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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Γεωργικό εισόδημα

◦ To Γεωργικό εισόδημα συνεχίζει να υπολείπεται κατά 30% του μέσου εισοδήματος στην 

οικονομία  

◦ Οι άμεσες ενισχύσεις συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 

διατήρησης του γεωργικού επαγγέλματος

◦ Η βιωσιμότητα των ορεινών γεωργικών μονάδων σε όρους ανταγωνιστικότητας ενδέχεται να 

μην υποστηρίζεται επαρκώς από τις άμεσες (εκταρικές) ενισχύσεις  ή άλλα μέτρα στήριξης 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αύξηση ανταγωνιστικότητας

◦ Η Κυπριακή Γεωργία δεν είναι πια εξαγωγικά ανταγωνιστική εξαίρεση οι πατάτες 

◦ Το χαλλούμι η κύρια διέξοδος της αγροτικής παραγωγής στις διεθνείς αγορές

◦ Η έμφαση στην παραγωγή έχει μεταφερθεί στην κτηνοτροφία 

◦ Η  αντιμετώπιση του εισαγόμενου ανταγωνισμού και η εξασφάλιση εγχώριας παραγωγής 

τροφίμων σε ανταγωνιστικές τιμές αποτελεί πρώτη προτεραιότητα στη φυτική παραγωγή  

Λύση

◦ 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.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Βελτίωση στην αλυσίδα αξίας

◦ Η ενίσχυση της θέσης των παραγωγών στην αλυσίδα διατροφής, αφού η κυπριακή αγορά 

αποτελεί πλέον την κύρια αγορά της εγχώριας παραγωγής. (Ο.Π, Βραχείες αλυσίδες)

Νέοι Γεωργοί

◦ Η προσέλκυση νέων γεωργών αποτελεί διαχρονικό στόχο ώστε να ανανεώνεται το ανθρώπινο 

δυναμικό στη γεωργία

◦ 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. (LEADER, Βασικές Υποδομές, Συνεργασία)



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Προώθηση της απασχόλησης , της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής  ανάπτυξης στις 

αγροτικές περιοχές

◦ Δύο διαφορετικές αγροτικές περιοχές (περιαστικές περιοχές και απομακρυσμένες)

◦ 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. (αξιοποίηση και 

συμπληρωματικότητα με άλλα Ταμεία και πηγές χρηματοδότησης)

Ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων

◦ Αναγκαιότητα να χτιστεί εμπιστοσύνη μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών μέσω 

πληρέστερης πληροφόρησης πχ μέσω συστημάτων ποιότητας.

◦ Η καλή διαβίωση των ζώων ενισχύει την καταναλωτική εμπιστοσύνη και αυξάνει την 

αποδοτικότητα των μονάδων (συμπερίληψη σχετικών δράσεων)



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αγροπεριβαλλοντικά – φυσικοί πόροι

◦ Κυριότερο πρόβλημα είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

◦ Πρόβλημα στη βιοποικιλότητα και το αγροτικό τοπίο λόγω της εγκατάλειψης

◦ Περιοχές νιτρορύπανσης συνεχίζει η εντατική καλλιέργεια – εντοπίζεται σταθεροποίηση του 

προβλήματος

◦ Τα κτηνοτροφικά απόβλητα αποτελούν πρόβλημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί 

μέσω της σωστής διαχείρισης και επιστροφής ως οργανική ουσία στο έδαφος. 



Καταληκτικά

Η συνεργασία στη συνδιαμόρφωση των μελλοντικών 

παρεμβάσεων σε κλίμα αμοιβαίας αλληλοκατανόησης 

αποτελεί το προαπαιτούμενο στην επιτυχία της 

αντιμετώπισης των προκλήσεων της επόμενης 

προγραμματικής περιόδου. 


