
Πρώτες εκτιμήσεις για την υφιστάμενη κατάσταση της 
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Δυνάμεις Ευκαιρίες

Αδυναμίες Απειλές



1
• Ανάλυση Υφιστάμενης κατάστασης & καταγραφής αναγκών 

(δημόσια διαβούλευση και τεκμηρίωση)

2
• Ιεράρχηση προτεραιοτήτων  και αναγκών

3
• Στρατηγική της παρέμβασης

4
• Καθορισμός των παρεμβάσεων (μέτρα χρηματοδότησης 1ου και 

2ου πυλώνα) και κατανομή πόρων
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• Δείκτες Αξιολόγησης αποτελεσμάτων
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 Εισοδηματικές ανισότητες
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• Βασική αδυναμία προσέλκυσης νέων στο επάγγελμα του γεωργού
• Παράμετροι υπό εξέταση (παραγωγικός κλάδος, φυσικό μέγεθος και 

γεωγραφική περιοχή)
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• ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

• Άμεσες ενισχύσεις (εκταρικές)  =  15% του γεωργικού εισοδήματος. 
• Γεωργικό εισόδημα ανά μονάδα εργασίας αυξάνεται με το φυσικό μέγεθος της  

γεωργικής μονάδας. Ομοίως αυξάνεται  και η  αναλογία της επιδότησης  από τις 
εκταρικές .



Σημειώνεται η ανισότητα γεωργικών εισοδημάτων μεταξύ πεδινών και 
ορεινών περιοχών που ενδεχομένως να καθιστά την μεσοπρόθεσμη 
βιωσιμότητα του γεωργικού εισοδήματος στα ορεινά καθίσταται 
αμφίβολη κα το επιθυμητό κίνητρο εγκατάστασης διαφορετικό. 
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ορεινές

Μη ορεινές



 Γεωργικό εισόδημα  αυξάνεται ως αποτέλεσμα 
αύξησης οικονομικών μεγεθών και οικονομιών 
κλίμακας, το γεωργικό εισόδημα συνεχίζει να 
υπολείπεται κατά 30% του μέσου εισοδήματος 
στην οικονομία αλλά πολύ ψηλότερο  από τον 
μ.ο. της ΕΕ

 Η βιωσιμότητα των ορεινών γεωργικών 
μονάδων σε όρους ανταγωνιστικότητας 
ενδέχεται να μην υποστηρίζεται επαρκώς από 
τις άμεσες  (εκταρικές) ενισχύσεις)  ή άλλα 
μέτρα στήριξης 

7



8



9



10

 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2014 2015 2016 2017 2018

Παραγωγή γάλακτος (tones)
πηγή: Επισκόπηση Αγελαδοτροφίας - Αιγοπροβατοτροφίας

Αγελαδινό γάλα Αιγινό γάλα Πρόβειο γάλα



 Φιλικές στο περιβάλλον
 Διατήρηση του αγροτικού τοπίου
 Συμπληρωματικό εισόδημα αγροτών
 Ανταγωνισμός από φτηνές εισαγωγές που 

έχουν πάρει σχεδόν το 50% της τοπικής αγοράς
 Έλλειψη συλλογικής μάρκας
 Η ελπίδα στην ποιότητα και στη σχέση με τον 

χώρο
 … και στον συνδυασμό με την επιτυχημένη 

πορεία στο χαλλούμι
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Εξαγωγές  -30.000 τ
Παραγωγή -50.000 τ
Άρα απώλεια μεριδίου 
και στην τοπική αγορά  

Μηδενικές έως πτωτικές 
τιμές στα γεωργικά 
προιόντα



Ευκαιρίες μετάβασης σε μοντέλα γεωργίας 
περιορισμού των εισροών προς ενίσχυση 
ανταγωνιστικότητας στην εγχώρια αγορά
 Τεχνολογίες πληροφορικής, 

• ψηφιοποίηση κλιματολογικών δεδομένων, 
• μοντέλα πρόγνωσης, 
• παρακολούθησης άρδευσης μέσω αισθητήρων

Αντιμετώπιση αδυναμίας του ψηλού κόστους 
μεταφοράς προς ενίσχυση των εξαγωγικών 
δυνατοτήτων
 Θεσμικά κενά για Ε&Κ ανάπτυξης καινοτόμων 

προϊόντων ψηλής αξίας   
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 Η Κύπρος δεν είναι πια ο κήπος της Ευρώπης (the garden of 
Europe) με τα πρώιμα προϊόντα. Εξαίρεση οι πατάτες

 Το χαλλούμι η κύρια διέξοδος της αγροτικής παραγωγής στις 
διεθνείς αγορές

 Η έμφαση στην παραγωγή έχει μεταφερθεί στην κτηνοτροφία 
(60:40) και καθορίζει τις δυνάμεις της αγοράς στον εγχώριο 
αγροτικό τομέα 

 Η  αντιμετώπιση του εισαγόμενου ανταγωνισμού και η 
εξασφάλιση εγχώριας παραγωγής τροφίμων σε ανταγωνιστικές 
τιμές αποτελεί πρώτη προτεραιότητα στη φυτική παραγωγή  

 Η γεωργία ακριβείας μπορεί να υποβοηθήσει στην μείωση των 
εισροών / κόστους παραγωγής

 Καινοτομία με έμφαση στην μεταποίηση γεωργικών προϊόντων -
στόχευση οι αναπτυσσόμενες αγορές ψηλής διατροφικής αξίας 
(συμπληρώματα διατροφής, βιολειτουργικά τρόφιμα, τρόφιμα 
πολυτελείας)
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Γεωργικά 
προϊόντα 

Εκμηχάνιση/ 
τεχνολογίες 

πληροφορικής

Συνεργασία & 
συστήματα 
καθορισμού 

μάρκας

Διαφοροποίηση & 
προστιθέμενη 

αξία
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Η εγχώρια αγορά έχει απομείνει η κύρια αγορά διάθεσης των γεωργικών 
προιόντων αλλά  ο παραγωγός μεριμνά για τη διατροφή των Κυπρίων με  
πολύ περιορισμένη ανταμοιβή
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ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
• Χαμηλό ποσοστό εμπορίας μέσα από 

Ομ/ Οργ. Παραγωγών στη φυτική 
παραγωγή (>20%)

• Αδύναμη διαπραγματευτική θέση 
• Περιορισμένη εμπορία 

τυποποιημένων/ ΠΟΠ-ΠΓΕ  / άλλων 
θεσμών ποιότητας

• Μεγάλη συγκέντρωση στους τομείς 
του λιανικού εμπορίου και της 
μεταποίησης

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
• Νομοσχέδιο  και άλλες 

προσπάθειες για Λαϊκές Αγορές 
αγροτών

• Δημοπρατήριο 
• Νομοσχέδια  αθέμιτων
• Άλλου τύπου συνεργασίες
• Προϊόντα ποιότητας
• Τυποποίηση

 Οριακή βιωσιμότητα, 
εγκατάλειψη, περαιτέρω 
αύξηση εισαγωγών



 Η ενίσχυση της θέσης των παραγωγών στην 
αλυσίδα διατροφής, με ελάχιστο στόχο την 
αύξηση του μεριδίου που τους αναλογεί 
στον μέσο όρο της ΕΕ, θα πρέπει να 
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα , αφού η 
κυπριακή αγορά αποτελεί πλέον την κύρια 
αγορά της εγχώριας παραγωγής
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Ηλικιακή διάρθρωση 

διαχειριστών γεωργικής 

εκμετάλλευσης 

Κυπρος Πορτογαλία Ρουμανία Μαλτα Ελλάδα Ε.Ε -28 

ποσοστό αρχηγών Γ.Ε< 35 ετών 

προς το σύνολο των αρχηγών Γ.Ε  

1,3 1,9 3,1 3,8 3,7 5,1 

 
Αν η σύγκριση περιοριστεί  
με το σύνολο των 
επαγγελματιών γεωργών 
η εικόνα κρίνεται λιγότερο 
αρνητική – ανεβάζει το 
ποσοστό των νέων 
γεωργών στο 15% περίπου
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• Πολυλειτουργική γεωργία όπου  η ανταγωνιστικότητα αδυνατεί
• Επιχειρηματικά start ups 
• Χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης



 Η προσέλκυση νέων γεωργών αποτελεί 
διαχρονικό στόχο ώστε να ανανεώνεται το 
ανθρώπινο δυναμικό στη γεωργία

 Όμως στις ορεινές περιοχές του Τροόδους η 
αναγκαιότητα είναι πολύ πιο μεγάλη και 
εστιάζεται πρωτίστως στην διατήρηση του 
αγροτικού πληθυσμού με την γεωργία να 
μπορεί να αποτελεί συμπληρωματικό και 
όχι κύριο εισόδημα.   
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Έχουμε αγροτικές περιοχές δύο ταχυτήτων και διαφορετικών αναπτυξιακών 
αναγκών & ικανοτήτων ανταπόκρισης σε δράσεις παρέμβασης



ΟΡΕΙΝΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ

Συνέχιση της εγκατάλειψης

Περιορισμένες ευκαιρίες διαφοροποίησης και 

επιχειρήσεις σε δυσμενέστερη θέση 

Ελλείπεις συγκοινωνίες κυρίως σε συνδυασμό με 

παροχές πρόνοιας

Έλλειψη υποδομών πρόνοιας

Αναποτελεσματικές παρεμβάσεις  στον τουρισμό

Τουρισμός στα Ορεινά θέρετρα : πληρότητα 29% 

(74% παγκύπρια) και 1% του συνόλου των 

διανυκτερεύσεων- κυρίως Κύπριοι

Eλκυστικό φυσικό και ανθρωπογενές αγροτικό 

περιβάλλον
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ΠΕΔΙΝΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ
•Ανάσχεση αστυφιλίας - σταθεροποίηση της 
πληθυσμιακής σύνθεσης 
•Παραμονή των νέων και εγκατάσταση νέων 
ζευγαριών 
•Διαφοροποίηση και μετάβαση από  
οικονομία  γεωργίας  σε πολλαπλές 
ευκαιρίες τουρισμού και απασχόλησης στα 
αστικά κέντρα
•Ανάγκες σε δημόσιες υποδομές πρόνοιας/ 
ποιότητας ζωής και υπαίθριους (κυρίως) 
χώρους για ανάπτυξη υπηρεσιών 
τουρισμού
•Αύξηση κυκλοφοριακού προς/ από αστικά 
κέντρα



 Δύο διαφορετικές αγροτικές περιοχές
 Ο τουρισμός δεν έχει μέχρι στιγμής 

συμβάλει στη διαφοροποίηση της αγροτικής 
οικονομίας

 Η βιωσιμότητα υποδομών που βελτιώνουν 
την ποιότητα ζωής απαιτούν 
συμπλεγματοποίηση και ταυτόχρονα 
κατάλληλες για τους κατοίκους 
συγκοινωνίες 
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9: Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις της 
κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της 
απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, απορρίμματα 
τροφίμων, καθώς και για καλή μεταχείριση των ζώων



 Η πρώτη προτεραιότητα κατά την διαδικασία 

απόφασης για αγορά τροφίμων. 
27
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Τυποποίηση και ιχνηλασιμότητα
 Μεγάλη αδυναμία των κυπριακών 

γεωργικών προιόντων στην τοπική αγορά
Βιολογική γεωργία
 Ως χαρακτηριστικό ασφάλειας τροφίμων 
 Αύξηση εκτάσεων αλλά ελλείψεις στην 

αγορά
Καλή διαβίωση των ζώων
 Ενισχύεται η εμπιστοσύνη του καταναλωτή
 Αυξάνεται η παραγωγικότητα
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Στον πίνακα 3, που περιλαμβάνεται στην έκδοση της επιτροπής για τον ειδικό στόχο 9, φαίνεται ότι η Κύπρος έχει την μεγαλύτερη, και αυξανόμενη, κατανάλωση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών ανά διορθωμένη μονάδα πληθυσμού (

Πίνακας 3: Πωλήσεις κτηνιατρικών αντιμικροβιακών ενεργών ουσιών 2011-2016. 



 Αναγκαιότητα να χτιστεί εμπιστοσύνη 
μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών μέσω 
πληρέστερης πληροφόρησης πχ μέσω 
συστημάτων ποιότητας (βιολογική, fair 
trade, globalgap κ.α.)

 Η καλή διαβίωση των ζώων ενισχύει την 
καταναλωτική εμπιστοσύνη και αυξάνει την 
αποδοτικότητα των μονάδων 
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Χιλιάδες τόνοι 

ισοδύναμου 

CO2

% 

Συμμετοχή 

στο σύνολο

Ενέργεια 6.619,35 74,00

Μεταποίηση 1.269,52 14,19

Γεωργία 494,73 5,53

Διαχείριση 

αποβλήτων

561,66 6,28

Σύνολο 8.945,26 100,00

Eurostat, Μεταβλητή: env_air_gge, Κύπρος, 2017.

Η Κυπριακή γεωργία παράγει:
• το 5,5% των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου κυρίως από την κτηνοτροφία 
και,

• κυρίως από τις εντερικές ζυμώσεις
• το 35% των συνολικών εκπομπών μεθανίου
• το 96% των συνολικών εκπομπών αμμωνίας



Eurostat, Simplified energy balances - annual data [nrg_100a], 2016

• η γεωργία έχει θετική συμβολή στη 
δέσμευση του άνθρακα όπως φαίνεται:

• μέσα από το κεφάλαιο της LULUCF
• και το υψηλό ποσοστό οργανικής ουσίας
• Σημαντική η συνεισφορά των δασών

• Μόνο 4% της χρησιμοποιούμενης ενέργειας 
στη γεωργία προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές



Ύδατα - Άντληση Ύδατα - Ποιότητα

Waterbase_WFD, Απρίλιος 2019

Νιτρικά, 2018, Τμήμα Γεωλογικής Τηλεπισκόπισης.

Οικολογική κατάσταση, ποτάμιων υδάτινων σωμάτων της Κύπρου, 2η Έκθεση στην WFD, 2016



Φυσικοί Πόροι - Διαπιστώσεις
• Η υπεράντληση είναι το σοβαρότερο ζήτημα
• Η επαναχρησιμοποίηση νερού θα δώσει 

προσωρινά μια διέξοδο αλλά χρειάζονται και 
πρόσθετα μέτρα μείωσης της κατανάλωσης

• Η νιτρορύπανση είναι σοβαρό πρόβλημα σε 
συγκεκριμένες περιοχές

• Δεν έχει καταγραφεί ρύπανση με βαρέα
μέταλλα ή φυτοφάρμακα άνω των 
επιτρεπόμενων ορίων

• Η κατανάλωση λιπασμάτων μειώνεται αλλά οι 
δείκτες δυνητικού πλεονάσματος αζώτου και 
φωσφόρου είναι υψηλοί, παρά τη μείωση της 
ΧΓΕ

• Ο κίνδυνος διάβρωσης είναι περιορισμένος σε 
περιοχές με υψόμετρο και κλίσεις 

• Ο κίνδυνος αλάτωσης των εδαφών είναι 
υπαρκτός σε περιοχές υπεράντλησης κοντά 
στην θάλασσα

• Η αμμωνία μπορεί να αποτελέσει ένα 
πρόβλημα μόλυνσης του αέρα αλλά οι 
επιπτώσεις της στην βιοποικιλότητα είναι πολύ 
σοβαρές και θα πρέπει να μελετηθούν

Water Exploitation Index.
Πηγή: Eurostat, Sustainable Development Goal, μεταβλητή: sdg_06_60

Κίνδυνος διάβρωσης σε δύο κλάσεις
Πηγή: ESDAC



Το δίκτυο Natura2000 εκτείνεται σε 1,654 Km2. Οι περιοχές SPA καλύπτουν το 27% της έκτασης της Κύπρου, οι 
περιοχές SAC-SCI το 13%. Οι περιοχές Ν2Κ, που είναι ένα δίκτυο περιοχών υψηλής σημασίας για την 
αναπαραγωγή και την ξεκούραση σπάνιων και απειλούμενων ειδών ή σπάνιων οικοτόπων που αξίζουν 
προστασίας από μόνα τους, καταλαμβάνουν σχεδόν 29%.



Οικοσυστήματα

Με βάση το Σύστημα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
για την Φύση (EUropean Nature Information 
System – EUNIS), η Κύπρος έχει τα οικοσυστήματα 
EUNIS I1 και EUNIS I2 στα οποία εστιάζει ο χάρτης 
3 και τα οικοσυστήματα εντός των δασικών 
περιοχών του τύπου G και των βοσκοτόπων του 
τύπου Ε.  

Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας
ΥΦΑ Τύπου I είναι περιοχές (τετράγωνα 1Km 
x 1Km) όπου κυριαρχεί η ημι-φυσική (semi-
natural) κάλυψη
ΥΦΑ Τύπου ΙΙΙ είναι περιοχές στις οποίες η 
αγροτική γη περιβάλλεται από περιοχές του 
δικτύου Natura2000 (SCI ή SPA) και περιοχές 
σημαντικές για τα πτηνά – Important Bird 
Areas (IBA). 
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Κυριότερο πρόβλημα που πρέπει να διαχειριστούμε είναι οι επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής με
(α) παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας
(β) ακραία καιρικά φαινόμενα

Διαχρονικά είναι επίσης τα ζητήματα 
• στη βιοποικιλότητα και το αγροτικό τοπίο ως αποτέλεσμα της 

εγκατάλειψης της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης
• στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί από την νιτρορύπανση και όπου 

συνεχίζει η εντατική καλλιέργεια – εντοπίζεται πάντως σταθεροποίηση 
του προβλήματος

Μια παράμετρος που λαμβάνει διαστάσεις προβλήματος έχει να κάνει με τα 
κτηνοτροφικά απόβλητα καθώς και τους ψηλούς δείκτες εκπομπών 
αμμωνίας

Συμπεράσματα στα αγροπεριβαλλοντικά
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Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας


