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Εργαστήρι διαβούλευσης για τον στρατηγικό σχεδιασμό 
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Παρουσίαση των γενικών συμπερασμάτων της ενδιάμεσης αξιολόγησης 
του προγράμματος 2014-2020



Περιεχόμενο της εισήγησης 

• Η αναφορά των βασικών συμπερασμάτων και συστάσεων της Δεύτερης ενδιαμεσης 
Αξιολόγησης του  ΠΑΑ 2014-2020 (έβδομο κεφάλαιο Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2019)

• Η  σχέση της  Αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014-2020 με την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021 -2027 (με βαση το σχεδιο Κανονισμού Ιουνιος 2018)

• Οι αλλαγές που επέρχονται στην Παρακολούθηση και Αξιολογηση των παρεμβάσεων της ΚΑΠ 
την περίοδο 2021 -2027 (με βαση το σχεδιο Κανονισμού Ιουνιος 2018)

• Προτασεις για την βελτίωση της Παρακολούθησης και Αξιολόγησης τών Παρεμβάσεων της ΚΑΠ 
(με βαση το σχεδιο Κανονισμού Ιουνιος 2018)



Συμπεράσματα και Συστάσεις 

• Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις της Δεύτερης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης βασίζονται σε 
δεδομένα υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι 31/12/2018

• Η μέτρηση αποτελεσμάτων και επιπτώσεων προυποθέτει την ύπαρξη ολοκληρωμένων έργων. Ο 
αριθμός των ολοκληρωμένων έργων ήταν εξαιρετικά περιορισμένος στα επενδυτικά Μέτρα 

• Κρίσιμα Μέτρα για την επίτευξη των στόχων επιμέρους Προτεραιοτήτων και τομέων 
επικέντρωσης όπως το Μέτρο των Ομάδων Παραγωγών, το Μέτρο της συνεργασίας , το Μέτρο  
Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων δεν είχαν ενταγμένα έργα   



Επενδυτικά Μετρα 

• Δεν προκύπτει καμία αναδιάρθρωση γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

• Σημαντικός αριθμός των δικαιούχων που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου 
και έχει ήδη λάβει ενίσχυση είναι νέοι γεωργοί 1ης εγκατάστασης (25) με κύριους 
παραγωγικούς κλάδους την αγελαδοτροφία (60%) και την αιγοπροβατοτροφία (20%).

• Τo 56% των δικαιούχων και το 58% των πόρων αφορά των τομέα της αγελαδοτροφίας με 
αύξηση του ζωικού κεφαλαίου που αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής 
γάλακτος  κατά  7.670τ ή 3% της συνολικής παραγωγής.

• Το 17% των δικαιούχων και το 20% των πόρων κατανέμεται στην αιγοπροβατοτροφία με αύξηση 
του ζωικού κεφαλαίου που αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής γάλακτος  κατά  
685τ ή 1% της συνολικής παραγωγής.

• Οι επενδύσεις στη  φυτική παραγωγή επικεντρώνονται  στα λαχανικά με 4% ενώ τα ποσοστά 
των  υπόλοιπων  κλάδων  δεν υπερβαίνουν το 4%. Είναι προφανές ότι η στόχευση των δύο 
διαδοχικών (υπό αξιολόγηση) προκηρύξεων, έχει επικεντρωθεί απόλυτα στους κλάδους οι 
οποίοι έχουν κληθεί να υποστηρίξουν την πετυχημένη διεθνοποίηση του χαλλουμιού.





Νεοι Γεωργοί 

• Χρηματοδότηση έλαβαν μέχρι σήμερα συνολικά 177 δικαιούχοι με τη συμμετοχή των 
γυναικών  να καθορίζεται στο 16% 

• Λαχανικά / Αρωματικά Φυτά  28%

• Πατατοκαλλιέργεια 7.5%

• Αιγοπροβατοτροφία 25%

• Αγελαδοτροφία 20%

• Στις Ορεινές Περιοχές περιορίζεται σε 13,1% - συνάδει με την αναλογία εκμεταλλεύσεων 
που βρίσκονται στις ορεινές περιοχές  αλλά καταδεικνύει έλλειψη στοχοθέτησης για τις 
ορεινές περιοχές όπου εντοπίζεται η  μεγαλύτερη  απώλεια ΧΓΕ  και τον ψηλότερο δείκτη 
γήρανσης.  

• 121 δικαιούχοι συμμετέχουν και στο Καθεστώς 4.1 με εγκεκριμένο ποσό ενίσχυσης 
€35,6εκ . Μόνο 25 δικαιούχοι έχουν προχωρήσει σε μερική υλοποίηση των επενδυτικών 
τους σχεδίων εκ των οποίων 15 αγελαδοτρόφοι, 5 αιγοπροβατοτρόφοι και οι υπόλοιποι 
γεωργοί κλάδων φυτικής παραγωγής



Μετρο 4.2 Επενδυσεις στη Πρώτη Μεταποίηση 

• Έγκριση σε 144 δικαιούχους  για 19.539.059€ χορηγία (επένδυση 55.861.916€)

• Το 60% των εγκεκριμένων δικαιούχων αφορά σε τομείς μεταποίησης προϊόντων ζωικής 
προέλευσης – (γαλακτοκομεία, τυποποίηση και σφαγή κρέατος)

• Το επενδυτικό ενδιαφέρον δεν μεταφράζεται σε εκροές αφού η εκταμίευση ανέρχεται 
σε  2.275.635€ εκ των οποίων το €1.5 εκ αφορά  προκαταβολές 

• Από το σύνολο των ενταγμένων έργων δημιουργήθηκαν 35 νέες θέσεις απασχόλησης 
ενώ τα έργα που έχουν λάβει προκαταβολή προβλέπουν τη δημιουργία άλλων 57 
θέσεων απασχόλησης. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (1)
Η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος  είναι

εξαιρετικά δύσκολη λόγω : 

• Περιορισμένου  αριθμού   Ολοκληρωμένων Έργων από προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν μετα το 2015  

• Περιορισμένη πρόοδος (πληρωμές – υλοποίηση)  σε βασικά Μέτρα που εξυπηρετούν την Βελτίωση της 
Ανταγωνιστικότητας (Μ 4.1 , 4.2) 

• Μηδενική  υλοποίηση κρίσιμων Μέτρων για συγκεκριμένες περιοχές εστίασης  όπως το Μέτρο 9 Σύσταση 
ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, 16 Συνεργασία, Μ19 Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του 
LEADER

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
• Σημαντική συμβολή του Προγράμματος στην βελτίωση της Βιοποικιλότητας όπως αποτυπώνεται στην  αύξηση της τιμής 

του Δείκτη  FBI 

• Σημαντική συμβολή του Προγράμματος στην βελτίωση της ποιότητας των υδάτων όπως αποτυπώνεται: 

(ι)  στην πτωτική τάση των τιμών της περίσσειας Αζώτου και Φωσφόρου παρά  τις σημαντικές 
αποκλίσεις των τιμών μεταξύ  EUROSTAT και μετρήσεων που έγιναν στο πλαίσιο της Πρώτης 
Αξιολόγησης 

(ιι) στην αύξηση του αριθμού των  υδατίνων σωμάτων (επιφανειακών και υπογείων)  με ποιότητα 
υδάτων που χαρακτηρίζονται ως υψηλής  και τον περιορισμό  των Υ.Σ με ποιότητα Μέτρια – Κακή 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (2)

• Οριακή βελτίωση στην Διαχείριση της ποσότητας των υδάτων (εξοικονόμηση)   μέγεθος ιδιαίτερα 
κρίσιμο για την Κύπρο λόγω της υπεράντλησης που ασκείται στα υπόγεια ύδατα Μικρή η συμβολή των 
Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων λόγω της περιορισμένης έκτασης  (ουσιαστικά μόνο το καθεστώς της 
αμειψισποράς στις πατάτες συμβάλλει) αλλά πολύ σημαντική η συμβολή του έργου του τμήματος 
Υδάτων για την αξιοποίηση για σκοπούς άρδευσης του ανακυκλούμενου νερού που πρέπει να 
αποτελέσει οδηγό και για αντίστοιχα έργα 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
• Αδυναμία μέτρησης επιπτώσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας λόγω απουσίας στόχευσης στην 5Β 

παρά τις μέτριες επιδόσεις της Γεωργίας αλλά και της Πρώτης Μεταποίησης στην ενεργειακή ένταση 

• Περιορισμένη αύξηση της παραγωγής ενέργειας από  ΑΠΕ ( επενδυτικά σχεδια με πληρωμές μέχρι 
31/12/2018 ) από φωτοβολταικά 

• Αδυναμία μέτρησης της συμβολής του Προγράμματος λόγω της μικρής προόδου των επενδυτικών 
σχεδίων του Μέτρου 4.1 μέχρι 31/12/208 στην Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου - στις 
οποίες οι επιδόσεις  της Κυπριακής Γεωργίας είναι καλές με εξαίρεση τις εκπομπές αμμωνίας  - που 
αναδεικνύουν το θέμα της Διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων ως πρώτης προτεραιότητας για 
την επίτευξη των δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με ορίζοντα το 2030 

• Η διαχείριση της κοπριάς θα συμβάλλει και στην βελτίωση της ποιότητας των υδάτων αφού η χρήση 
λιπασμάτων βρίσκεται υπό ικανοποιητικό έλεγχο.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (3)

• Οριακή η συμβολή του Προγράμματος στην δημιουργία απασχόλησης , στην αύξηση του ΑΕΠ αλλά και 
στην μείωση της φτώχιας λόγω της πολύ περιορισμένης προόδου στην υλοποίηση των Μέτρων που 
συμβάλλουν στις περιοχές εστίασης 6 Α & 6Β που όμως είναι απολύτως αναμενόμενο με βάση την 
περίοδο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ υλοποίησης του Προγράμματος (3 έτη) 

• Αδυναμία εκτίμησης της συμβολής του Προγράμματος στην προώθηση της καινοτομίας αλλά και 
αναγκαιότητα ενίσχυσης των δράσεων του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου.

• Η πολύ περιορισμένη πρόοδος στην υλοποίηση του Μέτρου 19.2 δεν επιτρέπει την εξαγωγή 
συμπερασμάτων  για την εκτίμηση της συμβολής του Προγράμματος στην διαφοροποίηση της 
οικονομικής βάσης των Αγροτικών περιοχών.

• Πολύ σημαντική πρόοδος στις δράσεις Δημοσιότητας του Προγράμματος  αλλά υστέρηση στην 
προώθηση των δράσεων Συνεργασίας 



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ (1)

• Επαναπροσδιορισμός Ποσοτικών Στόχων  λόγω ανακατανομής  πόρων μεταξύ Μέτρων σε 
επόμενη αναθεώρηση 

• Επανεξέταση της  λογικής της παρέμβασης και του είδους των έργων που εξυπηρετούν την 
περιοχή εστίασης 6 Β  

• Ανασχεδιασμός των Μέτρων 4.1 σε περίπτωση επαναπροκήρυξης τους με στόχο την 
εστίαση τους σε, εξοικονόμηση ενέργειας, αύξηση ενέργειας από ΑΠΕ, μείωση εκπομπών 
και ορεινές περιοχές 

• Αποτίμηση αποτελεσματικότητας του συστήματος Κατάρτισης,  Συμβουλών – Καινοτομίας 
και επανασχεδιασμός του με βάση τις Εθνικές Προτεραιότητες αλλά και τις απαιτήσεις του 
AKIS.

• Αναγκαιότητα προσαρμογής των αιτήσεων  των δικαιούχων  αλλά και του Πληροφοριακού 
Συστήματος στις απαιτήσεις Παρακολούθησης και Συγκέντρωσης δεδομένων που 
απορρέουν από την τήρηση των προβλέψεων του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης.



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ (2)

• Αναγκαιότητα επιτάχυνσης των ρυθμών υλοποίησης των ήδη ενταγμένων έργων 

• Αναγκαιότητα επιταχυνσης των αξιολογήεων στα προκηρυχθέντα Μέτρα 

• Ενημέρωση των «εν δυνάμει δικαιούχων» των φορέων εφαρμογής αλλά και των φορέων 
χάραξης πολιτικής για  τις προτεραιότητες της ΚΑΠ 2021-2027 λόγω της έμφασης που 
αποδίδει στο περιβαλλον  και την κλιματική αλλαγή , την προώθηση της καινοτομίας, και 
την   στοχοκεντρική  της προσέγγιση.



Η  σχέση της  Αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014-2020 με την κατάρτιση 
του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021 -27

Aναφορά στο σχέδιο κανονισμού για τη κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου ΚΑΠ:
• Άρθρο 103 Παραρτήματα 
• Η ανάλυση SWOT βασίζεται (…) και άλλων ποσοτικών και ποιοτικών ενημερωμένων 

πληροφοριών, όπως μελέτες, παλαιότερες εκθέσεις αξιολόγησης, τομεακή ανάλυση, 
διδάγματα από προηγούμενες εμπειρίες

• Άρθρο 125 Εκ των προτέρων αξιολογήσεις

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση αξιολογεί:
• τη συμβολή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ στους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ, λαμβανομένων 

υπόψη των εθνικών και περιφερειακών αναγκών και δυνατοτήτων ανάπτυξης, καθώς και των 
διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την εφαρμογή της ΚΓΠ κατά τις προηγούμενες περιόδους 
προγραμματισμού

• Αιτιολογική έκθεση για το περιεχόμενο του νέου  Κανονισμού Σημείο 1.4.3 
• Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος
• Με βάση την αξιολόγηση του ισχύοντος πλαισίου πολιτικής, της εκτεταμένης διαβούλευσης με 

τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και της ανάλυσης των μελλοντικών προκλήσεων και αναγκών, 
διενεργήθηκε συνολική εκτίμηση αντικτύπου. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην 
εκτίμηση αντικτύπου και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τις νομοθετικές προτάσεις



Οι αλλαγές που επέρχονται στην Παρακολούθηση & Αξιολογηση 
των παρεμβάσεων της ΚΑΠ την περίοδο 2021 -2027 

• Νέο πλαίσιο δεικτών από το Common M.E.F (2000-2020) στο Performance M.E.F

• Η αλλαγή στην ονομασία σηματοδοτεί την βαρύτητα στην παρακολούθηση των Προγραμμάτων 
μέσω του βαθμού επίτευξης των στόχων (New delivery model)

• Ετήσια παρακολούθηση της επίτευξης των οροσήμων  ενώ στο  ΠΑΑ 2014-2020 το 2019 και 
2025.

• Μέτρηση αποτελεσμάτων/επιπτώσεων και για τον Πρώτο Πυλώνα 

• Ποσοτική αποτίμηση των παρεμβάσεων με βάση τους δείκτες αποτελεσμάτων που τίθενται σε 
επίπεδο κατηγορίας παρέμβασης και με βάση το μοναδιαίο  κόστος  που έχει εκτιμηθεί εκ των 
προτέρων .

• Απόκλιση στην επίτευξη των στόχων οδηγεί σε αναστολή πληρωμών και σε κίνδυνο απώλειας 
χρημάτων 

• Αύξηση του αριθμού  των δεικτών επιπτώσεων από 13 (2014-2020) σε 28 

• Αύξηση του αριθμού των δεικτών αποτελεσμάτων από 25 σε 38   



Προτασεις για την βελτίωση της Παρακολούθησης & Αξιολόγησης 
τών Παρεμβάσεων της ΚΑΠ 

• Αναγκαία βήματα 

• Άμεση έναρξη σχεδιασμού Πληροφοριακού Συστήματος

• Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το σύνολο των παρεμβάσεων

• Εναρμόνιση κριτηρίων επιλογής πράξεων με βάση την συμβολή των επιλεχθέντων έργων 
στην επίτευξη των τιμών των δεικτών αποτελεσμάτων

• Μείωση του χρόνου των αξιολογήσεων 

• Συχνότερη έκδοση προκηρύξεων 

• Τροποποίηση εντύπων υποβολής  προτάσεων ώστε να περιλαμβάνουν τα αναγκάια 
δεδομένα (πριν την υλοποίηση της παρεμβασης – μετά την υλοποίηση της παρέμβασης)  



Ανοικτα Θέματα

Αναγκαιότητα αντιμετώπισης κενών αναφορικά με : 

• Agricultural Knowledge Innovation System (AKIS) 

• Smart village strategy

• Βιοοικονομία – κυκλικη οικονομία στις αγροτικές περιοχές 

• Εθνικά Μέτρα για την διευκόλυνση της προσέλκυσης Νέων Γεωργών 

• Εφαρμογή Εργαλείων Διαχείρισης κινδύνου 

• Αύξηση του ενδιαφεροντος για την συμμετοχή σε αγροπεριβαλλοντικά – κλιματικά μέτρα 

• Επέκταση του δείγματος γεωργικών εκμεταλλεύσεων που καλύπτεται από το FADN για να 
καταστεί αντιπροσωπευτικότερο και να υπάρχει διαθεσιμότητα Μικροικονομικών δεδομένων 
σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

• ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  -
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ (κλαδικά , χωρικά)    



Ανοικτά Θέματα 

• Πολιτική ανάπτυξης αγροτικών περιοχών 

• Δυσκολία προσδιορισμού αγροτικών περιοχών (με βάση την τυπολογία της  Ευρωπαικής 
Επιτροπής το σύνολο της Κύπρου εντάσεται στις ενδιάμεσες αγροτικές περιοχές )

• Εθνική επιλογή προσδιορισμός αραιοκατοικημένων αγροτικών περιοχών 

• Επανεξεταση του είδους των παρεμβάσεων που εξυπηρετούν τον στόχο της Βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής στη ύπαιθρο 

• Καλύτερες στατιστικές μετρήσεις για δείκτη φτώχιας, ευυάλωτες  πληθυσμιακά ομάδες στις 
αγροτικές περιοχές. 

• e government, learning, health , mobility στις αγροτικές περιοχές ποιός προσδιορίζει στόχους 
πως ενσωματώνονται στην προσέγγιση Leader ????

• Οικονομική Βιωσιμότητα  - Λειτουργικότητα  παρεμβάσεων στις αγροτικές περιοχές 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!

Λιανός Δημήτρης

dlianos@lkn.gr


