 
 
Γείθηεο Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

Π39. Άληιεζε λεξνχ ζηε γεσξγία(*) 

 

Πξφζζεηα 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

 1) Βθηάζεηο πνπ επσθεινχληαη απφ ζπλνδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζε 
ησλ πδάησλ 
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3. Απαηηήζεηο ζε ζηνηρεία & Πεγέο δεδνκέλσλ 

 
Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Κνηλνί Αείθηεο 
Ώπνηειέζκαηνο 

A12/ 14: Πνζνζηφ αξδεπφκελεο 
γεο πνπ εληάζζεηαη ζε πην 
απνδνηηθφ αξδεπηηθφ ζχζηεκα 

Αξηζκεηήο  

Ώθνξά ζε εθηάζεηο αξδεπφκελεο γεο πνπ εληάζζεηαη ζε πην 
απνδνηηθφ αξδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ νπνία κέζσ ηνπ δείθηε 
εθξνψλ «O5 - πλνιηθή έθηαζε (εθηάξηα)» ζπλεηζθέξνπλ 
άκεζα ηα παξαθάησ Καζεζηψηα θαη Αξάζεηο:  
• Καζεζηψο 4.1 - Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο 
επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ 
• Καζεζηψο 4.3.2 - Ώμηνπνίεζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηε 
γεσξγία 
• Καζεζηψο 4.3.3 - Βθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ ζε 
αξδεπηηθά έξγα 
• 10.1.5 Μείσζε απαηηήζεσλ λεξνχ άξδεπζεο ζε επίπεδν 
πδξνθνξέα 
 
Θα πξέπεη λα γίλεη δηαρσξηζκφο ζηηο εθηάζεηο πνπ 
εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Καζεζηψηνο 4.1, ψζηε λα 
πξνζδηνξηζζνχλ νη αξδεπφκελεο εθηάζεηο ζηηο νπνίεο 
εθαξκφδνληαη απνδνηηθά αξδεπηηθά ζπζηήκαηα. 
 
Παξαλνκαζηήο  

Βίλαη ν Κνηλφο Αείθηεο Πιαηζίνπ: 20 Ώξδεπφκελε γε- ζχλνιν 

 
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ θαζεζηψησλ 
θαη δξάζεσλ απφ ηελ ηειηθή αίηεζε πιεξσκήο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γηα ην Κνηλφ Αείθηε Πιαηζίνπ απφ:  
ηαηηζηηθά ζηνηρεία (ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο 
Κχπξνπ, Eurostat) 

A13: Ώχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 
σο πξνο ηε ρξήζε χδαηνο ζηε 
γεσξγία ζε ππνζηεξηδφκελα έξγα 
ηνπ ΠΏΏ (ζπκπιεξσκαηηθφο 
δείθηεο απνηειέζκαηνο) 

Αξηζκεηήο  

Ώθνξά ζε εθηάζεηο αξδεπφκελεο γεο πνπ εληάζζεηαη ζε πην 
απνδνηηθφ αξδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ νπνία κέζσ ηνπ δείθηε 
εθξνψλ «O5 - πλνιηθή έθηαζε (εθηάξηα)» ζπλεηζθέξνπλ 
άκεζα ηα παξαθάησ Καζεζηψηα θαη Αξάζεηο:  

 Καζεζηψο 4.1 - Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο 
επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ 

 Καζεζηψο 4.3.2 - Ώμηνπνίεζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηε 
γεσξγία 

 Καζεζηψο 4.3.3 - Βθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ ζε 
αξδεπηηθά έξγα  

 10.1.5 Μείσζε απαηηήζεσλ λεξνχ άξδεπζεο ζε επίπεδν 
πδξνθνξέα 

Θα πξέπεη λα γίλεη δηαρσξηζκφο ζηηο εθηάζεηο πνπ 
εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Καζεζηψηνο 4.1, ψζηε λα 
πξνζδηνξηζζνχλ νη αξδεπφκελεο εθηάζεηο ζηηο νπνίεο 

 
 
 
ηνηρεία ΑΓΒΛΠ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζηνηρεία ηνπ 
ΟΑΒ κε ρσξηθή αλαθνξά. 
 
Γηα ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο αίηεζε ηειηθήο 
πιεξσκήο  
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Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

εθαξκφδνληαη απνδνηηθά αξδεπηηθά ζπζηήκαηα. 
 
(η) ν αξηζκφο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη 
  
Αξηζκεηήο 

(ηη) Δ θαηαλάισζε χδαηνο ζηηο αξδεπφκελεο εθηάζεηο γηα ηα 
εγγεηνβειηησηηθά έξγα /ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο γηα 
ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ αλσηέξσ θαζεζηψησλ πξηλ θαη κεηά 
ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  
Βλαιιαθηηθά κε αβέβαηα απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζε λα 
ππνινγίδεηαη ε έθηαζε κε ηελ αληίζηνηρε ρξήζε γεο ή/θαη 
θαιιηέξγεηα,ε νπνία επσθειείηαη απφ ηα έξγα βειηίσζεο ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ηνπ χδαηνο, έηζη ψζηε λα 
ππνινγηζηεί πνζνηηθά ε κεηαβνιή ηεο ρξήζεο χδαηνο. 
Θεσξψληαο φηη δελ ζα κεηαβάιιεηαη ν αξηζκεηήο αιιά κφλν 
ε ηηκή ηνπ παξαλνκαζηή εάλ ππάξμεη αλαδηάξζξσζε 
θαιιηεξγεηψλ  
 Γηα ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ 
(θαηαλάισζε χδαηνο πξηλ θαη κεηά θαη ε αμία παξαγσγήο 
πξηλ θαη κεηά απνηεινχλ επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ   
 
Παξνλνκαζηήο 

 Δ κεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο ηππηθήο απφδνζεο ηνπ ζπλφινπ 
ησλ εθκεηαιιεχζεσλ νη νπνίεο ζα επσθεινχλην απφ ηα έξγα 
ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί κε ηε ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ 
ζπληειεζηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κηα θαιιηέξγεηα θαη 
εθηξνθή εληφο ηεο πεξηκέηξνπ ηεο σθεινχκελεο πεξηνρήο. 
 

Πξφζζεηνη 
Αείθηεο 

Ώπνηειέζκαηνο 

 
Βθηάζεηο πνπ επσθεινχληαη απφ 
ζπλνδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηελ 
βειηίσζε ηεο δηαρείξηζε ησλ 
πδάησλ  

Γηα ηηο δξάζεηο ππνκέηξα ζα πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ ηα 
ηκήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ΠΒ – βειηίσζε 
δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ. 

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο 
δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ 
αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα 
κεηαθέξνπλ γλψζε  δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε 

πγθέληξσζε ζηνηρείσλ απφ ηηο αηηήζεηο θαη ηα 
έγγξαθα πνπ δεηνχληαη γηα ηελ ζπκκεηνρή 
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Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα 
επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ 
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζηηο 
εξγαζίεο  γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή 
γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο 
εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο 
ρψξαο 

 Τπνκέηξν 16.1 - ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 
επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ηεο ΒΚ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα 
θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο γεσξγίαο 

 
Να ππάξμεη αλαθνξά ζηηο εθηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ ή/θαη 
δηαρεηξίδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο/ζπκκεηέρνπζεο.  
 

Αείθηεο 

Βπηπηψζεσλ 

Δ10. Άληιεζε λεξνχ ζηε 
γεσξγία (Γείθηεο Πιαηζίνπ Π39) 
 

ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- δηαζθάιηζε αθελφο ηεο βηψζηκεο 
δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ 
θαη αθεηέξνπ ηεο δξάζεο γηα ην 
θιίκα  

Γηα ηα Καζεζηψηα 
 

 Καζεζηψο 4.1 - Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο 
επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ 

 Καζεζηψο 4.3.2 - Ώμηνπνίεζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηε 
γεσξγία 

 Καζεζηψο 4.3.3 - Βθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ ζε 
αξδεπηηθά έξγα  

 10.1.5 Μείσζε απαηηήζεσλ λεξνχ άξδεπζεο ζε επίπεδν 
πδξνθνξέα 

 
Υσξηθή πιεξνθνξία γηα ηηο εληαγκέλεο εθηάζεηο θαη 
θαιιηέξγεηα/ρξήζε γεο αλά αγξνηεκάρην. 
 
χγθξηζε εμέιημεο αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ ζε 
εθκεηαιιεχζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη κε. 
 
Καηάηαμε ησλ αγξνηεκαρίσλ ζε ιεθάλεο απνξξνήο θαη 
αθνινχζσο επεμεξγαζία ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 
θαηάζηαζε ησλ πδάησλ αλά ιεθάλε απνξξνήο. 
 

Υσξηθή πιεξνθνξία απφ ΟΑΒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ηνηρεία γηα θάζε αγξνηεκάρην απφ ηνλ ΟΑΒ 
 
 
 
 
 
ηνηρεία απφ ηηο κεηξήζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ 
πδξνθνξέσλ κε ρσξηθή αλαθνξά. 
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Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Δίλαη αλαγθαία ε πξφβιεςε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία αμηφπηζησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηνπ 
ρξεζηκνπνηνχκελνπ αξδεπηηθνχ χδαηνο. 

 

 

4. Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δείθηεο επηπηψζεσλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο ΚΑΠ  

Γείθηεο Δπηπηψζεσλ  Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΑΠ 

√ Β10. Άληιεζε λεξνχ ζηε γεσξγία 
(Αείθηεο Πιαηζίνπ Π39) 

ΚΔΑ 26. ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΏΏ ζηε βειηίσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΒΒ γηα 
ηε βηνπνηθηιφηεηα φζνλ αθνξά ηελ αλάζρεζε ηεο απψιεηαο ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηεκάησλ, 
θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο; 

ΚΔΑ 28. ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΏΏ ζηνλ ζηφρν ηεο ΚΓΠ φζνλ 

αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη 
ηεο δξάζεο γηα ην θιίκα; 

√ δηαζθάιηζε αθελφο ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο 
ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη αθεηέξνπ ηεο δξάζεο 
γηα ην θιίκα 

 

2.12. 12Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 5Β) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΏΏ έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηε ρξήζε ελέξγεηαο ζηε γεσξγία θαη ζηε κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ; 

 

1. Μέηξα/ Καζεζηψηα / Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 
ζπλεηζθνξά 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  
δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή 
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γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 
M16 – πλεξγαζία 

 Τπνκέηξν 16.1 - ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ηεο ΒΚ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο 
γεσξγίαο 

 

Αεπηεξεχνπζα 
ζπλεηζθνξά 

Απφ ηελ ΠΔ 6Α 

M04 - Βπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (άξζξν 17) 
 

 

 

 

 

2. Έιεγρνο ζχλδεζεο: Κνηλνχ Δξσηήκαηνο – Κξηηεξίσλ Κξίζεο – Γεηθηψλ 

 
Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

ΐαζηθά 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

1. Έρεη απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα 
ζηε ρξήζε ελέξγεηαο ζηε γεσξγία 
θαη ζηε κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ 

15: πλνιηθή επέλδπζε γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε  
 
Ώ14: Ώχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο σο πξνο ηε ρξήζε ελέξγεηαο ζηε γεσξγία θαη ηε 
κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ ζε ππνζηεξηδφκελα έξγα ηνπ ΠΏΏ (ζπκπιεξσκαηηθφο δείθηεο 
απνηειέζκαηνο) 
 
 
Βπηπιένλ Κνηλνί Αείθηεο βνεζεηηθνί ζηελ απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο  
Γείθηεο εθξνψλ 

Ο2 πλνιηθή επέλδπζε (δεκφζηα & ηδησηηθή δαπάλε) 
O3 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ δξάζεσλ/ πξάμεσλ 
 
Γείθηεο Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

Π44. Υξήζε ελέξγεηαο ζηε γεσξγία, ηε δαζνθνκία θαη ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ 
Π45 Βθπνκπέο απφ ηε γεσξγία (*)  
 

Τπάξρεη άκεζε 
ζχλδεζε ηνπ θνηλνχ 
εξσηήκαηνο – ησλ 
θξηηεξίσλ θξίζεο – θαη 
ησλ δεηθηψλ,  

Πξφζζεηα 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 
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3. Απαηηήζεηο ζε ζηνηρεία & Πεγέο δεδνκέλσλ 

 
Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Κνηλνί Αείθηεο 
Ώπνηειέζκαηνο 

15: πλνιηθή επέλδπζε γηα ηελ 
ελεξγεηαθή απφδνζε 

πλνιηθφ πνζφ επελδχζεσλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη 
απνδνηηθφηεηα πνπ ππνζηεξίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ ΠΏΏ, 
ζρεηίδεηαη κε έλα ηκήκα ηνπ δείθηε εθξνψλ Ο2 «πλνιηθή 
επέλδπζε (δεκφζηα & ηδησηηθή δαπάλε)», πνπ αθνξά ηηο 
επελδχζεηο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.  
Ώθνξά ην θαζεζηψο 16.1 
 

 
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ απφ 
ηελ ηειηθή αίηεζε πιεξσκήο (νινθιεξσκέλα 
έξγα) 
 
 
 

Ώ14: Ώχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 
σο πξνο ηε ρξήζε ελέξγεηαο ζηε 
γεσξγία θαη ηε κεηαπνίεζε 
ηξνθίκσλ ζε ππνζηεξηδφκελα 
έξγα ηνπ ΠΏΏ 
(ζπκπιεξσκαηηθφο δείθηεο 
απνηειέζκαηνο) 

Δ ζπλνιηθή θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα ησλ εληζρπφκελσλ 
επηρεηξήζεσλ πξηλ θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο  

Δ αίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο ηνπ δηθαηνχρνπ , 
Μπνξεί λα δεηεζεί ελεξγεηαθή επηζεψξεζε πξηλ 
θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο  
Σα κεγέζε αλαθέξνληαη φρη ζηελ εγθαηεζηεκέλε 
ηζρχ αιιά ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε 
(ειεθηξηθή , ζεξκηθή)   
 

Πξφζζεηνη 
Αείθηεο 

Ώπνηειέζκαηνο 

   

Αείθηεο 

Βπηπηψζεσλ 

   

 

 

2.13. 13Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 5Γ) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΏΏ έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ παξνρή θαη ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ππνπξντφλησλ, απνβιήησλ, ππνιεηκκάησλ 

θαη ινηπψλ πξψησλ πιψλ εθηφο ησλ ηξνθίκσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο βην-νηθνλνκίαο; 

 

1. Μέηξα/ Καζεζηψηα/ Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 
ζπλεηζθνξά 

 
M04 - Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

 Καζεζηψο 4.1 - Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

Αεπηεξεχνπζα 
ζπλεηζθνξά 

 

Δ Πεξηνρή Βζηίαζεο 5Γ δελ έρεη Μέηξα κε δεπηεξεχνπζα ζπλεηζθνξά 
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2. Έιεγρνο ζχλδεζεο: Κνηλνχ Δξσηήκαηνο – Κξηηεξίσλ Κξίζεο – Γεηθηψλ 

 
Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

ΐαζηθά 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

1. Έρεη απμεζεί ε παξνρή 
ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

16: πλνιηθή επέλδπζε γηα ηελ παξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 
 
Ώ15: Ώλαλεψζηκε ελέξγεηα παξαγφκελε απφ ππνζηεξηδφκελα έξγα (ζπκπιεξσκαηηθφο 
δείθηεο απνηειέζκαηνο) 
 
Βπηπιένλ Κνηλνί Αείθηεο βνεζεηηθνί ζηελ απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο  
Γείθηεο εθξνψλ 

Ο2 πλνιηθή επέλδπζε (δεκφζηα θαη ηδησηηθή δαπάλε) 
O3 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ δξάζεσλ/πξάμεσλ 
 
Γείθηεο Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

Π43. Παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο απφ ηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία 
Π44. Υξήζε ελέξγεηαο ζηε γεσξγία, ηε δαζνθνκία θαη ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ 
 

Τπάξρεη άκεζε 
ζχλδεζε ηνπ θνηλνχ 
εξσηήκαηνο – ησλ 
θξηηεξίσλ θξίζεο – θαη 
ησλ δεηθηψλ, δελ 
επαξθνχλ ηα βαζηθά 
θξηηήξηα θξίζεο γηα λα 
απαληεζεί ην θνηλφ 
εξψηεκα 

Πξφζζεηα 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

2. Έρεη απμεζεί ε ρξήζε ελέξγεηαο 
απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο  
 
 
 

1) πλνιηθέο επελδχζεηο γηα ηε ρξήζε ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο πνπ ιακβάλνπλ 
ζηήξημε απφ ην ΠΏΏ 
 
2) Ώλαλεψζηκε ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ππνζηεξηδφκελεο εθκεηαιιεχζεηο 
 
  

Τπάξρεη άκεζε 
ζχλδεζε ηνπ θνηλνχ 
εξσηήκαηνο – ησλ 
θξηηεξίσλ θξίζεο – θαη 
ησλ δεηθηψλ 

 

 

3. Απαηηήζεηο ζε ζηνηρεία & Πεγέο δεδνκέλσλ 

 
Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Κνηλνί Αείθηεο 
Ώπνηειέζκαηνο 

16: πλνιηθή επέλδπζε γηα ηελ 
παξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο 
πεγέο ελέξγεηαο 

Γηθαηνχρνη ηνπ ΠΑΑ 

πλνιηθέο επελδχζεηο ζηε παξαγσγή αλαλεψζηκεο 
ελέξγεηαο θαη ζρεηίδνληαη άκεζα ηα θαζεζηψηα/ δξάζεηο: 

 Καζεζηψο 4.1 
 

Ώθνξά ηκήκα ηνπ δείθηε εθξνψλ Ο2 «πλνιηθή επέλδπζε 
(δεκφζηα θαη ηδησηηθή δαπάλε)» πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 
επελδχζεηο γηα ηε παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο.  
 
Γηθαηνχρνη ηνπ ΠΑΑ θαη κε δηθαηνχρνη 

 
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ θαζεζηψησλ θαη 
δξάζεσλ απφ ηελ ηειηθή αίηεζε πιεξσκήο 
(νινθιεξσκέλα έξγα) 
 
 
 
 
 
ηαηηζηηθά ζηνηρεία: 
ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Κχπξνπ 
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Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

πλνιηθέο επελδχζεηο ζηελ παξαγσγή αλαλεψζηκεο 
ελέξγεηαο ζηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία 

Eurostat – energy statistics 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database 
 

Ώ15: Ώλαλεψζηκε ελέξγεηα 
παξαγφκελε απφ ππνζηεξηδφκελα 
έξγα (ζπκπιεξσκαηηθφο 
δείθηεο απνηειέζκαηνο) 

Δ παξαγφκελε ελέξγεηα απφ ΏΠΒ ζηηο εληζρπφκελεο 
εθκεηαιιεχζεηο  
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο  ησλ Μέηξσλ  
• Καζεζηψο 4.1 - Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο 
ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ 
γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ  
 

Ώίηεζε ππνςεθίνπ θαη αίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο 
(Καζεζηψο 4.1 )  
 

Πξφζζεηνη 
Αείθηεο 

Ώπνηειέζκαηνο 

1) πλνιηθέο επελδχζεηο γηα ηε 
ρξήζε ελέξγεηαο απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο πνπ 
ιακβάλνπλ ζηήξημε απφ ην ΠΏΏ 
 

Δ ζπλνιηθά παξαγφκελε ελέξγεηα απφ ΏΠΒ απφ ην 
ζχλνιν ησλ Μέηξσλ ηνπ ΠΏΏ  

 

2) Ώλαλεψζηκε ελέξγεηα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
ππνζηεξηδφκελεο εθκεηαιιεχζεηο 
 

  

Αείθηεο 

Βπηπηψζεσλ 

   

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database
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2.14. 14Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 5Γ) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΏΏ έρνπλ ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ακκσλίαο απφ ηε γεσξγία; 

 

1. Μέηξα/ Καζεζηψηα / Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 
ζπλεηζθνξά 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  
δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή 
γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 
 

M04 - Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

 Καζεζηψο 4.1 - Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 
 
M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα 

 10.1.1Ώ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα θπιινβφια 

 10.1.1ΐ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο ειηέο  

 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα εζπεξηδνεηδή  

 10.1.1Α Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ 

 10.1.1Β & 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ θαη Κιαδνθάζαξνο ζηα ακπέιηα 

 10.1.2Ώ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο  

 10.1.2ΐ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζηηεξψλ  

 10.1.3Ώ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο (Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη δηαρείξηζε 
ππνιεηκκάησλ θνλδχισλ ζηηο Παηάηεο) 

 10.1.3ΐ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ Βζπεξηδνεηδψλ (Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη 
ηνπνζέηεζε εληνκνπαγίδσλ ζηα Βζπεξηδνεηδή) 

 10.1.4 Αηαηήξεζε πεξνβαιινληηθά θηιηθψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο κπαλάλαο 

 10.1.5 Μείσζε απαηηήζεσλ λεξνχ άξδεπζεο ζε επίπεδν πδξνθνξέα 

 10.1.6 Πξνζηαζία Φπζηθήο ΐιάζηεζεο θαη Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Σνπίνπ, γηα ζθνπνχο βηνπνηθηιφηεηαο θαη κείσζεο ηεο δηάβξσζεο 

 10.1.7 πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ εληφο αγξνηεκαρηψλ 

 10.1.8 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ακπέινπ (ηελ πξνθήξπμε ηνπ 
2015 ν θσδηθφο ηνπ Καζεζηψηνο ήηαλ 10.1.4) 
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 10.1.9 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο θπιέο δψσλ 

 10.1.10 Αηαρείξηζε κειηζζνζκελψλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κε εληνκνθάγα πηελά 

 10.1.11Ώ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – ηηεξά 

 10.1.11ΐ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – Αελδξψδεηο Καιιηέξγεηεο 

 10.1.11Γ Αηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο ζε θπζηθνχο βνζθφηνπνπο εληφο ησλ πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο Ώμίαο 

 10.1.12 Βζεινληηθφ πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ζηα νηλνπνηήζηκα θαη επηηξαπέδηα ακπέιηα 

 10.1.13 Βθαξκνγή ππξνπξνζηαηεπηηθψλ ρεηξηζκψλ ζε παξαδαζφβηεο εθηάζεηο θαιιηεξγνχκελεο κε ζηηεξά 
 

Αεπηεξεχνπζα 
ζπλεηζθνξά 

Απφ ηελ ΠΔ 6Β 

M19 - ηήξημε γηα ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ ηνπ LEADER (ΣΏΠΣΚ - ηνπηθή αλάπηπμε κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ) (άξζξν 35 θαλνληζκνχ (ΒΒ) 

αξηζ.1303/2013) 

 

 

2. Έιεγρνο ζχλδεζεο: Κνηλνχ Δξσηήκαηνο – Κξηηεξίσλ Κξίζεο – Γεηθηψλ 

 
Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

ΐαζηθά 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

1. Έρνπλ κεησζεί νη εθπνκπέο 
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη 
ακκσλίαο απφ ηε γεσξγία 

1) A16/ 17: Πνζνζηφ ΜΓΚ (κνλάδεο δσηθνχ θεθαιαίνπ) πνπ ζπλδέεηαη κε επελδχζεηο ζηε 
δηαρείξηζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ θαη/ή ακκσλίαο 
 
2) A17/ 18: Πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο γεο πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο κε ζηφρν 
ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη/ή ακκσλίαο 
 
3) A18: Μεησκέλεο εθπνκπέο κεζαλίνπ θαη ππνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ (ζπκπιεξσκαηηθφο 
δείθηεο απνηειέζκαηνο) 

 
4) A19: Μεησκέλεο εθπνκπέο ακκσλίαο (ζπκπιεξσκαηηθφο δείθηεο απνηειέζκαηνο) 

 
Βπηπιένλ Κνηλνί Αείθηεο βνεζεηηθνί ζηελ απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο  
Γείθηεο εθξνψλ 

O3 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ δξάζεσλ/πξάμεσλ 
O4 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ/δηθαηνχρσλ  
O5 - πλνιηθή έθηαζε (εθηάξηα) 
O8 – Ώξηζκφο κνλάδσλ δσηθνχ θεθαιαίνπ (ΜΓΚ) ζηηο νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε 
 
Γείθηεο Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

Π18. Γεσξγηθή έθηαζε 
Π21. Μνλάδεο δσηθνχ θεθαιαίνπ 
Π45. Βθπνκπέο απφ ηε γεσξγία(*) 

 

Πξφζζεηα  1) Βθηάζεηο πνπ επσθεινχληαη απφ ζπλνδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ  
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Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ θαη ακκσλίαο. 

 

 

3. Απαηηήζεηο ζε ζηνηρεία & Πεγέο δεδνκέλσλ 

 
Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Κνηλνί Αείθηεο 
Ώπνηειέζκαηνο 

A16/ 17: Πνζνζηφ ΜΓΚ (κνλάδεο 
δσηθνχ θεθαιαίνπ) πνπ ζπλδέεηαη 
κε επελδχζεηο ζηε δηαρείξηζε ηνπ 
δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηε 
κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ θαη/ή ακκσλίαο 

Αξηζκεηήο  

Ώθνξά ζηηο ΜΓΚ (κνλάδεο δσηθνχ θεθαιαίνπ) πνπ 
ζπλδένληαη κε επελδχζεηο ζηε δηαρείξηζε ηνπ δσηθνχ 
θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ θαη/ή ακκσλίαο, κεηξηέηαη κέζσ ηνπ δείθηε 
εθξνψλ «O8 – Ώξηζκφο κνλάδσλ δσηθνχ θεθαιαίνπ (ΜΓΚ)  
ζηηο νπνίεο παξέρεηαη ζηήξημε» ζπλεηζθέξνπλ άκεζα ηα 
παξαθάησ Καζεζηψηα θαη Αξάζεηο:  

 Καζεζηψο 4.1  
 
 
Παξαλνκαζηήο  

Βίλαη ν Κνηλφο Αείθηεο Πιαηζίνπ: 21 Μνλάδεο δσηθνχ 
θεθαιαίνπ- ζχλνιν 

 
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ θαζεζηψησλ 
θαη δξάζεσλ απφ ηελ ηειηθή αίηεζε πιεξσκήο 
 
 
 
 
 
 
 
Γηα ην Κνηλφ Αείθηε Πιαηζίνπ απφ:  
ηαηηζηηθά ζηνηρεία (ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο 
Κχπξνπ, Eurostat) 

A17/ 18: Πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο 
γεο πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο 
δηαρείξηζεο κε ζηφρν ηε κείσζε 
ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ θαη/ή ακκσλίαο 

Αξηζκεηήο  

Ώθνξά ηε γεσξγηθή γε πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο 
δηαρείξηζεο κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ θαη/ή ακκσλίαο, κεηξηέηαη κέζσ ηνπ δείθηε 
εθξνψλ «O5 - πλνιηθή έθηαζε (εθηάξηα)» ζπλεηζθέξνπλ 
άκεζα ηα παξαθάησ Καζεζηψηα θαη Αξάζεηο:  

 10.1.1Ώ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα 
θπιινβφια 

 10.1.1ΐ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο 
ειηέο  

 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα 
εζπεξηδνεηδή  

 10.1.1Α Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο 
θαιιηέξγεηεο παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ 

 10.1.1Β & 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ 
δηδαληνθηφλσλ θαη Κιαδνθάζαξνο ζηα ακπέιηα 

 10.1.9 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε 
δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο θπιέο 

 
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ θαζεζηψησλ 
θαη δξάζεσλ απφ ηελ ηειηθή αίηεζε πιεξσκήο 
 
 
 
 
 
 
 
Γηα ην Κνηλφ Αείθηε Πιαηζίνπ απφ:  
ηαηηζηηθά ζηνηρεία (ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο 
Κχπξνπ, Eurostat) 
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δψσλ 

 10.1.10 Αηαρείξηζε κειηζζνζκελψλ κε ζθνπφ ηε 
δηαηήξεζε αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κε εληνκνθάγα πηελά 

 
Παξαλνκαζηήο  

Βίλαη ν Κνηλφο Αείθηεο Πιαηζίνπ: 18 Γεσξγηθή έθηαζε- 
ζπλνιηθή ΥΓΒ 
 

A18: Μεησκέλεο εθπνκπέο 
κεζαλίνπ θαη ππνμεηδίνπ ηνπ 
αδψηνπ (ζπκπιεξσκαηηθφο 
δείθηεο απνηειέζκαηνο) 

 

Σα Μέηξα κε άκεζε ζπλεηζθνξά νκαδνπνηνχληαη ζε δχν 
θαηεγνξίεο: 
(α) Βπελδπηηθά κέηξα ηελ ελφηεηα απηή εληάζζνληαη νη 
δξάζεηο   
Καζεζηψο 4.1 αθνξά ηηο επελδχζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 
ρξήζε ΏΠΒ θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
 
(β) Μέηξα πνπ αθνξνχλ ζηηο πξαθηηθέο/ρξήζεηο γεο ηελ 
ελφηεηα  απηή εληάζζνληαη νη δξάζεηο 
ΜΒΣΡΟ 10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθα θαη θιηκαηηθά κέηξα 

 10.1.9 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε 
δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο θπιέο 
δψσλ 

 10.1.10 Αηαρείξηζε κειηζζνζκελψλ κε ζθνπφ ηε 
δηαηήξεζε αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κε εληνκνθάγα πηελά 

 

Δπηπιένλ, βιέπε θεθάιαην 2.1 γηα ηνπο 
ζπκπιεξσκαηηθνύο δείθηεο  
 

A19: Μεησκέλεο εθπνκπέο 
ακκσλίαο (ζπκπιεξσκαηηθφο 
δείθηεο απνηειέζκαηνο) 

 

Σα Μέηξα κε άκεζε ζπλεηζθνξά νκαδνπνηνχληαη ζε δχν 
θαηεγνξίεο: 
(α) Βπελδπηηθά κέηξα ηελ ελφηεηα απηή εληάζζνληαη νη 
δξάζεηο   
Καζεζηψο 4.1 αθνξά ηηο επελδχζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 
ρξήζε ΏΠΒ θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
 
 
(β) Μέηξα πνπ αθνξνχλ ζηηο πξαθηηθέο/ρξήζεηο γεο ηελ 
ελφηεηα  απηή εληάζζνληαη νη δξάζεηο 
ΜΒΣΡΟ 10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθα θαη θιηκαηηθά κέηξα 

 10.1.1Ώ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα 
θπιινβφια 

 10.1.1ΐ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο 
ειηέο  

 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα 
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εζπεξηδνεηδή  

 10.1.1Α Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο 
θαιιηέξγεηεο παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ 

 10.1.1Β & 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ 
δηδαληνθηφλσλ θαη Κιαδνθάζαξνο ζηα ακπέιηα 

 10.1.9 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε 
δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο θπιέο 
δψσλ 

 10.1.10 Αηαρείξηζε κειηζζνζκελψλ κε ζθνπφ ηε 
δηαηήξεζε αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κε εληνκνθάγα πηελά 

 

Πξφζζεηνη 
Αείθηεο 

Ώπνηειέζκαηνο 

Βθηάζεηο πνπ επσθεινχληαη απφ 
ζπλνδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηελ 
κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ 
ζεξκνθεπίνπ θαη ακκσλίαο. 

Γηα ηηο παξαθάησ δξάζεηο/θαζεζηψηα ζα πξέπεη λα 
δηαρσξηζηνχλ ηα ηκήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
ζπγθεθξηκέλε ΠΒ - κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξηψλ 
ζεξκνθεπίνπ θαη ακκσλίαο. 
• 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο 
δεμηνηήησλ  
• 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ 
αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα 
κεηαθέξνπλ γλψζε  δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία 
• 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε 
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα 
επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 
Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ 
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζηηο 
εξγαζίεο  γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή 
γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο 
εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο 
ρψξαο 
 
Να ππάξμεη αλαθνξά ζηηο εθηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ ή/θαη 
δηαρεηξίδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο/ζπκκεηέρνπζεο. 

 
πγθέληξσζε ζηνηρείσλ απφ ηηο αηηήζεηο θαη ηα 

έγγξαθα πνπ δεηνχληαη γηα ηελ ζπκκεηνρή 
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Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Αείθηεο 

Βπηπηψζεσλ 

Δ07. Δθπνκπέο απφ ηε γεσξγία 
(Γείθηεο Πιαηζίνπ Π45) 
 

ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- δηαζθάιηζε αθελφο ηεο βηψζηκεο 
δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ 
θαη αθεηέξνπ ηεο δξάζεο γηα ην 
θιίκα 

Ο δείθηεο απηφο απνηειείηαη απφ δχν ππν-δείθηεο, απφ ηνπο 
νπνίνπο αμηνινγνχληαη νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 
θαη νη εθπνκπέο ακκσλίαο. 
1) Δθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηε γεσξγία 

Ο δείθηεο κεηξά ηηο θαζαξέο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ (GHG) απφ ηε γεσξγία, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γεσξγηθψλ εδαθψλ: 
 
α) Οη εηήζηεο ζπγθεληξψζεηο εθπνκπήο κεζαλίνπ (CH4) θαη 
ππνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ (N2O) απφ ηε γεσξγία, αλαθέξνληαη 
απφ ηα Κξάηε Μέιε ζην πιαίζην θαηαγξαθήο ηνπ εζληθνχ 
απνζέκαηνο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζην ηνκέα ηεο γεσξγίαο 
θαη ηειηθά ππνβάιινληαη ζηα Δλσκέλα Έζλε γηα ηελ Ώιιαγή 
ηνπ Κιίκαηνο (UNFCCC, Sector 4) 
 
Ο ηνκέαο απηφο πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο πεγέο 
εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηε γεσξγία: 
i) εληεξηθή δχκσζε κεξπθαζηηθψλ (CH4)  
ii) Αηαρείξηζε θνπξηάο (CH4, N2O) 
iii) θαιιηέξγεηα ξπδηνχ (CH4)  
iv) δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εδαθψλ (θπξίσο CH4, N2O) 
 
β) Οη εηήζηεο ζπγθεληξψζεηο εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα (CO2) θαη εθπνκπψλ κεζαλίνπ (CH4) θαη 
ππνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ (N2O) απφ γεσξγηθέο ρξήζεηο 
(ιεηκψλεο θαη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο) πνπ ππνβάινληαη 
ζην πιαίζην ηνπ «‗Land Use, Land Use Change and 
Forestry‘ (LULUCF)» ηνπ εζληθνχ απνζέκαηνο αεξίσλ 
ζεξκνθεπίνπ (GHG) ζηελ UNFCCC (sector 5.A.B θαη 5.A.C). 
 
2) Δθπνκπέο ακκσλίαο απφ ηε γεσξγία 

Ο δείθηεο απηφο κεηξά ηηο ζπλνιηθέο εηήζηεο εθπνκπέο 
ακκσλίαο (NH3) απφ ηε γεσξγία 
 
Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο επηπηψζεσλ ζα κπνξνχζε λα 
εθηηκεζεί κε ζρεηηθή επρέξεηα κε ην ζπλδπαζκφ αθελφο ησλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο  A18: Μεησκέλεο 
εθπνκπέο κεζαλίνπ θαη ππνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ, A19: 
Μεησκέλεο εθπνκπέο ακκσλίαο θαη αθεηέξνπ κε ηα ηζνδχγηα 
εθπνκπψλ αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ θαη ακκσλίαο αλά 
θαιιηέξγεηα πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ επί κέξνπο 

Annual EU GHG inventory (e.g. 2014 edition:  
http://www.eea.europa.eu//publications/european-
union-greenhouse-gas-inventory-2014) : 
- CH4 and N2O emissions from agriculture are 
provided in Annex 2.8 CRF Tables Agriculture.zip 
which includes standard reporting table (SRT) for 
sector 4 (agriculture). 
- CO2 emissions from agricultural soils are 
recorded in Annex 2.9 CRF Tables LULUCF.zip — 
European Environment Agency (EEA) 
 
 
The web-based tool EEA GHG viewer: 
http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The full set of data on emissions of air pollutants 
(NH3) from agriculture: 
http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/data/national-emission-ceilings-nec-
directive-inventory-10 
 
Web-based tool "Air pollutant emissions data 
viewer (NEC Directive)" 
http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/data/data-viewers/emissions-nec-directive-
viewer 

http://www.eea.europa.eu/publications/european-union-greenhouse-gas-inventory-2014
http://www.eea.europa.eu/publications/european-union-greenhouse-gas-inventory-2014
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emission-ceilings-nec-directive-inventory-10
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emission-ceilings-nec-directive-inventory-10
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emission-ceilings-nec-directive-inventory-10
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/emissions-nec-directive-viewer
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/emissions-nec-directive-viewer
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/emissions-nec-directive-viewer
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κέηξσλ πνπ ζεσξείηαη φηη ακέζσο ή εκκέζσο ζπληεινχλ 
ζηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ απφ ηελ γεσξγία. Γηα ηνπο 
ζπκπιεξσκαηηθνχο δείθηεο απνηειέζκαηνο βιέπε θεθάιαην 
2.1. Χο πξνο ην ηζνδχγην εθπνκπψλ αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ 
αλά θαιιηέξγεηα, ππάξρνπλ ζρεηηθά κνληέια 
ππνινγηζκνχ/εθηηκήζεσλ δηαζέζηκα αιιά γηα λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα γίλεη πξνζαξκνγή (αλάζεζε  
κειέηεο) ηνπο (α) ζηηο αιιαγέο ησλ πξαθηηθψλ πνπ 
ρξεκαηνδνηνχληαη θαη (β) ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο 
Κχπξνπ. 
 

 
 
ηνηρεία αλά αγξνηεκάρην εθκεηαιιεχζεσλ  
ζπκκεηερνπζψλ θαη κε, πξηλ θαη κεηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ ΟΑΒ.    

 

4. Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δείθηεο επηπηψζεσλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο ΚΑΠ  

Γείθηεο Δπηπηψζεσλ  Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΑΠ 

√ Β07. Βθπνκπέο απφ ηε γεσξγία 
(Αείθηεο Πιαηζίνπ Π45) 

ΚΔΑ 24. ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΏΏ ζηνλ κεηξηαζκφ ηεο 

αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζε απηήλ, θαζψο θαη ζηελ 
επίηεπμε ηνπ πξσηαξρηθνχ ζηφρνπ ηεο ΒΒ γηα ην 2020 φζνλ αθνξά ηε 
κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ηνπιάρηζηνλ θαηά 20 % ζε 
ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, ή θαηά 30 % ππφ ηηο θαηάιιειεο 
πξνυπνζέζεηο, ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο 
ζηελ ηειηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζην 20 %, θαη ζηελ επίηεπμε αχμεζεο 
20 % ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε; 

ΚΔΑ 28. ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΏΏ ζηνλ ζηφρν ηεο ΚΓΠ φζνλ 

αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη 
ηεο δξάζεο γηα ην θιίκα; 

√ δηαζθάιηζε αθελφο ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο 
ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη αθεηέξνπ ηεο δξάζεο 
γηα ην θιίκα 

 

2.15. 15Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 5Δ) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΏΏ έρνπλ ζηεξίμεη ηε δηαηήξεζε θαη δέζκεπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία; 

 

1. Μέηξα/ Καζεζηψηα / Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 
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Πξσηαξρηθή 
ζπλεηζθνξά 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  
δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή 
γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 

 
M08 - Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε δαζηθψλ πεξηνρψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ δαζψλ 

 Καζεζηψο 8.1: Αάζσζε θαη δεκηνπξγία δαζσδψλ εθηάζεσλ 

 Καζεζηψο 8.3: Πξφιεςε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ 

 Καζεζηψο 8.4: Ώπνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ 

 Καζεζηψο 8.5: Βπελδχζεηο νη νπνίεο βειηηψλνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ πεξηβαιινληηθή αμία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 
 
M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα 

 10.1.1Ώ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα θπιινβφια 

 10.1.1ΐ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο ειηέο  

 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα εζπεξηδνεηδή  

 10.1.1Α Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ 

 10.1.1Β & 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ θαη Κιαδνθάζαξνο ζηα ακπέιηα 

 10.1.2Ώ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο  

 10.1.2ΐ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζηηεξψλ  

 10.1.3Ώ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο (Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη δηαρείξηζε 
ππνιεηκκάησλ θνλδχισλ ζηηο Παηάηεο) 

 10.1.3ΐ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ Βζπεξηδνεηδψλ (Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη 
ηνπνζέηεζε εληνκνπαγίδσλ ζηα Βζπεξηδνεηδή) 

 10.1.4 Αηαηήξεζε πεξνβαιινληηθά θηιηθψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο κπαλάλαο 

 10.1.5 Μείσζε απαηηήζεσλ λεξνχ άξδεπζεο ζε επίπεδν πδξνθνξέα 

 10.1.6 Πξνζηαζία Φπζηθήο ΐιάζηεζεο θαη Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Σνπίνπ, γηα ζθνπνχο βηνπνηθηιφηεηαο θαη κείσζεο ηεο δηάβξσζεο 

 10.1.7 πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ εληφο αγξνηεκαρηψλ 

 10.1.8 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ακπέινπ (ηελ πξνθήξπμε ηνπ 
2015 ν θσδηθφο ηνπ Καζεζηψηνο ήηαλ 10.1.4) 

 10.1.9 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο θπιέο δψσλ 

 10.1.10 Αηαρείξηζε κειηζζνζκελψλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κε εληνκνθάγα πηελά 

 10.1.11Ώ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – ηηεξά 

 10.1.11ΐ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – Αελδξψδεηο Καιιηέξγεηεο 
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 10.1.11Γ Αηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο ζε θπζηθνχο βνζθφηνπνπο εληφο ησλ πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο Ώμίαο 

 10.1.12 Βζεινληηθφ πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ζηα νηλνπνηήζηκα θαη επηηξαπέδηα ακπέιηα 

 10.1.13 Βθαξκνγή ππξνπξνζηαηεπηηθψλ ρεηξηζκψλ ζε παξαδαζφβηεο εθηάζεηο θαιιηεξγνχκελεο κε ζηηεξά 
 

Αεπηεξεχνπζα 
ζπλεηζθνξά 

Απφ ηελ ΠΔ 6Β 

M19 - ηήξημε γηα ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ ηνπ LEADER (ΣΏΠΣΚ - ηνπηθή αλάπηπμε κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ) (άξζξν 35 θαλνληζκνχ (ΒΒ) 

αξηζ.1303/2013) 

Απφ ηελ P4 (FOREST) 

M08 - Βπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε δαζηθψλ πεξηνρψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ δαζψλ (άξζξα 21-26) 

Απφ ηελ P4 (AGRI) 

M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα (άξζξν 28) 

M11 - ΐηνινγηθή γεσξγία (άξζξν 29) 

 

 

2. Έιεγρνο ζχλδεζεο: Κνηλνχ Δξσηήκαηνο – Κξηηεξίσλ Κξίζεο – Γεηθηψλ 

 
Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

ΐαζηθά 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

1. Ώπμήζεθε ε δέζκεπζε ή θαη ε 
δηαηήξεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα ζηε γεσξγία θαη ηε 
δαζνθνκία; 
 
2. Έρνπλ δηεπξπλζεί νη 
εληζρπφκελεο (δηαζέηνπλ 
ζπκβάζεηο) γεσξγηθέο θαη δαζηθέο 
εθηάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 
δέζκεπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα.   
 

1) A20/ 19: Πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο θαη ηεο δαζηθήο γεο πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο 
δηαρείξηζεο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δέζκεπζε ή ηε δηαηήξεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα  
 
 
Βπηπιένλ Κνηλνί Αείθηεο βνεζεηηθνί ζηελ απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο  
Γείθηεο εθξνψλ 

O4 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ/δηθαηνχρσλ  
O5 - πλνιηθή έθηαζε (εθηάξηα) 
O7 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ ζπκβάζεσλ 
 
Γείθηεο Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

Π33. Έληαζε θαιιηέξγεηαο 
Π41. Πεξηεθηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο ζε νξγαληθή νπζία ζηε γεσξγηθή γε (*) 

 

Πξφζζεηα 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

 1) Βθηάζεηο πνπ επσθεινχληαη απφ ζπλνδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηελ δέζκεπζε ή ηε δηαηήξεζε 
ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

 

 

 

3. Απαηηήζεηο ζε ζηνηρεία & Πεγέο δεδνκέλσλ 
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Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Κνηλνί Αείθηεο 
Ώπνηειέζκαηνο 

A20/ 19: Πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο 
θαη ηεο δαζηθήο γεο πνπ ππάγεηαη 
ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο νη 
νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δέζκεπζε 
ή ηε δηαηήξεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα  

Αξηζκεηήο  

Ώθνξά ηηο εθηάζεηο  γεσξγηθήο θαη δαζηθήο γεο πνπ ππάγεηαη 
ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε 
δέζκεπζε ή ηε δηαηήξεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, 
κεηξηέηαη κέζσ ηνπ δείθηε εθξνψλ «O5 - πλνιηθή έθηαζε 
(εθηάξηα)» ζπλεηζθέξνπλ άκεζα ηα παξαθάησ Καζεζηψηα 
θαη Αξάζεηο:  
Καζεζηψο 8.1 - ζηήξημε γηα δάζσζε/ δεκηνπξγία δαζηθψλ 
εθηάζεσλ 
 
 
Παξαλνκαζηήο  

Βίλαη ην άζξνηζκα ησλ Κνηλψλ Αεηθηψλ Πιαηζίνπ:  
18 Γεσξγηθή έθηαζε- ζπλνιηθή ΥΓΒ 
29 Αάζε θαη ινηπέο δαζηθέο εθηάζεηο(FOWL) 

 
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ ππνκέηξσλ θαη 
δξάζεσλ απφ ηελ ηειηθή αίηεζε πιεξσκήο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γηα ην Κνηλφ Αείθηε Πιαηζίνπ απφ:  
ηαηηζηηθά ζηνηρεία (ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο 
Κχπξνπ, Eurostat) 

Πξφζζεηνη 
Αείθηεο 

Ώπνηειέζκαηνο 

Βθηάζεηο πνπ επσθεινχληαη απφ 
ζπλνδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηελ 
δέζκεπζε ή ηε δηαηήξεζε ηνπ 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Γηα ηηο παξαθάησ δξάζεηο/ππνκέηξα ζα πξέπεη λα 
δηαρσξηζηνχλ ηα ηκήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
ζπγθεθξηκέλε ΠΒ δέζκεπζε ή ηε δηαηήξεζε ηνπ δηνμεηδίνπ 
ηνπ άλζξαθα. 
• 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο 
δεμηνηήησλ  
• 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ 
αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα 
κεηαθέξνπλ γλψζε  δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία 
• 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε 
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα 
επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 
Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ 
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ ζηηο 
εξγαζίεο  γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή 
γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο 
εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο 
ρψξαο 
 

πγθέληξσζε ζηνηρείσλ απφ ηηο αηηήζεηο θαη ηα 

έγγξαθα πνπ δεηνχληαη γηα ηελ ζπκκεηνρή 
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Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Να ππάξμεη αλαθνξά ζηηο εθηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ ή/θαη 
δηαρεηξίδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο/ζπκκεηέρνπζεο. 

Αείθηεο 

Βπηπηψζεσλ 

Δ12. Οξγαληθέο χιεο ηνπ 
εδάθνπο ζε αξφζηκε γε 
(Γείθηεο Πιαηζίνπ Π41) 
 

ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- δηαζθάιηζε αθελφο ηεο βηψζηκεο 
δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ 
θαη αθεηέξνπ ηεο δξάζεο γηα ην 
θιίκα  

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο επηπηψζεσλ ζα κπνξνχζε λα 
εθηηκεζεί κε ζρεηηθή επρέξεηα κε ηε δεκηνπξγία ελφο 
ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ 
εδαθψλ ζε νξγαληθή νπζία ζε δείγκα ή θαη ζην ζχλνιν ησλ 
εθηάζεσλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ επί κέξνπο 
κέηξσλ πνπ ζεσξείηαη φηη ακέζσο ή εκκέζσο ζπληεινχλ 
ζηελ δέζκεπζε ή ηε δηαηήξεζε ηνπ CO2.  
Ώλάινγεο κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα (αλαηεζνχλ γηα )γίλνπλ ζε 
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα εθηάζεσλ, εθηφο ησλ κέηξσλ,  
πνπ θαιχπηνληαη απφ αληίζηνηρεο θαιιηέξγεηεο/ρξήζεηο γεο 
(Αεηγκαηνιεςία, αλάιπζε θαη ελεκέξσζε γεσγξαθηθήο 
βάζεο δεδνκέλσλ απφ δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα).  

Καιιηέξγεηα/ρξήζε γεο απφ ην ΟΑΒ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ηνηρεία πεξηεθηηθφηεηαο νξγαληθήο νπζίαο απφ  
εδαθηθέο αλαιχζεηο. 

Δ13 Γηάβξσζε εδάθνπο απφ ην 
λεξφ (Γείθηεο Πιαηζίνπ Π42) 
 

ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- δηαζθάιηζε αθελφο ηεο βηψζηκεο 
δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ 
θαη αθεηέξνπ ηεο δξάζεο γηα ην 
θιίκα  

Ώθνξά ηε ζπλνιηθή γεσξγηθή θαη δαζηθή γε πνπ ππάγεηαη ζε 
ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 
εδάθνπο θαη/ή ηεο πξφιεςεο ηεο δηάβξσζεο (κε ρσξηθή 
αλαθνξά) ηνπ εδάθνπο ζηελ νπνία ζπλεηζθέξνπλ άκεζα ηα 
παξαθάησ  
Καζεζηψηα θαη Αξάζεηο:  

 10.1.2Ώ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 
παηάηαο  

 10.1.2ΐ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ 
ζηηεξψλ  

 10.1.3Ώ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ 
θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο (Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε 
Παξαγσγήο θαη δηαρείξηζε ππνιεηκκάησλ θνλδχισλ ζηηο 
Παηάηεο) 

 10.1.4 Αηαηήξεζε πεξνβαιινληηθά θηιηθψλ γεσξγηθψλ 
πξαθηηθψλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο κπαλάλαο 

 10.1.6 Πξνζηαζία Φπζηθήο ΐιάζηεζεο θαη 
Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Σνπίνπ, γηα ζθνπνχο 
βηνπνηθηιφηεηαο θαη κείσζεο ηεο δηάβξσζεο 

 10.1.7 πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ εληφο 
αγξνηεκαρηψλ 

 10.1.13 Βθαξκνγή ππξνπξνζηαηεπηηθψλ ρεηξηζκψλ ζε 
παξαδαζφβηεο εθηάζεηο θαιιηεξγνχκελεο κε ζηηεξά 

 11.1 Μεηαηξνπή απφ ηε ζπκβαηηθή ζηε βηνινγηθή 
γεσξγία  

 12.1.1 Αηαηήξεζε αζπγθφκηζηεο παξαγσγήο ζε 

Υσξηθή πιεξνθνξία απφ ΟΑΒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βδαθνινγηθνί ράξηεο κε εθηίκεζε ηεο 
επηθηλδπλφηεηαο.  
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Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

γεσξγηθέο θαη δαζηθέο πεξηνρέο Natura 2000 θαη πεξηνρέο 
ζπλεθηηθφηεηαο 

 12.1.2 Αηαρείξηζε ΐνζθνηφπσλ 
Πξνηείλεηαη νη εθηάζεηο ππφ ζχκβαζε λα θαηαηάζζνληαη ζηηο 
επηκέξνπο θαηεγνξίεο επηθηλδπλφηεηαο γηα δηάβξσζε.  

 

 

 

4. Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δείθηεο επηπηψζεσλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο ΚΑΠ  

Γείθηεο Δπηπηψζεσλ  Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΑΠ 

√ Β12. Οξγαληθέο χιεο ηνπ εδάθνπο ζε 
αξφζηκε γε (Αείθηεο Πιαηζίνπ Π41) 

√ Β13 Αηάβξσζε εδάθνπο απφ ην λεξφ 
(Αείθηεο Πιαηζίνπ Π42) 

ΚΔΑ 26. ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΏΏ ζηε βειηίσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΒΒ γηα 
ηε βηνπνηθηιφηεηα φζνλ αθνξά ηελ αλάζρεζε ηεο απψιεηαο ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηεκάησλ, 
θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο; 

ΚΔΑ 28. ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΏΏ ζηνλ ζηφρν ηεο ΚΓΠ φζνλ 

αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη 
ηεο δξάζεο γηα ην θιίκα; 

√ δηαζθάιηζε αθελφο ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο 
ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη αθεηέξνπ ηεο δξάζεο 
γηα ην θιίκα 

 



Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 2ε Βλδηάκεζε Ώμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 2014-2020 

1
ν
 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ (Γ – Σειηθή Έθζεζε Δλδηάκεζεο Αμηνιφγεζεο) 

 

ΛΚΝ ΏΝΏΛΤΕ ΒΠΒ – Ώ.Μ. ΦΕΛΏΓΡΟΣΕΚΔ ΤΜΐΟΤΛΒΤΣΕΚΔ ΛΣΑ  103 

2.16. 16Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 6Α) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΏΏ έρνπλ ζηεξίμεη ηε δηαθνξνπνίεζε, ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο; 

 

1. Μέηξα/ Καζεζηψηα / Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 
ζπλεηζθνξά 

Μέηξν M04 –  Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (άξζξν 17) 

 Καζεζηψο 4.2 - Βπελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

Αεπηεξεχνπζα 
ζπλεηζθνξά 

Απφ ηελ ΠΔ 2Β 

M06 - Ώλάπηπμε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ (άξζξν 19) 

Απφ ηελ ΠΔ 6Β 

M07 - ΐαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο (άξζξν 20) 

M19 - ηήξημε γηα ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ ηνπ LEADER (ΣΏΠΣΚ - ηνπηθή αλάπηπμε κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ) (άξζξν 35 θαλνληζκνχ (ΒΒ) 

αξηζ.1303/2013) 

 

 

2. Έιεγρνο ζχλδεζεο: Κνηλνχ Δξσηήκαηνο – Κξηηεξίσλ Κξίζεο – Γεηθηψλ 

 
Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

ΐαζηθά 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

1 Έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζέζεηο 
εξγαζίαο  
 

 A21/ 20: Θέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε ππνζηεξηδφκελα έξγα  
 
Βπηπιένλ Κνηλνί Αείθηεο βνεζεηηθνί ζηελ απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο  
Γείθηεο εθξνψλ 

O1 - Οιηθή δεκφζηα δαπάλε 
O3 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ δξάζεσλ/πξάμεσλ 
O4 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ/δηθαηνχρσλ  
 
Γείθηεο Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

Π5 Πνζνζηφ απαζρφιεζεο(*) 
Π6. Πνζνζηφ απηναπαζρφιεζεο 
Π7. Πνζνζηφ αλεξγίαο 
Π10. Αηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο 
Π11. Αηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο 

Τπάξρεη άκεζε 
ζχλδεζε ηνπ θνηλνχ 
εξσηήκαηνο – ησλ 
θξηηεξίσλ θξίζεο – θαη 
ησλ δεηθηψλ, δελ 
επαξθνχλ ηα βαζηθά 
θξηηήξηα θξίζεο γηα λα 
απαληεζεί ην θνηλφ 
εξψηεκα.  

Πξφζζεηα 
Κξηηήξηα 

2. Ώξηζκφο επηρεηξήζεσλ ηεο 
πξψηεο κεηαπνίεζεο θαη 

Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ 
ζηεξίδνληαη απφ ην ΠΏΏ 2014-2020 (Πνζνζηφ) 

Τπάξρεη άκεζε 
ζχλδεζε ηνπ θνηλνχ 



Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 2ε Βλδηάκεζε Ώμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 2014-2020 

1
ν
 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ (Γ – Σειηθή Έθζεζε Δλδηάκεζεο Αμηνιφγεζεο) 

 

ΛΚΝ ΏΝΏΛΤΕ ΒΠΒ – Ώ.Μ. ΦΕΛΏΓΡΟΣΕΚΔ ΤΜΐΟΤΛΒΤΣΕΚΔ ΛΣΑ  104 

 
Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

Κξίζεο εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ 
πνπ εθζπγρξνλίδνληαη  
 
3. Ώπμήζεθε ε πνζφηεηα ησλ 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ 
ππφθεηληαη ζε πξψηε κεηαπνίεζε  
 
4. Ώπμήζεθε ε παξαγσγηθφηεηα 
ηεο εξγαζίαο ζηελ βηνκεραλία 
ηξνθίκσλ 

 
 
 
Μεηαβνιή ηεο πνζφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ επεμεξγάδνληαη νη εληζρπφκελεο 
επηρεηξήζεηο  
 
 
Μεηαβνιή ηεο αθαζάξηζηεο αμίαο παξαγσγήο /εξγαδφκελν ζηηο εληζρπφκελεο επηρεηξήζεηο 

εξσηήκαηνο – ησλ 
θξηηεξίσλ θξίζεο – θαη 
ησλ δεηθηψλ 

 

 

3. Απαηηήζεηο ζε ζηνηρεία & Πεγέο δεδνκέλσλ 

 
Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Κνηλνί Αείθηεο 
Ώπνηειέζκαηνο 

A21/ 20: Θέζεηο εξγαζίαο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη ζε 
ππνζηεξηδφκελα έξγα 

πλνιηθφο αξηζκφο κφληκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ππνζηεξηδφκελσλ έξγσλ βάζεη ηνπ 
Καζεζηψηνο 4.2 
 
Μεηξηνχληαη ζε ηζνδχλακεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλά θχιν 
 

Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ θαζεζηψησλ 
θαη δξάζεσλ απφ ηελ ηειηθή αίηεζε πιεξσκήο 
 

Πξφζζεηνη 

Αείθηεο 

Ώπνηειέζκαηνο 

1. Πνζνζηφ επελδχζεσλ ζηνλ 
ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη 
εκπνξίαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 
πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην ΠΏΏ 
2014-2020  

Αξηζκεηήο 

Ώθνξά ην ζπλνιηθφ πνζφ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 
κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ 
πξνέξρεηαη απφ ην Καζεζηψο 4.2 (ζπιιέγεηαη κέζσ ηνπ 
ΚΟΏΠ, δείθηεο εθξνψλ O2) 
 
Παξαλνκαζηήο 

Ώθνξά ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ επελδχζεσλ πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη 
εκπνξίαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ  

Αξηζκεηήο 

Ώίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο γηα ην Καζεζηψο (4.2)  
Operational database 
 
 
Παξαλνκαζηήο 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία (ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο 
Κχπξνπ, Eurostat) 

2. Μεηαβνιή ηεο πνζφηεηαο ησλ 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ 
επεμεξγάδνληαη νη εληζρπφκελεο 
επηρεηξήζεηο  

Ο φγθνο εγρσξίαο πξψηεο χιεο πνπ πξνκεζεχνληαη νη 
επηρεηξήζεηο ηνπ Καζεζηψηνο 4.2 πξηλ θαη κεηά ηελ 
επέλδπζε  

Ώίηεζε ππνςεθίνπ Ώίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο γηα 
ηνπ Καζεζηψηνο 4.2    
Operational database 
 

3. Μεηαβνιή ηεο αθαζάξηζηεο 
αμίαο παξαγσγήο /εξγαδφκελν 
ζηηο εληζρπφκελεο επηρεηξήζεηο 

Εζνινγηζκφο – νηθνλνκηθά ζηνηρεία επηρεηξήζεσλ πξηλ θαη 
κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο  
Καηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ  

Ώίηεζε ππνςεθίνπ Ώίηεζε ηειηθήο πιεξσκήο γηα 
ηνπ Καζεζηψηνο 4.2    
Operational database 
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Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Αείθηεο 

Βπηπηψζεσλ 

Δ14. Πνζνζηφ απαζρφιεζεο 
(Γείθηεο Πιαηζίνπ Π5) 

 
ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- επίηεπμε ηζφξξνπεο εδαθηθήο 
αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ 
νηθνλνκηψλ θαη θνηλνηήησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
δεκηνπξγίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο 
ζέζεσλ απαζρφιεζεο 

Ώθνξά ηνπο απαζρνινχκελνπο ειηθίαο 15-64 εηψλ ή/θαη 20-
64 εηψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ίδηαο 
ειηθηαθήο νκάδαο ζε πεξηνρέο κε ρακειή πιεζπζκηαθή 
ππθλφηεηα (ρξεζηκνπνηείηαη σο ππνθαηάζηαην γηα ηηο 
αγξνηηθέο πεξηνρέο): 
Απαζρνινχκελνη ζεσξνχληαη φια ηα άηνκα ειηθίαο 15-20 

εηψλ θαη άλσ πνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εβδνκάδαο 
αλαθνξάο, εξγάζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ κία ψξα γηα ακνηβή ή 
θέξδνο. ηνπο απαζρνινχκελνπο πεξηιακβάλνληαη νη 
κηζζσηνί, απηναπαζρνινχκελνη θαη νη νηθνγελεηαθά 
απαζρνινχκελνη.  
Ο πιεζπζκφο θαιχπηεη άηνκα ειηθίαο 15-20 εηψλ θαη άλσ 

πνπ δηαβηνχλ ζε ηδησηηθά λνηθνθπξηά 

Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ Καζεζηψηνο 4.2  απφ 

ηελ ηε ηειηθή αίηεζε πιεξσκήο 
 
 
Γηα δηθαηνχρνπο θαη κε δηθαηνχρνπο 

 ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Κχπξνπ – Έξεπλα 
Βξγαηηθνχ Απλακηθνχ 

 Eurostat – Labour Force Survey 
 
- National data: table lfsi_emp_a 
- Regional data: table lfst_r_lfe2emprt 
- National data, by degree of urbanisation: table 
lfsa_pgauws (DG AGRI calculation) 
- Regional data, by degree of urbanisation: tables 
lfst_r_lfe2emp and lfst_r_lfsd2pop 
 

Δ16. Καηά θεθαιήλ ΑεγρΠ 
(Γείθηεο Πιαηζίνπ Π8) 
 

ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- επίηεπμε ηζφξξνπεο εδαθηθήο 
αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ 
νηθνλνκηψλ θαη θνηλνηήησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
δεκηνπξγίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο 
ζέζεσλ απαζρφιεζεο 

 
Καηά θεθαιήλ ΑΔγρΠ ζηηο θαηά θχξην ιφγν αγξνηηθέο 
πεξηνρέο, ζε ΜΑΓ 

Οη ΜΏΑ αλά θάηνηθν ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο κπνξνχλ λα 
ζπγθξηζνχλ κε ηηο ΜΏΑ αλά θάηνηθν ζε εζληθφ επίπεδν  

 ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Κχπξνπ / Οηθνλνκηθνί 
Λνγαξηαζκνί Γεσξγίαο 

 Eurostat  
- National data: table nama_gdp_c / demo_gind 
- Regional data: table nama_r_e3gdp 
- National data, by typology: table urt_e3gdp 
- Regional data, by typology: DG AGRI calculation 
using regional data 

 

4. Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δείθηεο επηπηψζεσλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο ΚΑΠ  

Γείθηεο Δπηπηψζεσλ  Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΑΠ 

√ Β14. Πνζνζηφ απαζρφιεζεο 
(Αείθηεο Πιαηζίνπ Π5) 

√ Β16. Καηά θεθαιήλ ΏεγρΠ (Αείθηεο 
Πιαηζίνπ Π8) 

ΚΔΑ 29. ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΏΏ ζηνλ ζηφρν ηεο ΚΓΠ φζνλ 

αθνξά ηελ επίηεπμε ηζφξξνπεο εδαθηθήο αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ 
νηθνλνκηψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο 
θαη δηαηήξεζεο ζέζεσλ απαζρφιεζεο; 

√ επίηεπμε ηζφξξνπεο εδαθηθήο αλάπηπμεο ησλ 
αγξνηηθψλ νηθνλνκηψλ θαη θνηλνηήησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο 
δηαηήξεζεο ζέζεσλ απαζρφιεζεο 
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2.17. 17Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 6Β) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΏΏ έρνπλ ζηεξίμεη ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο; 

 

1. Μέηξα/ Καζεζηψηα / Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 
ζπλεηζθνξά 

M07 - Βαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 Καζεζηψο 7.2: Αεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε φισλ ησλ ηχπσλ ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο 

 Καζεζηψο 7.4: Βπελδχζεηο γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθψλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαςπρήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ 

 Καζεζηψο 7.5: Βπελδχζεηο γηα δεκφζηα ρξήζε ζε ππνδνκή αλαςπρήο, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο.  
 

M19 - ηήξημε γηα ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ ηνπ LEADER κε ηα αθφινπζα ππνκέηξα : 

 19.1 «Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζηήξημε»  

 19.2 «ηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ΣΏΠΣνΚ».  

 19.3 «Πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαζίαο ηεο νκάδαο ηνπηθήο δξάζεο»  

 19.4 «ηήξημε γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ζπληνληζκφ»  

Αεπηεξεχνπζα 
ζπλεηζθνξά 

 

Δ ΠΒ6ΐ δελ έρεη δεπηεξεχνπζεο ζπλεηζθνξέο 

 

 

2. Έιεγρνο ζχλδεζεο: Κνηλνχ Δξσηήκαηνο – Κξηηεξίσλ Κξίζεο – Γεηθηψλ 

 
Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

ΐαζηθά 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

1. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί επθαηξίεο 
απαζρφιεζεο κέζσ ζηξαηεγηθψλ 
ηνπηθήο αλάπηπμεο 
 
2. Έρνπλ απμεζεί νη αγξνηηθέο 
πεξηνρέο θαη ν πιεζπζκφο πνπ 
θαιχπηνληαη απφ ΟΣΑ 
 
3. Δ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη 
ηνπηθέο ππνδνκέο έρεη απμεζεί 
ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 
 
4. Έρνπλ βειηησζεί νη ππεξεζίεο 
θαη νη ηνπηθέο ππνδνκέο ζηηο 
αγξνηηθέο πεξηνρέο 

1) R24 / 23: Θέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε έξγα Leader πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε 
(ηνκέαο επηθέληξσζεο 6ΐ) 
 
2) R22 / 21: Πνζνζηφ ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηεηαη απφ ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο 
αλάπηπμεο (ηνκέαο επηθέληξσζεο 6ΐ) 
 
3) R23 / 22: Πνζνζηφ ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ επσθειείηαη απφ βειηησκέλεο 
ππεξεζίεο/ππνδνκέο (ηνκέαο επηθέληξσζεο 6ΐ) 
 
 
Βπηπιένλ Κνηλνί Αείθηεο βνεζεηηθνί ζηελ απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο  
Γείθηεο εθξνψλ 

O1 - Οιηθή δεκφζηα δαπάλε 
O3 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ δξάζεσλ/πξάμεσλ 
Ο15 Πιεζπζκφο πνπ επσθειείηαη απφ βειηησκέλεο ππεξεζίεο/ππνδνκέο(ηερλνινγίαο 

Τπάξρεη άκεζε 
ζχλδεζε ηνπ θνηλνχ 
εξσηήκαηνο – ησλ 
θξηηεξίσλ θξίζεο – θαη 
ησλ δεηθηψλ, επαξθνχλ 
ηα βαζηθά θξηηήξηα 
θξίζεο γηα λα 
απαληεζεί ην θνηλφ 
εξψηεκα.  
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Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

πιεξνθνξηψλ ή άιιεο) 
O18 - Πιεζπζκφο πνπ θαιχπηεηαη απφ ΟΣΑ 
O20 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ έξγσλ LEADER 
O22 - Ώξηζκφο θαη ηχπνο θνξέσλ πινπνίεζεο έξγνπ 
 
Γείθηεο Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

Π1 Πιεζπζκφο 
Π2 Διηθηαθή δηάξζξσζε 
Π3 Έδαθνο 
Π8. Καηά θεθαιήλ ΏΒγρΠ(*) 
Π9 Πνζνζηφ θηψρηαο  
Π10. Αηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο 
Π12. Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο αλά νηθνλνκηθφ ηνκέα 
 

Πξφζζεηα 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

   

 

 

3. Απαηηήζεηο ζε ζηνηρεία & Πεγέο δεδνκέλσλ 

 
Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Κνηλνί Αείθηεο 
Ώπνηειέζκαηνο 

R24 / 23: Θέζεηο εξγαζίαο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη ζε έξγα Leader 
πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε  
 

πλνιηθφο αξηζκφο κφληκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ππνζηεξηδφκελσλ έξγσλ βάζεη ησλ  
ππνκέηξσλ – δξάζεσλ :  

 Τπνκέηξν 91.1 

 Τπνκέηξν 91.2 

 Τπνκέηξν 91.3 

 Τπνκέηξν 91.4 
 
Μεηξηνχληαη ζε ηζνδχλακεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλά θχιν 

 
Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ ππνκέηξσλ θαη 
δξάζεσλ απφ ηελ ηειηθή αίηεζε πιεξσκήο 
 

R22 / 21: Πνζνζηφ ηνπ 
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ 
θαιχπηεηαη απφ ζηξαηεγηθέο 
ηνπηθήο αλάπηπμεο 

πλνιηθφο αγξνηηθφο πιεζπζκφο πνπ θαιχπηεηαη απφ ΟΣΑ 
πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην LEADER (ζρεηηθφο δείθηεο 
εθξνψλ: Ο18 Πιεζπζκφο πνπ θαιχπηεηαη απφ ΟΣΑ) 
 
πλνιηθφο αγξνηηθφο πιεζπζκφο πνπ θαιχπηεη ηε πεξηνρή 
παξέκβαζεο ηνπ ΠΏΏ 
 

 

 Eurostat - rural population statistics:  
http://ec.europa.eu/eurostat/web/rural-
development/data/database 
 

R23 / 22: Πνζνζηφ ηνπ Ώγξνηηθφο πιεζπζκφο πνπ επσθειείηαη απφ βειηησκέλεο  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/rural-development/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/web/rural-development/data/database
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Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ 
επσθειείηαη απφ βειηησκέλεο 
ππεξεζίεο/ππνδνκέο 

ππεξεζίεο/ππνδνκέο, κεηξηέηαη απφ ην δείθηε εθξνψλ «Ο15 
Πιεζπζκφο πνπ επσθειείηαη απφ βειηησκέλεο ππεξεζίεο/ 
ππνδνκέο(ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ ή άιιεο)» 
 
πλνιηθφο αγξνηηθφο πιεζπζκφο πνπ θαιχπηεη ηε πεξηνρή 
παξέκβαζεο ηνπ ΠΏΏ 

 Eurostat - rural population statistics:  
http://ec.europa.eu/eurostat/web/rural-
development/data/database 

Πξφζζεηνη 
Αείθηεο 

Ώπνηειέζκαηνο 

 
 
 
 

  

Αείθηεο 

Βπηπηψζεσλ 

Δ14. Πνζνζηφ απαζρφιεζεο 
(Γείθηεο Πιαηζίνπ Π5) 

ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- επίηεπμε ηζφξξνπεο εδαθηθήο 
αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ 
νηθνλνκηψλ θαη θνηλνηήησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
δεκηνπξγίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο 
ζέζεσλ απαζρφιεζεο 

Ώθνξά ηνπο απαζρνινχκελνπο ειηθίαο 15-64 εηψλ ή/θαη 20-
64 εηψλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ίδηαο 
ειηθηαθήο νκάδαο ζε πεξηνρέο κε ρακειή πιεζπζκηαθή 
ππθλφηεηα (ρξεζηκνπνηείηαη σο ππνθαηάζηαην γηα ηηο 
αγξνηηθέο πεξηνρέο): 
Απαζρνινχκελνη ζεσξνχληαη φια ηα άηνκα ειηθίαο 15-20 

εηψλ θαη άλσ πνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εβδνκάδαο 
αλαθνξάο, εξγάζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ κία ψξα γηα ακνηβή ή 
θέξδνο. ηνπο απαζρνινχκελνπο πεξηιακβάλνληαη νη 
κηζζσηνί, απηναπαζρνινχκελνη θαη νη νηθνγελεηαθά 
απαζρνινχκελνη.  
Ο πιεζπζκφο θαιχπηεη άηνκα ειηθίαο 15-20 εηψλ θαη άλσ 

πνπ δηαβηνχλ ζε ηδησηηθά λνηθνθπξηά 

Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ θαζεζηψησλ 

θαη δξάζεσλ απφ ηελ ηε ηειηθή αίηεζε πιεξσκήο 
 
 
Γηα δηθαηνχρνπο θαη κε δηθαηνχρνπο 

 ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Κχπξνπ – Έξεπλα 
Βξγαηηθνχ Απλακηθνχ 

 Eurostat – Labour Force Survey 
 
- National data: table lfsi_emp_a 
- Regional data: table lfst_r_lfe2emprt 
- National data, by degree of urbanisation: table 
lfsa_pgauws (DG AGRI calculation) 
- Regional data, by degree of urbanisation: tables 
lfst_r_lfe2emp and lfst_r_lfsd2pop 
 

Δ15. Πνζνζηφ θηψρεηαο 
(Γείθηεο Πιαηζίνπ Π9) 

ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- επίηεπμε ηζφξξνπεο εδαθηθήο 
αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ 
νηθνλνκηψλ θαη θνηλνηήησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
δεκηνπξγίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο 
ζέζεσλ απαζρφιεζεο 

Ο δείθηεο νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 
θηλδπλεχεη απφ θηψρεηα ή θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζε πεξηνρέο 
κε ρακειή πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα (ρξεζηκνπνηείηαη σο 
ππνθαηάζηαην γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο).  
Τπνινγίδεηαη σο ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ θηλδπλεχνπλ 
απφ ηε θηψρεηα ή ηα άηνκα πνπ ζηεξνχληαη ή δνπλ ζε κηα 
νηθνγέλεηα πνπ δηαζέηεη ρακειή έληαζε εξγαζίαο ζε ζρέζε 
κε ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. 
 
Σν πνζνζηφ θηλδχλνπ θηψρεηαο είλαη ην πνζνζηφ ησλ 
αηφκσλ, πνπ κε ηζνδχλακν δηαζέζηκν εηζφδεκα (κεηά ηηο 
θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο) βξίζθνληαη θάησ απφ ην θαηψθιη 
ηνπ νξίνπ θηλδχλνπ θηψρεηαο, ην νπνίν νξίδεηαη ζην 60% ηνπ 
κέζνπ δηαζέζηκνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο κεηά ηηο θνηλσληθέο 
κεηαβηβάζεηο. 

 

 Eurostat  
- National data: table ilc_peps01 
- Regional data: table ilc_peps11 (regional data 
are not available for some MS) 
- National data, by degree of urbanisation: table 
ilc_peps13 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/rural-development/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/web/rural-development/data/database
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Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Δ16. Καηά θεθαιήλ ΑεγρΠ 
(Γείθηεο Πιαηζίνπ Π8) 

ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΏΠ: 
- επίηεπμε ηζφξξνπεο εδαθηθήο 
αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ 
νηθνλνκηψλ θαη θνηλνηήησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
δεκηνπξγίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο 
ζέζεσλ απαζρφιεζεο 

 
Καηά θεθαιήλ ΑΔγρΠ ζηηο θαηά θχξην ιφγν αγξνηηθέο 
πεξηνρέο, ζε ΜΑΓ 

Οη ΜΏΑ αλά θάηνηθν ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο κπνξνχλ λα 
ζπγθξηζνχλ κε ηηο ΜΏΑ αλά θάηνηθν ζε εζληθφ επίπεδν  

 ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Κχπξνπ / Οηθνλνκηθνί 
Λνγαξηαζκνί Γεσξγίαο 

 Eurostat  
- National data: table nama_gdp_c / demo_gind 
- Regional data: table nama_r_e3gdp 
- National data, by typology: table urt_e3gdp 
- Regional data, by typology: DG AGRI calculation 
using regional data 

 

4. Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δείθηεο επηπηψζεσλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο ΚΑΠ  

Γείθηεο Δπηπηψζεσλ  Οξηδφληηα Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο ρεηηθφο Γεληθφο ηφρνο ΚΑΠ 

√ Β14. Πνζνζηφ απαζρφιεζεο 
(Αείθηεο Πιαηζίνπ Π5) 

√ Β15. Πνζνζηφ θηψρεηαο (Αείθηεο 
Πιαηζίνπ Π9) 

√ Β16. Καηά θεθαιήλ ΏεγρΠ (Αείθηεο 
Πιαηζίνπ Π8) 

ΚΔΑ 29. ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΏΏ ζηνλ ζηφρν ηεο ΚΓΠ φζνλ 

αθνξά ηελ επίηεπμε ηζφξξνπεο εδαθηθήο αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ 
νηθνλνκηψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο 
θαη δηαηήξεζεο ζέζεσλ απαζρφιεζεο; 

√ επίηεπμε ηζφξξνπεο εδαθηθήο αλάπηπμεο ησλ 
αγξνηηθψλ νηθνλνκηψλ θαη θνηλνηήησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο 
δηαηήξεζεο ζέζεσλ απαζρφιεζεο 

 

2.18. 18Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 6Γ) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΏΏ έρνπλ εληζρχζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηε ρξήζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ (ΣΠΒ) ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο;  

 

1. Μέηξα/ Καζεζηψηα / Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 
ζπλεηζθνξά 

M07 - Βαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 Καζεζηψο 7.3: Βπξπδσληθή ππνδνκή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο, βειηίσζεο θαη επέθηαζήο ηεο, ηελ παζεηηθή επξπδσληθή 
ππνδνκή θαη ηελ πξφβιεςε πξφζβαζεο ζηηο επξπδσληθέο θαη δεκφζηεο ιχζεηο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

Αεπηεξεχνπζα 
ζπλεηζθνξά 

 
Απφ ηελ ΠΔ 6Β 

M19 - ηήξημε γηα ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ ηνπ LEADER (ΣΏΠΣΚ - ηνπηθή αλάπηπμε κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ) (άξζξν 35 θαλνληζκνχ (ΒΒ) 
αξηζ.1303/2013) 
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2. Έιεγρνο ζχλδεζεο: Κνηλνχ Δξσηήκαηνο – Κξηηεξίσλ Κξίζεο – Γεηθηψλ 

 
Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

χλδεζε κε Κνηλφ 
Δξψηεκα 

ΐαζηθά 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

Έρεη απμεζεί ε πξφζβαζε ησλ 
αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ ζε ΣΠΒ 
 
 

R25 / 24: Πνζνζηφ ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ επσθειείηαη απφ λέεο ή βειηησκέλεο 
ππεξεζίεο/ππνδνκέο (ΣΠΒ) 
 
 
Βπηπιένλ Κνηλνί Αείθηεο βνεζεηηθνί ζηελ απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο  
Γείθηεο εθξνψλ 

O1 πλνιηθέο δεκφζηεο δαπάλεο 
O3 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ δξάζεσλ/πξάμεσλ 
Ο15 Πιεζπζκφο πνπ επσθειείηαη απφ βειηησκέλεο ππεξεζίεο/ππνδνκέο(ηερλνινγίαο 
πιεξνθνξηψλ ή άιιεο) 
 
Γείθηεο Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

Π1 Πιεζπζκφο 
 

Τπάξρεη άκεζε 
ζχλδεζε ηνπ θνηλνχ 
εξσηήκαηνο – ησλ 
θξηηεξίσλ θξίζεο – θαη 
ησλ δεηθηψλ, επαξθνχλ 
ηα βαζηθά θξηηήξηα 
θξίζεο γηα λα 
απαληεζεί ην θνηλφ 
εξψηεκα.  

Πξφζζεηα 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

   

 

 

3. Απαηηήζεηο ζε ζηνηρεία & Πεγέο δεδνκέλσλ 

 
Γείθηεο Απαηηνχκελα ζηνηρεία Πεγέο δεδνκέλσλ 

Κνηλνί Αείθηεο 
Ώπνηειέζκαηνο 

R25 / 24: Πνζνζηφ ηνπ 
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ 
επσθειείηαη απφ λέεο ή 
βειηησκέλεο ππεξεζίεο/ππνδνκέο 
(ΣΠΒ) 

Πιεζπζκφο πνπ επσθειείηαη απφ ππεξεζίεο/ ππνδνκή 
ππνζηήξημεο (ππνδνκή επξπδσληθνχ δηαδηθηχνπ θαη άιιεο 
ΣΠΒ), (ζρεηηθφο δείθηεο εθξνψλ: Ο15 Πιεζπζκφο πνπ 
επσθειείηαη απφ βειηησκέλεο ππεξεζίεο ππνδνκέο 
(ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ ή άιιεο), αθνξά άκεζα ην 
Καζεζηψο 7.3.  
 
πλνιηθφο αγξνηηθφο πιεζπζκφο πνπ θαιχπηεη ηε πεξηνρή 
παξέκβαζεο ηνπ ΠΏΏ 

 
 
 

 Eurostat - rural population statistics:  
http://ec.europa.eu/eurostat/web/rural-
development/data/database 
 

Πξφζζεηνη 
Αείθηεο 

Ώπνηειέζκαηνο 

   

Αείθηεο 

Βπηπηψζεσλ 

Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθνί δείθηεο 
επηπηώζεσλ 

  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/rural-development/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/web/rural-development/data/database
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2.19. 20Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ) 

ε πνην βαζκφ ε ηερληθή βνήζεηα έρεη ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 59 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 1303/2013 

θαη ζην άξζξν 51 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 1305/2013; 

 

1. Μέηξα/ Τπν-κέηξα/ Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 
ζπλεηζθνξά 

 
M20 - Σερληθή βνήζεηα θξαηψλ κειψλ (άξζξα 51-54) 

 Τπνκέηξν 20.1 - ζηήξημε γηα ηερληθή βνήζεηα (εθηφο ηνπ ΒΏΑ) 

 Τπνκέηξν 20.2 - ζηήξημε γηα ηε ζχζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΒΏΑ 

Αεπηεξεχνπζα 
ζπλεηζθνξά 

 
 

 

 

2. Έιεγρνο ζχλδεζεο: Κνηλνχ Δξσηήκαηνο – Κξηηεξίσλ Κξίζεο – Γεηθηψλ – Πεγέο δεδνκέλσλ γηα ηνπο δείθηεο 

 
Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

Πεγέο δεδνκέλσλ γηα ηνπο 
δείθηεο 

χλδεζε κε 
Κνηλφ Δξψηεκα 

ΐαζηθά 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

ΐειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο. Ώξηζκφο δξάζεσλ πνπ παξαθνινπζνχληαη κέζσ ηεο 
Κεληξηθήο Βπηρεηξεζηαθήο βάζεο (operational data 
base). 

Έξεπλα Πεδίνπ γηα ηελ 
Ώμηνιφγεζε ησλ Μεραληζκψλ 
Βθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Τπάξρεη άκεζε 
ζχλδεζε ηνπ 
θνηλνχ 
εξσηήκαηνο – ησλ 
θξηηεξίσλ θξίζεο 
– θαη ησλ δεηθηψλ, 
επαξθνχλ ηα 
βαζηθά θξηηήξηα 
θξίζεο γηα λα 
απαληεζεί ην 
θνηλφ εξψηεκα.  

ΐειηίσζε ηεο επθξίλεηαο ησλ απνηειεζκάησλ 
ηεο Ώμηνιφγεζεο. 

Ώξηζκφο Ώμηνινγήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ. ΚΟΏΠ 

ΐειηίσζε ηνπ ξπζκνχ πινπνίεζεο ησλ 
βαζηθψλ Μέηξσλ ηνπ ΠΏΏ  

Υξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
αίηεζεο έληαμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο 
απφθαζεο έληαμεο. 

Έξεπλα Πεδίνπ γηα ηελ 
Ώμηνιφγεζε ησλ Μεραληζκψλ 
Βθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αεκνζηφηεηα ηνπ ΠΏΏ πξνο ελ δπλάκεη 
δηθαηνχρνπο θαη επξχ θνηλφ 

Ώξηζκφο επηζθέςεσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΏΏ. 
 
Ώξηζκφο απνδεθηψλ ελεκεξσηηθψλ εθδφζεσλ  
 
Πνζνζηφ πιεζπζκνχ Ώγξνηηθψλ πεξηνρψλ πνπ 
γλσξίδεη ην ΠΏΏ 2014-2020. 

Ώμηνιφγεζε Βπηθνηλσληαθνχ 
ρεδίνπ θαη Αξάζεσλ 
Αεκνζηφηεηαο πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην 
ηεο Ώμηνιφγεζεο ησλ 
Μεραληζκψλ Βθαξκνγήο ην 
2018 

Αξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 
ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη 
ζηελ Αηαρείξηζε Τινπνίεζε Παξαθνινχζεζε 
θαη Ώμηνιφγεζε ηνπ ΠΏΏ 

Ώξηζκφο πξνζσπηθνχ (ΒΤΑ, Φνξέσλ Βθαξκνγήο, 
ΟΣΑ, ΚΟΏΠ) πνπ κεηείρε ζε επηκνξθσηηθέο 
εκεξίδεο 

Βηήζηα έθζεζε Τινπνίεζεο 
δξάζεσλ Βζληθνχ Ώγξνηηθνχ 
Αηθηχνπ 

Βμνηθείσζε ησλ εηαίξσλ(EU) No 1303/2013, 
Art. 5(1) κε ην ΚΠΠΏ 

Ώξηζκφο θαη ηχπνο δξάζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο 
δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο 

Βηήζηα έθζεζε Τινπνίεζεο 
δξάζεσλ Βζληθνχ Ώγξνηηθνχ 
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Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

Πεγέο δεδνκέλσλ γηα ηνπο 
δείθηεο 

χλδεζε κε 
Κνηλφ Δξψηεκα 

Αηθηχνπ 

Μείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ θαη ησλ 
δηαδηθαζηψλ πιεξσκήο πξνο ηνπο ηειηθνχο 
δηθαηνχρνπο 

Υξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ 
αηηήκαηνο πιεξσκήο κέρξη ηελ είζπξαμε ηεο 
ελίζρπζεο ζε επηιεγκέλα Μέηξα  

Έξεπλα Πεδίνπ γηα ηελ 
Ώμηνιφγεζε ησλ Μεραληζκψλ 
Βθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Έρνπλ εληζρπζεί νη ζεζκηθέο θαη δηνηθεηηθέο 
ηθαλφηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
δηαρείξηζε ηνπ ΠΏΏ 

Ώξηζκφο πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαρείξηζε ηνπ ΠΏΏ 
 
Αεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαρείξηζε ηνπ ΠΏΏ 
 
Λεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ΣΠ γηα ηε 
δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνηρεία Αηαρεηξηζηηθήο Ώξρήο 
 
 
Έξεπλα πεδίνπ ζην πιαίζην ηεο 
αμηνιφγεζεο ηνπ 2019 
 
πλέληεπμε κε Αηαρεηξηζηηθή 
Ώξρή 

Έρνπλ εληζρπζεί νη ηθαλφηεηεο ησλ ζρεηηθψλ 
εηαίξσλ φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 5 
παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 
1303/2013 

Βίδε θαη αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγίαο 
ηθαλνηήησλ πξνο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο 
εηαίξνπο 

Σερληθά Αειηία Έξγσλ ζηνηρεία 
ΚΟΏΠ  

Σν ΠΏΏ έρεη γλσζηνπνηεζεί ζην θνηλφ θαη 
έρνπλ δηαδνζεί πιεξνθνξίεο 

Ώξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη δηάδνζεο 
ζην πιαίζην ηνπ ΠΏΏ 
 
Ώξηζκφο αηφκσλ πνπ ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ην ΠΏΏ 

Βπηθνηλσληαθφ ζρέδην 
 
Θα ππνινγηζζεί απφ ηελ 
κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ 

Σα ζπκπεξάζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ έρνπλ 
γλσζηνπνηεζεί ζην θνηλφ θαη έρνπλ δηαδνζεί 
πιεξνθνξίεο 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο 

πλεληεχμεηο κε ζηειέρε 
Αηαρεηξηζηηθήο Ώξρήο, Σερληθά 
Αειηία έξγσλ, ζηνηρεία ΚΟΏΠ  

Έρεη βειηησζεί ε παξαθνινχζεζε   

Έρνπλ βειηησζεί νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο θαη 
έρνπλ παξάζρεη άξηηα απνηειέζκαηα 
αμηνιφγεζεο 

   

Έρεη βειηησζεί ε εθαξκνγή ηνπ ΠΏΏ Αηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη 
πιεξσκήο 

Έξεπλα Πεδίνπ γηα ηελ 
Ώμηνιφγεζε ησλ Μεραληζκψλ 
Βθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Έρεη κεησζεί ν δηνηθεηηθφο θφξηνο γηα ηνπο 
δηθαηνχρνπο 
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2.20. 21Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΔΑΓ) 

ε πνην βαζκφ ην εζληθφ αγξνηηθφ δίθηπν έρεη ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 54 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ. 

1305/2013; 

 

1. Έιεγρνο ζχλδεζεο: Κνηλνχ Δξσηήκαηνο – Κξηηεξίσλ Κξίζεο – Γεηθηψλ – Πεγέο δεδνκέλσλ γηα ηνπο δείθηεο 

 
Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

Πεγέο δεδνκέλσλ γηα ηνπο 
δείθηεο 

χλδεζε κε 
Κνηλφ Δξψηεκα 

ΐαζηθά 
Κξηηήξηα 
Κξίζεο 

Αξάζεηο ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο 

πνπ πινπνηήζεθαλ κε ηελ επζχλε ηνπ ΒΏΑ. 

Ώξηζκφο ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ , Ώξηζκφο 

ζπκκεηερφλησλ LAGs). 

Βηήζηα έθζεζε Αξάζεσλ 
Βζληθνχ Ώγξνηηθνχ Αηθηχνπ , 
ΚΟΏΠ 

Τπάξρεη άκεζε 
ζχλδεζε ηνπ 
θνηλνχ 
εξσηήκαηνο – ησλ 
θξηηεξίσλ θξίζεο 
– θαη ησλ δεηθηψλ, 
επαξθνχλ ηα 
βαζηθά θξηηήξηα 
θξίζεο γηα λα 
απαληεζεί ην 
θνηλφ εξψηεκα.  

πκβνιή ηνπ ΒΏΑ ζηελ πξνψζεζε ηεο 

δηαθξαηηθήο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο. 

% ησλ δξάζεσλ ηνπ Μέηξνπ 19.3 πνπ 

πινπνηήζεθαλ ιφγσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ΒΏΑ. 

Αεηγκαηνιεπηηθή Έξεπλα ζηηο 
Βθζέζεηο Ώπηναμηνιφγεζεο ησλ 
ΟΣΑ 

πκβνιή ηνπ ΒΏΑ ζηελ πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο  

Ώξηζκφο Βπηρεηξεζηαθψλ Οκάδσλ ζηελ δεκηνπξγία 

ησλ νπνίσλ ζπλέβαιε ην ΒΏΑ  

Βηήζηα έθζεζε , ΚΟΏΠ 

Έρνπλ απμεζεί ν αξηζκφο θαη νη ηχπνη 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΏΏ 

Ώξηζκφο ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (αλά θαηεγνξία) 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΏΏ ιφγσ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΒΏΑ (κεηαμχ άιισλ κέζσ 

ΟΣΑ) 

Βηήζηα έθζεζε , ΚΟΏΠ 

Δ πνηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΠΏΏ έρεη 

βειηησζεί κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ΒΏΑ, π.ρ 

.- βειηησκέλε ηθαλφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ 

ΠΏΏ 

- βειηησκέλε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε  

- Σα δηδάγκαηα απφ ηηο αμηνινγήζεηο 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

Ώξηζκφο ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΠΏΏ βάζεη ησλ 

πνξηζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ ζπζηάζεσλ 

ησλ ζεκαηηθψλ νκάδσλ εξγαζίαο πνπ 

ζπγθξνηήζεθαλ απφ ην ΒΏΑ) 

Βηήζηα έθζεζε , ΚΟΏΠ 

Σν επξχηεξν θνηλφ θαη νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη 

είλαη ελήκεξνη γηα ηελ πνιηηηθή αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο 

κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΒΏΑ 

Πνζνζηφ πινπνηεζέλησλ έξγσλ ζην πιαίζην ηνπ 

ΠΏΏ πνπ πξνσζήζεθαλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ (Π)ΒΏΑ) 

ΚΟΏΠ 
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Κξηηήξηα Κξίζεο Γείθηεο 

Πεγέο δεδνκέλσλ γηα ηνπο 
δείθηεο 

χλδεζε κε 
Κνηλφ Δξψηεκα 

Σν επξχηεξν θνηλφ θαη νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη 

είλαη ελήκεξνη γηα ηελ πνιηηηθή αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο 

κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΒΏΑ 

Ώξηζκφο αηφκσλ πνπ έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηελ 

πνιηηηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηηο επθαηξίεο 

ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ησλ εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο 

ΒΏΑ) 

Ώμηνιφγεζε Βπηθνηλσληαθνχ 
ρεδίνπ  

Δ θαηλνηνκία ζηε γεσξγία, ηελ παξαγσγή 

ηξνθίκσλ, ηε δαζνθνκία θαη ηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο έρεη πξνσζεζεί κέζσ ησλ 

επθαηξηψλ πνπ παξέρεη ην ΒΏΑ 

Πνζνζηφ θαηλνηφκσλ έξγσλ πνπ πξνσζήζεθαλ 

απφ ην ΒΏΑ επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ θαηλνηφκσλ 

έξγσλ πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε ζην πιαίζην ηνπ/ησλ 

ΠΏΏ 

Βληαγκέλα έξγα ζην πιάην ηνπ 
Μέηξνπ 16 , Έξεπλα Πεδίνπ ζε 
Αηθαηνχρνπο ηνπ Μέηξνπ 16 η, 
Βθζέζεηο Βζληθνχ Ώγξνηηθνχ 
Αηθηχνπ  
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33..  ΑΑΠΠΑΑΝΝΣΣΖΖΖΖ  ΣΣΩΩΝΝ  ΚΚΟΟΗΗΝΝΩΩΝΝ  ΔΔΡΡΩΩΣΣΖΖΜΜΑΑΣΣΩΩΝΝ  ΑΑΞΞΗΗΟΟΛΛΟΟΓΓΖΖΖΖ  ΚΚΑΑΗΗ  

ΤΤΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΜΜΟΟ  ΣΣΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΘΘΔΔΣΣΩΩΝΝ  ΓΓΔΔΗΗΚΚΣΣΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΘΘΩΩ  ΚΚΑΑΗΗ  ΣΣΩΩΝΝ  

ΓΓΔΔΗΗΚΚΣΣΩΩΝΝ  ΔΔΠΠΗΗΠΠΣΣΩΩΔΔΩΩΝΝ  

3.1. 1Ο
 ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 1Α) 

Πξσηαξρηθή 

ζπλεηζθνξά 

M01 - Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο 

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη 

δαζψλ, θαζψο θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

M16 – πλεξγαζία 

 M16.1 - ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ηεο ΒΚ 

γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο γεσξγίαο 

 M16.2 - ζηήξημε γηα πηινηηθά έξγα θαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, 

πξαθηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ (Σα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζία ησλ παξαγφλησλ ηνπ 

αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα) ΓΔΝ ΠΡΟΚΖΡΤΥΘΖΚΔ  

 M16.4 - ζηήξημε γηα νξηδφληηα θαη θάζεηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θνξέσλ εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε κηθξψλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη 

ηνπηθψλ αγνξψλ θαη ζηήξημε γηα δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο ζε ηνπηθφ πιαίζην 

ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε κηθξψλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ 

Αεπηεξεχνπζα 

ζπλεηζθνξά 

M04 – Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ  

 4.1 – Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ 

γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

Ώπφ ηα  Μέηξα κε πξσηαξρηθή ζπλεηζθνξά ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο ζηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ  

βαζίδεηαη ε απάληεζε  ζην θνηλφ εξψηεκα πινπνηήζεθαλ κέζσ ηνπ Μ01 ηα θαζεζηψηα 1.1, 1.2 θαη 1.3 

ελψ γηα ην Μ16 έρνπλ γίλεη πξνθεξχμεηο ζηα Καζεζηψηα 16.1 θαη 16.4 αιιά δελ έρεη νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ. Δ  ρξεκαηννηθνλνκηθή εμέιημε ησλ 

παξεκβάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξψηεκα αμηνιφγεζεο απνηππψλεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Καζεζηψο Π/Τ (3
ε
 

ηξνπνπνίεζε) 
% επί 

ζπλνιηθνχ 
Π/Τ 

Τινπνηεζείζεο 
δαπάλεο 

% απνξξφθ./ 
Π/Τ 

θαζεζηψηνο 

% δαπάλεο 
επί 

ζπλνιηθήο 
ΓΓ 

1.1 800,000 €  

2% 

56,446 € 7.06% 

0.47% 

1.2 300,000 €  11,995 € 4.00% 

1.3 900,000 €  328,188 € 36.47% 

Μ16 3.000.000 € 0 € 0% 

ΤΝΟΛΟ 5,000,000 € 396,629 € 19.80% 

Άκεζα ζρεηηδφκελα κε ην εξψηεκα είλαη ηα θαζεζηψηα 1.2 θαη 1.3 ηνπ Μ01 ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή 

εθξνή αλέξρεηαη ζε  €340.183 θαη απνηειεί ην 0,4% ηεο ζπλνιηθήο ΑΑ. Δ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ην 
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Μέηξν 01 αληηζηνηρεί ζην 0,47% ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο, ελψ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεδεληθή 

εθηακίεπζε πνζψλ απφ ην Μ16, θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθή πζηέξεζε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

πεξηνρήο εζηίαζεο. πγθεθξηκέλα κε βάζε ηνλ Π/Τ ησλ Μ01 θαη Μ16 ε ρξεκαηνδνηηθή ηνπο βαξχηεηα 

ζην Π.Ώ.Ώ. 2014-20 αλέξρεηαη ζην 2% ελψ κε βάζε ηηο θαηαβιεζείζεο δαπάλεο  πεξηνξίδεηαη ζην 

0,47%. 

ην Καζεζηψο 1.2 δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαζφινπ εθπαηδεχζεηο. Αηελεξγήζεθε κία πιεξσκή χςνπο 

€11.995 πνπ αθνξνχζε ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ γηα ηελ πνιιαπιή 

ζπκκφξθσζε κε δηθαηνχρν ην Σκήκα Γεσξγίαο.  

Απάληεζε ζην εξψηεκα αμηνιφγεζεο 

ηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο: Ώλαθνξηθά κε ηε ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο δηαπηζηψλεηαη  φηη απφ ην Μ01  

ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηψηνο 1.1 δελ έρνπλ θαηαγξαθεί εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αλαθνξηθά κε 

ζέκαηα θαηλνηνκίαο ή πςειήο ηερλνινγίαο. ην Καζεζηψο 1.3 πνπ αθνξά ηελ δηελέξγεηα 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην εμσηεξηθφ θαη κεηαθνξά θαιψλ πξαθηηθψλ ζην πιαίζην 

επηζθέςεσλ αξρεγψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, απφ ηελ εμέηαζε ησλ πξνγξακκάησλ δηαθαίλεηαη 

φηη ππάξρνπλ δξάζεηο θαηάξηηζεο  ζε θαηλνηφκεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο αιιά δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί 

επαθξηβψο ν δείθηεο Ο11 (εκέξεο παξερφκελεο θαηάξηηζεο) ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο αθνχ δελ 

πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ν ρξφλνο πνπ αθνξά ηελ θαηάξηηζε ζε 

θαηλνηφκα ζέκαηα.  

Βίλαη πξνθαλέο φηη ε θαηλνηνκία ζην ΠΏΏ ππνζηεξίδεηαη πξσηίζησο απφ ην Μ16 ην νπνίν φκσο έρεη 

κεδεληθή πινπνίεζε. ην Καζεζηψο 16.1 (Φάζε Ώ‘) έρνπλ εγθξηζεί 3 θαηλνηφκα έξγα ηα νπνία 

δχλαληαη λα ππνβιεζνχλ ζηε ΐ‘ Φάζε ηνπ ηδίνπ θαζεζηψηνο γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο  πινπνίεζεο 

ηνπο, ελψ άιια 7 έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Φάζε Ώ‘ θαη εμεηάδνληαη.  

Ώπφ ηα Μέηξα κε δεπηεξεχνπζα ζπλεηζθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πεξηνρήο εζηίαζεο θαη 

ηδηαίηεξα ζην Καζεζηψο 4.1, απφ ηελ εμέηαζε ησλ εγθεθξηκέλσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ έρεη επίζεο 

εληνπηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ θαηλνηνκίαο ζε δχν έξγα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα απνηειεί  

πιήξσο  θαηλνηφκν δξαζηεξηφηεηα. 

Ώπφ ηελ εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ δελ κπνξεί λα γίλεη νπζηαζηηθή αλαθνξά ζε ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο 

αθνχ αθελφο ην Μέηξν 16 δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε νινθιήξσζε ησλ εληάμεσλ ΒΚ ελψ κέζα απφ ηηο 

δξάζεηο ηνπ Μέηξνπ 1 δελ θαηαγξάθνληαη νπνηεζδήπνηε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε 

ζέκαηα θαηλνηνκίαο.  

Χο εθ ηνχηνπ ζπκπεξαίλεηαη φηη απφ ηελ κέρξη ηψξα εθαξκνγή ηνπ ΠΏΏ δελ έρεη ζηεξηρζεί ε 

θαηλνηνκία είηε ζε επίπεδν γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ σο δξάζεηο ή σο αληηθείκελα θαηάξηηζεο ή δηα 

κέζνπ ζπλεξγαζηψλ ησλ Βπξσπατθψλ πκπξάμεσλ Καηλνηνκίαο. Λακβάλνληαο φκσο ππφςε ηηο 10 

αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην θαζεζηψο 16.1, δχλαηαη λα εθηηκεζεί φηη ην ΠΏΏ έρεη γηα πξψηε 

θνξά ππνζηεξίμεη ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ θππξηαθή γεσξγία αιιά ζα απαηηεζεί άκεζε 

νινθιήξσζε ησλ εληάμεσλ ηεο Φάζεο Ώ‘ θαη ελ ζπλερεία έληαμε ηνπο ζε θαζεζηψο ρξεκαηνδφηεζεο 

ψζηε λα πινπνηεζνχλ εληφο ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

ηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο: Ώλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ζπλεξγαζηψλ ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο βάζεο 

γλψζεσλ ζην Καζεζηψο 1.3 έρνπλ ζπζηαζεί 10 Οκάδεο δηθαηνχρσλ (θπξίσο θπηηθήο παξαγσγήο) ζηηο 

νπνίεο κεηέρνπλ  ζπλνιηθά 268 άηνκα απφ δηάθνξνπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο νη νπνίνη έηπραλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζην εμσηεξηθφ γηα ζθνπνχο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, δεδνκέλν πνπ έρεη 

ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ. Ο κέζνο ρξφλνο θαηάξηηζεο 

αλά εληζρπφκελν θαιιηεξγεηή ππνινγίδεηαη ζε 48 ψξεο θαηά  κέζν φξν. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο 
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θαιιηεξγεηψλ πνπ εληάρζεθαλ ζην Καζεζηψο ζπλεξγαζίαο είλαη κελ πνιχ κηθξφο έλαληη ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αξρεγψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αιιά φληαο  ε πξψηε θνξά  πνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα κέζσ ηνπ ΠΏΏ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε  αληαιιαγψλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε 

ηερλνγλσζίαο θαη ηελ βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ γεσξγψλ, θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ζεηηθή ε  ζπκβνιή 

ηνπ ΠΏΏ  ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο  δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ γηα αλαβάζκηζε  ηνπ επηπέδνπ 

ησλ γλψζεσλ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ γεσξγία Βπηπξφζζεηα, κέζα απφ ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα δηαθαίλεηαη έλαο πινπξαιηζκφο ζεκάησλ θαη θξαηψλ πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ  πξαθηηθή 

θαηάξηηζε κε ζεκαληηθή φκσο επηθέληξσζε ζηελ Βιιάδα (ιφγσ γιψζζαο).  

Δ ζπλεξγαζία ζηεξίδεηαη επίζεο απφ ην  Μ16, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ θαηαηεζεί 19 πξνηάζεηο 

ζπλεξγαζηψλ εθ ησλ νπνίσλ 10 ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο (16.1) θαη 9 ζε ζέκαηα βξαρέσλ αιπζίδσλ 

(16.4). Ώπφ απηέο ηηο πξνηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί 3 ΒΚ ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ  ζπλνιηθά 15 θνξείο. ηηο 

ηξεηο απηέο ΒΚ κεηέρνπλ  5 θνξείο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο, 1 εξεπλεηηθφ θέληξν, 2 παξαγσγνί 

ηξνθίκσλ θαη επηρ/ζεηο εκπνξίαο θαη άιινη 7 θνξείο..  

Αχλαηαη λα εθηηκεζεί φηη κε βάζε ηηο ππφ εμέηαζε αηηήζεηο ζηα Καζεζηψηα 16.1 θαη 16.4 θαζψο θαη ηηο 

επηθείκελεο πξνζθιήζεηο ζην Καζεζηψο 1.3 ν αξηζκφο ησλ ζπλεξγαζηψλ ζα απμεζεί ζεκαληηθά θαη ζα 

θαηαζηεί δπλαηή ε ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο βάζεο γλψζεσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.   

 

3.2. 2Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 1Β) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΑΑ έρνπλ ζηεξίμεη ηελ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ηεο 

γεσξγίαο, ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ, ηεο δαζνθνκίαο θαη ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, κεηαμχ 

άιισλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο βειηίσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη απνδνηηθφηεηαο; 

Μέηξα/ Τπν-κέηξα/ Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 

ζπλεηζθνξά 

 

M16 – πλεξγαζία 

 M16.1 - ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ηεο 

ΒΚ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο γεσξγίαο 

 M16.2 - ζηήξημε γηα πηινηηθά έξγα θαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, 

πξαθηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ (Σα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζία ησλ παξαγφλησλ ηνπ 

αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα) 

 M16.4 - ζηήξημε γηα νξηδφληηα θαη θάζεηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θνξέσλ 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε κηθξψλ εθνδηαζηηθψλ 

αιπζίδσλ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ θαη ζηήξημε γηα δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο ζε 

ηνπηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε κηθξψλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη 

ηνπηθψλ αγνξψλ 

 

Σν εξψηεκα δελ κπνξεί λα απαληεζεί αθνχ δελ έρνπλ ζεκεησζεί εθξνέο ζην Μέηξν 16 θαη δελ έρνπλ 

ελεξγνπνηεζεί νη ππφ ζχζηαζε ΒΚ. Έρνπλ ππνβιεζεί 10 αηηήζεηο ζηελ 1
ε
 πξνθήξπμε ηνπ 

Καζεζηψηνο 16.1 θαη 9 πξνηάζεηο ζηελ 1
ε
 πξνθήξπμε ηνπ Καζεζηψηνο 16.4 εθ ησλ νπνίσλ έρεη 

πξνρσξήζεη ε πξνθαηαξηηθή έγθξηζε κφλν ηξηψλ επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ζην θαζεζηψο 16.1.  

Οπζηαζηηθά  ε  ελεξγνπνίεζε ηνπ Μέηξνπ 16 θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά ελψ χζηεκα Καηλνηνκίαο ηνπ 

γεσξγηθνχ ηνκέα ζηελ SWOT αλάιπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ραξαθηεξηδφηαλ σο εμαηξεηηθά αδχλακν 
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Οη επηδφζεηο ηεο Κχπξνπ ζπλνιηθά ζηελ θαηλνηνκία (ε νπνία κε βάζε ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ
13

 

ραξαθηεξίδεηαη ζαλ moderator) ηελ πεξίνδν 2010 -2017 επηδεηλψλνληαη σο απνηέιεζκα θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

Οη δεζκνί κεηαμχ Γεσξγίαο, παξαγσγήο ηξνθίκσλ δαζνθνκίαο θαη ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο 

εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε σο απνηέιεζκα θαη ησλ ηδηαίηεξα 

ραιαξψλ δεζκψλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ έξεπλαο -  θαηλνηνκίαο θαη νηθνλνκίαο  γεληθφηεξα ζηελ 

Κχπξν φπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ  πξφζθαηε Έθζεζε ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο «Country Report 

Cyprus 2019 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic 

imbalances» 
14

   πνπ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά {Cyprus has a small but growing research and 

innovation system, which plays a limited role in economic growth. The R&D intensity in Cyprus stood 

at 0.56 % of GDP in 2017, higher than its EU 2020 target (0.5 %) — a target that was not deemed to 

be ambitious enough. Both public and private R&D spending remain well below the EU average. In 

2017, public R&D expenditure was around 0.3 % of the GDP, one of the lowest in the EU. Tertiary 

education and business sector R&D expenditure also lag behind the EU average. The size of the 

research and innovation system and the available resources are very limited: at around EUR 110 

million, which puts the country among the lowest positions in the EU. The tertiary education sector is 

considered a driver of economic growth with potential for further expansion in the future (E&Y, 2018), 

thus contributing to Cyprus‘ ambition of becoming a regional hub for higher education and research. 

However, interaction between academia and the business sector is limited.}  

ην Πξφγξακκα Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 2007-2013 δελ είρε ελεξγνπνηεζεί ην κέηξν 124, θαηά  

ζπλέπεηα θαη κε δεδνκέλν φηη ζην ΠΏΏ 2014-2020 δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί ην Μέηξν 2 «ζπκβνπιέο», ην 

Μέηξν 16 αλακέλεηαη λα  απνηειέζεη ην βαζηθφ κέζν γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Έξεπλαο  

Καηλνηνκίαο  κε ηελ  Κππξηαθή Γεσξγία. Λακβαλνκέλεο  ππφςε ηεο έιιεηςεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο  ζηελ 

εθαξκνγή αληίζηνηρσλ Μέηξσλ αιιά θαη ησλ δπζκελψλ δηαξζξσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

Κππξηαθήο Γεσξγίαο  (πιήζνο κηθξψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο νκάδσλ 

παξαγσγψλ, δεκνγξαθηθή ζχλζεζε, κνξθσηηθφ επίπεδν γεσξγψλ) ήηαλ αλακελφκελν λα ππάξμνπλ 

δπζθνιίεο ελψ ζα απαηηείην πνιχ κεγάιε θηλεηνπνίεζε ζε δξάζεηο ελεκέξσζεο επαηζζεηνπνίεζεο 

ησλ γεσξγψλ αιιά θαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ πεξηνξηζκέλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ 
15

. 

Σνλ ηδηαίηεξν δχζθνιν ξφιν ηνπ ―facilitator‖  γηα ηελ δεκηνπξγία δεζκψλ κεηαμχ παξαγσγήο θαη 

εξεπλεηηθήο – αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο  ηνλ έρεη ην  Βζληθφ Ώγξνηηθφ Αίθηπν. Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Βζληθνχ Ώγξνηηθνχ Αηθηχνπ
16

 πξνθχπηεη ε πνιχ πεξηνξηζκέλε δξαζηεξηνπνίεζε 

ηνπ ΒΏΑ ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο.  

Δ θαζπζηέξεζε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ Αηθηχνπ Βπξσπατθήο χκπξαμεο Καηλνηνκίαο Κχπξνπ (ΒΚΚ) 

σο δηαθξηηνχ Αηθηχνπ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ΒΏΑ  κφιηο ην 2018 εμεγεί ελ κέξεη θαη ηε ζρεηηθά  

κηθξή ζπκκεηνρή ζηελ δεκνζηεπζείζα πξφζθιεζε ηνπ Μέηξνπ 16.1.  

Δ ζεκεησζείζα θαζπζηέξεζε ζηελ πξνθήξπμε ηεο ΐ‘ Φάζεο πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνηάζεσλ,  αλαδεηθλχεη θαη ηελ αλαγθαηφηεηα επαλεμέηαζεο ηεο πξνηεξαηφηεηαο πνπ απνδίδεη ε 

Μνλάδα Βθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ ζηελ  πξνψζεζε ησλ ζεκάησλ θαηλνηνκίαο.   

                                                
13

 European Innovation Scoreboard 2018  
14

  EUROPEAN  COMMISSION Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 1012 final ζειίδα  50  
15

 ηελ  Κχπξν  πξφζθαηα ηδξχζεθε αλψηαην  εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (ΣΒΠΏΚ) ζρεηηθήο αθαδεκατθήο θαηεχζπλζεο, 

ελψ πεξηνξηζκέλε είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ησλ 
γεσηερληθψλ ζπνπδψλ     
16

 Ώπάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο 21  
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Με ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα πινπνίεζεο ηνπ ΠΏΏ αλαδεηθλχεηαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο βαζκφο ζηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ νξηδφληηνπ ζηφρνπ θαηλνηνκία απφ ην ΠΏΏ 2014-2020. 

3.3. 3Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 1Γ) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΑΑ έρνπλ ζηεξίμεη ηε δηά βίνπ κάζεζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο; 

 

Μέηξα/ Καζεζηψηα / Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 

ζπλεηζθνξά 

M01 - Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο 

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 

Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

γεσξγία θαη ηα δάζε 

Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  δείρλνληαο ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή 

δαζνθαιιηεξγεηψλ ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή 

γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 

 Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή 

δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή 

γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 

Χο βάζε ηεο αλάιπζεο ηνπ εξσηήκαηνο απνηειεί ην Μέηξν 01 θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή εμέιημε ηνπ 

απνηππψλεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Καζεζηψο Π/Τ (3
ε
 

ηξνπνπνίεζε) 
% επί 

ζπλνιηθνχ 
Π/Τ 

Τινπνηεζείζεο 
δαπάλεο 

% απνξξφθ./ 
Π/Τ θαζεζηψηνο 

% δαπάλεο 
επί 

ζπλνιηθήο 
ΓΓ 

1.1 800,000 €  

0.80% 

56,446 € 7.06% 

0.47% 

1.2 300,000 €  11,995 € 4.00% 

1.3 900,000 €  328,188 € 36.47% 

ΤΝΟΛΟ 2,000,000 € 396,629 € 19.80% 

Σν Μέηξν 01 "Αξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο", πεξηιακβάλεη ηξία θαζεζηψηα ησλ 

νπνίσλ νη ζπλνιηθέο πιεξσκέο (O1 - Οιηθή δεκφζηα δαπάλε) αλέξρνληαη ζε 396.629€ (πνζνζηφ 

απνξξφθεζεο 19.8% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Μέηξνπ)  θαη  ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηνπ 

κέζνπ πνζνζηνχ απνξξφθεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη 32% πεξίπνπ). Οη πιεξσκέο ηνπ 

Μέηξνπ 01 αληηζηνηρνχλ  ζην 0,47% ηεο ζπλνιηθήο θαηαβιεζείζαο  δεκφζηαο δαπάλεο κέρξη 

31/12/2018 , ελψ κε βάζε ηνλ Π/Τ ηνπ Μ01 ε ζπλνιηθή ζπκβνιή ηνπ ζην Π.Ώ.Ώ. 2014-20 αλέξρεηαη 

ζην 0,8% γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη θαη ηελ απφθιηζε ησλ πνζνζηψλ απνξξφθεζεο Μέηξνπ – 

Πξνγξάκκαηνο . 
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Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο δξάζεηο θαηάξηηζεο, σο απηά 

αλαιχζεθαλ απφ βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ δφζεθαλ απφ ηελ Μνλάδα Βθαξκνγήο, ζηα πιαίζηα ησλ 

θαζεζηψησλ 1.1 θαη 1.3 έιαβαλ εθπαίδεπζε (Ο12 - Ώξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο) 

1406 γεσξγνί εθ ησλ νπνίσλ νη 1168 έηπραλ εθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ Καζεζηψηνο 1.1 θαη νη 238 κέζσ 

ηνπ Καζεζηψηνο 1.3. Οη 112 γεσξγνί πνπ ζπκκεηείραλ ζην Καζεζηψο 1.1 είλαη λένη γεσξγνί πξψηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη απνηεινχλ ην 58% ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Καζεζηψηνο 6.1 ελψ 210 είλαη γεσξγνί 

θάησ ησλ 40 εηψλ. 

Ώλαδεηθλχεηαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ζε λένπο γεσξγνχο . Ο αξηζκφο ησλ 

γεσξγψλ θάησ ησλ 35 εηψλ ζηελ Κχπξν αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 369  (1,05 ηνπ ζπλφινπ) ελψ ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα 35-45 1519 (4,34% ηνπ ζπλφινπ).  

Ώπφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη  ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ ζηε εθπαίδεπζε ησλ λέσλ γεσξγψλ   

αιιά θαη ζηελ γεληθφηεξε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ζπλνιηθά ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ 

πξσηνγελή .  

Ώπφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ην Καζεζηψο 1.1, ην 74% (868) είλαη άλδξεο θαη ην 26% (300) 

γπλαίθεο, δεδνκέλν πνπ ζπλάδεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ θαηαλνκή θαηά θχιν ησλ απαζρνινχκελσλ 

ζηελ γεσξγία.  

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο σξψλ εθπαίδεπζεο (Ο11) γηα ην Μέηξν 1 αλέξρεηαη ζηηο 430. Γηα ην Καζεζηψο 

1.1 έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 350 ψξεο εθπαίδεπζεο ζε 9 εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Γηα ην Καζεζηψο 

1.3 έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 10 εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 48 σξψλ πεξίπνπ 

έθαζην.  

  Καζεζηψο 1.1 Καζεζηψο 1.3 χλνιν 

Ώξ. πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο πνπ 

πξαγκ/ζεθαλ 
9 10 19 

ξεο Βθπαίδεπζεο  350 80 430 

 

Απάληεζε ζην εξψηεκα αμηνιφγεζεο 

Παξά ηελ ρακειή ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Μέηξνπ 01 ζην Π.Ώ.Ώ. 2014-20, δηαπηζηψλεηαη φηη 

έρνπλ εληαρζεί ζε δξάζεηο εθπαίδεπζεο πεξίπνπ ην 6% αξρεγψλ γεσξγηθψλ εθκ/ιεπζεσλ πνπ 

εκπνξεχνληαη πξντφληα ζηελ αγνξά (πεξίπνπ 18.000 εθκεηαιιεχζεηο), ην 58 % ησλ γεσξγψλ 1
εο

 

εγθαηάζηαζεο (κε ην ππφινηπν 42% λα ηπγράλνπλ επίζεο εθπαίδεπζεο ζην άκεζν κέιινλ) νη νπνίνη 

αληηζηνηρνχλ ζε αχμεζε θαηά 22% ησλ  γεσξγψλ  θάησ ησλ 35 εηψλ νδεγψληαο έηζη ζε αχμεζε ηνπ 

δείθηε «πνζνζηφ δηαρεηξηζηψλ< 35 εηψλ κε βαζηθή θαη πιήξε γεσξγηθή θαηάξηηζε» απφ 45,7% ζε 

67,6%. Ο κέζνο ρξφλνο εθπαίδεπζεο αλέξρεηαη ζε 70 ψξεο αλά πξφγξακκα ελψ ζηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο ζην εμσηεξηθφ ν κέζνο ρξφλνο εθπαίδεπζεο αλά εθπαηδεπφκελν αλέξρεηαη 

ζε 48 ψξεο. Μέζσ ηνπ  Καζεζηψηνο 1.3 έρνπλ ζπκκεηάζρεη  238 γεσξγνί (θπξίσο θπηηθήο 

παξαγσγήο) πνπ έιαβαλ εθπαίδεπζε θαη αληάιιαμαλ εκπεηξίεο κε αληίζηνηρν αξηζκφ θνξέσλ ζην 

εμσηεξηθφ (θπξίσο Βιιάδα).  

Δ αλάπηπμε γλψζεσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο έρεη επηθεληξσζεί ζε θιάδνπο πνπ είραλ θξηζεί σο 

θιάδνη πξνηεξαηφηεηαο απφ ην Πξφγξακκα (ιαραληθά, αξσκαηηθά θπηά , αηγνπξνβαηνηξνθία). Βίλαη 
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ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη, απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, πνζνζηφ πεξίπνπ 35% 

παξαθνινχζεζαλ πξνγξάκκαηα βηνινγηθήο παξαγσγήο, πνζνζηφ θαηά πνιχ πςειφηεξν απφ ηελ 

κέζε ζπκβνιή ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο  ζηελ ζπλνιηθή αμία ηεο  αγξνηηθήο παξαγσγήο (4,5%), 

δεδνκέλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή δηθαηνχρσλ ηνπ Μέηξνπ 11 ζε Καζεζηψο 

εθπαίδεπζεο αλαδεηθλχνληαο θαη ηελ ζεκαληηθή ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ δχν  Μέηξσλ.  

 Σνλίδεηαη φηη ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δελ έρεη ζπκκεηάζρεη θαλέλαο δαζνθαιιηεξγεηήο, ελψ ε 

αλαινγία γεσξγψλ : θηελνηξφθσλ ππνινγίδεηαη ζε 7:3, δεδνκέλν πνπ δελ ζπλάδεη κε ηελ πνζνζηηαία 

ζπκκεηνρή ηεο δσηθήο θαη θπηηθήο παξαγσγήο ζηελ ζπλνιηθή αμία ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζε αλαινγία 55:45.αιιά είλαη ζπκβαηή κε ηελ δηάξζξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ  κεηαμχ θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο πνπ είλαη  πεξίπνπ 8 :2  

 

 

Θα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα πξνβιεθζεί κηα δηαδηθαζία «κέηξεζεο» ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηεο  

απνθηεζείζαο  γλψζεο ζε επίπεδν γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο.  

Άκεζε ζπζρέηηζε  κε ηνλ δείθηε θνηλνχ πιαηζίνπ CI 24 «Γεσξγηθή θαηάξηηζε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο» δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ νξίνπ ηεο ειηθίαο ησλ 40 εηψλ γηα ηνπο 

δηθαηνχρνπο ηνπ Μέηξνπ 6,1 ελψ ζηνλ θνηλφ δείθηε πιαηζίνπ ν ειηθηαθφο δηαρσξηζκφο γίλεηαη κε φξην 

ηελ ειηθία ησλ 35 εηψλ.  

Με ηελ παξαδνρή φηη ην ζχλνιν ησλ 1406 θαηαξηηζζέλησλ απφ ηηο δξάζεηο 1.1 θαη 1.3 δελ είραλ  

βαζηθή ε πιήξε γεσξγηθή εθπαίδεπζε ν αξηζκφο ησλ γεσξγψλ κε πιήξε ε βαζηθή γεσξγηθή 

εθπαίδεπζε ζα αλέιζεη ζε 11.014 θαη ε ηηκή ηνπ δείθηε CI 24.1 «Πνζνζηφ δηαρεηξηζηψλ κε βαζηθή θαη 

πιήξε γεσξγηθή θαηάξηηζε» ζα αλέιζεη απφ 27,5% ζε 31,52%. 

 

3.4. 4Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 2Α) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΑΑ έρνπλ ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

απνδνηηθφηεηαο, ζηελ αλαδηάξζξσζε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ γεσξγηθψλ 
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εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε, ηδίσο απμάλνληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αγνξά 

θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο γεσξγίαο; 

 

Πρωταρχική 
ςυνειςφορά 

M04 – Επενδφςεισ ςε υλικά ςτοιχεία του ενεργητικοφ  

 4.1 – Επενδφςεισ που βελτιϊνουν τισ ςυνολικζσ επιδόςεισ και τη βιωςιμότητα των 
γεωργοκτηνοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων 

 4.3 – Επενδφςεισ ςε υποδομζσ που ςυνδζονται με την ανάπτυξη, τον εκςυγχρονιςμό ή την 
προςαρμογή τησ γεωργίασ και τησ δαςοκομίασ 

Δράςη 4.3.1 - Χωροταξική και κτηνοτροφική ανάπτυξη 

M01 – Δράςεισ μετάδοςησ γνώςεων και ενημζρωςησ  

 1.1 – Δράςεισ επαγγελματικήσ κατάρτιςησ και απόκτηςησ δεξιοτήτων  

 1.2 – Δραςτηριότητεσ επίδειξησ και δράςεισ ενημζρωςησ 

 1.3 – Βραχυπρόθεςμεσ ανταλλαγζσ για διαχείριςη γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και 
δαςϊν, καθϊσ και για επιςκζψεισ ςε γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ και δάςη 

M16 – υνεργαςία 

 16.1 «ςτήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρηςιακϊν ομάδων τησ ΕΣΚ για 
την παραγωγικότητα και τη βιωςιμότητα τησ γεωργίασ» 

 16.2 «ςτήριξη για πιλοτικά ζργα και για την ανάπτυξη νζων προϊόντων, πρακτικϊν, 
διαδικαςιϊν και τεχνολογιϊν» 

 16.4 Βραχείεσ αλυςίδεσ και τοπικζσ αγορζσ» 

 

Δ απάληεζε ζην θνηλφ εξψηεκα ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην Καζεζηψο 4.1 ζην νπνίν είλαη επίζεο 

εληαγκέλε σο γέθπξα ρξεκαηνδφηεζεο ε Γ‘ πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ 1.5.1 ηνπ ΠΏΏ 2007-13. Δ 

ζπλνιηθή εθξνή ζην Καζεζηψο (δείθηεο Ο1) αλέξρεηαη ζηα 8.026.918€, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 18% 

ηεο  ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Καζεζηψηνο (43.200.000€). Πέξαλ ησλ 5,025,190€ πνπ έρνπλ 

θαηαβιεζεί ζε δηθαηνχρνπο ηνπ Καζεζηψηνο 4.1, έρεη δνζεί σο γέθπξα ρξεκαηνδφηεζήο απφ ην 

Καζεζηψο 1.5.1. ηεο 3
εο

 πξνθήξπμεο ηνπ ΠΏΏ 2007-13 ην πνζφ ησλ 3.001.728€.   

Καζεζηψο Π/Τ (3
ε
 

ηξνπνπνίεζε) 
% επί 

ζπλνιηθνχ 
Π/Τ 

Τινπνηεζείζεο 
δαπάλεο 

% απνξξφθ./ 
Π/Τ 

θαζεζηψηνο 

% δαπάλεο 
επί ζπλνιηθήο 

ΓΓ 

4.1 43,200,000 € 17.19% 8,026,918 € 18.58% 10% 

4.3 5,500,000 € 2.19% 1,680,330 € 30.55% 2% 

ΤΝΟΛΟ 48,700,000 € 19.38% 9,707,248 € 20.00% 12% 

Σν Μέηξν κε ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα σο πξνο ηελ απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο αμηνιφγεζεο έρεη 

εληζρχζεη 90 δηθαηνχρνπο (δείθηεο Ο4) εθ ησλ νπνίσλ 50 έρνπλ νινθιεξψζεη πιήξσο ηα επελδπηηθά 

ηνπ ζρέδηα (δηθαηνχρνη ηνπ Καζεζηψηνο 1.5.1, ΠΏΏ 2007-13) ελψ άιινη 5 έρνπλ επίζεο νινθιεξψζεη 

επελδπηηθά ζρέδηα ζην Καζεζηψο 4.1. Σνλίδεηαη φκσο φηη απφ ηνπο 50 δηθαηνχρνπο ηνπ Μέηξνπ 1.5.1 νη 

18 αθνξνχλ ζε ηειηθέο πιεξσκέο δηθαηνχρσλ πνπ αμηνινγήζεθαλ θαηά ηελ εθ ησλ πζηέξσλ 
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αμηνιφγεζε ηνπ ΠΏΏ 2007-13 θαη σο εθ ηνχηνπ ηα πξνο αμηνιφγεζε έξγα πεξηνξίδνληαη ζε 32, φια 

εληαγκέλα ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 2
Ώ
.  

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ζην θαζεζηψο 4.1 ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ,  έρεη απνδνζεί 

κφιηο ην 12% ηεο ζπλνιηθήο εγθεθξηκέλεο ελίζρπζεο ελψ θαηά κέζν φξν, ν βαζκφο πινπνίεζεο ησλ 

έξγσλ πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη ελίζρπζε αλέξρεηαη ζην 57%.  

Πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο έξγα πξνο αμηνιφγεζε θαη απάληεζε ζην θνηλφ εξψηεκα είλαη, 

 32 έξγα ηνπ Καζεζηψηνο 1.5.1 (2007-13) θαη 2 έξγα ηνπ Καζεζηψηνο 4.1 κε ζπλνιηθφ πνζφ 

ρνξεγίαο 3.054.761€ κε πξσηαξρηθή πεξηνρή εζηίαζεο 2Ώ 

 13 έξγα πνπ ζρεηίδνληαη παξάιιεια κε λένπο γεσξγνχο πξψηεο εγθαηάζηαζεο κε ζπλνιηθφ 

πνζφ ρνξεγίαο 1.297.437€ κε πξσηαξρηθή πεξηνρή εζηίαζεο 2ΐ κε βαξχλνπζα  ζεκαζία θαη 

ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 2Ώ 

Βπίζεο δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο είλαη 23 έξγα ζπλνιηθνχ πνζνχ ρνξεγίαο 3.648.039€ ηα νπνία 

έρνπλ εληαρζεί ζηηο πεξηνρέο εζηίαζεο  5 Ώ θαη 5Γ. 

Απάληεζε ζην θνηλφ εξψηεκα 

ηνρνζέηεζε ζε επίπεδν θιάδσλ παξαγσγήο: Ώπφ ηα πην θάησ γξαθήκαηα ζπκπεξαίλεηαη φηη ην 

70% ησλ δηθαηνχρσλ θαη ην 70% ησλ πφξσλ έρνπλ θαηεπζπλζεί ζηνπο θιάδνπο αγειαδνηξνθίαο θαη 

αηγνπξνβαηνηξνθίαο. Οη δχν απηνί θιάδνη θξίλνληαη σο νη πιένλ δπλακηθνί αθνχ ζηεξίδνπλ ηελ 

παξαγσγή θαη εμαγσγή ραιινπκηνχ, ην ζεκαληηθφηεξν πξντφλ εμαγσγήο κε ξπζκνχο απμήζεσλ πνπ 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 15-25% εηεζίσο. Ώληίζεηα, ε θπηηθή παξαγσγή επηθεληξψλεηαη ζηα ιαραληθά κε 

4% θαη ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο λα επηκεξίδνληαη ζε πνζνζηά θάησ ηνπ 4%. Βίλαη πξνθαλέο φηη ε 

ζηφρεπζε ησλ δχν δηαδνρηθψλ (ππφ αμηνιφγεζε) πξνθεξχμεσλ, έρεη επηθεληξσζεί απφιπηα ζηνπο 

θιάδνπο νη νπνίνη έρνπλ θιεζεί λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πεηπρεκέλε δηεζλνπνίεζε ηνπ ραιινπκηνχ. 

 

Γεσγξαθηθή θαηαλνκή: 

Λφγσ ηεο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο ζε θιάδνπο θηελνηξνθίαο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηθαηνχρσλ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ζηηο πεξηνρέο κε θπζηθά κεηνλεθηήκαηα ή ζηηο ‗άιιεο‘ πεξηνρέο. ην πην θάησ 

δηάγξακκα θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ δηθαηνχρσλ κε βάζε ην ραξαθηεξηζκφ ηεο πεξηνρήο δηακνλήο 
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ηνπο. Παξαηεξείηαη φηη ε ζπκκεηνρή ζε νξεηλέο πεξηνρέο είλαη ιηγφηεξν απφ 2% κηα δηαπίζησζε πνπ 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ην Πξφγξακκα κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη ζπκβάιεη  ζηελ νηθνλνκηθή 

απνδνηηθφηεηα ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. 

 

Δπίπησζε ζην δσηθφ θεθάιαην: 

Σν ζπλνιηθφ δσηθφ θεθάιαην ζηηο εληζρπφκελεο εθκεηαιιεχζεηο απμάλεηαη θαηά 6,1% φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία κε ηελ αλάιπζε ηνπ πην θάησ Πίλαθα λα δίλεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο απμήζεηο 

δσηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ πηελνηξνθία.  

Παξαγωγηθόο Κιάδνο

Τειηθή 

Γπλακηθόηεηα 

δώωλ 

Αύμεζε 

δπλακηθόηεηαο 

Τειηθή 

Γπλακηθόηεηα 

δώωλ 

Αύμεζε 

δπλακηθόηεηαο 

Τειηθή 

Γπλακηθόηεηα 

δώωλ 

Αύμεζε 

δπλακηθόηεηαο 
%Γ

Αγειάδεο Γαιαθηνπαξαγωγήο 1,577                -                    3,082             558                   4,659             558                   14%

Μνζράξηα Κξεαηνπαξαγωγήο 150                   100                   253                -                    403                 100                   33%

Καηζίθεο Δλζηαβιηζκέλεο 1,769                86                     51                  1,799                1,820             1,885                2900%

Πξόβαηα Δλζηαβιηζκέλα 3,236                396                   1,291             2,774                4,527             3,170                234%

Κνηόπνπια Κξεαηνπαξαγωγήο 2,707,400        355,500           -                 -                    2,707,400     355,500           15%

Όξληζεο Απγνπαξαγωγήο Κιωβνζηνηρίεο 95,000             16,030             -                 -                    95,000           16,030             20%

Γαινπνύιεο 3,000                -                    -                 -                    3,000             -                    0%

Όξληζεο Σηξώκλεο 39,900             9,600                -                 -                    39,900           9,600                32%

Δθθνιαπηήξην 5,800,000        150,000           -                 -                    5,800,000     150,000           3%

Βηνινγηθέο Καηζίθεο 348                   -                    -                 -                    348                 -                    0%

ΣΥΝΟΛΟ 8,652,380        531,712           4,677             5,131                8,657,057     536,843           7%

Μέηξν 1.5.1 Μέηξν 4.1 Σύλνιν

 

Ώλαθνξηθά κε ηελ κεηαβνιή ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ, ζεκεηψλεηαη αχμεζε θαηά 2.5% ή 105 

εθηάξηα (απφ 4171 εθηάξηα ζε 4276). 

Σα εληαγκέλα έξγα ζηνπο θπξηφηεξνπο ηνκείο ηεο αγειαδνηξνθίαο θαη αηγνπξνβαηνηξνθίαο αλακέλεηαη 

λα  απμήζνπλ ην δσηθφ θεθάιαην θαηά 38% θαη 341% αληίζηνηρα, δεδνκέλν πνπ φκσο δελ κπνξεί λα 

επηβεβαησζεί ιφγσ ηεο κε νινθιήξσζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Δ ελδερφκελε αχμεζε ηνπ δσηθνχ 

θεθαιαίνπ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαηά  7.670ηφλνπο ζην αγειαδηλφ θαη  

685ηφλνπο ζην αηγνπξφβεην γάια.  

 
Ώξρηθή 

  

Μειινληηθή 
Α  
   Ώξ. Γψσλ 

Μ.Ο. Γψσλ / 
εθκεηάιιεπζε 

Αγειάδεο 2825 3893 134.2 38% 

Αηγνπξφβαηα 1342 5915 657.2 341% 

Γηα ηα νινθιεξσκέλα έξγα ην κέζν χςνο ελίζρπζεο αλά εθκεηάιιεπζε αλέξρεηαη ζηα 81.654€ ελψ ε 

κέζε αμία επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηα €158.000 (52% κέζν πνζνζηφ ελίζρπζεο). Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ αθνξά ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο βννηξνθηθψλ 

θαη αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ κνλάδσλ.  
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Έξεπλα Πεδίνπ 

Γηα ηελ απάληεζε ζην θνηλφ εξψηεκα αμηνιφγεζεο θξίζεθε αλαγθαίν λα δηελεξγεζεί έξεπλα πεδίνπ ζε 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα δηθαηνχρσλ πνπ νινθιήξσζαλ ηα επελδπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα. 

πγθεθξηκέλα απφ ηα 37 νινθιεξσκέλα έξγα εμαηξέζεθαλ νη πνιχ κηθξέο επελδχζεηο (θάησ ησλ 

20.000€) θαη επηιέρζεθε ηπραίν δείγκα 17 δηθαηνχρσλ κε ζπλνιηθή ελίζρπζε πνπ αγγίδεη ην 75% ησλ 

ζπλνιηθψλ εληζρχζεσλ. Με ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη κε ηελ αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ απφ 

ηνπο θαθέινπο ππνςεθηφηεηαο δηελεξγείηαη έξεπλα πεδίνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεηαβνιψλ ζηελ 

ΏΠΏ (%) ηελ κεηαβνιή ζηελ ΏΠΏ/ ΜΏΒ, ηηο πξννπηηθέο δηαθνξνπνίεζεο θαη ζέζεο ζηελ αγνξά, ηηο 

εμαγσγηθέο πξννπηηθέο. Έγθπξεο απαληήζεηο ιήθζεθαλ απφ 9 εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία αθνξνχλ ζε 

4 αηγνπξνβαηνηξνθηθέο κνλάδεο, 4 ζε αγειαδνηξνθία θαη 1 ζε πηελνηξνθία.  Σν δείγκα αθνξά ζην 

25% ησλ δηθαηνχρσλ θαη ην 30% ησλ πφξσλ θαη άξα θξίλνληαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ ζπλφινπ. 

εκεηψλεηαη φηη ην κέζν κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη ζηηο €800.000 (standard output), δειαδή 

κεγάιεο εθκεηαιιεχζεηο, ζηνηρείν φκσο απφιπηα ινγηθφ αθνχ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

επσθεινχκελσλ αθνξά ζε αγειαδνηξνθηθέο θαη πηελνηξνθηθέο κνλάδεο κεγάινπ κέζνπ κεγέζνπο.  

Δ αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ δηακφξθσζεο ―control group‖ δελ ήηαλ εθηθηή ιφγσ ηνπ φηη ην δείγκα ζηε 

βάζε ηνπ Αηθηχνπ Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο θαη Πιεξνθφξεζεο (FADN) είλαη νπζηαζηηθά αλχπαξθην ζε 

ζρέζε κε αληίζηνηρεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. Παξάιιεια, ην δείγκα αθνξά ζε εθκεηαιιεχζεηο κε 

Standard Output άλσ ησλ 800.000€ πνπ θαη πάιη ζε ζχλνιν γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζην δίθηπν 

FADN, ν αξηζκφο είλαη πνιχ κηθξφο ζε βαζκφ πνπ δελ δίλεη απνηειέζκαηα.  

Ώπφ ην δείγκα ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη εληζρπφκελεο εθκεηαιιεχζεηο αχμεζαλ ηελ Ώμία 

Παξαγσγήο ηνπο αλά ΒΜΒ θαηά 23% δηακνξθψλνληαο ην δείθηε ζε €132.360. Σνλίδεηαη φηη ην πνζφ 

είλαη ηδηαίηεξα ςειφ αιιά ζπλάδεη κε ηελ ςειή παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ πνιχ ςειή ηηκή ζην γάια ζε 

κνλάδεο αγειαδνηξνθίαο.    

  

ΔΜΔ/εθκεηάιιεπζε 

Αμία Παξαγσγήο 

(Standard 

Output)/Δθκεηάιιεπζε 

Αμία 

Παξαγσγήο/ΔΜΔ 

2019 4,90 648.567 132.360 

2014 3,20 419.878 107.661 

Θα πξέπεη δε λα ηνληζηεί φηη απνκνλψλνληαο ηνλ θιάδν ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο, έρνπκε έλα ζαθψο 

κηθξφηεξν SO ζηηο €152ρηι πεξίπνπ αιιά κε νξηαθή κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο (αμία παξαγσγήο/ 

ΒΜΒ) απφ €61.183 ζε €57.787. εκεηψλεηαη φηη ζηνλ θιάδν αηγνπξνβαηνηξνθίαο ε κέζε ΒΜΒ αλήιζε 

απφ 2 ζε 2.64 σο απνηέιεζκα ησλ παξεκβάζεσλ. 

Χο κηα γεληθφηεξε απνηίκεζε ηεο έξεπλαο πεδίνπ ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

Οη εληζρχζεηο πξνο αγειαδνηξνθηθέο κνλάδεο αχμεζαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ ζπλνιηθή αμία 

παξαγσγήο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ιφγσ ηεο πνιχ κεγάιεο δήηεζεο ζην γάια θαη ηεο πνιχ ςειήο 
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(παγθνζκίσο ςειφηεξεο) ηηκήο ζην αγειαδηλφ γάια πνπ αλέξρεηαη ζε €0,576/ ιίηξν έλαληη €0,3411/ 

ιίηξν ζε επίπεδν ΒΒ (Milk market Observatory, April 2019), 

Οη εληζρχζεηο πξνο αηγνπξνβαηνηξνθηθέο κνλάδεο αχμεζαλ ηνλ κέζν αξηζκφ δψσλ ζηελ 

εθκεηάιιεπζε απφ 323 ζε 419, δειαδή πξφθεηηαη γηα κέζνπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο εθκεηαιιεχζεηο κε 

βάζε ηα Κππξηαθά δεδνκέλα. Παξάιιεια ε αμία πσιήζεσλ απμήζεθε θαηά 24%, δεδνκέλν πνπ φκσο 

νδεγεί ζε κείσζε ηεο κέζεο αμίαο πσιήζεσλ απφ €380 ζε €364 αλά δψν θαζψο επίζεο θαη ηελ κέζε 

παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο θαηά 6%.  

Σα δεδνκέλα ζηελ αηγνπξνβαηνηξνθία θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε πξφζζεηεο έξεπλαο πεδίνπ, 

ηφζν ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επσθεινχκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ φζν θαη ελφο ―control group‖, 

ψζηε λα δνζνχλ πνην μεθάζαξα δεδνκέλα θαη ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ πφξσλ 

πνπ αμηνπνηνχληαη απφ ηελ αηγνπξνβαηνηξνθία, αθνχ ζπλερίδεη λα απνηειεί θιάδν ςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο. 

Με βάζε ηελ ζεκεησζείζα πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Καζεζηψηνο 4.1, δχλαηαη λα εμαρζνχλ επίζεο ηα 

αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ απάληεζε ζην Κνηλφ Βξψηεκα: 

 Αελ πξνθχπηεη αλαδηάξζξσζε γεσξγηθψλ ή θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αθνί γηα ηνπο 

θηελνηξνθηθνχο θιάδνπο  πνπ ζπκκεηέρνπλ δελ πξνθχπηεη αλαγθαηφηεηα αλαδηάξζξσζεο.  

 εκαληηθφο αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ  βξίζθεηαη ζε θάζε πινπνίεζεο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

θαη έρεη ιάβεη ελίζρπζε είλαη λένη γεσξγνί 1
εο

 εγθαηάζηαζεο (25) κε θχξηνπο παξαγσγηθνχο 

θιάδνπο ηελ αγειαδνηξνθία (60%) θαη ηελ αηγνπξνβαηνηξνθία (20%). 

 Σo 56% ησλ δηθαηνχρσλ θαη ην 58% ησλ πφξσλ αθνξά ησλ ηνκέα ηεο αγειαδνηξνθίαο κε αχμεζε 

ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ πνπ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο παξαγσγήο γάιαθηνο  θαηά  

7.670η ή 3% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. 

 Σν 17% ησλ δηθαηνχρσλ θαη ην 20% ησλ πφξσλ θαηαλέκεηαη ζηελ αηγνπξνβαηνηξνθίαοκε αχμεζε 

ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ πνπ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο παξαγσγήο γάιαθηνο  θαηά  

685η ή 1% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. 

 Δ ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ πξφζζεηνπ γάιαθηνο αλακέλεηαη λα θαηεπζπλζεί ζηελ παξαγσγή 

ραιινπκηψλ, ηνκέαο πνπ έρεη έληνλε δήηεζε γηα  γάια ιφγσ ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ 

εμαγσγψλ. Αχλαηαη άξα λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη εθηακηεπζέληεο πφξνη έρνπλ θαηά θχξην ιφγν 

θαηεπζπλζεί ζηελ παξαγσγή πξψηεο χιεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ εμαγσγηθψλ 

αλαγθψλ ζην ραιινχκη θαη αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαηά πεξίπνπ 

950 ηφλνπο, πνζφηεηα πνπ αλαινγεί   ζην 4% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ραιινπκίνπ . 

 Σν ππφινηπν 27% ησλ δηθαηνχρσλ θαη ην 22% ησλ πφξσλ θαηεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ε νπνηαδήπνηε 

νπζηαζηηθή επίπησζε πνπ λα απαληά ζην Κνηλφ Βξψηεκα. 

 Δ ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο είλαη νπζηαζηηθά κεδεληθή 

γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο αθνχ έρεη εληζρπζεί έλαο κφλν δηθαηνχρνο κε πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

ιηγφηεξν ηνπ 1% ησλ πφξσλ ηνπ Καζεζηψηνο πνπ έρνπλ εθηακηεπζεί.    
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Καζεζηψο 4.3.1. Υσξνηαμηθή Κηελνηξνθηθή Αλάπηπμε 

Ώλαθνξηθά κε ηε παξέκβαζε ζε δεκφζηεο ππνδνκέο θηελνηξνθίαο, απφ ην Καζεζηψο 4.3.1 

πινπνηήζεθε ζε πνζνζηφ 25% πεξίπνπ κε ηελ απνξξφθεζε  258.905€ γηα παξεκβάζεηο ζε 

θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο. Οη παξεκβάζεηο αθνξνχζαλ θπξίσο (171,067€) ελέξγεηεο ειεθηξνδφηεζεο ζε 

ηξεηο θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο ππνζηεξίδνληαο 27 εθκεηαιιεχζεηο ελψ ην ππφινηπν πνζφ αθνξνχζε 

δαπάλεο κεηαθεξφκελεο απφ ην Π.Ώ.Ώ. 2007-13 (€87.837)  γηα έξγα νδνπνηίαο πνπ δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί ζαθψο  ν αξηζκφο ησλ εληζρπφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ.   Ώπφ ηηο 27 εθκεηαιιεχζεηο, νη 

25 αθνξνχλ ζηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ κνλάδσλ θαη νη ππφινηπεο 2 δνχιεπαλ κε γελλήηξηα. Δ 

παξέκβαζε έρεη ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία 4 λέσλ κνλάδσλ. Ώπφ ηηο 27 εθκεηαιιεχζεηο, κφλν νη 6 

βξίζθνληαη ζε πιήξε παξαγσγή κε 2.557 αηγνπξφβαηα θαη 187 αγειάδεο. Οη ππφινηπεο 21 

εθκεηαιιεχζεηο  δελ έρνπλ  μεθηλήζεη  ηε ιεηηνπξγία ηνπο αθνχ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο 

ησλ θηελνηξνθηθψλ ππνζηαηηθψλ.   

 

3.5. 5Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 2Β) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΑΑ έρνπλ ζηεξίμεη ηελ είζνδν εμεηδηθεπκέλσλ γεσξγψλ 

ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ηελ αλαλέσζε ησλ γελεψλ;  

Πξσηαξρηθή 

ζπλεηζθνξά 

M06 - Αλάπηπμε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ 

 6.1 – Βλίζρπζε Πξψηεο Βγθαηάζηαζεο Νέσλ Γεσξγψλ 

M04 – Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ  

 4.1 – Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε 

βησζηκφηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο 

θαη δάζε 

 

Πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απάληεζε ηνπ Κνηλνχ εξσηήκαηνο είλαη ηα Μέηξα 6 θαη 4.1 ζεκαληηθφ 

ηκήκα ησλ πφξσλ ηνπ νπνίνπ ρξεκαηνδνηεί επελδπηηθά ζρέδηα Νέσλ Γεσξγψλ πξψηεο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ Μέηξνπ 6. 1 Σα  ρξεκαηνδνηηθά δεδνκέλα ησλ δχν Μέηξσλ παξνπζηάδνληαη θαησηέξσ.  

Καζεζηψο Π/Τ (3
ε
 

ηξνπνπνίεζε) 
% επί 

ζπλνιηθνχ 
Π/Τ 

Τινπνηεζείζεο 
δαπάλεο 

% απνξξφθ./ 
Π/Τ 

θαζεζηψηνο 

% δαπάλεο επί 
ζπλνιηθήο ΓΓ 

6.1 7,000,000 € 2,79% 1,855,000 € 26.50% 2% 

4.1   3.938.261   

ηα πιαίζηα ηεο πξνθήξπμεο ηνπ Μέηξνπ 6.1 ηνπ ΠΏΏ 2014-20, έρνπλ ππνβιεζεί 270 αηηήζεηο, εθ ησλ 

νπνίσλ έρνπλ εγθξηζεί νη 193. Δ ζπλνιηθή εθξνή ηνπ Μέηξνπ αλέξρεηαη ζε 1.855.000€ (δείθηεο Ο1) θαη 

αληηζηνηρεί ζε 26,5% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Μέηξνπ. Υξεκαηνδφηεζε έιαβαλ κέρξη 
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ζήκεξα ζπλνιηθά 160 δηθαηνχρνη (δείθηεο Ο4) εθ ησλ νπνίσλ  120 είλαη θπζηθά  πξφζσπα θαη 40 

λνκηθά πξφζσπα. Ώπφ ηα θπζηθά πξφζσπα, 20 αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 35 εηψλ ελψ 

100 ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 35 εηψλ. Δ γπλαηθεία ζπκκεηνρή θαζνξίδεηαη ζην 9,4% πνζνζηφ 

κηθξφηεξν απφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα, θαζψο απφ ηα 120 

θπζηθά πξφζσπα νη 15 είλαη γπλαίθεο θαη νη 105 είλαη άλδξεο. 

Σν Μέηξν αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ησλ γεσξγψλ θάησ ησλ 35 εηψλ ζε πνζνζηφ 22% 

(δείθηεο θνηλνχ πιαηζίνπ  CCI23 Διηθηαθή δηάξζξσζε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ) 

απμάλνληαο ην πνζνζηφ ησλ γεσξγψλ θάησ ησλ 35 εηψλ ζην ζχλνιν ησλ αξρεγψλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ απφ 1.3% ζε 1.6% πεξίπνπ. 

Γεσγξαθηθή θαηαλνκή: ε επίπεδν γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο παξνπζηάδεηαη κηα αληζνκεξήο 

θαηαλνκή ηνπο αλά Βπαξρία αθνχ ην 62% 

θαηαλέκεηαη ζε δχν επαξρίεο, ηελ Λεπθσζία θαη 

ηελ Λάξλαθα.  Δ πξψηε εγθαηάζηαζε λέσλ 

γεσξγψλ ζε Οξεηλέο Πεξηνρέο πεξηνξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 13,1% θαζψο κφλν 21 αηηεηέο έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη θαη έρνπλ ιάβεη ελίζρπζε. Σν πνζφ 

ζπλάδεη κε ηελ αλαινγία εθκεηαιιεχζεσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο  κε βάζε ηελ 

Ώπνγξαθή Γεσξγίαο 2010 (11.1%) αιιά θαηαδεηθλχεη παξάιιεια κηα έιιεηςε ζηνρνζέηεζεο γηα ηηο 

νξεηλέο πεξηνρέο πνπ δηαρξνληθά εληνπίδεηαη ε  κεγαιχηεξε  απψιεηα ΥΓΒ θαη εγθαηάιεηςεο 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ελψ παξάιιεια νη νξεηλέο πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ ηνλ  πςειφηεξε δείθηε 

γήξαλζεο.   

ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο ησλ Νέσλ Γεσξγψλ απ φπνπ 

πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (51,3%) ησλ δηθαηνχρσλ εθκεηαιιεχζεσλ βξίζθνληαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζε πεξηνρέο ρσξίο θπζηθά κεηνλεθηήκαηα.   

  Αξ. Αηηεηψλ % 

Οξεηλέο Πεξηνρέο 21 13.0 

Πεξηνρέο κε εηδηθά θαη θπζηθά κεηνλεθηήκαηα 57 35.6 

Λνηπέο Πεξηνρέο 82 51.3 

χλνιν 160   

Κιάδνη δξαζηεξηφηεηαο: ε επίπεδν γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαηά ηχπν δξαζηεξηφηεηαο 

πξνθχπηνπλ κε βάζε ηνλ θαησηέξσ πίλαθα (θαη ην ζρεηηθφ Αηάγξακκα) φηη: 

 Οη λένη βηνθαιιηεξγεηέο αλέξρνληαη ζην 6.25% πνζνζηφ νξηαθά ςειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ 

ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ Κχπξν (4.5%). 

 Δ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε λέσλ γεσξγψλ εληνπίδεηαη ζηνλ θιάδν ιαραληθψλ θαη 

αξσκαηηθψλ θπηψλ κε 45 δηθαηνχρνπο θαη πνζνζηφ 28,2% ζην ζχλνιν δηθαηνχρσλ, ε 

ελίζρπζε ησλ νπνίσλ απνηεινχζε ζηφρν ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 εκαληηθφηεξνο θηελνηξνθηθφο θιάδνο είλαη ε αηγνπξνβαηνηξνθία κε 40 δηθαηνχρνπο θαη 

πνζνζηφ 28,2% ζην ζχλνιν ησλ  δηθαηνχρσλ 

 83 απφ ηνπο 160 δηθαηνχρνπο (52%) έρνπλ ζαλ θχξην παξαγσγηθφ θιάδν ηε δσηθή παξαγσγή. 
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 Μηθξή είλαη ε  ζπκκεηνρή ησλ θιάδσλ ηεο Ώκπεινπξγίαο (1,3%) θαη Αελδξσδψλ Καιιηεξγεηψλ 

(6,9%) 

 Σν 42% ησλ δηθαηνχρσλ  δεκηνπξγνχλ λέα εθκεηάιιεπζε ελψ ην 58% δεκηνπξγνχλ λέα 

εθκεηάιιεπζε κέζα απφ ηελ αλάιεςε πθηζηάκελεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

 

 
Ώλαιπηηθφηεξα  εμεηάδνληαη  νη εθηηκψκελεο επηπηψζεηο ησλ παξεκβάζεσλ ηεο πεξηνρήο εζηίαζεο 

ζηελ δεκνγξαθηθή αλαλέσζε ησλ απαζρνινχκελσλ  ζηνπο ηξεηο θπξηφηεξνπο θιάδνπο  ηεο γεσξγηθήο 

παξαγσγήο ζηνπο νπνίνπο εληάζζνληαη νη  116 απφ ηνπο 160 δηθαηνχρνπο. 

ζνλ αθνξά ηνλ θιάδν ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο, νη 40 δηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ αηγνπξνβαηνηξφθσλ θάησ ησλ 40 εηψλ θαηά 9,2% θαη ζηελ αχμεζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ αηγνπξνβαηνηξφθσλ θαηά 2% πεξίπνπ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο 

αηγνπξνβάησλ πνπ ζα θαηέρνπλ νη λένη αηγνπξνβαηνηξφθνη ηνπ Μέηξνπ απμάλεηαη θαηά 18.443 (απφ 

5.980 δψα ζε 24.423 κε βάζε ηα ζρέδηα βειηίσζεο ησλ δηθαηνχρσλ). Ώπηφ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε 

αχμεζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαηά 4,6%. Δ πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηγνπξνβαηνηξφθσλ θαη απηφ εμεγείηαη απφ 

ηνλ πςειφ κ.φ. δψσλ αλά εθκεηάιιεπζε ησλ δηθαηνχρσλ (596 δψα), ζε ζρέζε κε ηνλ κ.φ. πνπ 

ππνινγίδεηαη γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε φπσο δίλεηαη κε βάζε ηελ επηζθφπεζε 

αηγνπξνβαηνηξνθίαο 2017 (190 δψα).  

 

Κσδηθφο Παξαγσγηθφο θιάδνο πκβαηηθή Βηνινγηθή χλνιν Πνζνζηφ 

01 Ώξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο  3 0 3 1.9% 

02 Παηαηνθαιιηέξγεηα 12 0 12 7.5% 

03 Λαραληθά / Ώξσκαηηθά Φπηά  42 3 45 28.1% 

04 Ώλζνθνκία 4 0 4 2.5% 

06 Ώκπεινπξγία 2 0 2 1.3% 

07 Αελδξψδεηο Καιιηέξγεηεο  9 2 11 6.9% 

08 Ώγειαδνηξνθία 30 1 31 19.4% 

09 Υνηξνηξνθία 1 0 1 0.6% 

10 Πηελνηξνθία 3 0 3 1.9% 

11 Μειηζζνθνκία 8 0 8 5.0% 

13 Ώηγνπξνβαηνηξνθία 36 4 40 25.0% 

  χλνιν 150 10 160 100.0% 
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Γηα ηνλ θιάδν ηεο αγειαδνηξνθίαο, ην Καζεζηψο αλακέλεηαη λα απμήζεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θαηά 13 ή  4.6% (απφ 268 ζε 281 κε βάζε ηα ζηνηρεία απφ ηελ επηζθφπεζε   

αγειαδνηξνθίαο 2017) αθνχ απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία δχλαηαη λα ζπλεθηηκεζεί φηη 18 απφ ηηο 31 

εθκεηαιιεχζεηο απνηεινχλ ζπλέρεηα πθηζηάκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο ησλ δψσλ 

δελ κεηαβάιιεηαη σο απνηέιεζκα ηεο αλάιεςεο ηνπο απφ λέν γεσξγφ.  Λφγσ ηνπ φηη ν κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο αγειαδνηξνθηθψλ κνλάδσλ είλαη λνκηθά πξφζσπα δελ κπνξεί λα ζπλεθηηκεζεί ν δείθηεο 

αλαλέσζεο γελεψλ ζηνλ θιάδν αιιά δχλαηαη λα εθηηκεζεί φηη ην 7% ησλ αξρεγψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

νδεγνχληαη ζε αλαλέσζε γελεψλ σο απνηέιεζκα ηεο παξέκβαζεο. 

Οη λένη αγειαδνηξφθνη αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ ηνπο θαηά 1.857 δψα (4126 ζηε 

κειινληηθή θαηάζηαζε, 2269 ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε κε βάζε ηα ζρέδηα βειηίσζεο). ε ζρέζε κε 

ηα ζηνηρεία ηεο επηζθφπεζεο αγειαδνηξνθίαο ηνπ 2017, ν αξηζκφο ησλ δψσλ είλαη 55.920 θαη 

πξνβιέπεηαη φηη ζα απμεζεί θαηά 3,3%. Δ πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ είλαη 

αληηζηξφθσο αλάινγε απφ ηελ πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αγειαδνηξφθσλ θαη απηφ 

εμεγείηαη απφ ηνλ πνιχ ρακειφ κ.φ. δψσλ αλά εθκεηάιιεπζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη αηηεηέο ηνπ κέηξνπ 

(133 δψα), ζε ζρέζε κε ηνλ κ.φ. δψσλ αλά εθκεηάιιεπζε φπσο δίλεηαη κε βάζε ηελ επηζθφπεζε 

αγειαδνηξνθίαο 2017 (249 δψα).  

ζν αθνξά ηελ αχμεζε ηνπ γάιαθηνο γηα ρξήζε απφ ηηο ηπξνθνκηθέο κνλάδεο, απηή εθηηκάηαη ζε 4,5% 

γηα ην αηγνπξφβεην θαη 6% γηα ην αγειαδηλφ γάια αιιά ζε απφιπηνπο αξηζκνχο ε αχμεζε είλαη 

πεξίπνπ εμαπιάζηα ζην αγειαδηλφ γάια δεδνκέλν πνπ δηεπξχλεηαη ην ράζκα παξαγσγήο αλάκεζα 

ζηνπο δχν ηχπνπ γάιαθηνο πνπ ζπλαπνηεινχλ ηελ πξψηε χιε γηα ην ραιινχκη.   

 

 Γηθαηνχρνη 

6.1 

Δλεξγνπνίεζε 

Δπελδ. ρεδίσλ 

(4.1) 

Αξ. δψσλ 

(αχμεζε) 

Γάια 

αχμεζε 

(ηφλνη) 

Αχμεζε 

γάιαθηνο (η) 

Ώηγνπξνβαηνηξνθία 40 6/ € 890,046 18.443 2.784 4,5% 

(60.823)
17

 

Ώγειαδνηξνθία 31 14 / € 2,463,189 1.857 13.338 6% (216.368)
18

 

Γηα ηηο ππφινηπεο εθκεηαιιεχζεηο θπηηθήο παξαγσγήο, ζεκεηψλεηαη φηη απηέο θαιχπηνπλ 671 εθηάξηα  

εθ ησλ νπνίσλ ηα 59 εθηάξηα αθνξνχλ ζε λέεο κνλάδεο ελψ ηα ππφινηπα απνηεινχλ ζπλέρεηα 

πθηζηάκελσλ κνλάδσλ παξαγσγήο. Οη ζπλνιηθέο εθηάζεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Καζεζηψο 6.1 

έρνπλ απμήζεη ην κέζν κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαηά 10% ζηε θπηηθή παξαγσγή κε θπξίαξρν 

θιάδν ηα ιαραληθά θαη αξσκαηηθά θπηά ν νπνίνο απνηειεί ην 51% ησλ εθηάζεσλ ησλ λέσλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ κειινληηθή θαηάζηαζε. Βλδεηθηηθά, ζεκεηψλεηαη αχμεζε ζην κέζν κέγεζνο 

εθκεηάιιεπζεο θαηά 29% ζηηο παηάηεο (απφ 17.3 ζε 24.3 εθηάξηα), θαηά 15% ζηα ιαραληθά (απφ 8.6 

ζε 9.9 εθηάξηα) θαη θαηά 38% ζηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (απφ 2.9 ζε 4.0 εθηάξηα). 

 

πκκεηνρή ζην Καζεζηψο 4.1: εκαληηθφ ζηνηρείν αλαθνξάο απνηειεί επίζεο θαη ν αξηζκφο ησλ 

δηθαηνχρσλ ηνπ Μέηξνπ 6.1 πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Καζεζηψο 4.1 ζε επελδχζεηο ζην 

γεσξγνθηελνηξνθηθφ ηνκέα. Ώπφ ηνπο 160 δηθαηνχρνπο νη 121 έρνπλ εγθξηζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη 

απφ ην Καζεζηψο 4.1 κε ζπλνιηθφ πνζφ επελδχζεσλ €59 εθ θαη εγθεθξηκέλν πνζφ ελίζρπζεο ηα 

€35,6εθ (πνζνζηφ 60%). κσο, θαηά ηελ ππφ αλαθνξά ρξνληθή πεξίνδν κφλν 25 δηθαηνχρνη έρνπλ 

                                                
17

 Βπηζθφπεζε Ώηγνπξνβαηνηξνθίαο 2017, Σκήκα Γεσξγίαο 
18

 Βπηζθφπεζε Ώγειαδνηξνθίαο 2017 Σκήκα Γεσξγίαο 
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πξνρσξήζεη ζε πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ θαη έρνπλ ιάβεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

3.938.261€ (πεξίπνπ €6,5εθ επελδχζεηο) ην νπνίν θαηά κέζν φξν αληηπξνζσπεχεη ην 53% ηεο 

πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ. Ώπφ ηνπο 25 δηθαηνχρνπο νη 15 είλαη αγειαδνηξφθνη, νη 5 

αηγνπξνβαηνηξφθνη θαη νη ππφινηπνη γεσξγνί θιάδσλ θπηηθήο παξαγσγήο. Οη παξαγσγηθνί θιάδνη θαη 

ηα πνζά ελίζρπζεο ησλ λέσλ γεσξγψλ 1
εο

 εγθαηάζηαζεο δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη 

απνηεινχλ ην 49% ησλ εληζρχζεσλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζην θαζεζηψο 1.5.1. 

Παξαγσγηθφο Κιάδνο 
Πνζφ γηα 

Μέηξν 4.1 

Πνζνζηηαία 

αλαινγία 

Ώξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο € 114,300 2.9% 

Παηαηνθαιιηέξγεηα € 117,660 3.0% 

Λαραληθά / Ώξσκαηηθά Φπηά € 228,000 5.8% 

Αελδξψδεηο Καιιηέξγεηεο  € 40,842 1.0% 

Ώγειαδνηξνθία € 2,463,189 62.5% 

Μειηζζνθνκία  € 84,223 2.1% 

Ώηγνπξνβαηνηξνθία € 890,046 22.6% 

χλνιν € 3,938,261   

Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ κε ηηο πιεξσκέο ηνπ Καζεζηψηνο 4.1 πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 θακία δξάζε δελ αλαιήθζεθε πνπ λα αθνξά βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο 

 ην 87,3% ησλ αηηεηψλ πνπ εληζρχζεθαλ, αθνξνχλ ηελ δσηθή παξαγσγή θαη 62,5% αθνξά 

επελδχζεηο ζηνλ θιάδν ηεο αγειαδνηξνθίαο θαη 22,5% ηνλ θιάδν ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο 

 δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ε ζπκβνιή ησλ επελδχζεσλ ζηελ κεηαβνιή δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

εθηάζεσλ αθνχ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί ηα επελδπηηθά ζρέδηα ησλ δηθαηνχρσλ πνπ έρνπλ 

εληαρζεί ζην Καζεζηψο 4.1. 

πκκεηνρή ζε δξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο: Ώλαθνξηθά κε ην Μέηξν 1.1. ζεκεηψλεηαη φηη 

απφ ηνπο 160 δηθαηνχρνπο πνπ έηπραλ ελίζρπζεο, νη 112 έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο 

(δείθηεο Ο12) ζηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 1. Σνλίδεηαη βέβαηα φηη ε ζπκκεηνρή δηθαηνχρσλ 1
εο

 

εγθαηάζηαζεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη άξα ην ζχλνιν ησλ δηθαηνχρσλ ζα εληαρζεί ζηαδηαθά ζε 

εθπαίδεπζε ζηα πιαίζηα ηνπ Μ1.1. 

Γείθηεο επηπηψζεσλ 

Καλέλαο δείθηεο επηπηψζεσλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ζην παξφλ εξψηεκα αμηνιφγεζεο αθνχ ηα 

επελδπηηθά ζρέδηα θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ γεσξγψλ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί. 

 

3.6. 6Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 3Α) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΑΑ έρνπλ ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ησλ πξσηνγελψλ παξαγσγψλ πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε κε ηελ θαιχηεξε έληαμή ηνπο ζηε 

γεσξγηθή αιπζίδα ηξνθίκσλ κέζσ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, πξνζδίδνληαο πξνζηηζέκελε αμία 

ζηα γεσξγηθά πξντφληα, κε πξνψζεζε ζε ηνπηθέο αγνξέο θαη βξαρείεο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, 

νκάδεο παξαγσγψλ θαη δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο;  
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Σα κέηξα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα  

Πξσηαξρηθή 

ζπλεηζθνξά 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο 

δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο 

M03 - πζηήκαηα πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ  

 3.1 – Βλίζρπζε γηα λέεο ζπκκεηνρέο ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο 

 3.2 – Βλίζρπζε γηα δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο 

πνπ εθαξκφδνληαη απφ νκάδεο παξαγσγψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά 

M14 - Καιή δηαβίσζε ησλ δψσλ  

 Καζεζηψο 14.1 «ελίζρπζε γηα ηελ νξζή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ» 

M09 - χζηαζε νκάδσλ θαη νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ  

M16 – πλεξγαζία  

 

 

 

Καζεζηψο Π/Τ (3
ε
 

ηξνπνπνίεζε) 
% επί 

ζπλνιηθνχ 
Π/Τ 

Τινπνηεζείζεο 
δαπάλεο 

% απνξξφθ./ 
Π/Τ θαζεζηψηνο 

% δαπάλεο 
επί 

ζπλνιηθήο 
ΓΓ 

Μ14 7.000.000 € 2.79% 554.397 € 7.90% 0.70% 

Κ3.1 2.400.000 € 0.95% 94.998 € 3.96% 0.11% 

Κ3.2 600.000 € 0.24% 94.076 €  15.68% 0.11% 

ΤΝΟΛΟ 10.000.000 € 3.98% 482.905 € 4.82% 0.57% 

Δ πεξηνρή εζηίαζεο 3
α
 ππνζηεξίδεηαη απφ Μέηξα ζπλνιηθνχ πνζνχ €14.850.000 πνπ αλαινγεί ζην 

6% ηνπ ζπλνιηθνχ ΠΏΏ. Ο αλσηεξσ Πίλαθαο  αλαθέξεηαη κφλν ζηα Μέηξα/ θαζεζηψηα ηα νπνία είλαη 

πιήξσο εληαγκέλα ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 3
α
 θαη έρνπλ ελεξγνπνηεζεί κε εθξνέο πνζψλ ζε 

δηθαηνχρνπο ελψ ηα Μέηξα 9 θαη 16 δελ έρνπλ εθξνέο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ εμεηάδνληαη. Ώπφ ηνλ πην 

πάλσ πίλαθα είλαη εκθαλέο φηη ν βαζκφο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ΠΏΏ ζε παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πεξηνρή εζηίαζεο θαη  ην εξψηεκα αμηνιφγεζεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο αθνχ έρεη εθηακηεπζεί πνζφ 

πνπ αλαινγεί ζην 4,82% ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ΠΏΏ ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 3
α
 

πεξηνξίδεηαη κέρξη ζηηγκήο ζην 0,6%  πεξίπνπ γηα φια ηα Μέηξα / θαζεζηψηα πνπ ζπκβάιινπλ (έλαληη 

6% πνπ είλαη ν θαζνξηζκέλνο ζηφρνο).  

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ,  ζην Μ01 έηπραλ εθπαίδεπζεο 517 γεσξγνί ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε 

ζπζηήκαηα πνηφηεηαο, αξηζκφο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 44% ησλ επσθεινχκελσλ ζην Καζεζηψο 1.1. 

Δ ζπλνιηθή δαπάλε πνπ αθνξά ζε εθπαηδεχζεηο ζε ζέκαηα ηεο πεξηνρήο εζηίαζεο 3
α
 αλέξρεηαη ζε 

€19.225 (ζηφρνο €26.500). 

Μέηξν 14: εκαληηθφηεξε ζπκβνιή ζηελ απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο, κε βάζε ην ζπλνιηθφ πνζφ 

εθξνψλ είλαη ην Μέηξν 14 ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζηελ αηγνπξνβαηνηξνθία κε ζηφρν ηελ θαιή δηαβίσζε 

ησλ δψσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ γάιαθηνο. Σν Μέηξν  εθαξκφζηεθε γηα δχν 
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ζπλαπηά έηε θαη ε ζπλνιηθή εθξνή ηνπ αλέξρεηαη ζηα 554.397€ εθ ησλ νπνίσλ ηα 351.254€ 

δηαηέζεθαλ ην 1
ν
 έηνο εθαξκνγήο θαη ηα 203.143€ θαηά ην 2

ν
 έηνο.  

ην Μέηξν εληάρζεθαλ ζην 1
ν
 έηνο εθαξκνγήο ηνπ 83 θηελνηξφθνη κε 32.620 δψα πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζην 4% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θηελνηξφθσλ θαη ζην 8% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δψσλ. Δ 

ελίζρπζε αλαινγεί ζηα €10,76 αλά δψν πνπ ζπκκεηέρεη έλαληη €12.25 πνπ ήηαλ ε κέγηζηε δπλαηή 

επηιέμηκε ελίζρπζε. Καηά ην 2
ν
 έηνο εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ παξέκεηλαλ 80 απφ ηνπο 83 πην πάλσ 

δηθαηνχρνπο κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ δψσλ λα κεηψλεηαη ζηα 31.550 ζε ζρέζε κε ην 1
ν
 έηνο. 

Δ ζπλνιηθή εθξνή ηνπ Μέηξνπ αληηπξνζσπεχεη δείθηε απνξξφθεζεο 7,9%, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ρακειή ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ αδπλακία ηνπ Μέηξνπ λα ππνζηεξίμεη ζε νπζηαζηηθφ 

βαζκφ δξάζεηο θαιήο δηαβίσζεο ησλ αηγνπξνβάησλ θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ζην αηγνπξφβεην γάια.   

 

Μέηξν 3: Σα πξντφληα πνηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζε Βπξσπατθή αλαγλψξηζε έρνπλ ηχρεη ελίζρπζεο 

κέζα απφ ηα δχν θαζεζηψηα ηνπ Μέηξνπ 3. Δ ζπλνιηθή απνξξφθεζε ηνπ Μέηξνπ πεξηνξίδεηαη  ζην 

6% θαη αλαινγεί κφλν ζην 0,22% ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΠΏΏ. 

Σν θαζεζηψο 3.1 παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε πζηέξεζε ζηελ απνξξφθεζε αθνχ απφ 

πξνππνινγηζκφ  €2.000.000 έρνπλ θαηαβιεζεί κφλν €94.998. εκαληηθφ πνζφ είρε πξνβιεθζεί ψζηε 

λα θαιχςεη δαπάλεο πηζηνπνίεζεο ζηελ ελδερφκελε θαηαρψξεζε ηνπ ραιινπκηνχ σο ΠΟΠ, θάηη πνπ 

κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη επηηεπρζεί. Σν θαζεζηψο πξνθεξχρζεθε ην 2016  θαη θαιχπηεη ηηο δαπάλεο 

ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο λέσλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο / πηζηνπνίεζεο. 

ηελ πξνθήξπμε ηνπ Καζεζηψηνο έρνπλ εληαρζεί κφλν ζπζηήκαηα βηνινγηθήο παξαγσγήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα 200 γεσξγνί θπηηθήο παξαγσγήο θαη 2 δσηθήο παξαγσγήο. Σν θαζεζηψο έρεη ζπκβάιεη 

ζηελ είζνδν 298 λέσλ εθηαξίσλ ζηε βηνινγηθή γεσξγία, έθηαζε πνπ αλαινγεί ζην 5% ηεο πθηζηάκελεο 

(CCI 19 – 5.650 ha) βηνινγηθήο παξαγσγήο. 

ην Καζεζηψο 3.2 πινπνηήζεθε κφλν κία ελέξγεηα γηα πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ‗Λνπθνχκη 

Γεξνζθήπνπ ΠΓΒ‘ ζπλνιηθήο δαπάλεο €94.075. Δ επίπησζε ηνπ θαζεζηψηνο δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί 

αθνχ ην πξφγξακκα πξνβνιήο νινθιεξψζεθε κφιηο ζηα ηέιε ηνπ 2018. 

Απάληεζε ζην εξψηεκα αμηνιφγεζεο 

Δ πεξηνξηζκέλε εθηακίεπζε ησλ πφξσλ ζηα Μέηξα πνπ επεξεάδνπλ ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα 

αμηνιφγεζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα πεδία θξίζεσο ηνπ 

εξσηήκαηνο αμηνιφγεζεο. ε επίπεδν ζπκκεηνρήο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζε ζπζηήκαηα 

πνηφηεηαο ζεκεηψλεηαη αχμεζε θαηά 0,5% ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηε 

βηνινγηθή γεσξγία θαη 0,2% ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ. Δ πξφζζεηε ζπκκεηνρή πεξηνξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε ζπζηήκαηα βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θαζφινπ ζε ζπζηήκαηα ΠΟΠ/ΠΓΒ.  

Βπηπξφζζεηα, σο ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ζην αηγνπξφβεην γάια θαη ηαπηφρξνλα ελίζρπζεο ηεο 

επεκεξίαο ησλ δψσλ, εληάρζεθε γηα πξψηε θνξά  ην 4% ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ην 8% ηνπ δσηθνχ 

θεθαιαίνπ ζε πξφγξακκα αλάιεςεο  ππνρξεψζεσλ γηα ηελ επεκεξία ησλ δψσλ, πέξαλ ησλ 

λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

Λφγσ κε πινπνίεζεο έξγσλ ζηα Μέηξα 9 θαη 16 δελ θαηαγξάθεηαη παξέκβαζε πξνο ηε δεκηνπξγία 

πξνζηηζέκελεο αμίαο  κε πξνψζεζε ζε ηνπηθέο αγνξέο θαη βξαρείεο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, νκάδεο 

παξαγσγψλ θαη δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο. 
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3.7. 8Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 4Α) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΑΑ έρνπλ ζηεξίμεη ηελ απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη 

ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, κεηαμχ άιισλ ζηηο πεξηνρέο Natura 2000 θαη εληφο πεξηνρψλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ θπζηθά ή άιια εηδηθά κεηνλεθηήκαηα, θαη ηε γεσξγία πςειήο θπζηθήο 

αμίαο, θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ επξσπατθψλ ηνπίσλ; 

Με βάζε ηελ ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξσηεχνπζα θαη δεπηεξεχνπζα  

ζπκβνιή ησλ  Μέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηηο επηκέξνπο πεξηνρέο εζηίαζεο πνπ απνηππψλεηαη ζην 

ελδέθαην θεθάιαην ηνπ Πξνγξάκκαηνο  (ρέδην Αεηθηψλ) θαη αλαιπηηθφηεξα ζηνπο πίλαθεο 11.3 

«Αεπηεξνγελείο επηπηψζεηο»  θαη ηνλ πίλαθα  11.4 «Πίλαθαο πεξηβαιινληηθψλ Μέηξσλ» ζηελ πεξηνρή 

εζηίαζεο 4
α 
ζπκβάιινπλ ηα  Μέηξα: 

Πξσηεχνπζα ζπλεηζθνξά  

 M01 – Αξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα 

 M11 - ΐηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο 

 Μ12- Βληζρχζεηο ζην πιαίζην ηνπ Natura 2000 θαη ηεο νδεγίαο πιαηζίνπ γηα ηα χδαηα 

 Μ13- Βληζρχζεηο ζε πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ θπζηθά ή άιια εηδηθά κεηνλεθηήκαηα 

 M16 – πλεξγαζία 

Γεπηεξεχνπζα ζπλεηζθνξά  

 M03 - πζηήκαηα πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ (άξζξν 16) 

 M01 - Αξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο (άξζξν 14) 

 M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα (άξζξν 28) 

 M16 - πλεξγαζία (άξζξν 35) 

 M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα (άξζξν 28) 

 M19 - ηήξημε γηα ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ ηνπ LEADER (ΣΏΠΣΚ - ηνπηθή αλάπηπμε κε 

πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ) (άξζξν 35 θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζ.1303/2013) 

Δ απάληεζε ζην θνηλφ εξψηεκα παξνπζηάδεη απμεκέλν βαζκφ δπζθνιίαο ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ 

σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε βηνπνηθηιφηεηα, λεξφ θαη έδαθνο απφ ηα 13 ζπλνιηθά ππνκέηξα ηνπ 

Μέηξνπ 10.  Ώπφ ην ζχλνιν ησλ Μέηξσλ κε Πξσηεχνπζα ζπλεηζθνξά  δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί ην 

Μέηξν 16 ελψ απφ ηα Μέηξα κε δεπηεξεχνπζα ζπλεηζθνξά ην Μέηξν 19 .  

Δ απάληεζε ζην θνηλφ εξψηεκα δίλεηαη κε βάζε ηελ θαζαξή ζπκβνιή ησλ ζρεηηθψλ Μέηξσλ ζηνπο 

δχν ζρεηηδφκελνπο κε ηελ πεξηνρή εζηίαζεο δείθηεο επηπηψζεσλ πνπ είλαη ν  Β08 «Αείθηεο γηα ηα 

πηελά ησλ αγξψλ» θαη ν Β09  «Γεσξγία Τςειήο Φπζηθήο Ώμίαο». Ο δείθηεο Β08 Αείθηεο γηα ηα πηελά 

ησλ αγξψλ ηαπηίδεηαη κε ηνλ δείθηε θνηλνχ πιαηζίνπ 35 γηα ηνλ φπνην δελ ππάξρνπλ ηηκέο ζηελ  

Eurostat  νχηε γηα ην έηνο βάζεο (έλαξμε ΠΏΏ 2014-2020 , νχηε λεψηεξα δεδνκέλα παξά ην φηη 

ππνινγίδεηαη (θαη κε ηελ ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο κέζσ ζρεηηθψλ κειεηψλ πνπ έρνπλ 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Μέηξν ηεο Σερληθήο βνήζεηαο). Οη ζρεηηδφκελνη δείθηεο ζηφρνπ είλαη : 

A6/8: Πνζνζηφ δαζψλ ή ινηπψλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε ηηκή  
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A7/ 9: Πνζνζηφ γεσξγηθήο γεο πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη/ή ησλ ηνπίσλ κε ηηκή  

Ώπφ ην ζχλνιν ησλ θαζεζηψησλ ηνπ Μέηξνπ 10 ηδηαίηεξε αλαθνξά απαηηείηαη γηα Καζεζηψο 10.1.9 

«Ώγξνπεξηβαιινληηθέο Τπνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο θπιέο 

δψσλ» πνπ παξέρεη νηθνλνκηθή ελίζρπζεο ζηνπο θηελνηξφθνπο γηα θάιπςε, κέξνπο ηνπ δηαθπγφληνο 

εηζνδήκαηνο θαζψο θαη ηνπ επηπξφζζεηνπ θφζηνπο εθηξνθήο θαη αλαπαξαγσγήο ησλ δψσλ,  πνπ 

αλήθνπλ ζηελ  (α) ληφπηα θπιή βννεηδψλ, (β) ληφπηα θπιή ηνπ  παρχνπξνπ πξνβάηνπ  θαη (γ) ηεο 

ληφπηαο θπιήο αίγαο Μαραηξά. Σα δψα απηά αληηκεησπίδνπλ άκεζν θίλδπλν εμαθάληζεο, αθνχ ιφγσ 

ησλ αιιαγψλ ησλ θνηλσληθννηλνκηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ αιιά θαη ησλ 

παξαγσγηθψλ ηνπο επηδφζεσλ ε εθηξνθή ηνπο έρεη θαηαζηεί νηθνλνκηθά  αζχκθνξε.  

Γηα ην  ζχλνιν ησλ ινηπψλ θαζεζηψησλ νη θαηαβνιέο ησλ εληζρχζεσλ βαζίδνληαη ζηελ δεισζείζα 

έθηαζε απφ ηνπο δηθαηνχρνπο .  Γηα ηα  13 θαζεζηψηα ελίζρπζεο ηνπ Μέηξνπ 10 ηνλίδεηαη φηη νξηζκέλα 

α εληάρζεθαλ ζην Πξφγξακκα κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ σο απνηέιεζκα ησλ δεζκεχζεσλ ηεο Κχπξνπ  λα 

ζρεδηάζεη εηδηθά ζηνρεπφκελα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ  επέθηαζε ησλ πεξηνρψλ Τςειήο 

Φπζηθήο Ώμίαο ηα νπνία δελ είραλ πεξηιεθζεί ζην αξρηθφ ΠΏΏ ιφγσ ηνπ φηη θαηά ηελ πεξίνδν 

θαηάξηηζεο αιιά θαη   έγθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ είραλ πξνζδηνξηζζεί θαη θαηνρπξσζεί ζεζκηθά 

νη πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο. 

Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε – Πεγέο Γεδνκέλσλ – Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
19

 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαζαξήο ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ ηηκή ηνπ Αείθηε Πηελψλ Γεσξγηθψλ 

πεξηνρψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ : 

Δ  κέζνδνο ρεηξηζκνχ-επίδξαζεο (treatment effects) κε θαηαζθεπή καξηχξσλ (counterfactuals – 

control groups) γηα ην έηνο 2017 θαη ε κέζνδνο ηεο δηαθνξάο ησλ δηαθνξψλ (Difference-in-

Differences- DiD) γηα ηελ δηαθνξά ησλ εηψλ 2017 θαη 2013 απφ ηα Μέηξα 10 θαη 11. Δ 

δεηγκαηνιεπηηθή κνλάδα είλαη ηα ηεηξάγσλα παξαηήξεζεο ηνπ πηελνινγηθνχ ζπλδέζκνπ. Γηα ηελ 

δεκηνπξγία ζπζρεηηζκέλσλ δεπγψλ (matched pairs) αλάκεζα ζε ηεηξάγσλα ρεηξηζκνχ θαη κάξηπξεο 

αμηνπνηήζεθε ε ζπλνιηθή έθηαζε ππφ ελίζρπζε απφ ην Μέηξνπ 13 κέζα ζην ηεηξάγσλν θαζψο θαη 

άιιεο παξάκεηξνη (κέζσ πςφκεηξν δεηγκαηνιεπηηθνχ ηεηξαγψλνπ, ζηνηρεία εδαθνθάιπςεο, θ.ιπ.). 

Μεηξήζεθαλ νη αξηζκνί πέληε εηδψλ πηελψλ φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο θαηαγξαθέο ηνπ 

πηελνινγηθνχ ζπλδέζκνπ Κχπξνπ (BirdLife Cyprus) γηα ηα έηε 2013 (έλα έηνο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο)  θαη 2017 πνπ ππάξρνπλ νξηζηηθνπνηεκέλα ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα ηνπ ΚΟΏΠ ζε 

δηθαηνχρνπο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί πιεξσκέο απφ ηα Μέηξα 10, 11 θαη 13. Γηα ιφγνπο ζηαηηζηηθήο 

ζπγθξηζηκφηεηαο δηθαηνχρσλ θαη κε δηθαηνχρσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο Average Treatment Effect 

(ATE) (κέζε επίπησζε ρεηξηζκνχ ζε φια ηα δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα) θαη ην Average Treatment 

Effect on the Treated (ATET) (κέζε επίπησζε ρεηξηζκνχ ζηα δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα πνπ έρνπλ 

ππνζηεί ρεηξηζκφ), ψζηε λα «απνκνλσζεί»  ε θαζαξή ζπκβνιή ηνπ ΠΏΏ.  

Χο πεγέο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα ηνπ ΚΟΏΠ (νξηζηηθέο πιεξσκέο 

δηθαηνχρσλ 2017), ηα ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα  πνπ απνηππψλνληαη ηα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο 

/παξαηεξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πηελνινγηθφο ζχλδεζκνο Κχπξνπ (BirdLife Cyprus) πνπ  εθπνλεί 

ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ησλ πνπιηψλ θαη  ηνλ ππνινγηζκφ  ηνπ Αείθηε Πνπιηψλ Γεσξγηθψλ 

                                                
19

 Ώλαιπηηθά ε κεζνδνινγία νη πεγέο δεδνκέλσλ ηα εξγαιεία, θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα    
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Πεξηνρψλ (Farmland Bird Indicator) θαη ηνπ Αείθηε Κνηλψλ Πνπιηψλ γηα κία ζεηξά εηψλ ζηελ Κχπξν κε 

ην 2017 λα είλαη ην ηειεπηαίν νινθιεξσκέλν  έηνο πνπ ππάξρνπλ δεδνκέλα.   Βπηπξνζζέησο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα  δεδνκέλα  ηνπ CORINE 2018  (ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ηεο Βπξσπατθήο 

Βπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρξήζεσλ γεο  ζηελ ΒΒ) γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ κε θσδηθνχο  211, 212, 213, 221, 222 θαη 223 ρνξηνιηβαδηθψλ κε 

θσδηθνχο 231, 242, 243 θαη 244  θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ κε θσδηθνχο 311, 312, 313 θαη 321. Γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ γεσδεδνκέλσλ  ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην ArcMap θαη ηα εξγαιεία ηνπ Spatial Join, 

Zonal Statistics as Table θαη άιια αθνχ ηα γεσγξαθηθά ππφβαζξα επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ ζην 

ζχζηεκα WGS_1984_UTH_Zone_36N. Βπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα πξφζθαην πςνκεηξηθφ 

ππφβαζξν ηεο Κχπξνπ (Data Elevation Model) θαη ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ STATA.   

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ ηηκή ηνπ Αείθηε Ώγξνηηθέο Πεξηνρέο Τςειήο 

Φπζηθήο Ώμίαο – ΤΦΏ (High Nature Value Farmlands – HNVf) έγηλε επηινγή ησλ Μέηξσλ/θαζεζηψησλ 

πνπ έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηηο πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο θαη παξνπζίαδαλ πιεξσκέο  γηα λα 

εθηηκεζεί ε ζηφρεπζε ηνπ ΠΏΏ ζηηο πεξηνρέο  Τςειήο Φπζηθήο Ώμίαο . Υξεζηκνπνηήζεθαλ  ηα 

ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα ηνπ ΚΟΏΠ έηνπο 2017 θαη ην  «ζεζκνζεηεκέλν» ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν 

ησλ πεξηνρψλ ΤΦΏ . εκεηψλεηαη φηη ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε θνηλνχ 

πιαηζίνπ 37 -  Β09  Γεσξγία Τςειήο Φπζηθήο Ώμίαο πνπ είρε ππνινγηζζεί γηα ηελ Κχπξν απφ ην Join 

Research Centre θαη είρε σο ηηκή ην 2012 ην 54,5% ηεο ΥΓΒ θαη ηεο νξηνζέηεζεο πνπ πηνζέηεζε ηειηθά 

ε Κππξηαθή Αεκνθξαηία κε βάζε ηελ νπνία ε έθηαζε ησλ ΤΦΏ αλέξρεηαη ζε 3,189 Km
2
 πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 34.5% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ λεζηνχ. Δ νξηνζέηεζε ησλ ΤΦΏ 

πξνέθπςε απφ κειέηε δχν ζελαξίσλ γηα δπλεηηθέο πεξηνρέο ΤΦΏ κε κία ζπληεξεηηθή θαη κία πην 

ειαζηηθή  πξνζέγγηζε. ηε δεχηεξε πξνζέγγηζε πνπ δερφηαλ ειάρηζην πνζνζηφ γεσξγηθήο γεο 10% 

ζε έλα ηεηξάγσλν 1km
2
, γηα λα ην κειεηήζεη σο δπλεηηθή ΤΦΏ, πξνέθπςαλ 3,189 ηεηξάγσλα ή αιιηψο 

318,900 εθηάξηα έθηαζε ε νπνία είλαη ζρεδφλ ηξηπιάζηα ηεο ΥΓΒ ηεο Κχπξνπ. πλεπψο νη δπλεηηθέο 

ΤΦΏ πεξηιακβάλνπλ ηεξάζηηα ηκήκαηα ηεο ΥΓΒ.  

Γηα ηηο πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο δελ ππνινγίδεηαη θαζαξή επίπησζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο νχηε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί control group ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ έρεη κεζνιαβήζεη απφ 

ηνλ νξηζκφ ηνπο αιιά θαη ηεο ηεξάζηηαο έθηαζή ηνπο πνπ πξαθηηθά πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ΥΓΒ πνπ 

έρνπλ ιάβεη θάπνηαο κνξθήο ζηήξημε.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ δηαηήξεζε ησλ απηφρζνλσλ θπιψλ 

αηγνπξνβαησλ θα βννεηδψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ ηηο επηζθνπήζεηο 

αηγνπξνβαηνηξνθίαο θαη βννηξνθείαο ηνπ 2014 -2017.  

Απάληεζε ζην θνηλφ εξψηεκα  

Δ ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηδηαίηεξα ησλ Μέηξσλ 10 θαη  11 είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ 

απμεηηθή ηάζε πνπ παξνπζηάδεη ν Αείθηεο ησλ Πηελψλ Γεσξγηθψλ πεξηνρψλ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ 

Κχπξν θαη ιακβάλεη γηα ην έηνο 2017 ηε ηηκή  104  θαη απεηθνλίδεηαη ζην θαησηέξσ δηάγξακκα. Οη 

εθηάζεηο  πνπ εληζρχνληαη κέζσ ηνπ Μέηξνπ 10  απνηππψλνληαη ζηνλ ράξηε 2 ελψ ιφγσ  ηεο επξείαο 

θάιπςεο πνπ έρεη ην Μέηξν 13 ζηελ ΥΓΒ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ δηαρσξηζκφ 

ηεηξαγψλσλ ρεηξηζκνχ θαη καξηχξσλ αθνχ, πξαθηηθά, εθηάζεηο πνπ ππάγνληαη ζην Μ.13 βξίζθνληαη 

ζρεδφλ ζε φια ηα δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα θαη γηα ην ιφγν απηφ νη πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ 

13 ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε   δηαδηθαζία αληηζηνίρηζεο ησλ δεπγψλ ρεηξηζκνχ-κάξηπξα. 
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Αηάγξακκα 1: Δ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ FBI θαη ε γξακκηθή ηνπ ηάζε.  

 

 

 

Δ αλάιπζε εζηηάδεη ζε πέληε είδε αγξνηηθψλ πηελψλ πνπ παξνπζίαδαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ 

θαηαγξαθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα Columba palumbus (++), Carduelis carduelis (+), Falco tinnunculus 

(+), Hirundo rustica (=) θαη Parus major (++). Δ επηινγή ησλ εηδψλ έγηλε  δηφηη ν πηελνινγηθφο 

ζχλδεζκνο έρεη ππνινγίζεη φηη κε βάζε ηηο θαηαγξαθέο ν πιεζπζκφο ηνπο έρεη παξακείλεη ζηαζεξφο 
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(=), έρεη απμεζεί κέρξη 5% (+) ή έρεη απμεζεί πεξηζζφηεξν απφ 5% (++). Με βάζε ηηο ζπγθξίζεηο ησλ 

εηψλ 2013 θαη 2017 πξνθχπηεη  γηα ην είδνο Columba palumbus φηη ζηα δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα 

πνπ δελ ππήξραλ εληζρπφκελεο εθκεηαιιεχζεηο (control group), ν κέζνο φξνο ηεο δηαθνξάο ησλ 

παξαηεξήζεσλ ηνπ 2017 απφ ηνπ 2013 ήηαλ 0.286 πηελά. Αειαδή εάλ φια ηα δεηγκαηνιεπηηθά 

ηεηξάγσλα πνπ απνηεινχλ ην control group είραλ ηελ ίδηα αχμεζε/κείσζε, ηφηε θάζε ηεηξάγσλν  ζα 

είρε αχμεζε 0.286 πηελά κεηαμχ 2013 θαη 2017. Ώληίζηνηρα, ζηα δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα πνπ 

ππήξραλ εληζρπφκελεο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο απφ ηα Μέηξα 10 θαη 11 ε αχμεζε ήηαλ 0.469. 

πλεπψο ε δηαθνξά ησλ δηαθνξψλ (δηθαηνχρσλ κε δηθαηνχρσλ)   ησλ εηψλ (2017-2013) είλαη 0.469-

0.286=0.183 πηελά αλά δεηγκαηνιεπηηθφ ηεηξάγσλν. Ώληίζηνηρα, απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη γηα 

ην είδνο Hirundo rustica φηη ηα ηεηξάγσλα ρεηξηζκψλ (εληζρπφκελεο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο απφ ην 

ΠΏΏ) έρνπλ κηθξφηεξν αξηζκφ πηελψλ απφ ηνπο αληηζηνηρηζκέλνπο κάξηπξεο (αξλεηηθή επίπησζε). 

κσο ην ΠΏΏ έρεη ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ κείσζε ηεο  δηαθνξάο αλάκεζα ζε 

πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ Μέηξσλ 10 &11 θαη ζε πεξηνρέο κε εθαξκνγήο. Ώλαιπηηθφηεξα πξνθχπηεη 

φηη δηαθνξά ησλ δηαθνξψλ γηα ην Hirundo rustica είλαη 10 πηελά θαη νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην 

10% (p=0.131). Ώπηφ ην 10 ζεκαίλεη φηη εάλ ζε έλα ηπραίν δεηγκαηνιεπηηθφ ηεηξάγσλν πινπνηνχληαη 

παξεκβάζεηο ησλ Μέηξσλ 10 θαη 11 ε δηαθνξά ησλ παξαηεξήζεσλ κεηαμχ 2017 θαη 2013 είλαη θαηά 

10 πηελά κεγαιχηεξε απφ φηη εάλ ζε απηφ ην ηεηξάγσλν δελ πινπνηνχλην ηα  ζρεηηθά  κέηξα ηνπ ΠΏΏ.  

Ώπφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη ζεηηθή θαζαξή επίδξαζε ηνπ ΠΏΏ ζηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ  

είδνπο  Columba palumbus (πνπ ν πηελνινγηθφο ζχλδεζκνο ππνινγίδεη σο είδνο κε ζεκαληηθή ζεηηθή 

αχμεζε) θαη ηελ  ζεηηθή θαζαξή επίδξαζε ηνπ ΠΏΏ ζηελ αχμεζε  ηνπ πιεζπζκνχ  ησλ εηδψλ Falco 

tinnuculus θαη Hirundo rustica  πκπεξαζκαηηθά ην  ΠΏΏ θπξίσο κέζσ ησλ Μέηξσλ 10 θαη 11 έρεη 

ζπλνιηθή θαζαξή ζεηηθή επίδξαζε ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ αγξνηηθψλ πηελψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηελ 

θαζαξή ζεηηθή επίδξαζε ηνπ ΠΏΏ ζηε δηακφξθσζε ηνπ FBI.  

Δ  ζπκβνιή ηνπ ΠΏΏ ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο Ώμίαο δελ κπνξεί 

λα εθηηκεζεί  δηφηη φιεο ζρεδφλ νη γεσξγηθέο εθηάζεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ 

10, 11 θαη 13 βξίζθνληαη κέζα ζε θάπνην ηχπν ΤΦΏ. πγρξφλσο, ιφγσ ηνπ πνιχ κηθξνχ βαζκνχ 

ελεξγνπνίεζεο ησλ Καζεζηψησλ ηνπ Μέηξνπ 10 (1.6 Πξνζηαζία Φπζηθήο ΐιάζηεζεο θαη 

Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Σνπίνπ, γηα ζθνπνχο βηνπνηθηιφηεηαο θαη κείσζεο ηεο δηάβξσζεο,  1.7 

πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ εληφο αγξνηεκαρηψλ θαη  1.11 Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε 

πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – ηηεξά – Αελδξψδεηο –ΐνζθφηνπνη), δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε 

ηελ ζηφρεπζε ηνπ ΠΏΏ ζηηο πεξηνρέο απηέο.  

Ώπφ ην ζχλνιν ησλ Μέηξσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηνπο ζηφρνπο ηεο πεξηνρήο εζηίαζεο  ζρεδφλ 96% ησλ 

εθηάζεσλ πνπ εληζρχνληαη κέζσ ηνπ Μέηξνπ 10 (13.106,26 εθηάξηα  απφ ηα ζπλνιηθψο εληζρπφκελα 

13.678 εθηάξηα )   ην 100% ησλ εθηάζεσλ βηνινγηθήο γεσξγίαο ( 2544,23 εληζρπφκελα εθηάξηα ) θαη 

ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εληζρπφκελσλ εθηάζεσλ ζην Μ.13 (90.093,2 εθηάξηα) πινπνηνχληαη ζε ΤΦΏ   

πλνιηθά, νη αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο (Μ.10), ε βηνινγηθή γεσξγία (Μ.11) θαη ε ελίζρπζε 

πεξηνρψλ κε θπζηθά  κεηνλεθηήκαηα ζηνρεχνπλ θπξίσο ζε ΤΦΏ ηχπνπ ΕΕ πνπ είλαη θαη ν πην 

δηαδεδνκέλνο ηχπνο (πίλαθαο 5). Φπζηθά, απηφ πξέπεη λα εξκελεπζεί ππφ ην πξίζκα φηη νη πεξηνρέο 

ΤΦΏ είλαη ζρεδφλ ηξηπιάζηεο ηεο ΥΓΒ. Βπίζεο απφ ηηο εθηάζεηο πνπ εληζρχνληαη απφ ηα κέηξα Μ.11 

θαη Μ.13 έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπο θαηεπζχλεηαη ζε πεξηνρέο ΤΦΏ ηχπνπ ΕΕΕ, δειαδή γεσξγηθέο 

εθηάζεηο πνπ πεξηθιείνληαη ζε πεξηνρέο Natura2000 ή πεξηνρέο IBA.   
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ εθηάζεσλ ησλ Μέηξσλ πνπ εμππεξεηνχλ 

ηελ πεξηνρή εζηίαζεο θαη βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο ΤΦΏ αλά  θαηεγνξία. 

Πίλαθαο: Βληζρπφκελεο απφ ην ΠΏΏ εθηάζεηο θαηά κέηξν θαη ηχπν πεξηνρήο ΤΦΏ (ζηξέκκαηα). 

Πεξηνρέο ΤΦΏ HNV I HNV II HNV III χλνιν εθηάζεσλ 
πνπ εληζρχνληαη 

(ζηξέκκαηα) 

Μέηξα     

10 12,744.4 78,147.9 40,170.3 136,780.6 

11 3,357.5 21,704.5 5,883.5 25,442.3 

13 140,903.2 746,759.1 197,169.3 900,932.0 

 

εκείσζε: Οη εληζρπφκελεο εθηάζεηο ησλ Μέηξσλ αλά πεξηνρή ΤΦΏ δελ αζξνίδνπλ δηφηη κία 

εληζρπφκελε έθηαζε κπνξεί λα αλήθεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα ηχπνπο πεξηνρψλ ΤΦΏ θαη έηζη λα 

ππνινγίδεηαη θαη ζηνλ έλα θαη ζηνλ άιιν .  

 

Σν Καζεζηψο 10.1.9. είρε ζπλνιηθή εθξνή 905.486€, πνπ αληηζηνηρεί ζην 4,5% ηνπ Μέηξνπ 10. ην 

Καζεζηψο ζπκκεηείραλ ην 1
ν
 Έηνο 112 θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ θαηέρνπλ ζπλνιηθά 4.497 

δψα. Οη 65 εθκεηαιιεχζεηο αθνξνχλ βννεηδή κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ δψσλ λα αλέξρεηαη 1184 θαη νη 

ινηπέο 47 αθνξνχλ αηγνπξφβαηα θαη ηα δψα λα αλέξρνληαη ζε 3.313. Δ ζπκκεηνρή θαηά ην 2
ν
 έηνο δελ 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο. 

 

  Ώξηζκφο Βθκεηαιιεχζεσλ Ώξηζκφο Γψσλ 

Έηνο πλνιηθφο 

αξηζκφο 

δηθαηνχρσλ 

ΐνεηδή Ώηγνπξφβαηα χλνιν Ώξηζκφο 

ΐνεηδψλ 

Ώξηζκφο 

Ώηγνπξνβάησλ 

πλνιηθφο 

Ώξηζκφο 

Γψσλ 

2016 106 65 47 112 1184 3313 4497 

2017 105 64 47 111 1077 3382 4459 

 

ην θαζεζηψο έρεη εληαρζεί πεξίπνπ ην  58% ησλ ζπλνιηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αηγνπξνβάησλ  θαη ην 

74% ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ εθηξέθνπλ βννεηδή ηεο παξαδνζηαθήο θπιήο. ε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ 

δψσλ, εθηηκάηαη φηη ζην θαζεζηψο έρνπλ εληαρζεί ην 63% ησλ δψσλ απφ ηηο επηιέμηκεο παξαδνζηαθέο 

θπιέο αηγνπξνβάησλ θαη ην 85% ηεο ληφπηαο θπιήο βννεηδψλ.  Με βάζε ηηο επηζθνπήζεηο 

αηγνπξνβαηνηξνθίαο ηνπ 2014 -2017 δηαθαίλεηαη φηη ην Καζεζηψο 10.1.9. δελ έπαημε νπζηαζηηθφ ξφιν 

ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ ζηηο αίγεο Μαραηξά θαη ζην Παρχνπξν πξφβαην. Ώληίζεηα φζνλ 

αθνξά ηηο αίγεο Μαραηξά, ν αξηζκφο ηνπο κεηψζεθε θαηά 10,5% (4.117 ην 2014) θαη ν αξηζκφο ησλ 

θηελνηξφθσλ θαηά 27% (70 ην 2014). Ο αξηζκφο ησλ Παρχνπξσλ πξνβάησλ δηαηεξείηαη ζηα ίδηα 

επίπεδα κε ην 2014, ηάζε ε νπνία δηαθαίλεηαη λα επηθξαηεί θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ θηελνηξφθσλ, 

δεδνκέλν πνπ κάιινλ θαηαδεηθλχεη φηη ε παξέκβαζε έρεη πεηχρεη έζησ ηε δηαηήξεζε ησλ παρχνπξσλ 

αηγνπξνβάησλ πνπ ιφγσ ηεο ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο ζα είραλ δηαθνξεηηθά πεξηνξηζηεί ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ.   

 

χγθξηζε δψσλ (αηγνπξφβαηα) πνπ επηδνηνχληαη ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ δψσλ, βάζε ηεο εηήζηαο επηζθφπεζεο 

Έηνο Ώξ. 

εθκεηαιιεχζεσλ 

CYS γηα 10.1.9 

Ώξ. 

εθκεηαιιεχζεσλ 

CYS απφ ζηνηρεία 

επηζθφπεζεο 

% 

εθκεηαιιεχζεσλ 

πνπ αηηνχληαη γηα 

10.1.9 

Ώξ. 

αηγνπξνβάησλ 

γηα 10.1.9 

Ώξ. 

αηγνπξνβάησλ 

απφ ζηνηρεία 

επηζθφπεζεο 

% αξ. δψσλ 

πνπ 

επηδνηνχληαη 

γηα 10.1.9 

2016 47 81 58,0% 3313 5276 62,8% 
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2017 47 82 57,3% 3382 5341 63,3% 

CYS = Κππξηαθά αηγνπξφβαηα 

 

Ώληίζεηα, ε επίδξαζε ηνπ Καζεζηψηνο 10.1.9. ζηα βννεηδή παξαδνζηαθήο θπιήο, θαίλεηαη λα είλαη 

ζεκαληηθή, θαζψο θαηαγξάθεηαη αχμεζε ηφζν ησλ βννεηδψλ πνπ εθηξέθνληαη, φζν θαη ησλ 

θηελνηξφθσλ. Σν παξαθάησ γξάθεκα δείρλεη ηελ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ θαη ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ απφ ην 2008 κέρξη ην 2016 αλά δηεηία φπνπ θαη ζπιιέγνληαη ηα ζηνηρεία.  

  

Αηαθαίλεηαη φηη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Καζεζηψηνο 10.1.9. θαη κεηά έρεη απμεζεί ν αξηζκφο ησλ δψσλ 

θαηά 638 ή 85,5% θαη ν αξηζκφο ησλ θηελνηξφθσλ θαηά 34 ή 63%. Δ αχμεζε απηή αλακθίβνια 

εθθξάδεηαη ζαλ δείθηεο επηηπρίαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Καζεζηψηνο ζηα βννεηδή. 

Έτοσ

Αρ. 

εκμεταλλεφςευων 

CYB για 10.1.9

Αρ. 

εκμεταλλεφςευων 

CYB από ςτοιχεία 

Κλάδου Ζωικθσ 

Παραγωγθσ

% εκμεταλλεφςεων 

που αιτοφνται για 

10.1.9.

Αρ. βοειδών για 

10.1.9

Αρ. βοειδών από 

ςτοιχεία Κλάδου 

Ζωικθσ παραγωγθσ

% αρ. ζώων που 

επιδοτοφνται για 

10.1.9.

2016 65 88 73.9% 1184 1384 85.5%

Σφγκριςη ζώων (βοειδή) που επιδοτοφνται, με το ςυνολικό αριιμό, βάςη τα ςτοιχεία του Κλάδου Ζωικθσ Παραγωγθσ

 

 

Δ ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 4Ώ είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθή θαη ζεκαληηθή φπσο 

απνηηκάηαη απφ ηελ άκεζε ζπκβνιή ζηελ ζεηηθή κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε FBI , ηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ απεηινχκελσλ βννεηδψλ, ην πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ πεξηνρψλ ηνπ Αηθηχνπ Φχζε 

2000 πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Μέηξνπ 13 (ην 85% ηεο έθηαζεο ηνπ Αηθηχνπ) θαη ην 

ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ησλ επηδνηνχκελσλ εθηάζεσλ ζηα Μ.10, Μ.11 θαη Μ.13 πνπ βξίζθνληαη ζε 

πεξηνρέο ΤΦΏ .  

Γηα ηελ δαζηθή γε ην Μέηξν 8.5  «Βπελδχζεηο νη νπνίεο βειηηψλνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ 

πεξηβαιινληηθή αμία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ» θαη ηδηαίηεξα ην θαζεζηψο 8.5.2 «Βπελδχζεηο νη 

νπνίεο βειηηψλνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ πεξηβαιινληηθή αμία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ» δελ 

παξνπζηάδεη εθξνέο 

Αελ κπφξεζε λα εθηηκεζεί ε ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ12 « Βληζρχζεηο ζην πιαίζην ηνπ Natura 2000 θαη ηεο 

νδεγίαο πιαηζίνπ γηα ηα χδαηα» ιφγσ ηεο κε θαηαβνιήο πιεξσκψλ (δελ απνηππψλεηαη ζηα 

ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα ηνπ ΚΟΏΠ) ζπλνιηθά ζην Μέηξν έρνπλ εληαρζεί 169 δηθαηνχρνη θαη ε 

ζπλνιηθή έθηαζε είλαη 1.278Δα ησλ εθηάζεσλ ηεο ΥΓΒ ησλ πεξηνρψλ Natura 2000. Σα κέηξα 10, 11 

θαη 13 εληζρχνπλ εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη θαη εληφο νξίσλ πεξηνρψλ Natura2000. πλνιηθά ζηα Μ.10 

θαη Μ.13, 12.8% θαη 12.7% αληίζηνηρα ησλ εληζρπζέλησλ εθηάζεσλ είλαη εληφο νξίσλ Natura2000, ελψ 

ζην Μ.11 ην πνζνζηφ αλεβαίλεη ζηα 15.2%.    
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 Μ.10 Μ.11 Μ.13 

 ζηξέκκαηα 

πλνιηθά εληζρπζείζεο εθηάζεηο εληφο Natura2000 17,544.3 3,865.6 114,120.3 

πλνιηθά εληζρπζείζεο εθηάζεηο   136,780.6 25,442.3 900,932.0 

Πννζηφ εληζρπζέλησλ εθηάζεσλ εληφο Natura 2000 12.8% 15.2% 12.7% 

 

Δ ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο απνηππψλεηαη θαη ζηελ παξαηεξνχκελε βαζκηαία 

εθηαηηθνπνίεζε ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο  φπσο απνηππψλεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ΥΓΒ 

πνπ αζθείηαη ρακειήο έληαζεο γεσξγίαο
20

 απφ 23% ην 2012 ζε 44,1% ην 2016.   

 

 

2. Γείθηεο Πηελψλ Γεσξγηθψλ Πεξηνρψλ (Farmland Bird Index – FBI) 

Μεζνδνινγία 

Ο πηελνινγηθφο ζχλδεζκνο Κχπξνπ (BirdLife Cyprus) εθπνλεί ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ησλ 

πνπιηψλ θαη ππνινγηζκνχ ηνπ Αείθηε Πνπιηψλ Γεσξγηθψλ Πεξηνρψλ (Farmland Bird Indicator) θαη ηνπ 

Αείθηε Κνηλψλ Πνπιηψλ γηα κία ζεηξά εηψλ ζηελ Κχπξν κε ην 2017 λα είλαη ην ηειεπηαίν 

νινθιεξσκέλν θαη δηαζέζηκν έηνο. Γηα ην 2017, ε θαηαγξαθή ησλ πνπιηψλ γεσξγηθψλ πεξηνρψλ έγηλε 

ζε 113 ηππηθά ηεηξάγσλα απφ ηα 155 πνπ έρεη θαηά θαηξνχο ρξεζηκνπνηήζεη ν πηελνινγηθφο 

ζχλδεζκνο γηα ηηο θαηαγξαθέο πνπιηψλ. Δ κεζνδνινγία δεηγκαηνιεςίαο, θαηαγξαθήο θαη 

ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε FBI παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηελ «Έθζεζε Οινθιήξσζεο γηα ην 

πξφγξακκα εθπφλεζεο ηνπ Αείθηε Πνπιηψλ Γεσξγηθψλ Πεξηνρψλ (Farmland Bird Indicator) θαη ηνπ 

Αείθηε Κνηλψλ Πνπιηψλ γηα ην έηνο 2017» ηνπ Πηελνινγηθνχ πλδέζκνπ Κχπξνπ ε νπνία έρεη 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΏΏ
i
. πσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 1, ν δείθηεο FBI έρεη αλνδηθή ηάζε 

παξά ηηο κεηαβνιέο πνπ νθείινληαη θπξίσο ζε θιηκαηνινγηθά ζέκαηα (π.ρ. ζνβαξή αλνκβξία ην 2007-

2008, πνιπνκβξία ην 2011-2012, θ.ιπ). Ο δείθηεο FBI είλαη ζεκαληηθφο δείθηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  

πλεπψο, ην εξψηεκα είλαη εάλ ηα κέηξα ηνπ ΠΏΏ έρνπλ επεξεάζεη ηε δηακφξθσζε ηνπ δείθηε θαη κε 

πην ηξφπν. Ώπφ φια ηα κέηξα ηνπ ΠΏΏ, ηα 10 θαη 11 έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε ηνπ δείθηε 

θαζψο θαη ην 12  πνπ φκσο δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί (ράξηεο 1 θαη 2). Σν κέηξν 13 είλαη επίζεο 

πεξηβαιινληηθφ κέηξν φκσο, αθνξά έλα πνιχ κεγάιν αξηζκφ δηθαηνχρσλ πνπ θαιχπηνπλ ζρεδφλ φιε 

ηε γεσξγηθά θαιιηεξγνχκελε έθηαζε ηεο Κχπξνπ (ράξηεο 3). Ο FBI ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε 

φιεο ηηο πεξηνρέο δεηγκαηνιεςίαο θαη φια ηα είδε πηελψλ θαη ζπλεπψο δελ πξνζθέξεηαη γηα ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε θαη θπξίσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ «θαζαξψλ επηπηψζεσλ – net effects» ηνπ ΠΏΏ κε ηε 

ρξήζε «καξηχξσλ - counterfactuals».   

ηε παξνχζα αμηνιφγεζε ζα επηιέμνπκε κηα κεζνδνινγία εθηίκεζεο ησλ θαζαξψλ επηπηψζεσλ κε 

ρξήζε κάξηπξα (counter factual)  θαη επηπιένλ αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ difference-in-differences DiD 

(δηαθνξάο ησλ δηαθνξψλ).  

Δ ζηαηηζηηθή κνλάδα είλαη ην ηεηξάγσλν δεηγκαηνιεςίαο απφ ηα 113 ηεηξάγσλα ηεο θαηαγξαθήο ηνπ 

2017 πνπ φκσο δελ έρνπλ φια παξαηεξήζεηο θαη θαηαγξαθέο γηα φια ηα είδε. Δ κεηαβιεηή εθηίκεζεο 

είλαη ν αξηζκφο εκθάληζεο ελφο είδνπο πηελνχ ζην ηεηξάγσλν ηεο δεηγκαηνιεςίαο. ε πεξηπηψζεηο 

πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο παξαηήξεζεο αλά δεηγκαηνιεπηηθφ ηεηξάγσλν θξαηάκε ηελ παξαηήξεζε κε ηε 
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 Αείθηεο πιαηζίνπ 33 έληαζε θαιιηέξγεηαο  
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κεγαιχηεξε ηηκή κέζα ζηελ ίδηα ρξνληά. Ο ρεηξηζκφο (ή κεηαρείξηζε - treatment) είλαη εάλ ζην 

δεηγκαηνιεπηηθφ ηεηξάγσλν ππάξρεη ή φρη έθηαζε πνπ επηδνηείηαη απφ ηα Μ.10 ή/θαη Μ.11. 

Παξνπζηάδνπκε ελδεηθηηθά ηελ αλάιπζε γηα 5 είδε πηελψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα Columba palumbus 

(++), Carduelis carduelis (+), Falco tinnunculus (+), Hirundo rustica (=) θαη Parus major (++). 

Βπηιέμακε απηά ηα είδε πηελψλ δηφηη ν πηελνινγηθφο ζχλδεζκνο έρεη ππνινγίζεη φηη κε βάζε ηηο 

θαηαγξαθέο ν πιεζπζκφο ηνπο έρεη παξακείλεη ζηαζεξφο (=), έρεη απμεζεί κέρξη 5% (+) ή έρεη απμεζεί 

πεξηζζφηεξν απφ 5% (++). Βπηιέγνπκε ζαλ ηειηθφ έηνο ην 2017 γηαηί είλαη ην ηειεπηαίν πνπ έρνπκε 

δηαζέζηκα δεδνκέλα. Βπηιέγνπκε ζαλ έηνο βάζεο ην 2013 έηνο πνπ ζεσξεηηθά νινθιεξψζεθε ην 

πξνεγνχκελν πξφγξακκα. θεθηήθακε λα νκαινπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα ππνινγίδνληαο κέζν φξν 

δχν ή ηξηψλ εηψλ αληί λα έρνπκε θαηαγξαθέο κφλν ελφο έηνπο. κσο, γηα ην 2016 δελ ππάξρνπλ 

αξθεηά δεδνκέλα ελψ γηα ην 2015 είλαη πεξηνξηζκέλα φζν αθνξά ηφζν ηηο ζέζεηο φζν θαη ηα 

θαηαγξαθφκελα είδε. Έηζη ζα κεησλφηαλ αξθεηά ην ήδε κηθξφ δείγκα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην έηνο 

2014 πνπ ζα κπνξνχζε λα νκαινπνηήζεη ηηο θαηαγξαθέο ηνπ 2013 παξά ην φηη είλαη αξρή ηνπ λένπ 

ΠΏΏ. κσο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην αλσηέξσ γξάθεκα ν FBI ην 2017 δελ είλαη απφ ηνπο 

πςειφηεξνπο ηεο πεξηφδνπ 2014-2017 ελψ ν FBI ηνπ 2013 είλαη αξθεηά πςειφο θαη ζπλεπψο 

θνπζθψλεη (inflates) ηηο εθηηκήζεηο ηνπ έηνπο βάζεο.  

Καηαζθεπή ηνπ control group ( Καηαζθεπή ησλ καξηχξσλ). Σα ηεηξάγσλα κάξηπξεο είλαη ηεηξάγσλα 

ζηα νπνία δελ ππάξρεη έθηαζε πνπ λα επηδνηείηαη απφ ηα Μ.10 θαη Μ.11. Δ ρσξηθά εληνπηζκέλε 

έθηαζε πνπ επηδνηείηαη βξίζθεηαη απφ ηα αληίζηνηρα αξρεία ηνπ ΚΟΏΠ. Βπηζεκαίλεηαη φηη γηα λα 

ππνινγηζζεί  εάλ έλα ηεηξάγσλν πεξηέρεη έθηαζε πνπ επηδνηείηαη απφ ηα Μ.10 ή/θαη Μ.11 αξθεί αθφκα 

θαη έλα κηθξφ κέξνο ηεο έθηαζεο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα Μ.10 ή 

Μ.11 γηα λα ζπλππνινγίδεηαη ζην ηεηξάγσλν δεηγκαηνιεςίαο ηνπ πηελνινγηθνχ. Ο ράξηεο 4 δείρλεη ηε 

γεσγξαθηθή εμάπισζε ησλ Μ.10 θαη Μ.11 ζε ζρέζε κε ηα δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα θαη έλα close 

up δχν δεηγκαηνιεπηηθψλ ηεηξαγψλσλ ρεηξηζκνχ. Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ην ArcMap θαη ην εξγαιείν 

Spatial Join.  

Καηαζθεπή ζπζρεηηζκέλσλ δεπγψλ (matched pairs). Γηα λα ζεσξεζεί  έλα δεχγνο δεηγκαηνιεπηηθψλ 

ηεηξαγψλσλ ζην νπνίν ππάξρεη επηιέμηκε θαη εληζρπφκελε έθηαζε απφ ηα Μ.10 ή/θαη Μ.11 ελψ ην 

άιιν δελ πεξηιακβάλεη δηθαηνχρεο εθηάζεηο θαη απνηειεί ην control group (δελ ππάξρεη εληζρπφκελε 

έθηαζε απφ ην  Μ.10 ή/θαη Μ.11) σο ζπζρεηηζκέλα απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ αληίζηνηρα 

ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηηο εμήο παξακέηξνπο: 

1. Έθηαζε επηιέμηκε γηα ην Μ.13  ην 2017 κέζα ζην δεηγκαηνιεπηηθφ ηεηξάγσλν (ζηνηρεία ΚΟΏΠ). Ο 

ππνινγηζκφο έγηλε κε ην ArcMap θαη ην εξγαιείν Spatial Join 

2. Αηάκεζνο πςνκέηξσλ ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ηεηξαγψλνπ απφ Data Elevation Model ηεο Κχπξνπ
ii
. 

Δ δηάκεζνο ησλ πςνκέηξσλ ππνινγίζηεθε ζην ArcMap κε ην εξγαιείν Zonal Statistics as Table. 

3. Οη δηαθνξεηηθέο γεσξγηθέο, ρνξηνιηβαδηθέο θαη δαζηθέο εθηάζεηο φπσο αλαθέξνληαη ζην CORINE 

ηνπ 2018. Οη εθηάζεηο ππνινγίζηεθαλ ζην ArcMap κε ην εξγαιείν Tabulate Area. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ πξνζηέζεθαλ νη θσδηθνί CORINE 211, 212, 

213, 221, 222 θαη 223, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ρνξηνιηβαδηθψλ νη θσδηθνί 231, 242, 243 θαη 244 

ελψ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δαζηθψλ νη θσδηθνί 311, 312, 313 θαη 321.    

Με άιια ιφγηα, γηα λα ζεσξεζνχλ δχν δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα (δηθαηνχρνπ  –  κάξηπξα) 

ζπζρεηηζκέλα ζα πξέπεη λα έρνπλ παξαπιήζηεο ηηκέο ζε φιεο απηέο ηηο κεηαβιεηέο ειέγρνπ (control). 

Αειαδή θάζε δεχγνο ρεηξηζκνχ-κάξηπξα έρεη παξαπιήζηα (αλ φρη ίζε) επηιέμηκε έθηαζε θάησ απφ ην 

Μ.13, θαη έηζη, εκκέζσο, ειέγρνπκε θαη ηελ επίπησζε απηήο ηεο κεηαβιεηήο. Δ κεηαβιεηή απηή εάλ 
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ήηαλ κεηαβιεηή δηαρσξηζκνχ ρεηξηζκνχ-κάξηπξα επηπιένλ ησλ Μ.10 θαη Μ.11 ζα κείσλε δξακαηηθά ηα 

δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κάξηπξεο. Γηα παξάδεηγκα, 

γηα ην είδνο Columba palumbus πνπ είλαη απφ ηα είδε κε ηηο πνιππιεζέζηεξεο θαηαγξαθέο, απφ ηα 89 

δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα ζηα νπνία ην είδνο απηφ θαηαγξάθεηαη ην 2017, κφλν 14 δελ πεξηείραλ 

εθηάζεηο επηιέμηκεο απφ ην Μ.13 γηα λα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κάξηπξεο.  

ηαηηζηηθέο εθηηκήζεηο 

Σα ζπζρεηηζκέλα δεχγε θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηνλ αιγφξηζκν matching pairs (psmatch) ή ηνλ 

αιγφξηζκν nearest neighbourhood (nnmatch) ζηελ Stata θαη ν έιεγρνο εάλ ν κέζνο φξνο ηεο δηαθνξάο 

αλάκεζα ζηα ζπζρεηηζκέλα δεχγε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο έγηλε κε ηνλ αιγφξηζκν treatment effects 

(teffects) ηεο Stata. Σν ίδην έγηλε θαη γηα ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε 2017 θαη 2013 γηα λα ππνινγηζζεί ε 

δηαθνξά ησλ δηαθνξψλ (difference in differences). Σα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά φισλ ησλ εηδψλ ην 2017 

θαζψο θαη νη δηαθνξέο ηνπο κεηαμχ 2013-2017 θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 1. Ο πίλαθαο 1, κε 

παξάδεηγκα ην είδνο Columba palumbus, δηαβάδεηαη σο εμήο. ηα 34 δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα πνπ 

δελ είραλ θαζφινπ αγξνηεκάρηα πνπ επηδνηνχληαη απφ ην Μ.10 ή/θαη ην Μ.11 δειαδή κάξηπξεο, ν 

κέζνο φξνο ησλ πηελψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ αλά δεηγκαηνιεπηηθφ ηεηξάγσλν ήηαλ 3.324 ην 2017 κε 

ηππηθή απφθιηζε 2.383 ειάρηζηε παξαηήξεζε ζε ηεηξάγσλν ην 1 άηνκν θαη κέγηζηε ηα 9.  Ώληίζηνηρα 

ζηα 55 δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα ησλ ρεηξηζκψλ ν κέζνο φξνο ήηαλ ζρεδφλ 5 πηελά (4.709) κε 

ηππηθή απφθιηζε 3.909, ειάρηζηε παξαηήξεζε ζηα δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα ην 1 πηελφ θαη κέγηζηε 

ηα 18. πλεπψο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ αλάκεζα ζε δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα ρεηξηζκνχ θαη 

καξηχξσλ είλαη 4.709-3.324=1.385 πηελά. Βδψ ζα απαληεζνχλ δχν εξσηήκαηα. Βάλ ιάβνπκε ππφςε 

ηα αληηζηνηρηζκέλα δεχγε ρεηξηζκνχ-καξηχξσλ παξακέλεη απηή ε δηαθνξά; Βίλαη απηή ε δηαθνξά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (δηάθνξε ηνπ κεδελφο) ή είλαη ηπραία;  

Βπηπιένλ, γηα θάζε δεηγκαηνιεπηηθφ ηεηξάγσλν ππνινγίδνληαη νη δηαθνξέο ζηε παξαηήξεζε πηελψλ 

κεηαμχ 2017 θαη 2013 (θαηαγξαθή 2017 κείνλ θαηαγξαθή 2013) θαη ζπγθξίλνπκε ηνπο κέζνπο φξνπο 

ησλ δηαθνξψλ. ηνλ πίλαθα 1 θαη γηα ην είδνο Columba palumbus βιέπνπκε φηη ζηα δεηγκαηνιεπηηθά 

ηεηξάγσλα ησλ καξηχξσλ, ν κέζνο φξνο ηεο δηαθνξάο ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ 2017 απφ ηνπ 2013 

ήηαλ 0.286 πηελά. Αειαδή εάλ φια ηα δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα ησλ καξηχξσλ είραλ ηελ ίδηα 

αχμεζε/κείσζε, ηφηε θάζε ηεηξάγσλν κάξηπξα ζα είρε αχμεζε 0.286 πηελά κεηαμχ 2013 θαη 2017. 

Ώληίζηνηρα, ζηα ηεηξάγσλα ρεηξηζκνχ ε αχμεζε ήηαλ 0.469. πλεπψο ε δηαθνξά (ρεηξηζκνχ-κάξηπξα) 

ησλ δηαθνξψλ (2017-2013) είλαη 0.469-0.286=0.183 πηελά αλά δεηγκαηνιεπηηθφ ηεηξάγσλν. Βδψ ζα 

απαληεζνχλ πάιη δχν εξσηήκαηα. Βάλ ιάβνπκε ππφςε ηα αληηζηνηρηζκέλα δεχγε ρεηξηζκνχ-καξηχξσλ 

παξακέλεη απηή ε δηαθνξά; Βίλαη απηή ε δηαθνξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (δηάθνξε ηνπ κεδελφο) ή είλαη 

ηπραία;   

Γηα λα απαληεζνχλ ηα αλσηέξσ εξσηήκαηα ππνινγίζζεθε ην Average Treatment Effect (ATE) (κέζε 

επίπησζε ρεηξηζκνχ ζε φια ηα δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα) θαη ην Average Treatment Effect on the 

Treated (ATET) (κέζε επίπησζε ρεηξηζκνχ ζηα δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα πνπ έρνπλ ππνζηεί 

ρεηξηζκφ). Σα απνηειέζκαηα ησλ εθηηκήζεσλ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 2. Βλλνηνινγηθά, ην ATE είλαη 

ε θαζαξή επίπησζε (net effect) ηνπ ΠΏΏ ζηνλ αξηζκφ ησλ πηελψλ. Αειαδή ην ΏΣΒ εξκελεχεηαη ζαλ ν 

επηπιένλ αξηζκφο ησλ πηελψλ πνπ ζα βξνχκε ζε έλα δεηγκαηνιεπηηθφ ηεηξάγσλν θαη νθείιεηαη ζην 

φηη απηφ ην ηεηξάγσλν έρεη έθηαζε πνπ δηαρεηξίδεηαη κε ην Μ.10 ή/θαη ην Μ.11. Γηα παξάδεηγκα, ελψ ε 

απιή πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ πίλαθα 1 καο έδεημε φηη γηα ην είδνο Columba palumbus ε 

δηαθνξά αλάκεζα ζε δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα ρεηξηζκνχ θαη καξηχξσλ είλαη 1.385 πηελά, εάλ ηα 

ηεηξάγσλα καξηχξσλ θαη ρεηξηζκψλ αληηζηνηρεζνχλ ζε δεχγε νκνίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 
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απνκνλσζνχλ φινη νη άιινη παξάγνληεο εθηφο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΠΏΏ κέζσ Μ.10 θαη Μ.11, ηφηε ε 

δηαθνξά απηή είλαη 1.888 πηελά θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0.026) φπσο θαίλεηαη ζην άλσ κηζφ 

ηνπ πίλαθα 2. Αειαδή, εάλ έλα ηπραίν δεηγκαηνιεπηηθφ ηεηξάγσλν πεξηειάβαλε έθηαζε ζην Μ.10 ή/θαη 

ζην Μ.11 ηφηε έρεη θαηά κέζν φξν 1.888 πηελά ηνπ είδνπο Columbus palumba παξαπάλσ απφ φηη εάλ 

δελ πεξηειάβαλε έθηαζε Μ.10 ή/θαη Μ.11. Σν ΏΣΒΣ δείρλεη ηελ επίπησζε κφλν ζηα δεηγκαηνιεπηηθά 

ηεηξάγσλα πνπ έρνπλ έθηαζε Μ.10 ή/θαη Μ.11 δειαδή ζηα ηεηξάγσλα ρεηξηζκνχ. Γηα ην είδνο 

Columba palumbus ην ΏΣΒΣ είλαη 2.109 θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (p=0.024).  

Με άιια ιφγηα απηφ ζεκαίλεη φηη, εάλ φια ηα δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα ήηαλ ηεηξάγσλα ρεηξηζκνχ, 

θάζε ηεηξάγσλν ζα είρε 2.109 πηελά παξαπάλσ. Οπζηαζηηθά καο δίλεη ηελ εηθφλα ηνπ ηη ζα γηλφηαλ 

εάλ ην ΠΏΏ επεθηεηλφηαλ ζε φια ηα δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα. Ώληίζηνηρα, ε αλάιπζή καο 

ζπκπεξαίλεη γηα ην είδνο Hirundo rustica φηη ηα ηεηξάγσλα ρεηξηζκψλ (ην ΠΏΏ) έρνπλ κηθξφηεξν αξηζκφ 

πηελψλ απφ ηνπο αληηζηνηρηζκέλνπο κάξηπξεο (αξλεηηθή επίπησζε). κσο ην ΠΏΏ έρεη ζεηηθή θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίπησζε ζην θιείζηκν ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζε ηεηξάγσλα ρεηξηζκνχ θαη 

καξηχξσλ. ηνλ πίλαθα 2 θαίλεηαη φηη δηαθνξά ησλ δηαθνξψλ γηα ην Hirundo rustica είλαη 10 πηελά θαη 

νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην 10% (p=0.131). Ώπηφ ην 10 ζεκαίλεη φηη εάλ έλα ηπραίν 

δεηγκαηνιεπηηθφ ηεηξάγσλν πνπ έρεη ππνζηεί ρεηξηζκφ (κέηξα Μ.10 ή/θαη Μ.11 ΠΏΏ) ε δηαθνξά ησλ 

παξαηεξήζεσλ κεηαμχ 2017 θαη 2013 είλαη θαηά 10 πηελά κεγαιχηεξε απφ φηη εάλ απηφ ην ηεηξάγσλν 

δελ είρε κέηξα ηνπ ΠΏΏ. 

πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο κεζνδνινγίαο αμηνιφγεζεο 

πκπεξαζκαηηθά βιέπνπκε: 

1. Σελ ζεηηθή θαζαξή επίδξαζε ηνπ ΠΏΏ ζην είδνο Columba palumbus (πνπ ν πηελνινγηθφο 

ζχλδεζκνο ππνινγίδεη σο είδνο κε ζεκαληηθή ζεηηθή αχμεζε) 

2. Σελ ζεηηθή θαζαξή επίδξαζε ηνπ ΠΏΏ ζηελ αχμεζε (δηαθνξά δηαθνξψλ) ησλ θαηαγξαθψλ ησλ 

εηδψλ Falco tinnuculus θαη Hirundo rustica  

Ώπφ απηά κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ηελ ζπλνιηθή θαζαξή ζεηηθή επίδξαζε ηνπ ΠΏΏ ζηνπο 

πιεζπζκνχο ησλ αγξνηηθψλ πηελψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηελ θαζαξή ζεηηθή επίδξαζε ηνπ ΠΏΏ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ FBI.  

Δ παξαπάλσ αλάιπζε ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί ζε δχν άμνλεο. Πξψηνλ, ν νξηζκφο θαη ζπλεπψο ν 

δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα ρεηξηζκνχ θαη καξηχξσλ είλαη δπαδηθφο. Ώπηφ 

πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη έλα δεηγκαηνιεπηηθφ ηεηξάγσλν πνπ πεξηέρεη κία έθηαζε 1 ζηξέκκαηνο πνπ 

επηδνηείηαη απφ ην Μ.10 έρεη ηελ ίδηα ζεκαζία κε έλα άιιν ηεηξάγσλν πνπ έρεη κηα αληίζηνηρε έθηαζε 

100 ζηξεκκάησλ, είλαη θαη ηα δχν ηεηξάγσλα ρεηξηζκνχ. Ώπηφ ζα κπνξνχζε λα ζεξαπεπζεί εάλ 

πηνζεηνχζακε ππνδείγκαηα ζηα νπνία ε κεηαβιεηή ρεηξηζκνχ (treatment variable) δελ είλαη δπαδηθή 

αιιά νησλεί ζπλερήο. Σα ππνδείγκαηα Receiver Operating Characteristic (ROC) κπνξνχλ λα θάλνπλ 

απηή ηελ έξεπλα θαη κάιηζηα λα ελζσκαηψζνπλ θαη ηηο εθηάζεηο Μ.13 ζαλ κεηαβιεηέο ρεηξηζκνχ θαη 

φρη ζαλ control. Σα ππνδείγκαηα φκσο απηά είλαη εμαηξεηηθά απαηηεηηθά ζε αξηζκφ παξαηεξήζεσλ 

(δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα) πξάγκα πνπ κπνξεί λα ιπζεί ζην κέιινλ. Αεχηεξνλ, ζα κπνξνχζε ε 

αλάιπζε λα ζπκπεξηιάβεη πεξηζζφηεξα είδε, εάλ φρη φια ηνπ FBI θαη έηζη λα δψζεη πιεξέζηεξε εηθφλα 

γηα ηηο ζεηηθέο θαζαξέο επηπηψζεηο ηνπ ΠΏΏ. κσο, ζηα ππφινηπα είδε ν αξηζκφο ησλ έγθπξσλ 

δεηγκαηνιεπηηθψλ κνλάδσλ θαη δηαθνξψλ κεηψλεηαη πάξα πνιχ θαη ηα ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα δελ 

είλαη αζθαιή.  
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3. Αγξνηηθέο Πεξηνρέο Τςειήο Φπζηθήο Αμίαο – ΤΦΑ (High Nature Value Farmlands – HNVf) 

ηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο 

Οη πεξηνρέο HNV έρνπλ ππνινγηζζεί ζηελ Κχπξν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηέινπο ηεο πξνεγνχκελεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ (δεδνκέλα ηνπ LPIS 2013) κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο EU LIFE + Biodiversity 

Project. Ο ππνινγηζκφο απηφο δηαθέξεη απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ JRC θαη είλαη, θαηά ηε γλψκε καο, 

πιεξέζηεξνο θαη αθξηβέζηεξνο. Έρεη πηνζεηεζεί έλαο κάιινλ δηεπξπκέλνο νξηζκφο θαη νη πεξηνρέο 

ΤΦΏ ρσξίδνληαη ζε ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη ζηνπο ζπλδπαζκνχο ηνπο σο εμήο: 

 HNV I είλαη πεξηνρέο (ηεηξάγσλα 1Km x 1Km) φπνπ θπξηαξρεί ε εκη-θπζηθή (semi-natural) θάιπςε 

(νη πεξηνρέο πνπ ζην CORINEέρνπλ θσδηθνχο 311, 312, 313, 321, 322, 323, 324, 331, 332, 333, 

334, 411, 421, 422, 423, 512 θαη 522). Δ «θπξηαξρία» ηεο εκη-θπζηθήο βιάζηεζεο 

πνζνηηθνπνηείηαη απφ ηα εμήο ηξία θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ. Σν άζξνηζκα αγξνηηθήο 

γεο θαη εκη-θπζηθήο γεο λα είλαη 50-100% ηνπ ηεηξαγψλνπ ΚΏΕ ε εκη-θπζηθή γε λα είλαη 

πεξηζζφηεξν απφ 10% ηεο έθηαζεο ηνπ ηεηξαγψλνπ ΚΏΕ ν ιφγνο εκη-θπζηθήο γεο πξνο ηελ 

γεσξγηθψο θαιιηεξγνχκελε λα είλαη κεηαμχ 0.5 θαη 1.5.  

 HNV II είλαη πεξηνρέο θπξηαξρίαο ηεο εθηαηηθήο θαιιηέξγεηαο.  Πεξηνρέο εθηαηηθήο θαιιηέξγεηεο 

ραξαθηεξίζηεθαλ απφ θαηάηαμε 100 δηαθνξεηηθψλ θαιιηεξγεηψλ ζε εληαηηθέο θαη εθηαηηθέο κε 

βάζε ηηο εηζξνέο ηνπο. Ώπφ απηέο εμαηξέζεθαλ φιεο νη πεξηνρέο πςειήο ληηξνξχπαλζεο θαη ππεξ-

άληιεζεο λεξνχ γηα γεσξγηθή ρξήζε.  Δ «θπξηαξρία» ηεο εθηαηηθήο θαιιηέξγεηαο πνζνηηθνπνηείηαη 

απφ ηνλ εμήο θξηηεξηαθφ ζπιινγηζκφ. (Ο ιφγνο εθηαηηθήο έθηαζε πξνο ην ζχλνιν ηεο γεσξγηθήο 

γεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 0.75) Ή (Ο ιφγνο απηφο λα είλαη κεηαμχ 0.5 θαη 0.75 ΚΏΕ (ε 

πνηθηιφηεηα – diversity ηεο εκη-θπζηθήο έθηαζεο λα είλαη ≥ 2 Ή ε πνηθηιφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ λα 

είλαη >4 Ή λα ππάξρνπλ πδάηηλα ζψκαηα ζε βαζκφ ≥1)) 

 HNV III είλαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε αγξνηηθή γε πεξηβάιιεηαη απφ πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ 

Natura2000 (SCI ή SPA) θαη πεξηνρέο ζεκαληηθέο γηα ηα πηελά – Important Bird Areas (IBA).   

Ο ράξηεο 5 δείρλεη ηελ θαηαλνκή ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζηελ Κχπξν. Γηα ηελ θαηάηαμε ηεο έθηαζε ζε 

ηχπνπο ΤΦΏ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηεηξάγσλα εκβαδνχ 1Km
2
. Έηζη κε ηνλ ραιαξφ νξηζκφ, ηδηαίηεξα ηνπ 

Σχπνπ ΕΕ, 3,189 ηεηξάγσλα (318,900 εθηάξηα) ραξαθηεξίζηεθαλ πεξηνρέο ΤΦΏ. Ώπηέο απνηεινχλ ην Οη 

ΤΦΏ απνηεινχλ ην 34.5%  ηεο έθηαζεο ηεο Κχπξνπ θαη θπζηθά έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ΥΓΒ.  

ηφρεπζε ηνπ ΠΏΏ σο πξνο ηηο πεξηνρέο ΤΦΏ 

Σα δεδνκέλα δελ καο επηηξέπνπλ λα εθαξκφζνπκε κεζνδνινγία γηα ηελ εμεχξεζε ησλ επηπηψζεσλ 

ηνπ ΠΏΏ ζηηο πεξηνρέο ΤΦΏ. Αειαδή δελ κπνξνχκε λα ηζρπξηζζνχκε φηη ε ελίζρπζε κέζα απφ ην 

ΠΏΏ επέδξαζε ζηηο πεξηνρέο ΤΦΏ αθνχ, νη πεξηνρέο έρνπλ θαζνξηζζεί κε δεδνκέλα πξηλ ηελ έλαξμε 

ηνπ ΠΏΏ θαη αλαθέξνληαη ζε εθηάζεηο ηξηπιάζηεο ηεο ΥΓΒ. κσο κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε θαηά πφζν 

ηα κέηξα ηνπ ΠΏΏ ζηνρεχνπλ ζηηο πεξηνρέο εληφο ΤΦΏ κε ζθνπφ λα εληζρχζνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο ή 

ζηνρεχνπλ εθηφο ησλ πεξηνρψλ ΤΦΏ κε ζθνπφ λα απμήζνπλ ην ζχλνιν απηψλ ησλ πεξηνρψλ.  

Ώπφ ηα ππνκέηξα ηνπ Μ.10 πνπ ζηνρεχνπλ άκεζα ζηε δηαηήξεζε ηνπ ηνπίνπ θαη ζηηο πεξηνρέο ΤΦΏ 

είλαη ηα: 

 10.1.1Α Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ 
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 10.1.6 Πξνζηαζία Φπζηθήο ΐιάζηεζεο θαη Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Σνπίνπ, γηα ζθνπνχο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη κείσζεο ηεο δηάβξσζεο 

 10.1.7 πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ εληφο αγξνηεκαρηψλ 

 10.1.8 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο 

πνηθηιίεο ακπέινπ (ηελ πξνθήξπμε ηνπ 2015 ν θσδηθφο ηνπ Καζεζηψηνο ήηαλ 10.1.4) 

 10.1.11Ώ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – ηηεξά 

 10.1.11ΐ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – Αελδξψδεηο 

Καιιηέξγεηεο 

 10.1.11Γ Αηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο ζε θπζηθνχο βνζθφηνπνπο εληφο ησλ πεξηνρψλ Τςειήο 

Φπζηθήο Ώμίαο 

Σα κέηξα 10.1.6, 10.1.7 10.1.11Ώ, ΐ θαη Γ δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί ελψ πιεξσκέο κέρξη θαη ην 2017 

παξνπζηάδνπλ κφλν ηα ππν-κέηξα 10.1.1Α θαη 10.1.8.  

Ο πίλαθαο 3 δείρλεη φηη πεξίπνπ 90% ησλ ππνζηεξηδφκελσλ εθηάζεσλ βξίζθεηαη εληφο πεξηνρψλ ΤΦΏ 

πξάγκα πνπ δειψλεη ην ζθνπφ ηνπ ΠΏΏ λα ζηνρεχζεη απηέο ηηο πεξηνρέο. Βληζρχζεηο εληνπίδνληαη θαη 

ζε πεξηνρέο ΤΦΏ Σχπνπ ΕΕΕ δειαδή πεξηνρέο πνπ πεξηβάιινληαη απφ πεξηνρέο Natura2000 ή απφ 

πεξηνρέο ΕΐΏ. πλνιηθά, νη αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο (Μ.10), ε βηνινγηθή γεσξγία (Μ.11) θαη ε 

ελίζρπζε πεξηνρψλ κε θπζηθά ή άιια κεηνλεθηήκαηα αλ θαη δελ έρνπλ πξσηαξρηθή ζηφρεπζε ηεο 

πεξηνρέο ΤΦΏ, βξίζθνληαη, ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο εληφο πεξηνρψλ ΤΦΏ.   

Σέινο, ν πίλαθαο 5 δείρλεη παξά ην φηη δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί ηα αληίζηνηρα θαζεζηψηα γηα 

εληζρχζεηο εληφο πεξηνρψλ Natura2000, πνιιέο απφ ηηο εληζρπφκελεο εθηάζεηο βξίζθνληαη ζε ηέηνηεο 

πεξηνρέο. ρεδφλ ην 13% ησλ πεξηνρψλ ησλ Μέηξσλ 10 θαη 13 βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο Natura 2000, 

ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ην Μ.11 είλαη 15.2%. Ώπφ ηηο πεξηνρέο Natura2000 ηηο κεγαιχηεξεο ζε 

απφιπηεο ηηκέο εληζρπφκελεο εθηάζεηο έρνπλ ε Κνηιάδα Βδνχζαο (ζρεδφλ 15,000 ζηξέκκαηα θαη απφ 

ηα ηξία κέηξα) θαη ε Γψλε Βηδηθήο Πξνζηαζίαο Υα-Πνηάκη (ζρεδφλ 12,000 ζηξέκκαηα θαη απφ ηα ηξία 

κέηξα).  

πκπεξάζκαηα 

Οη πεξηνρέο ΤΦΏ θαζνξίζηεθαλ κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ΠΏΏ θαη θαηαιακβάλνπλ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο 

ΥΓΒ. Με δεδνκέλν φηη ε κεηαβνιή ησλ πεξηνρψλ απηψλ γίλεηαη κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο, δελ έρεη 

λφεκα λα εμεηαζηεί ε επίπησζε ηνπ ΠΏΏ ζηηο πεξηνρέο ΤΦΏ. Βμεηάζηεθε φκσο ε ζηφρεπζε ηνπ ΠΏΏ 

ζηηο πεξηνρέο ΤΦΏ, κέζα απφ ηα Μέηξα 10, 11 θαη 13 ησλ νπνίσλ ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ησλ 

εληζρπνκέλσλ εθηάζεσλ βξίζθνληαη εληφο θάπνηνπ ηχπνπ πεξηνρήο ΤΦΏ.  

Αηαγξάκκαηα, πίλαθεο θαη ράξηεο 
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Αηάγξακκα 1: Δ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ FBI θαη ε γξακκηθή ηνπ ηάζε. 

 

Πίλαθαο 1: πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ηεηξαγψλσλ αλά ρεηξηζκφ θαη ζπλνιηθά. 

 Ώξηζκφο 
δεηγκαηνιε-
πηηθψλ 
ηεηξαγψλσλ 

Μέζνο φξνο 
παξαηεξήζεσλ 
ηνπ είδνπο 

Σππηθή 
απφθιηζε 
παξαηεξήζεσλ 
ηνπ είδνπο 

Βιάρηζηε 
παξαηήξεζε 
ηνπ είδνπο 

Μέγηζηε 
παξαηήξεζε 
ηνπ είδνπο 

Γεηγκαηνιεπηηθά 
ηεηξάγσλα καξηχξσλ 

     

Carduelis carduelis, 2013 18 3.889 4.898 1 22 

Carduelis carduelis, 2017 24 4.333 6.091 1 28 

Columba palumbus, 2013 26 2.269 2.794 1 15 

Columba palumbus, 2017 34 3.324 2.383 1 9 

Falco tinnunculus, 2013 14 2.214 1.251 1 5 

Falco tinnunculus, 2017 13 1.462 0.660 1 3 

Hirundo rustica, 2013 20 8.050 9.389 1 40 

Hirundo rustica, 2017 24 10.625 11.045 1 39 

Parus major, 2013 28 3.000 1.678 1 7 

Parus major, 2017 35 4.286 4.656 1 24 

Αηαθνξέο 
δεηγκαηνιεπηηθψλ 
ηεηξαγψλσλ καξηχξσλ 

     

Carduelis carduelis, 2017-
2013 

12 1.833 11.167 -21 27 

Columba palumbus, 2017-
2013 

21 0.286 3.703 -14 5 

Falco tinnunculus, 2017-
2013 

10 -0.900 1.449 -3 2 

Hirundo rustica, 2017-2013 14 3.786 12.103 -27 21 

Parus major, 2017-2013 22 1.864 5.600 -4 20 

Γεηγκαηνιεπηηθά 
ηεηξάγσλα ρεηξηζκνχ 

     

Carduelis carduelis, 2013 41 3.805 3.736 1 18 

Carduelis carduelis, 2017 57 4.789 6.600 1 47 
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Columba palumbus, 2013 41 3.439 2.656 1 12 

Columba palumbus, 2017 55 4.709 3.909 1 18 

Falco tinnunculus, 2013 46 1.717 1.109 1 7 

Falco tinnunculus, 2017 46 1.457 0.959 1 6 

Hirundo rustica, 2013 50 10.440 16.651 1 94 

Hirundo rustica, 2017 58 9.190 11.040 1 50 

Parus major, 2013 50 4.100 2.894 1 11 

Parus major, 2017 61 4.689 4.268 1 24 

Αηαθνξέο 
δεηγκαηνιεπηηθψλ 
ηεηξαγψλσλ ρεηξηζκνχ 

     

Carduelis carduelis, 2017-
2013 

35 1.400 8.971 -16 44 

Columba palumbus, 2017-
2013 

32 0.469 4.000 -7 10 

Falco tinnunculus, 2017-
2013 

28 -0.214 1.197 -3 3 

Hirundo rustica, 2017-2013 36 -1.750 22.160 -84 45 

Parus major, 2017-2013 40 1.225 4.288 -7 17 

Όια ηα δεηγκαηνιεπηηθά 
ηεηξάγσλα  

     

Carduelis carduelis, 2013 59 3.831 4.082 1 22 

Carduelis carduelis, 2017 81 4.654 6.419 1 47 

Columba palumbus, 2013 67 2.985 2.750 1 15 

Columba palumbus, 2017 89 4.180 3.459 1 18 

Falco tinnunculus, 2013 60 1.833 1.152 1 7 

Falco tinnunculus, 2017 59 1.458 0.897 1 6 

Hirundo rustica, 2013 70 9.757 14.912 1 94 

Hirundo rustica, 2017 82 9.610 10.992 1 50 

Parus major, 2013 78 3.705 2.569 1 11 

Parus major, 2017 96 4.542 4.394 1 24 

Αηαθνξέο φισλ ησλ 
δεηγκαηνιεπηηθψλ 
ηεηξαγψλσλ 

     

Carduelis carduelis, 2017-
2013 

47 1.511 9.452 -21 44 

Columba palumbus, 2017-
2013 

53 0.396 3.850 -14 10 

Falco tinnunculus, 2017-
2013 

38 -0.395 1.285 -3 3 

Hirundo rustica, 2017-2013 50 -0.200 19.898 -84 45 

Parus major, 2017-2013 62 1.452 4.759 -7 20 

 

Πίλαθαο 2: Βθηηκήζεηο ΏΣΒ θαη ΏΣΒΣ ησλ θαζαξψλ επηπηψζεσλ ηνπ ΠΏΏ ζηνλ αξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ 

εηδψλ πηελψλ.  

ATE        

 Coef. 
Std. 
Error z P>z 

 [95% Conf. 
Interval]  

Carduelis carduelis, 2017 -2.468 3.133 -0.790 0.431 -8.609 3.673  



Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 2ε Βλδηάκεζε Ώμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 2014-2020 

1
ν
 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ (Γ – Σειηθή Έθζεζε Δλδηάκεζεο Αμηνιφγεζεο) 

 

ΛΚΝ ΏΝΏΛΤΕ ΒΠΒ – Ώ.Μ. ΦΕΛΏΓΡΟΣΕΚΔ ΤΜΐΟΤΛΒΤΣΕΚΔ ΛΣΑ  149 

Columba palumbus, 2017 1.888 0.849 2.220 0.026 0.224 3.552 ** 

Falco tinnunculus, 2017 0.169 0.244 0.690 0.487 -0.309 0.648  

Hirundo rustica, 2017 -3.220 1.620 -1.990 0.047 -6.394 -0.045 ** 

Parus major, 2017 0.563 0.297 1.900 0.058 -0.019 1.144  

        

Carduelis carduelis, 2017-2013 -2.468 3.133 -0.790 0.431 -8.609 3.673  

Columba palumbus, 2017-2013 -0.660 0.924 -0.710 0.475 -2.472 1.151  

Falco tinnunculus, 2017-2013 1.316 0.566 2.320 0.020 0.206 2.425 ** 

Hirundo rustica, 2017-2013 10.000 6.614 -1.510 0.131 -22.964 2.964 * 

Parus major, 2017-2013 1.581 1.908 -0.830 0.407 -5.321 2.159  

        

ATET        

 Coef. 
Std. 
Error z P>z   [95% Conf. Interval] 

Carduelis carduelis, 2017 -2.509 3.281 -0.760 0.444 -8.939 3.922  

Columba palumbus, 2017 2.109 0.936 2.250 0.024 0.274 3.944 ** 

Falco tinnunculus, 2017 0.196 0.201 0.970 0.330 -0.198 0.589  

Hirundo rustica, 2017 -4.172 1.503 -2.780 0.005 -7.118 -1.227 ** 

Parus major, 2017 0.689 2.336 0.290 0.768 -3.889 5.266  

        

Carduelis carduelis, 2017-2013 3.400 3.590 -0.950 0.344 -10.437 3.637  

Columba palumbus, 2017-2013 0.250 1.110 -0.230 0.822 -2.426 1.926  

Falco tinnunculus, 2017-2013 1.464 0.489 3.000 0.003 0.507 2.422 ** 

Hirundo rustica, 2017-2013 7.278 6.822 -1.070 0.286 -20.648 6.093  

Parus major, 2017-2013 2.375 2.281 -1.040 0.298 -6.846 2.096  

**= ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 5%, *=ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζην 10%. 

 

Πίλαθαο 3: Βληζρπφκελεο απφ ην ΠΏΏ εθηάζεηο θαηά κέηξν θαη ηχπν πεξηνρήο ΤΦΏ (ζηξέκκαηα). 

Πεξηνρέο ΤΦΏ HNV I HNV II HNV III χλνιν εθηάζεσλ 
πνπ εληζρχνληαη 

(ζηξέκκαηα) 

Μέηξα     

10 12,744.4 78,147.9 40,170.3 136,780.6 

11 3,357.5 21,704.5 5,883.5 25,442.3 

13 140,903.2 746,759.1 197,169.3 900,932.0 

εκείσζε: Οη εληζρπφκελεο εθηάζεηο ησλ Μέηξσλ αλά πεξηνρή ΤΦΏ δελ αζξνίδνπλ δηφηη κία 

εληζρπφκελε έθηαζε κπνξεί λα αλήθεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα ηχπνπο πεξηνρψλ ΤΦΏ θαη έηζη λα 

ππνινγίδεηαη θαη ζηνλ έλα θαη ζηνλ άιιν.  

Πίλαθαο 4: Βληζρχζεηο εθηάζεσλ κε ην Μ.10, Μ.11 θαη Μ.13 πνπ εκπίπηνπλ ζε πεξηνρέο Natura2000.  

  M.10 M.11  M.13 

SITECODE SITENAME ζηξέκκαηα 

CY2000004 DASOS MACHAIRA 0.0 22.6 28.8 

CY2000005 MADARI - PAPOUTSA 47.1 11.1 872.8 

CY2000012 KOILADA KARGOTI 47.2 8.1 460.2 

CY2000014 PERIOCHI ATSA - AGIOS THEODOROS 345.7 270.4 5,677.3 

CY2000015 VOUNOKORFES MADARIS - PAPOUTSAS 493.6 11.1 4,004.4 
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CY3000005 KAVO GKREKO 0.0 0.0 11.2 

CY4000003 KOILADA DIARIZOU 540.9 0.0 2,556.7 

CY4000009 PERIOCHI SKOULLI 153.6 0.0 0.0 

CY4000015 PERIOCHI KRITOU MAROTTOU 8.6 12.4 89.6 

CY4000016 FARANGIA AGIAS AIKATERINIS - AGIAS 

PARASKEVIS 

489.7 564.9 2,894.9 

CY4000021 KOILADA EZOUSAS 3,023.5 456.4 11,525.0 

CY4000022 KREMMOI EZOUSAS 748.8 207.8 3,299.6 

CY2000003 PERIOCHI MITSEROU - AGROKIPIAS 3.8 0.0 1,199.8 

CY2000007 PERIOCHI PLATY 0.0 0.0 0.0 

CY2000009 FOUNTOUKODASI PITSILIAS 17.7 0.0 217.5 

CY3000002 SPA KAVO GKREKO 0.0 0.0 11.2 

CY3000006 THALASSIA PERIOCHI NISIA 0.0 0.0 0.0 

CY4000005 EPISKOPI MOROU NEROU 262.5 46.8 1,466.3 

CY4000011 PERIOCHI AGIATIS 0.0 0.0 0.0 

CY4000013 FAROS KATO PAFOU 0.0 0.0 0.0 

CY4000020 ZONI EIDIKIS PROSTASIAS KOILADA 

DIARIZOU 

1,112.4 118.7 7,797.7 

CY4000023 ZONI EIDIKIS PROSTASIAS CHERSONISOS 

AKAMA 

354.0 55.4 4,363.1 

CY5000004 ETHNIKO DASIKO PARKO TROODOUS 33.8 0.0 201.2 

CY5000005 AKROTIRIO ASPRO - PETRA ROMIOU 0.0 0.0 325.1 

CY5000006 KOILADA LIMNATI 328.8 25.0 851.7 

CY5000010 ZONI EIDIKIS PROSTASIAS CHA - POTAMI 2,864.4 507.3 8,625.2 

CY6000002 ALYKES LARNAKAS 61.6 0.0 0.0 

CY6000007 POTAMOS PANAGIAS STAZOUSAS 49.6 56.7 3,092.8 

CY2000002 ALYKOS POTAMOS - AGIOS SOZOMENOS 15.8 3.2 4,007.6 

CY2000006 DASOS PAFOU 42.5 0.9 264.9 

CY2000008 KOILADA KEDRON - KAMPOS 5.5 0.9 45.0 

CY2000013 PERIOCHI TZIONIA 68.7 38.4 931.7 

CY3000007 FRAGMA ACHNAS 134.0 0.0 0.0 

CY4000002 CHA - POTAMI 70.9 359.6 1,100.5 

CY4000007 XEROS POTAMOS 805.4 100.8 6,245.6 

CY4000017 GKREMOI CHANOUTARI 523.0 1.7 2,132.0 

CY4000019 ZONI EIDIKIS PROSTASIAS KOILADA 

SARAMA 

350.4 99.2 3,626.9 

CY5000001 DASOS LEMESOU 33.1 1.2 112.8 

CY5000008 PERIOCHI KOILADAS XYLOURIKOU 324.8 13.8 2,157.1 

CY5000011 ZONI EIDIKIS PROSTASIAS KOILADA LIMNATI 425.2 25.0 1,707.3 

CY6000006 ETHNIKO DASIKO PARKO RIZOELIAS 0.0 0.0 0.0 

CY6000008 POTAMOS PENTASCHINOS 741.4 311.1 4,122.2 

CY6000009 PERIOCHI KOSIIS - PALLOUROKAMPOU 38.6 198.1 13,820.8 

CY6000010 ZONI EIDIKIS PROSTASIAS LIMNI OROKLINIS 0.0 0.0 215.2 

CY2000001 MAMMARI - DENEIA 0.0 9.6 932.4 

CY2000010 KOILADA POTAMOU MAROULLENAS 0.0 2.1 285.3 
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CY2000011 POTAMOS PERISTERONAS 0.0 0.0 141.5 

CY3000008 LIMNI PARALIMNIOU 0.0 0.0 29.4 

CY3000009 PERIOCHI AGIAS THEKLAS - LIOPETRI 0.0 0.0 0.0 

CY4000001 PERIOCHI POLIS - GIALIA 70.6 0.0 0.0 

CY4000004 VOUNI PANAGIAS 1,487.3 146.2 3,293.6 

CY4000008 KOILI - MAVROKOLYMPOS 91.2 0.0 226.1 

CY4000010 CHERSONISOS AKAMA 338.6 48.2 4,315.0 

CY4000012 PERIOCHI STAYROS TIS PSOKAS - 

KARKAVAS 

0.0 0.0 0.0 

CY4000014 PERIOCHI DRYMOU 0.0 4.6 20.0 

CY4000018 EKBOLES POTAMON EZOUSAS, XEROU, KAI 

DIARIZOU 

685.8 38.9 0.0 

CY5000007 PERIOCHI ASGATAS 0.0 0.0 18.9 

CY5000009 POTAMOS PARAMALIOU 192.8 31.4 2,362.4 

CY6000003 PERIOCHI LYMPION - AGIAS ANNAS 0.0 0.0 1,244.5 

CY6000004 DASOS STAVROVOUNIOU 35.2 53.8 696.7 

CY6000005 PERIOCHI LEFKARON 76.2 2.2 287.2 

CY6000011 LIMNI OROKLINIS 0.0 0.0 205.5 

     

 πλνιηθά εληζρπζέληα εληφο Natura2000 17,544.3 3,865.6 114,120.3 

 πλνιηθά εληζρπζέληα  136,780.6 25,442.3 900,932.0 

 Πννζηφ εληζρπζέλησλ εθηάζεσλ εληφο Natura 

2000 

12.8 15.2 12.7 



Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 2ε Βλδηάκεζε Ώμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 2014-2020 

1
ν
 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ (Γ – Σειηθή Έθζεζε Δλδηάκεζεο Αμηνιφγεζεο) 

 

ΛΚΝ ΏΝΏΛΤΕ ΒΠΒ – Ώ.Μ. ΦΕΛΏΓΡΟΣΕΚΔ ΤΜΐΟΤΛΒΤΣΕΚΔ ΛΣΑ  152 

 

Υάξηεο 1: Σν Μ.10 ζε ζρέζε κε ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ηεηξαγψλσλ. 

 

Υάξηεο 2: Σν Μ.11 ζε ζρέζε κε ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ηεηξαγψλσλ. 
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Υάξηεο 3: Σν Μ.13 ζε ζρέζε κε ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ 

ηεηξαγψλσλ.
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Υάξηεο 4: Σα Μ.10 θαη Μ.11 ζε ζρέζε κε ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ηεηξαγψλσλ θαη 

κία ελδεηθηηθή εζηίαζε ζε δχν δεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα ρεηξηζκνχ. 

 

 

Υάξηεο 5: Οη πεξηνρέο ΤΦΏ ζηελ Κχπξν. (Ο ράξηεο θαηαζθεπάζηεθε κε δεδνκέλα ηνπ Σκήκαηνο 

Πεξηβάιινληνο απφ ην πξφγξακκα EU LIFE + Biodiversity Project)
iii
.  

 

 

3.8. 9Ο  ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 4Β) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΑΑ έρνπλ ζηεξίμεη ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πδάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ιηπαζκάησλ θαη ησλ θπηνθαξκάθσλ; 

 

Με βάζε ηελ ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξσηεχνπζα θαη δεπηεξεχνπζα  

ζπκβνιή ησλ  Μέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηηο επηκέξνπο πεξηνρέο εζηίαζεο πνπ απνηππψλεηαη ζην 

ελδέθαην θεθάιαην ηνπ Πξνγξάκκαηνο  (ρέδην Αεηθηψλ) θαη αλαιπηηθφηεξα ζηνπο πίλαθεο 11.3 

«Αεπηεξνγελείο επηπηψζεηο»  θαη ηνλ πίλαθα  11.4 «Πίλαθαο πεξηβαιινληηθψλ Μέηξσλ» ζηελ πεξηνρή 

εζηίαζεο 4ΐ
 
ζπκβάιινπλ ηα  Μέηξα: 

 

Πξσηεχνπζα ζπλεηζθνξά (M01 - M10 - M11 - Μ12 - Μ13 - M16 ) 

Γεπηεξεχνπζα ζπλεηζθνξά (M01 -  M10 - M16 ) 

 

Δ απάληεζε ζην θνηλφ εξψηεκα παξνπζηάδεη απμεκέλν βαζκφ δπζθνιίαο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο 

ησλ επηδξάζεσλ ησλ Μέηξσλ ζε πνιιέο παξακέηξνπο ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ 

ηφζν απφ ηηο δξάζεηο ησλ Μέηξσλ 10 θαη 11 φζν θαη απφ ην Μέηξν 13.  Ώπφ ην ζχλνιν ησλ Μέηξσλ 

κε Πξσηεχνπζα θαη δεπηεξεχνπζα ζπλεηζθνξά  δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί ην Μέηξν 16.  
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Δ απάληεζε ζην θνηλφ εξψηεκα δίλεηαη κε βάζε ηελ θαζαξή ζπκβνιή ησλ ζρεηηθψλ Μέηξσλ ζην 

ζρεηηδφκελν κε ηελ πεξηνρή εζηίαζεο δείθηε επηπηψζεσλ πνπ είλαη ν Β11 «Πνηφηεηα πδάησλ» πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ Αείθηε Πιαηζίνπ Π40. Ο Αείθηεο Β11 είλαη ζχλζεηνο θαη απνηειείηαη απφ: 

 

1. Σν Απλεηηθφ πιεφλαζκα ζξεπηηθψλ (αδψηνπ θαη θσζθφξνπ) 

 1.α ην Απλεηηθφ πιεφλαζκα αδψηνπ ζε γεσξγηθή γε ζε kg N/ha/έηνο 

 1β. ην Απλεηηθφ πιεφλαζκα θσζθφξνπ ζε γεσξγηθή γε ζε kg P/ha/έηνο  

2. Σελ Νηηξνξχπαλζε ζε γιπθά χδαηα σο πνζνζηφ ησλ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο κε θαιή 

θαηάζηαζε πδάησλ 

 2.α Σελ Νηηξνξχπαλζε ζε γιπθά επηθαλεηαθά χδαηα ζε πνζνζηφ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο 

ζε ηξεηο θιάζεηο πνηφηεηαο 

 2.β Σελ Νηηξνξχπαλζε ζε γιπθά ππφγεηα χδαηα ζε πνζνζηφ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο ζε 

ηξεηο θιάζεηο πνηφηεηαο 

Καη νη δχν παξαπάλσ ππν-δείθηεο ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ εηζξνψλ ζξεπηηθψλ ζηελ γεσξγηθή 

εθκεηάιιεπζε θαη θπξίσο ηε δηαρείξηζε ιηπαζκάησλ. κσο, ε πνηφηεηα ησλ πδάησλ εμαξηάηαη επίζεο 

θαη απφ ηελ παξνπζία ρεκηθψλ ελψζεσλ θπηνπξνζηαζίαο (δηδαληνθηφλσλ, εληνκνθηφλσλ, θ.ιπ.). Δ 

απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο βαζίδεηαη ζηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη ησλ δεηθηψλ 

απνηειεζκάησλ: 

 A8/ 10: Πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο γεο πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ 

 A9/ 11: Πνζνζηφ ηεο δαζηθήο γεο πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ 

 
Ώπφ ην ζχλνιν ησλ θαζεζηψησλ ηνπ Μέηξνπ 10, νη δξάζεηο 10.1.1Ώ έσο θαη 10.1.1Γ (Μεραληθή 

Καηαπνιέκεζε δηδαληνθηφλσλ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 10.1.3 Ώ θαη 10.1.3ΐ (ηνρεπφκελεο 

αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο παηάηα, εζπεξηδνεηδή) ζηνρεχνπλ πξσηίζησο ζηελ κείσζε ησλ ρεκηθψλ 

θπηνπξνζηαζίαο ζην έδαθνο θαη ζην λεξφ (φρη ησλ ζξεπηηθψλ). Οη δξάζεηο 10.1.2Ώ θαη 10.1.2ΐ 

(Ώκεηςηζπνξά ζηηο παηάηεο θαη ηα ζηηεξά) έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηελ εηζξνή ζξεπηηθψλ δηφηη, 

ζεσξεηηθά, ιφγσ ακεηςηζπνξάο, ε ρξήζε ιηπαζκάησλ πεξηνξίδεηαη δηφηη ζηελ ηξηεηή επαλαθνξά, ε 

θαιιηέξγεηα παηάηαο γίλεηαη κφλν κία θνξά ελψ νη άιιεο δχν ρξνληέο είλαη ππνρξεσηηθά ςπραλζέο γηα 

ρισξή ιίπαλζε θαη κηα θαιιηέξγεηα πνπ δελ αλήθεη ζηα ζνιαλψδε. Σα 10.1.5 «Μείσζε απαηηήζεσλ ζε 

λεξφ» θαη 10.1.7 «πληήξεζε Ξεξνιηζηψλ» πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ 

(10.1.5) θαη ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο ηνπ λεξνχ θαη ηεο δηάβξσζεο (10.1.7) δελ έρνπλ 

ελεξγνπνηεζεί. Γεληθά, φιεο νη δξάζεηο ηνπ Μέηξνπ 10 έρνπλ άκεζε ή έκκεζε επίδξαζε αθνχ εθηφο 

ησλ άιισλ δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη εκβαζχλνπλ ηελ πεξηβαιινληηθά 

νξζή άζθεζε ηεο γεσξγίαο. Σν Μέηξν 11 έρεη άκεζε επίπησζε ζηε πνηφηεηα ησλ πδάησλ ιφγσ 

πεξηνξηζκνχ ζηε ρξήζε επηηξεπηψλ ρεκηθψλ θπηνθαξκάθσλ θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ εδαθψλ κε 

ζξεπηηθά κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο. Σν Μέηξν 13 δελ έρεη άκεζε ζηφρεπζε ζηα χδαηα φκσο έκκεζα 

επεξεάδεη ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη θπξίσο ηεο απνξξνήο ηνπ χδαηνο θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

εδαθψλ. Γηα ην  ζχλνιν ησλ ελεξγνπνηεζέλησλ θαζεζηψησλ νη θαηαβνιέο ησλ εληζρχζεσλ βαζίδνληαη 

ζηελ δεισζείζα έθηαζε.   

 

Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε – Πεγέο Αεδνκέλσλ – Βξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
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 Ώλαιπηηθά ε κεζνδνινγία νη πεγέο δεδνκέλσλ ηα εξγαιεία, θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα    
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 Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ δπλεηηθνχ πιενλάζκαηνο ησλ ζξεπηηθψλ (αδψηνπ θαη θσζθφξνπ) 

αμηνπνηεζεθαλ ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat αιιά θαη ηεο  κειέηεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ πέληε 

αγξνπεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ (5, 6, 15, 16 θαη 17) πνπ δηελεξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο Πξψηεο 

Βλδηάκεζεο Ώμηνιφγεζεο ηνπ ΠΏΏ ην 2017 (Μέξνο ΐ ηεο Έθζεζεο). Απζηπρψο ηα ζηνηρεία απηά δελ 

επηηξέπνπλ παξά κία απεηθφληζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ ηάζεσλ ρσξίο ηε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ηεο 

θαζαξήο ζπκβνιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαζαξήο ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ ηηκή ηνπ  δείθηε Νηηξνξχπαλζε ζε 

γιπθά ππφγεηα χδαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ : 

Δ  κέζνδνο ρεηξηζκνχ-επίδξαζεο (treatment effects) κε θαηαζθεπή καξηχξσλ (counterfactuals – 

control groups) γηα ην έηνο 2018 απφ ηα Μέηξα 10 θαη 11. Δ δεηγκαηνιεπηηθή κνλάδα είλαη ξπζκηζηηθέο 

δψλεο (buffer zones) πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε ρξήζε GIS γχξσ απφ ηα δεηγκαηνιεπηηθά ζεκεία 

πνηφηεηα χδαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα Γεσινγηθήο Βπηζθφπεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ. 

Καηαζθεπάζηεθαλ δχν εηδψλ ξπζκηζηηθέο δψλεο, ε κία κε αθηίλα 500 κέηξα θαη ε άιιε κε αθηίλα 1000 

κέηξα απφ ην ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο γηα λα εμεηαζηεί θαη ε επαηζζεζία ησλ αλαιχζεσλ ζε ζρέζε κε ην 

κέγεζνο ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο κνλάδαο. Γηα ηελ δεκηνπξγία ζπζρεηηζκέλσλ δεπγψλ (matched pairs) 

αλάκεζα ζε ξπζκηζηηθέο δψλεο αμηνπνηήζεθε ε ζπλνιηθή έθηαζε ππφ ελίζρπζε απφ ην Μέηξν 13 κέζα 

ζηε δψλε θαζψο θαη άιιεο παξάκεηξνη (κέζσ πςφκεηξν δεηγκαηνιεπηηθήο κνλάδαο, ζηνηρεία 

εδαθνθάιπςεο, κέζε κεραληθή ζχζηαζε  ηνπ εδάθνπο, θ.ιπ.). Οη δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο πνπ 

θαηαηάρζεθαλ ζηνπο κάξηπξεο control group  είλαη επηθάλεηεο ζηε ρσξηθή ελφηεηα ησλ νπνίσλ δελ 

βξέζεθαλ εθηάζεηο ζε θαλέλα απφ ηα θαζεζηψηα ησλ κέηξσλ 10 ή 11. Ώληίζηνηρα νη δεηγκαηνιεπηηθέο 

κνλάδεο ρεηξηζκνχ (σθεινχκελνη)  έρνπλ εληζρπφκελεο απφ ηα Μ10&11 εθηάζεηο. Γηα ιφγνπο 

ζηαηηζηηθήο ζπγθξηζηκφηεηαο δηθαηνχρνπ - control group   ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο Average 

Treatment Effect (ATE) (κέζε επίπησζε ρεηξηζκνχ ζε φια ηηο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο ρεηξηζκνχ) 

θαη ην Average Treatment Effect on the Treated (ATET) (κέζε επίπησζε ρεηξηζκνχ ζηηο 

δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο πνπ έρνπλ ππνζηεί ρεηξηζκφ, δειαδή πνπ έρνπλ γεσξγηθέο εθηάζεηο 

εληζρπφκελεο απφ δξάζεηο ηνπ Μ.10 ή/θαη ηνπ Μ.11), ψζηε λα «απνκνλσζεί»  ε θαζαξή ζπκβνιή ηνπ 

ΠΏΏ. ην ράξηε 1 παξνπζηάδνληαη νη ζηαζκνί παξαθνινχζεζεο θαη ε αληίζηνηρε ρσξηθή θαηαλνκή 

ησλ εθηάζεσλ ζηα κέηξα 10 θαη 11. Οη ράξηεο 2 θαη 3 δείρλνπλ πσο δηακνξθψλνληαη νη δψλεο 

ρεηξηζκνχ (δηθαηνχρνη ησλ Μέηξσλ) θαη κάξηπξα(κε δηθαηνχρνη)  γχξσ απφ ηνπο ζηαζκνχο κε αθηίλα 

500m θαη 1000m αληίζηνηρα κε θνληηλή πξνβνιή ζηαζκψλ θαη δσλψλ ζε κία πεξηνρή ηεο λφηηαο 

Ώκκνρψζηνπ θαη αλαηνιηθήο Λάξλαθαο γηα λα θαλεί θαιχηεξα πσο θαηαλέκνληαη νη εθηάζεηο ησλ Μ.10 

θαη Μ.11 κέζα ζηηο δψλεο.   

Χο πεγέο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα ηνπ ΚΟΏΠ (νξηζηηθέο πιεξσκέο 

δηθαηνχρσλ 2017), ηα ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα  πνπ απνηππψλνληαη ηα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο ησλ 

ππφγεησλ πδάησλ  πνπ  εθπνλεί ην Σκήκα Γεσινγηθήο Βπηζθφπεζεο θαη νη αληίζηνηρεο δεηγκαηνιεςίεο 

γηα ην 2018. Σα  δεδνκέλα  ηνπ CORINE 2018  (ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο 

Πεξηβάιινληνο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρξήζεσλ γεο  ζηελ ΒΒ) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

γεσξγηθψλ εθηάζεσλ κε θσδηθνχο  211, 212, 213, 221, 222 θαη 223 ρνξηνιηβαδηθψλ κε θσδηθνχο 231, 

242, 243 θαη 244  θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ κε θσδηθνχο 311, 312, 313 θαη 321. Σν ραξηνγξαθηθφ 

ππφβαζξν ηεο ESDAC (LUCAS Soils) πνπ απνηππψλεη ηε κεραληθή ζχζηαζε ησλ εδαθψλ ζε 

πνζνζηφ άκκνπ, αξγίινπ θαη ηιχνο. Βπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα πξφζθαην πςνκεηξηθφ ππφβαζξν 

ηεο Κχπξνπ (Data Elevation Model). Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ γεσδεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην 

ArcMap θαη ηα εξγαιεία ηνπ Spatial Join, Zonal Statistics as Table θαη άιια αθνχ ηα γεσγξαθηθά 

ππφβαζξα επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ ζην ζχζηεκα WGS_1984_UTH_Zone_36N. Σέινο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ STATA γηα ηηο αλαιχζεηο.   
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Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ ηηκή ηνπ δείθηε «Νηηξνξχπαλζε ζε γιπθά 

επηθαλεηαθά χδαηα» ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο πνπ ε Κππξηαθή Αεκνθξαηία δίλεη ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο Οδεγίαο γηα ηα Νεξά φπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κέρξη θαη ηνλ Ώπξίιην ηνπ 2019. 

Απζηπρψο νη ηειεπηαίεο ηηκέο αθνξνχλ ηα έηε 2015 θαη 2016, νπζηαζηηθά έηε έλαξμεο ηνπ  ΠΏΏ θαη 

άξα πεξηνξηζκέλε ρξνληθά εθαξκνγή ησλ Μέηξσλ.  Με δεδνκέλν φκσο φηη εθαξκφζηεθαλ νκνεηδείο 

αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο θαη ζην ΠΏΏ 2007-2013 ηεθκαίξαηε φηη νη κεηξνχκελεο κεηαβνιέο ζηηο 

ηηκέο ησλ δεηθηψλ έρνπλ άκεζα επεξεαζζεί απφ ηα ζρεηηθά κέηξα. πλεπψο ε αλάιπζή καο 

πεξηνξίδεηαη ζην λα ππνινγίζεη ηνλ δείθηε επηπηψζεσλ κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη λα 

θαηαδείμεη κφλν εάλ ε ρσξηθή ζηφρεπζε ησλ κέηξσλ είλαη  νξζή θαη λα πξνβεί ζε πνηνηηθέο εθηηκήζεηο 

αλαθνξηθά  κε ηηο επηπηψζεηο. Γηα ηε ρσξηθή ζηφρεπζε ησλ κέηξσλ σο πεγέο δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα ηνπ ΚΟΏΠ (νξηζηηθέο πιεξσκέο δηθαηνχρσλ 2017), ηα 

ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα  πνπ απνηππψλνληαη ηα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο θαη ηα φξηα ησλ 

επηθαλεηαθψλ πδάηηλσλ ζσκάησλ ζηελ Οδεγία ησλ Νεξψλ. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ γεσδεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξγαιεία ηνπ ArcMap.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο χπαξμεο δξαζηηθψλ νπζηψλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο ζηα λεξά  ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε βάζε δεδνκέλσλ Waterbase-Quality ηνπ δηθηχνπ Eionet φπνπ ε Κππξηαθή Αεκνθξαηία κεηαδίδεη ηα 

δεδνκέλα αλαιχζεσλ  γηα ηελ πνηφηεηα ππνγείσλ θαη επηθαλεηαθψλ πδάησλ. Απζηπρψο νη ηειεπηαίεο 

ηηκέο αθνξνχλ ηα πξψηα έηε εθαξκνγήο ηνπ ΠΏΏ θαη ζπλαθφινπζα εθαξκνγήο ησλ Μέηξσλ θαη  

ηδηαίηεξα νη δξάζεηο 10.1.1Ώ έσο θαη 10.1.1Γ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 10.1.3Ώ θαη 10.1.3ΐ πνπ ζηνρεχνπλ 

πξσηίζησο ζηελ κείσζε ησλ ρεκηθψλ θπηνπξνζηαζίαο ζην έδαθνο θαη ζην λεξφ. πλεπψο ε αλάιπζή 

καο πεξηνξίδεηαη ζην λα εμεηάζεη κφλν εάλ ε ρσξηθή ζηφρεπζε ησλ κέηξσλ ήηαλ νξζή ρσξίο λα κπνξεί 

λα εθηηκήζεη επαθξηβψο πνζνηηθά ηηο επηπηψζεηο. Γηα ηε ρσξηθή ζηφρεπζε ησλ κέηξσλ σο πεγέο 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα ηνπ ΚΟΏΠ (νξηζηηθέο πιεξσκέο 

δηθαηνχρσλ 2017), ηα ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα  πνπ απνηππψλνληαη ηα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο 

επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ ζην δίθηπν Eionet. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

γεσδεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξγαιεία ηνπ ArcMap.   

 

Απάληεζε ζην θνηλφ εξψηεκα  

Ο δείθηεο δπλεηηθνχ πιενλάζκαηνο αδψηνπ δείρλεη ζεκαληηθά πςειφ πιεφλαζκα αδψηνπ κέρξη θαη ην 

2014 (194 kg/ha) ην νπνίν φκσο έρεη ζαθή ηάζε καθξνρξφληαο ππνρψξεζεο πξνο ρακειφηεξα 

επίπεδα. Ο δείθηεο νθείιεη ηελ πςειή δηακφξθσζή ηνπ ζην δηαθνξεηηθφ ξπζκφ κεηαβνιή ησλ εηζξνψλ 

θαη εθξνψλ (αξηζκεηήο ηνπ δείθηε) ζε ζρέζε κε ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο ΥΓΒ (παξνλνκαζηήο ηνπ 

δείθηε). Γηα παξάδεηγκα ηελ πεξίνδν 2007-2014 ε θαηαλάισζε ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ κεηψζεθε θαηά 

ζρεδφλ 42% αιιά ε εηζξνή θνπξηάο κφλν θαηά  13.5% φηαλ ε ΥΓΒ κεηψζεθε θαηά 28.6% θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θνπξηά απνηειεί ην 83.5% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζξνψλ. πλεπψο, ην 

πξφβιεκα πιενλάδνληνο αδψηνπ είλαη ζέκα δηαρείξηζεο ηεο θνπξηάο θαη φρη ηφζν ησλ ιηπαζκάησλ. Ο 

πίλαθαο 1 θαηαγξάθεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνδπγίνπ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ην ζπκπέξαζκα ηνπ 

Ώμηνινγεηή.   

Ο δείθηεο δπλεηηθνχ πιενλάζκαηνο θσζθφξνπ  δείρλεη πςειφ πιεφλαζκα κέρξη θαη ην 2014 (32 

kg/ha) ην νπνίν φκσο έρεη ηάζε καθξνρξφληαο αχμεζεο πξνο πςειφηεξα επίπεδα. πσο θαη ζην 

άδσην, ν δείθηεο νθείιεη ηελ πςειή δηακφξθσζή ηνπ ζην δηαθνξεηηθφ ξπζκφ κεηαβνιή ησλ εηζξνψλ 

θαη εθξνψλ (αξηζκεηήο ηνπ δείθηε) ζε ζρέζε κε ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο ΥΓΒ (παξνλνκαζηήο ηνπ 

δείθηε). Σελ πεξίνδν 2007-2014 ε θαηαλάισζε ρεκηθψλ θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ κεηψζεθε θαηά 

ζρεδφλ 60% αιιά ε εηζξνή θνπξηάο θαηά κφλν 12.2% φηαλ ε ΥΓΒ κεηψζεθε 28.6% θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε θνπξηά απνηειεί ην 80.4% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζξνψλ θσζθφξνπ. πλεπψο, ην πξφβιεκα 

πιενλάδνληνο θσζθφξνπ, φπσο θαη αδψηνπ, είλαη ζέκα δηαρείξηζεο ηεο θνπξηάο θαη φρη ηφζν ησλ 



Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 2ε Βλδηάκεζε Ώμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 2014-2020 

1
ν
 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ (Γ – Σειηθή Έθζεζε Δλδηάκεζεο Αμηνιφγεζεο) 

 

ΛΚΝ ΏΝΏΛΤΕ ΒΠΒ – Ώ.Μ. ΦΕΛΏΓΡΟΣΕΚΔ ΤΜΐΟΤΛΒΤΣΕΚΔ ΛΣΑ  158 

ιηπαζκάησλ. Ο πίλαθαο 2 θαηαγξάθεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνδπγίνπ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ην 

ζπκπέξαζκα ηνπ Ώμηνινγεηή.  

Γηα ην δπλεηηθφ πιεφλαζκα αδψηνπ θαη θσζθφξνπ ε ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ππνιφγηζε ηηκέο γηα ηα έηε 

2015, 2016 θαη 2017. Οη ηηκέο απηέο πξνήιζαλ ηφζν απφ έξεπλα πεδίνπ κε εξσηεκαηνιφγηα φζν θαη 

απφ ζπλαζξνηζηηθέο αλαιχζεηο ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ησλ ζξεπηηθψλ. Γηα ην άδσην ππνινγίδεη 

πιεφλαζκα 63.82 Kg/ha γηα ην 2015 θαη 97.67 Kg/ha θαη 75.02 Kg/ha γηα ηα έηε 206 θαη 2017 

αληίζηνηρα. Ώληίζηνηρα γηα ηνλ θσζθφξν ν κειεηεηήο ππνινγίδεη πιενλάζκαηα 6.11, 10.78 θαη 7.96 

Kg/ha γηα ηα έηε 2015, 2016 θαη 2017 αληίζηνηρα. Οη ηηκέο ηνπ κειεηεηή δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο 

ηεο Eurostat ζεκαληηθά κε ηηκέο ρακειφηεξεο θαηά 70% γηα ην άδσην θαη 80% γηα ην θψζθνξν. Ώμίδεη 

ζπλεπψο απηφ ην ζέκα λα δηεξεπλεζεί πεξηζζφηεξν, ελδερνκέλσο κε κεγαιχηεξε έξεπλα πεδίνπ, θαη 

κε αλαιπηηθή εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλεη ππφςε ε Eurostat γηα λα ππνινγίζεη ηελ 

πνζφηεηα εηζξνήο Ν κέζσ θνπξηάο. Σν ζέκα ησλ πνζνηηθψλ απνθιίζεσλ ησλ ζηνηρείσλ κεηαμχ 

Βurostat θαη Βζληθψλ δεδνκέλσλ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν ιφγσ ηνπ φηη νη επηδφζεηο ηεο Κχπξνπ θαη ε 

κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο /επηπηψζεσλ ηνπ ΠΏΏ γίλεηαη κε ηα δεδνκέλα ηεο Eurostat θαη απηφ 

απνηειεί έλα επηπξφζζεην ιφγν γηα ηελ απνθπγή πνζνηηθήο εθηίκεζεο ηεο επίπησζεο ηνπ ΠΏΏ ζηελ 

κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ επηπηψζεσλ  απφ ηνλ χκβνπιν Ώμηνιφγεζεο  

Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε ηεο ληηξνξχπαλζεο γηα ηα ππφγεηα χδαηα έγηλε κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ 2018 

ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγηθήο Βπηζθφπεζεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ  192 ζηαζκνί  κέηξεζεο πνηφηεηαο 

ππνγείσλ πδάησλ εθ ησλ νπνίσλ νη 143 είραλ αλαιχζεηο ληηξηθψλ γηα δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο (άλνημε-

ρεηκψλαο) θαη ππνινγίζζεθε ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ. Σν  δείγκα ζηαζκψλ ηνπ ηκήκαηνο  είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξν απφ ην δείγκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο Οδεγίαο ησλ Νεξψλ κε πνιχ 

πην νινθιεξσκέλν θάζκα αλαιχζεσλ (NO3, NO2, NH4, PO4, SO4, θ.ιπ.). Σα απνηειέζκαηα ηνπ 

δείθηε δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ζηνλ ράξηε 4. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ζηνλ πίλαθα 

πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη αληίζηνηρεο κεηξήζεηο ηνπ 2012 απφ ην δείθηε πιαηζίνπ αιιά θαη νη 

κεηξήζεηο γηα ην 2016 πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ Waterbase_Quality ηνπ δηθηχνπ Eionet. 

ιεο νη παξαηεξήζεηο ηεο βάζεο απηήο γηα ηελ Κχπξν δίλνληαη ζε πίλαθα ζην παξάξηεκα ηεο 

Έθζεζεο  αμηνιφγεζεο.  

 

Νηηξηθά ζηα ππφγεηα λεξά - Nitrates in freshwater - Groundwater 
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% % 

 

2012 (Γείθηεο Πιαηζίνπ) 

38.6 29.5 10.2 21.6 68.2 10.2 21.6 

 

2016 Eionet (Waterbase_Quality) 

31.43 14.29 17.14 37.14 45.71 17.14 37.14 

 

2018 (Σκήκα Γεσινγηθήο Σειεπηζθφπηζεο) 

57.34 13.29 11.19 18.18 70.63 11.19 18.18 

 
 

εκείσζε: Οη ηηκέο ηνπ 2012 είλαη απφ ηνλ Αείθηε Πιαηζίνπ 40 (CI 40), νη ηηκέο ηνπ 2016 είλαη απφ ην 

δίθηπν Eionet.  

 

Βίλαη εκθαλέο φηη ην πνζνζηφ ησλ ζηαζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε «πςειή - high» πνηφηεηα απμάλεηαη 

δηαξθψο αιιά θαη ην πνζνζηφ ησλ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο ζε «θαθή - poor» πνηφηεηα ειαθξψο 

απμήζεθε. Δ εμέιημε απηή ζα πξέπεη λα ζπλεμεηαζζεί ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε 

ληηξνξχπαλζε δελ έρεη απφηνκεο ρξνληθέο κεηαβνιέο δηφηη ην άδσην ζηα δηάθνξα ζηξψκαηα ηνπ 
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εδάθνπο βαζκηαία ηξνθνδνηεί ηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο ζπλεπψο ε ξχπαλζε πνπ κεηξά θαλείο 

ζήκεξα κπνξεί λα είλαη άδσην πξνεγνπκέλσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ ιφγσ πζηέξεζεο ζηελ 

απνδέζκεπζή ηνπ θαη ζπλεπψο ε βειηίσζε λα είλαη απνηέιεζκα πξνεγνχκελσλ θαη ηαπηφρξνλα 

ζπλερηδφκελσλ δξάζεσλ ηνπ ΠΏΏ.  

Βπεηδή ην ΠΏΏ ζηνρεχεη ζηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ πξφβιεκα ληηξνξχπαλζεο δειαδή ππάξρεη δήηεκα 

«επηιεθηηθφηεηαο – selectivity» ε εθ ησλ πξνηέξσλ ππφζεζή είλαη φηη νη πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ 

Μέηξσλ  (πεξηνρέο ρεηξηζκνχ) ζα έρνπλ πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεη ληηξηθψλ ζε ππφγεηα χδαηα απφ ηα 

αληηζηνηρηζκέλα δεχγε καξηχξσλ (πεξηνρέο κε εθαξκνγήο ησλ Μέηξσλ 10 θαη 11) . Δ αλάιπζε ηνπ 

αμηνινγεηή  εζηίαζε εθηφο απφ ηα ληηξηθά, ζηα ληηξψδε, ηελ ακκσλία, ηα θσζθνξηθά θαη ηα ζεηηθά. Οη 

επηθάλεηεο ρεηξηζκνχ θαη καξηχξσλ θαηαζθεπάζηεθαλ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ κε αθηίλα 500 θαη 

1000 κέηξα γηα λα εθηηκεζεί  εάλ ην κέγεζνο ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο επηθάλεηαο επεξεάδεη ηηο αλαιχζεηο. 

Δ βαζηθή αλάιπζε σο εθ ηνχηνπ αλαθέξεηαη ζηηο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο ησλ 500 κέηξσλ θαη ε 

αλάιπζε γηα ηηο επηθάλεηεο ησλ 1000 κέηξσλ εμππεξεηεί ηνλ έιεγρν επαηζζεζίαο. Δ πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ επηθαλεηψλ δίλεηαη ζηνπο πίλαθεο 4 θαη 5 ηνπ παξαξηήκαηνο. Οη 

δηαθνξέο ζην κέζν φξν ησλ δχν κεηξήζεσλ ζηα ληηξηθά αλάκεζα ζε επηθάλεηεο κάξηπξεο θαη 

επηθάλεηεο ρεηξηζκνχ είλαη 16.33 mg/l γηα ηνπο κε σθεινχκελνπο (control group)  θαη 28.31 mg/l γηα ηηο 

επηθάλεηεο ρεηξηζκνχ (δηθαηνχρνη) . Αειαδή πεξίπνπ 12 mg/l κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ ζηηο 

επηθάλεηεο ρεηξηζκνχ. Γηα ηελ ακκσλία (ζε ιηγφηεξεο φκσο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο) νη αληίζηνηρνη 

κέζνη φξνη είλαη 0.12 mg/l θαη 0.19mg/l. Ώθφκε πην ζεκαληηθέο είλαη νη δηαθνξέο γηα ηηο ζεηηθά θαη 

θσζθνξηθά ηφληα. Οη πίλαθεο 6 θαη 7 ηνπ παξαξηήκαηνο εμεηάδνπλ εάλ νη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Μφλν ε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξε ζηηο 

δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο ρεηξηζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο αληηζηνηρηζκέλεο επηθάλεηεο καξηχξσλ. Ώπηφ 

δελ πξέπεη λα εξκελεπζεί σο αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ ΠΏΏ ζηε ληηξνξχπαλζε δηφηη, ην Πξφγξακκα  

ζηνρεχεη ζηηο επηβαξπκέλεο πεξηνρέο. Βίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα παξαηεξήζεη θαλείο φηη θαλέλα απφ 

ηα άιια εμεηαδφκελα ηφληα δελ δείρλεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε επηθάλεηεο ρεηξηζκνχ 

θαη επηθάλεηεο κάξηπξεο, παξά ηηο θαηλνκεληθέο δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο απηψλ ησλ επηθαλεηψλ 

απφ ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή., Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ΠΑΑ έρεη θαηνξζψζεη λα κεηψζεη ηε 

κφιπλζε κε ηφληα ζε βαζκφ πνπ, εθηφο ησλ ληηξηθψλ, δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε 

δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο ρεηξηζκνχ θαη καξηχξσλ. Δάλ ην ΠΑΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλάιπζε γηα ην δπλεηηθφ πιεφλαζκα ζξεπηηθψλ, ζηνρεχζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηε 

δηαρείξηζε ηεο θνπξηάο, ην πξφβιεκα ηεο ληηξνξχπαλζεο, ζηνπο ζηαζκνχο πνπ ππάξρεη, ζα 

εμνκαιπλζεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ.  

Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε ηεο ληηξνξχπαλζεο γηα ηα επηθαλεηαθά χδαηα έγηλε κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ 

2016 ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ Οδεγία ησλ Νεξψλ. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ζηνλ πίλαθα 

πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη αληίζηνηρεο κεηξήζεηο ηνπ 2012 απφ ην δείθηε πιαηζίνπ. ιεο νη 

παξαηεξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ Waterbase_Quality ηνπ δηθηχνπ Eionet γηα ηα 

επηθαλεηαθά λεξά (πνηακνχο) ζηελ Κχπξν ην 2016 δίλνληαη ζε πίλαθα ζην παξάξηεκα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο. 
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Νηηξηθά ζηα επηθαλεηαθά λεξά - Nitrates in freshwater - Surface water 
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2012 – Γείθηεο Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

% % 

42.9 28.6 14.3 3.6 10.7 0.0 71.4 17.9 10.7 

         

2016 – Eionet (Waterbase_Quality) 

% % 

82.35 5.88 5.88 5.88 0.00 0.00 88.24 11.76 0.00 

         

 

Ο πίλαθαο επηβεβαηψλεη ηελ εμαηξεηηθή θαηάζηαζε ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ ηεο Κχπξνπ θαη ην 

δηαξθψο απμαλφκελν πνζνζηφ ησλ ζηαζκψλ ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε (high). πγρξφλσο ηα πνηάκηα 

πδάηηλα ζψκαηα ηεο Κχπξνπ έρνπλ ζε πνζνζηφ 90% επηηχρεη ήδε «πνιχ θαιή» ή «θαιή» νηθνινγηθή 

θαηάζηαζε θαη κφλν 7 πδάηηλα ζψκαηα έρνπλ κέηξηα θαη 3 θαθή. Ο ράξηεο 5 δείρλεη ηελ θαηάζηαζε 

ησλ πνηάκησλ ζσκάησλ θαη ν ράξηεο 7 δείρλεη ηε ρσξηθή ζπζρέηηζε πνπ έρνπλ νη δξάζεηο ηνπ Μέηξνπ 

10 κε ηα πδάηηλα επηθαλεηαθά ζψκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε κέηξηα θαηάζηαζε, απνδεηθλχνληαο φηη ην 

ΠΏΏ έρεη ζσζηή ζηφρεπζε. 

πσο δείρλεη ν πίλαθαο 9 ζην παξάξηεκα, νη πσιήζεηο πξντφλησλ θπηνπξνζηαζίαο έρνπλ κεησζεί 

δξακαηηθά ζηελ Κχπξν απφ ην 2014 κέρξη ην 2016. Σα κπθεηνθηφλα έρνπλ κεησζεί ζην κηζφ, ηα 

δηδαληνθηφλα θαηά 25.6% θαη ηα εληνκνθηφλα θαηά 39%. ΐέβαηα, ε Κχπξνο δελ είρε πνηέ πξφβιεκα 

εκθάληζεο ππνιεηκκάησλ ρεκηθψλ νπζηψλ θπηνπξνζηαζίαο ζηα λεξά ζε επίπεδα πάλσ απφ ηα 

επηηξεπηά φξηα. Δ Κππξηαθή Αεκνθξαηία κεηαδίδεη επίζεο αλαιχζεηο δηαθφξσλ αλφξγαλσλ θαη 

νξγαληθψλ νπζηψλ ζην λεξφ πνπ κπνξεί λα είλαη, ελ δπλάκεη, ξππαληέο. Ώπφ ηα δηδαληνθηφλα, 

ζεκαληηθφηεξα είλαη ε αηξαδίλε (Atrazine) θαη ε γιπθνζάηε (Glyphosate). Ώπφ ηηο 144,476 

παξαηεξήζεηο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηε βάζε Waterbase_Quality ηεο Eionet γηα ηελ Κχπξν 

(57,491 γηα ππφγεηα λεξά θαη νη άιιεο γηα επηθαλεηαθά), νη 1.963 αθνξνχλ ειέγρνπο αηξαδίλεο απφ ην 

1996 κέρξη θαη ην 2017. ε θαλέλαλ έιεγρν δελ βξέζεθε ζπγθέληξσζε αηξαδίλεο, νχηε θαλ θνληά, ζηα 

αλψηαηα επηηξεπηά φξηα. Γηα ηε γιπθνζάηε (νπζία πνπ πεξηέρεηαη ζην γλσζηφ roundup) ππάξρνπλ 66 

κεηξήζεηο ζηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηα ίδηα απνηειέζκαηα, δειαδή πνιχ θάησ απφ ηα αλψηαηα 

επηηξεπηά φξηα ζπγθέληξσζεο γηα πφζηκν λεξφ.   

Δ ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθή θαη ζεκαληηθή φπσο 

απνηηκάηαη απφ ηνλ έιεγρν ηεο ληηξνξχπαλζεο θαη ηελ απνπζία άιισλ κνξθψλ ξχπαλζεο απφ ηφληα 

γεσξγηθήο πξνέιεπζεο. Σν δπλεηηθά πιενλάδσλ άδσην θαη ε ληηξνξχπαλζε είλαη δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ηεο θνπξηάο θαη ηνλ έιεγρν ηεο απφζεζή ηεο ζην έδαθνο. Δ θαηάζηαζε 

ησλ ππφγεησλ  λεξψλ ζηελ Κχπξν είλαη εμαηξεηηθή θαη δηαξθψο βειηηνχκελε εθηφο ιίγσλ θαη ρσξηθά 

εληνπηζκέλσλ εμαηξέζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ζηνρεπζνχλ θαηάιιεια θαη ζε καθξνπξφζεζκε βάζε. 

Σφζν ην άδσην φζν θαη ν θσζθφξνο ζηα ππφγεηα χδαηα δελ είλαη δεηήκαηα βξαρπρξφληαο 

αληηκεηψπηζεο. Σέινο, ε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη ε ρσξηθή ζπζρέηηζε ησλ 

δξάζεσλ ηνπ Μ.10 κε ηηο πεξηνρέο πνπ ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε γηα λα βειηηψζνπλ ηελ νηθνινγηθή ηνπο 

θαηάζηαζε ζε «θαιή» είλαη πνιχ ελζαξξπληηθή.  

πλνςίδνληαο, ε βαζκηαία αιιά ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ 

πδάησλ είλαη απνηέιεζκα ηεο καθξνρξφληαο εθαξκνγήο ησλ Μέηξσλ 10 θαη 11 θαη ηηο πξνεγνχκελεο 

πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο Δ κεγάιε πνζνηηθή απφθιηζε ησλ ηηκψλ πιενλάδνληνο αδψηνπ θαη 

θσζθφξνπ κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ ηεο  Eurostat θαη ησλ ηηκψλ ηεο  πξφζθαηεο κειέηεο  δελ επηηξέπεη 

ηελ πνζνηηθή απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ΠΏΏ Με δεδνκέλν φκσο φηη ε ηάζε είλαη πησηηθή γηα ηελ 
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πνζφηεηα Ν,Ρ /Kg/Ha ΥΓΒ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ βειηίσζε ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ππφγεησλ θαη 

επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη ηελ απνπζία ζπγθεληξψζεσλ δηδαληνθηφλσλ, αλαδεηθλχεη άκεζα ζεηηθή 

επίπησζε θαη εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ηνκέα εζηίαζεο 4ΐ. Πάλησο απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

δεδνκέλσλ δηαθαίλεηαη λα πξνθχπηεη ζεκαληηθή επηβάξπλζε ησλ πδάησλ απφ ηε θνπξηά, πξφβιεκα 

πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ ηα ππφ εμέηαζε κέηξα ηνπ ΠΏΏ αιιά νχηε θαη άιια κέηξα δεπηεξεχνπζαο 

ζεκαζίαο θαη πνπ δηαθαίλεηαη λα απαηηεί πξφζζεηεο παξεκβάζεηο ζην κέιινλ. 
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Υάξηεο 1: ηαζκνί παξαθνινχζεζεο ππφγεησλ πδάησλ θαη ρσξηθή θαηαλνκή ησλ εθηάζεσλ ζηα Μ.10 θαη Μ.11.  
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Xάξηεο 2: Γψλεο ρεηξηζκνχ-καξηχξσλ γχξσ απφ ηνπο ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο κε αθηίλα 500m.  

 

Xάξηεο 3: Γψλεο ρεηξηζκνχ-καξηχξσλ γχξσ απφ ηνπο ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο κε αθηίλα 1000m. 
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Υάξηεο 4: Καηάζηαζε πνηφηεηαο ππνγείσλ πδάησλ, ληηξηθά, 2018. Πεγή παξακέηξσλ χδαηνο: Σκήκα Γεσινγηθήο 

Σειεπηζθφπηζεο. 

 

Υάξηεο 5: Σα πνηάκηα πδάηηλα ζψκαηα ηεο Κχπξνπ θαη ε νηθνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε, 2016. 
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Υάξηεο 6: Δ ζπγθέληξσζε ησλ εθηάζεσλ ηνπ Μέηξνπ 10 ζηηο πεξηνρέο κε κέζε νηθνινγηθή θαηάζηαζε πνηάκησλ 

ζσκάησλ.  

 

3.9. 10Ο  ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 4Γ) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΑΑ έρνπλ ζηεξίμεη ηελ πξφιεςε ηεο δηάβξσζεο ηνπ 

εδάθνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο; 

Με βάζε ηελ ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξσηεχνπζα θαη δεπηεξεχνπζα  

ζπκβνιή ησλ  Μέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηηο επηκέξνπο πεξηνρέο εζηίαζεο πνπ απνηππψλεηαη ζην 

ελδέθαην θεθάιαην ηνπ Πξνγξάκκαηνο  (ρέδην Αεηθηψλ) θαη αλαιπηηθφηεξα ζηνπο πίλαθεο 11.3 

«Αεπηεξνγελείο επηπηψζεηο»  θαη ηνλ πίλαθα 14 «Πίλαθαο πεξηβαιινληηθψλ Μέηξσλ» ζηελ πεξηνρή 

εζηίαζεο 4Γ
 
ζπκβάιινπλ ηα  Μέηξα: 

 

Πξσηεχνπζα ζπλεηζθνξά: M01 - M10 - M11 - Μ12 - Μ13 - M16  

Γεπηεξεχνπζα ζπλεηζθνξά: M01 - M10 - M16 - M10 - M19  

 

Δ απάληεζε ζην θνηλφ εξψηεκα παξνπζηάδεη απμεκέλν βαζκφ δπζθνιίαο δηφηη γηα ηελ Κχπξν ηα 

ηειεπηαία εδαθνινγηθά δεδνκέλα αθνξνχλ ηελ πεξίνδν 2009-2012 έηε  δεηγκαηνιεςίαο εδαθψλ απφ 

ην European Soil Data Centre (ESDAC) θαη ηελ αληίζηνηρε έξεπλα LUCAS Soil, ελψ, ηαπηφρξνλα 

αξθεηά απφ ηηο 13 ζπλνιηθά δξάζεηο ηνπ Μέηξνπ 10 θαζψο θαη ηα Μέηξα 11 θαη 13 ζρεηίδνληαη άκεζα ή 

έκκεζα κε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία εδαθηθψλ πφξσλ. Ώπφ ην ζχλνιν ησλ Μέηξσλ κε Πξσηεχνπζα 

ζπλεηζθνξά  δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί ην Μέηξν 16 ελψ απφ ηα Μέηξα κε δεπηεξεχνπζα ζπλεηζθνξά ην 

Μέηξν 19.  

Δ απάληεζε ζην θνηλφ εξψηεκα δίλεηαη κε βάζε ηελ ζπκβνιή ησλ ζρεηηθψλ Μέηξσλ ζηνπο δχν 

ζρεηηδφκελνπο κε ηελ πεξηνρή εζηίαζεο δείθηεο επηπηψζεσλ πνπ είλαη ν  Β12 «Οξγαληθή νπζία ηνπ 
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εδάθνπο ζε αξφζηκε γε θαη ν E13 «Βδαθηθή δηάβξσζε απφ λεξφ» θαη ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο 

θνηλνχ πιαηζίνπ 41 (νξγαληθή νπζία) θαη 42 (δηάβξσζε απφ λεξφ). Γηα ηνπο δείθηεο θνηλνχ πιαηζίνπ ηα 

ηειεπηαία δεδνκέλα είλαη ηνπ LUCAS Soil 2009-2012, παξά ην γεγνλφο φηη ζην δείθηε θνηλνχ πιαηζίνπ 

41 ε νξγαληθή νπζία αλαθέξεηαη κε κέηξεζε 2015. Δ απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο βαζίδεηαη ζηηο 

ηηκέο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ, δεηθηψλ απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ.  

Δ νξγαληθή νπζία είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηδηφηεηεο ησλ εδαθψλ δηφηη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ησλ εδαθψλ ζε ζξεπηηθά (άδσην, θσζθνξηθά θαη ζεηηθά), ηελ ηθαλφηεηα ησλ εδαθψλ λα 

δηαθξαηνχλ δηαζέζηκν γηα ηα θπηά λεξφ, ηε δνκή ησλ εδαθψλ θαη ην πνξψδεο θαη ηελ αληίζηαζή ηνπο 

ζηε δηάβξσζε απφ λεξφ. Δ νξγαληθή νπζία είλαη επίζεο δείθηεο ζεκαληηθήο εδαθηθήο βηνπνηθηιφηεηαο. 

Δ νξγαληθή νπζία είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εδαθψλ ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή ιφγσ ηεο ζρέζεο ηεο κε ηελ ηθαλφηεηα δηαθξάηεζεο λεξνχ θαη ηεο δηακφξθσζεο ηεο 

δηαπεξαηφηεηαο ησλ εδαθψλ απφ ην λεξφ. Δ νξγαληθή νπζία κεηξηέηαη κε ηελ πνζφηεηα νμεηδνχκελνπ 

άλζξαθα ζε gr αλά Kg εδάθνπο, θαη ζηελ Κχπξν δελ ππεξβαίλεη, ζπλήζσο, ην 2%-3%. Βάλ 

ηαπηφρξνλα ππάξρεη θαη κέηξεζε αδψηνπ κπνξεί λα ππνινγηζζεί ν ιφγνο C/N πνπ είλαη ρξήζηκνο 

δείθηεο γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ εδαθψλ.  

Δ νξγαληθή νπζία επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ δηάθνξεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο φπσο ε άξσζε, ε 

ρεηκεξηλή θάιπςε ησλ αγξψλ, ε ρισξή ιίπαλζε θαη ν ρεηξηζκφο ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο. 

Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε νξγαληθή νπζία επεξεάδεηαη απφ φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ Μέηξνπ 10 αιιά θπξίσο 

απφ ην 10.1.2
Ώ
( Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο), 10.1.2ΐ (Βθαξκνγή 

ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζηηεξψλ), 10.1.3
Ώ
 θαη 10.1.3.ΐ (ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο 

δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο θαη ησλ Βζπεξηδνεηδψλ αληίζηνηρα), 10.1.4 (Αηαηήξεζε 

πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο κπαλάλαο), 10.1.7 (πληήξεζε 

πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ εληφο αγξνηεκαρηψλ), 10.1.8 (Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε 

δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ακπέινπ), θπιέο 10.1.10 (Αηαρείξηζε 

κειηζζνζκελψλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κε εληνκνθάγα πηελά), 10.1.11
Ώ
 θαη 

10.1.11ΐ (Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – ηηεξά θαη Αελδξψδεηο 

Καιιηέξγεηεο αληίζηνηρα) θαη 10.1.11Γ (Αηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο ζε θπζηθνχο βνζθφηνπνπο εληφο ησλ 

πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο Ώμίαο). Ώπφ ηα παξαπάλσ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί ηα 10.1.2.Ώ, 10.1.2ΐ, 

10.1.4 θαη 10.1.8. Βπίζεο ην ζχλνιν ηνπ Μέηξσλ 11, 12 θαη 13 έρεη επίπησζε ζηελ νξγαληθή νπζία 

αθνχ δξαζηεξηνπνηεί κηα ελαιιαθηηθή γεσξγία (Μέηξν 11) ή ζηνρεχεη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο 

φπσο νη πεξηνρέο Natura 2000 (Μέηξν 12) ή νη κεηνλεθηηθέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο (Μέηξν 13). 

Δ δηάβξσζε δελ είλαη ηδηφηεηα ησλ εδαθψλ αιιά θαηάζηαζε θαη κεηξηέηαη κε ηελ απψιεηα εδάθνπο 

απφ ηα ςειά ζηξψκαηα ηνπ εδαθηθνχ πξνθίι φπσο απηφ ζπκπαξαζχξεηαη απφ ηε ξνή ηνπ 

επηθαλεηαθνχ λεξνχ. Ο δείθηεο θνηλνχ πιαηζίνπ 42 κεηξά ηελ δηάβξσζε απφ λεξφ ζε ηφλνπο εδάθνπο 

αλά εθηάξην θαη έηνο (tn ha
-1

 yr
-1

). Βπίζεο ν δείθηεο δηαρσξίδεη ηε κέηξηα θαη ζνβαξή θαηάζηαζε 

δηάβξσζεο ζηε δηάβξσζε άλσ ησλ 11 tn ha
-1

 yr
-1

.  Γηα ηε δηάβξσζε, απφ ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ 

Μέηξνπ 10 ηδηαίηεξε αλαθνξά απαηηείηαη γηα ηελ δξάζε 10.1.7 (πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ 

εληφο αγξνηεκαρηψλ) ε νπνία φκσο δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. Βπίζεο ην ζχλνιν ηνπ Μέηξσλ 11 θαη 13 

έρεη επίπησζε ζηελ δηάβξσζε απφ ην λεξφ αθνχ δξαζηεξηνπνηεί κηα ελαιιαθηηθή γεσξγία (Μέηξν 11) 

ή ζηνρεχεη ζε κεηνλεθηηθέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ θιίζεηο ηνπ εδάθνπο πνπ 

επλννχλ ηελ δηάβξσζε (Μέηξν 13).  

Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε – Πεγέο Αεδνκέλσλ – Βξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ηνπ ESDAC θαη ηεο έξεπλαο 

LUCAS Soil 2009-2012 πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ Κχπξν. ηελ Κχπξν ειήθζεζαλ ηηκέο απφ  90 

ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο. Με βάζε ην CORINE 2018, ηα 60 ζεκεία ήηαλ ζε ΥΓΒ, ηα 23 ζε δάζε θαη 

δαζηθέο εθηάζεηο ελψ 7 ζεκεία θάιπςαλ άιιεο ρξήζεηο γεο θπξίσο αείθπιισλ πιαηχθπιισλ 
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(ζθιεξφθπηεο βιάζηεζεο). Σα δεδνκέλα ηνπ LUCAS ζηε βάζε TopSoil Attributes δίλνπλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ νξγαληθή νπζία (κε ηε κέζνδν ηεο θαχζεο) θαζψο επίζεο θαη γηα ηε κεραληθή ζχζηαζε 

(πεξηεθηηθφηεηα ζε άκκν, άξγηιν θαη ιάζπε), ην pH, ηελ αγσγηκφηεηα, ηα ζξεπηηθά (N, P, K), θαη ην 

αζβέζηην κε ηε κνξθή CaCO3. Οη κεηξήζεηο ηεο έξεπλαο LUCAS Soil 2015 δελ είλαη αθφκα δηαζέζηκεο 

ζηνπο εξεπλεηέο. πλεπψο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη κεηξήζεηο LUCAS Soil 2009-2012 ζαλ κεηξήζεηο 

βάζεο ηνπ ΠΏΏ (2014).  

Δ δηάβξσζε έρεη κεηξεζεί κε βάζε ηελ εμίζσζε RUSLE 2015 θαη κε κεζφδνπο ρσξηθήο ζηαηηζηηθήο 

έρεη παξαρζεί έλαο ράξηεο ηχπνπ raster ν νπνίνο δίλεη ζηα ζεκεία ηνπ raster ηελ εθηηκψκελε κέζε 

δηάβξσζε ζε ηφλνπο αλά εθηάξην θαη έηνο. Ώπφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θαη ηηο 

πεξηνρέο κέηξηνπ-πςεινχ θηλδχλνπ γηα δηάβξσζε φπσο απηφ ηίζεηαη ζηνπο 11 tn ha
-1

 yr
-1

. Ώπηφ ην 

raster ζε ζπλδπαζκφ κε ην CORINE 2018 κπνξεί λα εθηηκήζεη ηε κέζε δηάβξσζε ζηηο ΥΓΒ αιιά θαη ην 

πνζνζηφ ησλ ΥΓΒ πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κέηξηνπ-πςεινχ θηλδχλνπ.    

Χο πεγέο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα ηνπ ΚΟΏΠ (νξηζηηθέο πιεξσκέο 

δηθαηνχρσλ 2017), ηα ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα  πνπ απνηππψλνληαη ηα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο ηεο 

έξεπλαο LUCAS Soil, ηα  δεδνκέλα ηνπ CORINE 2018  (ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ηεο Βπξσπατθήο 

Βπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρξήζεσλ γεο  ζηελ ΒΒ) γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ κε θσδηθνχο  211, 212, 213, 221, 222 θαη 223, ησλ 

ρνξηνιηβαδηθψλ κε θσδηθνχο 231, 242, 243 θαη 244  θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ κε θσδηθνχο 311, 312, 

313 θαη 321. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ γεσδεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην ArcMap θαη ηα εξγαιεία 

ηνπ Spatial Join, Zonal Statistics as Table θαη άιια αθνχ ηα γεσγξαθηθά ππφβαζξα 

επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ ζην ζχζηεκα WGS_1984_UTH_Zone_36N.  

 

Απάληεζε ζην θνηλφ εξψηεκα  

Οη δείθηεο επηπηψζεσλ δελ κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ γηα πεξηφδνπο πην πξφζθαηεο απφ ην 2009-

2012 πνπ έγηλαλ νη κεηξήζεηο ηεο έξεπλαο LUCAS Soil. πλεπψο, νη δείθηεο επίπησζεο παξακέλνπλ 

απηνί πνπ δίλνληαη ζηνπο θνηλνχο δείθηεο πιαηζίνπ 41 θαη 42.  

Δ κέζε ηηκή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζεκείσλ εδαθνιεςίαο δίλεηαη ζηνλ πίλαθα παξαθάησ. Δ 

νξγαληθή νπζία θπκαίλεηαη απφ 1.57% γηα ην ζχλνιν ηεο ΥΓΒ κέρξη θαη 2.04% γηα ιηβάδηα θαη δάζε. Οη 

ηηκέο απηέο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο. Εδηαηηέξσο, ν ιφγνο C/N δελ μεπεξλά ην 20 αλ θαη ν αξηζκεηήο 

είλαη ππεξ-εθηηκεκέλνο αθνχ ρξεζηκνπνηεηηαη ε νξγαληθή νπζία αληί ηεο δηνξζσκέλεο ηηκήο γηα ηνλ 

άλζξαθα. πλεπψο, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη έλα θαζνιηθφ δήηεκα  έιιεηςεο νξγαληθήο νπζίαο. ην 

ράξηε 1 θαίλεηαη ε δηαζπνξά ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο θαζψο θαη ε ρξήζε γεο κε βάζε ην 

CORINE 2018.    

 πλνιηθή ΥΓΒ Ώξνηξαίεο θαη 
κφληκεο 

θαιιηέξγεηεο 

Μφληκνη 
ιεηκψλεο θαη 
βνζθφηνπνη 

Αάζε θαη δαζηθέο 
εθηάζεηο 

     

Οξγαληθή νπζία (C) 15.67 15.04 20.43 20.31 

N 1.27 1.21 1.71 1.48 

C/N 10.78 11.11 8.29 13.87 

K 361.12 380.15 217.00 366.96 

P 23.12 25.36 6.14 12.52 

Ώξηζκφο ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο 60 53 7 23 

 
 

 Ώθφκε θαη αλ απνκνλσζνχλ  απφ ην ζχλνιν ησλ 60 ζεκείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ΥΓΒ, ηα ζεκεία 

εθείλα ζηα νπνία ε νξγαληθή νπζία είλαη κηθξφηεξε απφ 1%, δελ παξαηεξείηαη  θάπνην ρσξηθά 

εζηηαζκέλν  κνηίβν αθνχ ηα «ειιεηκαηηθά» ζεκεία  είλαη γεσγξαθηθά δηαζπαξκέλα (ράξηεο 2). ηνλ 

ράξηε 3 θαίλεηαη ε ζηφρεπζε ηεο δξάζεο γηα ηελ ακεηςηζπνξά ζηελ παηάηα ζηα Κνθθηλνρψξηα, φπνπ 
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ππάξρνπλ  ηα πεξηζζφηεξα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο κε νξγαληθή νπζία θάησ απφ  ην 1%. Ώπηφ φκσο 

δελ είλαη απφ κφλν ηνπ ηθαλφ λα δείμεη ζπλ-ρσξνζέηεζε πξνβιήκαηνο θαη δξάζεο ηνπ ΠΏΏ δηφηη ηα 

Κνθθηλνρψξηα είλαη έηζη θη αιιηψο κηα ληηξηθά επαίζζεηε δψλε, κε πξφβιεκα ζηελ πνζφηεηα ηνπ 

δηαζέζηκνπ λεξνχ, ζπλεπψο ζα πξέπεη λα έρεη θαη ππνβαζκηζκέλε νξγαληθή νπζία ζην έδαθνο. Δ ίδηα 

εηθφλα δίλεηαη θαη κε ηε ζπλ-ρσξνζέηεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο θαη ζπλνιηθά ηνπ Μέηξνπ 10 (ράξηεο 4) 

θαη ηνπ Μέηξνπ 13 (ράξηεο 5).  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζζεί  φηη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Κχπξνπ ιείπεη κηα νξγαλσκέλε 

εδαθνινγηθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ απνηειεί ζήκεξα έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν ζρεδηαζκνχ θαη 

ζηφρεπζεο ησλ κέηξσλ. Γηα πνιχ βαζηθά δεδνκέλα, φπσο ην pH θαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζα 

κπνξνχζε λα ζπγθεληξσζεί ζρεηηθή πιεξνθφξεζε αμηνπνηψληαο  ηα δεδνκέλα απφ ηηο εδαθηθέο 

αλαιχζεηο πνπ νη θαιιηεξγεηέο δηελεξγνχλ ζηε γε ηνπο. Γηα κηα πην νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε φκσο, 

ζα πξέπεη, είηε απηφλνκα είηε ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο LUCAS Soil, ε δηαρεηξηζηηθή αξρή λα ζπλδξάκεη 

ζηελ αχμεζε ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο κε ηελ ρξήζε  πφξσλ ηεο Σερληθήο ΐνήζεηαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο  θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζνβαξφ πιαίζην εδαθηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη αλαιχζεσλ 

γηα καθξνπξφζεζκε ρξήζε ζην ζρεδηαζκφ γεσξγηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ.  

 

Δ Κχπξνο δελ αληηκεησπίδεη νμχ  πξφβιεκα δηάβξσζεο (ράξηεο 6). Δ δηάβξσζε εληνπίδεηαη ζε 

πεξηνρέο κε πςφκεηξν θαη θιίζεηο (ράξηεο 6). Βάλ ππήξρε ζνβαξφ θαη εθηεηακέλν πξφβιεκα 

δηάβξσζεο ζα ήηαλ θαλεξφ θαη απφ ηηο κεηξήζεηο νξγαληθήο νπζίαο πνπ παξνπζηαζηήθαλ ζηνλ 

πίλαθα Ώθνινπζψληαο ηνλ δείθηε θνηλνχ πιαηζίνπ δηαρσξίδεηαη ε  επηθάλεηα ηεο Κχπξνπ ζηελ νπνία ε 

Κππξηαθή Αεκνθξαηία αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ζε δχν πεξηνρέο. ηηο πεξηνρέο φπνπ ε κέζε ηηκή 

ηεο δηάβξσζεο είλαη θάησ απφ 11 tn ha-1 yr-1 θαη ζηηο πεξηνρέο κέηξηνπ θαη πςεινχ θηλδχλνπ 

δηάβξσζεο φπνπ ε κέζε ηηκή είλαη πάλσ απφ 11 tn ha-1 yr-1 (ράξηεο 7). Μεηά απνκνλψζεθαλ νη  

πεξηνρέο κέηξηνπ-πςεινχ ξίζθνπ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ESDAC. Βπηθαιχπηνληαο απηφλ ηνλ ράξηε 

κε ηνλ ράξηε θάιπςεο γεο CORINE 2018 εληνπίζηεθαλ  ηα εδάθε κε κέηξην θαη πςειφ θίλδπλν 

δηάβξσζεο αλά θαηεγνξία θάιπςεο ηνπ 2018. Με βάζε ην δείθηε πιαηζίνπ 42 ζηελ Κχπξν ππήξραλ 

33,500 ha γεσξγηθήο γεο (θαηά ην CORINE) ζε κέηξην-πςειφ θίλδπλν δηάβξσζεο. Ώπφ ηελ αλάιπζε  

κε βάζε  ηα ζηνηρεία ηνπ CORINE 2018 ν αξηζκφο ησλ εθηαξίσλ πεξηνξίδεηαη ζε 25.135 ha πνπ 

εληάζζνληαη ζηελ  θαηεγνξία κέηξηνπ – πςεινχ θηλδχλνπ . Με δεδνκέλν φηη ρξεζηκνπνηήζεθε ε  ίδηα 

εθηίκεζε ηεο δηάβξσζεο ε κεηαβνιή νθείιεηαη ζε αιιαγή θάιπςεο γεο ε νπνία είλαη ζρεδφλ 25% 

κέζα ζε 6 ρξφληα θαη αμίδεη πξαγκαηηθά λα δηεξεπλεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν. Πξνθαλψο, νξηαθή 

γεσξγηθή γε κε πςειφ θίλδπλν δηάβξσζεο εγθαηαιείθζεθε γηα άιιεο ρξήζεηο. Ο πίλαθαο παξαθάησ 

δίλεη ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα.  
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CORINE 
Legend Code 

 Υσξίο Κίλδπλν 
δηάβξσζεο 

Μέηξην-Τςειφ 
θίλδπλν 

δηάβξσζεο 

211 Non-irrigated arable land 75,559.25 2,195.00 

212 Permanently irrigated land 23,889.25 212.00 

221 Vineyards 7,745.5 6,309.25 

222 Fruit trees and berry plantations 9,451.75 1,776.5 

223 Olive groves 4,597.5 417.00 

231 Pastures 378.5 41.50 

241 Annual crops associated with permanent crops 18,926.00 3,927.5 

242 Complex cultivation patterns 49,722.75 4,622.75 

243 Land principally occupied by agriculture, with significant 
areas of natural vegetation 

29,766.75 5,277.00 

321 Natural grasslands 15,204.00 356.75 

 χλνιν ΥΓΒ εληφο ησλ νξίσλ ηεο κειέηεο ηνπ ESDAC 235,241.25 25,135.25 

311 Broad-leaved forest 575.00 5.25 

312 Coniferous forest 126,470.75 692.50 

313 Mixed forest 235.50 82.00 

 
 

 Οη εθηάζεηο ζε θίλδπλν γηα δηάβξσζε αιιειεπηθαιχπηνληαη ζην λφηην δπηηθφ θαη βφξεην αλαηνιηθφ 

ηκήκα κε ηηο εθηάζεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην Μέηξν 13 (ράξηεο 8) ελψ ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπο 

εκπεξηέρνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε εθηάζεηο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 (π.ρ. πεξηνρέο βνπλνθνξθψλ 

Μάδαξεο-Παπνπηζηάο) φπσο θαίλεηαη ζηνλ ράξηε 9.  

πλνιηθά, ε Κππξηαθή γεσξγία δελ έρεη, εθηφο απφ πεξηνξηζκέλεο θαη ρσξηθά εληνπηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, νχηε πξφβιεκα ρακειήο νξγαληθήο νπζίαο ζηα γεσξγηθά εδάθε νχηε θαη πξφβιεκα 

εθηεηακέλεο δηάβξσζεο. Σν ΠΏΏ δελ έρεη εθηεηακέλεο δξάζεηο πνπ λα ζηνρεχνπλ απνθιεηζηηθά ηελ 

νξγαληθή νπζία ή ηελ δηάβξσζε εθηφο απφ ηηο πεξηνξηζκέλεο δξάζεηο γηα ηελ ακεηςηζπνξά πνπ ν 

πξσηαξρηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη ε κείσζε ηεο ρξήζεο ζξεπηηθψλ θαη λεξνχ. Βπίζεο, άιιεο δξάζεηο κε 

ελδερφκελε επίπησζε ζηελ κείσζε ηεο δηάβξσζεο (μεξνιηζηέο) κέζα απφ ηε δηαρείξηζε ησλ 

ππνιεηκκάησλ ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί. 

Θα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεξηζζφηεξν γηαηί νη ραξαθηεξηζκέλεο σο γεσξγηθέο εθηάζεηο ζην CORINE 

θαη ζε θίλδπλν δηάβξσζεο έρνπλ κεησζεί ηφζν πνιχ κεηαμχ 2012 θαη 2018. Βπίζεο ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλεζεί ε ελδερφκελε άζθεζε πνιηηηθήο γηα ηα εδάθε κέζα απφ ην Μέηξν 13 κε θαηάιιειε 

δηαβάζκηζε ηεο ελίζρπζεο. Μεηαβιεηέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ επηδφηεζε ηνπ 

Μέηξνπ 13 ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο είλαη ην απφιπην πςφκεηξν θαη ε θιίζε αιιά θαη θάπνηεο επηπιένλ 

ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ γηα αχμεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο θαη πξνζηαζία απφ ηε δηάβξσζε. 

Βπίζεο απηφ ελδερνκέλσο λα ζπλδπαζηεί κε θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο επηπιένλ ησλ GAECs ζε 

πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ δηάβξσζεο. Σέηνηεο πξαθηηθέο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ειάρηζηε ή 

θαζφινπ άξσζε, ηελ ππνρξέσζε εδαθνθάιπςεο ζηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ηε ρισξή ιίπαλζε, ηελ 

απνθπγή επηπιένλ ζπκπίεζεο ηνπ εδάθνπο, θαη άιια. Έλα άιιν κέξνο ησλ πεξηνρψλ κε θίλδπλν γηα 

δηάβξσζε βξίζθνληαη κέζα ζηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 θαη ζπλεπψο 

πξνζθέξνληαη γηα ηηο δξάζεηο ηνπ Μέηξνπ 12. Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ηα κέηξα πξνζηαζίαο 

ηνπ εδάθνπο δελ κπνξεί λα δηαρσξίδνληαη απφ ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζηε 

γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε. Ώπηά είλαη αιιειέλδεηα θαη νη αλαπηπζζφκελεο ζπλέξγεηεο δελ κπνξεί λα 

δηαρσξηζζνχλ. Οξγαληθή νπζία θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη δνκή ηνπ εδάθνπο θαη ζπλεπψο θίλδπλνο 

ληηξνξχπαλζεο θαη δηάβξσζεο είλαη αιιειέλδεηα.  
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Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζζεί ε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη βάζεηο εδαθνινγηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ κέηξσλ. Βίλαη αλαγθαίν  ε Κππξηαθή Αεκνθξαηία λα πξνρσξήζεη ζε νξγαλσκέλε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα αιιά θαη λα ζρεδηάζεη ηε κειινληηθή 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ είηε απηφλνκα είηε ζε ζπλεξγαζία κε ην ESDAC.   

 

 

 

Υάξηεο 1: Σα 90 ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο ηεο έξεπλαο LUCAS Soil θαη ε θάιπςε γεο απφ ην CORINE 2018. 

Xάξηεο 2: ηα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο κε νξγαληθή νπζία κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε ηνπ 1% ζε ΥΓΒ. 
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Υάξηεο 3: Σα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο ζε ΥΓΒ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ δξάζεσλ 10.1.2
Ώ
 θαη 

10.1.2.ΐ1. 

 

Υάξηεο 4: Σα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο ζε ΥΓΒ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρσξηθή θαηαλνκή φισλ ησλ δξάζεσλ ηνπ 

Μέηξνπ 10.  
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Υάξηεο 5: Σα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο ζε ΥΓΒ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρσξηθή θαηαλνκή ηνπ Μέηξνπ 13.  

 

 

Υάξηεο 6: Αηάβξσζε θαη πςφκεηξα ζηελ Κχπξν. 

Πεγή: Αηάβξσζε ESDAC, Erosion, 2009-2012 βαζηζκέλν ζηελ RUSLE 2015. Τςφκεηξα βαζηζκέλα ζην DEM ηεο 

Κχπξνπ.  
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Υάξηεο 7: Κίλδπλνο δηάβξσζεο ζε δχν θιάζεηο. 

 

Υάξηεο 8: Πεξηνρέο κε κέηξην θαη πςειφ θίλδπλν πξνο δηάβξσζε θαη ε ρσξηθή εμάπισζε ηνπ Μέηξνπ 13. 

 

 

 Υάξηεο 9: Πεξηνρέο κε κέηξην θαη πςειφ θίλδπλν πξνο δηάβξσζε θαη νη πεξηνρέο Natura 2000. 



Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 2ε Βλδηάκεζε Ώμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 2014-2020 

1
ν
 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ (Γ – Σειηθή Έθζεζε Δλδηάκεζεο Αμηνιφγεζεο) 

 

ΛΚΝ ΏΝΏΛΤΕ ΒΠΒ – Ώ.Μ. ΦΕΛΏΓΡΟΣΕΚΔ ΤΜΐΟΤΛΒΤΣΕΚΔ ΛΣΑ  174 

3.10. 11Ο  ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 5Α) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΑΑ έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

ρξήζεο ηνπ χδαηνο απφ ηε γεσξγία; 

Με βάζε ηελ ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξσηεχνπζα θαη δεπηεξεχνπζα  

ζπκβνιή ησλ  Μέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηηο επηκέξνπο πεξηνρέο εζηίαζεο πνπ απνηππψλεηαη ζην 

ελδέθαην θεθάιαην ηνπ Πξνγξάκκαηνο  (ρέδην Αεηθηψλ), ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 5
Ώ 

ζπκβάιινπλ ηα  

Μέηξα: 

Πξσηεχνπζα ζπλεηζθνξά  

 M01 – Αξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 M04 - Βπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ  

 M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα 

 M16 – πλεξγαζία 

Γεπηεξεχνπζα ζπλεηζθνξά  

 M01 - Αξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο (άξζξν 14) 

 M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα (άξζξν 28) 

 M16 - πλεξγαζία (άξζξν 35) 

  

Δ απάληεζε ζην θνηλφ εξψηεκα παξνπζηάδεη απμεκέλν βαζκφ δπζθνιίαο δηφηη νη δξάζεηο ζηνρεχνπλ 

ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ ή θαη ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 

λεξνχ φπσο απηή εθθξάδεηαη κε ηελ κεηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ απνδφζεσλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

κέζσ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ παξεκβάζεσλ   . Με ην θαζεζηψο 4.1 «Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο 

ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ» δηθαηνχρνο  

είλαη ε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαη ε κείσζε θαηαλάισζεο λεξνχ κέζσ αιιαγήο ζηε  

ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία.  Με ην θαζεζηψο 4.3.3 «Βθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ ζε 

αξδεπηηθά έξγα» ζηφρνο είλαη ν βαζηθφο πάξνρνο λεξνχ γηα άξδεπζε (Σκήκα Ώμηνπνίεζεο Τδάησλ) λα 

αμηνπνηήζεη ηηο ηερλνινγίεο ΣΠΒ ψζηε λα δηαζθαιίζεη νξζνινγηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε 

ησλ δηαηηζέκελσλ πξνο άξδεπζε πνζνηήησλ χδαηνο θαη λα ζπλάγεη ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηηο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίεο  παξνρήο.  

Με ην θαζεζηψο 4.3.2 «Ώμηνπνίεζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηε γεσξγία» ζηφρνο είλαη ε κείσζε ηεο 

απφιεςεο απφ ππφγεηνπο πδξνθνξείο κε ηελ αλαθχθισζε ηνπ λεξνχ. Σέινο ζε δξάζεηο ηνπ Μέηξνπ 

10 πνπ πξνσζνχλ ηελ ακεηςηζπνξά ζηελ παηάηα θαη ζηα ζηηεξά (10.1.2
Ώ
 θαη 10.1.2ΐ) πάιη γίλεηαη 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ λεξνχ ρσξίο φκσο ρξήζε θαη κεηαβνιή ηεο ηερλνινγίαο αιιά 

ππνρξεσηηθήο κεηαβνιήο ησλ πδξνβφξσλ θαιιηεξγεηψλ κέζα ζηνλ εμαεηή νξίδνληα ηεο ακεηςηζπνξάο. 

Ώπφ ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ πξνγξακκαηηζζέλησλ παξεκβάζεσλ , δελ έρεη  νινθιεξσζεί ην έξγν 

ηνπ Καζεζηψηνο 4.3.2, δελ έρεη πξνθεξπρζεί ην θαζεζηψο 4.3.3. 

ηα επελδπηηθά ζρέδηα ηνπ θαζεζηψηνο 4.1 παξαηεξείηαη κηα πνιχ πεξηνξηζκέλε επελδπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο λεξνχ. εκεηψλεηαη φηη άλσ ηνπ 80% ησλ πιεξσκψλ αθνξά 

ζε θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο ελψ νη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε εμνηθνλφκεζε ή βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο άξδεπζεο είλαη ζπλνιηθά πεξίπνπ 20.000€, δειαδή ζρεδφλ κεδακηλέο θαη αθνξνχλ 

θπξίσο απηνκαηηζκνχο ζπζηεκάησλ άξδεπζεο. 

Δ απάληεζε ζην θνηλφ εξψηεκα δίλεηαη κε βάζε ηελ θαζαξή ζπκβνιή ησλ ζρεηηθψλ Μέηξσλ ζην 

ζρεηηδφκελν κε ηελ πεξηνρή εζηίαζεο δείθηε επηπηψζεσλ πνπ είλαη ν Β10 «Άληιεζε λεξνχ ζηε 

γεσξγία» πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Αείθηε Πιαηζίνπ Π39. Ο δείθηεο κεηξά ηνλ φγθν θπβηθψλ λεξνχ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηελ άξδεπζε.  
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Ώπφ ην ζχλνιν ησλ θαζεζηψησλ ηνπ Μέηξνπ 10, νη δξάζεηο 10.1.2Ώ θαη 10.1.2ΐ (Ώκεηςηζπνξά ζηηο 

παηάηεο θαη ηα ζηηεξά) έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηελ εηζξνή ζξεπηηθψλ θαη λεξνχ δηφηη, ζεσξεηηθά, 

ιφγσ ακεηςηζπνξάο, ε ρξήζε ιηπαζκάησλ πεξηνξίδεηαη ζε ιηγφηεξν απφ ην κηζφ αθνχ ζηελ ηξηεηή 

επαλαθνξά, ε θαιιηέξγεηα γηα παξάδεηγκα παηάηαο γίλεηαη κφλν κία θνξά ελψ νη άιιεο δχν ρξνληέο 

είλαη ππνρξεσηηθά ςπραλζέο γηα ρισξή ιίπαλζε θαη κηα θαιιηέξγεηα πνπ δελ αλήθεη ζηα ζνιαλψδε θαη 

έρνπλ πνιχ κηθξφηεξεο απαηηήζεηο γηα άξδεπζε. Αεδνκέλνπ φηη ηα ζηηεξά είλαη ζηελ Κχπξν μεξηθέο 

(rain fed) θαιιηέξγεηεο, ζηελ απφιεςε λεξνχ έρεη επίπησζε κφλν ην κέηξν 10.1.2Ώ.  Σα 10.1.5 

«Μείσζε απαηηήζεσλ ζε λεξφ» θαη 10.1.7 «πληήξεζε Ξεξνιηζηψλ» πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε 

δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ ( θαζεζηψο 10.1.5) θαη ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο ηνπ λεξνχ θαη ηεο δηάβξσζεο 

(θαζεζηψο 10.1.7) δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί. Γεληθά, φιεο νη δξάζεηο ηνπ Μέηξνπ 10 έρνπλ άκεζε ή 

έκκεζε επίδξαζε αθνχ εθηφο ησλ άιισλ δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη 

εκβαζχλνπλ ηελ πεξηβαιινληηθά νξζή άζθεζε ηεο γεσξγίαο. Γηα ην  ζχλνιν ησλ ελεξγνπνηεζέλησλ 

θαζεζηψησλ ηνπ Μέηξνπ 10  νη θαηαβνιέο ησλ εληζρχζεσλ βαζίδνληαη ζηελ δεισζείζα έθηαζε.   

 

Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε – Πεγέο Αεδνκέλσλ – Βξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ22
 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ δείθηε επηπηψζεσλ «Άληιεζε Νεξνχ» αμηνπνηήζεθαλ ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία 

πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ην Σκήκα Τδάησλ  (έηνο 2017 δειαδή 2 έηε πεξηζζφηεξα απφ ηελ αληίζηνηρε 

κεηαβιεηή ηεο Eurostat). Σα ζηνηρεία απηά επηηξέπνπλ κία απεηθφληζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ ηάζεσλ 

ρσξίο ηε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ηεο θαζαξήο ζπκβνιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξνπζηάδεηαη επίζεο ν 

«Αείθηεο Βθκεηάιιεπζεο ηνπ Νεξνχ – Water Exploitation Index» απφ δεδνκέλα ηεο Eurostat.   

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αθαζάξηζησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ ακεηςηζπνξάο 

θαηαζθεπάζζεθαλ  ζελάξηα ησλ ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ κέζσλ απαηηήζεσλ ζε λεξφ θαη 

επηρεηξήζεθε ε εθηίκεζε ησλ  επηπηψζεσλ  ζε δηάζηεκα εμαεηίαο θαη ηεο κέζεο επίπησζεο αλά έηνο. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζηφρεπζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ Μ.10 ζπγθξίλεηαη ε ρσξηθή έθηαζε ησλ κέηξσλ 

ακεηςηζπνξάο κε ηνπο πδξνθνξείο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πίεζε ιφγσ ππεξ-άληιεζεο, φπσο απηή 

ραξαθηεξίδεηαη ζηελ «Οδεγία ησλ Νεξψλ» θαη ζηελ αληίζηνηρε βάζε δεδνκέλσλ WFD Database ηνπ 

ΜαΎνπ 2019. Χο πεγέο δεδνκέλσλ ησλ δξάζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα ηνπ 

ΚΟΏΠ (νξηζηηθέο πιεξσκέο δηθαηνχρσλ 2017). Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ γεσδεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην ArcMap θαη ηα εξγαιεία ηνπ αθνχ ηα γεσγξαθηθά ππφβαζξα 

επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ ζην ζχζηεκα WGS_1984_UTH_Zone_36N.  

Σέινο, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίπησζεο ηνπ θαζεζηψηνο 4.3.2 «Ώμηνπνίεζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηε 

γεσξγία» αμηνπνηήζεθε ε  κεζνδνινγία «κειέηε πεξίπησζεο» θαη αλαιχζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εληαγκέλνπ  αιιά κε νινθιεξσκέλνπ έξγνπ «Αηάζεζε Ώλαθπθισκέλνπ Νεξνχ απφ ηνλ ηαζκφ 

Λπκάησλ ηεο Ώλζνχπνιεο» κε βάζε ηελ ηερληθν-νηθνλνκηθή κειέηε ηνπ έξγνπ  πνπ εθπφλεζε ην 

Σκήκα Ώλαπηχμεσο Τδάησλ Δ ζπκβνιή ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εθηίκεζε  ησλ 

επηπηψζεσλ δηφηη έρεη θαηαβιεζεί ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ πιεξσκψλ ηνπ έξγνπ ην νπνίν βαίλεη ζε 

θάζε νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ ηνπ αληηθείκελνπ)    

 

Απάληεζε ζην θνηλφ εξψηεκα  

Ο δείθηεο άληιεζεο ηνπ λεξνχ δείρλεη ζεκαληηθή πίεζε ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο. Σελ ηειεπηαία 

δεθαεηία ν δείθηεο θπκαίλεηαη κεηαμχ 150 θαη 165 εθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ κέηξσλ (m3) ελψ απφ ηελ 

αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο (2014) θηλείηαη γχξσ ζηα 165 εθαηνκκχξηα m3 (δηάγξακκα 1). Φπζηθά ν 

δείθηεο επεξεάδεηαη απφ ηηο εηήζηεο δηαθπκάλζεηο ζηε βξνρφπησζε φκσο, παξά ηε κείσζε ηεο ΥΓΒ ε 

                                                
22

 Ώλαιπηηθά ε κεζνδνινγία νη πεγέο δεδνκέλσλ ηα εξγαιεία, θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα    
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γεσξγία παξακέλεη ν κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο λεξνχ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζην ζχλνιν ηεο απφιεςεο 

λεξνχ απμάλεηαη δηαξθψο θαη δηακνξθψλεηαη, ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα ζην 75% ηνπ ζπλφινπ. 

πγρξφλσο ε αξδεπνκέλε έθηαζε απμάλεηαη απνηειψληαο ην 2016 ην 21% ηεο ΥΓΒ. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη 

θαηά κέζν φξν θάζε εθηάξην αξδεπφκελεο ΥΓΒ δέρεηαη πεξίπνπ 6,4 ηφλνπο λεξφ θαη έηνο.    

πσο είλαη  θπζηθφ,  απηφ απμάλεη ηε πίεζε ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο κε απνηέιεζκα ν Αείθηεο 

Βθκεηάιιεπζεο ηνπ Νεξνχ λα είλαη απφ ηνπο πςειφηεξνπο ζηελ Βπξψπε. Ο Αείθηεο δείρλεη ηελ 

απφιεςε σο πνζνζηφ ηνπ καθξνπξφζεζκνπ εηήζηνπ κέζνπ δηαζέζηκνπ λεξνχ. Σν 20% είλαη έλα 

θαηψθιη γηα λα θξηζεί  εάλ κηα πεξηνρή ή έλα θξάηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπαληφηεηα λεξνχ, ελψ ην 

40% είλαη έλα φξην πνιχ ζνβαξήο ζπαληφηεηαο (πδαην-πελίαο). Γηα ηελ Κχπξν ν δείθηεο απηφο 

θπκαίλεηαη  κεηαμχ 70-80% γηα ην ζπλνιηθφ λεξφ θαη θηάλεη ζηα 110% γηα ηα ππφγεηα χδαηα 

(δηάγξακκα 2) αλαδεηθλχνληαο  ην έληνλν, θαη καθξνπξφζεζκν, πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε 

Κχπξνο κε ηελ επάξθεηα αιιά θαη ηελ  δηαρείξηζε ησλ πδάησλ.   

 

Γηα ηελ εμέηαζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θαζεζηψηνο  10.1.2
Ώ
 (εθαξκνγή ακεςεηζπνξάο ζε  παηάηεο & 

ζηηεξά) ζηελ απφιεςε λεξνχ θαηαζθεπάζζεθαλ  4 ζελάξηα: 

 ελάξην 1 (baseline – θαιιηέξγεηα παηάηαο ρσξίο επηδφηεζε ακεηςηζπνξάο θαη εθαξκνγή γηα 

έλα έηνο  1 ζηα ηξία ρξφληα αγξαλάπαπζεο ή ρισξή ιίπαλζε) 

 ελάξην 2 εληαηηθή θαιιηέξγεηα παηάηαο ρσξίο επηδφηεζε κε εληαηηθή θαιιηέξγεηα θαη ρσξίο 

αγξαλάπαπζε ή ρισξή ιίπαλζε  

 ελάξην 3 θαιιηέξγεηα παηάηαο κε επηδφηεζε ακεηςηζπνξάο, 1 ρξφλν θαιιηέξγεηα, 1 ρξφλν 

ρισξή ιίπαλζε θαη 1 ρξφλν άιιε θαιιηέξγεηα εθηφο παηάηαο 

 ελάξην 4 εληαηηθή θαιιηέξγεηα παηάηαο κε επηδφηεζε ακεηςηζπνξάο, 1 ρξφλν θαιιηέξγεηα 

παηάηαο, 1 ρξφλν ρισξή ιίπαλζε θαη 1 ρξφλν εληαηηθή θαιιηέξγεηα εθηφο παηάηαο 

Γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ν κέζνο φξνο λεξνχ άξδεπζεο γηα έλα ζηξέκκα παηάηαο είλαη 500 κ3 λεξφ σο 

ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο αλαγθψλ θζηλνπσξηλήο θαη αλνημηάηηθεο παηάηαο κε ζπζηήκαηα ηερλεηήο 

βξνρήο θαη ζηαγφλσλ. Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ηξίηνπ έηνπο ζηα ζελάξηα 3 θαη 4 πξνζνκνηψλεηαη 

(θαηαζθεπή ζελαξίνπ)  έλα ηππηθφ ζηξέκκα αλάινγα κε ηα  ζελάξηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

θαησηέξσ πίλαθα. ην ζελάξην 4 ζεσξνχκε φηη ζα ππάξρεη έλα slippage effect φπνπ ν γεσξγφο ζα 

εληείλεη ηελ ρξήζε ησλ πφξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λεξνχ) ζηνλ ηξίην ρξφλν ζηξεθφκελνο 

πξνο εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο φπσο ηα θαξπνχδηα, πεπφληα, κπνζηαληθά θαη αξαβφζηηνο εηο βάξνο ησλ 

ζηηεξψλ θαη ηεο αγξαλάπαπζεο.   

  ελάξην 3 ελάξην 4 

 Ώξδεπηηθέο 
αλάγθεο 

θαιιηέξγεηαο 
αλά 

ζηξέκκα 

πκκεηνρή 
ηεο 

θαιιηέξγεηαο 
ζην 

ζηξέκκα 

χλνιν 
Ώξδεπηηθήο 

Ώλάγθεο 
αλά 

ζηξέκκα 

Συμμετοχή τησ 
καλλιζργειασ 
ςτο ςτρζμμα 

Σφνολο 
Αρδευτικήσ 
Ανάγκησ 
ανά 
ςτρζμμα 

      

ηηάξη, Κξηζάξη  0 25% 0 10% 0 
Πεπφληα, θαξπνχδηα, κπνζηαληθά  450 25% 112.5 35% 157.5 
Τπφ θάιπςε κπνζηαληθά  550 15% 82.5 25% 137.5 
Ώξαβφζηην θηελνηξνθήο  600 10% 60 10% 60 
Φαζφιηα θαη ινπβηά  350 15% 52.5 15% 45 
Ώγξαλάπαπζε  0 10% 0 5% 0 
      

πλνιηθή άξδεπζε ηππηθνχ 
ζηξέκκαηνο (κ3/ζηξέκκα) 

  307.5  400 
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Ώπφ ηα δεδνκέλα αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ γηα ην 2017 πξνθχπηεη  φηη ζηε δξάζε 10.1.2 Ώ
(παηάηεο) 

 έρνπλ 

εληαρζεί 972,1Δα (9,721.1 δεθάξηα) Με βάζε απηή ηελ έθηαζε, ηα ζελάξηα θαη ηηο αξδεπηηθέο παξαδνρέο πνπ 

παξνπζηάζζεθαλ ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα,  ππνινγίδνληαη νη ζπλνιηθέο απαηηήζεηο ζε λεξφ  γηα θάζε  ζελάξην.  

 Έθηαζε Κπβηθά λεξνχ 
άξδεπζεο 
αλά ζηξέκκα 

Ώξδεπηηθέο 
αλάγθεο ζηε 

ηξηεηία 

Μέζεο εηήζηεο 
αξδεπηηθέο αλάγθεο  

ελάξην 1: Έλα ζηα ηξία ρξφληα ρισξή 
ιίπαλζε ή αγξαλάπαπζε θαη 2 ρξφληα 
θαιιηέξγεηα παηάηαο 

9,721.1 500 γηα 
παηάηεο γηα 2 
ρξφληα θαη 0 
γηα ηνλ ηξίην 
ρξφλν 

9721.1*500*2= 
9,721,100 

 
3,240,367 

ελάξην 2: Σξία ρξφληα ζπλερνχο 
θαιιηέξγεηαο παηάηαο ρσξίο ρισξή 
ιίπαλζε ή αγξαλάπαπζε  

9,721.1 500 για 

πατάτεσ για 

3 χρόνια 

9721.1*500*3= 

14,581,650 

 

4,860,550 

ελάξην 3: Ώκεηςηζπνξά κε έλα ρξφλν 
θαιιηέξγεηα παηάηαο, έλα ρξφλν ρισξή 
ιίπαλζε θαη έλα ρξφλν άιιεο 
θαιιηέξγεηεο (ηππηθφ ζηξέκκα)  

9,721.1 500 γηα 
παηάηεο 
307.5 γηα ην 
ηππηθφ 
ζηξέκκα 
0 γηα ηνλ 
ηξίην ρξφλν 

9721.1*500+ 
9721.1*307.5= 

7,849,788 

2,616,596 

ελάξην 4: Ώκεηςηζπνξά κε έλα ρξφλν 
θαιιηέξγεηα παηάηαο, έλα ρξφλν ρισξή 
ιίπαλζε θαη έλα ρξφλν άιιεο 
θαιιηέξγεηεο κε ζηξνθή πξνο πην 
εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο (ηππηθφ ζηξέκκα) 

9,721.1 500 γηα 
παηάηεο, 
400 γηα ην 
ηππηθφ 
ζηξέκκα 
0 γηα ηνλ 
ηξίην ρξφλν 

9721.1*500+ 
9721.21*400= 

8,748,990 

2,916,330 

 
 

Βίλαη εκθαλέο φηη κεηαμχ ηνπ ρεηξφηεξνπ ζελαξίνπ (ζελάξην 2) ηεο πιένλ εληαηηθήο θαιιηέξγεηαο 

παηάηαο θαη ηνπ ζελαξίνπ 3 ηεο ακεηςηζπνξάο ρσξίο κεηαζηξνθή ζε εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο ηνλ ηξίην 

ρξφλν, ε δηαθνξά δελ είλαη κεγαιχηεξε απφ 2,3 εθαηνκκχξηα κ3 λεξφ ην ρξφλν, δειαδή ιηγφηεξν απφ 

ην 1.5% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη‘ έηνο απφ ηελ γεσξγία ζηελ Κχπξν. 

πλεπψο απηφ ην κέηξν δελ ζα είρε ζεκαληηθή επίπησζε  εάλ δελ είλαη ζηνρεπκέλν ζε πεξηνρέο φπνπ 

νη εμνηθνλνκεκέλεο πνζφηεηεο χδαηνο ( 2 ή 3 εθαηνκκχξηα κ3 λεξνχ)  έρνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα 

ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε θαη απνθπγή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο ππνβάζκηζεο ησλ  ππφγεησλ 

πδξνθνξέσλ . πλεπψο θξίζηκε παξάκεηξνο είλαη  ε ρσξηθή  ζηφρεπζε ηνπ  κέηξνπ ηεο ακεηςηζπνξάο 

ζε επίπεδν πδξνθνξέα θαη ην θαηά πφζν  είλαη πξαγκαηηθά ζηνρεπκέλν ζε ηέηνηεο πεξηνρέο.  

 

Σα ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο ηεο «Οδεγίαο Πιαίζην ησλ Νεξψλ»
23

 ραξαθηεξίδνπλ ηηο 

πηέζεηο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ δέρνληαη ηα ππφγεηα πδξνθφξα ζψκαηα αιιά θαη νη ιεθάλεο απνξξνήο. 

Ο ράξηεο 1, δείρλεη ηηο θπξηφηεξεο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζηα ππφγεηα πδάηηλα ζπζηήκαηα ηεο 

Κχπξνπ. Βπίζεο δείρλεη ηελ θαηαλνκή ησλ εληζρχζεσλ ηεο δξάζεο 10.1.2Ώ κε 972,11 εθηάξηα   Ώπφ 

απηά, 573,52 εθηάξηα   ή πνζνζηφ 59% βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ ησλ 

Κνθθηλνρσξίσλ ηνπ νπνίνπ σο  πξψηε πίεζε ηεξαξρείηαη  ε ξχπαλζε απφ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

δεχηεξε ε απφιεςε λεξνχ γηα γεσξγηθή ρξήζε. Σα ππφινηπα εληαγκέλα ζηξέκκαηα βξίζθνληαη ζηα 

φξηα ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ ηεο Μεζανξηάο ηνπ νπνίνπ ε θχξηα πίεζε είλαη ε απφιεςε λεξνχ. 

Ώληίζηνηρα, γηα ηε δξάζε 10.1.2.ΐ1(ζηηεξά)  επηδνηνχληαη 1073,83 εθηάξηα, αλ θαη φπσο 

πξναλαθέξζεθε ε ζπκβνιή ηεο  ακεηςηζπνξάο ησλ ζηηεξψλ δελ έρεη ηφζν κεγάιε επίπησζε ζηελ 

απφιεςε λεξνχ (ράξηεο 2). Ώπφ ην ζχλνιν απηψλ  ησλ εθηάζεσλ  ην ζρεδφλ 54% βξίζθεηαη ζηνλ 

ππφγεην πδξνθφξν Λεχθαξα-Πάρλα ν νπνίνο εθηείλεηαη δπηηθά απφ ηηο αθηέο ηεο Πάθνπ θαη ηελ 

                                                
23 Οδεγία 2000/60 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23 Οθησβξίνπ ηνπ 2000 γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ 

θνηλνηηθήο δξάζεο ζην ηνκέα ηεο πνιίηηθήο ησλ πδάησλ φπσο ηζρχεη θάζε θνξά 
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Βδνχδα κέρξη αλαηνιηθά ηα Κνθθηλνρψξηα θαη βφξεηα ηνλ Σξφνδν θαη ηελ θεληξηθή θαη Απηηθή Μέζα 

Οξηά. Δ θχξηα θαηαγξαθφκελε πίεζε είλαη ε απφιεςε λεξνχ. Βπηπιένλ 15% ησλ επηδνηνχκελσλ 

εθηάζεσλ απφ ην  θαζεζηψο 10.1.2.ΐ1 βξίζθνληαη ζηνπο νθηάδεο πνπ είλαη απηφλνκν πδξνθφξν 

ζχζηεκα κέζα ζηα φξηα Λεχθαξα-Πάρλα. ρεδφλ 9% θαη 6% βξίζθνληαη ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο Κνίηεο Σξεκχλζνπ, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα Λεχθαξα-Πάρλα, θαη ζηα Κνθθηλνρψξηα. 

πλνιηθά νη επηδνηνχκελεο απφ ην Μέηξν 10 εθηάζεηο γεσγξαθηθά βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο ζε 

πδάηηλα ζπζηήκαηα ππφ πίεζε απφιεςεο λεξνχ (ράξηεο 3). Σα ζπζηήκαηα Λεχθαξα-Πάρλα θαη 

Κνθθηλνρψξηα έρνπλ ην 37.5% θαη 18% αληίζηνηρα ηνπ ζπλφινπ ησλ επηδνηνχκελσλ εθηάζεσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ηφζν νη ζηνρεπκέλεο ζηελ κείσζε απφιεςεο λεξνχ θαη απφζεζεο ζξεπηηθψλ 

δξάζεηο (10.1.2Ώ θαη 10.1.2ΐ1) 
 
φζν θαη ζπλνιηθά νη δξάζεηο ηνπ Μέηξνπ 10 ρσξνζεηνχληαη ζηηο 

πεξηνρέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ππφ πίεζε γηα απφιεςε λεξνχ, ζπλεπψο ην ΠΏΏ παξνπζηάδεη 

πνιχ θαιή ρσξηθή ζηφρεπζε.    

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θαζεζηψηνο 4.3.2 «Ώμηνπνίεζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηε γεσξγία» αλαιχεηαη  

ην «Έξγν Αηάζεζεο Ώλαθπθισκέλνπ Νεξνχ απφ ηνλ ηαζκφ Λπκάησλ ηεο Ώλζνχπνιεο» κε βάζε ηε 

κεζνδνινγία «κειέηε πεξίπησζεο – case study». Σν Σκήκα Ώλαπηχμεσο Τδάησλ (ΣΏΤ) πξνρψξεζε 

κε ηε Μειέηε Αηάζεζεο ηνπ Ώλαθπθισκέλνπ λεξνχ πνπ παξάγεηαη ζην ηαζκφ Βπεμεξγαζίαο 

Λπκάησλ Ώλζνχπνιεο ην 2014. Σν Έξγν πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή δχν αληιηνζηαζίσλ, 

απνζεθεπηηθήο δεμακελήο ρσξεηηθφηεηαο 500.000 m3 θαη ησλ απαξαίηεησλ θεληξηθψλ αγσγψλ 

δηαλνκήο ηνπ λεξνχ.  

Μέζσ ηνπ έξγνπ θαη ρσξίο ηελ θαηαζθεπή ελφο ηακηεπηήξα ρσξεηηθφηεηαο 1 εθ. κ3, αλακέλεηαη ε 

άξδεπζε ζπλνιηθήο έθηαζεο 390 εθηαξίσλ κε ζπλνιηθή αλάγθε αξδεπηηθνχ λεξνχ 2,979,724 κ3. Ώπηά 

αλαιχνληαη ζε 109 εθηαξίσλ πθηζηάκελσλ ρξεζηψλ κε εηήζηα αλάγθε αξδεπηηθνχ λεξνχ ζηα 337,934 

κ3, 94 εθηάξηα λέσλ ρξεζηψλ (έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε) κε εηήζηα δήηεζε αξδεπηηθνχ λεξνχ 385,230 

κ3, 115 εθηάξηα μεξηθψλ θαιιηεξγεηψλ πξνο αλαδηάξζξσζε κε αλάγθε γηα 925,704 κ3,θαη ηέινο 72 

εθηάξηα επηπιένλ δπλεηηθψλ θαιιηεξγεηψλ κε αλάγθε 399,634 κ3. Μεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηακηεπηήξα 

ζα κπνξνχλ λα αξδεχνληαη επηπιένλ 164 εθηάξηα κε ζπλνιηθέο αλάγθεο 998,959 κ3. Δ άξδεπζε ησλ 

554 εθηαξίσλ αληηζηνηρεί ζην 2.4% ηεο αξδεπφκελεο έθηαζεο ηεο Κχπξνπ νη δε αλάγθεο ζε λεξφ 

επίζεο ζην 2.4% ηεο απφιεςεο ηνπ 2017 (166.2 εθ. κ3). Ώπηή ε ππνθαηάζηαζε λεξνχ κε 

αλαθπθισκέλν λεξφ ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηνλ ππφγεην πδξνθνξέα ηεο πεδηάδαο λνηίσο ηεο Λεπθσζίαο 

ε θαηάζηαζε ηνπ νπνηνχ ραξαθηεξίδεηαη σο δπζκελήο ζηελ απφιεςε λεξνχ ζηελ αληίζηνηρε βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο «Οδεγίαο ησλ λεξψλ».  

πγρξφλσο ην έξγν ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πφξσλ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ λεξνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη βνεζά ζηελ πνιηηηθή ελίζρπζεο κε αλαθπθισκέλν 

λεξφ ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ. Δ Κχπξνο έρεη ζεκαληηθέο ηέηνηεο δπλαηφηεηεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηφζν ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο, θαη ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο αιιά θαη σο κεραληζκνί πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Δ ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθή θαη ζεκαληηθή φκσο 

πνζνηηθά ζα κπνξνχζε λα πεηχρεη αθφκε πεξηζζφηεξα θαη λα έρεη κεγαιχηεξε επίπησζε θαη 

επίδξαζε. Ώπηφ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε δηφηη ε απφιεςε λεξνχ νδεγεί ηελ Κχπξν ζε καθξνπξφζεζκε 

πδαηνπελία αιιά θαη επηβάιιεη ζηελ Κππξηαθή γεσξγία ζνβαξφηαηνπο πεξηνξηζκνχο θπξίσο ππφ ηα 

δπζκελή  ζελάξηα θιηκαηηθήο αιιαγήο. Οη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ άκεζα ηελ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε 

(ηδησηηθέο επελδχζεηο) ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 5
Ώ
 νπζηαζηηθά  δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί ζε κεγάιν 

βαζκφ. Οη δεκφζηεο επελδχζεηο, φπσο θάλεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ, 

είλαη πνιιά ππνζρφκελεο δηφηη είλαη γεσξγηθά απνδνηηθέο, πεξηβαιινληηθά απνδεθηέο θαη  

απνηξέπνπλ ηελ ζπαηάιε πδάηηλσλ πφξσλ. 
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Οη αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο θαη θπξίσο εθείλεο πνπ ζηνρεχνπλ ηελ ακεηςηζπνξά πδξνβφξσλ 

θαιιηεξγεηψλ έρνπλ επίζεο πνιχ θαιή ζπλεηζθνξά ζηελ δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Βπίζεο νη 

αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο είλαη ρσξηθά εληνπηζκέλεο ζε πεξηνρέο φπνπ ηα ππφγεηα πδάηηλα 

ζψκαηα βξίζθνληαη ππφ πίεζε ππεξβνιηθήο απφιεςεο λεξνχ. κσο, πνζνηηθά, ε ζπλεηζθνξά ηνπο 

δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή δηφηη αθνξνχλ κηθξή ζρεηηθά έθηαζε. Βπίζεο, νη δξάζεηο απηέο, ζηνρεχνληαο 

θαηά θχξην ιφγν ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζξεπηηθψλ, δελ ειέγρνπλ απνηειεζκαηηθά ηε ρξήζε λεξνχ. Θα 

κπνξνχζε ελδερνκέλσο θαλείο λα κειεηήζεη επηπιένλ πεξηνξηζκνχο ζηελ άξδεπζε σο κέξνο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ γεσξγψλ πνπ επηδνηνχληαη απφ απηέο ηηο δξάζεηο κε δηαβάζκηζε φζν αθνξά ηε 

ρσξνζέηεζε ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ζε δψλε πδξνθφξνπ πνπ πηέδεηαη απφ ππεξβνιηθή 

απφιεςε λεξνχ θαη άιια ζπλνδεπηηθά θξηηήξηα πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ.   
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Αηάγξακκα 1: Ώπφιεςε λεξνχ ζπλνιηθά θαη γηα άξδεπζε θαη πνζνζηφ απφιεςεο γηα άξδεπζε ζηε ζπλνιηθή 

απφιεςε.  

Πεγή: Eurostat, κεηαβιεηή (env_wat_abs). Γηα ηα έηε 2016 θαη 2017 ηα δεδνκέλα απφ εθηηκήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο.  
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Αηάγξακκα 2: Αείθηεο Βθκεηάιιεπζεο ηνπ Νεξνχ – Water Exploitation Index. 

Πεγή: Eurostat, Sustainable Development Goal, κεηαβιεηή: sdg_06_60 

Υάξηεο 1: Πηέζεηο ζηα ππφγεηα πδάηηλα ζψκαηα θαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ εληζρχζεσλ ζηε δξάζε Μ.10.1.2Ώ.  

Πεγή: Υαξηνγξαθηθά δεδνκέλα πδάηηλσλ ζσκάησλ θαη πηέζεηο: Waterbase_WFD, Ώπξίιηνο 2019. Βληζρχζεηο 

ΠΏΏ αλά κέηξν θαη δξάζε: ΚΟΏΠ, 2017.  
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Υάξηεο 2: Πηέζεηο ζηα ππφγεηα πδάηηλα ζψκαηα θαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ εληζρχζεσλ ζηε δξάζε Μ.10.1.2ΐ1. 

Πεγή: Υαξηνγξαθηθά δεδνκέλα πδάηηλσλ ζσκάησλ θαη πηέζεηο: Waterbase_WFD, Ώπξίιηνο 2019. Βληζρχζεηο 

ΠΏΏ αλά κέηξν θαη δξάζε: ΚΟΏΠ, 2017. 

 

Υάξηεο 3: Πηέζεηο ζηα ππφγεηα πδάηηλα ζψκαηα θαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ εληζρχζεσλ ζπλνιηθά ηνπ Μέηξνπ 10.  

Πεγή: Υαξηνγξαθηθά δεδνκέλα πδάηηλσλ ζσκάησλ θαη πηέζεηο: Waterbase_WFD, Ώπξίιηνο 2019. Βληζρχζεηο 

ΠΏΏ αλά κέηξν θαη δξάζε: ΚΟΏΠ, 2017. 
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3.11. 12Ο  ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 5Β) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΑΑ έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο ζηε γεσξγία θαη ηε κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ; 

ηελ πεξηνρή εζηίαζεο κε πξσηεχνπζα ζπλεηζθνξά ζπκβάινπλ ηα  Μέηξα :  

M1.1  ηήξημε γηα δξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο πξνζφλησλ 

M1.3 ηήξημε γηα βξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο κε επίθεληξν ηε δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

θαη δαζψλ, θαζψο θαη επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

M16.1 - ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ηεο ΒΚ γηα ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο γεσξγίαο 

Δ πεξηνρή εζηίαζεο 5B έρεη ηελ ρακειφηεξε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ζην ΠΏΏ 2014-2020 (0,2% ηεο 

Αεκφζηαο Ααπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο). Δ δηάζεζε  ηφζν πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ζε κηα πεξηνρή 

εζηίαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνβιεκαηηθή   πινπνίεζε κέρξη ζήκεξα αιιά θαη ηελ ζεκαληηθή 

δπζθνιία γηα ηνλ εληνπηζκφ δξάζεσλ ζην πιαίζην  ησλ Μέηξσλ πνπ πξάγκαηη ζπκβάιινπλ ζηελ 

αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο ζηε γεσξγία θαη ηελ κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ 

φπσο είλαη ην Μέηξν 1.3 θαη ε κε γλψζε ηνπ θαηά  πφζν έρνπλ ππνβιεζεί πξνηάζεηο ζηελ πξνθήξπμε 

ηνπ Μέηξνπ 16 πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνκέα επηθέληξσζεο επηηάζζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ απφ ηελ Αηαρεηξηζηηθή Ώξρή θαη ην θνξέα  εθαξκνγήο ησλ Μέηξσλ γηα ηελ 

χπαξμε ζηφρεπζεο ησλ  παξεκβάζεσλ πνπ εμππεξεηνχλ ην ζηφρν ηνπ ηνκέα επηθέληξσζεο ζηηο λέεο 

πξνθεξχμεηο.     

Ώπφ ηελ εμέηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαηάξηηζεο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 1.1 

αιιά θαη ησλ 10 βξαρππξφζεζκσλ αληαιιαγψλ ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 1.3 δελ πξνθχπηεη  θαηάξηηζε 

ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ελέξγεηαο.  

Ώπφ ηελ εμέηαζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ θνηλνχ δείθηε πιαηζίνπ 44 «Υξήζε ελέξγεηαο ζηε γεσξγία , ηε 

δαζνθνκία θαη ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ» πξνθχπηεη ε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηελ 

γεσξγία θαηά 4,1% κεηαμχ ησλ εηψλ  2012 (έηνο αλαθνξάο ζην ΠΏΏ θαη ην 2016 πνπ είλαη ηα 

ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία (ζε απφιπηνπο αξηζκνχο 1,7 Ktoe , ελψ παξάιιεια πξνθχπηεη θαη 

εληαηηθνπνίεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο φπσο απνηππψλεηαη ζηελ αχμεζε κεηαμχ ησλ εηψλ 2012-2016 

ηεο ρξήζεο  ελέξγεηαο αλά εθηάξην. Δ ρξήζε ελέξγεηαο αλά εθηάξην ζηελ  Κχπξν ην 2016 παξνπζηάδεη 

ππεξδηπιάζηα ηηκή ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο  ΒΒ – 28 (151,9 kg ηζνδπλάκνπ πεηξειαίνπ αλά   

εθηάξην ΥΓΒ ζηελ Κχπξν έλαληη 70,9 ζηελ ΒΒ- 28). 

Δ πξφηαζε ηνπ πκβνχινπ αμηνιφγεζεο είλαη ζε ελδερφκελε λέα πξνθήξπμε ησλ επελδπηηθψλ 

Μέηξσλ (4.1, 4.2) λα ππάξμεη απμεκέλε κνξηνδφηεζε ησλ αηηεηψλ ηα επελδπηηθά ζρέδηα ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλνπλ δαπάλεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.    

Ώληίζηνηρε είλαη θαη ε πξφηαζε ηνπ πκβνχινπ Ώμηνιφγεζεο γηα ηηο  λέεο πξνθεξχμεηο ζην πιαίζην  

ησλ Μέηξσλ 1.1, 1.3, θαη 16.1 φπνπ ζα πξέπεη λα επηδησρζεί ε έληαμε δξάζεσλ ζε ζέκαηα 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

 

3.12. 13Ο  ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 5Γ) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΑΑ έρνπλ ζπκβάιεη ζηνλ εθνδηαζκφ θαη ζηε ρξήζε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ππνπξντφλησλ, απνβιήησλ, ππνιεηκκάησλ θαη ινηπψλ 

πξψησλ πιψλ εθηφο ησλ ηξνθίκσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο βηννηθνλνκίαο; 
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Πξσηαξρηθή 
ζπλεηζθνξά 

 
M04 - Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

 Καζεζηψο 4.1 - Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε 
βησζηκφηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

 

Δ πεξηνρή εζηίαζεο 5γ έρεη εμππεξεηεζεί απνθιεηζηηθά απφ παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηα πιαίζηα 

ηνπ Καζεζηψηνο 4.1 κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηε γεσξγία θαη 

εηδηθφηεξα ζηε ρξήζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο.  

Μέζα απφ παξεκβάζεηο ηνπ Καζεζηψηνο 4.1, πινπνηήζεθαλ 22 έξγα κε ζπλνιηθφ πνζφ ελίζρπζεο 

€3.537.527 πνπ αθνξνχζαλ ζε εγθαηαζηάζεηο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ (θπξίσο net metering). H 

ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο απφ ηα επελδπηηθά ζρέδηα κε πςειφ βαζκφ πινπνίεζεο γηα ηα  ζηα 

νπνία ππάξρεη ε ζρεηηθή πιεξνθνξία (εγθαηεζηεκέλε ηζρχο) αλέξρεηαη ζηα 265 Kw θαη θαηαλέκεηαη 

θπξίσο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο  αγειαδνηξνθίαο (51%),  αηγνπξνβαηνηξνθίαο (15%), ιαραληθψλ  

(13%) θαη ηνλ θιάδν ηεο παηαηνθαιιηέξγεηαο (11%). 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε κέζε εηήζηα παξαγσγή ελέξγεηαο αλά 1Kw εγθαηεζηεκέλεο ηζρχο γηα ηα 

θππξηαθά γεσθιηκαηηθά  δεδνκέλα είλαη 1600 Kwh
24

, ηα  θσηνβνιηατθά  ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί δχλαηαη λα  παξάγνπλ  ζπλνιηθά 424.000 Kwh αλά έηνο, ελέξγεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε 

0,037 Ktoe.   

Με βάζε ην δείθηε Κνηλνχ Πιαηζίνπ 43 (Παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο απφ ηε γεσξγία θαη ηε 

δαζνθνκία), ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή παξαγσγήο απφ ηε γεσξγία (έηνπο 2016) ζηα 11,7 kToe, 

ε παξέκβαζε γηα ηα ζπγθεθξηκέλα επελδπηηθά ζρέδηα  νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ δείθηε θαηά 0,31% αιιά 

νπζηαζηηθά είλαη ακειεηέα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ελέξγεηαο ζηε γεσξγία θαη δαζνθνκία (δείθηεο 

πιαηζίνπ 44) πνπ κε βάζε ην έηνο 2016 αλέξρεηαη ζε 43,3 kToe. 

ε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή ρξήζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ Κχπξν, ε παξέκβαζε ηνπ 

θαζεζηψηνο 4.1 έρεη απμήζεη ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα κε 

εγγπεκέλε ηηκή θαηά 0,35% (2018: 76.900 Kw) 

Ώπφ ηε κέζε εηήζηα παξαγσγή ελέξγεηαο ησλ 0,037 Ktoe κέζσ ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, ν 

χκβνπινο Ώμηνιφγεζεο εθηηκά κηα εηήζηα εμνηθνλφκεζε ε νπνία αλέξρεηαη ζε 25.900€ αλά έηνο 

έλαληη ηνπ αγξνηηθνχ πεηξειαίνπ (γηα δηαηίκεζε 0,70€/L ) ή 46.000€ έλαληη ηνπ αγξνηηθνχ ξεχκαηνο 

(γηα δηαηίκεζε 0,11€/kW).  

Ώκειεηέα είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ ζηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ώπφ ηελ 

εμέηαζε ηεο δηάξζξσζεο ησλ ΏΠΒ ζηελ Κχπξν φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα 

πξνθχπηεη φηη ην 9,37% ηεο παξαγφκελεο απφ ΏΠΒ ελέξγεηαο πξνέξρεηαη απφ κνλάδεο παξαγσγήο 

βηνκάδαο/βηναεξίνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα ζε επφκελε πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ λα 

ππάξμεη ζπγθεθξηκέλε ζηφρεπζε γηα ηελ παξαγσγή ΏΠΒ απφ κεγάιεο θηελνηξνθηθέο  εθκεηαιιεχζεηο 

ε νπνία ζα ζπκβάιιεη θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ  ηνπ ηνκέα επηθέληξσζεο 5 Α αθνχ ε 

παξαγσγή βηναεξίνπ κέζσ ηεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο ησλ ιπκάησλ ησλ θηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ απνηειεί νπζηψδεο κέηξν γηα ηελ κείσζε ησλ παξαγφκελσλ απφ ηελ γεσξγία 

εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

                                                
24 https://www.cera.org.cy/el-gr/ilektrismos/details/statistika-ape 
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3.13. 14Ο  ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 5Γ) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΑΑ έρνπλ ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ θαη ακκσλίαο απφ ηε γεσξγία; 

 

1. Μέηξα/ Καζεζηψηα / Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή ζπλεηζθνξά 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 
M04 - Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα αέξηα ζεξκνθεπίνπ ζηελ Κχπξν, φπσο θαη ζε θάζε αλαπηπγκέλε νηθνλνκία, είλαη ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη νη πδξνθζνξάλζξαθεο. Σν κεζάλην θαη ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ δελ έρνπλ ηφζν 

κεγάιε ζπκκεηνρή (βι πην θάησ πίλαθα).  

Ώέξηα ζεξκνθεπίνπ ζηελ Κχπξν, 2016. 

 Υηιηάδεο ηφλνη % πκκεηνρή ζην ζχλνιν 

Carbon dioxide 7307,8 95,88 

Hydrofluorocarbones (CO2 equivalent) 278,73 3,66 

Methane 34,05 0,45 

Nitrous oxide 1,12 0,01 

Sulphur hexafluoride (CO2 equivalent) 0,17 0,00 

Πεγή: Eurostat, Μεηαβιεηή: env_air_gge 

Δ ζεκαληηθφηεξε πεγή εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ είλαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο. ηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο 

αληηζηνηρνχλ ιηγφηεξν απφ έλα ρηιηνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ρσξίο λα 

πεξηιακβάλνληαη νη ζεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ LULUCF, θαη θπξίσο ησλ δαζψλ. Φπζηθά, ζα πξέπεη λα 

έρεη θαλείο ππφςε φηη ε θαηαλαιηζθφκελε ζηελ γεσξγία ελέξγεηα πξνζκεηξάηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο 

ηνκείο (π.ρ., εζσηεξηθέο θαχζεηο γηα ηα ηξαθηέξ, ειεθηξηζκφο, θ.ιπ.) θαη φρη ζηελ γεσξγία. Δ 

ζπκκεηνρή ηεο γεσξγίαο ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ζεκαληηθή ζην κεζάλην θαη ζηελ 

ακκσλία. ην κεζάλην ε γεσξγία ζπκβάιιεη ζην ζρεδφλ 35% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ, θπξίσο απφ 

ηελ θηελνηξνθία. Σν κεζάλην πξνθχπηεη ηφζν απφ ηα δψληα δψα φζν θαη απφ ηε δηαρείξηζε ηεο 

θνπξηάο.  

Πεγέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ Κχπξν, 2016. 

 Υηιηάδεο ηφλνη % πκκεηνρή ζην 

ζχλνιν 

Energy 6396,34 87,53 

Industrial processes and product use 911,07 12,47 

Agriculture 0,39 0,01 

Total 7307,8 100,00 

Πεγή: Eurostat, Μεηαβιεηή: env_air_gge 
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Πεγέο κεζαλίνπ ζηελ Κχπξν, 2016. 

 Υηιηάδεο ηφλνη % πκκεηνρή ζην 

ζχλνιν 

Energy 0,83 2,44 

Waste management 21,34 62,65 

Agriculture 11,89 34,91 

Total 34,06 100,00 

Πεγή: Eurostat, Μεηαβιεηή: env_air_gge 

Γηα ηελ γεσξγία ζεκαληηθέο είλαη επίζεο θαη νη εθπνκπέο ακκσλίαο ζηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δ 

ακκσλία έρεη εμαηξεηηθέο επηπηψζεηο θαη ζηελ βηνπνηθηιφηεηα. Δ ακκσλία είλαη ην δεχηεξν ζπλζεηηθφ 

ηνπ δείθηε επηπηψζεσλ 7 Βθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηελ γεσξγία (ηαπηίδεηαη κε ηνλ 

δείθηε θνηλνχ πιαηζίνπ Π 45 . Δ απειεπζέξσζε ακκσλίαο γεσξγηθήο πξνέιεπζεο κεηψζεθε δξαζηηθά 

ηελ πεξίνδν 2005-20014 φπνπ έθηαζε ζην ειάρηζην ησλ 5 ρηι. ηφλσλ. Σα ηειεπηαία δχν έηε  (2014-

2016) πνπ ππάξρνπλ δεδνκέλα  ε ακκσλία απμάλεηαη πάιη πξνθαλψο ιφγσ αλάθακςεο ηνπ δστθνχ 

θεθαιαίνπ. Βπίζεο ε ζπκκεηνρή ηεο γεσξγίαο ζηελ ζπλνιηθή εθπνκπή ακκσλίαο ζηελ Κχπξν είλαη 

πάλσ απφ 96%. Ώπηφ είλαη πνιχ πςειφ πνζνζηφ, ην δεχηεξν πςειφηεξν κεηά ηελ Πνισλία ζε φιε 

ηελ ΒΒ.  

 

Αηάγξακκα: Βθπνκπέο ακκσλίαο απφ ηελ γεσξγία, 2005-2016.  

Πεγή: Eurostat, κεηαβιεηή sdg_02_60 (εθπνκπή ακκσλίαο ζε ηφλνπο) θαη κεηαβιεηή tai07 (% 

ζπκκεηνρή ηεο γεσξγίαο ζηελ παξαγσγή ακκσλίαο) 

Δ πεξηνρή εζηίαζεο 5δ πξνβιέπεηαη λα ππνζηεξηρζεί θπξίσο απφ ην Καζεζηψο 4.1 θαη εηδηθφηεξα απφ 

ην θαζεζηψο 4.1.Γ «Αηαρείξηζε θηελνηξνθηθψλ Ώπνβιήησλ».  ην Καζεζηψο 4.1. Γ εγθξίζεθαλ 

επελδπηηθά ζρέδηα  34 θηελνηξνθηθψλ  εθκεηαιιεχζεσλ  κε ην ζπλνιηθφ χςνο επελδχζεσλ λα 

αλέξρεηαη ζε €2.546.163 θαη ην αληίζηνηρν χςνο ελίζρπζεο ζε €1.131.719. Οινθιεξψζεθαλ κφλν δχν 

έξγα ζπλνιηθήο επελδπηηθήο αμίαο €68.700 θαη εθηακηεχζεθε πνζφ €26.680. Ώπφ ηελ εμέηαζε ησλ 

Πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ  Μέηξνπ  1 δελ έρεη εληνπηζζεί 
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εθπαηδεπηηθή ελφηεηα πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη 

ακκσλίαο απφ ηε γεσξγία. 

Καηά ην παξφλ ζηάδην αμηνιφγεζεο νινθιεξψζεθαλ 2 επελδπηηθέο ελέξγεηεο (δείθηεο Ο3 θαη Ο4) απφ 

αληίζηνηρν αξηζκφ αγειαδνηξνθηθψλ κνλάδσλ κε δπλακηθφηεηα ηα  560 δψα (δείθηεο Ο8) πνπ 

αθνξνχλ ζε επελδχζεηο γηα (α) ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θνπξηάο θαη (β) ζε εμνπιηζκφ 

δηαρείξηζεο ιπκάησλ.  

Αελ κπνξεί, θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή λα εθηηκεζεί θάπνηα  νπζηαζηηθή ζπκβνιή ησλ δχν 

απηψλ πεξηνξηζκέλσλ ζε χςνο θαη έθηαζε παξεκβάζεσλ, αιιά δχλαηαη λα εθηηκεζεί φηη κε ηελ 

νινθιήξσζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ζα πξνθχςεη νπζηαζηηθή παξέκβαζε απφ ηελ επίπησζε ησλ 

θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ θαη θαη‘ επέθηαζε ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη 

ακκσλίαο απφ ηε γεσξγία. 

Ώπφ πιεπξάο θπηηθήο παξαγσγήο ην Μέηξν 10 πξνσζεί δξάζεηο πνπ κεηψλνπλ ηηο εθπνκπέο νμεηδίσλ 

ηνπ αδψηνπ φπσο γηα παξάδεηγκα ε ππνρξέσζε ηεο ρισξήο ιίπαλζεο ζηηο δξάζεηο ακεηςηζπνξάο. Σν 

ζεκείν ζην νπνίν ε γεσξγία κπνξεί λα έρεη κηα ζεηηθή ζπκβνιή ζηα αέξηα ζεξκνθεπίνπ είλαη κέζα απφ 

ην θεθάιαην ηεο LULUCF. Δ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο ζπκβάιιεη ζηελ απνζήθεπζε άλζξαθα 

ζην έδαθνο (ή ζηελ κε απψιεηα άλζξαθα) θαζψο θαη ε πξνζηαζία ησλ κεγάισλ δεμακελψλ άλζξαθα 

φπσο ηα ηπξθψδε εδάθε, νη ιηκλνζάιαζζεο θαη ηα έιε.   

 

 

3.14. 15Ο  ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 5Δ) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΑΑ έρνπλ ζηεξίμεη ηε δηαηήξεζε θαη δέζκεπζε ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία; 

Μέηξα/ Καζεζηψηα / Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 
ζπλεηζθνξά 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 

Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε 
γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν 
ρψξν θαη έρνπλ ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη 
δαζψλ, θαζψο θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

 
M08 - Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε δαζηθψλ πεξηνρψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο 
βησζηκφηεηαο ησλ δαζψλ 

 Καζεζηψο 8.1: Αάζσζε θαη δεκηνπξγία δαζσδψλ εθηάζεσλ 

 Καζεζηψο 8.3: Πξφιεςε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ 
θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ 

 Καζεζηψο 8.4: Ώπνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ 
θαηαζηξνθψλ θαη θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ 

 Καζεζηψο 8.5: Βπελδχζεηο νη νπνίεο βειηηψλνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ 
πεξηβαιινληηθή αμία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 

 
M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα 
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Ώπφ ηα αλαθεξφκελα Μέηξα πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ηνκέα 

επηθέληξσζεο πνπ είλαη ε δηαηήξεζε θαη δέζκεπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηε γεσξγία θαη ηε 

δαζνθνκία πξνθχπηεη κφλν  απφ ην Μέηξν 8. ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ηνπ Μ01 δελ 

θαηαγξάθεηαη πξφγξακκα ζρεηηθφ κε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ελψ ζηα θαζεζηψηα ηνπ Μέηξνπ 10 

πξνθχπηεη έκκεζνο ζπζρεηηζκφο κε δξάζεηο δηαηήξεζεο ή/θαη δέζκεπζεο ηζνδπλάκσλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα γηα ηηο δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ ρισξή ιίπαλζε θαη ηελ αγξαλάπαπζε απνθεχγνληαο ηε 

ρξήζε ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ.  

Σν Μέηξν 8, ην νπνίν θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη ηε δηαηήξεζε θαη δέζκεπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία, παξνπζηάδεη πνιχ πεξηνξηζκέλε πινπνίεζε αθνχ νη ζπλνιηθέο 

πιεξσκέο αλέξρνληαη κφιηο ζε €249.528 ή 0,3% ησλ ζπλνιηθψλ πιεξσκψλ ηνπ ΠΏΏ. Βπί ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Μέηξνπ 8, νη πιεξσκέο αληηζηνηρνχλ κφιηο ζην 3.8%, δεδνκέλν πνπ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη δελ δχλαηαη λα θαηαγξαθεί νπζηαζηηθή παξέκβαζε ηνπ Μέηξνπ 8.  

ην Καζεζηψο 8.1 «Αάζσζε θαη δεκηνπξγία δαζσδψλ εθηάζεσλ» εληάρζεθαλ 29 δηθαηνχρνη κε 33.97 

εθηάξηα δάζσζεο γεσξγηθήο γεο κε ζπλνιηθφ πνζφ ελίζρπζεο ηα 79.337€. Με βάζε ελδεηθηηθνχο 

δείθηεο δέζκεπζεο CO2
25

, απφ 33,97 εθηάξηα δάζσζεο γεσξγηθήο γεο πξνο θσλνθφξα κε 20εηή 

νξίδνληα σξίκαλζεο εθηηκάηαη κηα εηήζηα δέζκεπζε 363,11 ηφλσλ CO2 equivalent (ππνινγηδφκελν σο 

33,97 εθηάξηα Υ 2,915 ηφλνη C εηεζίσο X 3,667 = 363,11 CO2 ή 0.363 kilo tones (kt) of CO2 eq per 

year). 

ην Καζεζηψο 8.3 «Πξφιεςε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 

θαη θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ» εληάρζεθαλ 3 δηθαηνχρνη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ πιεξσκψλ λα 

αλέξρεηαη ζε €170.190. Σα πνζά αθνξνχλ θπξίσο ζε ζπληήξεζε δαζηθψλ δξφκσλ θαη αληηππξηθψλ 

ισξίδσλ  ζπλνιηθήο δαζνπξνζηαηεπηηθήο θάιπςεο  32.008 εθηαξίσλ ζε δαζηθέο πεξηνρέο, έθηαζε ε 

νπνία θαιχπηεη ην 8% ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ηεο λήζνπ.  

 

3.15. 16Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 6Α) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΑΑ έρνπλ ζηεξίμεη ηε δηαθνξνπνίεζε, ηε δεκηνπξγία θαη 

αλάπηπμε κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο; 

Πξσηαξρηθή 

ζπλεηζθνξά 

Μέηξν M04 –  Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (άξζξν 17) 

 Καζεζηψο 4.2 - Βπελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη 

αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

Σν Μέηξν 4 πξνθεξχρζεθε  ην 2016 κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ  αηηήζεσλ λα αλέξρεηαη ζε 224. Βμ απηψλ 

έρνπλ εγθξηζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε 144 κε ζπλνιηθφ χςνο επέλδπζεο 55.861.916€ ελψ  ην πνζφ 

εγθεθξηκέλεο  ρξεκαηνδφηεζεο αλέξρεηαη ζε 19.539.059€.   

                                                
25

 National Greenhouse Gas Inventory 1990-2016, Department of Environment, Ministry of Agriculture, 

Rural Development and Environment (p188) 

http://www.paa.gov.cy/moa/paa/paa.nsf/All/633F722E9C0BD555C22580640023857D
http://www.paa.gov.cy/moa/paa/paa.nsf/All/6B109D37A3F23AC1C22580640023EAEC
http://www.paa.gov.cy/moa/paa/paa.nsf/All/6B109D37A3F23AC1C22580640023EAEC
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Καζεζηψο Π/Τ (3
ε
 

ηξνπνπνίεζε) 
% επί 
ζπλνιηθνχ 
Π/Τ 

Τινπνηεζεί
ζεο 
δαπάλεο 

% απνξξφθ./ 
Π/Τ 
θαζεζηψηνο 

% δαπάλεο 
επί 
ζπλνιηθήο 
ΓΓ 

4.2 15,000,000 € 5.97% 2,428,540 € 16.19% 3% 

Ώπφ ηα δεδνκέλα ηνπ θαησηέξσ πίλαθα πξνθχπηεη,  

(α) φηη ζεκαληηθφο αξηζκφο αηηήζεσλ (35%) απνξξίθζεθαλ, δεδνκέλν πνπ ζπλεπάγεηαη ςειφ 

δηνηθεηηθφ θφζηνο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Καζεζηψηνο 

(β) φηη ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ, νδήγεζε ζε ππεξθάιπςε ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

(10.000.000€) θαηά ζρεδφλ 100%., δεδνκέλν πνπ θαηαδεηθλχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ Κππξηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη ζηελ δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηα γεσξγηθά πξντφληα. 

  
Αξηζκφο 
Αηηήζεηο 

πλνιηθή 
Δπέλδπζε 

Δγθεθξηκέλε 
Υνξεγία 

Πνζφ πνπ 
έρεη 
θαηαβιεζεί 

Ώηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ 224 -- --   

Άθπξεο αηηήζεηο 80 -- --   

Ώηηήζεηο πνπ εγθξίζεθαλ 144 € 55,861,916 € 19,539,059 € 2,275,635 

Πάλσ ησλ €100.000 91 € 52,355,227 € 18,136,384   

Κάησ ησλ €100.000 53 € 3,506,689 € 1,402,675   

Σν ςειφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ δελ 

κεηαθξάδεηαη ζε ζεκαληηθέο εθξνέο, δεδνκέλν πνπ δεηθλχεη κηα ζεκαληηθή πζηέξεζε ζηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο ησλ επηρεηξήζεσλ ή/θαη πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ 

πξνηάζεσλ ηνπο. Δ ζπλνιηθή εθηακίεπζε ζην Καζεζηψο 4.2 αλέξρεηαη ζε  2.275.635€ (11% ηνπ 

εγθξηκέλνπ πνζνχ) εθ ησλ νπνίσλ ην €1.5 εθ πεξίπνπ αθνξά ζε πξνθαηαβνιέο ζε 11 δηθαηνχρνπο. 

Ώπφ ηνπο 144 δηθαηνχρνπο έρνπλ εθηακηεπζεί πνζά γηα 24, εθ ησλ νπνίσλ νη 13 αθνξνχλ ζηελ 

θαηεγνξία επελδχζεσλ θάησ ησλ €100ρηι. 

Καηηγοπία αιηήζευν

Αιηήζειρ πος 

έσοςν λάβει 

πληπυμή

Εγκεκπιμένη 

Χοπηγία

 Ποζό 

Πληπυμήρ

Ποζοζηό 

κάλςτηρ 

Πάλω από €100.000 11 € 18,136,384 € 1,974,954 10.89%

Κάηω από €100.000 13 € 1,402,675 € 300,682 21.44%

Σύνολο 24 € 19,539,059 € 2,275,635 11.65%

 

Πέξα απφ ην πνζφ πνπ έρεη θαηαβιεζεί σο ελίζρπζε ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ Καζεζηψηνο 4.2 έρνπλ 

δνζεί επηπξφζζεηα 152.904€ ζε 3 δηθαηνχρνπο ηνπ Καζεζηψηνο 1.6 ηνπ ΠΏΏ 2007-13, 

δηακνξθψλνληαο ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν ζηηο 2.428.540€. 

ηελ ίδηα πξνηεξαηφηεηα εληάζζνληαη θαη 2 έξγα ηα νπνία απνηεινχλ ζπλερηδφκελα έξγα ηνπ ηέηαξηνπ 

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο LEADER  ηνπ ΠΏΏ 2007-13 κε ζπλνιηθφ πνζφ ελίζρπζεο €69.212.  
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Καηεγνξία αηηήζεσλ 
Αηηήζεηο πνπ έρνπλ 
ιάβεη πιεξσκή 

Πνζφ πιεξσκήο 

χλνιν Μ4.2 24 €2.275.635 

Έξγα γέθπξαο M1.6 3 €152.904 

ΤΝΟΛΟ Μ4.2 27 2.428.539 

Έξγα γέθπξαο LEADER 2 €69.212 

Χο εθ ησλ πην πάλσ, ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε σο ελίζρπζε αλέξρεηαη ζε €2.497.751  

(δείθηεο Ο1) γηα 29 δηθαηνχρνπο (δείθηεο Ο4)  εθ ησλ νπνίσλ νη  24 δηθαηνχρνη (€2.275.635) αθνξνχλ 

ζην θαζεζηψο 4.2 ηνπ ΠΏΏ 2014-20 ελψ νη ππφινηπνη δηθαηνχρνη πινπνηνχλ  κεηαθεξφκελα έξγα απφ 

πξνθεξχμεηο ηνπ ΠΏΏ 2007-13. Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ επελδχζεσλ ζηηο εληζρπφκελεο επηρεηξήζεηο 

αλέξρεηαη  ζε πεξίπνπ €6,25εθ.. 

Οη εγθξηκέλεο αηηήζεηο αθνξνχλ 21 παξαγσγηθνχο θιάδνπο. Ώπφ ην ζχλνιν ησλ 21 θιάδσλ 

παξαγσγήο, ηξεηο θιάδνη
26

 αλακέλεηαη λα απνξξνθήζνπλ ην 65,3% ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ ηνπ 

Μέηξνπ, κε ηελ πιήξε αλάιπζε λα απνηππψλεηαη ζηνλ πην θάησ Πίλαθα. 

Κλάδορ            
Αιηήζειρ πος 

εγκπιθήκαν
Επένδςζη

Εγκεκπιμένη 

Χοπηγία 

Ποζοζηό 

αναλογίαρ 

Χοπηγίαρ

 Πληπυμή

Γαιαθηνθνκηθά Πξνϊόληα 25 € 11,920,971 € 4,152,656 21.25% € 162,488

Μέιη - Μειηζζνθνκηθά πξνϊόληα 3 € 534,123 € 213,649 1.09% € 12,482

Διαηνηξηβεία 6 € 3,080,155 € 893,256 4.57% € 0

Διαηνηξηβεία ειαηόιαδνπ 3 € 942,936 € 373,494 1.91% € 0

Δζπεξηδνέιαηα θαη θπηηθά έιαηα 3 € 653,207 € 261,283 1.34% € 0

Δπεμεξγαζία θαθέ 2 € 314,402 € 125,761 0.64% € 0

Φαξκαθεπηηθά θαη αξωκαηηθά θπηά 1 € 100,206 € 40,082 0.21% € 0

Παξαδνζηαθά πξνϊόληα 6 € 514,660 € 205,864 1.05% € 7,956

Σεζάκη θαη άιια νξεθηηθά 3 € 297,685 € 119,074 0.61% € 0

Σηηάξη & παξάγωγα 3 € 2,769,313 € 728,746 3.73% € 200,000

Οπωξνθεπεπηηθά - Δκπνξία 24 € 8,619,517 € 3,410,579 17.46% € 98,544

Χαξνύπηα 2 € 97,681 € 39,072 0.20% € 0

Οπωξνθεπεπηηθά - Μεηαπνίεζε 11 € 4,026,783 € 1,523,942 7.80% € 564,643

Εωνηξνθέο 7 € 2,674,601 € 1,067,167 5.46% € 40,846

Δκπνξία αλζέωλ 3 € 153,536 € 61,414 0.31% € 12,981

Σθαγεία πνπιεξηθώλ 5 € 508,997 € 203,598 1.04% € 56,527

Σθαγεία/ ηππνπνίεζε θξέαηνο 1 € 246,921 € 98,768 0.51% € 0

Τππνπνίεζε/ ζπζθεπαζία απγώλ 3 € 137,000 € 54,800 0.28% € 0

Σθαγεία θνπλειηώλ 2 € 214,350 € 85,740 0.44% € 37,284

Τππνπνίεζε θξέαηνο 28 € 16,113,663 € 5,195,487 26.59% € 862,853

Ξεξνί θαξπνί 3 € 1,941,209 € 684,627 3.50% € 219,032

ΣΥΝΟΛΟ 144 € 55,861,916 € 19,539,059 100.00% € 2,275,635

 

Βθηηκάηαη φηη ην 67% ησλ δαπαλψλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ  αθνξά ζε πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ,  ην 25% ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ην 5,5% ζε νρήκαηα θαη κφιηο 0,6% ζε άιια γεληθά 

έμνδα.  

                                                

26 Παξαγσγή γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ 21,25% 

  Οπσξνθεπεπηηθά (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παηάηαο) - Δκπνξία (ζπζθεπαζία, ηππνπνίεζε, δηαινγή, ζπληήξεζε, ςύμε, 
απνζήθεπζε) 17,46% 

  Τεκαρηζκόο – Τππνπνίεζε θξέαηνο θαη παξαγσγή θξεαηνπαξαζθεπαζκάησλ 26,59% 
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Καηηγοπία  επένδςζηρ   Σςνολική αξία επένδςζηρ Ποζοζηό

Κηίξηα € 13,955,866 24.98%

Μεραλ/ηα / Δμνπιηζκόο € 38,537,626 68.99%

Ορήκαηα € 3,050,986 5.46%

Γεληθά έμνδα € 317,438 0.57%

Σύνολο € 55,861,916 100.00%
 

Απάληεζε ζην εξψηεκα αμηνιφγεζεο: 

Παξά ην ηδηαίηεξα ςειφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην Καζεζηψο 4.2, ε κέρξη ηψξα πινπνίεζε ησλ 

επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ είλαη  ηδηαίηεξα ρακειή γηα λα θαηαγξαθεί ε πξνζδνθψκελε παξέκβαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ λα αληηθαηνπηξίδεη ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ θαη λα επαιεζεχζεη ηηο πξνζδνθίεο 

πνπ δηαθαίλνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εγθξίζεσλ. εκεηψλεηαη φηη ην θαζεζηψο πξνβιέπεηαη (κε 

βάζε ηηο εγθξίζεηο) λα εληζρχζεη ην 18% ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ηξνθίκσλ, αιιά 

κέρξη ζήκεξα έρνπλ εληζρπζεί επηρεηξήζεηο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 3,6% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ (κε βάζε ηνλ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ 2015). Οη επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

πξψηεο κεηαπνίεζεο αθνξνχλ ζε εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη ζρεδφλ 

θαζφινπ ζε δεκηνπξγία λέσλ κνλάδσλ. 

Νέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο: Ώπφ ην ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπλερηδφκελσλ έξγσλ ηνπ  Π.Ώ.Ώ. 2007-13, δεκηνπξγήζεθαλ 35 λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ελψ ηα 

έξγα πνπ έρνπλ ιάβεη πξνθαηαβνιή πξνβιέπνπλ ηε δεκηνπξγία άιισλ 57 ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Οη 

λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο απμάλνπλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηνλ ηνκέα ηξνθίκσλ θαηά πεξίπνπ 0,9% 

αιιά ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απφ ηηο 92 λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο νη 41 αλακέλεηαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο αθνχ ην Καζεζηψο ελίζρπζεο απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ηεο 

ρψξαο. Βθηηκάηαη φηη ην 28% ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην 36% ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ αθνξνχλ ζε 

κνλάδεο νη νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε πεξηνρέο εληφο ησλ πφιεσλ θαη άξα νη λέεο ζέζεηο 

απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ή πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ σο απνηέιεζκα ησλ 

παξεκβάζεσλ πεξηνξίδνληαη ζε 51 εληφο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Κχπξνπ.  

Λφγσ ηεο κε νινθιήξσζεο ησλ πιείζησλ έξγσλ ζην Καζεζηψο 4.2 ζε πνζνζηφ πνπ μεπεξλά ην 90% 

ζε χςνο εληζρχζεσλ, δελ κπνξεί ζην παξφλ ζηάδην λα εθηηκεζεί ε κεηαβνιή ηεο πνζφηεηαο ησλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ επεμεξγάδνληαη νη εληζρπφκελεο επηρεηξήζεηο θαη ηεο αθαζάξηζηεο αμίαο 

παξαγσγήο /εξγαδφκελν ζηηο εληζρπφκελεο επηρεηξήζεηο. 

Βπηπξνζζέησο ηίζεηαη θαη ζέκα επαλεμέηαζεο ηεο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

αλαθνξηθά  κε ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο ηνκέα επηθέληξσζεο 6
α
  κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ 

Μέηξνπ 4.2 αθνχ φπσο πξνθχπηεη ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πινπνηνχληαη ζε 

αζηηθέο πεξηνρέο.  

Έλα επίζεο βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ε απφιπηε πξνζαξκνγή ηνπ θιάδνπ ηεο 

πξψηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ πξνο ηελ επεμεξγαζία πξντφλησλ δσηθήο 

παξαγσγήο.  

Ώπφ ηα πθηζηάκελα δεδνκέλα δελ πξνθχπηνπλ θαηλνηφκα επελδπηηθά ζρέδηα ελψ δελ έρεη ιεθζεί 

πξφλνηα γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Μέηξνπ ζην ηνκέα  επηθέληξσζεο 5γ παξ φηη ζηηο αηηήζεηο 

ησλ εγθεθξηκέλσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηελ παξαγσγή Ώλαλεψζηκεο 

Βλέξγεηαο.    
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3.16. 17Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 6Β) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΑΑ έρνπλ ζηεξίμεη ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο; 

Πξσηαξρηθή 

ζπλεηζθνξά 

M07 - Βαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 Καζεζηψο 7.2: Αεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε φισλ ησλ ηχπσλ ππνδνκψλ 

κηθξήο θιίκαθαο 

 Καζεζηψο 7.4: Βπελδχζεηο γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθψλ 

βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αλαςπρήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ 

 Καζεζηψο 7.5: Βπελδχζεηο γηα δεκφζηα ρξήζε ζε ππνδνκή αλαςπρήο, 

ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο.  

M19 - ηήξημε γηα ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ ηνπ LEADER κε ηα αθφινπζα 

ππνκέηξα : 

 19.1 «Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζηήξημε»  

 19.2 «ηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο 

ΣΏΠΣνΚ».  

 19.3 «Πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαζίαο ηεο 

νκάδαο ηνπηθήο δξάζεο»  

 19.4 «ηήξημε γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ζπληνληζκφ»  

 

Καζεζηψο Π/Τ (3
ε
 

ηξνπνπνίεζε) 
% επί 

ζπλνιηθνχ Π/Τ 
Τινπνηεζείζεο 

δαπάλεο 
% απνξξφθ./ 

Π/Τ 
θαζεζηψηνο 

% δαπάλεο 
επί 

ζπλνιηθήο 
ΓΓ 

7.2 8,900,000 €  

6% 

2,653,861 €  29.82% 

9% 

7.3 600.000 0 0% 

7.4 4,000,000 €  3,457,599 €  86.44% 

7.5 1,500,000 €  1,128,905 €  75.26% 

19.1 200,000 €  

5% 

155,866 €  77.93% 

2.2% 

19.2 9.300.000 542.630 5.8% 

19.3 500.000 8.065 1.6% 

19.4 2,500,000 €  1,139,062 €  45.56% 

Ώπφ ηα θχξηα Μέηξα ζπκβνιήο ζην θνηλφ εξψηεκα ελεξγνπνηήζεθε πιήξσο ην Μέηξν 7 ελψ γηα ην 

Μέηξν 19 έρνπλ  πινπνηεζεί πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο δξάζεηο, θπξίσο ζην Καζεζηψο 19.1 θαζψο 

επίζεο θαη ε θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ΟΣΑ απφ ην Τπνκέηξν 19.4. ην Καζεζηψο 19.2 

ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ αθνξά ζε δεκφζηεο παξεκβάζεηο έξγσλ ηεο πεξηφδνπ 2007-13 (Καζεζηψο 

4.1.3) θαη αμηνινγνχληαη απφ θνηλνχ κε ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Μέηξνπ 7. Σν Μέηξν 7 δηαρσξίδεηαη ζηα 
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νινθιεξσκέλα  ζπλερηδφκελα έξγα  ηνπ  Π.Ώ.Ώ. 2007-13
27

 θαη ζηηο πξνθαηαβνιέο πνπ θαηαβιήζεθαλ 

γηα ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηεο παξνχζαο πεξηφδνπ 2014-20. Ώπφ ηνλ θαησηέξσ  πίλαθα 

δηαθαίλεηαη κηα ηθαλνπνηεηηθή απνξξφθεζε ηνπ Μέηξνπ 7 αιιά κηα ζεκαληηθή πζηέξεζε ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ Μέηξνπ Μ19, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ δαπαλψλ ηνπ νπνίνπ αθνξά ηελ  θάιπςε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ΟΣΑ. Δ δαπάλε γηα ην Μέηξν 07 αληηζηνηρεί ζην 9% ηεο ζπλνιηθήο 

δεκφζηαο δαπάλεο, πνζνζηφ πνπ δεηθλχεη ηελ ζεκαληηθά ηαρχηεξε πινπνίεζε ηνπ  έλαληη ηνπ Μ19 

(2% ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο) πνπ νπζηαζηηθά δελ επηηξέπεη ηελ κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ 

θαη ζπλαθφινπζα ηελ απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο.  

Γεκφζηεο παξεκβάζεηο ζηελ χπαηζξν 

Δ ζπλνιηθή απνξξφθεζε ηνπ Μέηξνπ 7 αλέξρεηαη ζε €7.240.365 (δείθηεο O1) κε ην ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Μέηξνπ λα αλέξρεηαη ζε €15.000.000 (48% ηνπ ζπλφινπ).  

Καζεζηψο 
πλνιηθή 

Απνξξφθεζε 

πλνιηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο 

Πνζνζηφ 

Απνξξφθεζεο 

Καζεζηψο 7.2 2,653,861 € 8,900,000 € 29.8% 

Καζεζηψο 7.3 0 € 600,000 € 0.0% 

Καζεζηψο 7.4 3,457,599 € 4,000,000 € 86.4% 

Καζεζηψο 7.5 1,128,905 € 1,500,000 € 75.3% 

Καζεζηψο 19.2 (4.1.3) 542.630 € ------ ---- 

χλνιν 
Μ7 7,240,365 € 

Μ7+19.2 7.782.995€ 

15,000,000 € 

 

 

48.3% 

 

Μέζσ ηνπ Μέηξνπ 7 νινθιεξψζεθε ε θαηαζθεπή  13  ζπλερηδφκελσλ έξγσλ ησλ Μέηξσλ  3.1, 3.2 θαη 

4.1.3 ηνπ Π.Ώ.Ώ. 2007-13 θαη έρεη ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ πξνθαηαβνιψλ ζην Μέηξν 07 ε θαηαζθεπή 18 

έξγσλ/ππνδνκψλ, εθ ησλ νπνίσλ θαλέλα  δελ έρεη νινθιεξσζεί. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ππνζηεξηδφκελσλ δξάζεσλ/πξάμεσλ (δείθηεο O3) αλέξρεηαη  ζε 31 εθ ησλ νπνίσλ ηα  4 αθνξνχλ ζε 

έξγα Leader (δείθηεο O20 - Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ έξγσλ LEADER). 

  

Αξηζκφο έξγσλ 
Πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη 

Αξ. Κνηλνηήησλ 

πνπ εμππεξεηνχληαη Κνηλσληθέο 

Παξνρέο 
Αλάπιαζε Σνπξηζκφο 

Μέηξν 3 8 0 1 26,319 40 

Καζεζηψο 4.1.3 0 3 1 7,084 4 

Μέηξν 7 7 5 6 24,532 84 

χλνιν 15 8 8 57,935 128 

                                                
27 Καζεζηψο 3.1 «Βλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνψζεζε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο»   Καζεζηψο 3.2 

«Αηαηήξεζε απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ» 

Καζεζηψο 4.1.3 -Βθαξκνγή ηξαηεγηθψλ Σνπηθήο Ώλάπηπμεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο 
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Πξφθεηηαη γηα έξγα δεκνζίσλ παξεκβάζεσλ ζηελ χπαηζξν ηα νπνία δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο 

κε βάζε ηελ ζηφρεπζε ηνπο  σο αθνινχζσο: 

Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ ζηελ χπαηζξν: ηελ Καηεγνξία 

απηή εληάζζνληαη 9 έξγα ηνπ Μέηξνπ 3 ηνπ ΠΏΏ 2007-13 θαη 7 έξγα ηνπ Μέηξνπ 7 ηνπ ΠΏΏ 2014-20 

κε ηνλ ζπλνιηθφ επσθεινχκελν πιεζπζκφ λα αλέξρεηαη ζε 43.111 άηνκα.  Πξφθεηηαη γηα Κέληξα 

Διηθησκέλσλ (2 έξγα, 13% ηεο δαπάλεο); Πνιπδχλακα Κέληξα (5 έξγα, 14% ηεο δαπάλεο); Κέληξα 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαη αζινπαηδηψλ ησλ λέσλ  (5 έξγα, 16% ηεο δαπάλεο) θαη ακθηζέαηξν 

πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (1 έξγν, 9% ηεο δαπάλεο). 

Δλίζρπζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ χπαηζξν: ηελ Καηεγνξία απηή εληάζζνληαη 

1 έξγν ηνπ Μέηξνπ 3, 1 έξγν ηνπ Καζεζηψηνο 4.1.3 ηνπ ΠΏΏ 2007-13 θαη 6 έξγα ηνπ Μέηξνπ 7 ηνπ 

ΠΏΏ 2014-20. Ώπφ ηα 7 έξγα ηα 6 αθνξνχλ ζε Κέληξα Πιεξνθφξεζεο γηα δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο θαη 1 έξγν ζε Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο. 

Έξγα πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο φζν θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο: ηελ Καηεγνξία απηή εληάζζνληαη 3 έξγα ηνπ Καζεζηψηνο 4.1.3 ηνπ ΠΏΏ 2007-13 θαη 5 

έξγα ηνπ Μέηξνπ 7 ηνπ ΠΏΏ 2014-20 ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ή αλάπιαζε πιαηεηψλ. 

Ο πην θάησ Πίλαθαο θαηαγξάθεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 

ησλ θνηλνηήησλ νη νπνίεο εμππεξεηνχληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξεκβάζεσλ. 

Σχπνο έξγνπ 
Αξηζκφο 

Έξγσλ 

Πιεζπζκφο πνπ 

εμππεξεηείηαη 

Πξνβι/λεο ζέζεηο 

απαζρφιεζεο 

Αξ. Κνηλνηήησλ 

πνπ εμππεξεηνχληαη 

Κνηλσληθέο Παξνρέο 16 43,111 56 64 

Αλάπιαζε πιαηεηψλ 8 8,702 2 15 

Σνπξηζκφο 8 6,122 15 49 

χλνιν 31 57,935 73 128 

Έξγα ζε κεξηθή ρξεκαηνδφηεζε – κε νινθιεξσκέλα: Σν Μέηξν 7 ππνζηεξίδεη ηελ θαηαζθεπή 18 

ζπλνιηθά έξγσλ/ππνδνκψλ ζηελ χπαηζξν εθ ησλ νπνίσλ δχν, ρσξνζεηνχληαη ζε κηα θνηλφηεηα. 

πλνιηθά, ηα έξγα ηνπ Μέηξνπ 7 ζα εμππεξεηνχλ 24,532 θαηνίθνπο (δείθηεο Ο15) 84 θνηλνηήησλ, κε ηα 

9 έξγα λα απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε 9 θνηλφηεηεο (έλα έξγν αλά θνηλφηεηα ) ελψ ηα  ππφινηπα  9 

έξγα  απεπζχλνληαη ζπλνιηθά ζε 75 θνηλφηεηεο, έηζη ζα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο δηαδεκνηηθά 

(ζπκπιεγκαηνπνηεκέλα) αθνχ πξνηείλνληαη  γηα λα θαιχςνπλ αλαθεο πιεηφλσλ θνηλνηήησλ  

(απνηεινχζε θξηηεξην επηινγήο θαη ζηφρν ηνπ Μέηξνπ). Αηαθαίλεηαη κηα θαηαρξεζηηθή αμηνπνίεζε ηεο 

έλλνηαο ‗ζπκπιεγκαηνπνηεκέλν έξγν‘ ην νπνίν νξζψο κελ απνηειεί ζηνηρείν κνξηνδφηεζεο, αιιά κε 

βάζε ηνλ ραξαθηήξα ησλ έξγσλ δελ δηαθαίλνληαη σο ηέηνηα (π.ρ. ε αλάπιαζε ελφο λεξφκπινπ ζε κηα 

θνηλφηεηα δελ δχλαηαη λα εμππεξεηεί 9 θνηλφηεηεο εθηφο θαη αλ ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ηεθκεξησζεί 

επαξθψο θάηη ηέηνην.  Χο εθ ηνχηνπ, ζπκπεξαίλεηαη  φηη ην θξηηήξην κνξηνδφηεζεο ζηε βάζε 

ζπκπιεγκαηνπνηεκέλσλ έξγσλ δεκηνπξγεί κηα ζηξέβισζε ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο αμηνιφγεζεο. 

Έξγα νινθιεξσκέλα: Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηε δεκηνπξγία ησλ ππνδνκψλ ζηα 

νινθιεξσκέλα έξγα δηελεξγήζεθε έξεπλα πεδίνπ κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν έρεη 

απνζηαιεί ζε δείγκα πνπ απνηειεί ην 75% ησλ επσθεινχκελσλ θνηλνηήησλ ηα έξγα ησλ νπνίσλ 

νινθιεξψζεθαλ.  πλνιηθά 13 έξγα έρνπλ νινθιεξσζεί εθ ησλ νπνίσλ,  
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 ηα 9 απφ ην Μέηξν 3 (ΠΏΏ 2007-13) θαη εμππεξεηνχλ θαηνίθνπο 40 θνηλνηήησλ, Σα 8 

έξγα απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε 8 θνηλφηεηεο (κηα γηα θάζε έξγν) θαη κφλν έλα 

έξγν κπνξεί  λα ζεσξεζεί σο δηαδεκνηηθά (ζπκπιεγκαηνπνηεκέλα) αθνχ εμππεξεηεί 

32 θνηλφηεηεο. Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ζηηο 40 θνηλφηεηεο αλέξρεηαη ζε 26,319 

θαηνίθνπο, ρσξίο φκσο λα εμππαθνχεηαη φηη ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ επσθειείηαη 

απφ ην ελ ιφγσ έξγν. 

 ηα 4 απφ ην Καζεζηψο 4.1.3, θαη εμππεξεηνχλ 7.084 θαηνίθνπο ζε 4 θνηλφηεηεο. 

Αηαθαίλεηαη φηη νη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πζηεξνχλ θαηά πνιχ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνπο θαθέινπο 

ππνςεθηφηεηαο. Οπζηαζηηθά απφ ηηο 46 πξνβιεπφκελεο ζέζεηο θαηαγξάθεηαη κφλν κηα λέα ζέζε ζε 

έξγν ην νπνίν νινθιεξψζεθε αιιά δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη πιήξσο. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν πξνβιέπεηαη 

λα δεκηνπξγήζεη 25 ζέζεηο εξγαζίαο κε ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ. Αχλαηαη λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα 

φηη ηα έξγα δελ έρνπλ αθφκε ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηελ χπαηζξν άκεζα 

(δειαδή ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνθχπηνπλ θαη ηελ θάζε ηεο  ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ) θαη έκκεζα 

(δειαδή ζηηο επσθεινχκελεο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο).  

Βθ ησλ δχν έξγσλ κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε πνπ πιεζηάδεη ηα €4εθ (άλσ ηνπ 50% ηεο ζπλνιηθήο 

ΑΑ), έλα (Κέληξν Διηθησκέλσλ Πφιεσο Υξπζνρνχο) δελ έρεη νπζηαζηηθά αθφκε ιεηηνπξγήζεη ελψ ην 

δεχηεξν  (ακθηζέαηξν Εδαιίνπ) βξίζθεηαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία κε κέζε επηζθεςηκφηεηα 9,530 αηφκσλ 

αιιά ιφγσ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ δελ έρεη ζηειερσζεί κε ην πξνβιεπφκελν πξνζσπηθφ. Σν 

έξγν σο ρψξνο πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εμππεξεηεί κηα επξεία πεξηνρή θάιπςεο πνπ θηάλεη 

κέρξη θαη ην αζηηθφ θέληξν Λεπθσζίαο θαη άξα δελ κπνξεί λα ζπλεθηηκεζεί επαθξηβψο ην πνζνζηφ ηνπ 

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ εμππεξεηείηαη.   

πλνπηηθά, κέζα απφ ηα 13 νινθιεξσκέλα έξγα δηαθαίλεηαη φηη,  

 απφ ην 1 έξγν πνπ αθνξά ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο (Μνπζείν 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, ηαηφο- Ώγ. Φψηηνο) δελ έρεη επηηεπρζεί αχμεζε ζην 

ηνπξηζηηθφ ξεχκα ή άιια έκκεζα νθέιε απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ, απνηειεί φκσο ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηνπο  επηζθέπηεο ζηελ θνηλφηεηα 

 απφ ηα 3 έξγα κε θπζηθφ αληηθείκελν  ηε δηακφξθσζε πιαηεηψλ εμππεξεηνχληαη 6.821 

θάηνηθνη ζε 3 αγξνηηθέο θνηλφηεηεο  

 απφ ηα 9 έξγα πνπ αθνξνχλ θνηλσληθέο παξνρέο εμππεξεηνχληαη θαηά κέζν φξν 

20.000 θάηνηθνη εηεζίσο θαη απνηεινχλ ρψξνπο δηνξγάλσζεο 12 εθδειψζεσλ θαη 

έηνο αλά έξγν  

 

Μέηξν 19 (LEADER) 

ηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο LEADER, σο Οκάδεο ηνπηθήο δξάζεο έρνπλ εγθξηζεί ηέζζεξεηο 

αλαπηπμηαθνί θνξείο πνπ είλαη: 

- Δ Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Βπαξρίαο Λεκεζνχ ΛΣΑ,  

- Δ Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Βπαξρίαο Λάξλαθαο ΛΣΑ, 
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- Δ  Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Πάθνπ Ώθξνδίηε ΛΣΑ  

- Δ εηαηξεία Ώλάπηπμεο Κνηλνηήησλ Πεξηνρήο Σξνφδνπο ΛΣΑ.  

Οη ΟΣΑ θαιχπηνπλ ζπλνιηθή έθηαζε γεσγξαθηθήο θάιπςεο 3.623 Km
2
 πνπ αληηζηνηρεί ζην 57% ηεο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλεη ε ειεχζεξε Κχπξνο θαη ζην 65% ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. ηηο 

πεξηνρέο παξέκβαζεο ησλ ΟΣΑ ζπκκεηέρνπλ ζπλνιηθά 266 θνηλφηεηεο (70% ησλ αγξνηηθψλ Αήκσλ 

θαη θνηλνηήησλ) κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 109.231 άηνκα, (δείθηεο Ο18) πνπ αληηζηνηρεί ζην 13% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη 40% ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ (δείθηεο R22 / 21).  Ο δείθηεο 18 

παξνπζηάδεη κεγάιε κείσζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ιφγσ ηνπ 

απνθιεηζκνχ ησλ πεξηαζηηθψλ θνηλνηήησλ ησλ νπνίσλ ην αλαπηπμηαθφ πξνθίι εθηηκήζεθε σο κε 

ζπκβαηφ κε εθείλν ησλ θαζαξά αγξνηηθψλ ή/θαη νξεηλψλ θνηλνηήησλ ηεο ρψξαο. 

Απάληεζε ζην εξψηεκα αμηνιφγεζεο: 

Οπζηαζηηθά ην εξψηεκα αμηνιφγεζεο δελ κπνξεί λα απαληεζεί δηφηη  ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εληαγκέλσλ  έξγσλ ηνπ  Μέηξνπ 7 ηελ παξνχζα πεξίνδν  έρνπλ ιάβεη κφλν πξνθαηαβνιή  γηα ηελ  

έλαξμε  πινπνίεζεο ηνπο. Βπηπξνζζέησο, πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ηνκέα επηθέληξσζεο  είλαη 

θαη ην Μέηξν 19 ην νπνίν φκσο παξνπζηάδεη κεδεληθή πινπνίεζε έξγσλ θαηά ηελ παξνχζα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.   

Δ δεκηνπξγία ησλ ηεζζάξσλ ΟΣΑ παξέρεη θάιπςε ζην 40% ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ νη νπνίνη είλαη 

δπλεηηθά δηθαηνχρνη ζηηο επηθείκελεο πξνθεξχμεηο ζε επίπεδν Leader. Ο νθεινχκελνο πιεζπζκφο  

παξνπζηάδεη κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ -31% ζε επίπεδν πιεζπζκνχ ζε ζρεζε κε ην ΠΏΏ 2007-2013 αιιά 

αχμεζε θαηά 2% ζε επίπεδν αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Ώπηφ νθείιεηαη αθελφο ζηελ κε επηιεμηκφηεηα 

κεγάισλ πεξηαζηηθψλ δήκσλ γηα έληαμε ζηηο πεξηνρέο Leader πνπ πξνέθπςε κεηαμχ ησλ δχν 

πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ θαη αθεηέξνπ ζηελ πξνζρψξεζε κηθξνχ αξηζκνχ  αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ 

ζηηο ΟΣΑ θαηά ηελ παξνχζα πεξίνδν.   

ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Μέηξνπ 19 έρνπλ δεκηνπξγεζεί 14 ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηηο 4 ΟΣΑ 

(δείθηεο R24 / 23). ε ζπλδπαζκφ κε ηε κία ζέζε απαζρφιεζεο ζην Μέηξν 7, ν ζπλνιηθφ αξηζκφο 

ζέζεσλ εξγαζίαο σο απνηέιεζκα εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 15. 

Μέζα απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ έρεη ζπλεθηηκεζεί φηη σο απνηέιεζκα ησλ νινθιεξσκέλσλ έξγσλ ζε 

δεκφζηεο παξεκβάζεηο, έρεη βειηησζεί ε δπλαηφηεηα παξνρήο θνηλσληθψλ παξνρψλ ζε πεξίπνπ 

27.000 θαηνίθνπο (δείθηεο Ο15) πνπ αλαινγεί ζην 9% ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ κε ην κεγαιχηεξν 

φκσο πνζνζηφ λα αθνξά ζε ηξεηο κεγάινπο πεδηλνχο Αήκνπο (Οξφθιηλε, Εδάιην θαη Αεξχλεηα). Σα 

έξγα δελ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο ζπκβάιεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο αιιά ζα πξέπεη 

λα ηνληζηεί φηη αξθεηά έξγα δηαθνξνπνίεζεο βξίζθνληαη αθφκε ζην ζηάδην πινπνίεζεο. Δ έξεπλα 

πεδίνπ πάλησο θαηαδεηθλχεη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ θέληξσλ θνηλσληθψλ παξνρψλ ζηελ χπαηζξν, ζε 

πεδηλέο θνηλφηεηεο κε  πιεζπζκνχ άλσ ησλ 2.000 θαηνίθσλ. Ώληίζεηα πεξηνξηζκέλε ζεηηθή επίπησζε 

δεκηνπξγνχλ νη ππνδνκέο ζε κηθξέο θνηλφηεηεο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ιφγσ ηνπ κε 

ζπκπιεγκαηνπνηεκέλνπ ραξαθηήξα ηνπο. ηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ε επηδίσμε γηα έξγα 

πνπ εμππεξεηνχλ πέξαλ ηεο κηαο θνηλφηεηαο απνηειεί κελ θξηηήξην κνξηνδφηεζεο ην νπνίν αλ θαη 

ιακβάλεηαη ππφςε ζην ζηάδην εμέηαζεο ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη λα 

επηβεβαηψλεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ψζηε λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν θαηαρξεζηηθήο 

επίθιεζεο ηνπ θξηηεξίνπ θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο.    
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3.17. 18Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΣΗΑΖ 6Γ) 

ε πνην βαζκφ νη παξεκβάζεηο ηνπ ΠΑΑ έρνπλ εληζρχζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηε ρξήζε θαη 

ηελ πνηφηεηα ησλ ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο; 

ηελ ΠΒ 6Γ ζπκβάιιεη κφλν ην  Τπνκέηξν 7.3 «ηήξημε γηα ηελ επξπδσληθή ππνδνκή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο, βειηίσζεο θαη επέθηαζήο ηεο, ηελ παζεηηθή επξπδσληθή 

ππνδνκή θαη ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζηελ επξπδσληθφηεηα θαη ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε» . 

Βληφο ηνπ 2018 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνθήξπμε ηνπ Καζεζηψηνο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 

παξαιήθζεθε θαη εγθξίζεθε κηα αίηεζε κε ζπλνιηθή δέζκεπζε 589.050 επξψ. Δ έληαμε ηνπ αλσηέξσ 

έξγνπ θαη  νπζία εμαληιεί θαη ηνλ δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ.  ηελ Κχπξν έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή 

πξφνδνο ζηελ επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ ΣΠΒ ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν θαηάξηηζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. ην Πξφγξακκα κε βάζε ηα ηνηρεία ηεο έξεπλαο ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ 

«Υξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ (ΣΠΒ) ζηα Ννηθνθπξηά» ηνπ έηνπο 2012,  

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηλφηαλ απφ ην 50% ησλ λνηθνθπξηψλ ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ην 40% ησλ 

λνηθνθπξηψλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ» ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ 2018 ηα πνζνζηά δηακνξθψλνληαη 

ζε 83% θαη 72% αληίζηνηρα, ελψ ηαπηφζεκα είλαη θαη ηα πνζνζηά  πξφζβαζεο ζε Βπξπδσληθέο 

ππνδνκέο.  

Με βάζε ηνλ Αείθηε Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο (DESI) ηνπ 2018  πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

Βπξσπατθή Βπηηξνπή γηα λα κεηξά ηελ πξφνδν  ησλ Κξαηψλ Μειψλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο Βληαίαο Φεθηαθήο Ώγνξάο 
28

 ε  Κχπξνο θαηαηάζζεηαη ζηελ 21 ζέζε ζαλ ρψξα κε 

ρακειέο επηδφζεηο.  

 ΚΤΠΡΟ Μέζνο φξνο Β.Β 

 Καηάηαμε  ΐαζκνινγία  Καηάηαμε  ΐαζκνινγία  

ΑΒΕΚΣΔ DESI 2018 21 49,3 43,5 54 

ΑΒΕΚΣΔ DESI 2017 21 45,2 40,4 50,8 

 

Ώλαιπηηθφηεξα ζηε έθζεζε επηζεκαίλεηαη φηη «ε Κχπξνο θαηαηάζζεηαη 21
ε
 ζην ζχλνιν ησλ 28 θξαηψλ 

κειψλ ηεο ΒΒ. πλνιηθά, ε Κχπξνο πξνρσξεί κε αξγνχο αιιά ζηαζεξνχο ξπζκνχο. Βκθαλίδεη 

βειηησκέλεο επηδφζεηο  ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ δείθηε DESI, θαη παξά ην γεγνλφο φηη θαηαηάζζεηαη 

21
ε
, βξίζθεηαη ζρεηηθά θνληά ζηνλ κέζν φξν ηεο ΒΒ. Δ βειηίσζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο δηφηη, παξά ην γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζπκκεηέρνπλ ζε επξχ θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ ζην δηαδίθηπν, ην ρακειφ επίπεδν ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ κπνξεί λα δξάζεη σο 

ηξνρνπέδε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. Βπηπιένλ, παξά ηελ 

θάπνηα πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί θαηά ηα ηειεπηαία έηε, ε Κχπξνο εμαθνινπζεί λα πζηεξεί ζε ζρέζε 

κε ηνλ κέζν φξν ηεο ΒΒ φζνλ αθνξά ηε δήηεζε θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο».
29

 

                                                
28

  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 
29

 Αείθηεο Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο 2018, Έθζεζε ρψξαο γηα ηελ Κχπξν 
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Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ Αείθηε 

φπσο απνηππψλεηαη ζην θαησηέξσ δηάγξακκα ην ΠΏΏ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζε ζέκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, αθνχ κφλν ην 6,1% ησλ αγνξψλ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ Κχπξν  αθνξά  ζε πξντφληα αγξνδηαηξνθήο. Παξάιιεια, ην ΠΏΏ κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο ζε νκάδεο πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, κέζσ ησλ Μέηξσλ 1 θαη πνιχ πην 

δηεπξπκέλα κέζσ ηνπ Μέηξνπ 19 απφ ηηο ΟΣΑ.  

 

εκεηψλεηαη φηη ην πξναλαθεξφκελν εγθεθξηκέλν έξγν ηνπ Πξνγξάκκαηνο, είλαη εληαγκέλν  θαη 

πινπνηεί ηκήκα ηνπ  «Βπξπδσληθνχ Πιάλνπ ηεο Κχπξνπ» ζην νπνίν πξνβιέπεηαη παξνρή 

(πεξηνξηζκέλεο) δσξεάλ πξφζβαζεο wi-fi ζε δεκφζηα θηίξηα θαη ζε φια ηα ρσξηά. Δ εθηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα γίλεη κεηά  ηελ νινθιήξσζε ηνπ  

 

3.18. 19Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ε πνην βαζκφ νη ζπλέξγεηεο κεηαμχ πξνηεξαηνηήησλ θαη ηνκέσλ επηθέληξσζεο έρνπλ 

βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΠΑΑ; 

Οη ζπλέξγεηεο κεηαμχ πξνηεξαηνηήησλ θαη ηνκέσλ επηθέληξσζεο κε βάζε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ 

Μέηξσλ είλαη πεξηνξηζκέλεο σο απνηέιεζκα ησλ αθφινπζσλ  παξαγφλησλ:  

(η) Δ  κε πινπνίεζε παξεκβάζεσλ ζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθά Μέηξα φπσο ην Μέηξν 16 «πλεξγαζία»  ην 

νπνίν έρεη πξσηεχνπζα ζπλεηζθνξά ζηηο Πξνηεξαηφηεηεο – Σνκείο επηθέληξσζεο: 

 2Ώ «ΐειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο φισλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη 

δηεπθφιπλζε ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

πξνθεηκέλνπ θπξίσο λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή θαη ε επηθέληξσζε ζηελ αγνξά, θαζψο επίζεο 

θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο γεσξγίαο)»,  

 3Ώ «ΐειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξσηνγελψλ παξαγσγψλ κε ηελ θαιχηεξε 

ελζσκάησζή ηνπο ζηελ αιπζίδα γεσξγηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο θαη ηεο πξνζζήθεο αμίαο ζηα γεσξγηθά πξντφληα, ηεο πξνψζεζήο 

ηνπο ζε ηνπηθέο αγνξέο ζε κηθξέο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, ζε νκάδεο παξαγσγψλ θαη ζε 

δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο,» 

 πλνιηθά ζηνπο ηνκείο επηθέληξσζεο ηεο Σέηαξηεο πξνηεξαηφηεηα «Ώπνθαηάζηαζε, 

δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε γεσξγία θαη ηε 

δαζνθνκία»,  

 5Ώ «Ώχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο λεξνχ ζηε γεσξγία ,ΐ)  θαη δεπηεξεχνπζα ζηηο 

Πξνηεξαηφηεηεο 2, (2ΐ) & 4 (4Ώ, 4ΐ, 4C)  
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 5ΐ «Ώχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο 

κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ» 

θαη ηνπ Μέηξνπ 19.2 «ηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ» ην νπνίν έρεη δεπηεξεχνπζα ζπλεηζθνξά ζε πέληε 

ηνκείο επηθέληξσζεο: 

 4Ώ «Ώπνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπNatura 2000, θαη εληφο πεξηνρψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θπζηθά ή άιια 

εηδηθά κεηνλεθηήκαηα, ηεο γεσξγίαο πςειήο θπζηθήο αμίαο θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

επξσπατθψλ ηνπίσλ»,  

 5D «Μείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ακκσλίαο απφ ηε γεσξγία»  

 5E «Πξνψζεζε ηεο δηαηήξεζεο θαη δέζκεπζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηε γεσξγία θαη ηε 

δαζνθνκία 

 6A «Αηεπθφιπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αλάπηπμεο κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο 

 6C «Βλίζρπζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ηερλνινγηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ (ΣΠΒ) ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο» 

 (ηη) Δ κε ιήςε  πξφλνηαο γηα ηελ κέηξεζε πνζνηηθά  ηεο δεπηεξεχνπζαο ζπλεηζθνξάο ησλ  Μέηξσλ  

4.2 «ηήξημε γηα επελδχζεηο ζηελ κεηαπνίεζε/ εκπνξία θαη/ή αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ» ζηνπο 

ηνκείο επηθέληξσζεο 5ΐ θαη  5 C θαη ηνπ Μέηξνπ 14 «Καιή δηαβίσζε ησλ δψσλ ζηνλ ηνκέα  

επηθέληξσζεο   2Ώ. 

Πξνβιήκαηα  ζηελ πνζνηηθή απνηίκεζε ηεο πξσηεχνπζαο θαη δεπηεξεχνπζαο  ζπλεηζθνξάο πνπ 

φκσο είλαη αλακελφκελα ιφγσ ηεο  θχζεο ηνπο  (θαηάξηηζε, επαηζζεηνπνίεζε- ελεκέξσζε)   ππάξρεη 

γηα ηα  Μέηξα 1.1 θαη 1.3.  

 

Με βάζε ηελ πνξεία πινπνίεζεο αιιά θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ Μέηξσλ  ζηελ  Πξνηεξαηφηεηα 2 

απνηππψλεηαη ε ζεκαληηθφηεξε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΠΏΏ ιφγσ ηεο άκεζεο 

ζπζρέηηζεο (έληαμε δηθαηνχρσλ) ζε πιείνλα Μέηξα. Ώλαιπηηθφηεξα νη δηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ 6,1 

«Βληζρχζεηο γηα ηε ζχζηαζε επηρείξεζεο απφ λένπο γεσξγνχο» απνηεινχλ ην 8% ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ 

Μέηξνπ 1.1  «ηήξημε γηα δξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο πξνζφλησλ» θαη ην  

34%  ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Μέηξνπ 4.1 «ηήξημε γηα επελδχζεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο»  

Ώλαδεηθλχεηαη δειαδή φηη ε  εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ γεσξγψλ ζηνρεχεη ζηελ επίιπζε ηξηψλ 

δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο πνπ είλαη ε δεκνγξαθηθή γήξαλζε ησλ 

απαζρνινχκελσλ , νη ρακειέο δεμηφηεηεο/εθπαηδεπηηθφ επίπεδν  ησλ απαζρνινχκελσλ αιιά θαη ην 

κηθξφ κέγεζνο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.  

Ώπφ ηελ εμέηαζε ησλ  ηειεπηαίσλ δηαζέζηκσλ  δεδνκέλσλ (2016) πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαησηέξσ 

πίλαθα πξνθχπηεη  άκεζε ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο ηνπ αξρεγνχ ηεο  γεσξγηθήο  εθκεηαιιεχζεσο κε ην 

κέγεζνο ηεο εθπεθξαζκέλν ζε  εθηάξηα.  Δ κέζε εθκεηάιιεπζε ησλ γεσξγψλ κέρξη 34 εηψλ έρεη 

ηεηξαπιάζην κέγεζνο απφ ην κέζν κέγεζνο  ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο Κχπξνπ. Οη λένη 

γεσξγνί 1
εο

 εγθαηάζηαζεο δηαζέηνπλ κηα κέζε έθηαζε 9.3 εθηαξίσλ ζαθψο ςειφηεξε ησλ ζπλνιηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα.   
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Καηαλνκή Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ & Δθηάζεσλ αλά Ζιηθηαθή Κιάζε (2016)

Ζιηθηαθή θιάζε
Αξηζκφο 

Γεσξγ. 

Δθκ/ζεσλ

% Καηαλνκή 

Γεσξγηθψλ 

Δθκ/ζεσλ

Γεσξγ. 

Δθηάζεηο 

(Δθηάξηα)

Μέζε 

Δθηαζε ΓΔ 

(Δθηάξηα)

% Καηαλνκή 

Γεσξγηθψλ 

Δθηάζεσλ

Μέρξη θαη 34 368 1,1% 3.063 8,3 3,2%

35 - 44 1.519 4,4% 8.913 5,9 9,4%

45 - 54 5.232 15,2% 20.433 3,9 21,5%

55 - 64 10.741 31,3% 30.507 2,8 32,1%

65 θαη άλσ 16.511 48,0% 32.084 1,9 33,8%

χλνιν Κχπξνπ 34.372 100,0% 95.001 2,8 100,0%

Πεγή: Γηαζξσηηθή Έξεπλα Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ ηεο Κύπξνπ 2016

 

Δ πιένλ πξνβιεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα κε βάζε ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κέρξη 31/12/2018 

αλαδεηθλχεηαη ε 3
ε
  πξνηεξαηφηεηα ιφγσ ηνπ φηη:  

(η) Ώπφ ηα πέληε Μέηξα κε πξσηεχνπζα ζπλεηζθνξά ζηελ πξνηεξαηφηεηα  ζε δχν δελ ππάξρνπλ 

εληάμεηο ( Μ9 θαη Μ16)  

(ΕΕ) Ώπφ ηα Μέηξα πνπ έρνπλ εληαγκέλα έξγα  (Μ1, Μ3) ακθφηεξα παξνπζηάδνπλ πνιχ κηθξή 

πινπνίεζε ελψ  ηα εληαγκέλα έξγα ηνπ Μέηξνπ 3 αθνξνχλ  πξντφληα κε πνιχ κηθξή ζπκκεηνρή ζηελ 

Ώθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Ώμία ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο.  

Δ  απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη πςειφηεξε αλ είρε δηαζθαιηζηεί  

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ απφ πιεπξάο πξνυπνινγηζκνχ Μέηξνπ ηεο ηξίηεο 

πξνηεξαηφηεηαο (Μ14 « Καιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ»)  κε θαιχηεξε πξφζβαζε  ζηελ αγνξά ή αχμεζε 

ηεο ηηκήο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο απφ ηηο θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο δηθαηνχρνπο ηνπ Μέηξνπ.   

ε παξνχζα θάζε δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΠΏΏ κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Μέηξνπ 4 ζηε 2
ε
 πξνηεξαηφηεηα 

«Βλίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φισλ ησλ 

εηδψλ γεσξγίαο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο θαη πξνψζεζε ησλ θαηλνηφκσλ γεσξγηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο 

βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ» θαη  ζηελ 5
ε
 πξνηεξαηφηεηα «Πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πφξσλ θαη ζηήξημε ηεο ζηξνθήο πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη 

αλζεθηηθήο ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο δαζνθνκίαο» . 

Με εμαίξεζε ην Μέηξν 4.3 « ηήξημε γηα επελδχζεηο ζε ππνδνκέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε, 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο» πνπ εμππεξεηεί ακθφηεξνπο 

ηνπο ζηφρνπο ησλ ηνκέσλ επηθέληξσζεο 2
 

Ώ θαη 5Ώ κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

αλαθπθινχκελνπ λεξνχ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο ην 

πεξηβαιινληηθφ θαη θιηκαηηθφ απνηχπσκα ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζε επίπεδν γεσξγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλν.   

Σέινο ε  πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή θαη ν ρακειφο βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ δηθαηνχρσλ ζηα λέα 

«θαζεζηψηα» ηνπ Μέηξνπ 10  «Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα» θαη ηα νπνία εζηηάδνληαη 

ζε επηκέξνπο πεξηβαιινληηθνχο  πφξνπο (π.ρ. θαζεζηψο 10.1.7 « πληήξεζε πθηζηάκελσλ 

μεξνιηζηψλ», 10.1.11 «Αηαηήξεζε πεξηνρψλ πςειήο θπζηθήο αμίαο»,10.1.5 «Ώληηθαηάζηαζε 

εζπεξηδνεηδψλ κε ιηγφηεξν πδξνβφξεο θαιιηέξγεηεο»   απαηηεί ηελ αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ 

ζε ρακειή ζπκκεηνρή. πλνιηθά, ην Μέηξν 10 έρεη πνιχ θαιή ρσξηθή ζηφρεπζε ζε πεξηνρέο 

πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο, ζε πεξηνρέο ηνπ Αηθηχνπ Natura 2000 θαη ζε πεξηνρέο ΤΦΏ. Ώπηφ 

δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ρσξηθέο ζπλέξγεηεο κε άιια κέηξα (π.ρ., Μ.12) πνπ φκσο δελ είραλ 

αθφκε ζεκαληηθή απνξξφθεζε. ην ηνκέα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο νη δξάζεηο πεξηνξίζηεθαλ ζηελ 

πιεπξά ηεο πξνζαξκνγήο (adaptation) ελψ απαηηείηαη  λα ηζρπξνπνηεζεί θαη ε πιεπξά ηεο κείσζεο 
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ησλ επηπηψζεσλ (mitigation) ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ  

δεδνκέλνπ φηη ε Κχπξνο παξακέλεη, θαη κε ηα λέα ζελάξηα, έλα θιηκαηηθφ ζεξκφ ζεκείν (hot spot) ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. 

Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ παξεκβάζεσλ ζπλνιηθά ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνθχπηεη πεξηνξηζκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο ζην ηξίπηπρν εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη κείσζε εθπνκπψλ. 

Σν πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο θνπξηάο  θαη γεληθφηεξα ησλ θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ δελ επηδξά 

επηβαξπληηθά κφλν ζην ζέκα ησλ ππνγείσλ πδάησλ αιιά θπξίσο ζην ζέκα ησλ εθπνκπψλ ηεο 

ακκσλίαο. Λφγσ ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο ησλ ζρεηηθψλ επελδχζεσλ ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ε 

δπλαηφηεηα αλαζρεδηαζκνχ ηνπ Μέηξνπ 4.1 ψζηε  λα πξνβιεθηεί ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο 

ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη κεγάιε ζπγθέληξσζε δσηθνχ θεθαιαίνπ .  

Εδηαίηεξα δχζθνιε είλαη θαη ε εθηίκεζε γηα ηνλ βαζκφ αχμεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο  απφ ηελ ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή ησλ Μέηξσλ 1, 3 θαη  11 αθνχ ε πξφβιεςε γηα ηελ 

ππνρξεσηηθή θαηάξηηζε κέζσ ηνπ Μέηξνπ 1.1 ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Μέηξνπ 11 κε ηελ παξάιιειε 

θάιπςε ηνπ θφζηνπο πηζηνπνίεζεο ηνπο απφ ην Μέηξν 3  δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ δέζκεπζε ησλ 

δηθαηνχρσλ ηνπ Μέηξνπ γηα ηελ αλαδήηεζε αγνξψλ θαη ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο.  

Δ κε δηαζχλδεζε θαζηζηά ηδηαίηεξα δχζθνιή  ηελ κέηξεζε πηζαλνχ νθέινπο αλαθνξηθά κε ηελ 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο (πιελ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ νθέινπο) ησλ εληζρπφκελσλ ζην 

πιαίζην  ηνπ Μ11 « ΐηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο» γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.  

Σέινο πνιχ ραιαξή ζπζρέηηζε κε ηε εμππεξέηεζε θαη άιισλ πξνηεξαηνηήησλ- ηνκέσλ επηθέληξσζεο 

παξνπζηάδεη ην Μέηξν 4.2 «ηήξημε γηα επελδχζεηο ζηελ κεηαπνίεζε/ εκπνξία θαη/ή αλάπηπμε 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ» κε ηελ Σξίηε θαη Πέκπηε Πξνηεξαηφηεηα ελψ φπσο αλέδεημε ε έξεπλα Πεδίνπ 

πξνβιεκαηηθή είλαη θαη ε εμππεξέηεζε ηνπ ηνκέα επηθέληξσζεο  6
Ώ
 «Αηεπθφιπλζε ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αλάπηπμεο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο» ζηνλ νπνίν ην Μέηξν έρεη πξσηεχνπζα ζπλεηζθνξά ιφγσ ηεο 

ρσξνζέηεζεο ησλ εληζρπφκελσλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ  

ε επηθείκελε αλαζεψξεζε  ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ 

Μέηξνπ  4.2  ζε ζρέζε κε ηελ πξνηεξαηφηεηα – ηνκέα επηθέληξσζεο πνπ εμππεξεηεί.    

 

3.19. 20Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ) 

ε πνην βαζκφ ε ηερληθή βνήζεηα έρεη ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδνληαη ζην 

άξζξν 59 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 θαη ζην άξζξν 51 παξάγξαθνο 2 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013; 

1. Μέηξα/ Τπν-κέηξα/ Γξάζεηο πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

Πξσηαξρηθή 

ζπλεηζθνξά 

M20 - Σερληθή βνήζεηα θξαηψλ κειψλ (άξζξα 51-54) 

 Τπνκέηξν 20.1 - ζηήξημε γηα ηερληθή βνήζεηα (εθηφο ηνπ ΒΏΑ) 

 Τπνκέηξν 20.2 - ζηήξημε γηα ηε ζχζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΒΏΑ 

Δ ρξεκαηννηθνλνκηθή εμέιημε ηνπ Μέηξνπ απνηππψλεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα  
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ΜΔΣΡΟ 20

Ώξρηθφο 

Π/Τ ΠΏΏ 

2014 - 2020

% Καηαλνκή 

ζην 

ζπλνιηθφ 

Ώξρηθφ ΠΏΏ

Βλ ηζρχ 

εγθεθξηκέλν 

ΠΏΏ 2014-

2020 (3ε 

Σξνπνπνίεζε)

% Καηαλνκή 

ζην 

ζπλνιηθφ ελ 

ηζρχ ΠΏΏ

Αεισζείζεο 

Ααπάλεο

Πξαγκαηηθέο 

Τινπνηεζείζεο 

Ααπάλεο

% 

Ώπνξξφθεζεο

Τπνκέηξν 20.1 

ηήξημε γηα ηερληθή 

βνήζεηα (εθηφο ηνπ 

ΒΏΑ) 3.603.388 1,48% 2.040.145 0,84% 859.637 42,1%

Τπνκέηξν 20.2 

ηήξημε γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΒΏΑ 1.006.757 0,41% 570.000 0,23% 130.719 22,9%

ΤΝΟΛΟ 4.610.145 1,89% 2.610.145 1,07% 10.911 990.356 37,9%  

Δ κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ έγηλε κε ηελ δεχηεξε ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο νδεγεί 

ζηελ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο Σερληθήο ΐνήζεηαο ζην 1% ηνπ πξνππνινγηζκνχ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ δπλαηφηεηα απάληεζεο ηνπ 

Κνηλνχ Βξσηήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ κε απνηχπσζε   ηεο ζεκεησζείζαο πξνφδνπ ζηηο δαπάλεο ηνπ 

Μέηξνπ ιφγσ πξνβιεκάησλ ζην ινγηζκηθφ παξαθνινχζεζεο ησλ δαπαλψλ. Ώπφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

αλσηέξσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη νη  κέρξη ζήκεξα δαπάλεο αλέξρνληαη ζε 990.356€ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζην  37,9% ηεο δηαζέζηκεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Μέηξνπ.  

Ώπφ ην αλσηέξσ πνζφλ νη  δαπάλεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Βζληθνχ Ώγξνηηθνχ Αηθηχνπ αλέξρνληαη ζε 

130.719€ θαιχπηνληαο ην 22,9% ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηεο Σερληθήο ΐνήζεηαο. 

Με βάζε ηηο θαηαρσξεκέλεο δαπάλεο (10.911 € )   ε πξφνδνο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Μέηξνπ 20 είλαη 

νπζηαζηηθά κεδεληθή ( απνξξφθεζε 0,4%).   

Δ Σερληθή ΐνήζεηα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή 

πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οη δξάζεηο Σερληθήο ΐνήζεηαο Οκαδνπνηνχληαη ζε επηκέξνπο ελφηεηεο 

δαπαλψλ φπσο: 

 Βθπφλεζε κειεηψλ/εκπεηξνγλσκνζπλψλ/εξεπλψλ θαη ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ ελεξγεηψλ, 

αμηνιφγεζεο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί ζην ρέδην Ώμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο,   

 Τπνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο ηερληθήο θχζεσο (αθνξά ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ,  ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, αλαισζίκσλ θιπ  ζηηο εκπιεθφκελεο κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Τπεξεζίεο),  

 Γεληθέο Τπνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο  γηα ηελ Αηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

φπσο ε θάιπςε δαπαλψλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πλεδξηάζεσλ ησλ  Βπηηξνπψλ 

Παξαθνινχζεζεο, νη δαπάλεο ζπκκεηνρήο ζηηο ζπλεδξίεο νξγάλσλ ηεο Βπξσπατθήο 

επηηξνπήο θιπ 

 Αεκνζηφηεηα, Πξνβνιή θαη Πιεξνθφξεζε  πνπ πεξηιακβάλεη δαπάλεο γηα  ηελ έθδνζε 

ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ ηελ δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εκεξίδσλ κε ζηφρν 

ηελ ελεκέξσζε ησλ δηθαηνχρσλ αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ, πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο 

πιεξνθφξεζεο κέζσ Μαδηθψλ Μέζσλ Βλεκέξσζεο θαη Κνηλσληθψλ Αηθηχσλ, ηελ ζπκκεηνρή 

ζε  θιαδηθέο εθζέζεηο , ηελ δηνξγάλσζε ζπλεδξηψλ  

 Διεθηξνληθά πζηήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Hardware  θαη ινγηζκηθφ)   

 Δ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Βζληθνχ Ώγξνηηθνχ Αηθηχνπ   
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 Αξάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο Αηνηθεηηθήο Εθαλφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ κεηαθνξά 

ηερλνγλσζίαο ζε παξαγσγηθνχο θνξείο κέζσ ηεο δηθηχσζεο ηελ ελφηεηα απηή εληάζζνληαη  

νη   Ααπάλεο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ ησλ εκπιεθφκελσλ κε ηνλ ζρεδηαζκφ 

παξαθνινχζεζε, δηαρείξηζε, αμηνιφγεζε, έιεγρν ππεξεζηψλ, ε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θιπ.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί  παξνπζηάδεηαη  ε ρξνληθή εμέιημε ηεο πξνφδνπ ησλ δξάζεσλ ηεο ηερληθήο 

βνήζεηαο, ε νπνία είλαη απφιπηα ζπκβαηή κε ηελ εμέιημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο απμαλφκελε θαη έηνο ελψ 

ζην δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ ζε πέληε ελφηεηεο. ηελ αλάιπζε 

ησλ δαπαλψλ ζηηο πέληε θαηεγνξίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο ηνπ Βζληθνχ Ώγξνηηθνχ 

Αηθηχνπ νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ  ζηελ απάληεζε ηνπ ζρεηηθνχ θνηλνχ εξσηήκαηνο.  

ΔΣΟ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΡΑΔΩΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ (ΜΔΣΡΟ 20)

ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ

% ΚΑΣΑΝΟΜΖ  Ω 

ΠΡΟ ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ

Ώμηνινγήζεηο - Μειέηεο 53.317 5,4%

ΐειηίσζε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο 13.472 1,4%

Αεκνζηφηεηα θαη Πξνβνιή 53.271 5,4%

Αηαρείξηζε θαη Παξαθνινχζεζε 68.878 7,0%

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 19.091 1,9%

2016 ΤΝΟΛΟ 208.029 21,0%

Ώμηνινγήζεηο - Μειέηεο 59.599 6,0%

ΐειηίσζε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο 44.246 4,5%

Αεκνζηφηεηα θαη Πξνβνιή 139.136 14,0%

Αηαρείξηζε θαη Παξαθνινχζεζε 64.645 6,5%

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 33.632 3,4%

2017 ΤΝΟΛΟ 341.259 34,5%

Ώμηνινγήζεηο - Μειέηεο 34.725 3,5%

ΐειηίσζε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο 27.091 2,7%

Αεκνζηφηεηα θαη Πξνβνιή 181.202 18,3%

Αηαρείξηζε θαη Παξαθνινχζεζε 91.445 9,2%

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 106.604 10,8%

2018 ΤΝΟΛΟ 441.067 44,5%

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 990.356 100,0%

2016

2017

2018
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Διαχείριςη και 
Παρακολοφθηςη  

22,7% 

Δημοςιότητα και 
Προβολή 

37,7% Αξιολογήςεισ - 
Μελζτεσ 

14,9% 

Πληροφοριακά 
Συςτήματα 

16,1% 

Βελτίωςη 
διοικητικήσ 
ικανότητασ 

8,6% 

Κατανομή υνολικήσ Καταβληθείςασ Δαπάνησ ανά Κατηγορία Δράςεων 
(Σεχνική Βοήθεια)  

 

ην Κνηλφ Πιαίζην Παξαθνινχζεζεο θαη Ώμηνιφγεζεο  κε εμαίξεζε  ηνλ δείθηε εθξνψλ Β1 «πλνιηθέο 

δεκφζηεο δαπάλεο» δελ ππάξρνπλ άιινη δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηίκεζε ησλ Αξάζεσλ 

Σερληθήο ΐνήζεηαο  

 Δ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Σερληθήο ΐνήζεηαο ζα βαζηζζεί, ζηελ απνηίκεζε ηεο 

επηηάρπλζεο ησλ ξπζκψλ πινπνίεζεο, ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ  δεκνζηφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αξάζεσλ, ηελ δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ βειηίσζε ηεο Αηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη ησλ εηαίξσλ κε βάζε ηηο απαληήζεηο ζε πξφζζεηα θνηλά 

Ώμηνινγηθά Βξσηήκαηα.  

Χο πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη Βηήζηεο Βθζέζεηο Τινπνίεζεο, θαη 

πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε ηα ηειέρε ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Ώξρήο. Γηα ηελ νξζφηεξε απνηίκεζε ηεο 

ζπκβνιήο ηεο Σερληθήο ΐνήζεηαο έγηλαλ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ 

εθαξκνγήο  

Απάληεζε ζην εξψηεκα αμηνιφγεζεο 

Βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο ηνπ ξπζκνχ πινπνίεζεο ησλ βαζηθψλ Μέηξσλ 

ηνπ ΠΑΑ 

Ώλαθνξηθά κε ηελ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε ζπκβνιή ηεο Σερληθήο 

ΐνήζεηαο εζηηάδεηαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ θνξέσλ εθαξκνγήο ηελ ζπκκεηνρή ζηηο 

ζπλαληήζεηο κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο. εκαληηθή παξάκεηξνο πνπ ζα 

ππνβνεζνχζε ηελ επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο φπσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνηάζεσλ δελ 

επηηεχρζεθε, ελψ  εμαθνινπζνχλ λα παξαηεξνχληαη δπζιεηηνπξγίεο ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα.  Σν 

22,7% ησλ δαπαλψλ ηεο ηερληθήο βνήζεηαο έρεη δηαηεζεί γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ ξπζκνχ πινπνίεζεο ησλ Μέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  Μηθξή ήηαλ ε ζπκβνιή 

ηεο ηερληθήο βνήζεηαο ζηελ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ  πινπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο θαη έληαμεο κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα  ην Μέηξν ησλ επελδχζεσλ ζηε Πξψηε 

Μεηαπνίεζε (κε ην  ρξφλν πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ππνβνιή ζηελ έληαμε λα ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα 
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κήλεο ελψ κεγάιν είλαη θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ κέρξη 

ηελ έληαμε θαη ζηα Μέηξα/Καζεζηψηα  ηεο Πξψηεο Βγθαηάζηαζεο Νέσλ Γεσξγψλ (Μ 6.1) θαη ησλ 

Βπελδχζεσλ πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ. (4.1) 

Ώλαζηαιηηθφο παξάγνληαο  γηα ηελ δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο απνηειεί ε χπαξμε πξνβιεκάησλ ζην 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη θαη ζηελ θηινζνθία  θαηαζθεπήο ηνπ (δηάξζξσζε ζε 

επηκέξνπο ινγηζκηθά αλά  Μέηξν θαη φρη Βληαίν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα) πνπ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ 

θάζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ θχθιν ηνπ Πξνγξάκκαηνο  απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ 

πξνηάζεσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ηελ έληαμε, ηελ  παξαθνινχζεζε θαη ην θιείζηκν).  Σν 16,1% ησλ 

πφξσλ ηεο Σερληθήο ΐνήζεηαο έρεη δηαηεζεί γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ  

Γεκνζηφηεηα ηνπ ΠΑΑ πξνο ελ δπλάκεη δηθαηνχρνπο θαη επξχ θνηλφ 

Δ δεκνζηφηεηα πξνο ην επξχ θνηλφ αιιά θαη ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο απνηέιεζε ηελ 

πξψηε πξνηεξαηφηεηα  ηεο Σερληθήο ΐνήζεηαο φπσο απνηππψλεηαη θαη ζην πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ 

ηεο ηερληθήο βνήζεηαο πνπ έρεη δηαηεζεί γηα δεκνζηφηεηα - πξνβνιή (38% ησλ δαπαλψλ ηεο ηερληθήο 

βνήζεηαο)   Δ εθπφλεζε ηεο Βπηθνηλσληαθήο ηξαηεγηθήο απνηέιεζε ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ 

ζεκαληηθή αλαβάζκηζε ησλ δξάζεσλ Αεκνζηφηεηαο σο απφξξνηα ηφζν ηεο Καλνληζηηθήο Τπνρξέσζεο 

αιιά θαη ησλ πζηάζεσλ ηεο Βθ ησλ Τζηέξσλ Ώμηνιφγεζεο  

Ώλαιπηηθφηεξα κέζσ ηεο Σερληθήο ΐνήζεηαο ρξεκαηνδνηήζεθε:  

(i) ε θαηαρψξεζε 66 δεκνζηεχζεσλ ζην ζχλνιν ησλ εκεξήζησλ εθεκεξίδσλ ηεο Κχπξνπ κε 

πεξηερφκελν γεληθφ ελεκεξσηηθφ αιιά θαη ηελ αλαγγειία ησλ πξνζθιήζεσλ,  

(ii) 37 ξαδηνθσληθψλ ζπνη ζε επηά ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ 

πξνζθιήζεσλ  

(iii) παξήρζεζαλ 3 ηειενπηηθά βίληεν ελεκεξσηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ην ΠΏΏ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πνπ πξνβιήζεθαλ ζε πέληε ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο Παγθχπξηαο   θάιπςεο,  

(iλ) ε δηνξγάλσζε επηά ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ γηα ηα Μέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο,  

(λ) ε  ζπκκεηνρή ζηελ Βηήζηα Γεσξγηθή έθζεζε πνπ απνηειεί ηελ  ζεκαληηθφηεξε εθδήισζε γηα ηνλ 

Κππξηαθή Γεσξγία κε ηνλ αξηζκφ επηζθεπηψλ λα ππεξβαίλεη ζε εηήζηα βάζε ηνπο 10.000  

(λi) ε απνζηνιή πξνζσπηθψλ επηζηνιψλ ζε 6.000 ελ δπλάκεη δηθαηνχρνπο γηα έληαμε ζην Μέηξν 12 

(λii) ε δεκηνπξγία ζειίδσλ ζε θνηλσληθά κέζα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αθνινχζσλ (followers) λα ππεξβαίλεη 

ηνπο 3.000.  

Βθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ  πςειή επηζθεςηκφηεηα παξνπζηάδνπλ νη δηθηπαθνί ηφπνη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο αιιά  θαη ηνπ Βζληθνχ Ώγξνηηθνχ Αηθηχνπ (450 επηζθέςεηο αλά κήλα) Σέινο ηαθηηθή 

ελεκέξσζε παξέρεηαη ζην ζχλνιν ησλ γεσξγψλ (δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο κέζσ ηεο 

ζρεηηθήο αξζξνγξαθίαο ζην πεξηνδηθφ «Ώγξφηεο», ηξηκεληαίν πεξηνδηθφ πνπ εθδίδεη ην Τπνπξγείν 

Γεσξγίαο θαη δηαλέκεηαη δσξεάλ  ζε 8.500 αληίηππα.  
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εκεηψλεηαη επίζεο ε ιεηηνπξγία ηειεθσληθήο γξακκήο  ζηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ γηα ηελ ππνβνιή 

εξσηήζεσλ θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο ελψ νη  δηθηπαθνί ηφπνη κέζσ ησλ 

νπνίσλ παξέρεηαη ελεκέξσζε είλαη ζπλνιηθά πέληε   

Δ κηθξή ζπκκεηνρή πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο  λέεο δξάζεηο ηνπ Μέηξνπ 10 δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε 

έιιεηςε δεκνζηφηεηαο. 

Έρνπλ βειηησζεί νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο θαη έρνπλ παξάζρεη άξηηα απνηειέζκαηα 

αμηνιφγεζεο 

Σν Μέηξν έρεη ρξεκαηνδνηήζεη ηξείο αμηνινγήζεηο (Βθ ησλ Τζηέξσλ Ώμηνιφγεζε ΠΏΏ 2007 -2013, 

Πξψηε έθζεζε Βλδηάκεζεο Ώμηνιφγεζεο ηνπ ΠΏΏ 2014-2020 (νινθιεξψζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2018), Αεχηεξε  έθζεζε  Βλδηάκεζεο Ώμηνιφγεζεο ηνπ ΠΏΏ 2014-2020 πνπ ζα νινθιεξσζεί ην 2020. 

Οη αλσηέξσ αμηνινγήζεηο έρνπλ εθπνλεζεί απφ εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο. Λνηπέο ζρεηηδφκελεο κε ηελ 

Ώμηνιφγεζε δξάζεηο είλαη ε εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε  πιαηζίνπ – 

επηδφζεσλ Farmland Bird Index.   

Ώλαθνξηθά κε ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο  έρεη δηνξγαλσζεί κηα εκεξίδα 

πνπ παξνπζηάζζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Ώμηνιφγεζεο ελψ ην ζχλνιν ησλ Ώμηνινγήζεσλ αλαξηάηαη 

ζην Αηθηπαθφ ηφπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

Γηα ηελ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηελ αχμεζε ηεο γλψζεο αλαθνξηθά κε ηελ Ώμηνιφγεζε απηή 

πεξηνξίδεηαη ζηελ ζπλδηνξγάλσζε κε ην Helpdesk ηνπ Βπξσπατθνχ Αηθηχνπ γηα ηελ  Ώμηνιφγεζε ηεο 

Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο ηεο εηήζηαο ζπλάληεζεο Evalwork πνπ δηνξγαλψλεηαη ην ηειεπηαίν ηξίκελν θάζε  

έηνπο θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ   20-25 άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο θνξείο εθαξκνγήο θαη 

ηνλ ΚΟΏΠ.  

Ώλαθνξηθά κε ηελ πξφλνηα ηνπ ρεδίνπ Ώμηνιφγεζεο γηα ηελ δηάζεζε ηνπ 20% ησλ πφξσλ ηεο 

Σερληθήο ΐνήζεηαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Ώμηνιφγεζεο  ην πθηζηάκελν πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 

15%. Αελ έρεη ππάξμεη θακία πξφλνηα γηα ηελ ελεκέξσζε /εμνηθείσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

εηαίξσλ   ζε  ζέκαηα Ώμηνιφγεζεο.  

Σέινο νη αμηνινγήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Βπηηξνπήο 

Ώμηνιφγεζεο    

Αελ έρνπλ ππάξμεη πξνβιήκαηα κε ηελ πνηφηεηα ησλ Ώμηνινγήζεσλ ελψ πνιιέο ζπζηάζεηο ησλ 

Ώμηνινγήζεσλ  γίλνληαη απνδεθηέο θαη αμηνπνηνχληαη γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο (αχμεζε 

πνζνχ ελίζρπζεο ζην Μέηξν 14, απνηίκεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο , εληαία 

ζηξαηεγηθή  επηθνηλσλίαο). 

Σν  πξφβιεκα δεκηνπξγεί ε απνπζία ή ε κε πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ελφο εληαίνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη άξα ε κε θάιπςε κέζσ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ θξίζηκσλ 

Μέηξσλ (Μέηξν 4.2). Ώπηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δπζθνιία ζπγθέληξσζεο θξίζηκσλ δεδνκέλσλ απφ 

ηνπο θαθέινπο ησλ αηηεηψλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο θαη επηπηψζεσλ φπσο αλαιχζεθε ζηηο απαληήζεηο ησλ 

θνηλψλ εξσηεκάησλ ησλ ηνκέσλ εζηίαζεο 2
Ώ 

θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνκέσλ εζηίαζεο ηεο Πέκπηεο 

Πξνηεξαηφηεηαο.   
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Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη ζηελ 

Γηαρείξηζε Τινπνίεζε Παξαθνινχζεζε θαη Αμηνιφγεζε ηνπ ΠΑΑ 

Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ (8,6%) ησλ πφξσλ ηεο Σερληθήο ΐνήζεηαο έρεη δηαηεζεί γηα ηελ βειηίσζε ηεο   

δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο.  Δ ζεκαληηθφηεξε δξάζε ζηελ ελφηεηα απηή είλαη ε ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ε ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα. πλνιηθά 52 άηνκα ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Ώξρήο αιιά θαη 

ησλ θνξέσλ εθαξκνγήο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα/ εκεξίδεο θαη  ζπλέδξηα 

πνπ θαηά  βάζε δηνξγαλψλνληαη κε πξσηνβνπιία ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο. Ώπνπζηάδνπλ δξάζεηο 

γηα ηελ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο   πξνο ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο  ελψ πνιχ 

πεξηνξηζκέλε είλαη ε εκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ νκάδσλ ηνπηθήο δξάζεο ζε δξάζεηο βειηίσζεο  

ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο.   

Δ αμηνπνίεζε ηεο Σερληθήο ΐνήζεηαο είλαη θξίζηκε παξάκεηξνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή 

πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ώπφ ηελ εμέηαζε ησλ νινθιεξσκέλσλ έξγσλ αιιά θαη ηελ 

επηζθφπεζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ πξνθχπηεη φηη θαη ηελ πεξίνδν 2014-2020 ζπλερίδεηαη ε 

αληίζηνηρε θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ κε ηελ πεξίνδν 2007-2013 φπσο θαη ε αληίζηνηρε πξαθηηθή ηνπ  

πεξηνξηζκνχ ησλ πφξσλ ηεο Σερληθήο ΐνήζεηαο πνπ  ήδε ζεκεηψζεθε κε ηελ Αεχηεξε ηξνπνπνίεζε. 

Δ κφλε ζεηηθή εμαίξεζε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα Πξνγξάκκαηα είλαη ε ζεκαληηθή αλαβάζκηζε 

ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο & πξνβνιήο.  

Δ ζπκβνιή ηεο ηερληθήο βνήζεηαο ζα κπνξνχζε λα είλαη κεγαιχηεξε (νπζηαζηηθά κέρξη ζήκεξα δελ 

ππάξρνπλ ζρεηηθέο δξάζεηο) γηα ηελ «ππνζηήξημε ελεξγεηψλ κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο δηνηθεηηθήο 

επηβάξπλζεο ησλ δηθαηνχρσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο 

δεδνκέλσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο κέινπο γηα ηελ 

δηαρείξηζε θαη ρξεκαηνδφηεζε», Με βάζε ηελ πθηζηάκελε ελεκέξσζε ε  δεκηνπξγία ηεο 

Βπηρεηξεζηαθήο ΐάζεο Αεδνκέλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζα θαιχπηεη  ην 100% ησλ εληαγκέλσλ 

έξγσλ παξέρνληαο ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ απηφκαηε παξαγσγή αλαθνξψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξφνδν 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ζα θαηαζηεί εθηθηή πξηλ ην 2020. 

Γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο δεδνκέλσλ αιιά 

θαη ζηφρεπζεο ζηε βάζε ησλ πξφζζεησλ δεηθηψλ απνηειεζκάησλ πνπ εληνπίζζεθαλ απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ θνηλψλ εξσηεκάησλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ Σέηαξηε θαη Πέκπηε Πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη 

λα αμηνπνηεζεί ε Σερληθή ΐνήζεηα γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ Φνξέσλ εθαξκνγήο κε ην Κνηλφ Πιαίζην 

Παξαθνινχζεζεο θαη Ώμηνιφγεζεο αιιά θαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθαίσλ εξεπλψλ θαη 

κειεηψλ πνπ ζα αλαδείμνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο γεσξγίαο , δαζνθνκίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο 

ηξνθίκσλ κε ην πεξηβάιινλ (βηνπνηθηιφηεηα ,έδαθνο, λεξφ) θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή (εθπνκπέο 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ). Σέινο ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη ε λέα κεηαξξχζκηζε ηεο 

ΚΏΠ   γηα ηελ πεξίνδν 2021 -2027 ζα απαηηεζεί ε ελεξγνπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ αιιά θαη ε ρξεκαηνδφηεζε κειεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ δπλαηφηεηα 

ελεξγνπνίεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ αιιά θαη εξγαιείσλ Αηαρείξηζεο θηλδχλνπ. 

3.20. 21Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΔΑΓ) 

ε πνην βαζκφ ην εζληθφ αγξνηηθφ δίθηπν έρεη ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 54 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013; 
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Οη ζηφρνη ηνπ Βζληθνχ Ώγξνηηθνχ Αηθηχνπ αιιά θαη ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ,   φπσο 

απνηππψλνληαη  ζην ΠΏΏ 2014 -2020  είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλνη κε ην πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ 

54 «Βζληθφ Ώγξνηηθφ Αίθηπν» ηνπ θαλνληζκνχ 1305/2013  Δ επξχηεηα ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δξάζεσλ  

ηνπ ΒΏΑ  είλαη εμαηξεηηθά ακθίβνιν αλ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηνλ δηαζέζηκν 

Πξνυπνινγηζκφ αιιά θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ  Αηθηχνπ αθνχ 

νπζηαζηηθά κφλν  δχν ιεηηνπξγνί ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο αζρνινχληαη  κεξηθψο θαη φρη απνθιεηζηηθά  

κε ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Αηθηχνπ  θαη ζπλεπηθνπξνχληαη θαηά πεξίπησζε απφ ην ινηπφ 

πξνζσπηθφ ηνπ θιάδνπ Γεσξγηθψλ Βθαξκνγψλ.    

Δ  απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Αηθηχνπ γίλεηαη κε  βάζε ηα πνζνηηθά δεδνκέλα ησλ ηηκψλ ησλ ηξηψλ 

ζρεηηθψλ κε ην ΒΏΑ δεηθηψλ εθξνψλ
30

 θαη ηελ απάληεζε ζε πξφζζεηα θνηλά εξσηήκαηα. Σν ζχλνιν 

δεδνκέλσλ αληιήζεθε απφ ην πεξηερφκελν ησλ Βηήζησλ Βθζέζεσλ ησλ εηψλ 2016, 2017 θαη 2018 θαη 

ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηα ζηειέρε ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Ώξρήο θαη ηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ 

ζηειέρσζε ηεο Οκάδαο Αηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ ΒΏΑ.  

Ώπφ ηελ επεμεξγαζία ησλ  νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη νη δαπάλεο
31

 αλά θαηεγνξία 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΒΏΑ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ ζπκκεηνρήο ζηελ Γεσξγηθή 

Έθζεζε) είλαη :  

ΔΣΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ
ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΗΔ 

ΓΑΠΑΝΔ

% ΚΑΣΑΝΟΜΖ 

ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ

Ααπάλεο Λεηηνπξγίαο ΒΏΑ 126 0,2%

Πξνψζεζε Καηλνηνκίαο 2.926 3,8%

πκκεηνρήο ζε δξάζεηο ηνπ ΒΑΏΏ 10.569 13,7%

2016 χλνιν 13.621 17,6%

Ααπάλεο Λεηηνπξγίαο ΒΏΑ 5.561 7,2%

Βθδειψζεηο κειψλ ΒΏΑ 14.451 18,7%

Πξνψζεζε Καηλνηνκίαο 175 0,2%

πκκεηνρήο ζε δξάζεηο ηνπ ΒΑΏΏ 13.670 17,7%

2017 χλνιν 33.857 43,8%

Ααπάλεο Λεηηνπξγίαο ΒΏΑ 2.703 3,5%

Βθδειψζεηο κειψλ ΒΏΑ 20.824 26,9%

Πξνψζεζε Καηλνηνκίαο 498 0,6%

πκκεηνρήο ζε δξάζεηο ηνπ ΒΑΏΏ 5.794 7,5%

2018 χλνιν 29.819 38,6%

Γεληθφ χλνιν 77.298 100,0%

2016

2017

2018

 

 

 

 

                                                
30

 Β24 «Ώξηζκφο πινπνηνχκελσλ ζεκαηηθψλ θαη αλαιπηηθψλ αληαιιαγψλ κε ηελ ζηήξημε ηνπ ΒΏΑ» 

   Β25 «Ώξηζκφο Βξγαιείσλ επηθνηλσλίαο ΒΏΑ»   

   Β 26 «Ώξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ ΒΑΏΏ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε ην ΒΏΑ»  
31

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη δαπάλεο απηέο φπσο άιισζηε θαη  ε πιεηνλφηεηα ησλ δαπαλψλ ηνπ Μέηξνπ 20 δελ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα θαη ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ 
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Δαπάνεσ Λειτουργίασ 
ΕΑΔ 

10,9% 

Εκδηλώςεισ μελών 
ΕΑΔ 

45,6% 

Προϊθηςη 
Καινοτομίασ 

4,7% 

Συμμετοχήσ ςε 
δράςεισ του ΕΔΑΑ 

38,9% 

Κατανομή ςυνολικών καταβληθειςών δαπανών ανά κατηγορία 
δραςτηριότητασ του ΕΑΔ  

 

Σν Βζληθφ Ώγξνηηθφ Αίθηπν νπζηαζηηθά ελεξγνπνηήζεθε ην 2017 κεηέρνπλ ζε απηφ 58 κέιε, έρεη σο 

φξγαλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ηελ Οκάδα Αηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ 

θιάδνπ Γεσξγηθψλ Βθαξκνγψλ, σο φξγαλν Αηνίθεζεο ηελ ελδεθακειή πληνληζηηθή Βπηηξνπή πνπ 

απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ Θεκαηηθψλ Οκάδσλ, εθπξνζψπνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη 

εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο, εθπξφζσπν ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ, ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Ώξρήο, ηνπ 

θιάδνπ γεσξγηθψλ εθαξκνγψλ θαη ηελ Αηεπζχληξηα ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο. 

ην πιαίζην ηνπ ΒΏΑ ιεηηνπξγεί σο ππννκάδα ην  Αίθηπν Βπξσπατθήο χκπξαμεο Καηλνηνκίαο 

Κχπξνπ (ΒΚΚ) θαη ηξείο Θεκαηηθέο Αηθηπαθέο Οκάδεο (γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Γεσξγίαο, ην 

Πεξηβάιινλ , θαη ηελ Ώλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ. Ώπφ ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί 

κέρξη ζήκεξα θαη απνηππψλνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα θαη ην ζρεηηθφ δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη ε 

θχξηα βαξχηεηα έρεη δνζεί ζηελ δεκνζηφηεηα θαη ηελ πξνβνιή.  

Δ δεκνζηφηεηα θαη ε πξνβνιή πινπνηείηαη ηφζν κέζσ απηνηειψλ δξάζεσλ ηνπ Αηθηχνπ φζν θαη κέζσ 

δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηα κέιε ηνπ. 

 

Απάληεζε ζην εξψηεκα αμηνιφγεζεο 

Γξάζεηο ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο πνπ πινπνηήζεθαλ κε ηελ επζχλε ηνπ ΔΑΓ 

Ώπφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κέρξη ζήκεξα ην ΒΏΑ έρεη εζηηάζεη θαηά  πξνηεξαηφηεηα ηε δξάζε 

ηνπ ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο επηά εκεξίδσλ. ηφρνο ηνπο ήηαλ ε 

ελεκέξσζε ησλ ελ δπλάκεη δηθαηνχρσλ γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζε Μέηξα ηνπ ΠΏΏ αιιά θαη 

γεληθφηεξα ζέκαηα ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο. Βπηπξφζζεηα ην ΒΏΑ δηνξγάλσζε δχν ζπλέδξηα θαη είρε 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε Γεσξγηθή έθζεζε. Σν ΒΏΑ έρεη νπζηαζηηθά ηελ επζχλε γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο ηνπ ΠΏΏ αθνχ θαηαξηίδεη  θαη ζε κεγάιν βαζκφ  πινπνηεί ην Βπηθνηλσληαθφ 

ζρέδην.  

Σα εξγαιεία επηθνηλσλίαο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη είλαη : 

(η)  δχν δηθηπαθνί ηφπνη (δηθηπαθφο ηφπνο Βζληθνχ Ώγξνηηθνχ Αηθηχνπ  θαη δηαθξηηφο Αηθηπαθφο Σφπνο 

γηα ην Αίθηπν Βπξσπατθήο χκπξαμεο Καηλνηνκίαο Κχπξνπ κε  κέζν φξν 450 επηζθέςεσλ αλά  κήλα     

(ηη) έθδνζε θαη  ειεθηξνληθή απνζηνιή  27 newsletter  εθ ησλ νπνίσλ ηα ηξία αθνξνχλ ζε ζέκαηα 

θαηλνηνκίαο κε απνδέθηεο ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ ΒΏΑ (58).   
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Τπνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ 13.000  δηθαηνχρνη θαη επξχ θνηλφ ελεκεξψλνληαη γηα ην ΠΏΏ κέζσ ησλ 

δξάζεσλ ηνπ Αηθηχνπ  

Σν Βζληθφ Ώγξνηηθφ Αίθηπν ηεο Κχπξνπ κεηέρεη ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Βπξσπατθνχ Αηθηχνπ 

Αηθηχνπ γηα ηελ Ώγξνηηθή Ώλάπηπμε κεηέρνληαο κε εθπξνζψπνπο ζε φιεο ηηο ζπλεδξίεο  ελψ έρεη 

δηνξγαλψζεη θαη ηελ 10ε  ζπλάληεζε ησλ Βπξσπατθψλ Αηθηχσλ ζηελ Λεπθσζία. πλνιηθά ην ΒΏΑ 

Κχπξνπ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 21 εθδειψζεηο ηνπ ΒΑΏΏ   

πκβνιή ηνπ ΔΑΓ ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαθξαηηθήο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο 

Κξίλεηαη σο πεξηνξηζκέλε ε ζπλδξνκή ηνπ ΒΏΑ ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαθξαηηθήο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο. εκεηψλεηαη φηη ηξία έηε κεηά ηελ έγθξηζε ησλ ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ ην Μέηξν 19.3 

παξακέλεη αλελεξγφ. Πεξηνξηζκέλε ελ γέλεη είλαη θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Αηθηχνπ ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Leader κε κφλε δξάζε ηελ δηνξγάλσζε κηαο εθπαηδεπηηθήο εκεξίδαο 

γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο Αξάζεο γηα ζέκαηα ζχλαςεο Αεκνζίσλ πκβάζεσλ.   

πκβνιή ηνπ ΔΑΓ ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο 

Σν 2018 απνηέιεζε νπζηαζηηθά ην πξψην έηνο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ΒΏΑ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο. Δ ελεξγνπνίεζε ηνπ ΒΏΑ εζηηάδεηαη ζηε δηνξγάλσζε ηξηψλ ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ γηα 

ηελ πξφζθιεζε ησλ Μέηξσλ 16.1 θαη 16.4, ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθδφζεσλ ηνπ European Innovation 

Partnership θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ ιεηηνπξγία  ηνπ Αηθηχνπ  Βπξσπατθήο χκπξαμεο 

Καηλνηνκίαο Κχπξνπ (ΒΚΚ).  

Ο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο πξψηεο πξνθήξπμεο ηνπ 

Μέηξνπ 16.1 αλαδεηθλχεη ηελ πεξηνξηζκέλε απήρεζε πνπ είρε ε πξνζπάζεηα ηνπ ΒΏΑ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο νξηδφληηαο πξνηεξαηφηεηαο «θαηλνηνκία» ζην ΠΏΏ.  

Βίλαη δεδνκέλν φηη ε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ γεσξγψλ γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα κε εξεπλεηηθνχο θνξείο ζα ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιε κε δεδνκέλα ηα 

δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο (κηθξφο θιήξνο, γήξαλζε, κεγάιν πνζνζηφ 

εηεξναπαζρνινχκελσλ) αιιά θαη ηελ απνπζία (κέρξη πξφηηλνο) Παλεπηζηεκηαθψλ ρνιψλ.  

Βίλαη εκθαλέο φηη ε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ γεσξγηθφ θιάδν δελ έρεη ηεζεί σο εξγαιείν 

πνιηηηθήο πςίζηεο πξνηεξαηφηεηαο ελψ ελδερνκέλσο θαη ε κε ελεξγνπνίεζε ηνπ Μέηξνπ ησλ 

γεσξγηθψλ πκβνπιψλ λα  απνηεινχλ αξλεηηθέο παξακέηξνπο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ΚΏΠ πνπ ηελ λέα Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν απνδίδεη απμεκέλε βαξχηεηα ζηε δηάρπζε ηεο γλψζεο  

ζηνπο παξαγσγνχο θαη ηελ πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή.  

Δ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηνπ Agricultural Knowledge Innovation System (AKIS) ζην πιαίζην  ηεο 

θαηάξηηζεο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ ΚΏΠ 2020-2027  ζα απαηηήζεη ηελ έγθαηξε ελεξγνπνίεζε 

ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο θαη ηελ έλαξμε κηαο επξείαο δηαβνχιεπζεο κε ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ 

θνξέσλ.     

Ζ πνηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΠΑΑ έρεη βειηησζεί κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΔΑΓ; 

Αελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ε ζπκβνιή ηνπ ΒΏΑ ζηελ βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΠΏΏ, αθνχ σο 

ζρεηηθέο  δξάζεηο ηνπ ΒΏΑ  γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ΠΏΏ παξνπζηάδεηαη ν 

ζρεδηαζκφο εληχπσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζε Μέηξα ηνπ ΠΏΏ πνπ  είηε ν θιάδνο Γεσξγηθψλ 

Βθαξκνγψλ είλαη θνξέαο εθαξκνγήο  (π.ρ  Μέηξν 16) είηε ην ηκήκα Γεσξγίαο (π.ρ Μέηξν 19).  

Σν ΒΏΑ δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ αμηνιφγεζε φπσο 

επίζεο θαη ζε δξάζεηο γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ ΟΣΑ  κέζσ ηεο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο αλαθνξηθά 

κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ.   
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πκπεξαζκαηηθά ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ νπζηαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΒΏΑ είλαη ηδηαίηεξα 

δχζθνιν λα αμηνινγεζεί ε δξάζε ηνπ. ηα ζεηηθά ζεκεία αλακθίβνια είλαη ε κεγάιε ζπκβνιή ηνπ ζηηο 

δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη πξνβνιήο ελψ νπζηαζηηθά πεξηνξηζκέλε είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζηελ 

πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ ζηήξημε ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο Αξάζεο.    

Δ δεκηνπξγία ησλ ηξηψλ Θεκαηηθψλ Αηθηπαθψλ Οκάδσλ απνηειεί ζεκαληηθή εμέιημε αιιά ζα πξέπεη ην 

ΒΏΑ λα ιεηηνπξγήζεη πνιχ νπζηαζηηθφηεξα απφ ηελ απιή ππνδνρή αηηεκάησλ ησλ Μειψλ ηνπ γηα ηελ 

δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ε ζθνπηκφηεηα αιιά θαη ε πξνζηηζέκελε αμία ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη δηεμνδηθά ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα νπζηαζηηθή εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ πνπ νη 

εθδειψζεηο απηέο θαιχπηνπλ.   

Δ πνιχ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ζηηο πξνζθιήζεηο ησλ 

αγξνπεξηβαιινληηθψλ Μέηξσλ (ηδηαίηεξα  εθείλσλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα πξψηε θνξά), ν 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο αηηήζεσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην Μέηξν 16.1, ην θπζηθφ αληηθείκελν  ησλ 

δεκφζησλ έξγσλ πνπ πξνηείλνληαη θαη πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 7, ε πνιχ αξγή 

πινπνίεζε ηνπ Μέηξνπ 19, ε εζηίαζε ησλ επελδπηηθψλ κέηξσλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο (Μέηξν 

4,1)  θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πξψηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ (Μέηξν 4,2) 

ζηελ αληηθαηάζηαζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ε απνπζία επελδχζεσλ αμηνπνίεζεο 

παξαπξντφλησλ θαη γεληθφηεξα ε απνπζία επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κε θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά 

απνηεινχλ ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ζην πιαίζην  ησλ Θεκαηηθψλ Οκάδσλ φπσο θαη 

γεληθφηεξα ε εηνηκφηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο ζε επίπεδν παξαγσγψλ αιιά θαη δηνηθεηηθνχ 

κεραληζκνχ  λα ελζσκαηψζεη ηηο λέεο  πξνηεξαηφηεηεο ζην ηξαηεγηθφ ρέδην  γηα ηελ ΚΏΠ  2021-

2027   

εκαληηθή αλαβάζκηζε ζην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Αηθηχνπ αιιά θαη ζηελ δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο 

αμίαο ζα είρε ε ελεξγνπνίεζε ησλ αθφινπζσλ εξγαιείσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί ζην ΠΏΏ 2014-2020 αιιά δελ έρνπλ πινπνηεζεί κέρξη ζήκεξα.  

 ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ Ώγξνηηθή Ώλάπηπμε θαη νξγάλσζε ησλ ζηνηρείσλ ζε 

βάζεηο δεδνκέλσλ 

 δηαηήξεζε θαη δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα γξήγνξε πξφζβαζε, κε ζηνηρεία εηδηθψλ θαη 

δηεπζχλζεηο παλεπηζηεκίσλ πνπ αζρνινχληαη κε Ώγξνηηθή Ώλάπηπμε 

 παξνρή ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Ώγξνηηθή Ώλάπηπμε. 

 

3.21. 22Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ) 

ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΑΑ ζηελ επίηεπμε ηνπ πξσηαξρηθνχ ζηφρνπ ηεο ΔΔ γηα ην 

2020 φζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 20 σο 64 

εηψλ ηνπιάρηζηνλ ζην 75 %; 

Δ ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη απηφ νθείιεηαη 

ζε κεγάιν  βαζκφ ζηελ κε ελεξγνπνίεζε ηνπ Μέηξνπ 19.2 πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ - κε εμαίξεζε ηα επελδπηηθά 

ζρέδηα ζε επίπεδν γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο - αιιά θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ νινθιεξσκέλσλ 

έξγσλ ζηα ππφινηπα Μέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  
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Ώπφ ην κνληέιν εηζξνψλ – εθξνψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
32

 γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ζηνλ Αείθηε Βπηπηψζεσλ Ε 14. «Πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηελ Όπαηζξν» πξνέθπςε φηη 

κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ ηεο έθηεο πξνηεξαηφηεηαο έρνπλ δεκηνπξγεζεί 380 ζέζεηο εξγαζίαο ηφζν 

θαηά  ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ φζν θαη θαηά  ηελ θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο . Ώπφ ηελ 

ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα ηερληθά δειηία ησλ έξγσλ νη άκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί αλέξρνληαη ζε 107 εθ ησλ νπνίσλ νη 14 αθνξνχλ ηα ζηειέρε ησλ ΟΣΑ, 92 ζέζεηο 

εξγαζίαο αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη πξνθαηαβνιή θαη έρνπλ 

πινπνηήζεη ηκήκα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηνπο ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 4.2 θαη κία ζέζε εξγαζίαο 

απφ ηα νινθιεξσκέλα έξγα ηνπ Μέηξνπ 7 έλαληη πξφβιεςεο γηα 46 ζέζεηο εξγαζίαο. 

Ώπφ ηα ππφινηπα Μέηξα ηνπ  Πξνγξάκκαηνο  εάλ ζεσξεζεί φηη νη 120 λένη γεσξγνί ηνπ Μέηξνπ 6.1 

ήηαλ άλεξγνη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο  ησλ λέσλ  άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε 227 άηνκα. Ώπφ 

ηελ εμέηαζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ Μέηξνπ 4.1 ηα νπνία φκσο παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλε 

πινπνίεζε πξνθχπηεη  αχμεζε ησλ Μνλάδσλ αλζξψπηλεο εξγαζίαο ησλ εληζρπφκελσλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θαηά  120 MAE.  

Σελ ρξνληθή πεξίνδν 2014-2018 κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο  EURO STAT ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο 

απμήζεθε απφ ην 59,2% ζην 66,5%. ε απφιπηνπο αξηζκνχο πξνθχπηεη φηη ν αξηζκφο ησλ 

απαζρνινπκέλσλ ζηελ Κππξηαθή νηθνλνκία απμήζεθε θαηά  35.000 άηνκα (απφ 355.000 ζε 390.000).   

Ώπφ ηελ ζχγθξηζε ησλ αλσηέξσ κεγεζψλ πξνθχπηεη φηη ε ζπκβνιή ηνπ ΠΏΏ ζηελ άκεζε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο σο απνηέιεζκα ησλ  παξεκβάζεσλ  ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ νινθιεξσκέλσλ έξγσλ θαη δηακνξθψλεηαη ζην 1,4% (380 άκεζεο θαη έκκεζεο 

ζέζεηο εξγαζίαο) Θα πξέπεη επίζεο λα ζπλππνινγηζζεί φηη νπζηαζηηθά ην Πξφγξακκα άξρηζε λα 

πινπνηείηαη   ην 2016 ζε έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηξηεηνχο εθαξκνγήο Πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο θαη κεγάιεο δπζθνιίεο πξφζβαζεο ησλ ηδησηψλ επελδπηψλ ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ.  

  

3.22. 23Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ) 

ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΑΑ ζηελ επίηεπμε ηνπ πξσηαξρηθνχ ζηφρνπ ηεο ΔΔ γηα ην 

2020 φζνλ αθνξά ηελ επέλδπζε ηνπ 3 % ηνπ ΑΔΠ ηεο ΔΔ ζηελ έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

θαηλνηνκία; 

Ο ζηφρνο ηεο Κχπξνπ ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο Βπξψπε 2020 γηα ην πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ πνπ 

δηαηίζεηαη γηα ηελ έξεπλα , αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία αλέξρεηαη ζην  0,5%  ηνπ ΏΒΠ , ζηφρνο πνπ 

ήδε έρεη επηηεπρζεί αθνχ ε δαπάλε γηα Έξεπλα Σερλνινγία θαη Καηλνηνκία (Β-Σ-Κ) ην 2017 αλήιζε ζην 

0,57%
33

   

Ο  ζηφρνο πνπ είρε ζέζεη ε Κχπξνο είρε ραξαθηεξηζζεί σο κε θηιφδνμνο αιιά ήηαλ απφιπηα 

ξεαιηζηηθφο  ιφγσ ηνπ ρακεινχ ζεκείνπ εθθίλεζεο (0,44% ην 2012) .  

                                                
32

 Δ κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ νη πεγέο δεδνκέλσλ θαη νη παξαδνρέο παξνπζηάδνληαη ζηελ 
απάληεζε ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο 29 
33
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Δ αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο Β-Σ-Κ θαη νη ρακειέο επηδφζεηο ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη νη αλάγθεο 

αιιαγψλ ζε πνιιαπιά επίπεδα έρνπλ επηζεκαλζεί απφ ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή ζην πιαίζην ησλ 

αμηνινγήζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Βαξηλνχ  εμακήλνπ Γηα ην ιφγν απηφ είρε δεηεζεί ν αλαζρεδηαζκφο 

ηνπ ζπζηήκαηνο Β-Σ-Κ ζηελ Κχπξν. 

Δ εμέιημε ησλ δαπαλψλ γηα Β-Σ-Κ απνηππψλεηαη ζην θαησηέξσ δηάγξακκα  

  

Πεγή Research and Innovation Observatory country report series Cyprus 2018, European 

Commission Joint Research Centre  

 

Δ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ Β-Σ-Κ ζηελ Κχπξν ζε εηήζηα βάζε πξνζεγγίδεη ηα €100 εθ. ελψ ε 

ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ ΠΏΏ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Β-Σ-Κ κέζσ ησλ θαζεζηψησλ 16.1 θαη 16.2 

αλέξρεηαη γηα ηελ πεξίνδν 2014 -2020 ζε €2.300.000 θαηά  ζπλέπεηα ζε εηήζηα βάζε ε πξνβιεπφκελε 

δαπάλε ηνπ ΠΏΏ αλέξρεηαη ζε €328 ρηιηάδεο  πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 0,4% ηεο εηήζηαο δαπάλεο γηα 

Β-Σ-Κ ή ην 5,7% ησλ εηήζησλ δαπαλψλ Β-Σ-Κ ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.   

Καηά ζπλέπεηα αθφκα θαη αλ απνξξνθεζεί ην ζχλνιν ησλ πνζψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δξάζεηο Β-Σ-Κ, 

ε ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα αχμεζε  ησλ δαπαλψλ Β-Σ-Κ ζα είλαη 

ακειεηέα.       

 

3.23. 24Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ) 

ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΑΑ ζηνλ κεηξηαζκφ ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ζε απηήλ, θαζψο θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ πξσηαξρηθνχ ζηφρνπ ηεο ΔΔ γηα ην 2020 

φζνλ αθνξά ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ηνπιάρηζηνλ θαηά 20 % ζε 

ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, ή θαηά 30 % ππφ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, ζηελ 

αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζηελ ηειηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζην 20 

%, θαη ζηελ επίηεπμε αχμεζεο 20 % ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε; 

Οη επηδφζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηνλ κεηξηαζκφ ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζε 

απηήλ, ζηνπο ηνκείο ηεο ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο , ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη πεξηνξίδνληαη 

ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηα θσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα ζην πιαίζην ησλ επελδχζεσλ ηνπ Μέηξνπ 

4.1 (πεξηνρή εζηίαζεο 5γ) αιιά ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη αληίζηνηρεο επελδχζεηο πινπνηνχληαη γηα 

πξψηε θνξά κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΠΏΏ.   
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Παξεκβάζεηο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο δελ ππάξρνπλ ζην Πξφγξακκα ε δελ έρεη ιεθζεί 

πξφλνηα γηα λα θαηαγξαθνχλ κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηηο επελδχζεηο ηνπ Μέηξνπ 4.2. αθνχ ζην 

πιαίζην ηνπ ηνκέα επηθέληξσζεο 5β πξσηεχνπζα ζπλεηζθνξά έρνπλ κφλν  ην Μέηξν 1 θαη ην Μέηξν 

16.  

Ώλαθνξηθά κε ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ε παξέκβαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

κέζσ ηνπ ηνκέα επηθέληξσζεο 5Α εζηηάδεηαη ζηελ πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζε 

θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο γηα  ηελ  δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηνπο (Μέηξν 4.1.3) ηα νπνία φκσο 

παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ κεδεληθή πινπνίεζε, ελψ κέρξη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ δξάζεηο θαηάξηηζεο γηα 

ηελ δηαρείξηζε ησλ απφβιεησλ. 

Δ ζπκβνιή ηεο γεσξγίαο ζηηο εθπνκπέο κείσζεο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Κχπξν είλαη 

πεξηνξηζκέλε θαη βαίλεη κεηνχκελε   φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ηνπ θνηλνχ δείθηε 

πιαηζίνπ «Βθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ ηε γεσξγία»  πνπ απνηειεί θαη ηνλ Αείθηε 

Βπηπηψζεσλ: Ε.07 . Οη εθπνκπέο αεξηψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηε γεσξγία ην 2012 αλεξρφηαλ ζε 816 

Ktoe (1000 ηφλνη) ηζνδχλακνπ CO2 αληηπξνζσπεχνληαο ην 8,8 % ησλ  ζπλνιηθψλ θαζαξψλ 

εθπνκπψλ ηεο Κχπξνπ ελψ ην 2016 κεηψλνληαη ζε 206,3 Ktoe (1000 ηφλνη) ηζνδχλακνπ CO2 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 2,3% ησλ  ζπλνιηθψλ θαζαξψλ εθπνκπψλ πνζνζηφ ζεκαληηθά ρακειφηεξν 

απφ ην 12,3% πνπ είλαη ν κέζνο φξνο ηεο ΒΒ -28.  

Χο ζεκαληηθφηεξε πεγή αεξηψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Κχπξν θαη πεδίν πνπ κπνξεί λα γίλνπλ 

παξεκβάζεηο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ δσηθψλ απνβιήησλ. ε πξφζθαηε έθζεζε αμηνιφγεζεο
34

 γηα ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο Κχπξνπ λα επηηχρεη  ηνπο λένπο ηδηαίηεξα θηιφδνμνπο ζηφρνπο ηεο Β.Β  γηα ηελ κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ έρνπλ νξίδνληα ην 2030 αλαθέξεηαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο 

Γεσξγίαο.    

(The only agricultural emission mitigation measure considered – apart from measures already taken in 

the recent past and in addition to formal obligations of the Republic of Cyprus – is the reduction of 

emissions from manure management from the promotion of anaerobic digestion for animal waste 

(MARDE, 2016). This may be implemented through a) either a full exploitation of the biogas 

production capacity of existing animal waste processing plants, b) or through an investment in new 

anaerobic digesters. This section describes the approach used to assess costs and emission 

reduction for this measure. 

As regards the amount of GHG emissions to be reduced, MARDE (2016) estimated a decrease of 

15.3 thousand tonnes of CO 2 equivalent by 2020, or 8.5% compared with the baseline situation 

without measures; this decrease is assumed to remain the same up to 2030. )
35

 

Γηα ηελ ζπκβνιή ηεο  γεσξγίαο  ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ  ζεκαληηθέο είλαη  νη  

εθπνκπέο ακκσλίαο.Δ ακκσλία είλαη ην δεχηεξν ζπλζεηηθφ ηνπ δείθηε επηπηψζεσλ Ε7. Δ 

απειεπζέξσζε ακκσλίαο γεσξγηθήο πξνέιεπζεο κεηψζεθε δξαζηηθά ηελ πεξίνδν 2005-2014 φπνπ 

έθηαζε ζην ειάρηζην ησλ 5 ρηι. ηφλσλ. Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα ε ακκσλία απμάλεηαη πάιη πξνθαλψο 

ιφγσ αλάθακςεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ. Βπίζεο ε ζπκκεηνρή ηεο γεσξγίαο ζηελ ζπλνιηθή εθπνκπή 
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ακκσλίαο ζηελ Κχπξν είλαη πάλσ απφ 96%. Ώπηφ είλαη πνιχ πςειφ πνζνζηφ,  (είλαη ην δεχηεξν 

πςειφηεξν ππνιεηπφκελν  κφλν απφ ην πνζνζηφ ηεο  Πνισλίαο  ζε επίπεδν ΒΒ ).  

 

Αηάγξακκα: Βθπνκπέο ακκσλίαο απφ ηελ γεσξγία, 2005-2016.  

Πεγή: Eurostat, κεηαβιεηή sdg_02_60 (εθπνκπή ακκσλίαο ζε ηφλνπο) θαη κεηαβιεηή tai07 (% ζπκκεηνρή ηεο 

γεσξγίαο ζηελ παξαγσγή ακκσλίαο) 

Με βάζε ηα έσο ζήκεξα δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη ην Πξφγξακκα έρεη έκκεζε αξλεηηθή επίπησζε  

ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ηνπ δσηθνχ 

θεθαιαίνπ  πνπ παξαηεξείηαη απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Μέηξνπ 4.1. 

Γηα ηελ άκβιπλζε ησλ αξλεηηθψλ απηψλ επηπηψζεσλ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ 

αλαγθαηφηεηα επηηάρπλζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ ηεο πεξηνρήο εζηίαζεο 5Α θαη 

ελδερφκελα αλαζρεδηαζκφο ηνπ ζρεηηθνχ Μέηξνπ ψζηε λα δνζεί έκθαζε ζηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ 

αλαεξφβηαο ρψλεπζεο θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ ζε πεξηνρέο πνπ παξαηεξείηαη κεγάιε 

ζπγθέληξσζε θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

Μηα άιιε θαηεγνξία παξεκβάζεσλ πνπ ζα  κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο εθπνκπήο αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ κέζσ ηεο εμνηθνλφκεζεο θαη δελ έρεη αμηνπνηεζεί απφ ην Πξφγξακκα ζα ήηαλ ε 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκνζίσλ θηηξίσλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο Leader ή 

κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Μέηξνπ 7.   

 

3.24. 25Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ) 

ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΑΑ ζηελ επίηεπμε ηνπ πξσηαξρηθνχ ζηφρνπ ηεο ΔΔ γηα ην 

2020 φζνλ αθνξά ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Δπξσπαίσλ πνπ δνπλ θάησ απφ ην εζληθφ φξην 

ηεο θηψρεηαο; 

Γηα ηελ απάληεζε ζην θνηλφ εξψηεκα εμεηάδεηαη ε ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ κεηαβνιή ηεο 

ηηκήο ηνπ Αείθηε Βπηπηψζεσλ  15 "ΐαζκφο θηψρεηαο": Ο δείθηεο νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ θηλδπλεχεη απφ ηε θηψρεηα ή ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζε πεξηνρέο κε ρακειή 

πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα (αγξνηηθέο πεξηνρέο) θαη ππνινγίδεηαη σο ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ 

θηλδπλεχνπλ απφ ηε θηψρεηα ή επξίζθνληαη ζε απφιπηε ζηέξεζε ή πνπ δνπλ ζε κηα νηθνγέλεηα κε 

ρακειή έληαζε εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. Ο δείθηεο αζρνιείηαη άκεζα κε ην 
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θξίζηκν πνιηηηθφ δήηεκα ηεο θηψρεηαο ζηελ χπαηζξν θαη έκκεζα κε ηελ απαζρφιεζε ζηελ χπαηζξν θαη 

αληηζηνηρεί ζηε πξνηεξαηφηεηα «Βπξψπε ρσξίο απνθιεηζκνχο»: Βλίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

κε πςειά επίπεδα απαζρφιεζεο πνπ ζα πξνζθέξεη θνηλσληθή θαη ρσξηθή ζπλνρή». Άκεζε ζηφρεπζε 

ζηελ κείσζε ηεο θηψρηαο έρεη ε έθηε Πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Ώγξνηηθή αλάπηπμε  κέζσ ησλ ηξηψλ 

ηνκέσλ εζηίαζεο (6
 
A, 6ΐ, 6 C) θαη ζηηο  παξεκβάζεηο ηεο νπνίαο εζηηάδεηαη ε αλάιπζε. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ  Αεηθηψλ Κνηλσληθννηθνλνκηθψλ Βπηπηψζεσλ, ν χκβνπινο αθνινχζεζε πηζηά 

ηηο νδεγίεο ηνπ εγγξάθνπ «Guidelines – Assessing RDP Achievements and Impacts in 2019» ηνπ 

European Evaluation Helpdesk for Rural Development (2018), θαη εηδηθφηεξα, απηέο πνπ πεξηέρνληαη 

ζηηο ελφηεηεο 2.9 θαη 4.7. ε απφιπηε ζπλάθεηα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη θπξίσο ηφζν ιφγσ ηεο 

ρακειήο απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ ηνπ ΠΏΏ έσο θαη ην 2018, φζν θαη ηνπ κηθξνχ ρξνληθνχ 

πεξηζσξίνπ, ν χκβνπινο επέιεμε λα εθαξκφζεη ηε Πξνζέγγηζε ΐ «Ώλάιπζε Βηζξνψλ Βθξνψλ», ε 

νπνία εμάιινπ ζπζηήλεηαη ηδηαίηεξα γηα ηηο Βηήζηεο Βθζέζεηο Βθαξκνγήο 2019. Δ εθαξκνγή ηεο 

πξνζέγγηζεο έιαβε ρψξα κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ εγγξάθνπ θαη αθνξά ηελ εθηίκεζε ηφζν ησλ 

επελδπηηθψλ φζν θαη ησλ παξαγσγηθψλ επηπηψζεσλ ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ ηνπ ΠΏΏ. Βηδηθφηεξα, ηα 

δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ηξηψλ δεηθηψλ επηπηψζεσλ, έρνπλ σο εμήο: 

Βζληθφο Πίλαθαο Β-Β ηεο Κχπξνπ γηα ην έηνο 2014, δειαδή γηα ηελ έλαξμε ηεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 2014-2020 (πεγή: WIOD). Ο ελ ιφγσ Πίλαθαο θαηέζηε ζπκκεηξηθφο κέζσ ηεο 

νκαδνπνίεζεο (εθ κέξνπο ηνπ πκβνχινπ) ησλ εηζαγσγψλ αλά θιάδν. Ο Πίλαθαο πεξηέρεη 56 

θιάδνπο κε βάζε ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο NACE Rev. 1 

ηνηρεία γηα ηελ θιαδηθή απαζρφιεζε γηα ηνπο 56 θιάδνπο (κε βάζε ηε ηαμηλφκεζε ηνπ Πίλαθα) 

αληιήζεθαλ απφ ηε Eurostat γηα ην έηνο 2014.  

Δ εηήζηα δεκφζηα δαπάλε γηα ηα κέηξα ηνπ ΠΏΏ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εθπιήξσζε ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 

6 (βιέπε παξαθάησ), αληιήζεθαλ απφ ηε Αηαρεηξηζηηθή Ώξρή ηνπ ΠΏΏ θαη ηε Μνλάδα Βπξσπατθψλ 

Σακείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ. Σα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ 

εμσγελψλ δηαηαξαρψλ (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληίζηνηρε ηδησηηθή δαπάλε γηα ην Τπνκέηξν 4.2). Οη ελ 

ιφγσ αμίεο απνπιεζσξίζζεθαλ ζε ηηκέο 2014 (έηνο βάζεο ηνπ ππνδείγκαηνο) κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ 

απνπιεζσξηζηή ηνπ ΏΒΠ γηα ηελ Κππξηαθή νηθνλνκία (πεγή: World Bank). 

ηνηρεία γηα ηε θαηαλνκή ηεο επελδπηηθήο δαπάλεο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο φπσο (π.ρ.) κεραλήκαηα, 

εμνπιηζκφο, θηίξηα, θιπ. 

ηνηρεία γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, δειαδή κεηαβνιή ηεο απαζρφιεζεο γηα 

έξγα γέθπξα ησλ Μέηξσλ 3.1 θαη 3.2, έξγα γέθπξα ηνπ Leader θαη έξγα ηνπ Μέηξνπ 7, θαηέζηεζαλ 

δηαζέζηκα απφ ηηο αλσηέξσ πεγέο θαη αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξαγσγηθψλ 

επηπηψζεσλ. 

ηνηρεία απφ ηε Eurostat γηα ηε πεξίνδν 2014-2018 γηα ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ, ην πιεζπζκφ πνπ 

επξίζθεηαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο, ην πιεζπζκφ θαη ηνπο απαζρνινχκελνπο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 15-64 

εηψλ θαη ηελ εμέιημε ηνπ ΏΒΠ θαηά θεθαιή ζε φξνπο PPS. 

Αείθηεο κεηαηξνπήο ηξερνπζψλ ηηκψλ ζε PPS (πεγή: Eurostat) 
 

Με βάζε ην ΠΏΏ 2014-2020, ε Πξνηεξαηφηεηα 6 ζηε Κχπξν εμππεξεηείηαη απφ ηα εμήο κέηξα (αλά 

Πεξηνρή Βζηίαζεο): 

• ΠΏ 6Ώ: Τπνκέηξν 4.2. 
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• ΠΏ 6ΐ: Τπνκέηξα 7.2, 7.4, 7.5 θαη Μέηξν 19. 

• ΠΏ 6C: Τπνκέηξν 7.3. 

Βπηπιένλ, ηελ ηξέρνπζα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν, ε Πξνηεξαηφηεηα 6 εμππεξεηείηαη απφ έξγα γέθπξεο 

ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2017-2013. Σα έξγα απηά είλαη δεκφζηα (κηθξέο ππνδνκέο) θαη 

αθνξνχλ ηα Μέηξα 3.1 θαη 3.2 θαη ηε Πξσηνβνπιία Leader. Σα ζηνηρεία ησλ δαπαλψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε πεξίνδν  2015-2018 παξνπζηάδνληαη ζην Πίλαθα 1. Με βάζε ηνλ Πίλαθα 

1, νη δαπάλεο γηα ηα κέηξα απηά θαηά ηε πεξίνδν 2015-2018 αλέξρνληαη ζε 18,74 εθαη. Βπξψ ζε ηηκέο 

2014. Σν 31.7% ησλ δαπαλψλ αθνξά ην Μέηξν 4.2 (ζηηο δαπάλεο ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη ε 

ηδησηηθή ζπκκεηνρή), 31,4% ην Μέηξν 7 θαη 30,8% ηα έξγα γέθπξα ηνπ Leader. Δ κέζε εηήζηα 

δηαηαξαρή αλέξρεηαη ζε 4,68 εθαη. Βπξψ θαη θπξίσο αθνξά ηνπο θιάδνπο ησλ θαηαζθεπψλ (64,4%) 

θαη ηνπ εκπνξίνπ (34,2%).   

Ο ηξφπνο εηζαγσγήο ζην ππφδεηγκα ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ πνπ αθνξνχλ ηα κέηξα, φπσο θαη ε 

δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ησλ δχν θαηεγνξηψλ επηπηψζεσλ (θαηαζθεπαζηηθέο, παξαγσγηθέο) πνηθίινπλ 

αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηε ζηφρεπζε ηνπ εθάζηνηε κέηξνπ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, γηα κέηξα ηα 

νπνία ζπληζηνχλ επελδχζεηο (ηδησηηθέο ή/θαη δεκφζηεο) νη νηθνλνκηθέο δηαηαξαρέο εηζάγνληαη κέζσ ηεο 

κεηαβνιήο ηεο ηειηθήο δήηεζεο γηα ηνπο θιάδνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Πίλαθα 1.  

Μέηξα  2015 2016 2017 2018 χλνιν 

Μ3 Γέθπξα   0,470 2,162 3,142 5,773 

Leader Γέθπξα  0,304 0,521 0,330 1,155 

Μ7    5,877 5,877 

Τπνκέηξν 4.2 0,054 0,349 0,039 5,489 5,932 

χλνιν 0,054 1,124 2,722 14,837 18,736 

Μέζεο Δηήζηεο 

Γηαηαξαρέο 

2015-2018     

Καηαζθεπέο 3,017     

Βκπφξην 1,600     

Τπεξεζίεο 

Ώξρηηεθηφλσλ 

& Μεραληθψλ 

0,064     

πκβνπιεπηηθέο 

Τπεξεζίεο 

0,003     

χλνιν 4,684     

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο εηζξνψλ-εθξνψλ επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε δπν 

εηδψλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ., πνπ είλαη νη επηπηψζεηο  πνπ αθνξνχλ ηελ επελδπηηθή δηαδηθαζία θαη 

απηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ. Οη πξψηεο επηπηψζεηο εθηηκψληαη κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηεο παξαδνζηαθήο δηαδηθαζίαο Leontief (1953) θαη εηδηθφηεξα, κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο 

ηειηθήο δήηεζεο (δηάλπζκα αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ) κε ηα αληίζηνηρα πνζά ησλ 

κέηξσλ ηνπ ΠΏΏ αλά θιάδν θαη ηεο ηππηθήο ππνινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ εζληθνχ πίλαθα εηζξνψλ-

εθξνψλ (Ώληίζηξνθε Μήηξα Leontief). 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξαγσγηθψλ επηπηψζεσλ, νη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ αμία ηνπ πξντφληνο 

ησλ θιάδσλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο, νξίδνληαη σο 

εμσγελείο κεηαβνιέο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο, πξνθαινχλ επηπηψζεηο ζην αθαζάξηζην πξντφλ θαη 
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ηελ ηειηθή δήηεζε ησλ ππφινηπσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο επηπηψζεηο ηεο 

κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ζην επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ππνινγίδνληαη θαηά 

ηνπο Miller and Blair (2009), ελψ νη επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε θαη ην εηζφδεκα ζπλάγνληαη απφ ηα 

δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πίλαθα (ζπληειεζηέο εηζνδήκαηνο θαη απαζρφιεζεο). 

Παξάιιεια, φπσο αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν «Guidelines – Assessing RDP Achievements and Impacts 

in 2019‖ ηνπ European Evaluation Helpdesk for Rural Development (2018), ε εθηίκεζε ησλ ηξηψλ 

δεηθηψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο εηζξνψλ-εθξνψλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν ζηάδηα. Πξψηα εθηηκψληαη νη κεηαβιεηέο πνπ ην ππφδεηγκα παξάγεη 

(κεηαβνιή αθαζαξίζηνπ πξντφληνο, πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη απαζρφιεζεο). Ώθνινχζσο, νη εθηηκήζεηο 

ηνπ ππνδείγκαηνο θαη επηπιένλ δεδνκέλα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ  Ε.15  ηνπ 

ππνδείγκαηνο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο επηπηψζεηο. 

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα δπν ζηάδηα ηεο εθηίκεζεο ησλ ηξηψλ δεηθηψλ θαη ηα 

ζρεηηθά απνηειέζκαηα.  

Βθηίκεζε Βπηπηψζεσλ Παξαγφκελσλ απφ ην Τπφδεηγκα Βηζξνψλ-Βθξνψλ  

 

α. Δπελδπηηθέο Δπηπηψζεηο 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επελδπηηθψλ επηπηψζεσλ, νη δηαηαξαρέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1, 

εηζάγνληαη σο εμσγελείο ζην ππφδεηγκα (κεηαβνιή ηειηθήο δήηεζεο).  πσο θαίλεηαη ζην Πίλαθα 2, νη 

επελδπηηθέο επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 6 ηνπ ΠΏΏ είλαη εμαηξεηηθά νξηαθέο. Κχξηνο 

ιφγνο γηα απηή ηελ επίδνζε είλαη ε εμαηξεηηθά ρακειή βαξχηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ κέηξσλ ζην ζχλνιν 

ηεο νηθνλνκίαο. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε κέζε εηήζηα δαπάλε γηα ηα κέηξα απηά αλέξρεηαη ζε 

0,20% ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ θαη ζε 0,016% ηνπ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο ηεο Κππξηαθήο 

νηθνλνκίαο θαηά ην έηνο 2014. 

 

Οηθνλνκηθέο Βπηπηψζεηο Βθηηκψκελεο απφ ην Τπφδεηγκα Βηζξνψλ-Βθξνψλ, ΠΏΏ 2014-2020 (Μέζε 

εηήζηα κεηαβνιή, Βπξψ ζε ηηκέο 2014) 

Γείθηεο 

Δπηπηψζεσλ 

Τπνδείγκαηνο 

Δπελδπηηθέο 

Δπηπηψζεηο 

% 

κεηαβνιή 

ζε ζρέζε 

κε ην έηνο 

βάζεο 

Παξαγσγηθέο 

Δπηπηψζεηο 

% 

κεηαβνιή 

ζε ζρέζε 

κε ην έηνο 

βάζεο 

χλνιν 

Δπηπηψζεσλ 

% 

κεηαβνιή 

ζε ζρέζε 

κε ην 

έηνο 

βάζεο 

Μεηαβνιή 

Ώθαζαξίζηνπ 

Πξντφληνο 

16,06 0,054 10,38 0,035 26,44 0,089 

Μεηαβνιή 

Πξνζηηζέκελεο 

Ώμίαο 

7,89 0,050 5,96 0,038 13,85 0,088 

Μεηαβνιή ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο 

228 0,063 152 0,042 380 0,105 

Πεγή: Βθηηκήζεηο Ώμηνινγεηή  

ε φξνπο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ζε ζρέζε κε ην έηνο βάζεο, νη επελδχζεηο πνπ πξνήιζαλ απφ ηα 

κέηξα απηά απμάλνπλ ην αθαζάξηζην πξντφλ θαηά 0,054%, ηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά 0,05% θαη ηελ 

απαζρφιεζε θαηά 0,063%.  
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β. Παξαγσγηθέο Δπηπηψζεηο   

Δ εθηίκεζε ησλ παξαγσγηθψλ επηπηψζεσλ αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο επελδχζεηο ησλ Μέηξσλ 3.1, 3.2, 

7 θαη Leader. Αελ αθνξά ην Μέηξν 4.2 αθνχ ειάρηζηα έξγα ζην Μέηξν (θπξίσο κηθξά έξγα, κε ρνξεγία 

κηθξφηεξε ησλ 100000 Βπξψ) παξνπζίαζαλ απνξξφθεζε πάλσ απφ 50% ηεο εγθεθξηκέλεο δεκφζηαο 

δαπάλεο. πλεπψο, ε ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, ηα έξγα ηνπ Μέηξνπ ζεσξνχληαη εκηηειή. 

Δ δηαδηθαζία εθηίκεζεο αμηνπνίεζε ζηνηρεία γηα ηηο δεκηνπξγνχκελεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο αλά έξγν 

θαη κε βάζε ηνπο άκεζνπο ζπληειεζηέο απαζρφιεζεο ηνπ Τπνδείγκαηνο, κεηέηξεςε ηα ζηνηρεία απηά 

ζε εθηηκήζεηο γηα ηε κεηαβνιή ηνπ αθαζαξίζηνπ πξντφληνο. Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ, νη 

εθηηκήζεηο απηέο ηαμηλνκήζεθαλ ζε δχν θιάδνπο. Γηα ην θιάδν ησλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ εθηηκήζεθε 

κηα αχμεζε ηνπ αθαζαξίζηνπ πξντφληνο ηεο ηάμεο ησλ 2,52 εθαη. Βπξψ. Γηα ηνλ θιάδν ησλ 

Τπφινηπσλ Τπεξεζηψλ ε αληίζηνηρε εθηίκεζε αλήιζε ζε 1,055 εθαη. Βπξψ. Ώθνινχζεζε ε εθηίκεζε 

ησλ παξαγσγηθψλ επηπηψζεσλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ κηθηνχ εμσγελνχο-ελδνγελνχο ππνδείγκαηνο 

ησλ Miller and Blair. 

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2, νη παξαγσγηθέο επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 6 είλαη 

επίζεο νξηαθέο. ε φξνπο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ζε ζρέζε κε ην έηνο βάζεο, νη παξαγσγηθέο 

επηπηψζεηο αθνξνχλ αχμεζε ηνπ αθαζαξίζηνπ πξντφληνο θαηά 0,035%, ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηά 

0,038% θαη ηεο απαζρφιεζεο θαηά 0,042%. 

πλνιηθά, νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ πνπ παξάγνληαη απφ ην Τπφδεηγκα Βηζξνψλ-

Βθξνψλ δείρλνπλ κηα αχμεζε (ζε ζρέζε κε ην έηνο βάζεο) ηνπ αθαζαξίζηνπ πξντφληνο θαηά 0,089%, 

ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηά 0,088% θαη ηεο απαζρφιεζεο θαηά 0,105%. 

 

3.3 Βθηίκεζε Αεηθηψλ Κνηλσληθννηθνλνκηθψλ Βπηπηψζεσλ  

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, θαη φπσο επηζεκαίλεηαη ζηηο Οδεγίεο ηνπ εγγξάθνπ ηνπ European 

Evaluation Helpdesk for Rural Development γηα ηελ Βηήζηα Έθζεζε Βθαξκνγήο ηνπ 2019, γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ ηξηψλ δεηθηψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ, νη εθηηκήζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο 

εηζξνψλ-εθξνψλ ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ κε επηπιένλ ζηνηρεία. Σα ζηνηρεία απηά είλαη αλά δείθηε 

ηα εμήο: 

• I.14: Μεηαβνιέο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο απαζρφιεζεο αηφκσλ ειηθίαο 15-64 εηψλ, απφ ηελ 

έλαξμε ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο αθνξνχλ κφλν ηηο επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ ηεο 

Πξνηεξαηφηεηαο 6 ηνπ ΠΏΏ. Ώπηέο νη εθηηκήζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κε ηελ εθαξκνγή κηαο 

πνηνηηθήο κεζφδνπ. 

• I.15 θαη I.16: Μεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, απφ ηελ αξρή 

ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο αθνξνχλ κφλν ηηο επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ ηεο 

Πξνηεξαηφηεηαο 6 ηνπ ΠΏΏ. Ώπηέο νη εθηηκήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα δεκηνπξγεζνχλ κε ηελ εθαξκνγή 

κηαο πνηνηηθήο κεζφδνπ. 

• Ε.15: Μεηαβνιέο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο πνπ βξίζθεηαη ζε 

θίλδπλν θηψρεηαο, απφ ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο αθνξνχλ κφλν ηηο 

επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 6 ηνπ ΠΏΏ. Ώπηέο νη εθηηκήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα 

δεκηνπξγεζνχλ κε ηελ εθαξκνγή κηαο πνηνηηθήο κεζφδνπ. 

• I.16: Αείθηεο κεηαηξνπήο PPS νη νπνίνη είλαη δηαζέζηκνη απφ ηελ Eurostat. 
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Ο χκβνπινο πξνρψξεζε ζηελ άληιεζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

• Σν έηνο 2014 ε ηηκή ηνπ δείθηε Ε.15 αλήιζε ζε 0,273 (234000 θάηνηθνη ζε θίλδπλν 

θηψρεηαο/858000 ζπλνιηθφ πιεζπζκφ). Σν 2017 (πιένλ πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία) ε ηηκή ηνπ 

δείθηε αλήιζε ζε 0,252 (215000 θάηνηθνη ζε θίλδπλν θηψρεηαο/854802 ζπλνιηθφ πιεζπζκφ). ηε 

πεξίπησζε ηνπ δείθηε Ε.15, ε εμαηξεηηθά νξηαθή εθηίκεζε γηα αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ εμαηηίαο ησλ 

Μέηξσλ ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 6 (0,088%), δελ επηηξέπεη ηελ απφδνζε κέξνπο ηεο κεηαβνιήο ηνπ δείθηε 

ζηα κέηξα απηά. Καη απηφ επεηδή κηα ηφζν κηθξή κεηαβνιή ζηα εηζνδήκαηα δελ αηηηνινγεί λα 

πξνζδψζνπκε ζε απηή ηελ ηδηφηεηα «απνκάθξπλζεο» κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ην θίλδπλν ηεο 

θηψρεηαο. Παξάιιεια, ε εμαηξεηηθά ρακειή δαπάλε ησλ Μέηξσλ ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 6  ηνπ ΠΏΏ δελ 

επηηξέπεη ηελ απφδνζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ ζηα κέηξα απηά. πλεπψο, ζπλάγεηαη φηη ε 

εθηίκεζε ηνπ δείθηε Ε.15 δελ είλαη πξνο ην παξφλ εθηθηή, ελψ ε πξφβιεςε φηη ζα ππάξμεη δπλαηφηεηα 

εθηίκεζεο ηνπ δείθηε ζηελ Βθ ησλ Τζηέξσλ Ώμηνιφγεζε ηνπ ΠΏΏ (φηαλ δειαδή ε δαπάλε γηα ηα κέηξα 

απηά ζα είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε), ζεσξείηαη εμαηξεηηθά αζθαιήο. 

Δ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο θηψρηαο ζε κεγάιν βαζκφ νθείιεηαη θαη ζηελ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ 

αλεξγίαο αιιά θαη ζηνπο πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο πνπ είρε ε Κππξηαθή νηθνλνκία απφ ην 2016 

θαη  κεηά απφ κηα  παξαηεηακέλε πεξίνδν χθεζεο  θαη δπζκελψλ δεκνζηνλνκηθψλ εμειίμεσλ πνπ 

θνξπθψζεθε ην 2013 κε ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζε Πξφγξακκα νηθνλνκηθήο ζηήξημεο απφ ην 

Βπξσπατθφ Μεραληζκφ  ηαζεξφηεηαο  απφ ην νπνίν εμήιζε ην 2016.  

Παξεκβάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ζπκβνιή ζηελ κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θηψρηαο  κέζσ ηεο 

παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ  ηδηαίηεξα πξνο ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο ρξεκαηνδνηνχληαη 

κέζσ ηνπ  Μέηξνπ 7 . Οη παξεκβάζεηο απηέο  έρνπλ βειηηψζεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο θνηλσληθψλ 

παξνρψλ ζε πεξίπνπ 9% ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ κε ην κεγαιχηεξν φκσο πνζνζηφ λα αθνξά ζε 

ηξεηο κεγάινπο πεδηλνχο Αήκνπο (Οξφθιηλε, Εδάιην θαη Αεξχλεηα) θαη ζε πνιχ ιηγφηεξν βαζκφ ηηο 

νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο θνηλφηεηεο. 

 

3.25. 26Ο ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ) 

ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΑΑ ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα φζνλ αθνξά ηελ αλάζρεζε ηεο 

απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ νηθνζπζηεκάησλ, θαη ηελ 

απνθαηάζηαζή ηνπο; 

Σν ΠΏΏ ηεο Κχπξνπ έρεη έλα ελεξγφ ξφιν ζηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε κία ζεηξά απφ κέηξα 

θαη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ηφζν ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο (λεξφ, έδαθνο), φζν θαη ζηελ 

βηνπνηθηιφηεηα, ηα είδε ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο, θαη ηα ελδηαηηήκαηα. πσο έγηλε ζαθέο απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ Κνηλψλ εξσηεκάησλ 9 θαη 11 (πδάηηλνη πφξνη) θαη 10 (εδαθηθνί πφξνη) ην ΠΏΏ έρεη 

ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε πξνζηαζία θαη βειηίσζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ.  

Πεξηβαιινληηθνί Πφξνη (Νεξφ θαη Έδαθνο)  

ζν αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, δελ ππάξρεη έλα θαηαλεκεκέλν πξφβιεκα ζε φιε ηελ Κχπξν 

παξά κφλν εληνπηζκέλν ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Σν ΠΏΏ ζηφρεπζε ηηο πιένλ εληαηηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο (π.ρ. θαιιηέξγεηα παηάηαο) ζηηο πιένλ πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο απφ πιεπξάο 

δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ (π.ρ. πεξηνρή Κνθθηλνρσξίσλ). Δ αλάιπζε έδεημε φηη νη εθκεηαιιεχζεηο πνπ 

εληζρχνληαη απφ ην ΠΏΏ κέζα απφ ην Μέηξν 10 δελ ξππαίλνπλ, θαηά κέζν φξν, πεξηζζφηεξν απφ ηηο 



Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 2ε Βλδηάκεζε Ώμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 2014-2020 

1
ν
 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ (Γ – Σειηθή Έθζεζε Δλδηάκεζεο Αμηνιφγεζεο) 

 

ΛΚΝ ΏΝΏΛΤΕ ΒΠΒ – Ώ.Μ. ΦΕΛΏΓΡΟΣΕΚΔ ΤΜΐΟΤΛΒΤΣΕΚΔ ΛΣΑ  220 

κε-επηδνηνχκελεο. Με δεδνκέλν φηη ε  ζηφρεπζε ηνπ ΠΏΏ ήηαλ ζηηο πιένλ πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο 

ηεο Κχπξνπ, ε ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ επηδνηνχκελσλ θαη κε-επηδνηνχκελσλ 

ζεκαίλεη φηη νη επηδνηνχκελεο κείσζαλ ηηο εηζξνέο ζε ζεκείν πνπ ν κέζνο φξνο εηζξνψλ ηνπο έγηλε 

ίδηνο κε ηνλ κέζν φξν εηζξνψλ ησλ κε-επηδνηνχκελσλ θαη ιηγφηεξν εληαηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, κία γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε κε εληαηηθή θαιιηέξγεηα παηάηαο, πηνζεηψληαο ηε δξάζε ηεο 

ακεηςηζπνξάο κεηψλεη ηηο εηζξνέο ηεο ζε ζξεπηηθά θαη λεξφ θαη ζπλεπψο ν κέζνο φξνο ησλ εηζξνψλ 

ηεο πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν πξνο κία εθηαηηθή θαιιηέξγεηα γηα παξάδεηγκα κε θηελνηξνθηθά θπηά, πνπ 

δελ έρεη εληαρζεί ζε αλάινγν πξφγξακκα.   

Βπίζεο δελ ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζε ζπγθεληξψζεηο ζεηηθψλ ή θσζθνξηθψλ,  ηφλησλ ζηα χδαηα 

παξαηήξεζε ε νπνία επίζεο ζπλεγνξεί ζην φηη ε ζηφρεπζε ηνπ ΠΏΏ κείσζε ηηο αληίζηνηρεο εηζξνέο 

ζηηο επηδνηνχκελεο εθκεηαιιεχζεηο. πλνιηθά, ε θαηαλάισζε ησλ ιηπαζκάησλ έρεη κεησζεί δξακαηηθά 

αιιά παξακέλεη πςειφ ην δπλεηηθφ πιεφλαζκα ησλ ζξεπηηθψλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο πνζφηεηαο 

παξαγφκελεο θνπξηάο. Σν δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο θνπξηάο είλαη πξφβιεκα πνπ αλαδεηθλχεηαη θαη 

ζηελ εηήζηα έθζεζε εθπνκπψλ ηεο Κππξηαθήο Αεκνθξαηίαο. Δ ληηξνξχπαλζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο παξακέλεη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα φκσο ε θαηάζηαζε ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ 

είλαη γεληθά ζε εμαηξεηηθφ επίπεδν φπσο δείρλνπλ ηα ηειεπηαία ζηνηρεία γηα ην 2018 ησλ ππφγεησλ 

λεξψλ θαη ε θαηάζηαζε ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ ηνπ 2016. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Κππξηαθή 

Αεκνθξαηία εθπνλεί έλα εμαληιεηηθφ πξφγξακκα εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ γηα ηε κέηξεζε ησλ 

θπξηφηεξσλ γεσξγηθψλ ρεκηθψλ θπηνπξνζηαζίαο ζηα λεξά θαη πάληα νη ζπγθεληξψζεηο ήηαλ ππν-

πνιιαπιάζηεο ησλ πςειφηεξσλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ. 

 Σν ζνβαξφηεξν πξφβιεκα παξακέλεη ε θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ γηα γεσξγηθή ρξήζε θαη ε επίπησζε 

πνπ έρεη ζηελ καθξνπξφζεζκε θαηάζηαζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ζηνλ δείθηε WEI (water 

exploitation index) πνπ κεηξά ηελ πίεζε ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο ελφο θξάηνπο/πεξηθέξεηαο   Μέζα 

απφ ηηο δξάζεηο ηνπ Μέηξνπ 10 ηνπ ΠΏΏ θαη θπξίσο ηηο δξάζεηο ηεο ακεηςηζπνξάο, ππάξρεη 

δπλαηφηεηα γηα κηα ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε λεξνχ απφ ηηο πιένλ πδξνβφξεο θαιιηέξγεηεο. Με ηνπο 

πιένλ ζπληεξεηηθνχο ππνινγηζκνχο νη δξάζεηο ακεηςηζπνξάο κπνξνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 1 εθαηνκκχξην κ3 λεξφ. Ώπηφ είλαη ζεκαληηθφ δηφηη απηέο νη δξάζεηο, φπσο έδεημε ε 

αλάιπζε, ζηνρεχνπλ ζε πεξηνρέο νη πδξνθφξνη νξίδνληεο ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ππφ  πίεζε ππεξ-

απφιεςεο πδάησλ. Σελ ίδηα ζεηηθή επίπησζε κπνξνχλ λα έρνπλ θαη ελέξγεηεο δηάζεζεο 

αλαθπθισκέλνπ λεξνχ φπσο έδεημε ε αλάιπζε πεξίπησζεο  γηα ην «Έξγν Αηάζεζεο Ώλαθπθισκέλνπ 

Νεξνχ απφ ηνλ ηαζκφ Λπκάησλ ηεο Ώλζνχπνιεο».      

ζν αθνξά ην έδαθνο, ε Κππξηαθή γεσξγία δελ έρεη, εθηφο απφ εληνπηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νχηε 

πξφβιεκα ρακειήο νξγαληθήο νπζίαο ζηα γεσξγηθά εδάθε νχηε θαη πξφβιεκα εθηεηακέλεο 

δηάβξσζεο. Σν ΠΏΏ δελ έρεη εθηεηακέλεο δξάζεηο πνπ λα ζηνρεχνπλ απνθιεηζηηθά ηελ νξγαληθή νπζία 

ή ηελ δηάβξσζε εθηφο απφ ηηο πεξηνξηζκέλεο δξάζεηο γηα ηελ ακεηςηζπνξά πνπ ν πξσηαξρηθφο ηνπο 

ζηφρνο είλαη ε κείσζε ηεο ρξήζεο ζξεπηηθψλ θαη λεξνχ. Βπίζεο, άιιεο δξάζεηο κε ελδερφκελε 

επίπησζε ζηελ κείσζε ηεο δηάβξσζεο (μεξνιηζηέο) ή κέζα απφ ηε δηαρείξηζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο 

γεσξγηθήο παξαγσγήο δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί. 

ΐηνπνηθηιφηεηα 

Δ ζηξαηεγηθή ηεο ΒΒ γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα ζην ζηφρν 3 γηα ηελ επίηεπμε κηαο αεηθνξηθήο γεσξγίαο 

θαη δαζνπνλίαο ηαπηνπνηεί πέληε δξάζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη δξάζεηο 9 (θαιχηεξε ζηφρεπζε ηεο 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζηηο αλάγθεο γηα βηνπνηθηιφηεηα), 10 (πξνζηαζία θαη ππνζηήξημε ηεο γελεηηθήο 

πνηθηιφηεηαο ζηελ γεσξγία), 11 (πξνζηαζία θαη ππνζηήξημε ηεο δαζηθήο βηνπνηθηιφηεηαο) θαη 12 
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(κέηξα ππνζηήξημεο ηεο δαζηθήο βηνπνηθηιφηεηαο ζηε δαζηθή δηαρείξηζε) ήδε έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη 

πξνθεξπρζεί απφ ην ΠΏΏ ελψ άιιεο δξάζεηο κφιηο πξνθεξχρζεθαλ ή ζα πξνθεξπρζνχλ άκεζα.  

πλνιηθά, νη δξάζεηο ησλ Μέηξσλ 10, 11 θαη 13 είραλ ζεηηθή επίπησζε ζηελ βηνπνηθηιφηεηα. πσο 

έδεημε ε αλάιπζε, ν δείθηεο γεσξγηθψλ πηελψλ έρεη αλνδηθή ηάζε. Οη εθηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

επηδνηνχκελεο απφ ηα κέηξα εθκεηαιιεχζεηο παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο θαηαγξαθέο 

ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ πηελψλ ή παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξν ξπζκφ αχμεζεο ζηελ 

θαηαγξαθή νξηζκέλσλ εηδψλ πηελψλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αξλεηηθή επίπησζε ζηνλ αξηζκφ ησλ θαηαγξαθνκέλσλ εηδψλ πηελψλ. Ώπηφ είλαη κηα ζεκαληηθή 

έλδεημε φηη φιεο νη δξάζεηο ηνπ Μέηξνπ 10 γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρεκηθήο δηδαληνθηνλίαο, ηεο 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαη ηεο ακεηςηζπνξάο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο είραλ επεξγεηηθή 

επίπησζε ζηελ παλίδα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην Μέηξν 11 ηεο ΐηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη ην Μέηξν 13.  

Δ δξάζε 10 γηα ηελ πξνζηαζία θαη ππνζηήξημε ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο ζηελ γεσξγία ηνπ ζηφρνπ 3 

ηνπ επξσπατθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα εμππεξεηείηαη ην Καζεζηψο 10.1.9 θαη θπξίσο απφ ηελ 

επίπησζε πνπ είρε ην θαζεζηψο απηφ ζηα βννεηδή παξαδνζηαθήο θπιήο.    

Σέινο, ε Κππξηαθή Αεκνθξαηία επαλαθαζφξηζε ηηο πεξηνρέο ΤΦΏ νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ έλα πνιχ 

κεγάιν κέξνο ηνπ εδάθνπο πνπ ηειεί ζε απνηειεζκαηηθφ έιεγρν απφ ηελ Κππξηαθή Αεκνθξαηία. 

Εδηαίηεξα νη ΤΦΏ ηχπνπ ΕΕ, πνπ είλαη πεξηνρέο εθηαηηθήο θαιιηέξγεηαο, θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ 

318,000 εθηάξηα θαη πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηεο ΥΓΒ. ΐέβαηα δελ είλαη έθπιεμε πσο ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ επηδνηνχκελσλ απφ ην Μέηξν 10 εθηάζεσλ ηνπ ΠΏΏ βξίζθεηαη εληφο πεξηνρψλ ΤΦΏ.  

Παξά ην φηη ην Μέηξν 12 (εληζρχζεηο ζε πεξηνρέο Natura 2000) δελ είρε αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο 

κέρξη ην ηέινο ηνπ 2017 φπνπ έρνπκε δηαζέζηκα ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα απφ ηνλ ΚΟΏΠ, πνιιέο απφ 

ηηο επηδνηνχκελεο εθηάζεηο ησλ Μέηξσλ 10, 11 θαη 13 βξίζθνληαη εληφο πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura 

2000. ρεδφλ ην 13% ησλ πεξηνρψλ ησλ Μέηξσλ 10 θαη 13 βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο Natura 2000, ελψ 

ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ην Μέηξν 11 είλαη 15.2%. Ώπφ ηηο πεξηνρέο Natura 2000 ηηο κεγαιχηεξεο ζε 

απφιπηεο ηηκέο εληζρπφκελεο εθηάζεηο έρνπλ ε Κνηιάδα Βδνχζαο θαη ε Γψλε Βηδηθήο Πξνζηαζίαο Υα-

Πνηάκη.  

Με βάζε ην χζηεκα Βπξσπατθήο Πιεξνθφξεζεο γηα ηελ Φχζε (EUropean Nature Information 

System – EUNIS), ε Κχπξνο έρεη ηνπο ηχπνπο νηθνζπζηεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην ράξηε 1 

(Ecosystem types of Europe - Terrestrial and Marine Habitats - version 3 revision 1, Feb. 2019). Ώπφ 

απηά ζεκαζία γηα ηελ γεσξγία έρνπλ ηα νηθνζπζηήκαηα EUNIS I1 kai EUNIS I2 ζηα νπνία εζηηάδεη ν 

ράξηεο 2. Ο ράξηεο 3 δείρλεη φηη ην ζχλνιν ησλ ππνζηεξηδφκελσλ εθηάζεσλ απφ ηηο 

αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο (Μ.10) θαη ηελ βηνινγηθή γεσξγία (Μ.11) βξίζθεηαη εληφο ησλ 

ηαπηνπνηεκέλσλ γεσξγηθψλ νηθνζπζηεκάησλ απφ ηελ EUNIS. ε κεγαιχηεξν βαζκφ νη 

ππνζηεξηδφκελεο απφ ην Μέηξν Μ.13 εθηάζεηο βξίζθνληαη είηε εληφο ησλ ηχπσλ νηθνζπζηεκάησλ I1 

θαη I2 είηε εληφο ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ ηνπ ηχπνπ G (ράξηεο 4).  

πλνπηηθά, κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζζεί φηη ε ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ, ηνπ λεξνχ θαη ηνπ εδάθνπο, είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθή θαη ζεκαληηθή φπσο απνηηκάηαη 

απφ ηνλ έιεγρν ηεο ληηξνξχπαλζεο θαη ηελ απνπζία άιισλ κνξθψλ ξχπαλζεο απφ ηφληα γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο. Σν δπλεηηθά πιενλάδσλ άδσην θαη ε ληηξνξχπαλζε είλαη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ δηαρείξηζε ηεο θνπξηάο θαη ηνλ έιεγρν ηεο απφζεζή ηεο ζην έδαθνο. Δ θαηάζηαζε ησλ ππφγεησλ  

λεξψλ ζηελ Κχπξν είλαη εμαηξεηηθή θαη δηαξθψο βειηηνχκελε εθηφο ιίγσλ θαη ρσξηθά εληνπηζκέλσλ 

εμαηξέζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ζηνρεπζνχλ θαηάιιεια θαη ζε καθξνπξφζεζκε βάζε. Σφζν ην άδσην 

φζν θαη ν θσζθφξνο ζηα ππφγεηα χδαηα δελ είλαη δεηήκαηα βξαρπρξφληαο αληηκεηψπηζεο. Σέινο, ε 

εμαηξεηηθή θαηάζηαζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη ε ρσξηθή ζπζρέηηζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Μ.10 κε ηηο 
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πεξηνρέο πνπ ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε γηα λα βειηηψζνπλ ηελ νηθνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε ζε «θαιή» 

είλαη πνιχ ελζαξξπληηθή. 

Σν πξφγξακκα έρεη ζπλνιηθή θαζαξή ζεηηθή επίδξαζε ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ αγξνηηθψλ πηελψλ θαη, 

σο εθ ηνχηνπ, θαζαξή ζεηηθή ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε ηνπ δείθηε Farmland Bird Index - FBI. Θεηηθή 

ήηαλ θαη ε επίπησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε δηάδνζε παξαδνζηαθψλ θπιψλ θαη ηε δηάζσζε 

γελεηηθψλ πφξσλ ζηελ θηελνηξνθία. Σέινο, ζεκαληηθή είλαη ε επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε αγξν-

πεξηβαιινληηθά κέηξα θαη ελίζρπζε ηεο κεηνλεθηηθήο θαη εθηαηηθήο γεσξγίαο ζε ηφπνπο ζεκαληηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ζε πεξηνρέο ηνπ Αηθηχνπ Natura 2000.  

 

Υάξηεο 1: Οηθνζπζηήκαηα ζηελ Κχπξν.  

Πεγή: Ecosystem types of Europe - Terrestrial and Marine Habitats - version 3 revision 1, Feb. 2019 
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Υάξηεο 2: Οηθνζπζηήκαηα EUNIS I1 θαη EUNIS I2 ζηελ Κχπξν.  

Πεγή: Ecosystem types of Europe - Terrestrial and Marine Habitats - version 3 revision 1, Feb. 2019 

 

 

Υάξηεο 3: Οηθνζπζηήκαηα EUNIS I1 θαη EUNIS I2 ζηελ Κχπξν θαη ε θαηαλνκή ησλ ππνζηεξηδφκελσλ 

απφ ηα Μ.10 θαη Μ.11 εθηάζεσλ. 
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Πεγή: Ecosystem types of Europe - Terrestrial and Marine Habitats - version 3 revision 1, Feb. 2019 

θαη ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα ΚΟΏΠ γηα αλεηιεκκέλεο κέρξη ηέινο ηνπ 2017.  

 

Υάξηεο 4: Οηθνζπζηήκαηα EUNIS I1 θαη EUNIS I2 ζηελ Κχπξν θαη ε θαηαλνκή ησλ ππνζηεξηδφκελσλ 

απφ ηo Μ.13 εθηάζεσλ. 

Πεγή: Ecosystem types of Europe - Terrestrial and Marine Habitats - version 3 revision 1, Feb. 2019 

θαη ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα ΚΟΏΠ γηα αλεηιεκκέλεο κέρξη ηέινο ηνπ 2017. 

 

 

 

3.26. 27
Ο
 ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ) 

ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΑΑ ζηνλ ζηφρν ηεο ΚΓΠ φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο; 

Σν θνηλφ εξψηεκα βαζίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην Καζεζηψο 4.1 ηνπ ΠΏΏ ην νπνίν έρεη ζπκβάιεη 

ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηε γεσξγία θαηά πεξίπνπ €16εθ. εθ ησλ νπνίσλ φκσο κφλν ην 40%  

ησλ δαπαλψλ  αθνξά  νινθιεξσκέλα επελδπηηθά ζρέδηα.  

Με δεδνκέλν ηνλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ νινθιεξσκέλσλ  ζρεδίσλ βειηίσζεο (37 ζην ζχλνιν),  πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε 0,1% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ε απάληεζε ζην εξψηεκα 

ηείλεη λα είλαη νπδέηεξε, δειαδή ην ΠΏΏ δελ είρε ηδηαίηεξε ζπκβνιή ζηελ πξνψζεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο αθνχ ν βαζκφο πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ είλαη πνιχ ρακειφο. 

Εδηαίηεξα δε αλ ιεθζεί ππφςε ε κεγάιε ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ ζε ηνκείο θηελνηξνθίαο, ηφηε κπνξεί 

λα ιερζεί φηη ην ΠΏΏ δελ είρε θαζφινπ ζπκβνιή ζηελ πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θπηηθήο παξαγσγήο ζηελ Κχπξν, θιάδνη πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 45% ηεο αμίαο 
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παξαγσγήο ηνπ γεσξγηθνχ θιάδνπ. Βπηπξνζζέησο ην ΠΏΏ δελ είρε θαζφινπ ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νξεηλήο γεσξγίαο αθνχ εθεί δξαζηεξηνπνηνχληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θπηηθήο θαηεχζπλζεο.  

Άπφ ηελ πιεπξά ηεο θηελνηξνθίαο, έρεη δηαθαλεί κηα ζαθψο ζεηηθή επίπησζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ησλ κνλάδσλ αγειαδνηξνθίαο θαη πηελνηξνθίαο πνπ ελδερνκέλσο λα ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ ηζρπξή 

ζέζε ησλ κνλάδσλ ζηελ θππξηαθή αγνξά, αιιά ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εληζρπφκελσλ 

εθκεηαιιέπζεσλ είλαη ηδηαίηεξα κηθξφο γηα λα γίλεη πξνέθηαζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο ζηνλ επξχηεξν 

θιάδν θηελνηξνθίαο. Βπηπξφζζεηα, ε ζηφρεπζε ηνπ ΠΏΏ ζηνλ ηνκέα ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο ζα 

πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη αθνχ αθελφο δηαθαίλεηαη πνιχ ρακειφο βαζκφο πινπνίεζεο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη αθεηέξνπ ε έξεπλα πεδίνπ έδσζε κηα νξηαθά αξλεηηθή 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηνηρείν πνπ νθείιεηαη ζηελ νξηαθή νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ 

θιάδνπ.  

Δ ζπλνιηθή εηθφλα αλακέλεηαη λα θαηαζηεί πιεξέζηεξε κε ηελ πινπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, αθνχ δηαθαίλεηαη κηα επηθέληξσζε ζε κεγάιεο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ησλ 

νπνίσλ ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο ζέζεο  δελ κπνξεί λα πξνεθηαζεί ζην ζπλνιηθφ  επίπεδν 

ησλ θιάδσλ ηεο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο.   

 

3.27. 28
Ο
 ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ) 

ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΑΑ ζηνλ ζηφρν ηεο ΚΓΠ φζνλ αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο 

βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο δξάζεο γηα ην θιίκα; 

H ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θξίλεηαη ζεηηθή σο πξνο ηελ δηαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή θαηάζηαζε ησλ πδάησλ ελψ σο 

νπδέηεξε σο πξνο ηηο δξάζεηο γηα ην θιίκα (αέξηεο εθπνκπέο) ιφγσ ηεο κε πινπνίεζεο παξεκβάζεσλ 

(νινθιεξσκέλα έξγα) ζηνπο ηνκείο επηθέληξσζεο 5 ΐ, 5C, 5D, θαη ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ δαζσκέλσλ 

εθηαξίσλ (ηνκέαο επηθέληξσζεο 5
 
Β).  

Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζηφρεπζε ησλ επελδπηηθψλ Μέηξσλ ζε ζέκαηα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε επίπεδν γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ πξψηεο 

κεηαπνίεζεο  θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ ησλ 

θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, σο αληηζηάζκηζκα ζηελ αχμεζε εθπνκπψλ ακκσλίαο ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ  απφ ηηο επελδχζεηο ηνπ Μέηξνπ 4.  

Πεξηβαιινληηθνί Πφξνη (Νεξφ θαη Έδαθνο)  

Σν ΠΏΏ ηεο Κχπξνπ έρεη έλα ελεξγφ ξφιν ζηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε κία ζεηξά απφ κέηξα 

θαη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο (λεξφ, έδαθνο), φπσο πξνέθπςε απφ ηελ  

αλάιπζε ησλ Κνηλψλ εξσηεκάησλ 9 θαη 11 (πδάηηλνη πφξνη) θαη 10 (εδαθηθνί πφξνη). 

ζν αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, δελ ππάξρεη έλα θαηαλεκεκέλν πξφβιεκα ζε φιε ηελ Κχπξν 

παξά κφλν εληνπηζκέλν ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Σν ΠΏΏ ζηφρεπζε ηηο πιένλ εληαηηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο (π.ρ. θαιιηέξγεηα παηάηαο) ζηηο πιένλ πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο απφ πιεπξάο 

δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ (π.ρ. πεξηνρή Κνθθηλνρσξίσλ). Δ αλάιπζε έδεημε φηη νη εληαηηθνχ ραξαθηήξα 

εθκεηαιιεχζεηο πνπ εληζρχνληαη απφ ην ΠΏΏ κέζα απφ ην Μέηξν 10 δελ ξππαίλνπλ, θαηά κέζν φξν, 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο κε-επηδνηνχκελεο. Με δεδνκέλν φηη ε  ζηφρεπζε ηνπ ΠΏΏ ήηαλ ζηηο πιένλ 

πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ, ε ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ επηδνηνχκελσλ θαη 

κε-επηδνηνχκελσλ ζεκαίλεη φηη νη επηδνηνχκελεο κείσζαλ ηηο εηζξνέο ζε ζεκείν πνπ ν κέζνο φξνο 
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εηζξνψλ ηνπο έγηλε ίδηνο κε ηνλ κέζν φξν εηζξνψλ ησλ κε-επηδνηνχκελσλ θαη ιηγφηεξν εληαηηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, κία γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε κε εληαηηθή θαιιηέξγεηα παηάηαο, 

πηνζεηψληαο ηε δξάζε ηεο ακεηςηζπνξάο κεηψλεη ηηο εηζξνέο ηεο ζε ζξεπηηθά θαη λεξφ θαη ζπλεπψο ν 

κέζνο φξνο ησλ εηζξνψλ ηεο πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν πξνο κία εθηαηηθή θαιιηέξγεηα γηα παξάδεηγκα κε 

θηελνηξνθηθά θπηά, πνπ δελ έρεη εληαρζεί ζε αλάινγν πξφγξακκα.   

Βπίζεο δελ ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζε ζπγθεληξψζεηο ζεηηθψλ ή θσζθνξηθψλ, παξαηήξεζε ε 

νπνία επίζεο ζπλεγνξεί ζην φηη ε ζηφρεπζε ηνπ ΠΏΏ κείσζε ηηο αληίζηνηρεο εηζξνέο ζηηο 

επηδνηνχκελεο εθκεηαιιεχζεηο. πλνιηθά, ε θαηαλάισζε ησλ ιηπαζκάησλ έρεη κεησζεί δξακαηηθά αιιά 

παξακέλεη πςειφ ην δπλεηηθφ πιεφλαζκα ησλ ζξεπηηθψλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο πνζφηεηαο 

παξαγφκελεο θνπξηάο. Σν δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο θνπξηάο είλαη πξφβιεκα πνπ αλαδεηθλχεηαη θαη 

ζηελ εηήζηα έθζεζε εθπνκπψλ ηεο Κππξηαθήο Αεκνθξαηίαο. Δ ληηξνξχπαλζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο παξακέλεη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα φκσο ε θαηάζηαζε ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ 

είλαη γεληθά ζε εμαηξεηηθφ επίπεδν φπσο δείρλνπλ ηα ηειεπηαία ζηνηρεία γηα ην 2018 ησλ ππφγεησλ 

λεξψλ θαη ε θαηάζηαζε ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ ηνπ 2016. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Κππξηαθή 

Αεκνθξαηία εθπνλεί έλα εμαληιεηηθφ πξφγξακκα εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ γηα ηε κέηξεζε ησλ 

θπξηφηεξσλ γεσξγηθψλ ρεκηθψλ θπηνπξνζηαζίαο ζηα λεξά θαη πάληα νη ζπγθεληξψζεηο ήηαλ ππν-

πνιιαπιάζηεο ησλ πςειφηεξσλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ. 

Δ εθαξκνγή ησλ θαζεζηψησλ ησλ Μέηξσλ 10 θαη 11 ζε ζρέζε κε ηηο πεξηνρέο δεηγκαηνιεςίαο 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο ράξηεο ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ  ελψ ε καθξνρξφληα εμέιημε ηεο ρξήζεο 

αδψηνπ ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 

 

πκπεξαζκαηηθά αλαθνξηθά κε ηελ ζπκβνιή ηνπ ΠΏΏ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηα ησλ πδάησλ  

πξνθχπηεη κε βάζε ηηο κεηξήζεηο γηα ηελ πεξίνδν 2015-2017 γηα ην Απλεηηθφ πιεφλαζκα αδψηνπ ζε 

γεσξγηθή γε 78,89 kg N/ha/έηνο έλαληη 187,8 kg N/ha/έηνο γηα ηελ ηξηεηία 2012-2015 θαη γηα ηνλ 
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Απλεηηθφ πιεφλαζκα θσζθφξνπ ζε γεσξγηθή γε 8,28 kg P/ha/έηνο έλαληη 30.8 kg P/ha/έηνο γηα ηελ 

ηξηεηία 2012-2015.  

Δ πνιχ κεγάιε απφθιηζε ησλ ηηκψλ  (70% ρακειφηεξε  γηα ην άδσην θαη 80% γηα ην θψζθνξν 

αληίζηνηρα)  κεηαμχ ηνπ Αείθηε Κνηλνχ πιαηζίνπ – Αείθηε Βπηπηψζεσλ 11 Πνηφηεηα πδάησλ  γηα ηελ 

ηξηεηία 2012-2015 θαη ησλ Βζληθψλ Μεηξήζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2015-2017 επηηάζζεη ηελ 

δηεμνδηθφηεξε δηεξεχλεζε ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε ηφζν γηα ηα Βζληθά δεδνκέλα αιιά θαη γηα ηελ 

Eurostat.  

Ώλεμαξηήησο πεγήο ησλ δεδνκέλσλ   ε δηαρξνληθή κείσζε ηνπ πιενλάζκαηνο αδψηνπ θαη θσζθφξνπ 

είλαη απνηέιεζκα ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο  κέζσ θπξίσο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ακεςεηζπνξαο ζηηο παηάηεο,  ηεο εθαξκνγήο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηα  εζπεξηδνεηδή θαη ηεο 

εθαξκνγήο κεραληθήο θαηαπνιέκεζεο ησλ δηδαλίσλ ζε κφληκεο θαη δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο.  

Σν ζπκπέξαζκα απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηαζκψλ δεηγκαηνιεςίαο 

ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ πδάησλ ηελ πεξίνδν 2012 -2018 ζηνπο νπνίνπο ε θαηάζηαζε ησλ πδάησλ 

ραξαθηεξίδεηαη σο πςειή. 

Νηηξηθά ζηα ππφγεηα λεξά - Nitrates in freshwater - Groundwater 

<10 >=10 and 
<25 

>=25 and 
<50 

>=50 High quality 
(<25) 

Moderate quality 
(>=25 and <50) 

Poor quality 
(>=50) 

% % 

 

2012 (Γείθηεο Πιαηζίνπ) 

38.6 29.5 10.2 21.6 68.2 10.2 21.6 

 

2016 Eionet (Waterbase_Quality) 

31.43 14.29 17.14 37.14 45.71 17.14 37.14 

 

2018 (Σκήκα Γεσινγηθήο Σειεπηζθφπηζεο) 

57.34 13.29 11.19 18.18 70.63 11.19 18.18 

 
 

Νηηξηθά ζηα επηθαλεηαθά λεξά - Nitrates in freshwater - Surface water 

 

<0.8 >=0.8 and 
<2.0 

>=2.0 
and <3.6 

>=3.6 and 
<5.6 

>=5.6 and 
<11.3 

>=11.3 High 
quality 
(<2.0) 

Moderate 
quality (>=2.0 

and <5.6) 

Poor 
quality 
(>=5.6) 

2012 – Γείθηεο Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

% % 

42.9 28.6 14.3 3.6 10.7 0.0 71.4 17.9 10.7 

         

2016 – Eionet (Waterbase_Quality) 

% % 

82.35 5.88 5.88 5.88 0.00 0.00 88.24 11.76 0.00 

         

 
 

 Σν ζνβαξφηεξν πξφβιεκα παξακέλεη ε θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ γηα γεσξγηθή ρξήζε θαη ε επίπησζε 

πνπ έρεη ζηελ καθξνπξφζεζκε θαηάζηαζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ζηνλ δείθηε WEI (water 

exploitation index) πνπ κεηξά ηελ πίεζε ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο ελφο θξάηνπο/πεξηθέξεηαο   Μέζα 

απφ ηηο δξάζεηο ηνπ Μέηξνπ 10 ηνπ ΠΏΏ θαη θπξίσο ηηο δξάζεηο ηεο ακεηςηζπνξάο, ππάξρεη 

δπλαηφηεηα γηα κηα ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε λεξνχ απφ ηηο πιένλ πδξνβφξεο θαιιηέξγεηεο. Με ηνπο 

πιένλ ζπληεξεηηθνχο ππνινγηζκνχο νη δξάζεηο ακεηςηζπνξάο κπνξνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 1 εθαηνκκχξην κ3 λεξφ πνπ αληηζηνηρεί ζε κείσζε θαηά  0,6% ηνπ φγθνπ ηνπ λεξνχ πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη γηα άξδεπζε αιιά ε ρσξηθή ζηφρεπζε ησλ Μέηξσλ ζε πεξηνρέο πνπ νη πδξνθνξείο 

δέρνληαη πνιχ απμεκέλε πίεζε γηα αξδεπηηθή ρξήζε θαζηζηά πνιχ ζεκαληηθφηεξε ηελ κηθξή 

εμνηθνλφκεζε (0,6% πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ θαζεζηψηνο 10.1.2. ελψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

ε έληαμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εθηάζεσλ ζην θαζεζηψο 10.1.5 πνπ έρεη θχξηα ζηφρεπζε ηελ 

εμνηθνλφκεζε λεξνχ ζα βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο ηνπ Μέηξνπ 10 Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά 

κέηξα ζηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ /αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηε ρξήζε λεξνχ.   Ώπηφ είλαη ζεκαληηθφ 

δηφηη απηέο νη δξάζεηο, φπσο έδεημε ε αλάιπζε, ζηνρεχνπλ ζε πεξηνρέο νη πδξνθφξνη νξίδνληεο ησλ 

νπνίσλ βξίζθνληαη ππφ  πίεζε ππεξ-απφιεςεο πδάησλ. Σελ ίδηα ζεηηθή επίπησζε κπνξνχλ λα έρνπλ 

θαη ελέξγεηεο δηάζεζεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ φπσο έδεημε ε αλάιπζε πεξίπησζεο  γηα ην «Έξγν 

Αηάζεζεο Ώλαθπθισκέλνπ Νεξνχ απφ ηνλ ηαζκφ Λπκάησλ ηεο Ώλζνχπνιεο» ε νινθιήξσζε ηνπ 

νπνίνπ  ζα ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ άξδεπζεο  554 εθηαξίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ  ζην 

2.4% ηεο αξδεπφκελεο έθηαζεο ηεο Κχπξνπ νη δε αλάγθεο ζε λεξφ επίζεο ζην 2.4% ηεο απφιεςεο 

ηνπ 2017 (166.2 εθ. κ3). Ώπηή ε ππνθαηάζηαζε λεξνχ κε αλαθπθισκέλν λεξφ ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηνλ 

ππφγεην πδξνθνξέα ηεο Κεληξηθήο θαη Απηηθήο Μέζα Οξίαο ε θαηάζηαζε ηνπ νπνίνπ ραξαθηεξίδεηαη 

σο δπζκελήο ζηελ απφιεςε λεξνχ ζηελ αληίζηνηρε βάζε δεδνκέλσλ ηεο «Οδεγίαο ησλ λεξψλ».    

ζν αθνξά ην έδαθνο, ε Κππξηαθή γεσξγία δελ έρεη, εθηφο απφ εληνπηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νχηε 

πξφβιεκα ρακειήο νξγαληθήο νπζίαο ζηα γεσξγηθά εδάθε νχηε θαη πξφβιεκα εθηεηακέλεο 

δηάβξσζεο. Σν ΠΏΏ δελ έρεη εθηεηακέλεο δξάζεηο πνπ λα ζηνρεχνπλ απνθιεηζηηθά ηελ νξγαληθή νπζία 

ή ηελ δηάβξσζε εθηφο απφ ηηο πεξηνξηζκέλεο δξάζεηο γηα ηελ ακεηςηζπνξά πνπ ν πξσηαξρηθφο ηνπο 

ζηφρνο είλαη ε κείσζε ηεο ρξήζεο ζξεπηηθψλ θαη λεξνχ. Βπίζεο, άιιεο δξάζεηο κε ελδερφκελε 

επίπησζε ζηελ κείσζε ηεο δηάβξσζεο (μεξνιηζηέο) ή κέζα απφ ηε δηαρείξηζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο 

γεσξγηθήο παξαγσγήο δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί. 

Αελ ππάξρεη νπζηαζηηθή κεηξήζηκε ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίνπ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ ελψ πνιχ πεξηνξηζκέλε είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αχμεζε ηεο απνζήθεπζεο 

άλζξαθα ιφγσ ρξνληθήο πζηέξεζεο ζηελ πινπνίεζε ησλ δαζηθψλ παξεκβάζεσλ.   

 

3.28. 29
Ο
 ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ) 

ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΑΑ ζηνλ ζηφρν ηεο ΚΓΠ φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε 

ηζφξξνπεο εδαθηθήο αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ νηθνλνκηψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο ζέζεσλ απαζρφιεζεο; 

Δ απάληεζε ζην θνηλφ εξψηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ απνηππψλεηαη ε ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ 

επίηεπμε ηνπ ηξίηνπ  γεληθνχ ζηφρνπ ηεο ΚΏΠ "Βπίηεπμε ηζφξξνπεο ρσξηθήο αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ 

νηθνλνκηψλ θαη θνηλνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

απαζρφιεζεο" δίλεηαη κέζσ ηεο απνηίκεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ κεηαβνιή ησλ 

ηηκψλ ησλ ηξηψλ δεηθηψλ Κνηλσληθννηθνλνκηθψλ   επηπηψζεσλ:  

 I.14 "Πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηελ χπαηζξν":  

Ο δείθηεο νξίδεηαη σο νη απαζρνινχκελνη ειηθίαο 15-64 εηψλ ή 20-64 εηψλ σο πνζνζηφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο ζε πεξηνρέο κε ρακειή πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα 

(αγξνηηθέο πεξηνρέο). Ο δείθηεο αθνξά ην ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο 

απαζρφιεζεο ζηελ χπαηζξν θαη αληηζηνηρεί ζηε πξνηεξαηφηεηα «Βπέιηθηε αλάπηπμε: πξνψζεζε κηαο 

νηθνλνκίαο πςειήο απαζρφιεζεο πνπ πξνζθέξεη θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή» ζην πιαίζην ηεο 

ζηξαηεγηθήο Βπξψπε 2020». 
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 Ε.15 "ΐαζκφο αγξνηηθήο θηψρεηαο":  

Ο δείθηεο νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θηλδπλεχεη απφ ηε θηψρεηα ή ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ ζε πεξηνρέο κε ρακειή πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα (αγξνηηθέο πεξηνρέο) θαη ππνινγίδεηαη σο 

ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ ηε θηψρεηα ή επξίζθνληαη ζε απφιπηε ζηέξεζε ή πνπ 

δνπλ ζε κηα νηθνγέλεηα κε ρακειή έληαζε εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. Ο δείθηεο 

αζρνιείηαη άκεζα κε ην θξίζηκν πνιηηηθφ δήηεκα ηεο θηψρεηαο ζηελ χπαηζξν θαη έκκεζα κε ηελ 

απαζρφιεζε ζηελ χπαηζξν θαη αληηζηνηρεί ζηε πξνηεξαηφηεηα «Βπξψπε ρσξίο απνθιεηζκνχο»: 

Βλίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε πςειά επίπεδα απαζρφιεζεο πνπ ζα πξνζθέξεη θνηλσληθή 

θαη ρσξηθή ζπλνρή». 

 Ε.16 "Καηά θεθαιή ΏΒΠ ζηελ χπαηζξν": 

Ο δείθηεο νξίδεηαη σο ην θαηά θεθαιή ΏΒΠ ζηηο θπξίσο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζε PPS. πσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ I.14 θαη I.15, ν δείθηεο απηφο ζπλδέεηαη κε ην ζηφρν λα κεησζεί ην ράζκα ζην βηνηηθφ 

επίπεδν κεηαμχ αγξνηηθψλ θαη άιισλ πεξηνρψλ ζηελ ΒΒ. πλδέεηαη κε ηε πξνηεξαηφηεηα «Βπξψπε 

ρσξίο απνθιεηζκνχο: Πξνψζεζε κηαο νηθνλνκίαο πςειήο απαζρφιεζεο πνπ ζα πξνζθέξεη θνηλσληθή 

θαη ρσξηθή ζπλνρή». 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ηξηψλ Αεηθηψλ Κνηλσληθννηθνλνκηθψλ Βπηπηψζεσλ, ν χκβνπινο αθνινχζεζε 

πηζηά ηηο νδεγίεο ηνπ εγγξάθνπ «Guidelines – Assessing RDP Achievements and Impacts in 2019» 

ηνπ European Evaluation Helpdesk for Rural Development (2018), θαη εηδηθφηεξα, απηέο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηηο ελφηεηεο 2.9 θαη 4.7. ε απφιπηε ζπλάθεηα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη θπξίσο ηφζν 

ιφγσ ηεο ρακειήο απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ ηνπ ΠΏΏ έσο θαη ην 2018, φζν θαη ηνπ κηθξνχ ρξνληθνχ 

πεξηζσξίνπ, ν χκβνπινο επέιεμε λα εθαξκφζεη ηε Πξνζέγγηζε ΐ «Ώλάιπζε Βηζξνψλ Βθξνψλ», ε 

νπνία εμάιινπ ζπζηήλεηαη ηδηαίηεξα γηα ηηο Βηήζηεο Βθζέζεηο Βθαξκνγήο 2019. Δ εθαξκνγή ηεο 

πξνζέγγηζεο έιαβε ρψξα κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ εγγξάθνπ θαη αθνξά ηελ εθηίκεζε ηφζν ησλ 

επελδπηηθψλ φζν θαη ησλ παξαγσγηθψλ επηπηψζεσλ ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ ηνπ ΠΏΏ. 

Βηδηθφηεξα, ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ηξηψλ δεηθηψλ επηπηψζεσλ, 

έρνπλ σο εμήο: 

 Βζληθφο Πίλαθαο Β-Β ηεο Κχπξνπ γηα ην έηνο 2014, δειαδή γηα ηελ έλαξμε ηεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ 2014-2020 (πεγή: WIOD). Ο ελ ιφγσ Πίλαθαο θαηέζηε ζπκκεηξηθφο κέζσ ηεο 

νκαδνπνίεζεο (εθ κέξνπο ηνπ πκβνχινπ) ησλ εηζαγσγψλ αλά θιάδν. Ο Πίλαθαο πεξηέρεη 56 

θιάδνπο κε βάζε ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο NACE Rev. 1 

 ηνηρεία γηα ηελ θιαδηθή απαζρφιεζε γηα ηνπο 56 θιάδνπο (κε βάζε ηε ηαμηλφκεζε ηνπ Πίλαθα) 

αληιήζεθαλ απφ ηε Eurostat γηα ην έηνο 2014.  

 Δ εηήζηα δεκφζηα δαπάλε γηα ηα κέηξα ηνπ ΠΏΏ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εθπιήξσζε ηεο 

Πξνηεξαηφηεηαο 6 (βιέπε παξαθάησ), αληιήζεθαλ απφ ηε Αηαρεηξηζηηθή Ώξρή ηνπ ΠΏΏ θαη ηε 

Μνλάδα Βπξσπατθψλ Σακείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ. Σα ζηνηρεία απηά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ εμσγελψλ δηαηαξαρψλ (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αληίζηνηρε ηδησηηθή δαπάλε γηα ην Τπνκέηξν 4.2). Οη ελ ιφγσ αμίεο απνπιεζσξίζζεθαλ ζε ηηκέο 

2014 (έηνο βάζεο ηνπ ππνδείγκαηνο) κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ απνπιεζσξηζηή ηνπ ΏΒΠ γηα ηελ 

Κππξηαθή νηθνλνκία (πεγή: World Bank). 

 ηνηρεία γηα ηε θαηαλνκή ηεο επελδπηηθήο δαπάλεο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο φπσο (π.ρ.) 

κεραλήκαηα, εμνπιηζκφο, θηίξηα, θιπ. 
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 ηνηρεία γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, δειαδή κεηαβνιή ηεο απαζρφιεζεο 

γηα έξγα γέθπξα ησλ Μέηξσλ 3.1 θαη 3.2, έξγα γέθπξα ηνπ Leader θαη έξγα ηνπ Μέηξνπ 7, 

θαηέζηεζαλ δηαζέζηκα απφ ηηο αλσηέξσ πεγέο θαη αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

παξαγσγηθψλ επηπηψζεσλ. 

 ηνηρεία απφ ηε Eurostat γηα ηε πεξίνδν 2014-2018 γηα ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ, ην πιεζπζκφ πνπ 

επξίζθεηαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο, ην πιεζπζκφ θαη ηνπο απαζρνινχκελνπο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 

15-64 εηψλ θαη ηελ εμέιημε ηνπ ΏΒΠ θαηά θεθαιή ζε φξνπο PPS. 

 Αείθηεο κεηαηξνπήο ηξερνπζψλ ηηκψλ ζε PPS (πεγή: Eurostat) 

Με βάζε ην ΠΏΏ 2014-2020, ε Πξνηεξαηφηεηα 6 ζηε Κχπξν εμππεξεηείηαη απφ ηα εμήο κέηξα (αλά 

Πεξηνρή Βζηίαζεο): 

ΠΏ 6Ώ: Τπνκέηξν 4.2. 

ΠΏ 6ΐ: Τπνκέηξα 7.2, 7.4, 7.5 θαη Μέηξν 19. 

ΠΏ 6C: Τπνκέηξν 7.3. 

Βπηπιένλ, ηελ ηξέρνπζα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν, ε Πξνηεξαηφηεηα 6 εμππεξεηείηαη απφ έξγα γέθπξεο 

ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2017-2013. Σα έξγα απηά είλαη δεκφζηα (κηθξέο ππνδνκέο) θαη 

αθνξνχλ ηα Μέηξα 3.1 θαη 3.2 θαη ηε Πξσηνβνπιία Leader. Σα ζηνηρεία ησλ δαπαλψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε πεξίνδν  2015-2018 παξνπζηάδνληαη ζηνλ πην θάησ Πίλαθα. 

Ααπάλεο Μέηξσλ ΠΏΏ Πξνηεξαηφηεηαο 6 – Βηήζηεο νηθνλνκηθέο δηαηαξαρέο αλά Μέηξν (εθαη. Βπξψ, 

ηηκέο 2014)  

Μέτρα  2015 2016 2017 2018 Σύνολο 

Μ3 Γέθσρα   0,470 2,162 3,142 5,773 

Leader Γέθσρα  0,304 0,521 0,330 1,155 

Μ7    5,877 5,877 

Τπομέηρο 4.2 0,054 0,349 0,039 5,489 5,932 

Σύνολο 0,054 1,124 2,722 14,837 18,736 

Μέσες Ετήσιες 

Διαταραχές 

2015-2018     

Καηαζκεσές 3,017     

Δμπόριο 1,600     

Τπηρεζίες 

Αρτιηεκηόνων 

& Μητανικών 

0,064     

σμβοσλεσηικές 

Τπηρεζίες 

0,003     

Σύνολο 4,684     

  

Πεγή: Βπεμεξγαζία ζηνηρείσλ 

Με βάζε ηνλ Πίλαθα 1, νη δαπάλεο γηα ηα κέηξα απηά θαηά ηε πεξίνδν 2015-2018 αλέξρνληαη ζε 18,74 

εθαη. Βπξψ ζε ηηκέο 2014. Σν 31.7% ησλ δαπαλψλ αθνξά ην Μέηξν 4.2 (ζηηο δαπάλεο ηνπ νπνίνπ 

πεξηιακβάλεηαη ε ηδησηηθή ζπκκεηνρή), 31,4% ην Μέηξν 7 θαη 30,8% ηα έξγα γέθπξα ηνπ Leader. Δ 
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κέζε εηήζηα δηαηαξαρή αλέξρεηαη ζε 4,68 εθαη. Βπξψ θαη θπξίσο αθνξά ηνπο θιάδνπο ησλ 

θαηαζθεπψλ (64,4%) θαη ηνπ εκπνξίνπ (34,2%).   

Ο ηξφπνο εηζαγσγήο ζην ππφδεηγκα ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ πνπ αθνξνχλ ηα κέηξα, φπσο θαη ε 

δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ησλ δχν θαηεγνξηψλ επηπηψζεσλ (θαηαζθεπαζηηθέο, παξαγσγηθέο) πνηθίινπλ 

αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηε ζηφρεπζε ηνπ εθάζηνηε κέηξνπ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, γηα κέηξα ηα 

νπνία ζπληζηνχλ επελδχζεηο (ηδησηηθέο ή/θαη δεκφζηεο) νη νηθνλνκηθέο δηαηαξαρέο εηζάγνληαη κέζσ ηεο 

κεηαβνιήο ηεο ηειηθήο δήηεζεο γηα ηνπο θιάδνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πην πάλσ  Πίλαθα. 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο εηζξνψλ-εθξνψλ επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε δπν 

εηδψλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ. Σσλ επηπηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επελδπηηθή δηαδηθαζία θαη απηψλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ. Οη πξψηεο επηπηψζεηο εθηηκψληαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο 

παξαδνζηαθήο δηαδηθαζίαο Leontief (1953) θαη εηδηθφηεξα, κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ηειηθήο δήηεζεο 

(δηάλπζκα αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ) κε ηα αληίζηνηρα πνζά ησλ κέηξσλ ηνπ ΠΏΏ 

αλά θιάδν θαη ηεο ηππηθήο ππνινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ εζληθνχ πίλαθα εηζξνψλ-εθξνψλ 

(Ώληίζηξνθε Μήηξα Leontief). 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξαγσγηθψλ επηπηψζεσλ, νη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ αμία ηνπ πξντφληνο 

ησλ θιάδσλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο, νξίδνληαη σο 

εμσγελείο κεηαβνιέο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο, πξνθαινχλ επηπηψζεηο ζην αθαζάξηζην πξντφλ θαη 

ηελ ηειηθή δήηεζε ησλ ππφινηπσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο επηπηψζεηο ηεο 

κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ζην επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ππνινγίδνληαη θαηά 

ηνπο Miller and Blair (2009), ελψ νη επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε θαη ην εηζφδεκα ζπλάγνληαη απφ ηα 

δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πίλαθα (ζπληειεζηέο εηζνδήκαηνο θαη απαζρφιεζεο). 

Παξάιιεια, φπσο αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν «Guidelines – Assessing RDP Achievements and Impacts 

in 2019‖ ηνπ European Evaluation Helpdesk for Rural Development (2018), ε εθηίκεζε ησλ ηξηψλ 

δεηθηψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο εηζξνψλ-εθξνψλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν ζηάδηα. Πξψηα εθηηκψληαη νη κεηαβιεηέο πνπ ην ππφδεηγκα παξάγεη 

(κεηαβνιή αθαζαξίζηνπ πξντφληνο, πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη απαζρφιεζεο). Ώθνινχζσο, νη εθηηκήζεηο 

ηνπ ππνδείγκαηνο θαη επηπιένλ δεδνκέλα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεηθηψλ Ε.14, Ε.15 

θαη Ε.16. ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο επηπηψζεηο. 

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα δπν ζηάδηα ηεο εθηίκεζεο ησλ ηξηψλ δεηθηψλ θαη ηα 

ζρεηηθά απνηειέζκαηα. 

Δθηίκεζε Δπηπηώζεσλ Παξαγόκελσλ από ην Υπόδεηγκα Δηζξνώλ-Δθξνώλ 

α. Βπελδπηηθέο Βπηπηψζεηο 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επελδπηηθψλ επηπηψζεσλ, νη δηαηαξαρέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πην πάλσ  

Πίλαθα, εηζάγνληαη σο εμσγελείο ζην ππφδεηγκα (κεηαβνιή ηειηθήο δήηεζεο).  πσο θαίλεηαη πην 

θάησ, νη επελδπηηθέο επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 6 ηνπ ΠΏΏ είλαη εμαηξεηηθά νξηαθέο. 

Κχξηνο ιφγνο γηα απηή ηελ επίδνζε είλαη ε εμαηξεηηθά ρακειή βαξχηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ κέηξσλ ζην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε κέζε εηήζηα δαπάλε γηα ηα κέηξα απηά αλέξρεηαη 

ζε 0,20% ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ θαη ζε 0,016% ηνπ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο ηεο Κππξηαθήο 

νηθνλνκίαο θαηά ην έηνο 2014. 
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Οηθνλνκηθέο Βπηπηψζεηο Βθηηκψκελεο απφ ην Τπφδεηγκα Βηζξνψλ-Βθξνψλ, ΠΏΏ 2014-2020 (Μέζε 

εηήζηα κεηαβνιή, Βπξψ ζε ηηκέο 2014) 

Γείθηεο 

Δπηπηψζεσλ 

Τπνδείγκαηνο 

Δπελδπηηθέο 

Δπηπηψζεηο 

% 

κεηαβνιή 

ζε ζρέζε 

κε ην έηνο 

βάζεο 

Παξαγσγηθέο 

Δπηπηψζεηο 

% 

κεηαβνιή 

ζε ζρέζε 

κε ην έηνο 

βάζεο 

χλνιν 

Δπηπηψζεσλ 

% 

κεηαβνιή 

ζε ζρέζε 

κε ην 

έηνο 

βάζεο 

Μεηαβνιή 

Ώθαζαξίζηνπ 

Πξντφληνο 

16,06 0,054 10,38 0,035 26,44 0,089 

Μεηαβνιή 

Πξνζηηζέκελεο 

Ώμίαο 

7,89 0,050 5,96 0,038 13,85 0,088 

Μεηαβνιή ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο 

228 0,063 152 0,042 380 0,105 

  

Πεγή: Βθηηκήζεηο Ώμηνινγεηή  

ε φξνπο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ζε ζρέζε κε ην έηνο βάζεο, νη επελδχζεηο πνπ πξνήιζαλ απφ ηα 

κέηξα απηά απμάλνπλ ην αθαζάξηζην πξντφλ θαηά 0,054%, ηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά 0,05% θαη ηελ 

απαζρφιεζε θαηά 0,063%.  

 

β. Παξαγσγηθέο Βπηπηψζεηο   

Δ εθηίκεζε ησλ παξαγσγηθψλ επηπηψζεσλ αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο επελδχζεηο ησλ Μέηξσλ 3.1, 3.2, 

7 θαη Leader. Αελ αθνξά ην Μέηξν 4.2 αθνχ ειάρηζηα έξγα ζην Μέηξν (θπξίσο κηθξά έξγα, κε ρνξεγία 

κηθξφηεξε ησλ 100000 Βπξψ) παξνπζίαζαλ απνξξφθεζε πάλσ απφ 50% ηεο εγθεθξηκέλεο δεκφζηαο 

δαπάλεο. πλεπψο, ε ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, ηα έξγα ηνπ Μέηξνπ ζεσξνχληαη εκηηειή. 

Δ δηαδηθαζία εθηίκεζεο αμηνπνίεζε ζηνηρεία γηα ηηο δεκηνπξγνχκελεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο αλά έξγν 

θαη κε βάζε ηνπο άκεζνπο ζπληειεζηέο απαζρφιεζεο ηνπ Τπνδείγκαηνο, κεηέηξεςε ηα ζηνηρεία απηά 

ζε εθηηκήζεηο γηα ηε κεηαβνιή ηνπ αθαζαξίζηνπ πξντφληνο. Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ, νη 

εθηηκήζεηο απηέο ηαμηλνκήζεθαλ ζε δχν θιάδνπο. Γηα ην θιάδν ησλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ εθηηκήζεθε 

κηα αχμεζε ηνπ αθαζαξίζηνπ πξντφληνο ηεο ηάμεο ησλ 2,52 εθαη. Βπξψ. Γηα ηνλ θιάδν ησλ 

Τπφινηπσλ Τπεξεζηψλ ε αληίζηνηρε εθηίκεζε αλήιζε ζε 1,055 εθαη. Βπξψ. Ώθνινχζεζε ε εθηίκεζε 

ησλ παξαγσγηθψλ επηπηψζεσλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ κηθηνχ εμσγελνχο-ελδνγελνχο ππνδείγκαηνο 

ησλ Miller and Blair. 

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα πην πάλσ, νη παξαγσγηθέο επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 6 

είλαη επίζεο νξηαθέο. ε φξνπο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ζε ζρέζε κε ην έηνο βάζεο, νη παξαγσγηθέο 

επηπηψζεηο αθνξνχλ αχμεζε ηνπ αθαζαξίζηνπ πξντφληνο θαηά 0,035%, ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηά 

0,038% θαη ηεο απαζρφιεζεο θαηά 0,042%. 

πλνιηθά, νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ πνπ παξάγνληαη απφ ην Τπφδεηγκα Βηζξνψλ-

Βθξνψλ δείρλνπλ κηα αχμεζε (ζε ζρέζε κε ην έηνο βάζεο) ηνπ αθαζαξίζηνπ πξντφληνο θαηά 0,089%, 

ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηά 0,088% θαη ηεο απαζρφιεζεο θαηά 0,105%. 
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3.3 Δθηίκεζε Γεηθηώλ Κνηλσληθννηθνλνκηθώλ Δπηπηώζεσλ  

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, θαη φπσο επηζεκαίλεηαη ζηηο Οδεγίεο ηνπ εγγξάθνπ ηνπ European 

Evaluation Helpdesk for Rural Development γηα ηελ Βηήζηα Έθζεζε Βθαξκνγήο ηνπ 2019, γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ ηξηψλ δεηθηψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ, νη εθηηκήζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο 

εηζξνψλ-εθξνψλ ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ κε επηπιένλ ζηνηρεία. Σα ζηνηρεία απηά είλαη αλά δείθηε 

ηα εμήο: 

I.14: Μεηαβνιέο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο απαζρφιεζεο αηφκσλ ειηθίαο 15-64 εηψλ, απφ ηελ έλαξμε 

ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο αθνξνχλ κφλν ηηο επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ ηεο 

Πξνηεξαηφηεηαο 6 ηνπ ΠΏΏ. Ώπηέο νη εθηηκήζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κε ηελ εθαξκνγή 

κηαο πνηνηηθήο κεζφδνπ. 

I.15 θαη I.16: Μεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, απφ ηελ αξρή ηεο 

πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο αθνξνχλ κφλν ηηο επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ ηεο 

Πξνηεξαηφηεηαο 6 ηνπ ΠΏΏ. Ώπηέο νη εθηηκήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα δεκηνπξγεζνχλ κε ηελ 

εθαξκνγή κηαο πνηνηηθήο κεζφδνπ. 

Ε.15: Μεηαβνιέο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν 

θηψρεηαο, απφ ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο αθνξνχλ κφλν ηηο 

επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 6 ηνπ ΠΏΏ. Ώπηέο νη εθηηκήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα 

δεκηνπξγεζνχλ κε ηελ εθαξκνγή κηαο πνηνηηθήο κεζφδνπ. 

I.16: Αείθηεο κεηαηξνπήο PPS νη νπνίνη είλαη δηαζέζηκνη απφ ηελ Eurostat. 

 

Ο χκβνπινο πξνρψξεζε ζηελ άληιεζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Σν 2014, ε ηηκή ηνπ δείθηε Ε.14 "Πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηελ χπαηζξν": ζηε Κχπξν αλήιζε ζε 

0,592 (355.000 απαζρνινχκελνη 15-64 εηψλ/599.395 θάηνηθνη 15-64 εηψλ). Σν 2018, ζχκθσλα 

κε ηε Eurostat, ε ηηκή ηνπ δείθηε αλήιζε ζε 0,665 (390.000 απαζρνινχκελνη 15-64 εηψλ/586.727 

θάηνηθνη 15-64 εηψλ). Δ εμαηξεηηθά ρακειή δαπάλε ησλ Μέηξσλ ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 6  ηνπ ΠΏΏ 

δελ επηηξέπεη ηελ απφδνζε ηεο κεηαβνιήο ηεο απαζρφιεζεο  ζηα κέηξα απηά. πλεπψο, κε βάζε 

ηελ εθηίκεζε γηα ηε κεηαβνιή ηεο απαζρφιεζεο, ε ηηκή ηνπ εθηηκψκελνπ δείθηε πνπ αθνξά ην 

ΠΏΏ γηα ην έηνο 2018, αλέξρεηαη ζε 0,606 (355.380 απαζρνινχκελνη 15-64 εηψλ/599.395 

θάηνηθνη 15-64 εηψλ). 

 Σν έηνο 2014 ε ηηκή ηνπ δείθηε Ε.15 "ΐαζκφο αγξνηηθήο θηψρεηαο": αλήιζε ζε 0,273 (234.000 

θάηνηθνη ζε θίλδπλν θηψρεηαο/858.000 ζπλνιηθφ πιεζπζκφ). Σν 2017 (πιένλ πξφζθαηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία) ε ηηκή ηνπ δείθηε αλήιζε ζε 0,252 (215.000 θάηνηθνη ζε θίλδπλν 

θηψρεηαο/854.802 ζπλνιηθφ πιεζπζκφ). ηε πεξίπησζε ηνπ δείθηε Ε.15, ε εμαηξεηηθά νξηαθή 

εθηίκεζε γηα αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ εμαηηίαο ησλ Μέηξσλ ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 6 (0,088%), δελ 

επηηξέπεη ηελ απφδνζε κέξνπο ηεο κεηαβνιήο ηνπ δείθηε ζηα κέηξα απηά. Καη απηφ επεηδή κηα 

ηφζν κηθξή κεηαβνιή ζηα εηζνδήκαηα δελ αηηηνινγεί λα πξνζδψζνπκε ζε απηή ηελ ηδηφηεηα 

«απνκάθξπλζεο» κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ην θίλδπλν ηεο θηψρεηαο. Παξάιιεια, ε εμαηξεηηθά 

ρακειή δαπάλε ησλ Μέηξσλ ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 6  ηνπ ΠΏΏ δελ επηηξέπεη ηελ απφδνζε ηεο 

κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ ζηα κέηξα απηά. πλεπψο, ζπλάγεηαη φηη ε εθηίκεζε ηνπ δείθηε Ε.15 

δελ είλαη πξνο ην παξφλ εθηθηή, ελψ ε πξφβιεςε φηη ζα ππάξμεη δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ηνπ δείθηε 

ζηελ Βθ ησλ Τζηέξσλ Ώμηνιφγεζε ηνπ ΠΏΏ (φηαλ δειαδή ε δαπάλε γηα ηα κέηξα απηά ζα είλαη 

ζεκαληηθά πςειφηεξε), ζεσξείηαη εμαηξεηηθά αζθαιήο. 



Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 2ε Βλδηάκεζε Ώμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 2014-2020 

1
ν
 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ (Γ – Σειηθή Έθζεζε Δλδηάκεζεο Αμηνιφγεζεο) 

 

ΛΚΝ ΏΝΏΛΤΕ ΒΠΒ – Ώ.Μ. ΦΕΛΏΓΡΟΣΕΚΔ ΤΜΐΟΤΛΒΤΣΕΚΔ ΛΣΑ  234 

 

 Σν 2014, ε ηηκή ηνπ δείθηε Ε.16 "Καηά θεθαιή ΏΒΠ ζηελ χπαηζξν" ζηε Κχπξν αλήιζε ζε 

20.028,62 Βπξψ ζε φξνπο PPS, ελψ ην 2017 (πιένλ πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία) ε ηηκή ηνπ 

δείθηε αλήιζε ζε 20.719,56 Βπξψ. Με βάζε ηελ εθηίκεζε γηα ηε κεηαβνιή ηεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο εμαηηίαο ησλ κέηξσλ ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 6 (+13,85 εθαη. Βπξψ) θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

φξνπο PPS (+15,47 Βθαη. Βπξψ), ε ηηκή ηνπ εθηηκψκελνπ δείθηε πνπ αθνξά ην ΠΏΏ, αλέξρεηαη 

ζε 20.044,09 Δπξψ. 

Δ νθεηιφκελε ζην Πξφγξακκα κεηαβνιή ησλ ηξηψλ δεηθηψλ επηπηψζεσλ γηα  ηελ πεξίνδν αλαθνξάο 

ηεο παξνχζαο Έθζεζεο (31/12/2018) παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε αιιά ην απνηέιεζκα απηφ 

είλαη αλακελφκελν ιφγσ  ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ πινπνίεζεο πνπ παξνπζηάδεη ην  Μέηξν 19 αιιά θαη 

ζπλνιηθφηεξα ηα επελδπηηθά Μέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Βπηπξφζζεηε δπζθνιία απνηειεί ε 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο Κχπξνπ λα θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ «Βλδηάκεζσλ Ώγξνηηθψλ Πεξηνρψλ»   

Βηδηθά γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ηνκέα Βπηθέληξσζεο 6β θξίλεηαη αλαγθαία ε δηελέξγεηα 

εξεπλψλ πεδίνπ είηε ζε επίπεδν Σνπηθψλ Πξνγξακκάησλ είηε ζπλνιηθά ζε επίπεδν εθαξκνγήο ηεο 

πξνζέγγηζεο Leader ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ρσξηθήο ζηφρεπζεο (νξεηλέο πεξηνρέο) θαη ηεο απνπζίαο 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ επίζεκεο ζηαηηζηηθέο πεγέο   

 

3.29. 30
Ο
 ΚΟΗΝΟ ΔΡΩΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ) 

ε πνην βαζκφ έρεη ζπκβάιεη ην ΠΑΑ ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο; 

Δ απνηίκεζε ηεο  ζπκβνιήο  ηνπ ΠΏΏ ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

θαηαζηεί εθηθηή κε βάζε ηελ πξφνδν ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ηα  Μέηξα κε άκεζε 

ζηφρεπζε ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο φπσο ην Μέηξν 16 δελ ππάξρνπλ εληάμεηο ελψ πνιχ 

πεξηνξηζκέλνο είλαη θαη ν αξηζκφο «θαηλνηφκσλ» επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηα πιαίζηα ησλ Μέηξσλ 4.1 

θαη 4.2 .  

Δ  Κχπξνο κε βάζε ην Innovation Scoreboard  ραξαθηεξίδεηαη σο ―moderator‖ country θαη νη αηηίεο δελ 

είλαη κφλν ην πνιχ ρακειφ πνζνζηφ δαπαλψλ γηα Β-Σ-Κ πνπ είλαη ην ηξίην ρακειφηεξν πνζνζηφ ζηελ 

ΒΒ -28 αιιά θπξίσο ε απνπζία δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ηεο αθαδεκατθήο θαη εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο κε 

ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηηο επηρεηξήζεηο.  

Γηα ηελ ππέξβαζε ησλ δπζθνιηψλ απηψλ απφ ην 2014 ε Κππξηαθή Αεκνθξαηία απνθάζηζε λα 

πξνρσξήζεη ζε ξηδηθέο αιιαγέο ζην θαλνληζηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην πνπ νινθιεξψζεθαλ ην 2018 κε 

ηελ έγθξηζε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Αηαθπβέξλεζεο 

θαη Καηλνηνκίαο πνπ ζεσξείηαη σο έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ππιψλεο επηηπρίαο θαη πινπνίεζεο 

ησλ ηξαηεγηθψλ ηφρσλ ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο. 

ε επίπεδν Πξνγξάκκαηνο, ην  2018 απνηειεί ην πξψην έηνο ελεξγνπνίεζεο ησλ δξάζεσλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο κέζσ ηεο δηελέξγεηαο ηξηψλ ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ γηα  ηελ 

παξνπζίαζε ησλ πξνθεξχμεσλ  ηνπ Μέηξνπ 16 αιιά θαη ηε ζχζηαζε ηνπ Αηθηχνπ Βπξσπατθήο 

χκπξαμεο Καηλνηνκίαο Κχπξνπ γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ βησζηκφηεηα ηεο Γεσξγίαο σο 

απηνηεινχο νληφηεηαο  ζην πιαίζην  ιεηηνπξγίαο ηνπ Βζληθνχ Ώγξνηηθνχ Αηθηχνπ. 

Με δεδνκέλν ην πνιχ πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο αιιαγέο ε ζεζκηθή αιιαγή ζε εζληθφ 

επίπεδν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Κχπξν αιιά θαη ηελ νπζηαζηηθή ελεξγνπνίεζε ησλ 

ζρεηηθψλ δξάζεσλ ζην Πξφγξακκα είλαη αδχλαην λα απνηηκεζεί ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ε 

ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. 
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3.30. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΩΝ ΓΔΗΚΣΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ  

 

Ολνκαζία Γείθηε 

Δπηπηψζεσλ  
Μνλάδα Μέηξεζεο 

Δπηθαηξνπνηεκέλε ηηκή 

ηνπ δείθηε  

πλεηζθνξά ηνπ ΠΑΑ 

2014 - 2020 
Παξαηεξήζεηο 

1. Ώγξνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ 

εηζφδεκα / ΐηνηηθφ επίπεδν 

γεσξγψλ 

ΒΤΡΧ/ΒΜΒ 18.143,0 Αελ ππνινγίζηεθε Ο πνιχ πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο νινθιεξσκέλσλ έξγσλ  ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ δηθαηνχρσλ ηνπ 

Μέηξνπ 4 πξηλ θαη κεηά  ηελ πινπνίεζε  ησλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ δελ επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ζηελ ηηκή ηνπ δείθηε επηπηψζεσλ  

2. Γεσξγηθφ εηζφδεκα 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο / 

ζχλνιν 

ΒΤΡΧ/ΒΜΒ 16.487,2 Αελ ππνινγίζηεθε Ο πνιχ πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο νινθιεξσκέλσλ έξγσλ  ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ δηθαηνχρσλ ηνπ 

Μέηξνπ 4 πξηλ θαη κεηά  ηελ πινπνίεζε  ησλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ δελ επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ζηελ ηηκή ηνπ δείθηε επηπηψζεσλ 

3. πλνιηθή παξαγσγηθφηεηα 

ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 

ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο / 

ζχλνιν (δείθηεο) 

Αείθηεο 2005 = 100 113,9 Αελ ππνινγίζηεθε Ο πνιχ πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο νινθιεξσκέλσλ έξγσλ  ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ δηθαηνχρσλ ηνπ 

Μέηξνπ 4 πξηλ θαη κεηά  ηελ πινπνίεζε  ησλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ δελ επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ζηελ ηηκή ηνπ δείθηε επηπηψζεσλ 

7. εθπνκπέο αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ απφ ηε γεσξγία / 

ζπλνιηθέο γεσξγηθέο εθπνκπέο 

(εθπνκπέο/απνξξνθήζεηο CH4 

θαη N2O θαη 

εθπνκπέο/απνξξνθήζεηο απφ 

γεσξγηθά εδάθε) 

1000 ηφλνη ηζνδχλακνπ CO2 206,3 Αελ ππνινγίζηεθε Αελ ππάξρνπλ έξγα κε πινπνίεζε πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ  

7. εθπνκπέο αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ απφ ηε γεσξγία / 

πνζνζηφ ζπλνιηθψλ 

% ζπλνιηθψλ θαζαξψλ 

εθπνκπψλ 

2,3 Αελ ππνινγίζηεθε Αελ ππάξρνπλ έξγα κε πινπνίεζε πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 
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Ολνκαζία Γείθηε 

Δπηπηψζεσλ  
Μνλάδα Μέηξεζεο 

Δπηθαηξνπνηεκέλε ηηκή 

ηνπ δείθηε  

πλεηζθνξά ηνπ ΠΑΑ 

2014 - 2020 
Παξαηεξήζεηο 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ 

7. εθπνκπέο αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ απφ ηε γεσξγία / 

ammonia emissions from 

agriculture 

1000 t of NH3 5,3 Αελ ππνινγίζηεθε Αελ ππάξρνπλ έξγα κε πινπνίεζε πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

8. Αείθηεο γηα ηα πηελά αγξψλ 

(FBI) / ζχλνιν (δείθηεο) 

Αείθηεο 2000 = 100 104 20 

 

Δ ζπλεηζθνξά ηνπ ΠΏΏ πξνθχπηεη σο 19.5% απφ ην Average 

Treatment Effect (ΏΣΒ) ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζπληειεζηψλ 

γηα ηα είδε πηελψλ Columba palumbus θαη ην Hirundo rustica.  

Σα είδε Carduelis carduelis, Falco tinnunculus, θαη Parus major, 

είραλ κε-ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Σα είδε Falco 

tinnunculus θαη Hirundo rustica είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αχμεζε κεηαμχ 2013 θαη 2017 ππφ ηελ επίδξαζε κέηξσλ ηνπ 

ΠΏΏ. 

9. Καιιηέξγεηα ΤΦΏ / ζχλνιν % ζπλνιηθήο ΥΓΒ 100 Αελ ππνινγίζηεθε Δ νξηνζέηεζε ησλ ΤΦΏ πξνέθπςε απφ κειέηε δχν ζελαξίσλ γηα 

δπλεηηθέο πεξηνρέο ΤΦΏ κε κία ζπληεξεηηθή θαη κία πην ειαζηηθή  

πξνζέγγηζε. ηελ ειαζηηθή πξνζέγγηζε, γηα λα κειεηεζεί έλα 

ηεηξάγσλν 1ρ1Κm ηνπ θακβά ηεο Κχπξνπ σο δπλεηηθή πεξηνρή 

ΤΦΏ, αξθνχζε έλα ειάρηζην πνζνζηφ γεσξγηθήο γεο 10%. Έηζη, 

πξνέθπςαλ 3,189 ηεηξάγσλα ή αιιηψο 318,900 εθηάξηα έθηαζε 

ε νπνία είλαη ζρεδφλ ηξηπιάζηα ηεο ΥΓΒ ηεο Κχπξνπ θαη θπζηθά 

πεξηιακβάλεη ζρεδφλ φιε ηε ΥΓΒ ηεο Κχπξνπ. 

10. Άληιεζε λεξνχ ζηνλ ηνκέα 

ηεο γεσξγίαο / ζχλνιν 

1000 m3 166,2 3,8 Δ ζπλεηζθνξά ηνπ ΠΏΏ ππνινγίζηεθε σο 1,5% ηνπ ζπλφινπ 

πξνεξρφκελε απφ ην 10.1.2.Ώ θαη σο 0.8% ηνπ ζπλφινπ 

πξνεξρφκελε απφ ην 4.3.2 θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πξάμε «Έξγν 

Αηάζεζεο Ώλαθπθισκέλνπ Νεξνχ απφ ηνλ ηαζκφ Λπκάησλ ηεο 

Ώλζνχπνιεο 

11. Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ / 

Απλεηηθφ πιεφλαζκα αδψηνπ 

ζε γεσξγηθή γε 

kg N/ha/έηνο 75,02 Αελ  ππνινγίζζεθε  Γηα ην δπλεηηθφ πιεφλαζκα αδψηνπ ε ελδηάκεζε αμηνιφγεζε 

ππνιφγηζε ηηκέο γηα ηα έηε 2015, 2016 θαη 2017. Οη ηηκέο απηέο 

πξνήιζαλ ηφζν απφ έξεπλα πεδίνπ κε εξσηεκαηνιφγηα φζν θαη 

απφ ζπλαζξνηζηηθέο αλαιχζεηο ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ησλ 

ζξεπηηθψλ. Γηα ην άδσην ππνινγίδεη πιεφλαζκα 63.82 Kg/ha γηα 

ην 2015 θαη 97.67 Kg/ha θαη 75.02 Kg/ha γηα ηα έηε 206 θαη 2017 
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Ολνκαζία Γείθηε 

Δπηπηψζεσλ  
Μνλάδα Μέηξεζεο 

Δπηθαηξνπνηεκέλε ηηκή 

ηνπ δείθηε  

πλεηζθνξά ηνπ ΠΑΑ 

2014 - 2020 
Παξαηεξήζεηο 

αληίζηνηρα. Οη ηηκέο ηνπ κειεηεηή δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο 

ηεο Eurostat ζεκαληηθά κε ηηκέο ρακειφηεξεο θαηά 70% γηα ην 

άδσην. Ώμίδεη ζπλεπψο απηφ ην ζέκα λα δηεξεπλεζεί 

πεξηζζφηεξν 

11. Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ / 

Απλεηηθφ πιεφλαζκα 

θσζθφξνπ ζε γεσξγηθή γε 

kg Ρ/ha/έηνο 7.96 Αελ  ππνινγίζζεθε Γηα ην δπλεηηθφ πιεφλαζκα θσζθφξνπ ε ελδηάκεζε αμηνιφγεζε 

ππνιφγηζε ηηκέο γηα ηα έηε 2015, 2016 θαη 2017. Οη ηηκέο απηέο 

πξνήιζαλ ηφζν απφ έξεπλα πεδίνπ κε εξσηεκαηνιφγηα φζν θαη 

απφ ζπλαζξνηζηηθέο αλαιχζεηο ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ησλ 

ζξεπηηθψλ. Γηα ην θσζθφξν ν κειεηεηήο ππνινγίδεη 

πιενλάζκαηα 6.11, 10.78 θαη 7.96 Kg/ha γηα ηα έηε 2015, 2016 

θαη 2017 αληίζηνηρα. Οη ηηκέο ηνπ κειεηεηή δηαθέξνπλ απφ ηηο 

εθηηκήζεηο ηεο Eurostat ζεκαληηθά κε ηηκέο ρακειφηεξεο θαηά 

80% γηα ην θψζθνξν. Ώμίδεη ζπλεπψο απηφ ην ζέκα λα 

δηεξεπλεζεί πεξηζζφηεξν. 

11. Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ / 

Νηηξνξχπαλζε ζε γιπθά χδαηα 

- Βπηθαλεηαθά χδαηα: Τςειή 

πνηφηεηα 

% ηφπσλ παξαθνινχζεζεο 88.24 Αελ  ππνινγίζζεθε Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ φιεο νη 

παξαηεξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

Waterbase_Quality ηνπ δηθηχνπ Eionet γηα ηα επηθαλεηαθά λεξά 

(πνηακνχο) ζηελ Κχπξν ην 2016 

11. Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ / 

Νηηξνξχπαλζε ζε γιπθά χδαηα 

- Βπηθαλεηαθά χδαηα: Μέηξηα 

πνηφηεηα 

% ηφπσλ παξαθνινχζεζεο 11.76 Αελ  ππνινγίζζεθε Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ φιεο νη 

παξαηεξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

Waterbase_Quality ηνπ δηθηχνπ Eionet γηα ηα επηθαλεηαθά λεξά 

(πνηακνχο) ζηελ Κχπξν ην 2016 

11. Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ / 

Νηηξνξχπαλζε ζε γιπθά χδαηα 

- Βπηθαλεηαθά χδαηα: 

Ώλεπαξθήο πνηφηεηα 

% ηφπσλ παξαθνινχζεζεο 0.00 Αελ  ππνινγίζζεθε Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ φιεο νη 

παξαηεξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

Waterbase_Quality ηνπ δηθηχνπ Eionet γηα ηα επηθαλεηαθά λεξά 

(πνηακνχο) ζηελ Κχπξν ην 2016 

11. Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ / 

Νηηξνξχπαλζε ζε γιπθά χδαηα 

- Τπφγεηα χδαηα: Τςειή 

πνηφηεηα 

% ηφπσλ παξαθνινχζεζεο 70.63 +2,43 Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε ηεο ληηξνξχπαλζεο γηα ηα ππφγεηα 

χδαηα έγηλε κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ 2018 ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγηθήο 

Βπηζθφπεζεο κε 192 ζηαζκνί  κέηξεζεο πνηφηεηαο ππνγείσλ 

πδάησλ. Δ αλάιπζε counterfactual έδεημε φηη νη επηθάλεηο 

ρεηξηζκνχ δελ είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηηο 

επηθάλεηεο κάξηπξα θαη φιε ε κεηαβνιή ζηα ππφγεηα χδαηα 

νθείιεηαη ζηε δξάζε ησλ κέηξσλ ηνπ ΠΏΏ. Σν πνζνζηφ 
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Ολνκαζία Γείθηε 

Δπηπηψζεσλ  
Μνλάδα Μέηξεζεο 

Δπηθαηξνπνηεκέλε ηηκή 

ηνπ δείθηε  

πλεηζθνξά ηνπ ΠΑΑ 

2014 - 2020 
Παξαηεξήζεηο 

ζηαζκψλ κε πςειή πνηφηεηα απμήζεθε θαηά 2,43% κε βάζε ην 

ΑΠ ηνπ 2012. 

11. Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ / 

Νηηξνξχπαλζε ζε γιπθά χδαηα 

- Τπφγεηα χδαηα: Μέηξηα 

πνηφηεηα 

% ηφπσλ παξαθνινχζεζεο 11.19 +0,99 Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε ηεο ληηξνξχπαλζεο γηα ηα ππφγεηα 

χδαηα έγηλε κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ 2018 ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγηθήο 

Βπηζθφπεζεο κε 192 ζηαζκνί  κέηξεζεο πνηφηεηαο ππνγείσλ 

πδάησλ. Δ αλάιπζε counterfactual έδεημε φηη νη επηθάλεηο 

ρεηξηζκνχ δελ είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηηο 

επηθάλεηεο κάξηπξα θαη φιε ε κεηαβνιή ζηα ππφγεηα χδαηα 

νθείιεηαη ζηε δξάζε ησλ κέηξσλ ηνπ ΠΏΏ. Σν πνζνζηφ 

ζηαζκψλ κε κέηξηα πνηφηεηα απμήζεθε θαηά 0,99% κε βάζε ην 

ΑΠ ηνπ 2012. 

11. Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ / 

Νηηξνξχπαλζε ζε γιπθά χδαηα 

- Τπφγεηα χδαηα: Ώλεπαξθήο 

πνηφηεηα 

% ηφπσλ παξαθνινχζεζεο 18.18 -3,42 Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε ηεο ληηξνξχπαλζεο γηα ηα ππφγεηα 

χδαηα έγηλε κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ 2018 ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγηθήο 

Βπηζθφπεζεο κε 192 ζηαζκνί  κέηξεζεο πνηφηεηαο ππνγείσλ 

πδάησλ. Δ αλάιπζε counterfactual έδεημε φηη νη επηθάλεηο 

ρεηξηζκνχ δελ είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηηο 

επηθάλεηεο κάξηπξα θαη φιε ε κεηαβνιή ζηα ππφγεηα χδαηα 

νθείιεηαη ζηε δξάζε ησλ κέηξσλ ηνπ ΠΏΏ. Σν πνζνζηφ 

ζηαζκψλ κε αλεπαξθή πνηφηεηα κεηψζεθε θαηά 3,42% κε βάζε 

ην ΑΠ ηνπ 2012. 

12. Οξγαληθέο χιεο ηνπ 

εδάθνπο ζε αξφζηκε γε / 

πλνιηθέο εθηηκήζεηο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε νξγαληθφ 

άλζξαθα 

κεγαηφλνη 23,2 Αελ ππνινγίζηεθε Δ ηηκή ηνπ δείθηε είλαη απφ ηελ έξεπλα LUCAS Soil 2009-2012. 

Έθηνηε δελ έρεη γίλεη εδαθνινγηθή κειέηε ζηελ Κχπξν. Ώπφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηηο ζπδεηήζεηο κε αξκφδηνπο, δελ 

θαίλεηαη λα ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα νξγαληθήο νπζίαο θαη 

ππνβάζκηζεο ησλ εδαθψλ, ελψ φια ζρεδφλ ηα πεξηβαιινληηθά 

κέηξα ηνπ ΠΏΏ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ κηθξφηεξν 

πνζνζηφ νξγαληθήο νπζίαο (κηθξφηεξν απφ 1,5%).  

12. Οξγαληθέο χιεο ηνπ 

εδάθνπο ζε αξφζηκε γε / Μέζε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε νξγαληθφ 

άλζξαθα 

g kg-1 Αελ ππάξρεη εθηίκεζε Αελ ππνινγίζηεθε πσο παξαπάλσ. Γηα ην κέζν φξν ηεο νξγαληθήο νπζίαο, ε 

εθηίκεζε ήηαλ δχζθνιε ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ δεηγκάησλ. 

ηελ Κχπξν ειήθζεζαλ ηηκέο απφ 90 ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο. 

Με βάζε ην CORINE 2018, απφ ηα 90 ζεκεία, ηα 60 ζεκεία ήηαλ 

ζε ΥΓΒ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, ηα 23 ζε δάζε θαη δαζηθέο 

εθηάζεηο ελψ 7 ζεκεία θάιπςαλ άιιεο ρξήζεηο γεο θπξίσο 
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Ολνκαζία Γείθηε 

Δπηπηψζεσλ  
Μνλάδα Μέηξεζεο 

Δπηθαηξνπνηεκέλε ηηκή 

ηνπ δείθηε  

πλεηζθνξά ηνπ ΠΑΑ 

2014 - 2020 
Παξαηεξήζεηο 

αείθπιισλ πιαηχθπιισλ (ζθιεξφθπηεο βιάζηεζεο). 

13. Αηάβξσζε εδάθνπο απφ ην 

λεξφ / πνζνζηφ εδαθηθήο 

απψιεηαο ιφγσ ηεο δηάβξσζεο 

απφ ην λεξφ 

ηφλνη/ha/έηνο 2,94 Αελ ππνινγίζηεθε Δ ηηκή ηνπ δείθηε είλαη απφ εθηίκεζε ηεο εμίζσζεο RUSLE κε 

δεδνκέλα ηεο έξεπλα LUCAS Soil 2009-2012. Δ δηάβξσζε είλαη 

απφ ηηο κηθξφηεξεο ζηελ Βπξψπε.  

13. Αηάβξσζε εδάθνπο απφ ην 

λεξφ / γεσξγηθή έθηαζε πνπ 

πιήηηεηαη 

1000 ha 25.1 Αελ ππνινγίζηεθε To 2012, κε βάζε γεσγξαθηθή αλάιπζε, ζηελ Κχπξν ππήξραλ 

33,500 ha γεσξγηθήο γεο (θαηά ην CORINE 2012) ζε κέηξην-

πςειφ θίλδπλν δηάβξσζεο. Ώπφ ηελ αλάιπζε  κε βάζε  ηα 

ζηνηρεία ηνπ CORINE 2018 ν αξηζκφο ησλ εθηαξίσλ πεξηνξίδεηαη 

ζε 25.135 ha πνπ εληάζζνληαη ζηελ  θαηεγνξία κέηξηνπ – 

πςεινχ θηλδχλνπ. Με δεδνκέλν φηη ρξεζηκνπνηήζεθε ε  ίδηα 

εθηίκεζε ηεο δηάβξσζεο (LUCAS Soil 2009-2012), ε κεηαβνιή 

νθείιεηαη ζε αιιαγή θάιπςεο γεο ε νπνία είλαη ζρεδφλ 25% 

κέζα ζε 6   ρξφληα θαη αμίδεη πξαγκαηηθά λα δηεξεπλεζεί αθφκε 

πεξηζζφηεξν. Πξνθαλψο, νξηαθή γεσξγηθή γε κε πςειφ θίλδπλν 

δηάβξσζεο εγθαηαιείθζεθε γηα άιιεο ρξήζεηο. 

13. Αηάβξσζε εδάθνπο απφ ην 

λεξφ / γεσξγηθή έθηαζε πνπ 

πιήηηεηαη 

% γεσξγηθήο έθηαζεο 4,97% Αελ ππνινγίζηεθε Δ % ΥΓΒ ππφ δηάβξσζε εθηηκήζεθε κε γεσγξαθηθέο κεζφδνπο 

φπσο παξαπάλσ βάζε ηνπ ράξηε δηάβξσζεο ηεο ESDAC θαη 

ηνπ CORINE 2018.  

14. Πνζνζηφ απαζρφιεζεο / * 

αγξνηηθή (αξαηνθαηνηθεκέλε) 

(15-64 εηψλ) 

% 66,5 +0,6% Ώπφ ηελ αλάιπζε ηνπ ππνδείγκαηνο εηζξνψλ εθξνψλ νη 

επελδπηηθέο θαη παξαγσγηθέο επηπηψζεηο είραλ πνιχ κηθξή 

ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο Δ εμαηξεηηθά ρακειή 

δαπάλε ησλ Μέηξσλ ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 6  ηνπ ΠΏΏ δελ 

επηηξέπεη ηελ απφδνζε ηεο κεηαβνιήο ηεο απαζρφιεζεο  ζηα 

κέηξα απηά. πλεπψο, κε βάζε ηελ εθηίκεζε γηα ηε κεηαβνιή ηεο 

απαζρφιεζεο, ε ηηκή ηνπ εθηηκψκελνπ δείθηε πνπ αθνξά ην 

ΠΏΏ γηα ην έηνο 2018, αλέξρεηαη ζε 0,606 (355.380 

απαζρνινχκελνη 15-64 εηψλ/599.395 θάηνηθνη 15-64 εηψλ). 

έλαληη   355.000 απαζρνινχκελνη 15-64 εηψλ/599.395 θάηνηθνη 

15-64 εηψλ  ην 2014 

14. Πνζνζηφ απαζρφιεζεο / * 

rural (thinly populated) (20-64 

years) 

% 70,8 Αελ ππνινγίζζεθε   
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Ολνκαζία Γείθηε 

Δπηπηψζεσλ  
Μνλάδα Μέηξεζεο 

Δπηθαηξνπνηεκέλε ηηκή 

ηνπ δείθηε  

πλεηζθνξά ηνπ ΠΑΑ 

2014 - 2020 
Παξαηεξήζεηο 

15. Πνζνζηφ θηψρεηαο / 

ζχλνιν 

% ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 27,7 0  

15. Πνζνζηφ θηψρεηαο / * 

αγξνηηθή (αξαηνθαηνηθεκέλε) 

% ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 27,7 0  

16. Καηά θεθαιήλ ΏΒγρΠ / * 

αγξνηηθή 

Αείθηεο ΜΏΑ (ΒΒ ησλ 27 = 

100) 

84*   +0,077% Δ  Κχπξνο ζην ζχλνιν ηεο εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ελδηάκεζσλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα 

αθνξά  ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Ώπφ ην Τπφδεηγκα εηζξνψλ 

εθξνψλ  πνπ θαηαζθεπάζζεθε γηα ηηο αλάγθεο εθηίκεζεο  ηεο 

ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην δείθηε επηπηψζεσλ πξνέθπςε 

φηη ην 2014, ε ηηκή ηνπ δείθηε Ε.16 "Καηά θεθαιή ΏΒΠ ζηελ 

χπαηζξν" ζηε Κχπξν αλήιζε ζε 20.028,62 Βπξψ ζε φξνπο PPS, 

ελψ ην 2017 (πιένλ πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία) ε ηηκή ηνπ 

δείθηε αλήιζε ζε 20.719,56 Βπξψ. Με βάζε ηελ εθηίκεζε γηα ηε 

κεηαβνιή ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο εμαηηίαο ησλ κέηξσλ ηεο 

Πξνηεξαηφηεηαο 6 (+13,85 εθαη. Βπξψ) θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο 

ζε φξνπο PPS (+15,47 Βθαη. Βπξψ), ε ηηκή ηνπ εθηηκψκελνπ 

δείθηε πνπ αθνξά ην ΠΏΏ, αλέξρεηαη ζε 20.044,09 Βπξψ.   
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44..  ΑΑΞΞΗΗΟΟΛΛΟΟΓΓΖΖΖΖ  ΣΣΖΖ  ΔΔΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΖΖ  ΣΣΟΟΤΤ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΟΟ  

ΑΑΓΓΡΡΟΟΣΣΗΗΚΚΖΖ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΣΣΤΤΞΞΖΖ  22001144  ––  22002200    

4.1. ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΝ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΣΟΥΟΤ 

Δ αλάιπζε ζε ζρέζε κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πινπνίεζε ζα γίλεη βάζεη ησλ Πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 2014 – 2020, θαζψο θαη ησλ  Πεξηνρψλ  Βζηίαζεο  

Οη πέληε (5) Πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΠΏΏ 2014 – 2020 είλαη: 

 Π2 - Βλίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

φισλ ησλ εηδψλ γεσξγίαο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο θαη πξνψζεζε ησλ θαηλνηφκσλ γεσξγηθψλ 

ηερλνινγηψλ θαη ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ 

  Π3 - Πξνψζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ηεο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε γεσξγία 

 Π4 - Ώπνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία 

 Π5 - Πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη ζηήξημε ηεο ζηξνθήο πξνο κηα νηθνλνκία 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη αλζεθηηθήο ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζηνπο 

ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο δαζνθνκίαο 

 Π6 - Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο  

 

Δ ζπλνιηθή Αεκφζηα Ααπάλε ηνπ ΠΏΏ 2014- 20 είλαη 251,3 εθ€, κε ηα 243,3 εθ€ λα απνηεινχλ ηελ 

θαζαξή δεκφζηα δαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη επηπιένλ 8 εθ.€ ηε πξφζζεηε εζληθή ζπκκεηνρή. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα θαηαλέκεηαη ζηε Πξνηεξαηφηεηα Π4, ήηνη 44,6%, ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

θαηαλέκεηαη ζηηο Πξνηεξαηφηεηεο Π2 πνπ αθνξά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Γεσξγηθψλ 

Βθκεηαιιεχζεσλ θαη Π6 πνπ αθνξά ηε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηηο Πξνηεξαηφηεηεο.  

Προτεραιότητεσ 
υνολική Δημόςια 

Δαπάνη ΠΑΑ 2014-20 
Πρόςθετη            

Εθνική υμμετοχή 
Δημόςια Δαπάνη 

ΠΑΑ 2014-20 
Ρ2  43,950,000 8,000,000 35,950,000 
Ρ3 14,850,000 0 14,850,000 
Ρ4 112,100,992 0 112,100,992 
Ρ4 25,299,008 0 25,299,008 
Ρ6 42,500,000 0 42,500,000 
ΣΒ 2,610,145 0 2,610,145 
Πρόωρη υνταξιοδότηςη 10,000,000 0 10,000,000 
ΤΝΟΛΟ 251,310,145 8,000,000 243,310,145 
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ηελ Πξνηεξαηφηεηα Π2 – «Βλίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο φισλ ησλ εηδψλ γεσξγίαο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο θαη πξνψζεζε ησλ θαηλνηφκσλ 

γεσξγηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ» ζπκβάινπλ δχν (2) Πεξηνρέο 

Βζηίαζεο (ΠΒ):  

 ΠΔ2A) Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο φισλ ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θαη δηεπθφιπλζε ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πξνθεηκέλνπ θπξίσο λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή θαη ε 

επηθέληξσζε ζηελ αγνξά, θαζψο επίζεο θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο γεσξγίαο 

Σα Μέηξα / Τπνκέηξα/ Καζεζηψηα (Αξάζεηο) πνπ ζπκβάινπλ ζηε ΠΒ2Ώ είλαη: 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ 
ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή 
δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο 
θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ 
ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ 
απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 

M04 – Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ  

 4.1 – Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ 
γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

Αξάζε 1 - Καηεγνξία Ώ 
Αξάζε 2 - Καηεγνξία ΐ 

 4.3 – Βπελδχζεηο ζε ππνδνκέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ή ηελ 
πξνζαξκνγή ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο 

Αξάζε 4.3.1 - Υσξνηαμηθή θαη θηελνηξνθηθή αλάπηπμε 
 
M16 – πλεξγαζία 

 16.1 «ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ηεο ΒΚ γηα ηελ 
παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο γεσξγίαο» 

 16.2 «ζηήξημε γηα πηινηηθά έξγα θαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, πξαθηηθψλ, δηαδηθαζηψλ 
θαη ηερλνινγηψλ» 

 16.4 ΐξαρείεο αιπζίδεο θαη ηνπηθέο αγνξέο» 
 

 ΠΔ2Β) Γηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ εμεηδηθεπκέλσλ γεσξγψλ ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα θαη 

εηδηθφηεξα αλαλέσζε ησλ γελεψλ 

Σα Μέηξα / Τπνκέηξα/ Καζεζηψηα (Αξάζεηο) πνπ ζπκβάινπλ ζηε ΠΒ2ΐ είλαη: 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ 
ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή 
δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο 
θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ 
ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ 
απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 

M04 – Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ  

 4.1 – Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ 
γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

Αξάζε 1 - Καηεγνξία Ώ 
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Αξάζε 2 - Καηεγνξία ΐ 
 

M06 - Αλάπηπμε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ 

 6.1 – Βλίζρπζε Πξψηεο Βγθαηάζηαζεο Νέσλ Γεσξγψλ 
 
Δ Πξνηεξαηφηεηα Π2 έρεη ελεξγνπνηεζεί ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηεο, κε πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο (Βληάμεηο 

/ Αεκφζηα Ααπάλε ΠΏΏ 2014-20) λα είλαη 99%, επηκέξνπο ε ελεξγνπνίεζε ηεο ΠΒ2Ώ ππεξβαίλεη ηε 

θαηαλνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο (111,8%), ελψ ε ππέξβαζε ηεο ζρεηηθήο θαηαλνκήο εζηηάδεηαη θπξίσο 

ζην Μ04 θαη κεγάιε πζηέξεζε παξνπζηάδεη ην Μ16. Δ απνξξφθεζε ηεο ΠΒ2Ώ είλαη 19,5%, κε 

θπξίαξρε ζπκβνιή ζηελ απνξξφθεζε ησλ δαπαλψλ απφ ην Μ04.   

Δ ΠΒ2ΐ έρεη πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο (Βληάμεηο / Αεκφζηα Ααπάλε ΠΏΏ 2014-20) 91%, ελψ φια ηα 

κέηξα ηα νπνία ζπκβάινπλ παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθή ελεξγνπνίεζε, φζν αθνξά ηελ απνξξφθεζε 

βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα (11,7%), ελψ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηηο δαπάλεο παξνπζηάδεη ην Μ06. 

ην παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα αλαιπηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 

Π2 αλά Πεξηνρή Βζηίαζεο θαη Μέηξα.          

Πεξηνρή 

Δζηίαζεο Μέηξν

Γεκφζηα Γαπάλε 

ΠΑΑ 2014-20 

(3ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ)

ΔΝΣΑΞΔΗ 

(ΓΓ) 

2014 - 2018

% 

ΔΝΣΑΞΔΩΝ/ 

ΠΑΑ 2014-20 

(ΓΓ)

ΓΑΠΑΝΔ 

(ΓΓ) 

2014 - 2018

% 

ΓΑΠΑΝΩΝ/ 

ΠΑΑ 2014-

20 (ΓΓ)

2Α M01 750.000 324.530 43,3% 12.991 1,7%

M04 15.520.000 18.706.110 120,5% 3.313.666 21,4%

M16 750.000 2.000 0,3% 0 0,0%

2Α Total 17.020.000 19.032.640 111,8% 3.326.658 19,5%

2Β M01 250.000 126.700 50,7% 0 0,0%

M04 19.680.000 19.500.000 99,1% 1.297.438 6,6%

M06 7.000.000 4.855.000 69,4% 1.855.000 26,5%

2Β Total 26.930.000 24.481.700 90,9% 3.152.438 11,7%

Grand Total 43.950.000 43.514.340 99,0% 6.479.095 14,7%
 

 

111,8% 

90,9% 

99,0% 

2Α 

2Β 

Π2 

% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ 

19,5% 

11,7% 

14,7% 

2Α 

2Β 

Π2 

% ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ 

 

ηελ Πξνηεξαηφηεηα Π2 έρνπλ νξηζηεί δχν δείθηεο ζηφρνπ, έλαο γηα θάζε Πεξηνρή Βζηίαζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα, ε ζηνρνζέηεζε ησλ δεηθηψλ θαη ε 

επίηεπμή ηνπο παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί, νη δείθηεο ζηφρνπ/ απνηειέζκαηνο είλαη:  

 4: Πνζνζηφ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε ζην πιαίζην ηνπ ΠΏΏ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ή ηνλ εθζπγρξνληζκφ (ηνκέαο 

επηθέληξσζεο 2A) 

 5: Πνζνζηφ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην αλάπηπμεο/επελδχζεηο γηα 

λένπο γεσξγνχο πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε ζην πιαίζην ηνπ ΠΏΏ (ηνκέαο επηθέληξσζεο 2B) 
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Με βάζε ηα ζηνηρεία κέρξη 31/12/2018, ην πνζνζηφ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ 

ζηήξημε ζην πιαίζην ηνπ ΠΏΏ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ή 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ζηε ΠΒ2A είλαη 0,16% ζην ζχλνιν ησλ Γεσξγηθψλ Βθκεηαιιεχζεσλ, ελψ ζε 

ζρέζε κε ηελ ηηκή ζηφρνπ, ε επίηεπμε ηνπ δείθηε βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα (πνζνζηφ επίηεπμεο ηνπ 

δείθηε 4, 8,9%). 

Γηα ην δείθηε ζηφρνπ 5, ην πνζνζηφ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 

αλάπηπμεο/επελδχζεηο γηα λένπο γεσξγνχο πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε ζην πιαίζην ηνπ ΠΏΏ, ζηε ΠΒ2ΐ 

είλαη 0,45% ζην ζχλνιν ησλ Γεσξγηθψλ Βθκεηαιιεχζεσλ, ελψ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ζηφρνπ, ε 

επίηεπμε ηνπ δείθηε βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα (πνζνζηφ επίηεπμεο ηνπ δείθηε 5, 59%). 

 

Απόλυτη 

Τιμή 
% Ποςοςτό

Απόλυτη 

Τιμή 
% Ποςοςτό

4 730 1,88% 65 0,16% 8,9%

5 300 0,77% 177 0,45% 59,0%

ΔΕΙΚΣΗ 

ΣΟΧΟΤ

ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ ΕΠΙΣΕΤΞΗ %

ΠΟΟΣΟ 

ΔΕΙΚΣΗ

 

 

ηελ Πξνηεξαηφηεηα Π3 – «Πξνψζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ, πεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ηεο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηε γεσξγία» ζπκβάιεη κηα (1) Πεξηνρή Βζηίαζεο:  

 ΠΒ3A) ΐειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξσηνγελψλ παξαγσγψλ κε ηελ θαιχηεξε 

ελζσκάησζή ηνπο ζηελ αιπζίδα γεσξγηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο θαη ηεο πξνζζήθεο αμίαο ζηα γεσξγηθά πξντφληα, ηεο πξνψζεζήο 

ηνπο ζε ηνπηθέο αγνξέο ζε κηθξέο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, ζε νκάδεο παξαγσγψλ θαη ζε 

δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο 

Σα Μέηξα / Τπνκέηξα/ Καζεζηψηα (Αξάζεηο) πνπ ζπκβάινπλ ζηε ΠΒ3Ώ είλαη: 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ 
ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή 
δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο 
θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ 
ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ 
απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 

M03 - πζηήκαηα πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ  

 3.1 – Βλίζρπζε γηα λέεο ζπκκεηνρέο ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο 

 3.2 – Βλίζρπζε γηα δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ νκάδεο 
παξαγσγψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά 

M09 - χζηαζε νκάδσλ θαη νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ  

 Καζεζηψο 9.1 «ζχζηαζε νκάδσλ παξαγσγψλ θαη νξγαληζκψλ ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο 
δαζνθνκίαο» 

 
M14 - Καιή δηαβίσζε ησλ δψσλ  

 Καζεζηψο 14.1 «ελίζρπζε γηα ηελ νξζή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ» 
 
M16 – πλεξγαζία 

 Καζεζηψο 16.2 - ζηήξημε γηα πηινηηθά έξγα θαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, πξαθηηθψλ, 
δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ 

 Καζεζηψο 16.4 - ζηήξημε γηα νξηδφληηα θαη θάζεηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θνξέσλ εθνδηαζηηθήο 
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αιπζίδαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε κηθξψλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ θαη 
ζηήξημε γηα δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο ζε ηνπηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε κηθξψλ 
εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ 

 

Δ Πξνηεξαηφηεηα Π3 παξνπζηάδεη πνιχ ρακειή ελεξγνπνίεζε, κε πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο (Βληάμεηο / 

Αεκφζηα Ααπάλε ΠΏΏ 2014-20) λα είλαη 8,2%, ζηε ρακειή ελεξγνπνίεζε ζπκβάιινπλ ηα Μέηξα Μ03, 

Μ09, Μ14 & Μ16 ελψ ε ζεκαληηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ Μ01 (67%) δελ ζπκβάιεη ζεκαληηθά αθνχ 

παξνπζηάδεη ρακειή θαηαλνκή ζηε Αεκφζηα Ααπάλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ελ ιφγσ Πεξηνρή 

Βζηίαζεο. Δ απνξξφθεζε γηα ηε ΠΒ3Ώ είλαη ρακειή, ζην 7%.  

ην παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα αλαιπηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 

Π3 αλά Πεξηνρή Βζηίαζεο θαη Μέηξα. 

Πεξηνρή 

Δζηίαζεο Μέηξν

Γεκφζηα Γαπάλε 

ΠΑΑ 2014-20 

(3ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ)

ΔΝΣΑΞΔΗ 

(ΓΓ) 

2014 - 2018

% 

ΔΝΣΑΞΔΩΝ/ 

ΠΑΑ 2014-

20 (ΓΓ)

ΓΑΠΑΝΔ 

(ΓΓ) 

2014 - 2018

% 

ΓΑΠΑΝΩΝ/ 

ΠΑΑ 2014-

20 (ΓΓ)

3A M01 350.000 234.047 66,9% 199.583 57,0%

M03 3.000.000 321.722 10,7% 189.074 6,3%

M09 3.000.000 103.212 3,4% 103.212 3,4%

M14 7.000.000 554.398 7,9% 554.398 7,9%

M16 1.500.000 4.000 0,3% 0 0,0%

3A Total 14.850.000 1.217.380 8,2% 1.046.267 7,0%

Grand Total 14.850.000 1.217.380 8,2% 1.046.267 7,0%  

8,2% 

8,2% 

3A

Π3 

% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ 

7,0% 

7,0% 

3A

Π3 

% ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ 

 

ηελ Πξνηεξαηφηεηα Π3 έρνπλ νξηζηεί έλαο δείθηεο ζηφρνπ, γηα ηε Πεξηνρή Βζηίαζεο 3Ώ, πξνθεηκέλνπ 

λα πνζνηηθνπνηεζνχλ ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα, ε ζηνρνζέηεζε ηνπ δεηθηε θαη ε επίηεπμή ηνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ν δείθηεο ζηφρνπ/ απνηειέζκαηνο είλαη:  

 6: Πνζνζηφ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

ζπζηήκαηα πνηφηεηαο, ηνπηθέο αγνξέο, βξαρείεο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ θαη νκάδεο/νξγαλψζεηο 

παξαγσγψλ (ηνκέαο επηθέληξσζεο 3A) 

 

Με βάζε ηα ζηνηρεία κέρξη 31/12/2018, ην πνζνζηφ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ 

ζηήξημε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο, ηνπηθέο αγνξέο, βξαρείεο αιπζίδεο 

εθνδηαζκνχ θαη νκάδεο/νξγαλψζεηο παξαγσγψλ ζηε ΠΒ3A είλαη 0,63% ζην ζχλνιν ησλ Γεσξγηθψλ 

Βθκεηαιιεχζεσλ, ελψ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ζηφρνπ, ε επίηεπμε ηνπ δείθηε βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά 

ρακειά επίπεδα (πνζνζηφ επίηεπμεο ηνπ δείθηε 6, 15,4%). 
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Απόλυτη 

Τιμή 
% Ποςοςτό

Απόλυτη 

Τιμή 
% Ποςοςτό

6 1601 4,12% 247 0,63% 15,4%

ΔΕΙΚΣΗ 

ΣΟΧΟΤ

ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ ΕΠΙΣΕΤΞΗ %

ΠΟΟΣΟ 

ΔΕΙΚΣΗ

 

 

 

ηελ Πξνηεξαηφηεηα Π4 – «Ώπνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία» ζπκβάιινπλ ηξείο (3) Πεξηνρέο Βζηίαζεο  

 ΠΒ4Ώ) Ώπνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000, θαη εληφο πεξηνρψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θπζηθά ή 

άιια εηδηθά κεηνλεθηήκαηα, ηεο γεσξγίαο πςειήο θπζηθήο αμίαο θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

επξσπατθψλ ηνπίσλ  

 ΠΒ4B) ΐειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ιηπαζκάησλ θαη ησλ θπηνθαξκάθσλ  

 ΠΒ4Γ) Πξφιεςε ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο θαη βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο  

Σα Μέηξα / Τπνκέηξα/ Καζεζηψηα (Αξάζεηο) πνπ ζπκβάινπλ ζηε ΠΒ4Ώ – 4ΐ – 4Γ  είλαη: 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ 
ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή 
δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο 
θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ 
ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ 
απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 

 
M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα 

 10.1.1Ώ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα θπιινβφια 

 10.1.1ΐ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο ειηέο  

 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα εζπεξηδνεηδή  

 10.1.1Α Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ 

 10.1.1Β & 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ θαη Κιαδνθάζαξνο ζηα ακπέιηα 

 10.1.2Ώ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο  

 10.1.2ΐ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζηηεξψλ  

 10.1.3Ώ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο (Οινθιεξσκέλε 
Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη δηαρείξηζε ππνιεηκκάησλ θνλδχισλ ζηηο Παηάηεο) 

 10.1.3ΐ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ Βζπεξηδνεηδψλ 
(Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη ηνπνζέηεζε εληνκνπαγίδσλ ζηα Βζπεξηδνεηδή) 

 10.1.4 Αηαηήξεζε πεξνβαιινληηθά θηιηθψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο κπαλάλαο 

 10.1.5 Μείσζε απαηηήζεσλ λεξνχ άξδεπζεο ζε επίπεδν πδξνθνξέα 

 10.1.6 Πξνζηαζία Φπζηθήο ΐιάζηεζεο θαη Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Σνπίνπ, γηα ζθνπνχο βηνπνηθηιφηεηαο 
θαη κείσζεο ηεο δηάβξσζεο 

 10.1.7 πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ εληφο αγξνηεκαρηψλ 

 10.1.8 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο 
πνηθηιίεο ακπέινπ (ηελ πξνθήξπμε ηνπ 2015 ν θσδηθφο ηνπ Καζεζηψηνο ήηαλ 10.1.4) 

 10.1.9 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο 
θπιέο δψσλ 

 10.1.10 Αηαρείξηζε κειηζζνζκελψλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κε εληνκνθάγα 
πηελά 

 10.1.11Ώ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – ηηεξά 

 10.1.11ΐ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – Αελδξψδεηο Καιιηέξγεηεο 

 10.1.11Γ Αηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο ζε θπζηθνχο βνζθφηνπνπο εληφο ησλ πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο 
Ώμίαο 
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 10.1.12 Βζεινληηθφ πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ζηα νηλνπνηήζηκα 
θαη επηηξαπέδηα ακπέιηα 

 10.1.13 Βθαξκνγή ππξνπξνζηαηεπηηθψλ ρεηξηζκψλ ζε παξαδαζφβηεο εθηάζεηο θαιιηεξγνχκελεο κε 
ζηηεξά 

 
M11 - Βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο 

 11.1 Μεηαηξνπή απφ ηε ζπκβαηηθή ζηε βηνινγηθή γεσξγία  

 11.2 Ώλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο  
 

Μ12- Δληζρχζεηο ζην πιαίζην ηνπ Natura 2000 θαη ηεο νδεγίαο πιαηζίνπ γηα ηα χδαηα 

 12.1.1 Αηαηήξεζε αζπγθφκηζηεο παξαγσγήο ζε γεσξγηθέο θαη δαζηθέο πεξηνρέο Natura 2000 θαη 
πεξηνρέο ζπλεθηηθφηεηαο 

 12.1.2 Αηαρείξηζε ΐνζθνηφπσλ 
 

Μ13- Δληζρχζεηο ζε πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ θπζηθά ή άιια εηδηθά κεηνλεθηήκαηα 

 Καζεζηψο 13.1 - απνδεκίσζε γηα νξεηλέο πεξηνρέο 

 Καζεζηψο 13.2 - απνδεκίσζε γηα άιιεο πεξηνρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά θπζηθά κεηνλεθηήκαηα 
 
M16 – πλεξγαζία 

 M16.1 - ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ηεο ΒΚ γηα ηελ 
παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο γεσξγίαο 

 

 

Δ Πξνηεξαηφηεηα Π4 κέζσ ησλ Πεξηνρψλ Βζηίαζεο 4Ώ, 4ΐ & 4Γ παξνπζηάδεη πςειή ελεξγνπνίεζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 72,4%, ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ ελεξγνπνίεζε απηή έρνπλ ηα Μέηξα Μ10 & Μ13 κε 

πνζνζηά ελεξγνπνίεζεο 60,9% θαη 89% αληίζηνηρα, θαζψο παξνπζηάδνπλ πςειή θαηαλνκή ηεο ηάμεο 

ηνπ  83,5% ζηε Αεκφζηα Ααπάλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 4. Μεγάιε πζηέξεζε 

παξνπζηάδνπλ ηα Μέηξα Μ16 θαη Μ12. Δ απνξξφθεζε ηεο Πξνηεξαηφηεηαο Π4 βξίζθεηαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζην 47,2%, ζεκαληηθή ζπκβνιή ζ‘ απηφ έρνπλ πάιη ηα Μέηξα Μ10 & Μ13 ελψ 

κεδεληθή απνξξφθεζε παξνπζηάδνπλ ηα Μέηξα Μ08, Μ012 & Μ16.  

ην παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα αλαιπηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 

Π4 αλά Πεξηνρή Βζηίαζεο θαη Μέηξα. 

Πεξηνρή 

Δζηίαζεο Μέηξν

Γεκφζηα Γαπάλε ΠΑΑ 

2014-20 

(3ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ)

ΔΝΣΑΞΔΗ (ΓΓ) 

2014 - 2018

% 

ΔΝΣΑΞΔΩΝ/ 

ΠΑΑ 2014-

20 (ΓΓ)

ΓΑΠΑΝΔ (ΓΓ) 

2014 - 2018

% 

ΓΑΠΑΝΩΝ/ 

ΠΑΑ 2014-

20 (ΓΓ)

4Α - 4Β - 4Γ M01 150.000 97.688 65,1% 35.346 23,6%

M08 3.000.000 1.473.969 49,1% 0 0,0%

M10 52.575.992 32.023.930 60,9% 19.152.865 36,4%

M11 14.000.000 10.953.280 78,2% 5.572.374 39,8%

M12 1.000.000 145.619 14,6% 0 0,0%

M13 41.000.000 36.469.680 89,0% 28.117.510 68,6%

M16 375.000 0 0,0% 0 0,0%

4Α - 4Β - 4Γ Total 112.100.992 81.164.166 72,4% 52.878.094 47,2%

Grand Total 112.100.992 81.164.166 72,4% 52.878.094 47,2%  
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72,4% 

72,4% 

4Α - 4Β - 4Γ 

Π4 

% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ 

47,2% 

47,2% 

4Α - 4Β - 4Γ 

Π4 

% ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ 

 

ηελ Πξνηεξαηφηεηα Π4 έρνπλ νξηζηεί ηξεηο δείθηεο ζηφρνπ, έλαο γηα θάζε Πεξηνρή Βζηίαζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα, ε ζηνρνζέηεζε ησλ δεηθηψλ θαη ε 

επίηεπμή ηνπο παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί, νη δείθηεο ζηφρνπ/ απνηειέζκαηνο είλαη:  

 9: Πνζνζηφ γεσξγηθήο γεο πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηε ζηήξημε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη/ή ησλ ηνπίσλ (ηνκέαο επηθέληξσζεο 4Ώ) 

 10: Πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο γεο πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ (ηνκέαο επηθέληξσζεο 4ΐ) 

 12: Πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο γεο πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο θαη/ή ηεο πξφιεςεο ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο (ηνκέαο 

επηθέληξσζεο 4Γ) 

Με βάζε ηα ζηνηρεία κέρξη 31/12/2018, φζν αθνξά ηνπο δείθηεο ηεο Π4 παξνπζηάδνπλ ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα φηη ζηνρνζεηνχληαη θαη‘ εηφο, αθνχ ζηνπο δείθηεο ζπκβάινπλ ηα εθηαξηθά κέηξα, 

επνκέλσο γηα ην Έηνο 2018, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε κέηξεζε ησλ δεηθηψλ, ε επίηεπμε θαη ησλ ηξηψλ 

δεηθηψλ θαιχπηεη ηελ ζηνρνζέηεζε ηνπο, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην παξαθάησ πίλαθα. 

Απόλυτη 

Τιμή 
% Ποςοςτό

Απόλυτη 

Τιμή 
% Ποςοςτό

9-10-12 42.533 43.848 103,1%

ΔΕΙΚΣΗ ΣΟΧΟΤ

ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ ΕΠΙΣΕΤΞΗ %

ΠΟΟΣΟ 

ΔΕΙΚΣΗ

 

 

 

ηελ Πξνηεξαηφηεηα Π5 –«Πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη ζηήξημε ηεο ζηξνθήο πξνο 

κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη αλζεθηηθήο ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο 

ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο δαζνθνκίαο» ζπκβάιινπλ πέληε (5) Πεξηνρέο 

Βζηίαζεο πνπ είλαη: 

 ΠΔ5Α) Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο λεξνχ ζηε γεσξγία   

Σα Μέηξα / Τπνκέηξα/ Καζεζηψηα (Αξάζεηο) πνπ ζπκβάινπλ ζηε ΠΒ5Ώ είλαη: 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ 
ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή 
δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο 
θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ 
ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ 
απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 
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M04 - Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

 Καζεζηψο 4.1 - Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ 
γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

 Καζεζηψο 4.3.2 - Ώμηνπνίεζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηε γεσξγία 

 Καζεζηψο 4.3.3 - Βθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ ζε αξδεπηηθά έξγα 
 

M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα 

 10.1.1Ώ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα θπιινβφια 

 10.1.1ΐ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο ειηέο  

 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα εζπεξηδνεηδή  

 10.1.1Α Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ 

 10.1.1Β & 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ θαη Κιαδνθάζαξνο ζηα ακπέιηα 

 10.1.2Ώ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο  

 10.1.2ΐ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζηηεξψλ  

 10.1.3Ώ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο (Οινθιεξσκέλε 
Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη δηαρείξηζε ππνιεηκκάησλ θνλδχισλ ζηηο Παηάηεο) 

 10.1.3ΐ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ Βζπεξηδνεηδψλ 
(Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη ηνπνζέηεζε εληνκνπαγίδσλ ζηα Βζπεξηδνεηδή) 

 10.1.4 Αηαηήξεζε πεξνβαιινληηθά θηιηθψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο κπαλάλαο 

 10.1.5 Μείσζε απαηηήζεσλ λεξνχ άξδεπζεο ζε επίπεδν πδξνθνξέα 

 10.1.6 Πξνζηαζία Φπζηθήο ΐιάζηεζεο θαη Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Σνπίνπ, γηα ζθνπνχο βηνπνηθηιφηεηαο 
θαη κείσζεο ηεο δηάβξσζεο 

 10.1.7 πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ εληφο αγξνηεκαρηψλ 

 10.1.8 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο 
πνηθηιίεο ακπέινπ (ηελ πξνθήξπμε ηνπ 2015 ν θσδηθφο ηνπ Καζεζηψηνο ήηαλ 10.1.4) 

 10.1.9 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο 
θπιέο δψσλ 

 10.1.10 Αηαρείξηζε κειηζζνζκελψλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κε εληνκνθάγα 
πηελά 

 10.1.11Ώ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – ηηεξά 

 10.1.11ΐ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – Αελδξψδεηο Καιιηέξγεηεο 

 10.1.11Γ Αηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο ζε θπζηθνχο βνζθφηνπνπο εληφο ησλ πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο 
Ώμίαο 

 10.1.12 Βζεινληηθφ πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ζηα νηλνπνηήζηκα 
θαη επηηξαπέδηα ακπέιηα 

 10.1.13 Βθαξκνγή ππξνπξνζηαηεπηηθψλ ρεηξηζκψλ ζε παξαδαζφβηεο εθηάζεηο θαιιηεξγνχκελεο κε 
ζηηεξά 

 
M16 – πλεξγαζία 

 Τπνκέηξν 16.1 - ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ηεο ΒΚ γηα ηελ 
παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο γεσξγίαο 

 

 

 ΠΒ5ΐ) Ώχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο 

κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ   

Σα Μέηξα / Τπνκέηξα/ Καζεζηψηα (Αξάζεηο) πνπ ζπκβάινπλ ζηε ΠΒ5ΐ είλαη 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ 
ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή 
δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο 
θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ 
ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ 
απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 

M16 – πλεξγαζία 

 Τπνκέηξν 16.1 - ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ νκάδσλ ηεο ΒΚ γηα ηελ 
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παξαγσγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο γεσξγίαο 

 

 

 ΠΒ5Γ) Αηεπθφιπλζε ηεο παξνρήο θαη ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ππνπξντφλησλ, 

απνβιήησλ, ππνιεηκκάησλ θαη ινηπψλ πξψησλ πιψλ εθηφο ησλ ηξνθίκσλ γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο βην-νηθνλνκίαο  

Σα Μέηξα / Τπνκέηξα/ Καζεζηψηα (Αξάζεηο) πνπ ζπκβάινπλ ζηε ΠΒ5Γ είλαη 

M04 - Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

Καζεζηψο 4.1 - Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ 

γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

 

 

 ΠΒ5Α) Μείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ακκσλίαο απφ ηε γεσξγία  

Σα Μέηξα / Τπνκέηξα/ Καζεζηψηα (Αξάζεηο) πνπ ζπκβάινπλ ζηε ΠΒ5Α είλαη 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ 
ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή 
δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο 
θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ 
ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ 
απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 
 

M04 - Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

 Καζεζηψο 4.1 - Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ 
γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

 
M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα 

 10.1.1Ώ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα θπιινβφια 

 10.1.1ΐ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο ειηέο  

 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα εζπεξηδνεηδή  

 10.1.1Α Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ 

 10.1.1Β & 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ θαη Κιαδνθάζαξνο ζηα ακπέιηα 

 10.1.2Ώ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο  

 10.1.2ΐ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζηηεξψλ  

 10.1.3Ώ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο (Οινθιεξσκέλε 
Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη δηαρείξηζε ππνιεηκκάησλ θνλδχισλ ζηηο Παηάηεο) 

 10.1.3ΐ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ Βζπεξηδνεηδψλ 
(Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη ηνπνζέηεζε εληνκνπαγίδσλ ζηα Βζπεξηδνεηδή) 

 10.1.4 Αηαηήξεζε πεξνβαιινληηθά θηιηθψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο κπαλάλαο 

 10.1.5 Μείσζε απαηηήζεσλ λεξνχ άξδεπζεο ζε επίπεδν πδξνθνξέα 

 10.1.6 Πξνζηαζία Φπζηθήο ΐιάζηεζεο θαη Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Σνπίνπ, γηα ζθνπνχο βηνπνηθηιφηεηαο 
θαη κείσζεο ηεο δηάβξσζεο 

 10.1.7 πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ εληφο αγξνηεκαρηψλ 

 10.1.8 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο 
πνηθηιίεο ακπέινπ (ηελ πξνθήξπμε ηνπ 2015 ν θσδηθφο ηνπ Καζεζηψηνο ήηαλ 10.1.4) 

 10.1.9 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο 
θπιέο δψσλ 

 10.1.10 Αηαρείξηζε κειηζζνζκελψλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κε εληνκνθάγα 
πηελά 

 10.1.11Ώ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – ηηεξά 

 10.1.11ΐ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – Αελδξψδεηο Καιιηέξγεηεο 

 10.1.11Γ Αηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο ζε θπζηθνχο βνζθφηνπνπο εληφο ησλ πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο 
Ώμίαο 
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 10.1.12 Βζεινληηθφ πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ζηα νηλνπνηήζηκα 
θαη επηηξαπέδηα ακπέιηα 

 10.1.13 Βθαξκνγή ππξνπξνζηαηεπηηθψλ ρεηξηζκψλ ζε παξαδαζφβηεο εθηάζεηο θαιιηεξγνχκελεο κε 
ζηηεξά 

 

 

 ΠΒ5Β) Πξνψζεζε ηεο δηαηήξεζεο θαη δέζκεπζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηε γεσξγία θαη 

ηε δαζνθνκία 

Σα Μέηξα / Τπνκέηξα/ Καζεζηψηα (Αξάζεηο) πνπ ζπκβάινπλ ζηε ΠΒ5Β είλαη 

M01 – Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο  

 1.1 – Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ  

 1.2 – Αξαζηεξηφηεηεο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο 
Αξάζε Ώ - δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο πξνο ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηα δάζε 
Αξάζε ΐ - επηδείμεηο πνπ γίλνληαη, ζην ρσξάθη ή ζε άιιν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη έρνπλ 
ζηφρν λα κεηαθέξνπλ γλψζε  δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα πξαθηηθή ή ηερληθή ή 
δεμηνηερλία 

 1.3 – ΐξαρππξφζεζκεο αληαιιαγέο γηα δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη δαζψλ, θαζψο 
θαη γηα επηζθέςεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη δάζε 

Αξάζε Ώ -  παξακνλή θαη ζπκκεηνρή, δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ 
ζηηο εξγαζίεο  γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ρψξα ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ 
απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
Αξάζε ΐ - επίζθεςε δηαρεηξηζηψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ, ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο ή δάζε ρψξαο ηεο Β.Β ή γεηηνληθήο ηξίηεο ρψξαο 

 
M08 - Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε δαζηθψλ πεξηνρψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ δαζψλ 

 Καζεζηψο 8.1: Αάζσζε θαη δεκηνπξγία δαζσδψλ εθηάζεσλ 

 Καζεζηψο 8.3: Πξφιεςε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη 
θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ 

 Καζεζηψο 8.4: Ώπνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη 
θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ 

 Καζεζηψο 8.5: Βπελδχζεηο νη νπνίεο βειηηψλνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ πεξηβαιινληηθή αμία ησλ 
δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 

 
M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα 

 10.1.1Ώ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα θπιινβφια 

 10.1.1ΐ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο ειηέο  

 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηα εζπεξηδνεηδή  

 10.1.1Α Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ 

 10.1.1Β & 10.1.1Γ Ώπνθιεηζκφο ρξήζεο ρεκηθψλ δηδαληνθηφλσλ θαη Κιαδνθάζαξνο ζηα ακπέιηα 

 10.1.2Ώ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο  

 10.1.2ΐ Βθαξκνγή ακεηςηζπνξάο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζηηεξψλ  

 10.1.3Ώ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο (Οινθιεξσκέλε 
Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη δηαρείξηζε ππνιεηκκάησλ θνλδχισλ ζηηο Παηάηεο) 

 10.1.3ΐ ηνρεπκέλεο αγξνπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ Βζπεξηδνεηδψλ 
(Οινθιεξσκέλε Αηαρείξηζε Παξαγσγήο θαη ηνπνζέηεζε εληνκνπαγίδσλ ζηα Βζπεξηδνεηδή) 

 10.1.4 Αηαηήξεζε πεξνβαιινληηθά θηιηθψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο κπαλάλαο 

 10.1.5 Μείσζε απαηηήζεσλ λεξνχ άξδεπζεο ζε επίπεδν πδξνθνξέα 

 10.1.6 Πξνζηαζία Φπζηθήο ΐιάζηεζεο θαη Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Σνπίνπ, γηα ζθνπνχο βηνπνηθηιφηεηαο 
θαη κείσζεο ηεο δηάβξσζεο 

 10.1.7 πληήξεζε πθηζηάκελσλ μεξνιηζηψλ εληφο αγξνηεκαρηψλ 

 10.1.8 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο 
πνηθηιίεο ακπέινπ (ηελ πξνθήξπμε ηνπ 2015 ν θσδηθφο ηνπ Καζεζηψηνο ήηαλ 10.1.4) 

 10.1.9 Ώγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη βηψζηκε ρξήζε ζε παξαδνζηαθέο 
θπιέο δψσλ 

 10.1.10 Αηαρείξηζε κειηζζνζκελψλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κε εληνκνθάγα 
πηελά 

 10.1.11Ώ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – ηηεξά 

 10.1.11ΐ Πεξηβαιινληηθέο Αξάζεηο ζε πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο – Αελδξψδεηο Καιιηέξγεηεο 

 10.1.11Γ Αηαρείξηζε ηεο βιάζηεζεο ζε θπζηθνχο βνζθφηνπνπο εληφο ησλ πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο 
Ώμίαο 

 10.1.12 Βζεινληηθφ πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ζηα νηλνπνηήζηκα 
θαη επηηξαπέδηα ακπέιηα 

 10.1.13 Βθαξκνγή ππξνπξνζηαηεπηηθψλ ρεηξηζκψλ ζε παξαδαζφβηεο εθηάζεηο θαιιηεξγνχκελεο κε 
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ζηηεξά 

 

Δ Πξνηεξαηφηεηα Π5 έρεη πςειή ελεξγνπνίεζε, κε ην πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο (Βληάμεηο / Αεκφζηα 

Ααπάλε ΠΏΏ 2014-20) λα αλέξρεηαη ζην71%, θχξηα ζπκβνιή ζ΄ απηφ έρνπλ νη Πεξηνρέο Βζηίαζεο 

ΠΒ5Γ, ΠΒ5Α & ΠΒ5Β ελψ αληίζεηα ζεκαληηθή πζηέξεζε παξνπζηάδεη ε ΠΒ5Ώ ιακβάλνληαο ππφςε θαη 

ηελ απμεκέλε θαηαλνκή πνπ δηαζέηεη ζηε Αεκφζηα Ααπάλε ηεο Πξνηεξαηφηεηαο Π5. ηελ ΠΒ5Γ νη 

εληάμεηο ηνπ Μ04 ππεξθαιχπηνπλ ηελ θαηαλνκή ζην κέηξν, αληίζηνηρα ζηηο πεξηνρέο εζηίαζεο ΠΒ5Α & 

ΠΒ5Β γηα ηα κέηξα Μ01 θαη Μ08 αληίζηνηρα, νη εληάμεηο θαιχπηνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ κέηξσλ. Σα 

κέηξα πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή πζηέξεζε φζν αθνξά ηελ ελεξγνπνίεζε αλά Πεξηνρή Βζηίαζεο 

είλαη ηα Μέηξα Μ01 & Μ16 ηεο ΠΒ5ΐ θαη ηα Μ10 & Μ16 ηεο ΠΒ5Ώ.  

Δ ζπλνιηθή απνξξφθεζε ηεο Πξνηεξαηφηεηαο Π5, βξίζθεηαη ζε κέηξην επίπεδν, ζην 23,2%, αξλεηηθή 

ζπκβνιή ζ‘ απηφ έρνπλ φιεο νη Πεξηνρέο Βζηίαζεο ηεο Π5, έθηνο απφ ηελ ΠΒ5Γ ε νπνία παξνπζηάδεη 

πςειφ πνζνζηφ απνξξφθεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 88,4%.   

ην παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα αλαιπηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 

Π5 αλά Πεξηνρή Βζηίαζεο θαη Μέηξα. 

 

Πεξηνρή 

Δζηίαζεο Μέηξν

Γεκφζηα Γαπάλε 

ΠΑΑ 2014-20 

(3ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ)

ΔΝΣΑΞΔΗ 

(ΓΓ) 

2014 - 2018

% 

ΔΝΣΑΞΔΩΝ/ 

ΠΑΑ 2014-

20 (ΓΓ)

ΓΑΠΑΝΔ 

(ΓΓ) 

2014 - 2018

% 

ΓΑΠΑΝΩΝ/ 

ΠΑΑ 2014-

20 (ΓΓ)

5A M01 300.000 119.118 39,7% 117.984 39,3%

M04 7.500.000 2.830.000 37,7% 1.531.937 20,4%

M10 5.937.543 0,0% 201.360 3,4%

M16 225.000 0,0% 0,0%

5A Total 13.962.543 2.949.118 21,1% 1.851.281 13,3%

5B M01 150.000 30.725 20,5% 30.725 20,5%

M16 150.000 0,0% 0,0%

5B Total 300.000 30.725 10,2% 30.725 10,2%

5C M04 4.000.000 8.480.000 212,0% 3.537.528 88,4%

5C Total 4.000.000 8.480.000 212,0% 3.537.528 88,4%

5D M01 50.000 66.402 132,8% 0,0%

M04 2.000.000 1.117.201 55,9% 26.680 1,3%

M10

5D Total 2.050.000 1.183.603 57,7% 26.680 1,3%

5E M01

M08 3.500.000 4.516.320 129,0% 284.714 8,1%

M10 1.486.465 755.373 50,8% 144.778 9,7%

5E Total 4.986.465 5.271.693 105,7% 429.491 8,6%

Grand Total 25.299.008 17.915.139 70,8% 5.875.705 23,2%  
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21,1% 

10,2% 

212,0% 

57,7% 

105,7% 

70,8% 

5A

5B

5C

5D

5E

Π5 

% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ 

13,3% 

10,2% 

88,4% 

1,3% 

8,6% 

23,2% 

5A

5B

5C

5D

5E

Π5 

% ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ 

 

 

ηελ Πξνηεξαηφηεηα Π5 έρνπλ νξηζηεί πέληε δείθηεο ζηφρνπ, έλαο γηα θάζε Πεξηνρή Βζηίαζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα, ε ζηνρνζέηεζε ησλ δεηθηψλ θαη ε 

επίηεπμή ηνπο παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί, νη δείθηεο ζηφρνπ/ απνηειέζκαηνο είλαη:  

 14: Πνζνζηφ αξδεπφκελεο γεο πνπ εληάζζεηαη ζε πην απνδνηηθφ αξδεπηηθφ ζχζηεκα 

(ηνκέαο επηθέληξσζεο 5Ώ) 

 15: πλνιηθή επέλδπζε γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε (ηνκέαο επηθέληξσζεο 5ΐ) 

 16: πλνιηθή επέλδπζε γηα ηελ παξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ζε επξψ) 

(ηνκέαο επηθέληξσζεο 5Γ) 

 17: Πνζνζηφ ΜΓΚ πνπ ζπλδέεηαη κε επελδχζεηο ζηε δηαρείξηζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε 

ζθνπφ ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη/ή ακκσλίαο (ηνκέαο 

επηθέληξσζεο 5Α) 

 19: Πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο θαη ηεο δαζηθήο γεο πνπ ππάγεηαη ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο νη 

νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δέζκεπζε θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (ηνκέαο 

επηθέληξσζεο 5Β) 

 

Με βάζε ηα ζηνηρεία κέρξη 31/12/2018, ην πνζνζηφ ηεο αξδεπφκελεο γεο πνπ εληάζζεηαη ζε πην 

απνδνηηθφ αξδεπηηθφ ζχζηεκα, ζηε ΠΒ5A είλαη 5,5%, ελψ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ζηφρνπ, ε επίηεπμε ηνπ 

δείθηε βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα (πνζνζηφ επίηεπμεο ηνπ δείθηε 14, 6,2%). 

Γηα ην δείθηε ζηφρνπ/ απνηειέζκαηνο (15), ε ζπλνιηθή επέλδπζε γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ζηε 

ΠΒ5ΐ, είλαη κεδεληθή 

Γηα ην δείθηε ζηφρνπ/ απνηειέζκαηνο (16), ε ζπλνιηθή επέλδπζε γηα ηελ παξαγσγή απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ζε επξψ), ζηελ ΠΒ5Γ είλαη 3.537.528€ , ελψ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή 

ζηφρνπ, ε επίηεπμε ηνπ δείθηε βξίζθεηαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα (πνζνζηφ επίηεπμεο ηνπ 

δείθηε 16, 88,4%).  

Γηα ην δείθηε ζηφρνπ/ απνηειέζκαηνο (17), ην πνζνζηφ ΜΓΚ πνπ ζπλδέεηαη κε επελδχζεηο ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη/ή 

ακκσλίαο, ζηε ΠΒ5Α είλαη 0,3%, ελψ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ζηφρνπ, ε επίηεπμε ηνπ δείθηε βξίζθεηαη ζε 

ρακειά επίπεδα (πνζνζηφ επίηεπμεο ηνπ δείθηε 17, 3,7%). 

Γηα ην δείθηε ζηφρνπ/ απνηειέζκαηνο (19), πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο θαη ηεο δαζηθήο γεο πνπ ππάγεηαη 

ζε ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δέζκεπζε θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα, ζηελ ΠΒ5Β ε επίηεπμε ηνπ ζε ζρέζε κε ηε ηηκή ζηφρνπ είλαη ρακειή ζην 14,8%.  
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Απόλυτη Τιμή % Ποςοςτό Απόλυτη Τιμή % Ποςοςτό

11.704 41,37% 727 5,50% 6,2%

13.962.543 € 1.851.281 € 13,3%

3 1,00% 0,0%

3.000.000 € 30.000 € 1,0%

16 4.000.000 € 3.537.528 € 88,4%

17 14.996 7,47% 560 0,30% 3,7%

15.396 0,60% 2.280 14,8%

4.986.465 € 429.491 € 8,6%
19

ΔΕΙΚΣΗ 

ΣΟΧΟΤ

ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ ΕΠΙΣΕΤΞΗ
%

ΠΟΟΣΟ 

ΔΕΙΚΣΗ

14

15

 

 

ηελ Πξνηεξαηφηεηα Π6 – «Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο» ζπκβάινπλ ηξείο (3) Πεξηνρέο Βζηίαζεο πνπ είλαη: 

 

 ΠΒ6Ώ) Αηεπθφιπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αλάπηπμεο κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο  

Σα Μέηξα / Τπνκέηξα/ Καζεζηψηα (Αξάζεηο) πνπ ζπκβάινπλ ζηε ΠΒ6Ώ είλαη 

Μέηξν M04 –  Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (άξζξν 17) 

Καζεζηψο 4.2 - Βπελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

 

 

 ΠΒ6ΐ) Πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο  

Σα Μέηξα / Τπνκέηξα/ Καζεζηψηα (Αξάζεηο) πνπ ζπκβάινπλ ζηε ΠΒ6ΐ είλαη 

M07 - Βαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 Καζεζηψο 7.2: Αεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε φισλ ησλ ηχπσλ ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο 

 Καζεζηψο 7.4: Βπελδχζεηο γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθψλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα 
ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαςπρήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ 

 Καζεζηψο 7.5: Βπελδχζεηο γηα δεκφζηα ρξήζε ζε ππνδνκή αλαςπρήο, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη 
ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο.  

 
M19 - ηήξημε γηα ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ ηνπ LEADER κε ηα αθφινπζα ππνκέηξα : 

 19.1 «Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζηήξημε»  

 19.2 «ηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ΣΏΠΣνΚ».  

 19.3 «Πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαζίαο ηεο νκάδαο ηνπηθήο δξάζεο»  
19.4 «ηήξημε γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ζπληνληζκφ» 

 

 

 ΠΒ6Γ) Βλίζρπζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ηερλνινγηψλ  ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ (ΣΠΒ) ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Σα Μέηξα / Τπνκέηξα/ Καζεζηψηα (Αξάζεηο) πνπ ζπκβάινπλ ζηε ΠΒ6Γ είλαη 

M07 - Βαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Καζεζηψο 7.3: Βπξπδσληθή ππνδνκή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο, βειηίσζεο θαη επέθηαζήο ηεο, ηελ 

παζεηηθή επξπδσληθή ππνδνκή θαη ηελ πξφβιεςε πξφζβαζεο ζηηο επξπδσληθέο θαη δεκφζηεο ιχζεηο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

 

πλνιηθά ε Πξνηεξαηφηεηα Π6 παξνπζηάδεη ζεκαληηθή ελεξγνπνίεζε ηεο ηάμεο ηνπ 78,5%, ζ‘ απηφ 

ζπκβάινπλ θπξίσο νη Πεξηνρέο Βζηίαζεο ΠΒ6Ώ & ΠΒ6Γ, ελψ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή θάιπςε ηεο 

θαηαλνκήο ηνπ Μ04 ηεο ΠΒ6Ώ απφ ηα εληαγκέλα έξγα (126%). Ώληίζεηα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 
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πζηέξεζε ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Μ19 ηεο ΠΒ6ΐ. Δ απνξξφθεζε ηεο Πξνηεξαηφηεηαο Π6, βξίζθεηαη 

ζε ζρεηηθά κέηξην επίπεδν (27,1%). Υακειή απνξξφθεζε παξνπζηάδνπλ ην Μ04 ηεο ΠΒ6Ώ θαη ην Μ19 

ηεο ΠΒ6ΐ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ πςειφ πνζνζηφ θαηαλνκήο (65%) ζηε Αεκφζηα Ααπάλε ηεο 

Πξνηεξαηφηεηαο Π6.  

ην παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα αλαιπηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 

Π6 αλά Πεξηνρή Βζηίαζεο θαη Μέηξα. 

 

 

Πεξηνρή 

Δζηίαζεο Μέηξν

Γεκφζηα Γαπάλε 

ΠΑΑ 2014-20 

(3ε ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ)

ΔΝΣΑΞΔΗ 

(ΓΓ) 

2014 - 2018

% 

ΔΝΣΑΞΔΩΝ/ 

ΠΑΑ 2014-

20 (ΓΓ)

ΓΑΠΑΝΔ 

(ΓΓ) 

2014 - 2018

% 

ΓΑΠΑΝΩΝ/ 

ΠΑΑ 2014-

20 (ΓΓ)

6A M04 15.000.000 18.896.133 126,0% 2.428.540 16,2%

6A Total 15.000.000 18.896.133 126,0% 2.428.540 16,2%

6B M07 14.400.000 12.180.477 84,6% 7.240.365 50,3%

M19 12.500.000 1.682.146 13,5% 1.845.625 14,8%

6B Total 26.900.000 13.862.623 51,5% 9.085.990 33,8%

6C M07 600.000 589.050 98,2% 0,0%

6C Total 600.000 589.050 98,2% 0,0%

Grand Total 42.500.000 33.347.806 78,5% 11.514.530 27,1%  

 

126,0% 

51,5% 

98,2% 

78,5% 

6A

6B

6C

Π6 

% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ 

16,2% 

33,8% 

0,0% 

27,1% 

6A

6B

6C

Π6 

% ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ 

 

ηελ Πξνηεξαηφηεηα Π6 έρνπλ νξηζηεί πέληε δείθηεο ζηφρνπ, έλαο γηα ηηο Πεξηνρέο Βζηίαζεο ΠΒ6Ώ & 

ΠΒ6ΐ θαη ηξείο δείθηεο γηα ηελ ΠΒ6ΐ, πξνθεηκέλνπ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ ηα παξαγφκελα 

απνηειέζκαηα, ε ζηνρνζέηεζε ησλ δεηθηψλ θαη ε επίηεπμή ηνπο παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί, νη δείθηεο ζηφρνπ/ απνηειέζκαηνο είλαη:  

 20: Θέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε έξγα πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε (ηνκέαο 

επηθέληξσζεο 6Ώ) 

 21: Πνζνζηφ ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηεηαη απφ ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο (ηνκέαο επηθέληξσζεο 6ΐ) 

 22: Πνζνζηφ ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ επσθειείηαη απφ βειηησκέλεο 

ππεξεζίεο/ππνδνκέο (ηνκέαο επηθέληξσζεο 6ΐ) 

 23: Θέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε έξγα Leader πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε (ηνκέαο 

επηθέληξσζεο 6ΐ) 

 24: Πνζνζηφ ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ επσθειείηαη απφ λέεο ή βειηησκέλεο 

ππεξεζίεο/ππνδνκέο (ΣΠΒ) (ηνκέαο επηθέληξσζεο 6Γ) 
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Με βάζε ηα ζηνηρεία κέρξη 31/12/2018, νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε έξγα πνπ 

ιακβάλνπλ ζηήξημε, ζηε ΠΒ6A είλαη 35, ελψ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ζηφρνπ, ε επίηεπμε ηνπ δείθηε 

βξίζθεηαη ζε κέηξηα επίπεδα (πνζνζηφ επίηεπμεο ηνπ δείθηε 20, 35%). 

Γηα ην δείθηε ζηφρνπ/ απνηειέζκαηνο (21), ην πνζνζηφ ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηεηαη 

απφ ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο είλαη 12,32% θαη θαιχπηεη νξηαθά ηε ηηκή ζηφρνπ ηνπ δείθηε.  

Γηα ην δείθηε ζηφρνπ/ απνηειέζκαηνο (22), ην πνζνζηφ ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ επσθειείηαη 

απφ βειηησκέλεο ππεξεζίεο/ππνδνκέο, είλαη 6,68% ελψ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ζηφρνπ, ε επίηεπμε ηνπ 

δείθηε βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα (πνζνζηφ επίηεπμεο ηνπ δείθηε 22, 14,5%). 

Γηα ην δείθηε ζηφρνπ/ απνηειέζκαηνο (23), νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε έξγα Leader 

πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε είλαη 15 ελψ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ζηφρνπ, ε επίηεπμε ηνπ δείθηε βξίζθεηαη ζε 

πςειά επίπεδα (πνζνζηφ επίηεπμεο ηνπ δείθηε 22, 75%). 

Γηα ην δείθηε ζηφρνπ/ απνηειέζκαηνο (17), ην πνζνζηφ ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ επσθειείηαη 

απφ λέεο ή βειηησκέλεο ππεξεζίεο/ππνδνκέο (ΣΠΒ) είλαη κεδέλ.  

 

Απόλυτη Τιμή % Ποςοςτό Απόλυτη Τιμή % Ποςοςτό

100 35 35,0%

15.000.000 € 2.428.540 € 16,2%

21 100.000 11,55% 106.723 12,32% 106,7%

22 400.000 46,19% 57.935 6,68% 14,5%

23 20 15 75,0%

24 400.000 46,19% 0 0,00% 0,0%

ΔΕΙΚΣΗ 

ΣΟΧΟΤ

ΣΙΜΗ ΣΟΧΟ ΕΠΙΣΕΤΞΗ %

ΠΟΟΣΟ 

20

 

 

πλνιηθά, κέρξη 31/12/2018, νη ζπλνιηθέο εληάμεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλέξρνληαλ ζηα 176,6 εθ.€ κε 

πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο 73%, ελψ νη δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλέξρνληαλ ζε 83,3 εθ.€ θαη 

πνζνζηφ απνξξφθεζε 34,4%. Σα Μέηξα Μ01, Μ03, Μ08, Μ12, Μ14, & Μ19 ζα πξέπεη λα 

πξνζερηνχλ ηδηαίηεξα, αθνχ παξνπζηάδνπλ ρακειή απνξξφθεζε φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.   
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4.2. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ε γεληθέο γξακκέο ε εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ελφο Πξνγξάκκαηνο, 

ιακβάλεη ππφςε ηηο εθξνέο (ηφζν ζε θπζηθφ φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ αληηθείκελν) νη νπνίεο είραλ 

πξνγξακκαηηζηεί λα πινπνηεζνχλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, 

επηπιένλ ιακβάλεη ππφςε ηηο πξαγκαηηθέο εθξνέο (θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ) πινπνίεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ νξζή απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο & απνδνηηθφηεηαο ζα πξέπεη 

λα γίλεηαη ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ 

έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη, δηφηη δηαθνξεηηθά ζα εμάγνληαη ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα.  

Γηα ην Πξφγξακκα Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 2014 – 2020, ε αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο & ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε επίπεδν Πεξηνρψλ Βζηίαζεο θαη ζπλαθψλ Μέηξσλ θαη 

Καζεζηψησλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηηο αληίζηνηρεο Πεξηνρέο Βζηίαζεο. Με βάζε ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο 

ηνπ ΠΏΏ 2014 – 2020, ζηε παξνχζα θάζε, απνηππψλεηαη γεληθά ζην ζχλνιν ηνπ Πξνγξάκκαηνο κηα 

ρακειή επίηεπμε νινθιεξσκέλσλ έξγσλ, ελψ θαη ζηε πεξίπησζε ησλ νινθιεξσκέλσλ έξγσλ, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνέξρεηαη απφ αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ ζπκβαδίδεη απφιπηα ε νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ κε ηνπ νηθνλνκηθφ 

αληηθείκελν ησλ έξγσλ, αθνχ ην ζχλνιν ηεο θπζηθήο εθξνήο κεηξάηαη απφ ην ηξέρνλ πξφγξακκα 

(θπξίσο γηα έξγα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ), ελψ φζν αθνξά ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν κέξνο ηνπ αθνξά 

ην ηξέρνλ πξφγξακκα.  

Ώλάινγα κε ηε θχζεο ησλ Μέηξσλ/ Καζεζηψησλ πνπ ζπκβάινπλ ζηηο Πεξηνρέο Βζηίαζεο, γηα ην 

πξνζδηνξηζκφ θαη εθηίκεζε θπξίσο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ππήξμε έλαο δηαρσξηζκφο ζηα θαζαξά 

επελδπηηθά κέηξα & θαζεζηψηα ζε ζρέζε κε ηα εηήζηα, εθηαξηθά κέηξα θαη θαζεζηψηα, πξνθεηκέλνπ λα 

απνηππσζεί κε νξζφηεξν ηξφπν ε εθηίκεζε απηή. ηνπο Πίλαθεο πνπ δίλνληαη παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη ε εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο & απνδνηηθφηεηαο ησλ Μέηξσλ/ Καζεζηψησλ αλά 

Πεξηνρή Βζηίαζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε κε ηθαλνπνηεηηθή χπαξμε νινθιεξσκέλσλ έξγσλ 

πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα νξζφηεξε εθηίκεζε. 

4.2.1. Απνηειεζκαηηθφηεηα - Δθξνέο αλά Πεξηνρή Δζηίαζεο/ Μέηξν/ Καζεζηψο 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη εθξνέο αλά Μέηξν. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε 

Μέηξνπ θαη ε αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Αξάζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα 

πνπ απαληψληαη ηα θνηλά εξσηήκαηα. ε επίπεδν Μέηξνπ παξαηίζεληαη θαη νη πξνγξακκαηηθνί ζηφρνη 

ζε φξνπο εθξνψλ φπσο απηνί είραλ ηεζεί ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε 

ζηφρν λα πξνζδηνξηζζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ επίηεπμεο ηνπ ηηζέκελνπ 

ζηφρνπ θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ παξαθάησ ζρέζε:  

ιζθείζεςΠρογραμμαη Δκροές

ιηθείζεςΠραγμαηοπο Δκροές
αποη  

ηαλ ε ηηκή ηνπ θιάζκαηνο ιακβάλεη ηελ ηηκή ηεο κνλάδνο ζεκαίλεη φηη ην Πξφγξακκα πινπνηήζεθε 

φπσο πξνγξακκαηίζηεθε, ελψ φζν ππνιείπεηαη ηεο κνλάδνο αλαδεηθλχεηαη ρακειφο βαζκφο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

πσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί, γηα ηα πεξηζζφηεξα Μέηξα/ Καζεζηψηα 

απνηππψλεηαη ρακειφο βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ηα 

πεξηζζφηεξα έξγα δελ έρνπλ αθφκε νινθιεξσζεί, σο έλα βαζκφ απηφ δηθαηνινγείηαη ιφγσ ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ ζηε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξνζθιήζεσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζεηζψλ 
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πξνηάζεσλ, ελψ ζα πξέπεη λα εληαζνχλ νη πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ λέα έξγα αιιά 

θαη λα νινθιεξσζνχλ ηα ήδε εληαγκέλα.  

4.2.2. Απνδνηηθφηεηα 

Δ απνδνηηθφηεηα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηχπν 

ιζθένΠρογραμμαη Κόζηος Μοναδιαίο

ιηθένΠραγμαηοπο Κόζηος Μοναδιαίο
αποδοη  * 100   [ Α΄ Σχπνο] 

Με ηε ρξήζε ηνπ αλσηέξσ ηχπνπ κπνξεί λα εθηηκεζνχλ νη απνθιίζεηο ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο φπσο 

απηφ ηειηθά δηακνξθψζεθε ζε ζρέζε κε ην ηη είρε πξνγξακκαηηζζεί. Σηκή άλσ ηνπ 100 δείρλεη φηη 

ππάξρεη ππέξβαζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο θαη πινπνηήζεθε ιηγφηεξν θπζηθφ αληηθείκελν θαη 

ζπλεπψο παξαηεξείηαη ρακειή απνδνηηθφηεηα, ελψ ηηκή θάησ ηνπ 100 δείρλεη φηη ην κνλαδηαίν θφζηνο 

δηακνξθψζεθε ζε ρακειφηεξν χςνο απφ φηη είρε αξρηθά πξνβιεθζεί. 

Μηα δεχηεξε πξνζέγγηζε ηεο απνδνηηθφηεηαο δίλεηαη κε ηελ αληηζηξνθή κεηαμχ παξαλνκαζηή θαη 

αξηζκεηή. Αειαδή ζπγθξίλεηαη ην πξνγξακκαηηθφ κνλαδηαίν θφζηνο κε ην κνλαδηαίν θφζηνο πνπ ηειηθά 

δηακνξθψζεθε. Σηκή κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδνο δείρλεη πςειή απνδνηηθφηεηα, ελψ αληίζεηα ηηκή 

κηθξφηεξε ηεο κνλάδνο δείρλεη αληίζεηα ρακειή απνδνηηθφηεηα. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζρέζε είλαη ε 

αθφινπζε:  

ιηθένΠραγματοπο Κόστος Μοναδιαίο

ισθένΠρογραμματ Κόστος Μοναδιαίο
αποδοτ        [ Β΄ Σχπνο] 

Βίλαη απηνλφεην φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνδνηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα έρεη πξνζδηνξηζζεί ην 

κνλαδηαίν θφζηνο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ πξνγξακκαηίδνληαη. Σν πξνγξακκαηηζζέλ κνλαδηαίν θφζηνο 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή ζηφρν πνπ ηίζεηαη ζε φξνπο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ π.ρ. αξηζκφο 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, αξηζκφο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνζδηνξηζζέληνο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

Γηα ηελ νξζή απνηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο πξέπεη λα γίλεη ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ ησλ έξγσλ πνπ 

έρνπλ νινθιεξσζεί ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη, δηφηη ζε άιιε 

πεξίπησζε εμάγνληαη ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα.  Δ παξνχζα Έθζεζε αμηνιφγεζεο δηελεξγείηαη ελ 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο θαη άξα πιήξε ζπκπεξάζκαηα δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ.  

 

Πεξηνρή Δζηίαζεο 1: Δ απνηειεζκαηηθφηεηα αλέξρεηαη ζε 0,42 ελψ ε απνδνηηθφηεηα ζην 47,5%, 

δεδνκέλα πνπ αλαδπθλείνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα αλαζεψξεζεο ηνπ δείθηε πξνο ηα πάλσ κε 

δηπιαζηαζκφ ηνπ ή ηελ κεηαθνξά δαπαλψλ θαηά 50% ζε άιιεο πξνηεξαηφηεηεο. 

Πεξηνρέο Δζηίαζεο 2Α θαη 2Β:  Δ απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην Καζεζηψο 4.1 βξίζθεηαη ζε 

πνιχ ρακειά επίπεδα 0.14 θαη 0,06 αληίζηνηρα ελψ ε απνδνηηθφηεηα μεπεξλά ην 100% πξάγκα πνπ 

αλαδπθλείεη θηλδχλνπο κε ηθαλνπνίεζεο ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ. Ο χκβνπινο Ώμηνιφγεζεο εθηηκά φηη ν 

αξηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ είλαη ηδηαίηεξα κηθξφο θαη αξθεηά απφ απηά είλαη κε νινθιεξσκέλα 

άξα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο αληηπξνζσπεπηηθφο θαη λα πξνηείλεη 

αλαζεψξεζε ηνπ ζηφρνπ, αιιά επηβάιιεηαη ηαρχηεξε πινπνίεζε ησλ έξγσλ. Ώλαθνξηθά φκσο κε ην 

θαζεζηψο 6.1, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή ελψ ε απνδνηηθφηεηα σο παξνπζηάδεηαη 
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απνθιίλεη ιφγσ ηνπ φηη νη εληαγκέλνη δηθαηνχρνη έρνπλ ιάβεη κφλν ην 50%  ηεο πξνβιεπφκελεο 

ελίζρπζεο. 

Πεξηνρή Δζηίαζεο 3Α:  Γηα ην Καεζζηψο 3.1 ε απνηειεζκαηηθφηεηα βξίζθεηαη ζην 0.67 κε ηελ 

απνδνηηθφηεηα λα νξίδεηαη ζην 6% πεξίπνπ. Σν κνλαδηαίν πξαγκαηνπνηεζέλ θφζηνο ππνιείπεηαη 

ζεκαληηθά ηνπ πξνβιεπφκελνπ θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί κεηαθνξά πφξσλ ζε άιια θαζεζηψηα.  Δ 

ίδηα δηαπίζησζε ηζρχεη θαη γηα ην Καζεζηψηνο 14.1 έζησ θαη αλ πξφθεηηαη γηα ζπλερηδφκελν Μέηξν γηα 

ην νπνίν ην κνλαδηαίν θφζηνο ζα απμεζεί ηα επφκελα ρξφληα. Πάλησο ε ζεκαληηθή απφθιηζε ζην 

κνλαδηαίν θφζηνο ζηα Μέηξα ελίζρπζεο ζηελ ΠΒ 3
Ώ
 ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή κείσζε 

ησλ πφξσλ πνπ ζα θαηαλεκεζνχλ ηειηθά ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή εζηίαζεο.   

Πεξηνρέο εζηίαζεο 4Α, 4Β θαη 4Γ: Εθαλνπνηεηηθή θξίλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηα θαζεζηψηα ησλ 

εθηαξηθψλ εληζρχζεσλ ηνπ Μέηξνπ 13 αιιά αλάκεηθηή είλαη ε θαηάζηαζε ζηα θαζεζηψηα ηνπ Μέηξνπ 

11 κε ην Καζεζηψο 11.1 λα παξνπζηάδεη ππεξθάιπςε ζηφρνπ ελψ ην Καζεζηψο 11.2 λα βξίζθεηαη ζην 

0,5 θαη λα απαηηεί αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζηφρνπ. εκαληηθή επίζεο πζηέξεζε ηνπ ζηφρνπ παξνπζηάδεη 

ην Μέηξν 10 κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα λα βξίζθεηαη ζην 0,60. Σέινο, νη πιεξσκέο ζην Καζεζηψο 8.1 

είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο γηα λα δψζνπλ ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα/ 

απνδνηηθφηεηα. 

Πεξηνρέο εζηίαζεο 5Α
 
θαη 5Γ: Σα θαζεζηψηα 4.1 θαη 4.3 έρνπλ πνιχ κεγάιε απφθιηζε απφ ηνπο 

ηεζέληεο ζηφρνπο αθνχ ε απνηειεζκαηηθφηεηα βξ.ηζθεηαη θνληά ζην 0. Βπηβάιιεηαη ε ζεκαληηθή 

αλαζεψξεζε ηνπ ζηφρνπ πξνο ηα θάησ αιιά θαη απαηηείηαη ε αχμεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ψζηε λα 

δηαηεξεζεί ε ηζνξξνπία θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ΠΒ. Δ ίδηα δηαπίζησζε ηζρχεη θαη 

ζην Καζεζηψο 4.1 θαη 4.3 ηεο  ΠΒ 5Γ κε ηελ αλαγθαηφηεηα κείσζεο ηνπ δείθηε ζηφρνπ αθνχ ε 

απνδνηηθφηεηα αγγίδεη ην 600%.  

Πεξηνρή Δζηίαζεο 5Γ: Δ ζπλνιηθή εθξνή είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε γηα λα ηχρεη ζρνιηαζκνχ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελψ ε κε νινθιήξσζε ησλ έξγσλ θαζηζηνχλ κε αληηπξνζσπεπηηθφ θαη ην δείθηε 

απνδνηηθφηεηαο. 

Πεξηνρή Δζηίαζεο 5Δ: Σν εθηαξηθφ Μέηξν 10 παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πζηέξεζε κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα λα βξίζθεηαη ζην 0.5 ελψ αληίζεηα ςειή είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζην 

Καζεζηψο 8.1 (0,8) 

Πεξηνρή Δζηίαζεο 6Α: Λφγσ ηεο πινπνίεζεο κηθξνχ αξηζκνχ έξγνπ θαη ηεο κε νινθιήξσζεο ηνπο, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα/ απνδνηηθφηεηα δελ κπνξεί λα ηχρεη ζρνιηαζκνχ. 

Πεξηνρή Δζηίαζεο 6Β: ηα ηξία θαζεζηισηαο ηνπ Μέηξνπ 7 παξαηεξείηαη θάιπςε/ ππεξθάιπςεηνπ 

ζηφρνπ αιιά ε απνδνηηθφηεηα δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί αθνχ νη πιήξσκέο πεξηιακβάλνπλ κφλν ηηο 

πξνθαηαβνιέο ζηα εληαγκέλα έξγα.   
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Πίλαθαο 1: Ώπνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ κέηξσλ/ θαζεζηψησλ αλά Πεξηνρή Βζηίαζεο  

ΠΔΡΗΟΥΖ 
ΔΣΗΑΖ 

ΜΔΣΡΟ / ΚΑΘΔΣΩ 

Σειεπηαία ηξνπνπνίεζε  
ΠΑΑ 2014 -2020 

Τινπνίεζε ηνπ ΠΑΑ 
(31/12/2015) 

Απνηειεζκαηηθφηεηα - Απνδνηηθφηεηα 

Γεκφζηα 
Γαπάλε 

Πξνγξακκαη
ηθφο ηφρνο  

Τινπνηεζέλη
α 

Δπελδπηηθά 
ζρέδηα 

Σειηθέο 
Πιεξσκέο 

(Γ.Γ.) 
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    (1) (2) (3) (4) (5)=(3)/(2) 
(6) = 

(1)/(2) 
(7)=(4)/(3) (8)=(7)/(6) 

ΠΒ1Ώ-1ΐ-1Γ 

ΚΏΘΒΣΧ 1.1 - Αξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 
θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 
(Δείθηες: Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ ζε δξάζεηο 
θαηαξηηζεο) 

2,000,000 € 2,800 1,168 396,628 0.42 714 340 47.54% 

ΠΒ2Ώ 

ΚΏΘΒΣΧ 4.1 - Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο 
ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ 
γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 
(Δείθηες: Αξηζκόο ππνζηεξηδόκελσλ Γεσξγηθώλ 
Δθκεηαιιεύζεσλ) 

15,520,000 
€ 

400 57 3,313,666 0.14 38,800 58,134 149.83% 

ΠΒ2B 

ΚΏΘΒΣΧ 4.1 - Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο 
ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ 
γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 
(Δείθηες: Αξηζκόο ππνζηεξηδόκελσλ Γεσξγηθώλ 
Δθκεηαιιεύζεσλ) 

19,680,000 
€ 

225 13 1,297,437 0.06 87,467 99,803 114.10% 

ΠΒ2B 
ΚΏΘΒΣΧ 6.1 - Βλίζρπζε πξψηεο εγθαηάζηαζεο 
Νέσλ Γεσξγψλ 
(Δείθηες: Αξηζκόο δηθαηνύρσλ Νέσλ Γεσξγώλ) 

7,000,000 € 300 177 1,855,000 0.59 23,333 10,480 44.92% 

ΠΒ3Ώ 
ΚΏΘΒΣΧ 3.1 - Βλίζρπζε γηα λέεο ζπκκεηνρέο ζε 
ζπζηήκαηα πνηφηεηαο 
(Δείθηες: Αξηζκόο ππνζηεξηδόκελσλ εθκεηαιιεύζεσλ) 

2,400,000 € 300 202 94,998 0.67 8,000 470 5.88% 

ΠΒ3Ώ 

ΚΏΘΒΣΧ 9.1 - χζηαζε Οκάδσλ θαη Οξγαλψζεσλ 
Παξαγσγψλ ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο 
(Δείθηες: Αξηζκόο ππνζηεξηδόκελσλ Οκάδσλ 
Παξαγσγώλ) 

3,000,000 € 10 0 153,212 0.00 300,000 #DIV/0! #DIV/0! 

ΠΒ3Ώ 

ΚΏΘΒΣΧ 14.1 - Καιή κεηαρείξηζε ησλ 
αηγνπξνβάησλ κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ππθλφηεηαο 
ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζπλερνχο παξνρήο ηξνθήο 
θαη λεξνχ  
(Δείθηες: Αξηζκόο δηθαηνύρσλ) 

7,000,000 € 200 163 293,831 0.82 35,000 1,803 5.15% 
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ΠΔΡΗΟΥΖ 
ΔΣΗΑΖ 

ΜΔΣΡΟ / ΚΑΘΔΣΩ 

Σειεπηαία ηξνπνπνίεζε  
ΠΑΑ 2014 -2020 

Τινπνίεζε ηνπ ΠΑΑ 
(31/12/2015) 

Απνηειεζκαηηθφηεηα - Απνδνηηθφηεηα 

Γεκφζηα 
Γαπάλε 

Πξνγξακκαη
ηθφο ηφρνο  

Τινπνηεζέλη
α 

Δπελδπηηθά 
ζρέδηα 

Σειηθέο 
Πιεξσκέο 

(Γ.Γ.) 
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ΠΒ5Ώ 

ΚΏΘΒΣΧ 4.1 - Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο 
ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ 
γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 
ΚΏΘΒΣΧ 4.3 - ηήξημε γηα επελδχζεηο ζε ππνδνκέο 
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ή 
ηελ πξνζαξκνγή ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο 
(Δείθηες: Αξηζκόο ππνζηεξηδόκελσλ Γεσξγηθώλ 
Δθκεηαιιεύζεσλ) 

7,500,000 € 450 2 1,531,936 0.00 16,667 765,968 4595.81% 

ΠΒ5Γ 

ΚΏΘΒΣΧ 4.1 - Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο 
ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ 
γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 
ΚΏΘΒΣΧ 4.3 - ηήξημε γηα επελδχζεηο ζε ππνδνκέο 
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ή 
ηελ πξνζαξκνγή ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο 
(Δείθηες: Αξηζκόο ππνζηεξηδόκελσλ Γεσξγηθώλ 
Δθκεηαιιεύζεσλ) 

4,000,000 € 150 22 3,537,527 0.15 26,667 160,797 602.99% 

ΠΒ5Α 

ΚΏΘΒΣΧ 4.1 - Βπελδχζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηηο 
ζπλνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ 
γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 
ΚΏΘΒΣΧ 4.3 - ηήξημε γηα επελδχζεηο ζε ππνδνκέο 
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ή 
ηελ πξνζαξκνγή ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο 
(Δείθηες: Αξηζκόο ππνζηεξηδόκελσλ Γεσξγηθώλ 
Δθκεηαιιεύζεσλ) 

2,000,000 € 50 2 26,680 0.04 40,000 13,340 33.35% 

ΠΒ6Ώ 

ΚΏΘΒΣΧ 4.2 - Βπελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε 
κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη αλάπηπμε γεσξγηθψλ θαη 
δαζηθψλ πξντφλησλ 
(Γείθηεο: Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ επηρεηξήζεσλ) 

15,000,000 
€ 

170 27 2,428,540 0.16 88,235 89,946 101.94% 

ΠΒ6ΐ 
ΚΏΘΒΣΧ 7.2 - Αεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε 
φισλ ησλ ηχπσλ ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο 

8,900,000 € 10 10 2,653,861 1.00 890,000 265,386 29.82% 

ΠΒ6ΐ 

ΚΏΘΒΣΧ 7.4 - Βπελδχζεηο γηα ηε δεκηνπξγία, 
βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθψλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα 
ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
αλαςπρήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ 

4,000,000 € 5 16 3,457,599 3.20 800,000 216,100 27.01% 



Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 2ε Βλδηάκεζε Ώμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 2014-2020 

1
ν
 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ (Γ – Σειηθή Έθζεζε Δλδηάκεζεο Αμηνιφγεζεο) 

 

ΛΚΝ ΏΝΏΛΤΕ ΒΠΒ – Ώ.Μ. ΦΕΛΏΓΡΟΣΕΚΔ ΤΜΐΟΤΛΒΤΣΕΚΔ ΛΣΑ  262 

ΠΔΡΗΟΥΖ 
ΔΣΗΑΖ 

ΜΔΣΡΟ / ΚΑΘΔΣΩ 

Σειεπηαία ηξνπνπνίεζε  
ΠΑΑ 2014 -2020 

Τινπνίεζε ηνπ ΠΑΑ 
(31/12/2015) 

Απνηειεζκαηηθφηεηα - Απνδνηηθφηεηα 

Γεκφζηα 
Γαπάλε 

Πξνγξακκαη
ηθφο ηφρνο  

Τινπνηεζέλη
α 

Δπελδπηηθά 
ζρέδηα 

Σειηθέο 
Πιεξσκέο 

(Γ.Γ.) 
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ΠΒ6ΐ 
ΚΏΘΒΣΧ 7.5 - Βπελδχζεηο γηα ηε δεκφζηα ρξήζε ζε 
ππνδνκή αλαςπρήο, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη 
ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο 

1,500,000 € 3 8 1,128,905 2.67 500,000 141,113 28.22% 

ΠΒ4Ώ-4ΐ-4Γ 
(*) 

ΚΏΘΒΣΧ 8.3 - Πξφιεςε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο 
δαζηθψλ ππξθαγηψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη 
θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ 
(Γείθηεο: Ώξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ) 

2,000,000 € 80 10 170,191 0.13 25,000 17,019 68.08% 

 

 

Πίλαθαο 2: Ώπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εηήζησλ – εθηαξηθψλ Μέηξσλ/ θαζεζηψησλ  

ΠΔΡΗΟΥΖ 
ΔΣΗΑΖ ΔΚΣΑΡΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

Αξρηθφο 
Πξνγξακκαηηθφο 

ηφρνο 

Τινπνηεζέληα 
Δπελδπηηθά 

ζρέδηα  Απνηειεζκαηηθφηεηα  

    (1) (2) (3) = (2)/(1) 

ΠΒ4Ώ-4ΐ-4Γ Μ10 - Βληζρχζεηο γηα ηελ γεσξγία, ην πεξηβάιινλ θαη ην θιίκα Βθηάζεηο (ha) 36,742 23293 0.6 

ΠΒ4Ώ-4ΐ-4Γ ΚΏΘΒΣΧ 11.1 - Βλίζρπζε κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ ΐηνινγηθήο γεσξγίαο Βθηάζεηο (ha) 1,066 1388 1.3 

ΠΒ4Ώ-4ΐ-4Γ ΚΏΘΒΣΧ 11.2 - Βλίζρπζε  ΐηνινγηθήο γεσξγίαο Βθηάζεηο (ha) 3,034 1539 0.5 

ΠΒ4Ώ-4ΐ-4Γ 
ΚΏΘΒΣΧ 12.1 - Αηαηήξεζε αζπγθφκηζηεο παξαγσγήο ζε γεσξγηθέο θαη 
δαζηθέο πεξηνρέο Natura 2000 θαη πεξηνρέο ζπλεθηηθφηεηαο Βθηάζεηο (ha) 1,691 0 0.0 

ΠΒ4Ώ-4ΐ-4Γ ΚΏΘΒΣΧ 13.1 - Οξεηλέο Πεξηνρέο Βθηάζεηο (ha) 9,350 8418 0.9 

ΠΒ4Ώ-4ΐ-4Γ ΚΏΘΒΣΧ 13.2 - Πεξηνρέο κε Φπζηθά Μεηνλεθηήκαηα Βθηάζεηο (ha) 91,151 83537 0.9 
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ΠΔΡΗΟΥΖ 
ΔΣΗΑΖ ΔΚΣΑΡΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

Αξρηθφο 
Πξνγξακκαηηθφο 

ηφρνο 

Τινπνηεζέληα 
Δπελδπηηθά 

ζρέδηα  Απνηειεζκαηηθφηεηα  

ΠΒ4Ώ-4ΐ-4Γ ΚΏΘΒΣΧ 13.3 - Πεξηνρέο κε Βηδηθά Μεηνλεθηήκαηα Βθηάζεηο (ha) 5,397 7300 1.4 

ΠΒ5Β ΚΏΘΒΣΧ 8.1 - Αάζσζε θαη δεκηνπξγία δαζψδσλ εθηάζεσλ 
 Ώξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ 
εθκεηαιιεχζεσλ/δηθαηνχρσλ 38 32 0.8 

ΠΒ5Β Μ10 - Βληζρχζεηο γηα ηελ γεσξγία, ην πεξηβάιινλ θαη ην θιίκα Βθηάζεηο (ha) 3,713 1887 0.5 
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4.3. ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΩΝ ΜΖΥΑΝΗΜΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ & ΣΩΝ 

ΜΖΥΑΝΗΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Παξαθνινχζεζε & αμηνιφγεζε 

Οη αδπλακίεο πνπ εληνπίζζεθαλ θαηά ηελ Βθ ησλ Τζηέξσλ Ώμηνιφγεζε ηνπ ΠΏΏ 2007-13, ζπλερίδνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ λα ‗επηβαξχλνπλ‘ ηηο δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Χο εθ ηνχηνπ ζπζηήλεηαη ε αλαγθαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ αηηήζεσλ  ησλ 

δηθαηνχρσλ  αιιά θαη ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ζηηο απαηηήζεηο Παξαθνινχζεζεο θαη 

πγθέληξσζεο δεδνκέλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

Παξαθνινχζεζεο θαη Ώμηνιφγεζεο.  

Εδηαίηεξα δε ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηελ παξνρή 

ζηνηρείσλ γηα ιφγνπο αμηνιφγεζεο, κέζσ ηεο ζέζπηζεο ππνβνιήο αλαθνξψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ έξγσλ. Δ ζχζηαζε επηθεληξψλεηαη ζηα Καζεζηψηα ηνπ Μέηξνπ 4.1 αθνχ ε 

θαηαγξαθή ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαηά ην ζηάδην έληαμεο ηεο ζε ρέδην βειηίσζεο 

ζπλερίδεη λα απνηειεί ζνβαξή αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνοαμηνιφγεζεο γηα έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέηξν   

πζηήλεηαη φπσο θαηά ην ζηάδην ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ή θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ 

1
νπ

 αηηήκαηνο πιεξσκήο, νη δηθαηνχρνη λα ππνβάιινπλ «Αήισζε Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο 

Βθκεηάιιεπζεο» νχησο ψζηε λα επηιπζεί απηφ ην ρξφλην πξφβιεκα ηήξεζεο δεδνκέλσλ αξρηθήο 

ζέζεο. Σν ίδην έληππν ζα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε κειινληηθφ ρξφλν γηα ζθνπνχο θαηαγξαθήο ηεο 

κειινληηθήο θαηάζηαζεο, ζηα πιαίζηα έξεπλαο πεδίνπ.  

πλερίδεη λα απνηειεί αδπλακία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ππνινγηζκνχ δεηθηψλ ηνπ ΚΠΠΏ. Σν δήηεκα κπνξεί λα επηιπζεί κε ηελ πιήξε κεραλνγξάθεζε ησλ 

αηηήζεσλ ζηα βαζηθά Μέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηνπο δείθηεο ηνπ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο, ψζηε 

λα θαζίζηαηαη απινχζηεξε θαη νξζφηεξε ε απνηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ αμηνιφγεζεο. 

 

Μείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ 

Έρεη παξαηεξεζεί κηα ηδηαίηεξα κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηνλ ρξφλν εμέηαζεο ησλ θαθέισλ 

ππνςεθηφηεηαο κε κεγαιχηεξν πξφβιεκα λα εληνπίδεηαη ζην Καζεζηψο 4.2 πνπ αθνξά ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία ζηα γεσξγηθά πξνηφληα. Βθφζνλ ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο 

αδπλαηνχλ λα βειηησζνχλ, ε Μνλάδα Βθαξκνγήο κπνξεί λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν θαζνξηζκνχ εθ 

ησλ πξνηέξσλ πξνηεξαηνηήησλ θαη παξακέηξσλ ζηφρεπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξά κε ηε 

δηαδηθαζία ‗first come first served‘ λννπκέλνπ φηη ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ έρεη 

πξνζθνκηζηεί θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο. Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία κπνξεί λα 

κεηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη ηνλ γξαθεηνθξαηηθφ θφξην αθνχ δηαρξνληθά ζε 

απηφ ην Μέηξν ρξεκαηνδφηεζεο εληνπίδεηαη κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ θαη 

εγθξηκέλσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

 

Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ζηηο Μνλάδεο Δθαξκνγήο  

πζηήλεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο Σερληθήο ΐνήζεηαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ησλ Μνλάδσλ 

Βθαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο λέαο ΚΏΠ θαη ην λέν πιαίζην εθαξκνγήο θπξίσο σο πξνο 

ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ζηφρεπζεο ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ (objective related strategies).   

 

Βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία 
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πζηήλεηαη ε βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, 

εξγαζία πνπ απαηηεί (i) ηελ ηαχηηζε ησλ κεζνδνινγηψλ ηήξεζεο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη Σκεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ, (ii) ηελ αμηνιφγεζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

εθαξκφδεη ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ζηνλ ππνινγηζκφ θξίζηκσλ παξακέηξσλ ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο; (iii) ηε δεκηνπξγία κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ 

δεηθηψλ γηα ηηο αγξνηηθέο θαη ηδηαίηεξα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο φπνπ ην καθξννηθνλνκηθφ πξνθίι 

δηαθαίλεηαη άθξσο δηαθνξεηηθφ απφ ηελ ππφινηπν εζληθή νηθνλνκία.  
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55..  ΑΑΝΝΑΑΛΛΤΤΖΖ  ΣΣΖΖ  ΠΠΡΡΟΟΟΟΓΓΟΟΤΤ  ΔΔΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΖΖ  ΣΣΟΟΤΤ  ΥΥΔΔΓΓΗΗΟΟΤΤ  

ΑΑΞΞΗΗΟΟΛΛΟΟΓΓΖΖΖΖ  

Οη δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ Ώμηνιφγεζε ηνπ ΠΏΏ πεξηγξάθνληαη ζην 

έλαην θεθάιαην ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

Σν έηνο 2017 απνηέιεζε ην πξψην θξίζηκν ρξνληθφ νξφζεκν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

ιφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ηεο Βηήζηαο έθζεζεο Τινπνίεζεο, ην 7
ν
  θεθάιαην ηεο νπνίαο 

πεξηιακβάλεη ηελ πξψηε Ώμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ ζχληαμε ηεο αμηνιφγεζεο 

απαηηήζεθε ε ζπγθέληξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ε εμέηαζε ηεο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο ησλ πινπνηνχκελσλ κέηξσλ κε 

ζηφρν ηελ απάληεζε ησλ Κνηλψλ Ώμηνινγηθψλ  Βξσηεκάησλ. 

Βπηπξφζζεηα, ε Αηαρεηξηζηηθή Ώξρή πξαγκαηνπνίεζε ηηο πην θάησ αμηνινγήζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απφδνζεο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπ Π.Ώ.Ώ..  

 Τπνινγηζκφο Αείθηε πνπιηψλ αγξνηηθψλ Πεξηνρψλ 

 Βθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πινπνίεζεο ηεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο θαζψο θαη ηεο 

πινπνίεζεο ηεο ηξαηεγηθήο Βλεκέξσζεο θαη Βπηθνηλσλίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο 

Ώλάπηπμεο  

 Τπνινγηζκφο ηηκψλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ 

 Ώμηνιφγεζε Μέηξνπ 14 

Σα επξήκαηα πην πάλσ αμηνινγήζεσλ αμηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ χκβνπιν Ώμηνιφγεζεο γηα ηελ 

εηνηκαζία ηεο παξνχζαο Έθζεζεο, έζησ θαη αλ νξηζκέλεο απφ ηηο εξγαζίεο έγηλαλ ζε ρξνληθφ ζεκείν 

πνπ ην Πξφγξακκα βξηζθφηαλ ζηα αξρηθά ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ.  

Κξίλεηαη πάλησο απαξαίηεηε ε ζπλέρηζε ηνπ Τπνινγηζκνχ ηνπ Αείθηε αγξνηηθψλ πνπιηψλ ψζηε λα 

δηαηεξεζεί ε απαηηνχκελε ρξνλνζεηξά πνπ λα κπνξεί λα δψζεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα επηπηψζεσλ 

ζηε βηνπνηθηιφηεηα. 

Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνεηνηκαζία – πξνζαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο – 

Ώμηνιφγεζεο ηνπ ΠΏΏ γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Βηήζηαο έθζεζεο πινπνίεζεο ηνπ 2019 θαη 

ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο πνπ ζα ππνβιεζεί ην 2024 ζην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάζζεθαλ 

αλά θνηλφ εξψηεκα αμηνιφγεζεο θαη πεξηνρή εζηίαζεο ην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε 

θνηλφ εξψηεκα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δεηθηψλ επηπηψζεσλ, ηα αλαγθαία δεδνκέλα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο απάληεζεο  θαη νη πξνηεηλφκελεο πεγέο άληιεζεο ηνπο.  

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα αδπλαηεί λα δψζεη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ψζηε λα κπνξνχλ άκεζα λα 

ππνινγηζηνχλ νη πξναλαθεξφκελνη δείθηεο. Οπζηαζηηθά ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα  ρξήδεη 

επαλεμέηαζεο νχησο ψζηε λα εμππεξεηεί ηνπ ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο εηδηθφηεξα σο πξνο ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θνηλά εξσηήκαηα αμηνιφγεζεο.  

Ο χκβνπινο Ώμηνιφγεζεο ζηελ παξνχζα έθζεζε εζηηάδεηαη ζηηο εμήο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ θαη ζα πξέπεη λα δξνκνινγεζνχλ εληφο ηνπ επνκέλνπ έηνπο: 

2Α «Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο φισλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη 

δηεπθφιπλζε ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 
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πξνθεηκέλνπ θπξίσο λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή θαη ε επηθέληξσζε ζηελ αγνξά, θαζψο επίζεο 

θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο γεσξγίαο» 

Χο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην 4.3 ζα πξέπεη λα ηεξεζεί έλα αξρείν δειψζεσλ ησλ αξρηθψλ 

νηθνλνκηθψλ ζέζεσλ (baseline) ησλ δηθαηνχρσλ ζην θαζεζηψο 4.1 ην νπνίν πξνυπνζέηεη φηη θαηά ην 

ζηάδην ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ή θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ 1νπ αηηήκαηνο 

πιεξσκήο, νη δηθαηνχρνη ππνβάιινπλ «Αήισζε Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο Βθκεηάιιεπζεο» νχησο 

ψζηε λα επηιπζεί απηφ ην ρξφλην πξφβιεκα ηήξεζεο δεδνκέλσλ αξρηθήο ζέζεο. Σν δήηεκα 

θαηαγξάθεηαη θαη ζην ρέδην Ώμηνιφγεζεο παξακέλεη φκσο άιπην θαη ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγήζεη 

πξφβιεκα ζε κεηέπεηηα αμηνινγήζεηο φπνπ ζα έρνπλ νινθιεξσζεί πνιχ πεξηζζφηεξα ρέδηα 

ΐειηίσζεο. 

4Β «Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ιηπαζκάησλ θαη ησλ θπηνθαξκάθσλ» 

Πξνηείλεηαη ε ζπκπεξίιεςε αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο πνζφηεηαο ηνπ αξδεπηηθνχ 

λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε εθκεηάιιεπζε πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο νχησο ψζηε λα κπνξεί λα εθηηκεζεί ε ζπκβνιή ησλ 

ζρεδίσλ βειηίσζεο ζην θξίζηκν δήηεκα εμνηθνλφκεζεο λεξνχ.   

4Γ «Πξφιεςε ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο θαη βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο» 

Πξνηείλεηαη ε ζπκπεξίιεςε αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο ζηα 

αγξνηεκάρηα πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε εθκεηάιιεπζε πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δ δεηγκαηνιεςία θαη ε αλάιπζε λα γίλεηαη κε ηελ 

επζχλε δηαπηζηεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ, λα ππάξρεη ρσξηθή αλαθνξά θαη λα ελεκεξψλεηαη βάζε 

δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο εδάθνπο. Δ φιε δηαδηθαζία λα απνδεκηψλεηαη απφ ην ΠΏΏ θαη 

λα ελζσκαηψλεηαη ζηελ επηδφηεζε. ηφρνο είλαη ε ζηαδηαθή δεκηνπξγία ελφο αμηφπηζηνπ  εξγαιείνπ 

(βάζεο δεδνκέλσλ) εδαθηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη αλαιχζεσλ γηα καθξνπξφζεζκε ρξήζε ζην 

ζρεδηαζκφ γεσξγηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ.  

Ώπφ ηελ παξνχζα εξγαζία πξνθχπηεη επίζεο ε αλαγθαηφηεηα πξφζζεησλ αμηνινγήζεσλ γηα ηα πην 

θάησ ζέκαηα: 

Αμηνιφγεζε γηα ηνλ θιάδν αηγνπξνβαηνηξνθίαο: Μέζα απφ ηελ απάληεζε ζην Κνηλφ Βξψηεκα 4 

δηαθάλεθε ε αλαγθαηφηεηα δηελέξγεηαο πξφζζεηεο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα 

ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαζψο θαη ηελ θαζαξή επίπησζε ζηηο εληζρπφκελεο 

εθκεηαιιεχζεηο κε ηελ αμηνπνίεζε ζεκαληηθνχ  δείγκαηνο δηθαηνχρσλ. Δ έξεπλα θξίλεηαη αλαγθαία 

αθνχ ηα επξήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο έρνπλ νδεγήζεη ζε νξηαθψο αξλεηηθά απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε 

ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, δεδνκέλν πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί αθνχ ππάξρεη ε πξφζεζε ηεο 

Αηαρεηξηζηηθήο Ώξρήο λα ζηνρεχζεη ζε απηφ ηνλ θιάδν. Ννείηαη βέβαηα φηη ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε θαη ηηο εληζρχζεηο πνπ παξέρνληαη κέζσ ησλ Μέηξσλ 6 θαη 14 ψζηε λα δηαθαλεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Μέηξσλ ζπλνιηθά ζηνλ θιάδν αιιά θαη ε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα 

ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ θιάδνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ΠΏΏ θαζψο θαη ελφο «control group» κε 

εληζρπφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

Αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 1
νπ 

Ππιψλα: Με δεδνκέλε ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απφ θνηλνχ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο θαη 

ζηφρσλ ζηνπο δχν ππιψλεο, πξνηείλεηαη φπσο εμεηαζηνχλ δεηήκαηα  αμηνιφγεζεο πνπ κπνξνχλ λα 

ππνβνεζήζνπλ σο πξνο ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ γηα ζρεδηαζκφ θαη 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 
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Αμηνιφγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη πξννπηηθψλ αμηνπνίεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ: 

Δ πεξηνξηζκέλε πινπνίεζε ρεδίσλ ΐειηίσζεο ζην Καζεζηψο 4.1 επηβεβαηψλεη ηελ αδπλακία ησλ 

δηθαηνχρσλ λα θαιχςνπλ κε ίδηα ή δαλεηαθά θεθάιαηα ηελ απηνρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδχζεσλ ηνπο. 

Ώπηφ θαζηζηά επηβεβιεκέλε ηε δηελέξγεηα εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο αμηνπνίεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ πνπ κάιηζηα ζα κπνξνχζαλ λα δνθηκαζηνχλ ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ή ηνπιάρηζην λα 

εληαρζνχλ ζηελ εηνηκαζία ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο. 

Πξφζζεηα δεηήκαηα πνπ ρξήδνπλ δηεξεχλεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ Ώμηνιφγεζεο  

 Βλαξκφληζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ εθδίδεη ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία κε απηά ηνπ 

Σκήκαηνο Γεσξγίαο  

 Βμέηαζε ηνπ ηξφπνπ εμαζθάιηζεο καθξννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη 

εηδηθφηεξα ησλ νξεηλψλ 

 Ώμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ 
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66..  ΤΤΝΝΟΟΠΠΣΣΗΗΚΚΖΖ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΥΥΔΔΣΣΗΗΚΚΑΑ  ΜΜΔΔ  ΣΣΑΑ  ΔΔΤΤΡΡΖΖΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΣΣΖΖ  

ΑΑΞΞΗΗΟΟΛΛΟΟΓΓΖΖΖΖ  ΓΓΗΗΑΑ  ΔΔΝΝΖΖΜΜΔΔΡΡΩΩΖΖ  ΣΣΟΟΤΤ  ΚΚΟΟΗΗΝΝΟΟΤΤ  

Δ αμηνιφγεζε απνηειεί ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηα Πξνγξάκκαηα Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαζψο ε 

αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο εθαξκνγήο  αιιά θαη 

ηεο παξαθνινχζεζεο  ησλ πξνγξακκάησλ. Σα απνηειέζκαηα  ηεο αμηνιφγεζεο βνεζνχλ απηνχο πνπ 

ζρεδηάδνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο, λα ζηνρεχζνπλ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ  . 

Δ αμηνιφγεζε ζπκβάιιεη επίζεο ζηε γλσζηνπνίεζε θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο Κνηλήο 

Ώγξνηηθήο Πνιηηηθήο αιιά θαη ηεο  εζληθήο πνιηηηθήο αγξνηηθήο αλάπηπμεο κε έλα δηαθαλή ηξφπν, 

κέζσ ηεο ζπιινγήο ηεθκεξησκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο αζθνχκελεο  αγξνηηθήο πνιηηηθήο.  Σα 

πξναλαθεξφκελα  είλαη ζεκαληηθά γηα ηε δηθαηνιφγεζε θαη ηε λνκηκνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ 

δαπαλψληαη, θαζψο γηα ηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο πνιηηηθήο αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο ηεο ΒΒ, φρη κφλν σο πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο αιιά θαη φινπο ηνπο επξσπαίνπο 

θνξνινγνχκελνπο. 

Δ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ Π.Ώ.Ώ. 2014-20 ηεο Κχπξνπ αλαδεηθλχεη ηα επηηεχγκαηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο κε ρξνληθφ νξίδνληα ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 2018 κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη κε δεδνκέλε ηελ 

κεξηθή θαη ζρεηηθά πξφσξε εθαξκνγή ηνπ αθνχ πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο έξγσλ έρεη νινθιεξσζεί Ώπφ 

ηελ νπζηαζηηθή  έλαξμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ην 2016 έρνπλ θαηαβιεζεί ρνξεγίεο χςνπο €83 εθ. 

πεξίπνπ απφ ην ζχλνιν ησλ €242 εθ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ πεξίνδν 2014-20 (κε δπλαηφηεηα 

πιεξσκψλ έσο ην 2023).  

 

Ζ ζπκβνιή ηνπ ΠΑΑ 2014-20 ζηελ κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηε γεσξγία: 

Ώπφ ηα €83εθ πνπ έρνπλ κέρξη ζήκεξα δηαηεζεί σο ρνξεγίεο κέζσ ηνπ Π.Ώ.Ώ. 2014-20, ην 65% 

πεξίπνπ έρεη θαηαβιεζεί ζε δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζην πεξηνξηζκφ  ησλ επηπηψζεσλ ηεο γεσξγίαο 

ζην πεξηβάιινλ θαζψο θαη ζε εληζρχζεηο ζε γεσξγνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε  νξεηλέο πεξηνρέο 

θαη  ζε πεξηνρέο  πνπ αληηκεησπίδνπλ θπζηθά ή άιια κεηνλεθηήκαηα νχησο ψζηε λα δηαηεξεζεί ε 

γεσξγία θαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ εγθαηάιεηςε ηεο. 

 Δ ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθή σο πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε 

βάζε ηελ θαζαξή ζεηηθή επίδξαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο  ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ αγξνηηθψλ πηελψλ, 

έλα πεξηβαιινληηθφ δείθηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο.  Βπηπξφζζεηα, νη εληζρχζεηο ζε πεξηνρέο κε θπζηθά κεηνλεθηήκαηα απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ αλάρσκα γηα ηε ζπγθξάηεζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ απνθπγή ηεο 

εγθαηάιεηςεο  ηεο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, ππνβάζκηζε ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνπίνπ θαη αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηψλ. Σν Πξφγξακκα έρεη δηαρξνληθά θαηαθέξεη λα 

πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηε κείσζε ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο, έζησ θαη αλ ην 

καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζπλερίδεη λα πηέδεη πξνο ηελ εγθαηάιεηςε θαη ηελ πεξαηηέξσ 

αζηηθνπνίεζε.  

Βπηπξνζζέησο, ηα Μέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή ηεο ξχπαλζεο ησλ ππνγείσλ θαη 

επηθαλεηαθψλ λεξψλ απφ ηε γεσξγία, έρνπλ ζπκβάιεη ζηνλ έιεγρν ηεο ληηξνξχπαλζεο θαη ηελ 

απνπζία άιισλ κνξθψλ ξχπαλζεο γεσξγηθήο πξνέιεπζεο ζηα ππφγεηα θαη επηθαλεηαθά χδαηα απφ 
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ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα . ηνλ αληίπνδα επηβαξπληηθφο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ 

παξάγνληαο είλαη ε ειιηπήο δηαρείξηζεο ηεο θνπξηάο, σο απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηνπ δσηθνχ 

θεθαιαίνπ. Οη θίλδπλνη γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ θαζίζηαληαη ηδηαίηεξα ζνβαξνί 

απφ ηελ αχμεζε ηεο θνπξηάο θαη ηελ αδπλακία ειέγρνπ  ηεο απφζεζήο ηεο ζην έδαθνο. Πξφζζεηε 

επηβάξπλζε γηα ην πεξηβάιινλ απνηειεί ε αέξηα ακκσλία πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνπο ζηάβινπο απφ ηελ 

απνζχλζεζε ησλ πεξηηησκάησλ. Ώπηέο νη αδσηνχρεο ελψζεηο δηνρεηεχνληαη ζηνλ αέξα γηα λα 

θαηαιήμνπλ κέζσ ηεο βξνρήο ζην έδαθνο. 

Σν Πξφγξακκα θαιείηαη επίζεο λα αληηκεησπίζεη ηελ ππεξάληιεζε λεξνχ απφ ηε γεσξγία πνπ  

απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν θαηαλαισηή λεξνχ ζηελ Κχπξν κε  ην πνζνζηφ ηεο ζην ζχλνιν ηεο 

απφιεςεο λεξνχ λα απμάλεηαη δηαξθψο θαη  λα δηακνξθψλεηαη, ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα ζην 75% ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ λεξνχ ζηελ Κχπξν αλ θαη  ε αξδεπνκέλε έθηαζε παξνπζηάδεη κηα 

νξηαθά απμεηηθή ηάζε θαη απνηειεί  κφλν ην 21% ηεο ζπλνιηθήο γεσξγηθήο γεο. Ώπηφ επηηπγράλεηαη 

κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο δεκνζηψλ έξγσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ ζηε γεσξγία. 

ην παξφλ πξφγξακκα έρεη θαηαβιεζεί κέρξη ζηηγκήο πνζφ €1.4εθ ζην έξγν Αηάζεζεο 

Ώλαθπθισκέλνπ Νεξνχ απφ ηνλ ηαζκφ Λπκάησλ ηεο Ώλζνχπνιεο πνπ επηηπγράλεη ηελ θάιπςε ηνπ 

2.4% ηεο αξδεπφκελεο έθηαζεο ηεο Κχπξνπ (νη δε αλάγθεο ζε λεξφ επίζεο ζην 2.4% ηεο απφιεςεο). 

Ώπηή ε ππνθαηάζηαζε λεξνχ κε αλαθπθισκέλν λεξφ ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηνλ ππφγεην πδξνθνξέα ηεο 

πεξηνρήο δπηηθά ηεο Λεπθσζίαο, ε θαηάζηαζε ηνπ νπνίνπ ραξαθηεξίδεηαη σο δπζκελήο σο πξνο ηελ  

απφιεςε λεξνχ. Δ ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ ζηε γεσξγίαο θξίλεηαη κελ 

ζεηηθή φκσο κε δεδνκέλε ηελ έθηαζε θαη ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, κπνξνχλ λα γίλνπλ πνιχ 

πεξηζζφηεξα ηφζν κέζα απφ αληίζηνηρεο δεκφζηεο παξεκβάζεηο αιιά θαη απφ ηδησηηθέο επελδχζεηο 

αθνχ ε απφιεςε λεξνχ νδεγεί ηελ Κχπξν ζε καθξνπξφζεζκε πδαηνπελία αιιά θαη επηβάιιεη ζηελ 

Κππξηαθή γεσξγία ζνβαξφηαηνπο πεξηνξηζκνχο θπξίσο ππφ ην βάξνο ησλ επηπηψζεσλ ηεο  

θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Ζ ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θππξηαθήο γεσξγίαο θαη ζηελ 

είζνδν λέσλ γεσξγψλ ζην επάγγεικα 

Μέζα απφ ην Π.Ώ.Ώ. έρνπλ θαηαβιεζεί €8εθ πεξίπνπ ρνξεγίεο ζε επελδπηηθά ζρέδηα γεσξγψλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κνλάδσλ ηνπο θαη πεξίπνπ €1.8εθ ζε λένπο 

γεσξγνχο πξψηεο εγθαηάζηαζεο.   

πγθεθξηκέλα, γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο, ζηεξίρζεθαλ 90 γεσξγνί/ 

γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο, κε ην 70% λα αθνξά κνλάδεο αγειαδνηξνθίαο θαη αηγνπξνβαηνηξνθίαο γηα 

επελδπηηθά ζρέδηα δεκηνπξγίαο λέσλ ππνζηαηηθψλ, αγνξάο εμνπιηζκνχ κε ζηφρν (α) ηελ αχμεζε ηνπ 

δσηθνχ θεθαιαίνπ ή/θαη (β) ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνζηαηηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ή (γ) ηε 

δεκηνπξγία λέαο κνλάδαο. Σν Π.Ώ.Ώ. έρεη ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ηεο 

ρψξαο, θπξίσο ζε λσπφ γάια πνπ αλαινγεί ζην 3% ηνπ αγειαδηλνχ θαη ζην 1% ηνπ αηγνπξφβεηνπ ελψ 

πνιχ κηθξφηεξε θαη πνιχ πεξηνξηζκέλε ήηαλ ε επίπησζε ζηε θπηηθή παξαγσγή. Δ αμηνιφγεζε 

θαηέδεημε κηα ζεκαληηθά ζεηηθή εηθφλα αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θπξίσο ζηνπο θιάδνπο ηεο αγειαδνηξνθίαο θαη πηελνηξoθίαο θαη ζε ιηγφηεξν βαζκφ 

ζηνλ θιάδν ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο. εκεηψλεηαη πάλησο φηη ε ζηφρεπζε ζε θιάδνπο θηελνηξνθίαο 

πνπ δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα νξεηλά έρεη νδεγήζεη ζηελ  πεξηνξηζκέλε ζπκβνιή ηνπ Π.Ώ.Ώ. ζε 

ππνβαζκηζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο.   

ε ζρέζε κε ηελ ελίζρπζε λέσλ γεσξγψλ 1
εο

 εγθαηάζηαζεο, ην Π.Ώ.Ώ. ζπλέβαιε κέζσ ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ζηελ είζνδν 177 γεσξγψλ ειηθίαο θάησ ησλ 40 εηψλ ζηε γεσξγία απμάλνληαο 

ην πνζνζηφ ησλ γεσξγψλ θάησ ησλ 35 εηψλ ζην ζχλνιν απφ 1.3% ζε 1.6% ακβιχλνληαο έλα 
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ζνβαξφ δηαξζξσηηθφ πξφβιεκα ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο πνπ είλαη ην γεξαζκέλν αλζξψπηλν 

δπλακηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα . 

Δ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε λέσλ γεσξγψλ εληνπίδεηαη ζηνλ θιάδν ιαραληθψλ θαη αξσκαηηθψλ θπηψλ 

(28% ησλ γεσξγψλ)  ελψ ζεκαληηθφηεξνο θηελνηξνθηθφο θιάδνο είλαη ε αηγνπξνβαηνηξνθία ζηελ 

νπνία ζα δξαζηεξηνπνηεζεί  επίζεο ην  28% ησλ λέσλ γεσξγψλ πξψηεο εγθαηάζηαζεο . 

Οη λένη βηνθαιιηεξγεηέο αλέξρνληαη ζην 6.25% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαηνχρσλ  πνζνζηφ νξηαθά 

ςειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ βηνθαιιηεξγεηηψλ  ζηελ Κχπξν.  Πεξηνξηζκέλε θξίλεηαη ε ζπκκεηνρή 

λέσλ γεσξγψλ πνπ θαηνηθνχλ ζε  νξεηλέο πεξηνρέο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην 13% ησλ δηθανχρσλ  

δεδνκέλν πνπ δελ ππνβνεζά ζηελ αλαλέσζε ησλ γελεψλ ζηα νξεηλά θαη ζηελ αλαζηξνθή ηεο ηάζεο 

εγθαηάιεηςεο ηνπο. 

Ζ ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηα γεσξγηθά πξντφληα 

Ώπφ  ην Π.Ώ.Ώ. έρνπλ θαηαβιεζεί πεξίπνπ €2.4εθ ζε γεσξγνχο θαη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ γηα  

επελδπηηθά ζρέδηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ κεηαπνίεζεο θαη δεκηνπξγίαο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηα γεσξγηθά πξντφληα.  Ώπφ ην ζχλνιν ησλ έξγσλ γηα ηα νπνία έρεη θαηαβιεζεί 

ην ζχλνιν ηεο ρνξεγίαο  δεκηνπξγήζεθαλ 35 λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ελψ ηα έξγα πνπ έρνπλ ιάβεη 

πξνθαηαβνιή πξνβιέπνπλ ηε δεκηνπξγία άιισλ 57 ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Λφγσ ηνπ φηη ειάρηζηα 

έξγα έρνπλ νινθιεξσζεί, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δελ πξνρψξεζε ζε πεξαηηέξσ εθηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ πνπ ζα αλεδείθλπε ζε  νηθνλνκηθνχο φξνπο ηε ζπκβνιή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ζηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ γεσξγψλ ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο θαη ηελ  δεκηνπξγία 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηα γεσξγηθά πξντφληα.  

Ζ ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε ζηήξημε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη  ζηελ αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κέζσ ηεο πξσηνβνπιίαο, LEADER, 

δειαδή ηεο δεκηνπξγίαο Οκάδσλ Σνπηθήο Αξάζεο (ΟΣΑ) νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ 

ηνπηθέο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ηνπο. ηνρεχεη επίζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κέζσ δεκνζίσλ παξεκβάζεσλ ζε έξγα ππνδνκψλ ζηελ χπαηζξν πνπ αθνξνχλ 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο (ππνδνκέο θνηλσληθψλ παξνρψλ) θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

αγξνηηθήο νηθνλνκίαο  

ηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο LEADER, σο Οκάδεο Σνπηθήο Αξάζεο (ΟΣΑ)  έρνπλ εγθξηζεί 

ηέζζεξεηο αλαπηπμηαθνί θνξείο πνπ είλαη: 

- Δ Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Βπαξρίαο Λεκεζνχ ΛΣΑ,  

- Δ Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Βπαξρίαο Λάξλαθαο ΛΣΑ, 

- Δ  Ώλαπηπμηαθή Βηαηξεία Πάθνπ Ώθξνδίηε ΛΣΑ  

- Δ Βηαηξεία Ώλάπηπμεο Κνηλνηήησλ Πεξηνρήο Σξνφδνπο ΛΣΑ.  

Σν LEADER  θαιχπηεη ην 57% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλεη ε ειεχζεξε Κχπξνο θαη ην 

65% ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. ηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ησλ ΟΣΑ ζπκκεηέρνπλ ην 70% ησλ 

αγξνηηθψλ Αήκσλ θαη θνηλνηήησλ κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 109.231 άηνκα πνπ αληηζηνηρεί ζην 40% ηνπ 

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.  

Σα ζηξαηεγηθά πξνγξάκκαηα ησλ ΟΣΑ παξνπζηάδνπλ κεδεληθή πινπνίεζε θαη άξα ην Π.Ώ.Ώ. κέζσ 

απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο δελ είρε θαζφινπ ζπκβνιή ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε κε εμαίξεζε ηε 

δεκηνπξγία / δηαηήξεζε δεθαηεζζάξσλ ζέζεσλ ζηηο 4 ΟΣΑ. 
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Ώληίζεηα, κέζα απφ ην Μέηξν ησλ δεκνζίσλ παξεκβάζεσλ θαηαδεηθλχεηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ 

θέληξσλ θνηλσληθψλ παξνρψλ ζηελ χπαηζξν, ζε πεδηλέο θπξίσο θνηλφηεηεο/ δήκνπο. Χο απνηέιεζκα 

ησλ νινθιεξσκέλσλ έξγσλ δεκφζησλ ππνδνκψλ  έρεη βειηησζεί ε δπλαηφηεηα παξνρήο θνηλσληθψλ 

παξνρψλ ζε πεξίπνπ 27.000 θαηνίθνπο πνπ αλαινγεί ζην 9% ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ κε ην 

κεγαιχηεξν φκσο πνζνζηφ λα αθνξά ζε ηξεηο κεγάινπο πεδηλνχο Αήκνπο (Οξφθιηλε, Εδάιην θαη 

Αεξχλεηα). Ώδπλακία παξνπζηάδεη ε ζπκβνιή ησλ δεκνζίσλ έξγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε 

ππνδνκψλ ηνπξηζκνχ ζηελ χπαηζξν πξνθαλψο επεηδή δελ ππνζηεξίδνληαη απφ έλα επξχηεξν πιάλν 

αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ.          

Πάλησο ε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο θξίλεηαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ησλ 

νξεηλψλ  πεξηνρψλ  νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζαθψο κεγαιχηεξεο αλάγθεο ζηήξημεο γηα ηελ  

αλαζηξνθή ηεο κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ  ή έζησ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εγθαηάιεηςεο. Αηαθαίλεηαη δε 

κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε φηη κεγαιχηεξε είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ΠΏΏ κέζα απφ δεκφζηεο επελδχζεηο ζε 

ππνδνκέο ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ιφγσ ηεο επαξθνχο αλαπηπμηαθήο δξαζηεξηφηεηαο παξά ζηηο νξεηλέο 

πεξηνρέο. Ώπηφ είλαη ινγηθφ αθνχ κηα απνδνηηθή παξέκβαζε ηνπ ΠΏΏ γηα ηα νξεηλά απαηηεί κηα ζεηξά 

ξηδηθψλ θαη ζπληνληζκέλσλ παξεκβάζεσλ ψζηε νη πφξνη λα πεηχρνπλ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ 

αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ απηψλ.          

Ζ ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ αγξνηψλ  

Παξά ην γεγνλφο φηη ιηγφηεξν ηνπ 1% (€396ρηι) ησλ δαπαλψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρεη δαπαλεζεί γηα 

δξάζεηο εθπαίδεπζεο αγξνηψλ, εληνχηνηο παξαηεξείηαη  ζεηηθή ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ηεο γλψζεο θαη 

ηεο θαηάξηηζεο ησλ αγξνηψλ. Σν πξφγξακκα έρεη ππνζηεξίμεη ηελ εθπαίδεπζε 1436 γεσξγψλ  εθ ησλ 

νπνίσλ 210 είλαη γεσξγνί θάησ ησλ 40 εηψλ θαη έρεη ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ηνπ  6%  

ησλ γεσξγψλ πνπ εκπνξεχνληαη πξντφληα ζηελ αγνξά θαη ζην 58% ησλ γεσξγψλ πξψηεο 

εγθαηάζηαζεο. Δ ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο, θαη ε νπνία απνηειεί 

πξνέθηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ Π.Ώ.Ώ. 2007-13,  αθνξά ηνπο λένπο γεσξγνχο (ειηθίαο θάησ ησλ 35 

εηψλ) αθνχ έρεη δηαρξνληθά απμήζεη ην πνζνζηφ ησλ λέσλ γεσξγψλ κε βαζηθή θαη πιήξε γεσξγηθή 

θαηάξηηζε απφ 46% ζε 68%. 

Ζ ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ θαηλνηνκία  

Σν Πξφγξακκα πξνβιέπεηαη λα ζηεξίμεη ηελ θαηλνηνκία κέζσ θπξίσο ελφο κέηξνπ ρξεκαηνδφηεζεο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ησλ «Βπηρεηξεζηαθψλ πκπξάμεσλ Καηλνηνκίαο». Μέρξη ηελ πεξίνδν 

αμηνιφγεζεο πνπ έιεγε ηελ 31
ε
 Αεθεκβξίνπ 2018, εγθξίζεθαλ ηξεηο νκάδεο, αλ θαη δελ είραλ γίλεη νη 

ζρεηηθέο πιεξσκέο. Χο εθ ηνχηνπ ε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ θαηλνηνκία κέζσ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θαη ζηνρεπκέλνπ κέηξνπ θξίλεηαη ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή σο κεδακηλή. Δ 

ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ θαηλνηνκία πξνθχπηεη επίζεο κέζα απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζε θαηλνηφκεο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή εμνπιηζκφ. Ώπφ ην ζχλνιν ησλ 90 

γεσξγηθψλ κνλάδσλ πνπ έηπραλ επηδφηεζεο έρεη εληνπηζηεί κία κφλν πιήξεο κνλάδα πνπ θξίλεηαη σο 

θαηλνηφκα. Χο ζπκπέξαζκα κπνξεί λα ιερζεί φηη ην πξφγξακκα δελ έρεη αθφκε ζπκβάιεη ζε θάπνην 

νπζηαζηηθφ βαζκφ ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ αιπζίδα αγξνδηαηξνθήο ηεο Κχπξνπ.    

Ζ ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε ζπλεξγαζία  

Πνιχ πεξηνξηζκέλε θξίλεηαη ε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζέκαηα ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ 

θνξέσλ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη επξχηεξα ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. ε ζρέζε κε ηνπο θνξείο 

γεσξγηθήο/θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο, ην πξφγξακκα πεξηνξίζηεθε ζηελ ελίζρπζε 10 Οκάδσλ 

γεσξγψλ (268 άηνκα) νη νπνίνη έηπραλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζην εμσηεξηθφ κε ζηφρν ηελ 

απφθηεζε θαη  κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο. Με δεδνκέλν φηη ην πξφγξακκα πξνβιέπεη θαη άιια κέηξα 

ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο πρ ζχζηαζε Οκάδσλ παξαγσγψλ, ζπλεξγαζίεο ζηε δηάζεζε ησλ 
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πξντφλησλ κέζσ ιατθψλ αγνξψλ, ζπλεξγαζίεο ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο θιπ, κπνξεί λα ιερζεί φηη ε 

κέρξη ηψξα πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είρε ειάρηζηε ζπκβνιή ζε δξάζεηο ζπλεξγαζηψλ ζηνπο 

ηνκείο ηεο γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο.  

ε ζρέζε κε άιινπο ηνκείο αγξνηηθήο αλάπηπμεο πρ δίθηπα αγξνηνπξηζκνχ, γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί 

θιπ, ην πξφγξακκα δελ είρε κέρξη ζηηγκήο θαζφινπ ζπκβνιή ζηελ ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο ηέηνησλ 

θνξέσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο αθνχ ην ζρεηηθφ Μέηξν δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί  

Δ παξνχζα αμηνιφγεζε γίλεηαη ζε αξρηθφ ζηαδην  πινπνίεζεο ηνπ Π.Ώ.Ώ. 2014-20 θαη κε ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ρνξεγηψλ λα βξίζθεηαη θάησ ηνπ 50% ησλ ζπλνιηθψλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ. Δ αμηνιφγεζε είλαη ζπλερηδφκελε θαη πέξαλ απφ ηηο επί κέξνπο εθηηκήζεηο γηα ηηο 

επηπηψζεηο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηε γεσξγία θαη ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, ζηελ 

ηειηθή (εθ ησλ Τζηέξσλ) αμηνιφγεζε ηνπ 2025 ζα είλαη δπλαηή θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο Βπξψπε 2020 γηα κηα 

έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε σο κέζν αληηκεηψπηζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ 

αδπλακηψλ ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο, βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηάο 

ηεο θαη ελίζρπζεο κηαο δηαηεξήζηκεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. 
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77..  ΤΤΜΜΠΠΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΣΣΑΑ  &&  ΤΤΣΣΑΑΔΔΗΗ  

7.1. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Δ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζίζηαηαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιε ιφγσ :  

 ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ νινθιεξσκέλσλ έξγσλ  

 ηεο πεξηνξηζκέλε πξνφδνπ (ζε πιεξσκέο θαη βαζκφ πινπνίεζεο)  ζε βαζηθά Μέηξα πνπ 

εμππεξεηνχλ ηελ ΐειηίσζε ηεο Ώληαγσληζηηθφηεηαο (Μ 4.1 , 4.2)  

 ηεο κεδεληθήο  πινπνίεζεο θξίζηκσλ Μέηξσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο εζηίαζεο  φπσο ην 

Μέηξν 9, 16, 19  

Δ εξγαζία αμηνιφγεζεο έρεη φκσο δψζεη κηα ζεηξά ζπκπεξαζκάησλ ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηα 

παξαθάησ ζεκεία. 

1. Καηαγξάθεηαη ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ βειηίσζε ηεο ΐηνπνηθηιφηεηαο 

φπσο απνηππψλεηαη ζηελ  αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ Αείθηε  FBI   

2. εκεηψλεηαη ε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ 

φπσο απνηππψλεηαη :  

(η)  ζηελ πησηηθή ηάζε ησλ ηηκψλ ηεο πεξίζζεηαο Ώδψηνπ θαη Φσζθφξνπ παξά  ηηο ζεκαληηθέο 

απνθιίζεηο ησλ ηηκψλ κεηαμχ  EUROSTAT θαη κεηξήζεσλ πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην ηεο Πξψηεο 

Ώμηνιφγεζεο  

(ηη) ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ  πδαηίλσλ ζσκάησλ (επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ)  κε 

πνηφηεηα πδάησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πςειήο  θαη ηνλ πεξηνξηζκφ  ησλ Τ. κε πνηφηεηα 

Μέηξηα – Καθή  

3. Καηαγξάθεηαη νξηαθή βειηίσζε ζηελ πνζνηηθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ (εμνηθνλφκεζε), 

ζηνηρείν ηδηαίηεξα θξίζηκν γηα ηελ Κχπξν ιφγσ ηεο ππεξάληιεζεο πνπ αζθείηαη ζηα ππφγεηα 

χδαηα. Πνιχ ζεκαληηθή θξίλεηαη ε ζπκβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο Τδάησλ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε αλαθπθινχκελνπ λεξνχ γηα ζθνπνχο άξδεπζεο, έξγν πνπ πξέπεη λα απνηειέζεη 

νδεγφ θαη γηα αληίζηνηρα έξγα. Ώληίζεηα κηθξή θξίλεηαη ε ζπκβνιή ησλ Ώγξνπεξηβαιινληηθψλ 

Μέηξσλ ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο  (νπζηαζηηθά κφλν ην θαζεζηψο ηεο ακεηςηζπνξάο 

ζηηο παηάηεο ζπκβάιιεη). 

4.  εκεηψλεηαη αδπλακία κέηξεζεο ησλ επηπηψζεσλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ιφγσ 

απνπζίαο ζηφρεπζεο ζηελ πξνηεξαηφηεηα 5ΐ, δήηεκα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ αλ ιεθζνχλ ππφςε  

νη κέηξηεο επηδφζεηο ηεο γεσξγίαο αιιά θαη ηεο πξψηεο κεηαπνίεζεο ζηελ ελεξγεηαθή έληαζε.  

5. Καηαγξάθεηαη αδπλακία κέηξεζεο ηεο ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ αιιά ζεκεηψλεηαη επίζεο φηη ζε απηφ ην ζέκα νη επηδφζεηο  

ηεο θππξηαθήο γεσξγίαο είλαη ηδηαίηεξα θαιέο. Βμαίξεζε απνηεινχλ νη εθπνκπέο ακσλίαο  πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ σο πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ δεζκεχζεσλ ηεο Κππξηαθήο Αεκνθξαηίαο κε νξίδνληα ην 

2030. Δ ζσζηή δηαρείξηζε ηεο θνπξηάο ζα ζπκβάιιεη θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πδάησλ αθνχ ε ρξήζε ιηπαζκάησλ βξίζθεηαη ππφ ηθαλνπνηεηηθφ έιεγρν. 
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6. εκεηψλεηαη ε νξηαθή ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ δεκηνπξγία απαζρφιεζεο , ζηελ 

αχμεζε ηνπ ΏΒΠ αιιά θαη ζηελ κείσζε ηεο θηψρηαο ιφγσ ηεο πνιχ πεξηνξηζκέλεο πξνφδνπ 

ζηελ πινπνίεζε ησλ Μέηξσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηηο πεξηνρέο εζηίαζεο 6 Ώ & 6ΐ πνπ φκσο 

είλαη απνιχησο αλακελφκελν κε βάζε ηελ πεξίνδν πξαγκαηηθήο πινπνίεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο (3 έηε).  

7. Βληνπίδεηαη αδπλακία εθηίκεζεο ηεο ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο αιιά θαη αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ Βζληθνχ Ώγξνηηθνχ Αηθηχνπ.  

8. Δ πνιχ πεξηνξηζκέλε πξφνδνο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Μέηξνπ 19.2 δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ  γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο βάζεο ησλ Ώγξνηηθψλ πεξηνρψλ.  

9. Χο απνηέιεκα ηεο κε πινπνίεζεο ησλ Μέηξσλ πλεξγαζίαο εληνπίδεηαη πζηέξεζε ζηελ 

πξνψζεζε ηεο αλάκεζα ζηνπο αγξνηηθνιπο θνξείο 

10. εκαληηθή ζπκβνιή ηνπ Π.Ώ.Ώ. ζηελ ελίζρπζε ηεο αγειαδνηξνθίαο αιιά νξηαθή βειηίσζε ηεο  

αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ αηγνπξνβαηνηξνθία  

11. Πνιχ ζεκαληηθή πξφνδνο ζηηο δξάζεηο Αεκνζηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο   

  

7.2. ΤΣΑΔΗ  

1. Βπαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ Πνζνηηθψλ ηφρσλ κε κείσζε ζηηο ηηκέο ζηφρνπ γηα ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο  2α, 2β, 3α θαη αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ κεηαμχ θαζεζηψησλ – Μέηξσλ.  

2. Βπαλεθηίκεζε ηεο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο αλαθνξηθά κε ηελ ζηνρνζέηεζε ηνπ  Μέηξνπ  4.2 

ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 6Ώ θαη ελδερφκελεο κεηαθνξά ηνπ ζηελ πεξηνρή εζηίαζεο 3Ώ. 

3. Ώλαζρεδηαζκφο ησλ Μέηξσλ 4.1 θαη 4.2 ζε πεξίπησζε επαλαπξνθήξπμεο ηνπο κε ζηφρν ηελ 

εζηίαζε ηνπο ζε δξάζεηο (α) κείσζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ, (β) εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, (γ) 

αχμεζε ελέξγεηαο απφ ΏΠΒ θαη (δ) ελίζρπζε ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ. 

4. Ώπνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο Καηάξηηζεο,  πκβνπιψλ – Καηλνηνκίαο 

θαη επαλαζρεδηαζκφο ηνπ κε βάζε ηηο Βζληθέο Πξνηεξαηφηεηεο αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

AKIS. 

5. Ώλαγθαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ αηηήζεσλ  ησλ αηηεηψλ αιια θαη ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο ζηηο απαηηήζεηο Παξαθνινχζεζεο θαη ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Παξαθνινχζεζεο θαη Ώμηνιφγεζεο. 

6. Βλεκέξσζε ησλ «ελ δπλάκεη δηθαηνχρσλ» ησλ θνξέσλ εθαξκνγήο αιιά θαη ησλ θνξέσλ 

ράξαμεο πνιηηηθήο γηα  ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΚΏΠ 2021-2027 ιφγσ ηεο έκθαζεο πνπ 

απνδίδεη ζην πεξηβάιινλ  θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή , ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, θαη ηελ   

ζηνρνθεληξηθή  ηεο πξνζέγγηζε. 
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Μεηαβνιή ησλ Κνηλώλ Δεηθηώλ Πιαηζίνπ (CCI)  

ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ππνβνιή ηνπ ΠΑΑ 2014 - 2020 ηεο 

Κύπξνπ 
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I Κνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη θαηάζηαζε αγξνηηθώλ πεξηνρώλ 

  Όλνκα δείθηε Μνλάδα Μέηξεζεο 

Σηκή  
(ηειεπηαία 

εγθεθξηκέλν ΠΑΑ 
(CY) 2014 - 2020) Έηνο 

Σηκή CY 
(CCI 2018 
updated) Έηνο 

% 
κεηαβνιήο ή 

κνλαδηαία 
δηαθνξά 

Σηκή  EU-28 
(CCI 2018 
updated) Έηνο 

1 Πιεζπζκόο               

ζύλνιν Κάηνηθνη 866.000 2013 854.802 2017 -1,3% 511.273.517 2017 

αγξνηηθή % ηνπ ζπλόινπ NA         19,2 2017 

ελδηάκεζε % ηνπ ζπλόινπ 100,0 2013 100,0 2017   36,1 2017 

αζηηθή % ηνπ ζπλόινπ NA         44,7 2017 

2 Ηιηθηαθή δηάξζξσζε               

ζύλνιν < 15 εηώλ % ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ 16,4 2013 16,3 2017 0 15,6 2017 

ζύλνιν 15 - 64 εηώλ  % ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ 70,4 2013 68,1 2017 -2 65,0 2017 

ζύλνιν > 64 εηώλ % ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ 13,2 2013 15,6 2017 2 19,4 2017 

αγξνηηθή <15 εηώλ % ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ NA 2013 NA 2017   15,3 2017 

αγξνηηθή 15 - 64 εηώλ % ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ NA 2013 NA 2017   64,0 2017 

αγξνηηθή > 64 εηώλ % ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ NA 2013 NA 2017   20,6 2017 

3 Έδαθνο                 

ζύλνιν Km2 9.251 2012 9.251 2015 0,0% 4.463.519 2015 

αγξνηηθή % ηηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο NA   NA     44,0 2015 

ελδηάκεζε % ηηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 100,0 2012 100,0 2015   44,2 2015 

αζηηθή % ηηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο NA   NA     11,8 2015 
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  Όλνκα δείθηε Μνλάδα Μέηξεζεο 

Σηκή  
(ηειεπηαία 

εγθεθξηκέλν ΠΑΑ 
(CY) 2014 - 2020) Έηνο 

Σηκή CY 
(CCI 2018 
updated) Έηνο 

% 
κεηαβνιήο ή 

κνλαδηαία 
δηαθνξά 

Σηκή  EU-28 
(CCI 2018 
updated) Έηνο 

4 Πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα               

ζύλνιν Καη. / km2 93,8 2012 92 2015 -1,9% 117,1 2015 

αγξνηηθή Καη. / km2 NA   NA     51,23 2015 

5 * Πνζνζηό απαζρόιεζεο (ΔΕΙΚΣΗ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ: 
Ι.14)               

ύλνιν (15-64 εηώλ) % 61,7 2013 65,6 2017 3,9 67,7 2017 

Άλδξεο (15-64 εηώλ) % 70,4 2013 70,0 2017 -0,4 72,9 2017 

Γπλαίθεο (15-64 εηώλ) % 59,4 2013 61,4 2017 2,0 62,4 2017 

* αγξνηηθή (αξαηνθαηνηθεκέλε) 
(15-64 εηώλ) % 60,3 2013 65,4 2017 5,1 67,7 2017 

ύλνιν (20-64 εηώλ) % 67,2 2013 70,8 2017 3,6 72,1 2017 

Άλδξεο (20-64 εηώλ) % 76,1 2012 75,7 2017 -0,4 77,9 2017 

Γπλαίθεο (20-64 εηώλ) % 64,8 2012 66,6 2017 1,8 67,7 2017 

6 Πνζνζηό απηναπαζρόιεζεο              

ύλνιν (15-64 εηώλ) % 14,9 2013 11,4 2017 -3,5 13,7 2017 

7 Πνζνζηό αλεξγίαο                 

ύλνιν (15-74 εηώλ) % 15,9 2013 11,1 2017 -4,8 7,6 2017 

Νένη (15-24 εηώλ) % 38,8 2013 24,6 2017 -14,2 16,8 2017 

Αγξνηηθή (αξαηνθαηνηθεκέλε)  
(15-74 εηώλ) % 15,9 2013 12,1 2017 -3,8 6,1 2017 
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  Όλνκα δείθηε Μνλάδα Μέηξεζεο 

Σηκή  
(ηειεπηαία 

εγθεθξηκέλν ΠΑΑ 
(CY) 2014 - 2020) Έηνο 

Σηκή CY 
(CCI 2018 
updated) Έηνο 

% 
κεηαβνιήο ή 

κνλαδηαία 
δηαθνξά 

Σηκή  EU-28 
(CCI 2018 
updated) Έηνο 

Νένη (15-24 εηώλ) % 38,8 2013 21,8 2017 -17,0 15,0 2017 

8 *Καηά θεθαιήλ ΑΕγρΠ (ΔΕΙΚΣΗ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ: Ι.16)              

ύλνιν 
Γείθηεο ΜΑΓ (ΔΔ ησλ27 = 
100) 91 2012p 84 2017 -7,7% 100 2017 

* αγξνηηθή  
Γείθηεο ΜΑΓ (ΔΔ ησλ27 = 
100) NA   NA     72,0 2017 

9 * Πνζνζηό θηώρεηαο (ΔΕΙΚΣΗ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ: Ι.15)               

ύλνιν % ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ 23,8 2012 27,7 2017 3,9 23,5 2017 

* αγξνηηθή (αξαηνθαηνηθεκέλε) % ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ 30,2 2012 29,5 2017 -0,7 24,4 2017 

10 Δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο (ΑΠΑ)              

ύλνιν ε εθαη. επξώ 16.238,5 2012 16.995,8 2017 4,7% 13.745.291,3 2017 

πξσηνγελήο % ηνπ ζπλόινπ 2,7 2013 2,1 2017 -0,6 1,7 2017 

δεπηεξνγελή % ηνπ ζπλόινπ 12,8 2013 13,1 2017 0,3 25,0 2017 

ηξηηνγελήο % ηνπ ζπλόινπ 84,5 2013 84,7 2017 0,2 73,3 2017 

αγξνηηθή % ηνπ ζπλόινπ NA   NA     13,1 2015 

ελδηάκεζε % ηνπ ζπλόινπ 100 2010 100,0 2015   30,5 2015 

αζηηθή % ηνπ ζπλόινπ NA   NA     55,5 2015 

11 Δηάξζξσζε ηεο απαζρόιεζεο               

ύλνιν 1000 άηνκα 376,6 2012 399,8 2017 6,2% 235.911,2 2017 

πξσηνγελήο % ηνπ ζπλόινπ 3,9 2013 3,8 2017 0 4,4 2017 
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  Όλνκα δείθηε Μνλάδα Μέηξεζεο 

Σηκή  
(ηειεπηαία 

εγθεθξηκέλν ΠΑΑ 
(CY) 2014 - 2020) Έηνο 

Σηκή CY 
(CCI 2018 
updated) Έηνο 

% 
κεηαβνιήο ή 

κνλαδηαία 
δηαθνξά 

Σηκή  EU-28 
(CCI 2018 
updated) Έηνο 

δεπηεξνγελή % ηνπ ζπλόινπ 16,0 2013 16,6 2017 1 21,7 2017 

ηξηηνγελήο % ηνπ ζπλόινπ 80,2 2013 79,6 2017 -0,6 73,9 2017 

αγξνηηθή % ηνπ ζπλόινπ NA   NA     17,4 2015 

ελδηάκεζε % ηνπ ζπλόινπ 100 2010 100 2015   34,1 2015 

αζηηθή % ηνπ ζπλόινπ NA   NA     48,6 2015 

12 Παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο αλά νηθνλνκηθό ηνκέα               

ύλνιν ΔΤΡΩ/άηνκν 42.287,0 2013 42.513,9 2017 0,5% 58.264,7 2017 

πξσηνγελήο EUR/person 29.007,0 2013 23.551,3 2017 -18,8% 21.653,9 2017 

δεπηεξνγελή EUR/person 33.879,0 2013 33.715,7 2017 -0,5% 67.296,0 2017 

ηξηηνγελήο EUR/person 44.591,0 2013 45.257,1 2017 1,5% 57.817,4 2017 

αγξνηηθή EUR/person NA   NA     43.650,9 2015 

ελδηάκεζε EUR/person 41.315,0 2011 42.318,5 2015 2,4% 51.761,5 2015 

αζηηθή EUR/person NA   NA     66.003,1 2015 
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II Γεσξγία/ Σνκεαθή αλάιπζε 

  Όλνκα δείθηε Μνλάδα Μέηξεζεο 

Σηκή  
(ηειεπηαία 

εγθεθξηκέλν ΠΑΑ 
(CY) 2014 - 2020) Έηνο 

Σηκή CY 
(CCI 
2018 

updated) Έηνο 

% κεηαβνιήο 
ή κνλαδηαία 

δηαθνξά 

Σηκή  EU-28 
(CCI 2018 
updated) Έηνο 

13 Απαζρόιεζε αλά νηθνλνκηθή 
δξαζηεξηόηεηα                 

ζύλνιν 1000 άηνκα 388,6 2012 379,6 2017 -2,3% 227.653,6 2017 

γεσξγία 1000 άηνκα 10,5 2013 8,7 2017 -17,1% 8.756,0 2017 

γεσξγία % ηνπ ζπλόινπ 2,9 2013 2,3 2017 -0,6 3,8 2017 

δαζνθνκία 1000 άηνκα 0,6 2013 0,8 2017 33,3% 555,1 2017 

δαζνθνκία % ηνπ ζπλόινπ 0,2 2013 0,7 2017 1 0,2 2017 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ 1000 άηνκα 9,2 2013 9,4 2017 2,2% 5.130,8 2017 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ % ηνπ ζπλόινπ 2,5 2013 2,5 2017 0,0 2,3 2017 

ηνπξηζκόο 1000 άηνκα 29,4 2013 34,6 2017 17,7% 10.973,4 2017 

ηνπξηζκόο % ηνπ ζπλόινπ 8,1 2013 9,1 2017 1,0 4,8 2017 

14 Παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο 
ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο                 

ζύλνιν ΔΤΡΩ/ΔΜΔ 13.210,0 
2011 - 

2013 15.154,1 

avg. 
2015-
2017 14,7% 18.490,0 

avg. 
2015-
2017 

15 Παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο 
ζηνλ ηνκέα ηεο δαζνθνκίαο                 

ζύλνιν ΔΤΡΩ/ΔΜΔ 14.956,0 
2009- 
2011 22.484,8 

avg. 
2013-
2015 50,3% 41.793 

avg. 
2014-
2015 

16 Παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο 
ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ                 
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  Όλνκα δείθηε Μνλάδα Μέηξεζεο 

Σηκή  
(ηειεπηαία 

εγθεθξηκέλν ΠΑΑ 
(CY) 2014 - 2020) Έηνο 

Σηκή CY 
(CCI 
2018 

updated) Έηνο 

% κεηαβνιήο 
ή κνλαδηαία 

δηαθνξά 

Σηκή  EU-28 
(CCI 2018 
updated) Έηνο 

ζύλνιν ΔΤΡΩ/άηνκν 29.405,0 
2010 - 

2012 25.633,8 

avg. 
2014-
2016 -12,8% 59.721,4 

avg. 
2014-
2016 

17 Γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο 
(αγξνθηήκαηα)                 

ζύλνιν Αξηζκόο 38.860 2010 34.940 2016 -10,1% 10.467.760 2016 

κέγεζνο Γ.Δ. <2 Ha Αξηζκόο 29.200 2010 26.450 2016 -9,4% 4.620.150 2016 

κέγεζνο Γ.Δ. 2-4.9 Ha Αξηζκόο 5.620 2010 4.850 2016 -13,7% 2.247.250 2016 

κέγεζνο Γ.Δ. 5-9.9 Ha Αξηζκόο 2.030 2010 1.680 2016 -17,2% 1.264.590 2016 

κέγεζνο Γ.Δ. 10-19.9 Ha Αξηζκόο 1.010 2010 1.010 2016 0,0% 866.770 2016 

κέγεζνο Γ.Δ.  20-29.9 Ha Αξηζκόο 370 2010 310 2016 -16,2% 362.480 2016 

κέγεζνο Γ.Δ. 30-49.9 Ha Αξηζκόο 290 2010 280 2016 -3,4% 379.660 2016 

κέγεζνο Γ.Δ. 50-99.9 Ha Αξηζκόο 220 2010 240 2016 9,1% 381.500 2016 

κέγεζνο Γ.Δ. >100 Ha Αξηζκόο 120 2010 120 2016 0,0% 345.350 2016 

νηθνλνκηθό κέγεζνο Γ.Δ. <2000 SO Αξηζκόο 22.160 2010 18.140 2016 -18,1% 4.031.590 2016 

νηθνλνκηθό κέγεζνο Γ.Δ. 2.000 - 3.999 
SO Αξηζκόο 6.170 2010 5.940 2016 -3,7% 1.648.580 2016 

νηθνλνκηθό κέγεζνο Γ.Δ. 4.000 - 7.999 
SO Αξηζκόο 4.210 2010 4.300 2016 2,1% 1.392.910 2016 

νηθνλνκηθό κέγεζνο Γ.Δ. 8.000 - 14.999 
SO Αξηζκόο 2.340 2010 2.490 2016 6,4% 966.450 2016 

νηθνλνκηθό κέγεζνο Γ.Δ. 15.000 - 
24.999 SO Αξηζκόο 1.230 2010 1.200 2016 -2,4% 604.760 2016 

νηθνλνκηθό κέγεζνο Γ.Δ. 25.000 - 
49.999 SO Αξηζκόο 1.180 2010 1.140 2016 -3,4% 624.220 2016 
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  Όλνκα δείθηε Μνλάδα Μέηξεζεο 

Σηκή  
(ηειεπηαία 

εγθεθξηκέλν ΠΑΑ 
(CY) 2014 - 2020) Έηνο 

Σηκή CY 
(CCI 
2018 

updated) Έηνο 

% κεηαβνιήο 
ή κνλαδηαία 

δηαθνξά 

Σηκή  EU-28 
(CCI 2018 
updated) Έηνο 

νηθνλνκηθό κέγεζνο Γ.Δ. 50.000 - 
99.999 SO Αξηζκόο 810 2010 760 2016 -6,2% 465.970 2016 

νηθνλνκηθό κέγεζνο Γ.Δ. 100.000 - 
249.999 SO Αξηζκόο 500 2010 580 2016 16,0% 429.240 2016 

νηθνλνκηθό κέγεζνο Γ.Δ. 250.000 - 
499.999 SO Αξηζκόο 150 2010 230 2016 53,3% 187.450 2016 

νηθνλνκηθό κέγεζνο Γ.Δ. > 500.000 SO Αξηζκόο 110 2010 180 2016 63,6% 116.640 2016 

κέζν θπζηθό κέγεζνο ha ΥΓΔ/ ΓΔ 3,00 2010 3,20 2016 6,8% 16,56 2016 

κέζν νηθνλνκηθό κέγεζνο SO ζε ΔΤΡΩ/ ΓΔ 11.808,76 2010 17.650,03 2016 49,5% 34.784,79 2016 

κέζν κέγεζνο ζε κνλάδεο εξγαζίαο 
(άηνκα) Άηνκα/ ΓΔ 2,10 2010 2,09 2016 -0,6% 1,95 2016 

κέζν κέγεζνο ζε κνλάδεο εξγαζίαο 
(ΔΜΔ) ΔΜΔ/ ΓΔ 0,50 2010 0,48 2016 -4,5% 0,87 2016 

18 
Γεσξγηθή έθηαζε                 

ζπλνιηθή ΥΓΔ ha 118.400 2010 122.830 2017 3,7% 178.548.550 2017 

αξόζηκεο εθηάζεηο % ζπλνιηθήο ΥΓΔ 71,7 2010 77,5 2017 5,8 58,9 2017 

κόληκα ιηβάδηα θαη βνζθόηνπνη % ζπλνιηθήο ΥΓΔ 1,8 2010 1,3 2017 -0,5 33,9 2017 

κόληκεο θαιιηέξγεηεο % ζπλνιηθήο ΥΓΔ 26,5 2010 21,1 2017 -5,4 6,7 2017 

19 Γεσξγηθή έθηαζε κε βηνινγηθέο 
θαιιηέξγεηεο                 

πηζηνπνηεκέλεο ha ΥΓΔ 2.400 2014 3.770 2017 57,1% n.a. 2017 

ππό κεηάβαζε ha ΥΓΔ 1.487 2014 1.845 2017 24,1% n.a. 2017 

πνζνζηό ΥΓΔ (πηζηνπνηεκέλε θαη ππό 
κεηάβαζε) % ζπλνιηθήο ΥΓΔ 3,3 2014 4,6 2017 1,3 7,0 2017 
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  Όλνκα δείθηε Μνλάδα Μέηξεζεο 

Σηκή  
(ηειεπηαία 

εγθεθξηκέλν ΠΑΑ 
(CY) 2014 - 2020) Έηνο 

Σηκή CY 
(CCI 
2018 

updated) Έηνο 

% κεηαβνιήο 
ή κνλαδηαία 

δηαθνξά 

Σηκή  EU-28 
(CCI 2018 
updated) Έηνο 

20 
Αξδεπόκελε γε                 

ζύλνιν ha 28.290 2010 23.490 2016 -17,0% 10.311.720 2016 

πνζνζηό ΥΓΔ % ζπλνιηθήο ΥΓΔ 23,9 2010 21,0 2016 -2,9 5,9 2016 

21 
Μνλάδεο δσηθνύ θεθαιαίνπ                 

ζύλνιν ΜΕΚ 200.750 2010 174.520 2013 -13,1% 130.319.510 2013 

22 
Εξγαηηθό δπλακηθό ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο               

ζπλνιηθό ηαθηηθό εξγαηηθό δπλακηθό ηεο 
ΓΔ Άηνκα 82.040 2010 77.390 2013 -5,7% 22.210.040 2013 

ζπλνιηθό ηαθηηθό εξγαηηθό δπλακηθό ηεο 
ΓΔ ΔΜΔ 16.720 2010 15.240 2013 -8,9% 8.733.630 2013 

23 Ηιηθηαθή δηάξζξσζε δηαρεηξηζηώλ γεσξγηθήο 
εθκεηάιιεπζεο               

ζπλνιηθόο αξηζκόο δηαρεηξηζηώλ 
γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο Αξηζκόο 38.860 2010 34.940 2016 -10,1% 10.467.850 2016 

πνζνζηό αηόκσλ< 35 εηώλ 
% ζπλνιηθώλ 
δηαρεηξηζηώλ 2,6 2010 1,3 2016 -1,3 5,1 2016 

ιόγνο <35 / >= 55  εηώλ 

Αξηζκόο λέσλ 
δηαρεηξηζηώλ αλά 100  
δηαρεηξηζηέο 
κεγαιύηεξεο ειηθίαο 4,2 2010 1,7 2016 -2,5 8,8 2016 

24 Γεσξγηθή θαηάξηηζε δηαρεηξηζηώλ γεσξγηθήο 
εθκεηάιιεπζεο               

πνζνζηό ζπλνιηθώλ δηαρεηξηζηώλ κε 
βαζηθή θαη πιήξε γεσξγηθή θαηάξηηζε % ηνπ ζπλόινπ 5,7 2010 27,5 2016 21,8 31,6 2016 
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  Όλνκα δείθηε Μνλάδα Μέηξεζεο 

Σηκή  
(ηειεπηαία 

εγθεθξηκέλν ΠΑΑ 
(CY) 2014 - 2020) Έηνο 

Σηκή CY 
(CCI 
2018 

updated) Έηνο 

% κεηαβνιήο 
ή κνλαδηαία 

δηαθνξά 

Σηκή  EU-28 
(CCI 2018 
updated) Έηνο 

πνζνζηό δηαρεηξηζηώλ< 35 εηώλ κε 
βαζηθή θαη πιήξε γεσξγηθή θαηάξηηζε % ηνπ ζπλόινπ 6,9 2010 45,7 2016 38,8 43,0 2016 

25 * Γεσξγηθό εηζόδεκα 
ζπληειεζηώλ παξαγσγήο 
(ΔΕΙΚΣΗ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ: Ι.02)                 

ζύλνιν ΔΤΡΩ/ΔΜΔ 12.184,3 2013 16.487,2 2018 35,3% 16.801,6 2018 

ζύλνιν (δείθηεο) Γείθηεο 2010 = 100 98,7 2013 128,1 2018 29,8% 121,6 2018 

26 * Αγξνηηθό επηρεηξεκαηηθό 
εηζόδεκα (ΔΕΙΚΣΗ 
ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ: Ι.01)                 

Βηνηηθό επίπεδν γεσξγώλ ΔΤΡΩ/ΔΜΔ 11.844,2 2013 18.143,0 2018 53,2% 14.227,4 2018 

Βηνηηθό επίπεδν γεσξγώλ σο πνζνζηό 
ζε ζρέζε κε ην βηνηηθό επίπεδν αηόκσλ 
πνπ απαζρνινύληαη ζε άιινπο ηνκείο % 64,8 2013 85,3 2017 20,5 48,3 2017 

27 *πλνιηθή παξαγσγηθόηεηα ησλ ζπληειεζηώλ 
παξαγσγήο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο (ΔΕΙΚΣΗ 
ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ: Ι.03)               

ζύλνιν (δείθηεο) Γείθηεο 2005 = 100 130,0 
2011 - 

2013 113,9 

moving 
avg. 

2015-
2017 -12,4% 109,5 

moving 
avg. 

2015-
2017 

28 Αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκόο 
παγίνπ θεθαιαίνπ ζηνλ ηνκέα 
ηεο γεσξγίαο                 

Αθαζάξηζηεο επελδύζεηο παγίνπ 
θεθαιαίνπ (ΑΔΠΚ) ε εθαη. Δπξώ 10,8 2011 9,1 2017 -15,8% 57.615,3 2017 

πνζνζηό ΑΠΑ ηεο γεσξγίαο % ΑΠΑ ηεο γεσξγίαο 3,0 2011 2,7 2017 -0,3 31,4 2017 

29 Δάζε θαη ινηπέο δαζηθέο 
εθηάζεηο (FOWL)                 
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  Όλνκα δείθηε Μνλάδα Μέηξεζεο 

Σηκή  
(ηειεπηαία 

εγθεθξηκέλν ΠΑΑ 
(CY) 2014 - 2020) Έηνο 

Σηκή CY 
(CCI 
2018 

updated) Έηνο 

% κεηαβνιήο 
ή κνλαδηαία 

δηαθνξά 

Σηκή  EU-28 
(CCI 2018 
updated) Έηνο 

ζύλνιν 1000 ha 387,1 2010 386,2 2015 -0,2% 181.925,0 2015 

πνζνζηό ζπλνιηθήο έθηαζεο 
% ζπλνιηθήο ρεξζαίαο 
επηθάλεηαο 42,0 2010 41,7 2015 -0,3 40,8 2015 

30 
Σνπξηζηηθέο ππνδνκέο                 

θιίλεο ζε ζπιινγηθέο εγθαηαζηάζεηο Αξηζκόο θιηλώλ 87.143,0 2013 85.965,0 2017 -1,4% 31.746.845,0 2017 

αγξνηηθή % ηνπ ζπλόινπ ΝΑ   40,4 2017   42,5 2017 

ελδηάκεζε % ηνπ ζπλόινπ 100 2013 45,5 2017   34,3 2017 

αζηηθή % ηνπ ζπλόινπ ΝΑ   14,1 2017   23,2 2017 
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III Πεξηβάιινλ/θιίκα 

  

Όλνκα δείθηε Μνλάδα Μέηξεζεο 

Σηκή  
(ηειεπηαία 

εγθεθξηκέλν ΠΑΑ 
(CY) 2014 - 2020) Έηνο 

Σηκή CY 
(CCI 
2018 

updated) Έηνο 

% 
κεηαβνιήο ή 

κνλαδηαία 
δηαθνξά 

Σηκή  EU-
28 

(CCI 2018 
updated) Έηνο 

31 
Κάιπςε ηεο γεο                 

πνζνζηό γεσξγηθήο γεο 
% ηεο ζπλνιηθήο 
έθηαζε 47,8 2006 47,9 2012 0,1 45,6 2012 

πνζνζηό θπζηθνύ βνζθόηνπνπ 
% ηεο ζπλνιηθήο 
έθηαζε 3,0 2006 2,8 2012 -0,2 2,7 2012 

πνζνζηό δαζηθήο γεο 
% ηεο ζπλνιηθήο 
έθηαζε 16,7 2006 16,6 2012 -0,1 31,9 2012 

πνζνζηό κεηαβαηηθήο δαζώδνπο θαη 
ζακλώδνπο έθηαζεο 

% ηεο ζπλνιηθήο 
έθηαζε 4,3 2006 4,4 2012 0,1 4,5 2012 

πνζνζηό θπζηθήο γεο 
% ηεο ζπλνιηθήο 
έθηαζε 19,2 2006 18,9 2012 -0,3 7,8 2012 

πνζνζηό ηερλεηήο γεο 
% ηεο ζπλνιηθήο 
έθηαζε 8,4 2006 8,7 2012 0,3 4,8 2012 

πνζνζηό άιιεο έθηαζεο 
% ηεο ζπλνιηθήο 
έθηαζε 0,6 2006 0,7 2012 0,1 2,7 2012 

32 Πεξηνρέο κε θπζηθά 
κεηνλεθηήκαηα                 

ζύλνιν % ζπλνιηθήο ΥΓΔ 60,2 2005 60,2 2018 - - 2018 

όξνο % ζπλνιηθήο ΥΓΔ 12,6 2005 12,6 2018 - - 2018 

άιιν % ζπλνιηθήο ΥΓΔ 34,4 2005 34,4 2018 - - 2018 

εηδηθή % ζπλνιηθήο ΥΓΔ 13,2 2005 13,2 2018 - - 2018 

33 
 Έληαζε θαιιηέξγεηαο                 

ρακειή έληαζε % ζπλνιηθήο ΥΓΔ 23,0 2012 44,1 2016 21,1 39,2 2016 

κέζε έληαζε % ζπλνιηθήο ΥΓΔ 24,4 2012 16,8 2016 -7,6 31,8 2016 
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Όλνκα δείθηε Μνλάδα Μέηξεζεο 

Σηκή  
(ηειεπηαία 

εγθεθξηκέλν ΠΑΑ 
(CY) 2014 - 2020) Έηνο 

Σηκή CY 
(CCI 
2018 

updated) Έηνο 

% 
κεηαβνιήο ή 

κνλαδηαία 
δηαθνξά 

Σηκή  EU-
28 

(CCI 2018 
updated) Έηνο 

πςειή έληαζε % ζπλνιηθήο ΥΓΔ 52,6 2012 39,1 2016 -13,5 29,0 2016 

βνζθή % ζπλνιηθήο ΥΓΔ 0,0 2010 n.a. 2013 - 29,4 2013 

34 
Πεξηνρέο ηνπ δηθηύνπ Natura 2000                 

πνζνζηό ηεο εδαθηθήο έθηαζεο % επηθξάηεηαο 25,8 2013 28,8 2016 3,0 18,2 2016 

πνζνζηό ΥΓΔ (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν 
θπζηθόο βνζθόηνπνο) % ΥΓΔ 6,0 2013 6,1 2016 0,1 11,0 2016 

πνζνζηό ζπλνιηθήο δαζηθήο έθηαζεο % δαζηθήο έθηαζεο 50,4 2013 57,0 2016 6,6 23,4 2016 

35 *Δείθηεο γηα ηα πηελά αγξώλ (FBI) (ΔΕΙΚΣΗ 
ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ: Ι.08) 

              

ζύλνιν (δείθηεο) 
Index 2000 = 100 ΝΑ   ΝΑ 2014   85,05 2016 

36  Καηάζηαζε δηαηήξεζεο 
γεσξγηθώλ νηθνηόπσλ (ιεηκώλεο)                 

ηθαλνπνηεηηθή  
% αμηνινγήζεσλ 
νηθνηόπσλ 50,0 

2001-
2006 100,0 

2007-
2012 50 -   

κε ηθαλνπνηεηηθή- αλεπαξθήο 
% αμηνινγήζεσλ 
νηθνηόπσλ 25,0 

2001-
2006 0,0 

2007-
2012 -25 -   

κε ηθαλνπνηεηηθή- θαθή 
% αμηνινγήζεσλ 
νηθνηόπσλ 0,0 

2001-
2006 0,0 

2007-
2012 0 -   

άγλσζηε 
% αμηνινγήζεσλ 
νηθνηόπσλ 25,0 

2001-
2006 0,0 

2007-
2012 -25 -   

37 *Καιιηέξγεηα ΤΦΑ (ΔΕΙΚΣΗ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ: Ι.09)               

ζύλνιν % ζπλνιηθήο ΥΓΔ 54,5 2012 54,5 2012   n.a. 0 

38 
Πξνζηαηεπόκελα δάζε                 

θαηεγνξία 1.1 % έθηαζεο FOWL 1,2 2011 1,2 2015 0 2,2 2015 
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Όλνκα δείθηε Μνλάδα Μέηξεζεο 

Σηκή  
(ηειεπηαία 

εγθεθξηκέλν ΠΑΑ 
(CY) 2014 - 2020) Έηνο 

Σηκή CY 
(CCI 
2018 

updated) Έηνο 

% 
κεηαβνιήο ή 

κνλαδηαία 
δηαθνξά 

Σηκή  EU-
28 

(CCI 2018 
updated) Έηνο 

θαηεγνξία 1.2 % έθηαζεο FOWL 5,6 2011 5,6 2015 0 3,8 2015 

θαηεγνξία 1.3 % έθηαζεο FOWL 0,0 2011 0,0 2015 - 6,8 2015 

θαηεγνξία 2 % έθηαζεο FOWL 0,0 2011 0,0 2015 - 4,2 2015 

39 *Άληιεζε λεξνύ ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο (ΔΕΙΚΣΗ 
ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ: Ι.10)               

ζύλνιν 1.000 m3 91.509,6 2010 164.200,0 2015 79,4% 9.606.944,0 2015 

40 *Water Quality (ΔΕΙΚΣΗ 
ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ: Ι.11)                 

Γπλεηηθό πιεόλαζκα αδώηνπ ζε 
γεσξγηθή γε 

kg N/ha/έηνο 194,8 2009-
2012 

187,8 M.O. 
2012-
2015 

-3,6% 
49,25 M.O. 

2012-
2015 

Γπλεηηθό πιεόλαζκα θσζθόξνπ ζε 
γεσξγηθή γε 

kg P/ha/year 32,0 2009-
2012 

30,8 M.O. 
2012-
2015 

-3,9% 
1,5 M.O. 

2012-
2015 

Νιηρορύπανζη ζε γλυκά ύδαηα- Επιθανειακά ύδαηα:               

Τςειή πνηόηεηα % ηόπσλ 
παξαθνινύζεζεο 

71,4 2012 71,4 2012 - 56,9 2012 

Μέηξηα πνηόηεηα % ηόπσλ 
παξαθνινύζεζεο 

17,9 2012 17,9 2012 - 31,7 2012 

Αλεπαξθήο πνηόηεηα % ηόπσλ 
παξαθνινύζεζεο 

10,7 2012 10,7 2012 - 11,4 2012 

Νιηρορύπανζη ζε γλυκά ύδαηα- 
Υπόγεια ύδαηα: 

                

Τςειή πνηόηεηα % ηόπσλ 
παξαθνινύζεζεο 

68,2 2012 68,2 2012 - 74,1 2012 

Μέηξηα πνηόηεηα % ηόπσλ 
παξαθνινύζεζεο 

10,2 2012 10,2 2012 - 14,2 2012 

Αλεπαξθήο πνηόηεηα % ηόπσλ 
παξαθνινύζεζεο 

21,6 2012 21,6 2012 - 11,7 2012 
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Όλνκα δείθηε Μνλάδα Μέηξεζεο 

Σηκή  
(ηειεπηαία 

εγθεθξηκέλν ΠΑΑ 
(CY) 2014 - 2020) Έηνο 

Σηκή CY 
(CCI 
2018 

updated) Έηνο 

% 
κεηαβνιήο ή 

κνλαδηαία 
δηαθνξά 

Σηκή  EU-
28 

(CCI 2018 
updated) Έηνο 

41 *Οξγαληθέο ύιεο ηνπ εδάθνπο ζε αξόζηκε γε (ΔΕΙΚΣΗ 
ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ: Ι.12) 

              

πλνιηθέο εθηηκήζεηο πεξηεθηηθόηεηαο ζε 
νξγαληθό άλζξαθα  κεγαηόλνη 23,2 2009 23,2 2015 0% 14.065,0 2015 

Μέζε πεξηεθηηθόηεηα ζε νξγαληθό 
άλζξαθα g kg-1 ΝΑ   ΝΑ 2015 - 43,1 2015 

42 *Δηάβξσζε εδάθνπο από ην λεξό (ΔΕΙΚΣΗ 
ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ: Ι.13) 

              

πνζνζηό εδαθηθήο απώιεηαο ιόγσ ηεο 
δηάβξσζεο από ην λεξό ηόλνη/ha/έηνο ΝΑ   2,9 2012 - 2,4 2012 

γεσξγηθή έθηαζε πνπ πιήηηεηαη ha ΝΑ   33,5 2012 - 14.137,2 2012 

γεσξγηθή έθηαζε πνπ πιήηηεηαη % γεσξγηθήο έθηαζεο ΝΑ   7,2 2012 - 6,7 2012 

43 Παξαγσγή αλαλεώζηκεο 
ελέξγεηαο από ηε γεσξγία θαη ηε 
δαζνθνκία 

                

από ηε γεσξγία kToe 15,4 2012 11,7 2016 -24,0% 24.713,7 2016 

από ηε δαζνθνκία kToe 5,0 2012 9,2 2016 84,0% 94.124,6 2016 

44 Υξήζε ελέξγεηαο ζηε γεσξγία, ηε δαζνθνκία θαη ηε 
βηνκεραλία ηξνθίκσλ 

              

γεσξγία θαη δαζνθνκία kToe 41,6 2012 43,3 2016 4,1% 24.079,0 2016 

ρξήζε αλά εθηάξην (γεσξγία θαη 
δαζνθνκία) 

kg ηζνδύλακνπ 
πεηξειαίνπ αλά ha ΥΓΔ 143,9 2012 151,9 2016 5,6% 70,9 2016 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ kToe 32,8 2012 31,7 2016 -3,4% 29.555,9 2016 

45 *Εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ από ηε γεσξγία 
(ΔΕΙΚΣΗ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ: Ι.07) 
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Σηκή  
(ηειεπηαία 

εγθεθξηκέλν ΠΑΑ 
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Σηκή CY 
(CCI 
2018 
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% 
κεηαβνιήο ή 

κνλαδηαία 
δηαθνξά 

Σηκή  EU-
28 

(CCI 2018 
updated) Έηνο 

πλνιηθέο γεσξγηθέο εθπνκπέο 
(εθπνκπέο/απνξξνθήζεηοCH4 θαηN2O 
θαη 
εθπνκπέο/απνξξνθήζεηο από γεσξγηθά 
εδάθε, (Sectors 3.A, 3.B, 3.C, 3.D + 4.C 
+ 4.B)) 

1000 ηόλνη ηζνδύλακνπ 
CO2 

816,0 2012 206,3 2016 -74,7% 493.032,1 2016 

Πνζνζηό ζπλνιηθώλ εθπνκπώλ αεξίσλ 
ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

% ζπλνιηθώλ θαζαξώλ 
εθπνκπώλ 8,8 2012 2,3 2016 -6,5 12,3 2016 

πλνιηθέο εθπνκπέο ακκσλίαο από ηε 
γεσξγία  
(NFR14 subsectors 3B, 3D, 3F, 3I)  1000 t of NH3     5,3 2016 - 3.611,1 2016 

 

 

Πεγή: CAP context indicators – 2018 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2018_en 

Last update: 01/03/2019 
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1. ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

Πίλαθαο 1: Δμέιημε αγξνηηθνύ θαη αζηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Κύπξνπ  

ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ ΡΟΣΟΣΤΟ (%) ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ ΡΟΣΟΣΤΟ (%)

2007 528.100 68,0% 248.300 32,0% 776.400

2008 540.800 67,9% 256.100 32,1% 796.900

2009 554.600 67,7% 264.500 32,3% 819.100

2010 567.200 67,5% 272.600 32,5% 839.800

2011 580.800 67,4% 281.200 32,6% 862.000

2012 582.100 67,2% 283.800 32,8% 865.900

2013 576.700 67,2% 281.300 32,8% 858.000

2014 569.300 67,2% 277.700 32,8% 847.000 -1,3%

2015 570.200 67,2% 278.100 32,8% 848.300 -1,1%

2016 576.900 67,5% 277.900 32,5% 854.800 -1,2%

2017 583.200 67,5% 281.000 32,5% 864.200 -0,1%

Απογραφι 2011 577.470 67,4% 279.387 32,6% 856.857 -0,7%

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΕΛΙΞΘ ΡΛΘΘΥΣΜΟΥ ΣΤΘΝ ΚΥΡΟΥ

ΕΤΟΣ 
ΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΟΤΙΚΟΣ

Μεταβολι 

Αγροτικοφ 

Ρλθκυςμοφ με βάςθ 

2013

 
Πεγή: Γεκνγξαθηθή Έθζεζε 2017, ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

 

Γηάγξακκα 1: Δμέιημε αζηηθνύ θαη αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Κύπξνπ 2008-2017 

(πνζνζηά) 

 
Πεγή: Γεκνγξαθηθή Έθζεζε 2017, ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
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Γηάγξακκα 2: Δμέιημε αζηηθνύ θαη αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Κύπξνπ 2008-2017 

(ρηιηάδεο άηνκα) 

 

Πεγή: Γεκνγξαθηθή Έθζεζε 2017, ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
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2. ΓΔΩΡΓΗΚΔ ΓΗΑΡΘΡΩΔΗ 

Γηάγξακκα 3: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ζηηο  (ζπλνιηθέο) ρξήζεηο γεο  ωο πξνο ην ζύλνιν 

ηεο γεο αλά έηνο, ρξνλνζεηξά 2007 - 2016 

 
Πεγή: Γεωξγηθέο ηαηηζηηθέο 2007 - 2016, & ηαηηζηηθή Δπεηεξίδα – Υξνλνζεηξέο(2016) ηαηηζηηθή Τπεξεζία, 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

Γηάγξακκα 4: Μεηαβνιέο ζηηο (ζπλνιηθέο) ρξήζεηο γεο βαζηθώλ θαιιηεξγεηώλ, γηα ηα 

έηε 2007 – 2016 

 
Πεγή: Γεωξγηθέο ηαηηζηηθέο 2007-2015, & ηαηηζηηθή Δπεηεξίδα – Υξνλνζεηξέο(2016), ηαηηζηηθή Τπεξεζία, 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
(1) ηηο ζπλνιηθέο ρξήζεηο γεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε αξδεύζηκε γε 

(*) Πξνζωξηλή εθηίκεζε (2016) 
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Πίλαθαο 2: Δμέιημε ζηηο ρξήζεηο γεο 2007-2015 (1.000 εθηάξηα) 

ΕΤΘ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016 (*)

ΧΘΣΕΙΣ ΓΘΣ

Συ
νο

λι
κι

Συ
νο

λι
κι

Συ
νο

λι
κι

Συ
νο

λι
κι

Συ
νο

λι
κι

Συ
νο

λι
κι

Α
ρ

δ
εφ

ς
ιμ

θ

Συ
νο

λι
κι

%
 Κ

α
τα

νο
μ

ι
 

Συ
νο

λι
κι

σ

%
 Α

ρ
δ

ευ
ό

μ
εν

θ
σ 

/ 
Σφ

νο
λο

Συ
νο

λι
κι

Α
ρ

δ
εφ

ς
ιμ

θ

Συ
νο

λι
κι

%
 Κ

α
τα

νο
μ

ι
 

Συ
νο

λι
κι

σ

%
 Α

ρ
δ

ευ
ό

μ
εν

θ
σ 

/ 
Σφ

νο
λο

Συ
νο

λι
κι

Συ
νο

λι
κι

ΕΤΘΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΕΣ (α) 93,4 70,6 73,4 73,1 71,7 74,4 9,3 69,1 56,7% 13,5% 67,8 10,9 82,3 58,7% 13,2% 70,4 1,9%

Σιτθρά 43,6 38,7 31,2 32,9 35,9 37,8 0,6 30,8 25,3% 1,9% 25,3 0,5 33,4 23,8% 1,5% 23,8 -22,7%

Πςπρια 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,2 0,7 0,6% 28,6% 0,6 0,1 0,7 0,5% 14,3% 0,5 -28,9%

βιομθχανικά φυτά 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,1 0,0 0,1 0,1% 0,1

Κτθνοτροφικά φυτά 39,3 23,3 33,7 32,7 27,9 28,6 1,0 30,2 24,8% 3,3% 34,1 2,7 40,5 28,9% 6,7% 38,1 26,2%

λαχανικά & πεπονοειδι 9,6 8,0 7,9 6,9 7,2 7,2 7,5 7,5 6,2% 100,0% 7,7 7,6 7,6 5,4% 100,0% 7,9 5,5%

ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΕΣ (β) 35,5 31,8 35,4 29,9 29,9 28,5 13,9 26,2 21,5% 53,1% 27,0 14,2 26,4 18,8% 53,8% 26,4 0,8%

Αμπζλια 8,2 8,4 8,9 7,6 7,7 6,8 0,8 5,9 4,8% 13,6% 6,1 0,8 6,6 4,7% 12,1% 6,1 2,6%

εςπεριδοειδι 4,6 4,2 3,9 2,8 3,1 3,3 2,7 2,7 2,2% 100,0% 2,7 2,9 2,9 2,1% 100,0% 3,4 26,2%

Φροφτα 4,2 3,4 3,9 3,1 3,2 3,2 2,8 2,8 2,3% 100,0% 2,8 2,9 2,9 2,1% 100,0% 2,7 -2,9%

ξθροί καρποί 5,6 4,0 4,5 3,5 3,4 3,1 0,5 3,1 2,5% 16,1% 2,8 0,5 2,9 2,1% 17,2% 2,7 -14,2%

Ελιζσ & χαρουπιζσ 12,9 11,7 14,1 12,9 12,6 12,2 7,1 11,8 9,7% 60,2% 12,5 7,1 11,1 7,9% 64,0% 11,6 -1,9%

ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΕΙΩΝ (α+β) 128,9 102,4 108,8 103,1 101,5 102,9 23,2 95,3 78,2% 24,3% 94,8 25,1 108,7 77,5% 23,1% 96,8 1,6%

ΑΓΑΝΑΡΑΥΣΘ 16,4 11,8 13,8 9,5 12,3 11,4 0,1 10,3 8,4% 1,0% 12,1 0,2 16,6 11,8% 1,2% 11,5 11,3%

ΒΟΣΚΟΤΟΡΟΙ 1,9 1,4 4,4 2,0 2,4 2,6 0,0 1,8 1,5% 0,0% 1,8 0,0 1,9 1,4% 0,0% 1,4 -23,6%

ΑΚΑΛΛΙΕΓΘΤΘ ΓΘ 31,6 26,0 18,0 12,1 10,8 11,0 11,6 9,5% 0,0% 13,9 10,0 7,1% 0,0% 16,5 42,2%

ΑΓΟΝΘ ΓΘ 2,3 3,6 2,5 7,3 4,8 5,0 0,0 2,9 2,4% 0,0% 3,7 0,0 3,0 (**)

ΣΥΝΟΛΟ 181,1 145,2 147,5 133,9 131,8 132,9 23,4 121,9 100,0% 19,2% 126,3 25,3 140,2 100,0% 18,0% 126,1 3,5%

(%) 

Μεταβόλθσ 

ςτισ χριςεισ 

γθσ του 

2016(*) με 

ζτοσ βάςθσ το 

20132013 2015

ΕΞΕΛΙΞΘ ΣΤΙΣ ΧΘΣΕΙΣ ΓΘΣ 2007-2013 (1.000 ΕΚΤΑΙΑ)

 
Πεγή: Γεωξγηθέο ηαηηζηηθέο 2007-2015 & ηαηηζηηθή Δπεηεξίδα – Υξνλνζεηξέο(2016),  ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

(*) Πξνζωξηλή εθηίκεζε (2016) 

(**) Γηα ην έηνο 2016 ε θαηαρωξεκέλε ηηκή πνπ αθνξά ηελ αθαιιηέξγεηε γε (16,5) εκπεξηέρεη θαη ηελ άγνλε γε. 
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3. ΓΔΩΡΓΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ (ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ) 

Πίλαθαο 3: Δμέιημε παξαγόκελεο πνζόηεηαο (ζε ηόλνπο) ηωλ βαζηθώλ θαιιηεξγεηώλ ηεο Κύπξνπ 2007-2016   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(*)

Σιτάρι 10.712 2.472 14.690 18.889 23.740 22.923 15.181 4.445 35.356 6.902

Κρικάρι 52.007 3.496 40.092 46.062 45.716 67.028 36.006 2.720 52.175 2.907

Ρατάτεσ 155.500 115.000 112.500 82.000 126.080 82.200 105.480 114.997 95.921 122.803

Καρόττα 1.879 1.899 1.874 1.909 1.891 1.855 1.711 2.030 2.282 1.819

Tομάτεσ 29.386 23.443 20.323 18.315 17.171 15.792 13.283 16.562 16.055 13.364

Καρποφηια 29.310 20.809 22.829 22.634 21.033 20.514 19.942 22.838 20.064 16.760

Ρεπόνια 10.070 9.577 10.366 11.200 11.180 10.985 11.038 10.014 11.988 10.790

Aγγουράκια 15.415 13.793 12.714 12.308 12.285 11.036 11.656 12.385 8.061 10.926

Σταφφλια 33.892 32.381 29.688 28.298 25.064 20.531 20.326 20.125 21.685 23.310

Ρορτοκάλια 42.113 37.847 34.441 33.583 40.214 34.763 34.644 33.254 32.796 26.449

Λεμόνια 14.154 15.214 13.421 13.925 14.059 11.312 9.541 11.256 15.243 8.182

Κρζϊπφρουτ 26.700 27.527 22.678 23.969 22.193 20.751 19.769 20.448 24.453 25.296

Mιλα 8.594 6.543 7.274 6.950 7.121 6.842 5.313 4.848 4.880 4.200

Aχλάδια 1.138 1.230 1.300 1.278 1.150 1.131 1.071 764 682 594

Pοδάκινα 4.111 4.153 4.001 3.532 3.686 3.520 3.367 3.663 3.812 2.646

Κεράςια 582 501 460 443 416 457 427 396 430 399

Mπανάνεσ 7.100 5.650 6.700 6.010 6.004 6.002 5.746 6.006 5.460 7.530

Aμφγδαλα 668 432 332 510 953 186 418 354 367 282

Eλιζσ 13.705 15.573 13.329 14.873 10.650 12.640 12.728 17.266 13.416 10.061

Xαροφπια 3.839 6.519 3.514 10.560 12.725 9.123 6.178 11.034 7.413 6.369

ΣITHPA

ΛAXANIΚA & 

ΡEΡONOEIΔH

ΦPOYTA & 

AΛΛA 

ΔENΔPΩΔH

ΡAPAΓΩΓH ΚYPIOTEPΩN ΓEΩPΓIΚΩN ΡPOIONTΩN ΦΥΤΙΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ)

 

Πεγή: Γεωξγηθέο ηαηηζηηθέο 2007 – 2015  & ηαηηζηηθή Δπεηεξίδα – Υξνλνζεηξέο (2016),  ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

(*) Πξνζωξηλή εθηίκεζε (2016) 

 

 



Παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηελ 2ε Δλδηάκεζε Αμηνιόγεζε Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 

1
ν
 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ (Γ. Σειηθή Έθζεζε Δλδηάκεζεο Αμηνιόγεζεο) 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ – Α.Μ. ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ  10 

 

Πίλαθαο 4: Γείθηεο όγθνπ παξαγωγήο γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ θπηηθήο παξάγωγεο (2010 = 100) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(*)

ΕΤΘΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΣ 119,6 89,5 104,0 100,0 106,7 94,5 91,1 84,1 115,4 96,4

Σιτθρά 94,7 10,3 87,7 100,0 108,1 136,3 79,3 12,3 140,0 17,7

Πςπρια 84,9 78,1 77,4 100,0 97,5 100,9 104,2 100,2 117,3 94,7

Βιομθχανικά φυτά 373,7 110,7 98,0 100,0 102,1 96,3 111,5 103,3 123,0 123,4

Λουλοφδια 88,6 92,9 96,3 100,0 70,8 56,0 71,1 69,0 64,0 142,2

Κτθνοτροφιά φυτά 69,3 11,9 75,7 100,0 71,7 78,1 61,1 18,1 158,4 56,1

Άχυρο 101,3 14,5 113,1 100,0 118,3 109,9 103,0 8,2 149,3 39,1

Ρατάτεσ 189,5 140,6 137,1 100,0 153,1 100,3 128,2 139,8 116,4 148,9

Λαχανικά 127,6 113,1 102,9 100,0 99,8 95,1 87,5 101,2 92,6 90,5

Καρποφηια - πεπόνια 116,6 91,0 99,3 100,0 97,9 95,8 94,6 97,9 98,7 85,5

ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΕΣ 107,4 104,0 96,2 100,0 98,6 92,7 90,0 96,6 94,9 81,1

Σταφφλια 120,8 113,4 101,6 100,0 90,8 73,2 77,2 76,7 79,9 89,8

Εςπεριδοειδι 106,3 102,1 92,1 100,0 113,7 98,8 94,0 94,0 102,6 81,4

Άλλα νωπά φροφτα 117,6 105,7 108,3 100,0 99,1 97,6 93,8 92,8 96,7 89,2

Ξθροί καρποί 146,1 119,8 105,0 100,0 111,5 83,3 108,3 74,7 68,7 69,6

Ελιζσ 92,1 104,7 89,6 100,0 71,6 95,0 85,6 116,1 90,2 67,6

Xαροφπια 36,3 61,7 33,3 100,0 120,5 86,4 58,5 104,5 70,2 60,3

ΕΤΘΣΙΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΣ

ΜΟΝΙΜΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΕΣ

ΔΕΙΚΤΘΣ ΟΓΚΟΥ ΡAPAΓΩΓHΣ 

ΚYPIOTEPΩN ΓEΩPΓIΚΩN ΡPOIONTΩN ΦΥΤΙΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ (2010 = 100)

 
Πεγή: Γεωξγηθέο ηαηηζηηθέο 2007 – 2015  & ηαηηζηηθή Δπεηεξίδα – Υξνλνζεηξέο (2016),  ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

(*) Πξνζωξηλή εθηίκεζε (2016) 
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Γηάγξακκα 5: Γείθηεο Όγθνπ Παξάγωγεο γηα ηε Φπηηθή Παξάγωγε (Έηνο 2010 = 100) 

 

Γηάγξακκα 6: Γείθηεο Όγθνπ Παξάγωγεο ζε Δηήζηεο Καιιηέξγεηεο (Έηνο 2010 = 100) 

 

Γηάγξακκα 7: Γείθηεο Όγθνπ Παξάγωγεο ζε Μόληκεο Καιιηέξγεηεο ( Έηνο 2010 = 100) 

 

Πεγή: Γεωξγηθέο ηαηηζηηθέο 2007 - 2015 & ηαηηζηηθή Δπεηεξίδα – Υξνλνζεηξέο (2016),  ηαηηζηηθή Τπεξεζία, 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

(*) Πξνζωξηλή εθηίκεζε (2016) 
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Γηάγξακκα 8: Γείθηεο πνζνηήηωλ γεωξγηθήο παξαγωγήο, 2008 – 2015  

 
Πεγή: Γεωξγηθέο ηαηηζηηθέο 2015, ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

 

Γηάγξακκα 9: Γείθηεο ηηκώλ γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ, 2008 – 2015 

 
Πεγή: Γεωξγηθέο ηαηηζηηθέο 2015, ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 
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Πίλαθαο 5: Δμέιημε ηωλ απνδόζεωλ ηωλ θπηώλ κεγάιεο θαιιηέξγεηαο (ηόλνπο /ha) 

ΠΡΟΪΟΝ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο.

ηηεξά

   ηηάξη 2,55 2,41 2,24 2,68 2,19 0,72 2,95 0,82 2,07

   Κξηζάξη 1,79 1,91 1,83 2,32 1,53 0,14 2,54 0,20 1,53

   ηθσλάξη 0,69 0,86 2,00 1,90 2,41 0,86 1,88 0,96 1,45

   Σξηηηθάιε … … … … … … 3,19 0,52 1,86

'Oζπξηα

   Κνπθηά θξέζθα 14,65 26,91 15,38 11,96 15,98 16,45 16,89 16,89 16,89

   Κνπθηά μεξά 3,55 3,36 6,12 3,26 3,20 2,74 3,69 3,70 3,70

   Λνπβηά θξέζθα 43,06 51,94 37,19 34,24 33,42 34,95 39,13 39,14 39,13

   Λνπβηά μεξά 0,72 0,80 0,92 0,77 1,12 1,05 0,90 1,28 0,95

   Pεβύζηα 1,40 1,59 1,34 1,32 1,37 1,55 1,00 1,08 1,33

   Φαθή 0,24 0,67 0,70 0,44 0,30 0,32 0,41 0,50 0,45

   Λνπβάλα 2,06 1,29 0,71 1,26 1,26 0,92 1,06 1,77 1,29

Bηνκεραληθά θπηά

   εζάκη 0,50 0,10 0,20 0,33 0,25 0,33 1,00 1,00 0,46

   Φπζηίθηα 3,40 3,04 3,10 4,25 4,44 4,92 2,98 3,90 3,75

Κηελνηξνθηθά θπηά

   Bίθνο 0,52 0,20 0,22 0,36 0,90 0,43 2,15 0,47 0,66

   Pόβη 1,00 0,50 0,31 0,36 0,50 0,53 1,93 2,00 0,89

   Φαβέηηα 0,22 0,19 0,14 0,14 0,28 0,32 0,29 1,67 0,41

       Γηα ζαλό 5,31 7,06 5,99 6,35 4,53 1,00 9,02 3,38 5,33  

Πίλαθαο 6: Δμέιημε ηωλ απνδόζεωλ ηωλ ιαραληθώλ & πεπνλνεηδώλ (ηόλνπο /ha) 

ΠΡΟΪΟΝ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο.

Παηάηεο

   Γηα θαηαλάισζε 22,45 19,16 24,88 17,78 22,65 23,28 20,22 24,36 21,85

   Γηα ζπόξν 35,71 25,00 26,15 44,00 31,25 36,24 24,13 23,98 30,81

'Aιια ιαραληθά

   Καξόηηα 26,77 28,92 27,81 27,69 26,32 29,00 28,89 28,87 28,03

   Tνκάηεο 88,36 87,21 86,72 79,76 63,25 77,39 59,46 61,30 75,43

   Κνινθάζη 24,09 26,93 26,24 28,16 26,03 26,10 24,06 25,57 25,90

   Aγγνπξάθηα 77,05 61,54 60,82 50,39 51,35 55,54 40,51 54,36 56,44

   Φαζόιηα θξέζθα 104,50 100,90 85,36 103,42 84,54 95,77 95,78 36,23 88,31

   Φαζόιηα μεξά 2,02 1,86 2,69 2,58 1,99 2,02 2,19 2,19 2,19

   Κξακπηά 49,00 77,55 70,77 65,39 61,34 56,02 51,77 47,42 59,91

   Κξεκύδηα μεξά 38,61 44,70 43,71 39,01 39,50 38,70 38,70 39,19 40,26

   Κνλάξη 7,78 5,83 6,25 6,82 7,27 7,73 6,67 6,15 6,81

   Κξεκύδηα θξέζθα (1000 δέζκεο) 30,89 26,37 22,10 23,65 22,88 21,23 21,45 22,37 23,87

   Aγγηλάξεο 19,21 19,97 19,52 18,55 17,95 18,41 18,41 17,90 18,74

   Κνπλνππίδηα 38,00 40,31 52,19 35,36 45,27 35,89 35,38 18,10 37,56

   Κνινθπζάθηα 34,27 35,08 34,58 29,10 27,82 28,97 28,97 18,84 29,70

   Mειηληδάλεο 72,17 125,50 118,09 119,20 78,77 76,39 76,39 71,91 92,30

   Παληδάξηα 55,78 38,74 41,10 40,79 61,88 50,72 50,71 50,73 48,81

   έιηλα (1000 δέζκεο) 32,71 29,44 30,94 30,08 28,45 28,55 33,93 28,09 30,27

   Mπάκηεο 18,68 16,08 16,60 15,93 12,73 11,95 15,00 18,08 15,63

   Πηπέξηα 43,03 79,65 81,35 72,36 45,22 46,23 46,21 33,90 55,99

   Mπηδέιηα 11,71 12,97 12,82 13,42 14,64 13,76 14,10 13,62 13,38

Πεπνλνεηδή

   Καξπνύδηα 37,67 39,58 38,45 38,63 33,86 38,00 38,00 35,43 37,45

   Πεπόληα 88,60 107,69 98,94 75,76 75,09 70,52 70,52 70,52 82,20  
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Πίλαθαο 7: Δμέιημε ηωλ απνδόζεωλ ηωλ θξνύηωλ & δελδξωδώλ θαιιηεξγεηώλ 

(ηόλνπο/ha)

ΠΡΟΪΟΝ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο.

ηαθύιηα 

   Oηλνπνηήζηκα 3,21 3,68 3,03 2,82 3,13 2,94 3,08 2,64 3,07

   Eπηηξαπέδηα 7,29 3,98 6,49 6,64 6,02 6,37 5,35 5,18 5,92

Eζπεξηδνεηδή

   Πνξηνθάιηα 19,01 26,97 29,35 24,17 28,58 26,97 26,97 20,42 25,31

   Λεκόληα 17,57 24,13 22,14 16,98 18,89 21,00 25,70 17,33 20,47

   Κξέτπθξνπη 43,78 65,49 55,07 49,06 52,72 57,60 57,00 53,37 54,26

   Mαληαξίληα 38,64 70,23 79,84 66,29 79,12 73,87 73,87 29,25 63,89

Φξέζθα Φξνύηα

   Mήια 5,97 9,22 8,52 7,97 8,50 8,00 8,00 8,00 8,02

   Aριάδηα 11,30 11,02 10,45 11,42 11,90 9,20 9,34 8,25 10,36

   Κπδώληα 17,00 23,33 21,67 21,67 22,00 15,75 15,00 5,00 17,68

   Pνδάθηλα 5,53 6,61 6,83 6,29 8,25 8,25 8,25 6,55 7,07

   Xξπζόκεια θαη θατζηά 3,41 3,94 3,45 3,55 3,75 3,48 4,21 3,76 3,69

   Κεξάζηα 1,43 1,78 1,70 2,07 1,90 1,95 1,94 1,88 1,83

   Γακάζθελα 1,49 1,35 1,46 1,80 1,45 1,72 3,02 2,61 1,86

   Pόδηα 6,61 5,92 5,65 4,65 4,37 3,82 3,80 3,44 4,78

   Φξάνπιεο 37,32 55,88 31,52 24,41 27,39 26,05 28,80 27,45 32,35

   ύθα 31,66 31,05 30,78 32,05 36,99 31,00 31,00 31,00 31,94

   Mπαλάλεο 27,57 25,79 25,23 25,65 27,89 27,30 27,30 26,24 26,62

   Mέζπηια 10,29 9,97 9,84 10,33 10,33 8,23 11,32 10,00 10,04

   Aβνθάην 10,34 10,18 11,90 9,99 9,42 9,42 9,42 9,42 10,01

   Aθηηλίδηα 25,00 17,57 31,25 33,75 24,20 25,00 33,67 17,14 25,95

Ξεξνί θαξπνί

   Aκύγδαια 0,08 0,16 0,31 0,07 0,15 0,14 0,14 0,12 0,15

   Καξύδηα 0,65 0,60 0,78 0,82 0,84 0,58 0,54 0,57 0,67

   Φνπληνύθηα 1,42 1,00 1,17 1,40 1,14 2,41 2,28 0,74 1,44

   Xαιεπηαλά 0,63 0,28 0,13 0,10 0,19 0,38 0,21 0,23 0,27

Aιιεο δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο

   Eιηέο 1,11 1,28 0,99 1,21 1,19 1,59 1,34 0,95 1,21

   Xαξνύπηα 1,68 8,21 7,10 5,34 5,39 6,77 6,77 6,63 5,99  
Πεγή: Γεωξγηθή ζηαηηζηηθή – ρξνλνινγηθέο ζεηξέο (εθηάζεηο θαη παξάγωγε θπξηνηέξωλ πξνϊόληωλ, 2009-2016), 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Σειεπηαία Δλεκέξωζε 06/06/2018) 

4. ΓΔΩΡΓΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ (ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ) 

Πίλαθαο 8: Δμέιημε δωηθνύ πιεζπζκνύ θαηά είδνο 2007-2016 (ζε ρηιηάδεο θεθαιέο) 

Ζτοσ Βοοειδι
Ρρόβατα & 

Αρνιά

Αίγεσ & 

Ερίφια
Χοίροι Ρουλερικά

2007 54,9 259,4 339 450,3 2.800

2008 55,8 267,3 318,4 464,9 2.904

2009 54,9 300,2 280,8 463,3 2.960

2010 55,5 328,9 307,4 463,7 2.981

2011 57,8 355,9 290,3 439,2 2.890

2012 58,1 346,8 271,2 394,7 3.090

2013 58,3 313,4 243,1 357,9 2.495

2014 60,9 322,4 240 342,1 2.810

2015 58,6 296,9 236,9 358,1 2.967

2016 (*) 63,1 323,6 250,3 352,8 2.700

% μεταβολι  2016 / 2013 8,3% 3,2% 2,9% -1,4% 8,2%  
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Γηάγξακκα 10: Εωηθόο πιεζπζκόο θαηά είδνο 2007-2016 (ζε ρηιηάδεο θεθαιέο) 

 

Πεγή: Γεωξγηθή ζηαηηζηηθή – ρξνλνινγηθέο ζεηξέο Δ: ΓΔΩΡΓΙΑ, ΓΑΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΔΙΑ (Γεωξγία, Φπηηθή 

Παξαγωγή, Εωηθή Παξαγωγή, Οηθνλνκηθνί Λνγαξηαζκνί Γεωξγίαο, Γαζνθνκία, Αιηεία), copyright ©, Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία, ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Σειεπηαία Δλεκέξωζε 27/12/2017) 

(*) Πξνζωξηλή εθηίκεζε (2016) 

Πίλαθαο 9: Παξαγόκελεο Πνζόηεηεο Κξέαηνο, Γάιαθηνο & Απγώλ 2007-2016 (ζε 

ηόλνπο) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*)
% Μεταβολισ 

2016 / 2013

Βοδινό 3.920 4.248 4.505 4.479 4.826 5.314 4.562 4.573 4.953 4.692 2,8%

Ρρόβειο 3.094 3.337 2.747 2.526 2.573 3.050 3.016 3.126 3.388 3.030 0,5%

Αιγινό 4.013 3.874 2.739 2.317 2.352 2.682 2.278 2.079 2.061 1.920 -15,7%

Χοιρινό 54.978 59.173 58.102 57.057 55.213 51.722 48.664 42.618 43.774 43.909 -9,8%

Ρουλερικά 28.799 28.727 27.134 27.849 27.130 25.297 21.972 21.652 23.734 24.179 10,0%

Αγελαδινό 144.100 152.264 152.100 151.015 156.017 153.740 162.373 164.552 163.300 197.985 21,9%

Ρρόβειο 15.690 18.136 19.091 23.727 26.818 25.211 21.710 22.134 26.628 28.853 32,9%

Αιγινό 23.690 24.581 22.320 27.674 27.888 26.632 20.845 21.848 23.625 23.155 11,1%

8.577 9.880 9.787 8.613 9.472 9.610 10.594 10.556 9.222 8.558 -19,2%

ΕΤΟΣ

ΓΑ
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Πεγή: Γεωξγηθή ζηαηηζηηθή – ρξνλνινγηθέο ζεηξέο Δ: ΓΔΩΡΓΙΑ, ΓΑΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΔΙΑ (Γεωξγία, Φπηηθή 

Παξαγωγή, Εωηθή Παξαγωγή, Οηθνλνκηθνί Λνγαξηαζκνί Γεωξγίαο, Γαζνθνκία, Αιηεία), copyright ©, Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία, ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Σειεπηαία Δλεκέξωζε 27/12/2017) 

(*) Πξνζωξηλή εθηίκεζε (2016) 

Γηάγξακκα 11: Παξαγόκελεο Πνζόηεηεο Κξέαηνο 2007-2014 (ζε ηόλνπο) 
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Γηάγξακκα 12: Παξαγόκελεο Πνζόηεηεο Γάιαθηνο 2007-2014 (ζε ηόλνπο) 

 

Πεγή: Γεωξγηθή ζηαηηζηηθή – ρξνλνινγηθέο ζεηξέο Δ: ΓΔΩΡΓΙΑ, ΓΑΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΔΙΑ (Γεωξγία, Φπηηθή 

Παξαγωγή, Εωηθή Παξαγωγή, Οηθνλνκηθνί Λνγαξηαζκνί Γεωξγίαο, Γαζνθνκία, Αιηεία), copyright ©, Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία, ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Σειεπηαία Δλεκέξωζε 27/12/2017) 

(*) Πξνζωξηλή εθηίκεζε (2016) 

 

5. ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ   

Πίλαθαο 10: Πνζόηεηεο εμαγωγώλ ηωλ θπξηνηέξωλ γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ 2007-2016 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*)

Ρορτοκάλια 6.293 7.245 4.976 8.176 8.924 6.592 6.672 5.467 3.980 4.137 -38,0%

Λεμόνια 4.924 4.280 2.412 3.141 2.697 2.973 3.385 1.552 1.551 1.698 -49,8%

Κρειπφρουτ 13.648 13.468 12.140 11.641 11.168 11.601 10.498 9.990 8.248 10.399 -0,9%

Ρατάτεσ 112.423 89.216 79.766 58.447 110.398 67.741 95.486 105.913 67.088 81.920 -14,2%

Καρότα 0 4 0 0 0 0 0 0

Νωπά ςταφφλια 121 244 253 245 266 361 513 397 245 108 -78,9%

Ρεπόνια & Καρποφηια 181 75 95 109 35 40 95 174 52 35 -63,2%

ΕΞΑΓΩΓΙΜΑ ΓΕΩΓΙΚΑ ΡΟΙΟΝΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ

% μεταβολι 

2016/ 2013ΓΕΩΓΙΚΑ ΡΟΙΟΝΤΑ

ΕΤΘ

 

Πεγή: Γεωξγηθή ζηαηηζηηθή – ρξνλνινγηθέο ζεηξέο Δ: ΓΔΩΡΓΙΑ, ΓΑΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΔΙΑ (Γεωξγία, Φπηηθή 

Παξαγωγή, Εωηθή Παξαγωγή, Οηθνλνκηθνί Λνγαξηαζκνί Γεωξγίαο, Γαζνθνκία, Αιηεία), copyright ©, Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία, ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Σειεπηαία Δλεκέξωζε 27/12/2017) 

(*) Πξνζωξηλή εθηίκεζε (2016) 

 

Πίλαθαο 11: Αμία εμαγωγώλ ηωλ θπξηνηέξωλ γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ 2007-2016 

(ηξέρνπζεο ηηκέο) 

ΓΕΩΓΙΚΑ ΡΟΙΟΝΤΑ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*)

Ρορτοκάλια 2.590 3.201 2.112 3.787 3.296 2.387 2.806 1.949 1.513 1.717 -38,8%

Λεμόνια 3.064 2.584 1.333 1.806 1.378 1.708 2.059 1.050 989 1.117 -45,8%

Κρειπφρουτ 6.778 6.631 5.867 5.589 5.640 6.181 5.553 5.510 4.712 5.538 -0,3%

Ρατάτεσ 55.902 46.880 38.094 33.245 52.338 32.129 53.802 42.811 36.379 40.941 -23,9%

Καρότα 0 3 0 0 0 0 0 0

Νωπά ςταφφλια 200 420 491 511 566 691 957 759 513 223 -76,7%

Ρεπόνια & Καρποφηια 113 77 72 74 39 43 80 102 74 57 -28,3%

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΩΝ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΩ (.000€) - ΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ

% μεταβολι 

2016/ 2013

ΕΤΘ

 



Παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηελ 2ε Δλδηάκεζε Αμηνιόγεζε Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 

1
ν
 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ (Γ. Σειηθή Έθζεζε Δλδηάκεζεο Αμηνιόγεζεο) 

 

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ – Α.Μ. ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ  17 

 

Πίλαθαο 12: Αμία εμαγωγώλ ηωλ θπξηνηέξωλ γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ 2007-2016 

(ζηαζεξέο ηηκέο, έηνο βάζε 2015) 

ΓΕΩΓΙΚΑ ΡΟΙΟΝΤΑ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*)

Ρορτοκάλια 2.834 3.346 2.201 3.852 3.246 2.296 2.710 1.908 1.513 1.742 -35,7%

Λεμόνια 3.352 2.701 1.389 1.837 1.357 1.643 1.988 1.028 989 1.133 -43,0%

Κρειπφρουτ 7.417 6.932 6.113 5.686 5.554 5.946 5.363 5.395 4.712 5.618 4,8%

Ρατάτεσ 61.169 49.007 39.694 33.820 51.544 30.905 51.958 41.914 36.379 41.535 -20,1%

Καρότα 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Νωπά ςταφφλια 219 439 512 520 557 665 924 743 513 226 -75,6%

Ρεπόνια & Καρποφηια 123 80 75 75 38 41 77 100 74 58 -24,7%

% μεταβολι 

2016/ 2013

ΕΤΘ

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΩΝ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΩ (.000€)

Σε ςτακερζσ τιμζσ (Ζτοσ Βάςθσ 2015)

 

Πεγή: Γεωξγηθή ζηαηηζηηθή – ρξνλνινγηθέο ζεηξέο Δ: ΓΔΩΡΓΙΑ, ΓΑΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΔΙΑ (Γεωξγία, Φπηηθή 

Παξαγωγή, Εωηθή Παξαγωγή, Οηθνλνκηθνί Λνγαξηαζκνί Γεωξγίαο, Γαζνθνκία, Αιηεία), copyright ©, Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία, ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Σειεπηαία Δλεκέξωζε 27/12/2017) 

(*) Πξνζωξηλή εθηίκεζε (2016) 

 

Γηάγξακκα 13: Άμηα εμαγώγηκωλ γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ ζε ρηιηάδεο επξώ (ηξέρνπζεο 

ηηκέο) 

 

Πεγή: Γεωξγηθή ζηαηηζηηθή – ρξνλνινγηθέο ζεηξέο Δ: ΓΔΩΡΓΙΑ, ΓΑΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΔΙΑ (Γεωξγία, Φπηηθή 

Παξαγωγή, Εωηθή Παξαγωγή, Οηθνλνκηθνί Λνγαξηαζκνί Γεωξγίαο, Γαζνθνκία, Αιηεία), copyright ©, Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία, ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Σειεπηαία Δλεκέξωζε 27/12/2017) 

(*) Πξνζωξηλή εθηίκεζε (2016) 
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Πίλαθαο 13: Δμαγωγέο γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ θαη βηνκεραληθώλ πξνϊόληωλ γεωξγηθήο 

πξνέιεπζεο 2007-2017 (εθαηνκ. επξώ) 
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2007 120,1 69,8 189,8 131,4 76,3 207,7

2008 116,6 81,2 197,8 121,9 84,9 206,8

2009 82,7 80,0 162,6 86,2 83,3 169,5

2010 86,2 93,7 179,9 87,7 95,4 183,1

2011 109,3 106,0 215,3 107,7 104,4 212,0

2012 86,7 111,9 198,6 83,4 107,7 191,0

2013 118,1 122,1 240,2 114,1 117,9 232,0

2014 97,7 138,3 236,0 95,7 135,4 231,1

2015 89,1 161,5 250,6 89,1 161,5 250,6

2016 102,6 193,7 296,3 104,0 196,5 300,6

2017 99,1 229,8 328,9 100,0 231,9 331,9

ΕΤΘ

Σε τρζχουςεσ τιμζσ Σε ςτακερζσ τιμζσ (Ετοσ Βάςθσ 2015)

 

 

 

Γηάγξακκα 14: Δμαγωγέο γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ θαη βηνκεραληθώλ πξνϊόληωλ 

γεωξγηθήο πξνέιεπζεο 2007-2015 (εθαηνκ. επξώ) - ζηαζεξέο  ηηκέο, έηνο βάζεο 2015 

 

Πεγή: ηαηηζηηθή Δηζαγωγώλ –Δμαγωγώλ, ρξνλνζεηξέο 2017, ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

εκείωζε: Απνπιεζωξηζκόο ηωλ ηξερνπζώλ ηηκώλ κε έηνο βάζεο 2015 (ηξέρνπζεο ηηκέο έηνπο επί 100 δηα ηνπ δείθηε 

ηηκώλ θαηαλαιωηή ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο) 
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Πίλαθαο 14: Δηζαγωγέο ελδηάκεζωλ αγαζώλ θαη πξώηωλ πιώλ & θεθαιαηνπρηθώλ 

αγαζώλ πνπ αθνξνύλ ηε γεωξγία (εθαηνκ. επξώ) 
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2007 86,6 27,0 113,6 94,7 29,5 124,2

2008 104,8 37,2 142,1 109,6 38,9 148,5

2009 85,7 33,8 119,4 89,3 35,2 124,5

2010 100,7 26,3 126,9 102,4 26,7 129,1

2011 94,7 17,8 112,5 93,3 17,5 110,8

2012 93,7 11,0 104,7 90,1 10,6 100,7

2013 89,8 8,8 98,7 86,8 8,5 95,3

2014 92,2 12,4 104,6 90,2 12,2 102,4

2015 96,9 13,3 110,2 96,9 13,3 110,2

2016 98,4 10,8 109,2 99,8 10,9 110,7

2017 104,6 13,4 117,9 105,5 13,5 119,0

ΕΤΘ

Σε τρζχουςεσ τιμζσ Σε ςτακερζσ τιμζσ (Ετοσ Βάςθσ 2015)

 

 

 

Γηάγξακκα 15: Δηζαγωγέο ελδηάκεζωλ αγαζώλ θαη πξώηωλ πιώλ & θεθαιαηνπρηθώλ 

αγαζώλ πνπ αθνξνύλ ηε γεωξγία (εθαηνκ. επξώ) – (ζηαζεξέο  ηηκέο έηνο βάζεο 2015) 

 

Πεγή: ηαηηζηηθή Δηζαγωγώλ –Δμαγωγώλ, ρξνλνζεηξέο 2017, ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

εκείωζε: Απνπιεζωξηζκόο ηωλ ηξερνπζώλ ηηκώλ κε έηνο βάζεο 2015 (ηξέρνπζεο ηηκέο έηνπο επί 100 δηα ηνπ δείθηε 

ηηκώλ θαηαλαιωηή ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο) 
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Πίλαθαο 15: Ζ αμία εηζαγωγώλ ηωλ ηεζζάξωλ πξώηωλ θωδηθώλ ηεο ηαμηλόκεζεο ηνπ εκπνξίνπ θαηά H.S. Commodity Section, 2007 – 2017 

(ηξέρνπζεο ηηκέο, ζε εθαηνκ. επξώ) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ι – Ηώντα ηώα; ηωικά προϊόντα 133,1 143,8 131,1 147,3 156,2 165,0 160,0 176,7 183,4 198,3 221,1

ΙΙ – Φυτικά προϊόντα 203,6 255,8 193,2 209,9 232,0 216,1 212,4 221,4 218,0 217,5 237,3

ΙΙΙ – Ηωικά Λίπθ & λάδια ι φυτικά ζλαια και προϊόντα 

διάςπαςθσ αυτών; βρώςιμα λίπθ; ηωικά ι φυτικά κεριά
23,6 43,4 32,9 34,0 39,5 34,9 26,0 25,2 27,2 28,1 30,6

IV – Ραραςκευαςμζνα τρόφιμα; ποτά, αλκοολοφχα και 

ξίδι; καπνόσ και βιομθχανοποιθμζνα υποκατάςτατα 

καπνοφ 477,4 564,4 542,9 594,8 584,6 607,4 586,7 603,7 619,5 652,5 688,4

Σφνολο ειςαγωγών (Ι - IV) 837,6 1.007,4 900,2 985,9 1.012,4 1.023,5 985,2 1.027,0 1.048,0 1.096,4 1.177,4

Ταξινόμθςθ κατά H.S. Commodity Section

ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 2007 - 2017 (τρζχουςεσ τιμζσ, ςε εκατομ. ευρώ)

 

 

Πίλαθαο 16: Ζ αμία εηζαγωγώλ ηωλ ηεζζάξωλ πξώηωλ θωδηθώλ ηεο ηαμηλόκεζεο ηνπ εκπνξίνπ θαηά H.S. Commodity Section, 2007 – 2017 

(ζηαζεξέο ηηκέο – έηνο βάζεο 2015, ζε εθαηνκ. επξώ) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ι – Ηώντα ηώα; ηωικά προϊόντα 145,6 150,3 136,6 149,9 153,9 158,7 154,5 173,0 183,4 201,2 223,1

ΙΙ – Φυτικά προϊόντα 222,8 267,4 201,3 213,5 228,5 207,9 205,1 216,7 218,0 220,6 239,5

ΙΙΙ – Ηωικά Λίπθ & λάδια ι φυτικά ζλαια και προϊόντα 

διάςπαςθσ αυτών; βρώςιμα λίπθ; ηωικά ι φυτικά κεριά

25,8 45,4 34,3 34,6 38,9 33,6 25,1 24,6 27,2 28,5 30,9

IV – Ραραςκευαςμζνα τρόφιμα; ποτά, αλκοολοφχα και 

ξίδι; καπνόσ και βιομθχανοποιθμζνα υποκατάςτατα 

καπνοφ 522,4 590,0 565,7 605,1 575,8 584,3 566,6 591,1 619,5 662,0 694,6

Σφνολο ειςαγωγών (Ι - IV) 916,5 1.053,1 938,0 1.003,0 997,1 984,5 951,4 1.005,5 1.048,0 1.112,3 1.188,1

% ςυν. Ειςαγ.(Ι-IV) ωσ προσ τθ ςυν. Αξία ειςαγωγών 13,2% 13,7% 15,8% 15,1% 16,0% 17,8% 20,4% 16,9% 16,3% 15,4% 14,3%

Ταξινόμθςθ κατά H.S. Commodity Section

ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 2007 - 2017 (ςε εκατομ. ευρώ)

Σε ςτακερζσ τιμζσ (Ετοσ Βάςθσ 2015)

 

Πεγή: ηαηηζηηθή Δηζαγωγώλ –Δμαγωγώλ, ρξνλνζεηξέο 2017, ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

εκείωζε: Απνπιεζωξηζκόο ηωλ ηξερνπζώλ ηηκώλ κε έηνο βάζεο 2015 (ηξέρνπζεο ηηκέο έηνπο επί 100 δηα ηνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαιωηή ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο) 
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Πίλαθαο 17: Ζ αμία εμαγωγώλ ηωλ ηεζζάξωλ πξώηωλ θωδηθώλ ηεο ηαμηλόκεζεο ηνπ εκπνξίνπ θαηά H.S. Commodity Section, 2007 – 2017 

(ηξέρνπζεο ηηκέο, ζε εθαηνκ. επξώ) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ι – Ηώντα ηώα; ηωικά προϊόντα 64,1 82,6 64,9 76,7 91,6 95,9 115,4 127,1 146,5 177,0 204,7

ΙΙ – Φυτικά προϊόντα 102,4 96,1 78,5 79,3 95,6 77,3 100,9 81,3 67,9 78,2 78,0

ΙΙΙ – Ηωικά Λίπθ & λάδια ι φυτικά ζλαια και προϊόντα 

διάςπαςθσ αυτών; βρώςιμα λίπθ; ηωικά ι φυτικά κεριά

2,0 2,2 1,3 1,6 3,9 3,9 2,8 3,0 3,2 3,5 4,8

IV – Ραραςκευαςμζνα τρόφιμα; ποτά, αλκοολοφχα και 

ξίδι; καπνόσ και βιομθχανοποιθμζνα υποκατάςτατα 

καπνοφ 87,1 84,2 87,6 102,6 101,2 100,4 114,4 111,8 112,6 126,1 133,3

Σφνολο εξαγωγών (Ι - IV) 255,6 265,1 232,2 260,2 292,2 277,5 333,6 323,3 330,2 384,8 420,8

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2007 - 2017 (τρζχουςεσ τιμζσ, ςε εκατομ. ευρώ)

Ταξινόμθςθ κατά H.S. Commodity Section

 

 

Πίλαθαο 18: Ζ αμία εμαγωγώλ ηωλ ηεζζάξωλ πξώηωλ θωδηθώλ ηεο ηαμηλόκεζεο ηνπ εκπνξίνπ θαηά H.S. Commodity Section, 2007 – 2017 

(ζηαζεξέο ηηκέο – έηνο βάζεο 2015, ζε εθαηνκ. επξώ) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ι – Ηώντα ηώα; ηωικά προϊόντα 70,1 86,4 67,6 78,1 90,2 92,2 111,5 124,5 146,5 179,6 206,6

ΙΙ – Φυτικά προϊόντα 112,1 100,4 81,8 80,6 94,1 74,4 97,4 79,6 67,9 79,3 78,7

ΙΙΙ – Ηωικά Λίπθ & λάδια ι φυτικά ζλαια και προϊόντα 

διάςπαςθσ αυτών; βρώςιμα λίπθ; ηωικά ι φυτικά κεριά

2,1 2,2 1,3 1,6 3,8 3,7 2,7 2,9 3,2 3,6 4,8

IV – Ραραςκευαςμζνα τρόφιμα; ποτά, αλκοολοφχα και 

ξίδι; καπνόσ και βιομθχανοποιθμζνα υποκατάςτατα 

καπνοφ 95,3 88,1 91,3 104,4 99,7 96,6 110,5 109,5 112,6 127,9 134,5

Σφνολο εξαγωγών (Ι - IV) 279,7 277,1 242,0 264,7 287,8 266,9 322,1 316,5 330,2 390,4 424,6

% ςυν. Εξαγ. (Ι-IV) ωσ προσ τθ ςυν. Αξία εξαγωγών 23,6% 22,3% 23,9% 22,9% 20,8% 19,5% 20,7% 13,2% 10,9% 14,2% 14,2%

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2007 - 2014 (ςε εκατομ. ευρώ) - Σε ςτακερζσ τιμζσ (Ετοσ Βάςθσ 2015)

Ταξινόμθςθ κατά H.S. Commodity Section

 

Πεγή: ηαηηζηηθή Δηζαγωγώλ –Δμαγωγώλ, ρξνλνζεηξέο 2017, ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

εκείωζε: Απνπιεζωξηζκόο ηωλ ηξερνπζώλ ηηκώλ κε έηνο βάζεο 2015 (ηξέρνπζεο ηηκέο έηνπο επί 100 δηα ηνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαιωηή ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο) 
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Γηάγξακκα 16: Δκπνξηθό ηζνδύγην 2007 - 2017, ζε εθαηνκ. επξώ - ζε ζηαζεξέο ηηκέο 

(Δηνο Βάζεο 2015) αθνξά ηηο 4 πξώηεο θαηεγνξίεο θαηά ηε ηαμηλόκεζε H.S. 

Commodity Section 

 

 

Γηάγξακκα 17: Εμποπικό Ισοζύγιο 2007-2017 (Σύνολο εξαγωγών Ι-ΙV = 100%)   Σε 

σταθεπέρ τιμέρ (Έτορ Βάσηρ 2015), αθνξά ην άζξνηζκα ηωλ 4 πξώηωλ θαηεγνξηώλ 

θαηά ηε ηαμηλόκεζε H.S. Commodity Section 

 

 

Πεγή: ηαηηζηηθή Δηζαγωγώλ –Δμαγωγώλ, ρξνλνζεηξέο 2017, ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

εκείωζε: Απνπιεζωξηζκόο ηωλ ηξερνπζώλ ηηκώλ κε έηνο βάζεο 2015 (ηξέρνπζεο ηηκέο έηνπο επί 100 δηα ηνπ δείθηε 

ηηκώλ θαηαλαιωηή ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο) 
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6. ΠΑΓΗΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Πίλαθαο 19: Πάγηεο Κεθαιαηνπρηθέο Δπελδύζεηο (Fixed Capital Formation) ζηνλ 

Αγξνηηθό Σνκέα (ζε ηξέρνπζεο ηηκέο) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(*)

Καταςκευι (& 10,4 23,8 19,1 28,1 23,9 24 22,4 18,3 17,9 17,5 -21,9%

Μθχανιματα & εξοπλιςμόσ 3,8 3,2 3,6 1,8 1,1 2,3 2 1,7 1,7 1,7 -15,0%

Μεταφορζσ (οχιματα κλπ) 1,5 1,4 3,1 0,9 0,5 1,7 1,5 1,2 1,1 1,1 -26,7%

Εγκατάςταςθ νζων φυτειών 0,7 0,4 0,6 2,5 0,3 1,6 1,3 1,4 1,7 1,6 23,1%

Ηωικό κεφάλαιο -1,0 0,3 -2,8 0,1 5,2 -8,3 -7,5 2,6 -4 11,3 -250,7%

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΡΑΓΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ 15,4 29,1 23,6 33,4 31,0 21,3 19,7 25,2 18,4 33,2 68,5%

% 

μεταβολισ 

2013 - 2016

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΡΑΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΣΤΟΝ ΑΓΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (τρζχουςεσ τιμζσ, εκατομ. ευρώ)

 

 

Πίλαθαο 20: Πάγηεο Κεθαιαηνπρηθέο Δπελδύζεηο (Fixed Capital Formation) ζηνλ 

Αγξνηηθό Σνκέα (ζε ζηαζεξέο ηηκέο, έηνο βάζεο 2015) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(*)

Καταςκευι (& 11,4 24,9 19,9 28,6 23,5 23,1 21,6 17,9 17,9 17,8 -17,9%

Μθχανιματα & εξοπλιςμόσ 4,1 3,3 3,8 1,8 1,1 2,2 1,9 1,7 1,7 1,7 -10,7%

Μεταφορζσ (οχιματα κλπ) 1,7 1,5 3,2 0,9 0,5 1,6 1,4 1,2 1,1 1,1 -23,0%

Εγκατάςταςθ νζων φυτειών 0,7 0,4 0,6 2,5 0,3 1,5 1,3 1,4 1,7 1,6 29,3%

Ηωικό κεφάλαιο -1,1 0,3 -2,9 0,1 5,1 -8,0 -7,2 2,5 -4,0 11,5 -258,3%

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΡΑΓΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ 16,9 30,4 24,6 34,0 30,5 20,5 19,0 24,7 18,4 33,7 77,0%

% Ετιςιασ Μεταβολισ 80,5% -19,2% 38,2% -10,1% -32,9% -7,1% 29,7% -25,4% 83,1%

% 

μεταβολισ 

2013 - 2016

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΡΑΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΣΤΟΝ ΑΓΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (εκατομ. ευρώ)

  Σε ςτακερζσ τιμζσ (Ζτοσ Βάςθσ 2015)

 

Πεγή: Γεωξγηθή ζηαηηζηηθή – ρξνλνινγηθέο ζεηξέο Δ: ΓΔΩΡΓΙΑ, ΓΑΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΔΙΑ (Γεωξγία, Φπηηθή 

Παξαγωγή, Εωηθή Παξαγωγή, Οηθνλνκηθνί Λνγαξηαζκνί Γεωξγίαο, Γαζνθνκία, Αιηεία), copyright ©, Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία, ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Σειεπηαία Δλεκέξωζε 27/12/2017) 

(*) Πξνζωξηλή εθηίκεζε (2016) 

 

 

Γηάγξακκα 18: πλνιηθέο πάγηεο θεθαιαηνπρηθέο επελδύζεηο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα 

(ηξέρνπζεο ηηκέο, ζε εθαηνκ. επξώ) 
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Γηάγξακκα 19: Δμέιημε ηωλ πάγηωλ θεθαιαηνπρηθώλ επελδύζεωλ αλά θαηεγνξία 

παγίνπ ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα 

 

Πεγή: Γεωξγηθή ζηαηηζηηθή – ρξνλνινγηθέο ζεηξέο Δ: ΓΔΩΡΓΙΑ, ΓΑΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΔΙΑ (Γεωξγία, Φπηηθή 

Παξαγωγή, Εωηθή Παξαγωγή, Οηθνλνκηθνί Λνγαξηαζκνί Γεωξγίαο, Γαζνθνκία, Αιηεία), copyright ©, Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία, ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Σειεπηαία Δλεκέξωζε 27/12/2017) 

(*) Πξνζωξηλή εθηίκεζε (2016) 

 

 

7. ΓΑΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ ΚΑΗ ΓΑΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ  

Πίλαθαο 21: Γαζηθή παξάγωγε & Έμνδα Κπβεξλεηηθνύ θαη Ηδηωηηθνύ Σνκέα (ηξέρνπζεο 

ηηκέο, εθαηνκ. επξώ) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΚΥΒΕΝΘΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ 1,77 1,57 1,49 1,51 2,83 2,09 1,19 0,94 0,96

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ 2,25 1,69 0,47 0,55 0,54 0,73 0,76 0,68 1,03

ΑΞΙΑ ΔΑΣΙΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 4,02 3,26 1,96 2,06 3,37 2,82 1,95 1,62 1,98

ΚΥΒΕΝΘΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ 1,37 1,14 1,12 1,34 0,97 0,73 0,96 0,65 0,69

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ 0,37 0,49 0,12 0,14 0,13 0,22 0,19 0,17 0,26

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1,74 1,63 1,24 1,47 1,10 0,95 1,15 0,83 0,95

ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΣΥΝ. ΔΑΣΙΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 2,28 1,63 0,72 0,58 2,27 1,87 0,80 0,80 1,03

ΑΞΙΑ ΔΑΣΙΚΘΣ 

ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

ΕΞΟΔΑ (καφςιμα, 

ενοικ. μθχανθμάτων, 

άλλα ζξοδα υλοτομίασ)

ΔΑΣΙΚΘ ΡΑΑΓΩΓΘ ΚΥΒΕΝΘΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ςε εκατομυρ. ευρώ)

 
Πηγή: Γεωργικές Σηαηιζηικές 2009 - 2015, Σηαηιζηική Υπηρεζία, Υποσργείο Οικονομικών 

Σημείωζη: Αποπληθωριζμός ηων ηρετοσζών ηιμών με έηος βάζης 2015 (ηρέτοσζες ηιμές ενός έηοσς επί 

100 δια ηοσ δείκηη ηιμών καηαναλωηή ηοσ ηρέτονηος έηοσς)   
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Πίλαθαο 22: Γαζηθή παξάγωγε & Έμνδα Κπβεξλεηηθνύ θαη Ηδηωηηθνύ Σνκέα (ζηαζεξέο 

ηηκέο, έηνο βάζεο 2015) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΚΥΒΕΝΘΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ 1,94 1,64 1,56 1,53 2,78 2,01 1,15 0,92 0,96

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ 2,46 1,76 0,49 0,56 0,54 0,70 0,73 0,67 1,03

ΑΞΙΑ ΔΑΣΙΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 4,39 3,41 2,04 2,09 3,32 2,71 1,88 1,59 1,98

ΚΥΒΕΝΘΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ 1,50 1,19 1,17 1,36 0,96 0,71 0,93 0,64 0,69

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ 0,40 0,51 0,12 0,14 0,13 0,21 0,18 0,17 0,26

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1,90 1,70 1,29 1,50 1,08 0,91 1,11 0,81 0,95

ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΣΥΝ. ΔΑΣΙΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 2,49 1,70 0,75 0,59 2,24 1,80 0,77 0,78 1,03

ΑΞΙΑ ΔΑΣΙΚΘΣ 

ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

ΕΞΟΔΑ (καφςιμα, 

ενοικ. μθχανθμάτων, 

άλλα ζξοδα υλοτομίασ)

ΔΑΣΙΚΘ ΡΑΑΓΩΓΘ ΚΥΒΕΝΘΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ςε εκατομυρ. ευρώ)

Σε ςτακερζσ τιμζσ (Ετοσ Βάςθσ 2015)

 
Πηγή: Γεωργικές Σηαηιζηικές 2009 - 2015, Σηαηιζηική Υπηρεζία, Υποσργείο Οικονομικών 

Σημείωζη: Αποπληθωριζμός ηων ηρετοσζών ηιμών με έηος βάζης 2015 (ηρέτοσζες ηιμές ενός έηοσς επί 

100 δια ηοσ δείκηη ηιμών καηαναλωηή ηοσ ηρέτονηος έηοσς)   

 

Γηάγξακκα 20: Δμέιημε ηεο ζπλνιηθήο άμηαο δαζηθήο παξάγωγεο ζε ζρέζε κε ηα 

ζπλνιηθά έμνδα παξάγωγεο , 2007 - 2015 - ε ζηαζεξέο ηηκέο (Έηνο Βάζεο 2015) 

 
Πηγή: Γεωργικές Σηαηιζηικές 2009 - 2015, Σηαηιζηική Υπηρεζία, Υποσργείο Οικονομικών 

Σημείωζη: Αποπληθωριζμός ηων ηρετοσζών ηιμών με έηος βάζης 2015 (ηρέτοσζες ηιμές ενός έηοσς επί 

100 δια ηοσ δείκηη ηιμών καηαναλωηή ηοσ ηρέτονηος έηοσς)   
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8. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

Πίλαθαο 23: Δμέιημε ηεο ρξήζεο ιηπαζκάηωλ ζην δηάζηεκα (αξηζκόο ζάθθωλ 50 θηιώλ) 

2007-2015 

ΕΙΔΟΣ ΛΙΡΑΣΜΑΤΟΣ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Θειϊκι Αμμωνία (21-0-0) 40.947 39.711 20.320 22.331 20.865 15.315 15.847 17.572 18.366 15,9%

Ουρία  (46-0-0) 20.427 28.007 11.932 12.369 11.128 5.336 11.431 13.724 11.089 -3,0%

Aςβεςτοφχοσ Νιτρικι Αμμωνία (26-0-0) 15.068 19.110 12.611 12.812 7.650 6.136 9.223 8.689 7.521 -18,5%

Νιτρικι Αμμωνία (33/34,5-0-0) 60.964 52.319 44.765 49.867 44.047 17.721 36.892 26.413 31.947 -13,4%

Τριπλό Yπερφοςφωρικό (0-46/48/0) 7.389 5.936 4.638 3.252 3.315 3.187 2.645 2.933 2.161 -18,3%

Θειϊκό Κάλλι  (0-0-48/52) 2.041 1.750 1.239 1.053 1.208 1.053 1.081 1.350 817 -24,4%

 Μικτό λίπαςμα (13-0-46) 15.778 31.545 9.430 17.062 11.644 9.372 10.672 7.618 6.097 -42,9%

 Μικτό λίπαςμα  (20-20-0) 275.652 102.954 219.332 215.520 235.442 137.040 128.639 182.399 125.518 -2,4%

 Μικτό λίπαςμα   (20-10-10) 51.503 66.705 53.217 39.669 49.975 67.273 55.212 41.692 40.860 -26,0%

 Μικτό λίπαςμα   (14-22-9) 119.926 71.146 68.911 71.550 60.380 53.283 42.136 36.979 30.158 -28,4%

 Μικτό λίπαςμα (12/14-61-0) 1.020 2.889 2618 2728 2239 2.020 1.978 2.422 1.123 -43,2%

Συνολικζσ Ροςότθτεσ Λιπαςμάτων 610.715 422.072 449.013 448.213 447.893 317.736 315.756 341.791 275.657 -12,7%

% 

ΜΕΤΑΒΟΛΘ 

2013-2015

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2007-2013 (ΣΑΚΚΟΙ 50 ΚΙΛΩΝ)

 

Γηάγξακκα 21: Δμέιημε ρξήζεο αλά είδνο ιηπάζκαηνο γηα ηα έηε 2013 & 2015 

 

Γηάγξακκα 22: Δμέιημε ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο πνζόηεηαο ιηπαζκάηωλ 2007- 2015 

(ηόλλνπο) 

 
Πηγή: Γεωργικές Σηαηιζηικές 2007, 2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013, 2014 & 2015, Σηαηιζηική 

Υπηρεζία, Υποσργείο Οικονομικών 
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Πίλαθαο 24: Δμέιημε ηεο αμίαο θαηαλάιωζεο ρξεζηκνπνηνύκελωλ θπηνθαξκάθωλ, 

ηξέρνπζεο ηηκέο (ζε ρηιηάδεο επξώ)   

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

ΦΥΤΟΦΑΜΑΚΟΥ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Εντομοκτόνα 5.608 7.210 7.330 7.410 5.733 6.610 5.511 5.761

Μυκθτοκτόνα 2.920 5.065 5.285 5.817 8.829 5.310 4.971 4.748

Ηιηανικτόνα 2.075 3.816 2.577 2.707 1.815 2.636 3.105 2.572

Ακαρεοκτόνα 638 799 1.789 584 463 576 568 475

Άλλα 1.805 2.046 1.237 1.912 1.868 2.564 1.965 1.879

ΣΥΝΟΛΟ 16.749 13.046 18.936 18.218 18.430 18.708 17.696 16.120 15.435

ΑΞΙΑ ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΦΑΜΑΚΩΝ, ΣΕ ΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 

(ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΩ)

 

 

Πίλαθαο 25: Δμέιημε ηεο αμίαο θαηαλάιωζεο ρξεζηκνπνηνύκελωλ θπηνθαξκάθωλ, 

ζηαζεξέο ηηκέο – έηνο βάζεο 2015 (ζε ρηιηάδεο επξώ)   

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

ΦΥΤΟΦΑΜΑΚΟΥ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Εντομοκτόνα 5.862 7.513 7.457 7.298 5.515 6.383 5.396 5.761 -9,8%

Μυκθτοκτόνα 3.052 5.278 5.376 5.729 8.493 5.128 4.867 4.748 -7,4%

Ηιηανικτόνα 2.169 3.976 2.622 2.666 1.746 2.546 3.040 2.572 1,0%

Ακαρεοκτόνα 667 833 1.820 575 445 556 556 475 -14,6%

Άλλα 1.887 2.132 1.258 1.883 1.797 2.476 1.924 1.879 -24,1%

ΣΥΝΟΛΟ 18.327 13.638 19.731 18.533 18.150 17.995 17.089 15.782 15.112 -11,6%

% 

ΜΕΤΑΒΟΛΘ 

2013-2015

ΑΞΙΑ ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΦΑΜΑΚΩΝ, ΣΕ ΣΤΑΘΕΕΣ ΤΙΜΕΣ - 

ΕΤΟΣ ΒΑΣΘΣ 2015 (ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΩ)

 
Πηγή: Γεωργικές Σηαηιζηικές 2007, 2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013, 2014 & 2015, Σηαηιζηική 

Υπηρεζία, Υποσργείο Οικονομικών 

 

Γηάγξακκα 23: Δμέιημε ηεο αμίαο θπηνθαξκάθωλ, ζηαζεξέο ηηκέο - έηνο βάζεο 2015 

 
Πηγή: Γεωργικές Σηαηιζηικές 2007, 2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013, 2014 & 2015, Σηαηιζηική 

Υπηρεζία, Υποσργείο Οικονομικών 
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9. ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΚΑΘΑΡΗΣΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΣΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ 

ΑΞΗΑ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

Πίλαθαο 26: Δμέιημε ηεο Αθαζάξηζηεο Παξαγωγήο θαη Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ηνπ 

Γεωξγηθνύ Σνκέα, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο (εθαηνκ. επξώ) 

ΑΚΑΘΑΙΣΤΘ ΡΑΑΓΩΓΘ 

(ςε τρζχουςεσ τιμζσ, εκ €)

ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ 

(ςε τρζχουςεσ τιμζσ, εκ €)

% ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ 

ΣΤΘΝ ΑΚΑΘΑΙΣΤΘ 

ΡΑΑΓΩΓΘ

2007 638,3 292,9 45,9%

2008 682,1 349,3 51,2%

2009 712,7 356,9 50,1%

2010 740,4 379,7 51,3%

2011 761,2 392,3 51,5%

2012 729,1 363,2 49,8%

2013 700,8 341,4 48,7%

2014 666,1 289,0 43,4%

2015 698,1 300,4 43,0%

2016(*) 719,2 340,7 47,4%  

 

Πίλαθαο 27: Δμέιημε ηεο Αθαζάξηζηεο Παξαγωγήο θαη Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ηνπ 

Γεωξγηθνύ Σνκέα, ζε ζηαζεξέο ηηκέο – έηνο βάζεο 2015 (εθαηνκ. επξώ) 

ΑΚΑΘΑΙΣΤΘ ΡΑΑΓΩΓΘ 

(ςε ςτακερζσ τιμζσ, εκ €

Ζτοσ Βάςθσ 2005)

ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ 

(ςε ςτακερζσ τιμζσ, εκ €

Ζτοσ Βάςθσ 2005)

% ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ 

ΣΤΘΝ ΑΚΑΘΑΙΣΤΘ 

ΡΑΑΓΩΓΘ

2007 698,4 320,5 45,9%

2008 713,1 365,1 51,2%

2009 742,6 371,9 50,1%

2010 753,2 386,3 51,3%

2011 749,7 386,4 51,5%

2012 701,3 349,4 49,8%

2013 676,8 329,7 48,7%

2014 652,1 282,9 43,4%

2015 698,1 300,4 43,0%

2016(*) 729,7 345,7 47,4%  

Πεγή: Γεωξγηθή ζηαηηζηηθή – ρξνλνινγηθέο ζεηξέο Δ: ΓΔΩΡΓΙΑ, ΓΑΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΔΙΑ (Γεωξγία, Φπηηθή 

Παξαγωγή, Εωηθή Παξαγωγή, Οηθνλνκηθνί Λνγαξηαζκνί Γεωξγίαο, Γαζνθνκία, Αιηεία), copyright ©, Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία, ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Σειεπηαία Δλεκέξωζε 27/12/2017) 

(*) Πξνζωξηλή εθηίκεζε (2016) 

(**) Από ην έηνο 2009 θαη κεηά νη ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηηο ζπλνιηθέο πάγηεο θεθαιαηνπρηθέο επελδύζεηο ζην 

ηνκέα ηεο Αιηείαο.    

Σημείωζη: Αποπληθωριζμός ηων ηρετοσζών ηιμών με έηος βάζης 2015 (ηρέτοσζες ηιμές ενός έηοσς επί 

100 δια ηοσ δείκηη ηιμών καηαναλωηή ηοσ ηρέτονηος έηοσς) 
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Γηάγξακκα 24: Αθαζάξηζηε παξάγωγε θαη πξνζηηζέκελε αμία (ζε ζηαζεξέο ηηκέο, εθ € 

Έηνο Βάζεο 2015) 

 

 

10. ΔΞΔΛΗΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

Πίλαθαο 28: Βηνκεραλία ηξνθίκωλ, ζρεηηθνί θωδηθνί θαηά ην ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο 

NACE Rev. 2   

Κωδηθνί  (NACE Rev. 2)  
Βηνκεραλία Σξνθίκωλ  

Πεξηγξαθή 

10 Βηνκεραλία Σξνθίκωλ 

10.1  Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο θαη παξαγσγή πξντόλησλ θξέαηνο 

10.2 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ςαξηώλ, θαξθηλνεηδώλ θαη καιαθίσλ 

10.3 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ 

10.4  Παξαγσγή θπηηθώλ θαη δσηθώλ ειαίσλ θαη ιηπώλ 

10.5 Παξαγσγή γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ 

10.6 Παξαγσγή πξντόλησλ αιεπξόκπισλ, ακύισλ θαη πξντόλησλ ακύινπ 

10.7 Παξαγσγή εηδώλ αξηνπνηίαο θαη αιεπξώδσλ πξντόλησλ 

10.8 Παξαγσγή άιισλ εηδώλ δηαηξνθήο 

10.9 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθώλ 

11 Πνηνπνηία 

11.01 Απόζηαμε, αλαθαζαξηζκόο θαη αλάκημε αιθννινύρσλ πνηώλ 

11.02 Παξαγσγή νίλνπ θαη ζηαθύιηα 

11.05 Επζνπνηία 

11.07 Παξαγσγή αλαςπθηηθώλ, κεηαιιηθνύ λεξνύ θαη άιισλ εκθηαισκέλσλ λεξώλ 
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Πίλαθαο 29: Δμέιημε βαζηθώλ κεγεζώλ ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκωλ (ηξέρνπζεο ηηκέο, 

ρηιηάδεο επξώ) 

ΕΤΟΣ

Κωδ. Βιομθχ. 

Τροφίμων 

(NACE Rev. 2)

Ρεριγραφι

Αρικμόσ 

επιχειρ

ιςεων

Αξία Ραραγωγισ 
Ρροςτικζμενθ 

Αξία 

Εγχώριεσ Εξαγωγζσ 

Βιομθχανικών 

Ρροϊόντων (F.O.B)

10 Βιομθχανία Τροφίμων 893 981.631 283.652 66.924

11 Ροτοποιία 74 217.040 96.244 9.058

2007 Total 967 1.198.671 379.896 75.982
10 Βιομθχανία Τροφίμων 908 1.125.010 305.604 82.283

11 Ροτοποιία 74 232.959 94.717 7.131

2008 Total 982 1.357.969 400.321 89.414
10 Βιομθχανία Τροφίμων 906 1.100.333 335.034 82.687

11 Ροτοποιία 73 235.302 102.867 6.685

2009 Total 979 1.335.635 437.901 89.372
10 Βιομθχανία Τροφίμων 789 1.155.805 332.441 99.177

11 Ροτοποιία 76 224.281 100.433 5.717

2010 Total 865 1.380.086 432.874 104.894
10 Βιομθχανία Τροφίμων 771 1.166.602 300.366 113.735

11 Ροτοποιία 76 206.858 86.954 5.430

2011 Total 847 1.373.460 387.320 119.165
10 Βιομθχανία Τροφίμων 787 1.139.550 295.021 117.464

11 Ροτοποιία 77 194.851 79.459 5.390

2012 Total 864 1.334.401 374.480 122.854
10 Βιομθχανία Τροφίμων 808 1.052.516 274.533 125.257

11 Ροτοποιία 78 184.545 76.623 5.130

2013 Total 886 1.237.061 351.156 130.387
10 Βιομθχανία Τροφίμων 827 1.122.043 290.397 147.496

11 Ροτοποιία 81 103.583 51.414 5.318

2014 Total 908 1.225.626 341.811 152.814
10 Βιομθχανία Τροφίμων 805 1.124.965 303.316 170.873

11 Ροτοποιία 81 100.091 50.173 4.978

2015 Total 886 1.225.056 353.489 175.851
10 Βιομθχανία Τροφίμων 1.186.017 322.237 205.768

11 Ροτοποιία 108.867 55.003 4.772

2016(*) Total 1.294.884 377.240 210.540
10 Βιομθχανία Τροφίμων 12,7% 17,4% 64,3%

11 Ροτοποιία -41,0% -28,2% -7,0%

Σφνολο Βιομθχανίασ Τροφίμων 4,7% 7,4% 61,5%

2009

2015

2016 (*)

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ (τρζχουςεσ τιμζσ,  χιλιάδεσ ευρώ)

% μεταβολι 

2016 /2013

2008

2007

2014 (*)

2013

2012

2011

2010

 
 

Πεγή: ηαηηζηηθέο Βηνκεραλίαο γηα ηα έηε 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,  2014, 2015 & 2016,  ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία Κύπξνπ 

 (*) Πξνζωξηλέο ηηκέο 
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Πίλαθαο 30: Δμέιημε βαζηθώλ κεγεζώλ ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκωλ (ζηαζεξέο ηηκέο - έηνο 

βάζεο 2015, ρηιηάδεο επξώ) 

ΕΤΟΣ

Κωδ. Βιομθχ. 

Τροφίμων 

(NACE Rev. 2)

Ρεριγραφι

Αρικμόσ 

επιχειρι

ςεων

Αξία 

Ραραγωγισ 

Ρροςτικζμενθ 

Αξία 

Εγχώριεσ Εξαγωγζσ 

Βιομθχανικών 

Ρροϊόντων (F.O.B)

10 Βιομθχανία Τροφίμων 893 1.074.112 310.375 73.229

11 Ροτοποιία 74 237.488 105.311 9.911

2007 Total 967 1.311.600 415.687 83.140
10 Βιομθχανία Τροφίμων 908 1.176.051 319.469 86.016

11 Ροτοποιία 74 243.528 99.014 7.455

2008 Total 982 1.419.579 418.483 93.471
10 Βιομθχανία Τροφίμων 906 1.146.539 349.103 86.159

11 Ροτοποιία 73 245.183 107.187 6.966

2009 Total 979 1.391.721 456.289 93.125
10 Βιομθχανία Τροφίμων 789 1.175.793 338.190 100.892

11 Ροτοποιία 76 228.160 102.170 5.816

2010 Total 865 1.403.953 440.360 106.708
10 Βιομθχανία Τροφίμων 771 1.148.909 295.811 112.010

11 Ροτοποιία 76 203.721 85.635 5.348

2011 Total 847 1.352.630 381.446 117.358
10 Βιομθχανία Τροφίμων 787 1.096.143 283.783 112.990

11 Ροτοποιία 77 187.429 76.432 5.185

2012 Total 864 1.283.572 360.215 118.174
10 Βιομθχανία Τροφίμων 808 1.016.433 265.121 120.963

11 Ροτοποιία 78 178.218 73.996 4.954

2013 Total 886 1.194.651 339.117 125.917
10 Βιομθχανία Τροφίμων 827 1.098.534 284.313 144.406

11 Ροτοποιία 81 101.413 50.337 5.207

2014 Total 908 1.199.947 334.650 149.612
10 Βιομθχανία Τροφίμων 805 1.124.965 303.316 170.873

11 Ροτοποιία 81 100.091 50.173 4.978

2015 Total 886 1.225.056 353.489 175.851
10 Βιομθχανία Τροφίμων 1.203.223 326.912 208.753

11 Ροτοποιία 110.446 55.801 4.841

2016(*) Total 1.313.669 382.713 213.594
10 Βιομθχανία Τροφίμων 2,3% -8,4% 97,2%

11 Ροτοποιία -57,3% -52,2% -47,5%

Σφνολο Βιομθχανίασ Τροφίμων -8,5% -19,5% 80,0%

2015

2016 (*)

2011

2012

2013

2014 (*)

% μεταβολι 

2016 /2013

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ (ςε χιλιάδεσ ευρώ)

Σε ςτακερζσ τιμζσ (Ζτοσ Βάςθσ 2015)

2007

2008

2009

2010

 

 

Πεγή: ηαηηζηηθέο Βηνκεραλίαο γηα ηα έηε 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,  2014, 2015 & 2016,  ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία Κύπξνπ 

εκείωζε: Απνπιεζωξηζκόο ηωλ ηξερνπζώλ ηηκώλ κε έηνο βάζεο 2015 (ηξέρνπζεο ηηκέο ελόο έηνπο επί 100 δηα ηνπ 

δείθηε ηηκώλ θαηαλαιωηή ηνπ ηξέρνληνο έηνπο)  

(*) Πξνζωξηλέο ηηκέο 
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Γηάγξακκα 25: Δμέιημε βαζηθώλ κεγεζώλ ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκωλ (ζε ρηιηάδεο επξώ) 

- ζε ζηαζεξέο ηηκέο (Έηνο Βάζεο 2015) 

 

Πίλαθαο 31: Δμέιημε ηεο απαζρόιεζεο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκωλ, 2007 – 2016  

ΕΤΟΣ
Κωδ. Βιομθχανίασ 

Τροφίμων (NACE Rev. 2)
Ρεριγραφι Άντρεσ Γυναίκεσ Σφνολο 

% ετιςιασ 

μεταβολισ

10 Βιομθχανία Τροφίμων 6.813 3.985 10.798

11 Ροτοποιία 1.454 456 1.910

2007 Total 8.267 4.441 12.708

10 Βιομθχανία Τροφίμων 5.561 5.605 11.166 3,4%

11 Ροτοποιία 1.443 462 1.905 -0,3%

2008 Total 7.004 6.067 13.071 2,9%

10 Βιομθχανία Τροφίμων 5.602 5.682 11.284 1,1%

11 Ροτοποιία 1.489 436 1.925 1,0%

2009 Total 7.091 6.118 13.209 1,1%

10 Βιομθχανία Τροφίμων 5.417 5.790 11.207 -0,7%

11 Ροτοποιία 1.410 475 1.885 -2,1%

2010 Total 6.827 6.265 13.092 -0,9%
10 Βιομθχανία Τροφίμων 5.754 5.421 11.175 -0,3%

11 Ροτοποιία 1.329 360 1.689 -10,4%

2011 Total 7.083 5.781 12.864 -1,7%
10 Βιομθχανία Τροφίμων 5.386 5.578 10.964 -1,9%

11 Ροτοποιία 1.220 302 1.522 -9,9%

2012 Total 6.606 5.880 12.486 -2,9%
10 Βιομθχανία Τροφίμων 4.892 5.335 10.227 -6,7%

11 Ροτοποιία 1.066 281 1.347 -11,5%

2013 Total 5.958 5.616 11.574 -7,3%
10 Βιομθχανία Τροφίμων 5.407 5.027 10.434 2,0%

11 Ροτοποιία 629 188 817 -39,3%

2014 Total 6.036 5.215 11.251 -2,8%
10 Βιομθχανία Τροφίμων 5.500 5.241 10.741 2,9%

11 Ροτοποιία 638 196 834 2,1%

2015 Total 6.138 5.437 11.575 2,9%
10 Βιομθχανία Τροφίμων 11.130 3,6%

11 Ροτοποιία 876 5,0%

2016(*) Total 12.006 3,7%
10 Βιομθχανία Τροφίμων 12,4% -1,8% 5,0%

11 Ροτοποιία -40,2% -30,2% -38,1%

Σφνολο Βιομθχανίασ Τροφίμων 3,0% -3,2% 0,0%

2015

2016 (*)

2013

2014

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΣΤΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ

% μεταβολι 

2015 /2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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Γηάγξακκα 26: Δμέιημε ηεο απαζρόιεζεο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκωλ, 2007 – 2016 

 

 

Πεγή: ηαηηζηηθέο Βηνκεραλίαο γηα ηα έηε 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,  2014, 2015 & 2016,  ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία Κύπξνπ 

 (*) Πξνζωξηλέο ηηκέο 

 

Πίλαθαο 32: Δμέιημε ηωλ θεθαιαηνπρηθώλ επελδύζεωλ ζηε βηνκεραλία ηξνθίκωλ 

(ηξέρνπζεο ηηκέο, ρηιηάδεο επξώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ Καταςκευζσ

Μθχανιματα, 

Εξοπλιςμόσ, 

Άυλα Αγακά

Μεταφορικά 

Μζςα

2007 61.564 10.521 44.087 6.956

2008 91.325 36.210 49.626 5.489

2009 68.851 28.021 35.807 5.023

2010 62.590 20.993 36.205 5.392

2011 49.906 22.921 24.270 2.715

2012 51.579 22.239 28.539 801

2013 19.969 7.161 12.466 342

2014 22.142 6.563 16.058 -479

2015 32.526 11.455 19.945 1.166

2016(*) 32.178

% μεταβολισ 

2015 προσ 2013
62,9% 60,0% 60,0% 240,9%

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ (ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΩ)

 
Πεγή: ηαηηζηηθέο Βηνκεραλίαο γηα ηα έηε 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,  2014, 2015 & 2016,  ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία Κύπξνπ 

 (*) Πξνζωξηλέο ηηκέο 
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Πίλαθαο 33: Δμέιημε ηωλ θεθαιαηνπρηθώλ επελδύζεωλ ζηε βηνκεραλία ηξνθίκωλ 

(ζηαζεξέο ηηκέο – έηνο βάζεο 2015, ρηιηάδεο επξώ) 

% Κεφαλαιουχικών 

επενδφςεων ωσ προσ τθν 

Αξία Ραραγωγισ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ Καταςκευζσ

Μθχανιματα, 

Εξοπλιςμόσ, 

Άυλα Αγακά

Μεταφορικά 

Μζςα

2007 5,1% 67.364 11.512 48.241 7.611

2008 6,7% 95.468 37.853 51.877 5.738

2009 5,2% 71.742 29.198 37.311 5.234

2010 4,5% 63.672 21.356 36.831 5.485

2011 3,6% 49.149 22.573 23.902 2.674

2012 3,9% 49.614 21.392 27.452 770

2013 1,6% 19.284 6.915 12.039 330

2014 1,8% 21.678 6.425 15.722 -469

2015 2,7% 32.526 11.455 19.945 1.166

2016(*) 2,5% 32.645

% μεταβολισ 

2015 προσ 2013
68,7% 65,6% 65,7% 253,0%

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ (ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΩ)

Σε ςτακερζσ τιμζσ (Ζτοσ Βάςθσ 2015)

 

 

 

Γηάγξακκα 27: Δμέιημε ηωλ θεθαιαηνπρηθώλ επελδύζεωλ ζηε βηνκεραλία ηξνθίκωλ 

(ζηαζεξέο ηηκέο – έηνο βάζεο 2015, ρηιηάδεο επξώ) 

 

 

Πεγή: ηαηηζηηθέο Βηνκεραλίαο γηα ηα έηε 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,  2014, 2015 & 2016,  ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία Κύπξνπ 

εκείωζε: Απνπιεζωξηζκόο ηωλ ηξερνπζώλ ηηκώλ κε έηνο βάζεο 2015 (ηξέρνπζεο ηηκέο ελόο έηνπο επί 100 δηα ηνπ 

δείθηε ηηκώλ θαηαλαιωηή ηνπ ηξέρνληνο έηνπο)  

(*) Πξνζωξηλέο ηηκέο 
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Πίλαθαο 34: Γείθηεο Σηκώλ Καηαλαιωηή (ΓΣΚ), Έηνο Βάζεο: 2015 (Υξνλνζεηξά 2000 – 

2018) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ΕΤΘΣΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ 91,39 95,66 95,97 98,3 101,54 103,96 103,55 102,14 100 98,57 99,1 100,52

ΕΤΘΣΙΟΣ ΡΛΘΘΩΙΣΜΟΣ 

(% Μεταβολι) 2,4 4,7 0,3 2,4 3,3 2,4 -0,4 -1,4 -2,1 -1,4 0,5 1,4

Δείκτθσ Τιμών Καταναλωτι 

(Ζτοσ Βάςθσ=2015

ΔΣΖ

 
Πεγή: Οηθνλνκηθά ζηνηρεία - Γείθηεο Σηκώλ Καηαλαιωηή, ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 


