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Τι είναι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αποτελεί το κύριο εργαλείο 

άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής 

και της κυπριακής υπαίθρου. Αποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν 

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου 

διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, 

συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

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

γραμματικής περιόδου €251 εκατ. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-

πτυξης συνεισφέρει στο Πρόγραμμα το 53% της συνολικής δημόσιας δαπάνης, ενώ 

το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων, όπως γεωργοί, 

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

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

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

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

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης στην οποία καταγράφεται η πρόοδος υλοποίησης κατά το 

προηγούμενο έτος.

Η παρούσα Έκθεση Υλο-

ποίησης καλύπτει την πε-

ρίοδο 1η Ιανουαρίου μέχρι 

31η Δεκεμβρίου 2019. 

Στόχος της Συνοπτικής 

Περίληψης (Citizen’s Sum-

mary) είναι η ενημέρωση 

του ευρύτερου κοινού για 

το περιεχόμενο της Έκθε-

σης Υλοποίησης και κατ’ 

επέκταση για την πρόο-

δο υλοποίησης του ΠΑΑ 

2014-2020. 

Έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το Καθεστώς 8.5
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Πρόοδος Υλοποίησης εντός του 2019

Το 2019 αποτέλεσε ένα παραγωγικό έτος για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

της Κύπρου, καθώς συνεχίστηκε η καταβολή πληρωμών για τις αιτήσεις που εγκρί-

θηκαν τα προηγούμενα έτη και παράλληλα πραγματοποιήθηκε μια σειρά από προκη-

ρύξεις Μέτρων, κυρίως για δεύτερη φορά. 

Εντός του έτους, μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

l   Καταβολή πληρωμών σε 84 γεωργοκτηνοτρόφους στο πλαίσιο του Καθεστώτος 

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

των γεωργοκτηνοτροφι-

κών εκμεταλλεύσεων».

l   Καταβολή πληρωμών σε 

25 επιχειρήσεις του με-

ταποιητικού τομέα στο 

πλαίσιο του Καθεστώτος 

4.2 «Επενδύσεις που αφο-

ρούν τη μεταποίηση, την 

εμπορία και την ανάπτυξη 

γεωργικών και δασικών 

προϊόντων».

l    Καταβολή πληρωμών σε 

11.209 εκμεταλλεύσεις 

για την υλοποίηση αγρο-

περιβαλλοντικών δράσε-

ων στο πλαίσιο του Μέ-

τρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα».

l   Ενίσχυση 1.452 βιοκαλλιεργητών από το Μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία».

l   Εκταρική ενίσχυση σε 27.025 δικαιούχους στο πλαίσιο του Μέτρου 13 «Ενίσχυ-

ση περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα».

l   Ενίσχυση 83 αιγοπροβατοτρόφων στο πλαίσιο του Μέτρου 14 «Καλή διαβίωση 

των αιγοπροβάτων».

l   Συμμετοχή 195 γεωργοκτηνοτρόφων σε εκπαιδευτικά ταξίδια στο πλαίσιο του 

Καθεστώτος 1.3. 

Καλή διαβίωση των αιγοπροβάτων
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Πραγματοποιηθείσες πληρωμές

Οι πληρωμές εντός του έτους αναφοράς ανήλθαν στα €36.002.723, εκ των οποίων 

τα €19.180.151 αφορούσαν ευρωπαϊκή συμμετοχή. 

Το υψηλότερο ποσοστό πληρωμών εντός του 2019 καταγράφηκε στο πλαίσιο του 

Καθεστώτος 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιω-

σιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων», που αντιστοιχούσαν στο 

25,4% των συνολικών πληρωμών. Ακολούθησαν τα εκταρικά μέτρα, με τo 24,3% 

των πληρωμών να αφορά το Μ10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και 

το κλίμα» και το 15,3% το Μ13 «Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 

άλλα μειονεκτήματα».

Από την έναρξη της εφαρμογής του Προγράμματος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 οι 

συνολικές πληρωμές έφτασαν τα €119.605.017, εκ των οποίων τα €61.697.895 αφο-

ρούσαν ευρωπαϊκούς πόρους. Η απορρόφηση των ευρωπαϊκών πιστώσεων ανήλθε 

στο 50,7% των διαθέσιμων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής που 

δόθηκε στην Κύπρο με την έγκριση του Προγράμματος.

Διάγραμμα: Ποσοστό πληρωμών εντός του 2019 ανά Μέτρο
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Προκηρύξεις Μέτρων 

To έτος 2019 οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για μια 

σειρά Μέτρων του Προγράμματος για τα οποία πραγματοποιήθηκε κυρίως η δεύτερη 

προκήρυξή τους. Προκηρύχθηκαν 14 Μέτρα / Καθεστώτα εντός του 2019.

l   καθεστώς 1.3 «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και δασι-

κών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύ-

σεις και δάση» - Β’ προκήρυξη.

l   καθεστώς 3.1 «Ενίσχυση για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» -

Β’ προκήρυξη.

l   καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσι-

μότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» - Β’ προκήρυξη.

l   καθεστώς 4.3.1 «Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη» - Δ’ προκήρυξη.

l   καθεστώς 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων» - Β’ προκήρυξη.

l   καθεστώς 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών 

καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» - Β’ προκήρυξη.

l   καθεστώς 8.5 «Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περι-

βαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων» - Β’ προκήρυξη.

l   Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» - Α’ προκήρυξη.

l   Μέτρο 12 «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της Οδηγίας Πλαισίου για 

τα Ύδατα» - Δ’ προκήρυξη.

l   Μέτρο 14 «Καλή διαβίωση των αιγοπροβάτων» - Β’ προκήρυξη.

l   καθεστώς 16.1 «Στήριξη για την εγκαθίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών 

Ομάδων» - Α’ Φάση, Β’ Προκήρυξη και Β’ Φάση Α’ Προκήρυξη.

l   Δράση 19.2.3.2 «Δημόσιες Υποδομές Μικρής Κλίμακας» - Α’ Προκήρυξη.

l   Δράση 19.2.5 «Άλλες Δράσεις μικρής κλίμακας» - Α’ Προκήρυξη.
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Τέταρτη τροποποίηση ΠΑΑ 2014-2020

Η Διαχειριστική Αρχή υπέβαλε στις 2 Δεκεμβρίου 2019 την 4η τροποποίηση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, η οποία εγκρίθηκε εντός του 

2020. Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί διαβούλευση με τα μέλη της Επιτροπής Παρα-

κολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020.

Ανάμεσα στις κυριότερες αλλαγές που προωθήθηκαν ήταν: 

l  Ανακατανομές μεταξύ των Μέτρων / Καθεστώτων του ΠΑΑ με κυριότερη την 

αύξηση του ποσού του Καθεστώτος 4.1 ενόψει της β΄ προκήρυξης του Καθε-

στώτος (ορεινές περιοχές, αιγοπροβατοτροφία, δράσεις ειδικού σκοπού). 

l  Η απόσυρση της δράσης 4.3.3 «Εφαρμογή καινοτομιών και τεχνολογιών σε 

αρδευτικά έργα» και η ενίσχυση των πόρων της δράσης 4.3.2 «Αξιοποίηση 

ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία».

l  Η εισαγωγή διευκρινίσεων ως αποτέλεσμα ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής. Συγκεκριμένα η διευκρίνιση αφορούσε την πρακτική της αγρανάπαυσης 

στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογική γεωργία».

Προκήρυξη Καθεστώτος 4.1 με έμφαση στις ορεινές περιοχές
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Δράσεις δημοσιότητας 

Εντός του 2019 πραγματοποιήθηκε 

μια ευρεία σειρά δράσεων δημοσιότη-

τας με στόχο την προώθηση και την 

ενημέρωση του κοινού για τα Μέτρα 

του ΠΑΑ 2014-2020. Προβλήθηκαν 

στους τηλεοπτικούς σταθμούς δύο 

τηλεοπτικά σποτ που στόχευαν στη 

βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του 

ΠΑΑ 2014-2020. Τα σποτ είχαν ως 

θέμα τη συμβολή του Προγράμμα-

τος στην προστασία του περιβάλλο-

ντος και στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής στην ύπαιθρο. Επιπλέον, έγιναν 

δημοσιεύσεις στον Τύπο θεμάτων και 

άρθρων σχετικά με τα Μέτρα του Προ-

γράμματος, ενώ ενημερωτικές εκπο-

μπές των τηλεοπτικών σταθμών έκα-

ναν αναφορά στις δράσεις του. Την 

ίδια περίοδο η Διαχειριστική Αρχή του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, 

σε συνεργασία με τις Τεχνικές Σχολές 

του Υπουργείου Παιδείας, προχώρησε 

στην ετοιμασία του εντύπου μαγειρι-

κής «Ο τόπος μας… στο πιάτο σας». Στόχος ήταν η δι-

ατήρηση  της παράδοσης και των τοπικών προϊόντων 

και η ανάδειξη του ρόλου του Προγράμματος στην προ-

σπάθεια αυτή. Στο περιοδικό συμπεριλήφθηκαν παρα-

δοσιακές συνταγές μαγειρικής, ενώ παράλληλα σε κάθε 

σελίδα γινόταν αναφορά σε δράσεις του ΠΑΑ. Το εν 

λόγω περιοδικό τυπώθηκε σε 40 χιλιάδες αντίτυπα και 

διανεμήθηκε με τις κυριακάτικες εκδόσεις των 4 καθη-

μερινών εφημερίδων. 
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Δράσεις αξιολόγησης 

Το 2019 ολοκληρώθηκε η 2η ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020 μέσω της οποίας επιχειρήθηκαν η μέτρηση των πρώτων επι-

πτώσεων από την εφαρμογή του Προγράμματος, η εκτίμηση της συμβολής του στην 

επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπης 2020 και απαντήθηκαν τα 30 κοινά 

ερωτήματα αξιολόγησης.

Εντός του έτους διενεργήθηκε ειδική μελέτη σχετικά με το Μέτρο 12 ώστε να δια-

φανούν οι λόγοι για την περιορισμένη συμμετοχή των γεωργών. Επιπρόσθετα υπο-

βλήθηκε από τους ανεξάρτητους αξιολογητές ειδική έκθεση για τη μέτρηση των 

επιπτώσεων του Μέτρου 10 στους δείκτες επιπτώσεων  Ι 10 «Άντληση στον τομέα 

της Γεωργίας» και Ι 11 «Ποιότητα του νερού».

Τέλος, μετά τη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού υπογράφηκε τον Νοέμβριο 2019 

σύμβαση για την εκ των προτέρων αξιολόγηση του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παα 2014-2020  
καθώς και την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2019  

μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.paa.gov.cy



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

ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 


