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ΠΡΟΟΗΜΗΟ
Ζ παξνχζα έθζεζε απνηειεί ηελ ηειηθή έθζεζε ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Κχπξνπ 2007-2013 θαη ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε
εο

ηε ζρεηηθή ζχκβαζε ηεο 10 Μαΐνπ 2016, πνπ ππνγξάθεθε απφ ηελ Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο θα. Οιπκπία ηπιηαλνχ
Φσηίνπ θαη ηνπο Νφκηκνπο Δθπξφζσπνπο ηεο Κνηλνπξαμίαο ησλ εηαηξεηψλ ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ
Δ.Π.Δ. – ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ πκβνπιεπηηθή Ληδ, θ.θ. Μηράιε Νηθεηαξίδε θαη άββα Μαιηψηε. Με
ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, δηάξθεηαο πέληε κελψλ (5) κελψλ, ε πξναλαθεξφκελε Κνηλνπξαμία
αλέιαβε λα παξέρεη ππεξεζίεο γηα ηελ εηνηκαζία ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-13.
ηελ εθπφλεζε ηεο έθζεζεο ζπκκεηείραλ ηα αθφινπζα ζηειέρε ηνπ Αλαδφρνπ θ.θ.:


Βηθησξία Φσξαθά, Οηθνλνκνιφγνο, Μ.Sc. ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε, Τπεχζπλε



Οκάδαο Δξγνπ – Project Leader, Γηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηεο ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ Δ.Π.Δ.
Καζ. Γεκήηξεο Χαιηφπνπινο (Παλεπηζηήκην Παηξψλ), Βαζηθφο εκπεηξνγλψκνλαο 1 -



Key Expert 1, ζπλεξγάηεο
Σάββαο Μαιηψηεο, Οηθνλνκνιφγνο, κε κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο ζην Marketing
θαη Management αγξνηηθψλ πξντφλησλ, Βαζηθφο εκπεηξνγλψκνλαο 2 - Key Expert 2,



Γηεπζπληήο ηεο Α.Μ. ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ Ληδ.,
Γεκήηξεο Ληαλφο, Μεηαιιεηνιφγνο - Μεηαιινπξγφο, M.Sc. ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε,



Δκπεηξνγλψκνλαο, Αλαπιεξσηήο Γηαρεηξηζηήο ηεο ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ Δ.Π.Δ.,
Μηράιεο Νηθεηαξίδεο, Οηθνλνκνιφγνο, Μ.Sc. ζηελ Πεξηθεξεηαθή



Δκπεηξνγλψκνλαο, Γηαρεηξηζηήο ηεο ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ Δ.Π.Δ.,
Κψζηαο Μπνχηηθνο, Γεσξγννηθνλνκνιφγνο, Δκπεηξνγλψκνλαο,



ΑΝΑΛΤΗ Δ.Π.Δ.
Κψζηαο Κξηκήηζνο, Οηθνλνκνιφγνο, Μ.Sc. ζηε Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ, Δκπεηξνγλψκνλαο,

Αλάπηπμε,

ηέιερνο

ΛΚΝ

ηέιερνο ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ Δ.Π.Δ.
Δπραξηζηνχκε ζεξκά ηα ζηειέρε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, ησλ Φνξέσλ Δθαξκνγήο θαη ηνπ
ΚΟΑΠ γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία θαη ζηήξημε ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο.

Λεπθσζία, 12/12/2016
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1. ΔΠΗΣΔΛΗΚΖ ΤΝΟΦΖ
(Αλαθνξά ζηηο νλνκαζίεο ησλ Μέηξσλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θσδηθνχο κε ηνπο νπνίνπο
ραξαθηεξίδνληαη ζην θείκελν ζπκπεξαζκάησλ θαηαγξάθεηαη ζηε ζειίδα 31)

Δθηελήο ζχλνςε
H παξνχζα έθζεζε απνηειεί ηελ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ηεο Κχπξνπ 2007 – 2013 (ΠΑΑ 2007 – 2013) θαη έρεη σο λνκηθή βάζε ηνλ
Καλνληζκφ (ΔΚ) 1698/2005 θαη ζπγθεθξηκέλα ην θεθάιαην ΗΗ, Αμηνιφγεζε, άξζξν 84: Γεληθέο
δηαηάμεηο, άξζξν 86: Δλδηάκεζε θαη εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε. Ζ εθ ησλ πζηέξσλ
αμηνιφγεζε αλαηέζεθε, θαηφπηλ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, ζε εμσηεξηθφ αμηνινγεηή ηνλ Μάην ηνπ
2015.
Ζ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε εμεηάδεη ηνλ βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πφξσλ, ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ΔΓΣΑΑ, ηηο
θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηνπ επηπηψζεηο θαη ηελ επίπησζή ηνπ επί ησλ θνηλνηηθψλ
πξνηεξαηνηήησλ, κε ζηφρν ηελ άληιεζε δηδαγκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζπλεηέιεζαλ ζηελ επηηπρία ή απνηπρία ηεο
εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο- κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηελ άπνςε ηεο αεηθνξίαο-, θαη ηέινο
ηελ αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ.
Ζ παξνχζα έθζεζε αμηνπνηψληαο ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην
πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο, ζπλππνινγίδνληαο ηα
ζπκπεξάζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ αμηνινγήζεσλ, απαληψληαο ζηα θνηλά εξσηήκαηα
αμηνιφγεζεο θαη εθηηκψληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ απνηππψλνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο
απνηειέζκαηνο αιιά θαη ηηο δηαπηζησκέλεο επηπηψζεηο, δηαηππψλεη ζεηξά πξνηάζεσλ πξνο
ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα: (α) ηε βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο,
(β) ηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ εξγαιείσλ πνιηηηθήο πνπ δηαρξνληθά
ραξαθηεξίδνπλ ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Κχπξνπ (intra-programme
approach), θαη (γ) ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο έλαληη
ησλ ζηφρσλ ηεο εζληθήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ γηα ηελ
αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (inter-programme approach).
Ζ δνκή ηεο έθζεζεο: Ζ έθζεζε δηαξζξψλεηαη ζε επηά θεθάιαηα, αθνινπζψληαο ην
ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Β ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Παξαθνινχζεζεο θαη
Αμηνιφγεζεο, κε ην παξφλ πξψην θεθάιαην λα απνηειεί ηελ εθηελή πεξίιεςε ηεο έθζεζεο
αμηνιφγεζεο ζηα ειιεληθά θαη ηα αγγιηθά κε έκθαζε ζηα πνξίζκαηα ησλ Κεθαιαίσλ 6 θαη 7,
φπνπ ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηλψλ εξσηεκάησλ αμηνιφγεζεο νδεγνχλ
ζε κηα ζεηξά δηδαγκάησλ θαη ζπζηάζεσλ ηνπ αμηνινγεηή.
Σν δεχηεξν θεθάιαην απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηεο έθζεζεο θαη πεξηιακβάλεη εθηελή αλαθνξά
ζην ζθνπφ ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, θαη εθηελή
αλαθνξά ζην πεξηερφκελν ηεο.
Σν ηξίην θεθάιαην «Σν πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο» πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ
ησλ αζθνπκέλσλ πνιηηηθψλ γηα ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα θαη ηελ χπαηζξν, κία εθηελή
επηθαηξνπνίεζε ηεο πεξηγξαθφκελεο ζην εγθξηζέλ Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
πθηζηάκελεο

θαηάζηαζεο

ηνπ

γεσξγηθνχ

ηνκέα
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ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ησλ θνηλψλ δεηθηψλ πιαηζίνπ γηα ηελ
πεξίνδν αλαθνξάο (2007 -2015), θαη ηέινο ηελ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ πξνεγνχκελσλ
αμηνινγήζεσλ πνπ αθνξνχλ ην Πξφγξακκα. Σν πεξηερφκελν ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ ηεο
αμηνιφγεζεο» νπζηαζηηθά
«Παξαηήξεζεο».

ζπλζέηεη ην

«Δμσηεξηθφ πεξηβάιινλ» θαη ηε

θάζε ηεο

Σν ηέηαξην θεθάιαην «Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε» πεξηιακβάλεη ηηο δχν απφ ηηο ηέζζεξηο
θάζεο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Παξαηήξεζε θαη ηελ Γηάξζξσζε. ην θεθάιαην
πεξηιακβάλεηαη ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ εθαξκφζηεθε.
Σν πέκπην θεθάιαην «Πεξηγξαθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ησλ Μέηξσλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ»
πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο,
ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ θνξέσλ εθαξκνγήο, ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ πνξεία εμέιημεο ησλ εηζξνψλ
(απνξξνθήζεηο), ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ ψζηε λα
εθηηκεζεί ν βαζκφο επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηελ εμέηαζε ηεο ινγηθήο ηεο
παξέκβαζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ Μέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηε δελδξνεηδή αιιεινπρία
θαη αληηζηνίρηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Σν έθην θεθάιαην «Απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα αμηνιφγεζεο» αληηζηνηρεί ζηελ ηξίηε θάζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο αμηνιφγεζεο πνπ είλαη ε «Αλάιπζε». ην θεθάιαην απηφ, κε βάζε ηηο
επηηεπρζείζεο ηηκέο ησλ δεηθηψλ, απαληψληαη ηα θνηλά εξσηήκαηα αμηνιφγεζεο.
Σέινο, ην έβδνκν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην «πκπεξάζκαηα θαη ζπζηάζεηο» αληηζηνηρεί ζηελ
ηέηαξηε θάζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αμηνιφγεζεο πνπ είλαη ε «Κξίζε». Σν θεθάιαην
πεξηιακβάλεη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ αμηνινγεηή κε βάζε ηα εμαρζέληα δηδάγκαηα πνπ κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΑΑ 2014-2020.
Δμσηεξηθφ πεξηβάιινλ
Ζ εθαξκνγή ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 επεξεάζηεθε ζε κηθξφ βαζκφ απφ ηελ παξαηεηακέλε
ιεηςπδξία ησλ εηψλ 2006 -2008, πνπ επέδξαζε ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή αιιά θπξίσο απφ
ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008, νη επηπηψζεηο ηεο νπνίαο απνηππψζεθαλ απφ ην
2009 ζηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη εληάζεθαλ ηνλ Μάξηην ηνπ
2013 κε ηελ πξνζθπγή ηεο Κχπξνπ ζηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο. Ζ εθαξκνγή
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο επέδξαζε πνιιαπιψο ζηελ εθαξκνγή
ηνπ ΠΑΑ ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ε θαηάξξεπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα
νδήγεζε ζηελ παληειή αδπλακία πξφζβαζεο ζε δαλεηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ ησλ επελδπηηθψλ
Μέηξσλ αιιά θαη ζηελ αλαζηνιή ηεο έληαμεο λέσλ δηθαηνχρσλ γηα ελλέα κήλεο ηελ πεξίνδν
2012-2013.
Υαξαθηεξηζηηθά & κεηαβνιέο ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαηά
ηελ πεξίνδν 2007-2013
Οη βαζηθέο κεηαβνιέο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, εμεηάδνληαη ζπλνπηηθά σο πξνο ηηο ηξεηο θχξηεο
παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνπλ νη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δειαδή: (α)
Αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ γεσξγηθνχ θιάδνπ, (β) Πεξηβάιινλ, (γ) Αγξνηηθή αλάπηπμε.
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(α) Αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα
Ζ αληαγσληζηηθφηεηα εμεηάδεηαη σο πξνο ηε δηάξζξσζε ηνπ γεσξγηθνχ θιάδνπ ζηνλ
πξσηνγελή ηνκέα θαη ηελ κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ (αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο) θαη
απνηηκάηαη ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ εγρψξηα αγνξά φζν θαη ζην δηεζλέο πεδίν.
Υξήζε γεο θαη κέζν κέγεζνο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ: Οη βαζηθέο κεηαβνιέο αθνξνχλ ζηε
κείσζε θαηά 12% ηνπ αξηζκνχ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ αλέξρνληαη πιένλ ζηηο
35.380 (πησηηθή ηάζε, ε νπνία ζπλερίδεηαη απφ ην 2000). εκεηψλεηαη, επίζεο, κείσζε ηφζν
1
ηεο ζπλνιηθήο γεσξγηθήο έθηαζεο (-33%) φζν θαη ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο έθηαζεο
(-27%). Μεηαμχ 2007-2013 παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο
ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο γεο (ΥΓΔ) φπνπ αζθείηαη γεσξγία ρακειψλ εηζξνψλ: απφ 44%
ηεο ΥΓΔ (2007) ζε 27% (2013). Ζ κεηαβνιή απηή ελδερνκέλσο λα εμεγεί θαη ηε ζεκαληηθή
κείσζε ηφζν ηνπ αξηζκνχ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ φζν θαη ηεο xρξεζηκνπνηνχκελεο
γεσξγηθήο γεο. Παξαηεξείηαη, επίζεο, κηα ππνρψξεζε ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ απφ 3,6 εθηάξηα ην 2007 ζε 3,1 εθηάξηα ην 2013, ελψ παξάιιεια
ζεκεηψλεηαη κηα κηθξή αχμεζε θαηά 2.7% (ζε 70,4%) ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
εκηεπηβίσζεο (standard output θάησ ησλ 4.000 €). Αληίζεηα κε ηα πξναλαθεξφκελα, ην κέζν
νηθνλνκηθφ κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ απμάλεηαη ζεκαληηθά ηελ πεξίνδν 2007-2013 απφ
9.600€ ζε 14.003€.
Σα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ κηα έληνλε ηάζε εγθαηάιεηςεο, ε νπνία ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη
ζε θάπνην βαζκφ κε ηελ αζηηθνπνίεζε πεδηλψλ θνηλνηήησλ θαζψο θαη κε ηελ εγθαηάιεηςε ηεο
γεσξγίαο απφ πνιχ κηθξέο εθκεηαιιεχζεηο. Ζ αχμεζε ηνπ κέζνπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη εμέιημε αλακθίβνια ζεηηθή γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο
θππξηαθήο γεσξγίαο, αιιά αλαδεηθλχεηαη ηφζν ε κεγάιε απφθιηζε απφ ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ
φζν θαη ην ππεξβνιηθά κεγάιν πνζνζηφ (70,4%) ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνιχ
κηθξνχ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο.
Απαζρφιεζε θαη παξαγσγηθφηεηα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα: Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο
απαζρνινπκέλσλ παξέκεηλε ζρεδφλ ακεηάβιεηνο ηελ πεξίνδν 2007-2014 (15.600 ην 2014),
δηαηεξψληαο ηα πνζνζηά ηνπ ζην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ (4,2%). Αξλεηηθή, φκσο,
είλαη ε εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηφρσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο.
Ζ εμέιημε απηή αλαδεηθλχεη κηα θξίζηκε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο γεσξγίαο παξάκεηξν
πνπ είλαη ε πνιχ κεγάιε ζπκκεηνρή εηεξναπαζρνινχκελσλ ζηα ζπλνιηθά κεγέζε ηεο
απαζρφιεζεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζηελ Κχπξν. Παξάιιεια, εληνπίδεηαη επηδείλσζε ζε
επίπεδν αξρεγψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ σο πξνο ηελ ειηθηαθή ζχλζεζε ησλ
απαζρνινχκελσλ ζηνλ ηνκέα, αθνχ θαηαγξάθεηαη κείσζε ζηνπο αξηζκνχο γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ κε αξρεγφ ειηθίαο θάησ ησλ 35 εηψλ θαη κεηαμχ 35-54 εηψλ, ελψ αληίζεηα
απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε αξρεγνχο άλσ ησλ 55 εηψλ θαηά
5%.
ε επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζεκεηψλεηαη αχμεζε θαηά 6,7%, θαζφηη απφ
12.353 Δπξψ /ΜΑΔ ηελ δηεηία 2005-2007 αλέξρεηαη ζε 13.174 Δπξψ/ΜΑΔ ηελ δηεηία 20122014.

1

Υξεζηκνπνηνχκελεο Γεσξγηθήο Έθηαζεο (Υ.Γ.Δ)

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

13

Δθ ησλ πζηέξσλ Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013

Σν πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζηελ Κχπξν δηαηεξείηαη ηελ
επηαεηία 2007-14, αλαδεηθλχνληαο ηελ ζρεηηθή δπλακηθή ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζηε δηαηήξεζε
ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηε ρψξα
πεληαπιαζηάζηεθε. Δπηπξφζζεηα, ζε ζχλνιν αξρεγψλ εθκεηαιιεχζεσλ παξαηεξείηαη κηα
ειηθηαθή επηδείλσζε ε νπνία ζέηεη έλα ζνβαξφ δήηεκα γηα ηε καθξνρξφληα δηαηήξεζε ηεο
γεσξγίαο ζηελ Κχπξν. Σν πνιχ κεγάιν πνζνζηφ εηεξναπαζρνινχκελσλ ζηε γεσξγία ζηελ
Κχπξν ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπζκελή δεκνγξαθηθή ζχλζεζε ησλ απαζρνινχκελσλ εμεγεί θαη
ην πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ησλ θαηφρσλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ δηαζέηνπλ
βαζηθή θαη πιήξε εθπαίδεπζε ζηε γεσξγία. Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο είλαη ζεκαληηθή
ζεηηθή εμέιημε αλ θαη, παξά ηε ζεκεησζείζα αχμεζε, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη απφθιηζε απφ
ην κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (βξίζθεηαη ζην 78% ηνπ κέζνπ φξνπ ΔΔ27).
Οηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηνπο αγξνδηαηξνθηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο: ε ζηαζεξέο ηηκέο ε
ΑΠΑ ηελ πεξίνδν 2007-2014 απμάλεηαη θαηά 9,5%, ελψ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ε αθαζάξηζηε
αμία παξαγσγήο κεηψλεηαη θαηά 7,6%. Ζ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία (ΑΠΑ) σο πνζνζηφ
ηεο ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο αμίαο παξαγσγήο ζεκείσζε ζεκαληηθή άλνδν θαη απφ 46% ην
2007 αλήιζε ζε 54% ην 2014, πνπ απνηειεί ζεηηθή εμέιημε, εάλ δε ζπλεμεηαζζεί κε ηελ
αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηνλ πξσηνγελή θαη ηελ αχμεζε ηνπ κέζνπ
νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ δείρλνπλ κηα ζαθή
αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα.

βειηίσζε ηεο

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ ζε φξνπο ΑΠΑ ήηαλ 339,5Μ€ ην 2006, ελψ
ην 2013 (πξνζσξηλά ζηνηρεία) κεηψζεθε ζε 322,3Μ€ σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
ε κηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ ε αλεξγία ηεηξαπιαζηάζηεθε ε ζηαζεξφηεηα ζηνλ αξηζκφ ησλ
απαζρνινπκέλσλ αλαδεηθλχεη ηε δπλακηθή ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ ζηελ Κχπξν.
Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο EUROSTAT ην 2006 ε ηηκή ηνπ δείθηε παξαγσγηθφηεηαο ήηαλ 30,4
ρηιηάδεο € /απαζρνινχκελν, ελψ ην 2013 28,2. ρηιηάδεο € /απαζρνινχκελν, κέγεζνο πνπ
ππνιείπεηαη ζεκαληηθά απφ ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ.
Δκπνξηθφ ηζνδχγην: Οη εμαγσγέο λσπψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηελ πεξίνδν 2007-2014
παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά 20% θαη απνηεινχλ πιένλ ην 13% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ,
ελψ αληίζεηα νη εμαγσγέο κεηαπνηεκέλσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ παξνπζηάδνπλ αχμεζε θαηά
96% απνηειψληαο πιένλ ην 19% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγψλ. Ζ αχμεζε νθείιεηαη
θπξίσο ζηνλ ηξηπιαζηαζκφ ησλ εμαγσγψλ ραινπκηνχ ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα, πνπ έρεη
θηάζεη ζε αμία ηα €100 εθ. θαη μεπεξλά πιένλ ην 60% ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ
κεηαπνηεκέλσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
Ζ πξναλαθεξφκελε κείσζε ηνχ φγθνπ θαη ηεο αμίαο ηεο θπηηθήο παξαγσγήο θαζ‟ φιε ηελ
εμεηαδφκελε πεξίνδν αληαλαθιάηαη ζηηο εμαγσγέο θαη θπξίσο ζηελ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ
εηζαγσγψλ ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, πνπ νδεγεί ζε δηεχξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο πνπ
παξνπζηάδεη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Πηψζε παξνπζηάδεηαη ζηα
βαζηθά εμαγψγηκα πξντφληα ηεο Κχπξνπ πνπ είλαη νη παηάηεο, ηα εζπεξηδνεηδή θαη ηα
ιαραληθά, κε κεγαιχηεξε ηελ πηψζε ζηηο εμαγσγέο ησλ δχν ηειεπηαίσλ νκάδσλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ.
ε φξνπο εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ παξαηεξείηαη κηθηή ηάζε φπνπ απμάλεηαη ζεκαληηθά ε
βαξχηεηα ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζην εμαγσγηθφ εκπφξην κνλνδηάζηαηα ιφγσ ηεο
θεληξνβαξνχο ζέζεο ηνπ ραινπκηνχ, κεηψλνληαη νη εμαγσγέο ησλ λσπψλ πξντφλησλ, ελψ
ηαπηφρξνλα απμάλνληαη θαη νη εηζαγσγέο. Ζ εμέιημε απηή ελέρεη ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο ιφγσ
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ηνπ φηη ε παξαγσγή ηνπ ραινπκηνχ βαζίδεηαη ζηελ παξαγσγή γάιαθηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα
κε ην θφζηνο αιιά θαη ηελ επάξθεηα ησλ δσνηξνθψλ ζε κηα, θαηά βάζε, μεξνζεξκηθή ρψξα.
Σν δήηεκα ηεο απηάξθεηαο ζε δσνηξνθέο πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν επηζηεκνληθήο
έξεπλαο γηα λα βξεζνχλ νη ελδεδεηγκέλεο ιχζεηο πνπ λα πξνζαξκφδνληαη ζηα ηδηαίηεξα
θιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κχπξνπ.
Πεξηβάιινλ
Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε γηα ην πεξηβάιινλ θαηαγξάθεηαη σο ειιηπήο απφ πιεπξάο
δεδνκέλσλ, θάηη ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζε πιείζηνπο βαζηθνχο
δείθηεο πιαηζίνπ (objective related) πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ δελ απνηππψλεηαη θακία
ηηκή αλαθνξάο. Ωο εθ ηνχηνπ ηα κφλα μεθάζαξα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ ζεκεησζεί
αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ, αθνχ νη εππξφζβιεηεο ζηα ληηξηθά δψλεο αληηζηνηρνχζαλ
ζην 6,8% ελψ ην 2012 ζε 5.3%. ηεο έθηαζεο. Δπηπξφζζεηα δε, ζεκεηψλεηαη φηη ζε επίπεδν
ξχπαλζεο ησλ πδάησλ ε Κχπξνο παξνπζηάδεη πνιχ πςειφηεξεο ηηκέο ζηε ρξήζε αδψηνπ
απφ φια ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ. Μείσζε θαηαγξάθεηαη ζηηο πξνεξρφκελεο απφ ηε γεσξγία
εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 8% ηελ πεξίνδν 2007-2013.
Αγξνηηθή Αλάπηπμε
Σν 2007 ην 32% ηνπ πιεζπζκνχ δνχζε ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ελψ ην 2014 ζηηο αγξνηηθέο
πεξηνρέο θαηνηθεί ην 32,8% ηνπ πιεζπζκνχ. εκεηψλεηαη φηη ην νμπκέλν πξφβιεκα ηεο
αζηπθηιίαο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο ππαίζξνπ πνπ παξαηεξήζεθε ηηο πξνεγνχκελεο
δεθαεηίεο έρεη ακβιπλζεί θαη ν πιεζπζκφο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο έρεη ζηαζεξνπνηεζεί.
Όκσο, ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζχλνιν αγξνηηθψλ πεξηνρψλ δελ αλαηξεί ηελ
ζπλέρηζε ηεο πιεζπζκηαθήο απνδπλάκσζεο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ φπνπ ην ζχλνιν ησλ
δεκνγξαθηθψλ δεηθηψλ θαηαδεηθλχνπλ πιεζπζκηαθή γήξαλζε θαη απνδπλάκσζε, θαζψο
επίζεο θαη κεηνχκελν πνζνζηφ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ.
Ζ αλαγθαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο απνηειεί πάγην ζηφρν, κε ηελ
έκθαζε λα δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ
ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο φκσο λα επηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε ηθαλνχ ηνπξηζηηθνχ
ξεχκαηνο. Με βάζε ζηνηρεία ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (ΚΟΣ) ην 2011 ε κέζε
πιεξφηεηα ησλ θαηαιπκάησλ ζηα νξεηλά ζέξεηξα αλεξρφηαλ ζε 21.7% γηα λα δηακνξθσζεί
ζε 22.9% ην 2013, ελψ νη αληίζηνηρεο πιεξφηεηεο γηα ην ζχλνιν ησλ θαηαιπκάησλ
θπκάλζεθαλ απφ 60.3% ζε 61.1% γηα ηελ ίδηα πεξίνδν.
ε επίπεδν ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο ζεκεηψλεηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Κχπξνπ ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε πξνζέγγηζε Leader. To 2007 ην
πνζνζηφ ζε επίπεδν εθηάζεσλ ήηαλ 16,7%, ελψ ην 2015 είλαη 51,5%, ν δε πιεζπζκφο πνπ
εληάζζεηαη ζηελ πξσηνβνπιία Leader αλέξρεηαη ζην 71% ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.
Οη πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο αλαδεηθλχνπλ έλα δίπνιν φπνπ νη παξάθηηεο θαη πεξηαζηηθέο
αγξνηηθέο πεξηνρέο εληζρχνληαη πιεζπζκηαθά θαη αζηηθνπνηνχληαη, ζε αληίζεζε κε ηηο νξεηλέο
θαη πιείζηεο εκηνξεηλέο πεξηνρέο πνπ απνδπλακψλνληαη θαη εγθαηαιείπνληαη.
Σα Πξνγξάκκαηα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζηελ αγξνηηθή πνιηηηθή ηεο Κχπξνπ θαηά ηελ
πεξίνδν 2004-2014
Καηά ηελ πεξίνδν 2004-2015 δηαηέζεθαλ κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηνπ 1
νπ

2

νπ

θαη

ππιψλα ηεο ΚΑΠ €1.330 εθ. πξνο ην γεσξγηθφ θαη αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα. Σν αζθνχκελν
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κίγκα αγξνηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Κχπξν ζε ρξεκαηνδνηηθνχο φξνπο ήηαλ εηεξνβαξέο κε ηελ
παξνρή ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ πξνο ηνπο παξαγσγνχο ζε πνζνζηφ 66%, πνπ αληαλαθιά
ηε «ινγηθή» ηνπ πξψηνπ ππιψλα ηεο ΚΑΠ λα ππεξηεξεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ
ρξεκαηνδφηεζε παξεκβάζεσλ ζηε ινγηθή ησλ δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ δεχηεξνπ
ππιψλα. Σν πηνζεηεζέλ κίγκα πνιηηηθήο δηαζθάιηδε ελ κέξεη ηελ ζπλέρηζε ηεο άζθεζεο ηεο
γεσξγίαο θαηά ηελ πξψηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ηεο εηζφδνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά
παξάιιεια δεκηνπξγεί θαη πξνβιεκαηηζκφ γηα ην ηη κέιιεη γελέζζαη, αθνχ έιεμε ε κεηαβαηηθή
πεξίνδνο γηα ηελ παξνρή εζληθψλ εληζρχζεσλ, ελψ ζε φξνπο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ε
θαηάζηαζε δηαγξάθεηαη σο αξλεηηθή.
Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη ηα Μέηξα ηνπ 1

νπ

ππιψλα έρνπλ βξαρππξφζεζκν ραξαθηήξα θαη

δελ κπνξνχλ λα αγγίμνπλ ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα, νχηε λα
ζπκβάινπλ ζε κηα αγξνηηθή αλάπηπμε κε καθξφπλνν φξακα. ρεηηθέο κε ην ζέκα είλαη θαη νη
δηαπηζηψζεηο απφ πξνεγνχκελεο αμηνινγήζεηο αιιά θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο
αμηνιφγεζεο αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ησλ Πξνγξακκάησλ ζην κίγκα αγξνηηθήο πνιηηηθήο νη
νπνίεο αλαδεηθλχνπλ:
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζε φξνπο θπξίσο
βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο,
ηε ζεκαληηθή πζηέξεζε ζε φηη αθνξά ηελ θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,
ηελ πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ ζηελ ελίζρπζε
ηεο ζέζεο ησλ γεσξγψλ ζηελ αιπζίδα δηαηξνθήο,
ηε δπζθνιία απνζαθήληζεο ζηνρνζέηεζεο, απφξξνηα θαη ηεο έιιεηςεο ηηκψλ γηα ηα
αγξνπεξηβαιινληηθά,
ηελ πζηέξεζε ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο
γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη ηηο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο,
ηελ πζηέξεζε ζηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηα γεσξγηθά πξντφληα κε
εμαγσγηθέο πξννπηηθέο (πιελ ηνπ ραινπκηνχ),
ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο αιιά θαη ηε ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ αγξνηηθή
νηθνλνκία ησλ εξγαιείσλ πνιηηηθήο γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο
ελίζρπζεο ηεο σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο,
ηε ζεκαληηθή απφθιηζε κεηαμχ αξρηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηειηθήο πινπνίεζεο.
Κνηλφ ζεκείν ησλ δχν Πξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πνπ νινθιεξψζεθαλ (20042006, 2007-2013) απνηειεί ε ζεκαληηθή ελίζρπζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα ζηε γεσξγία αιιά κνλνζήκαληα, αθνχ ε αχμεζε ησλ
πφξσλ θαηεπζχλεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Μέηξνπ πνπ αθνξά ζηηο
επελδχζεηο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη ηε ζεκαληηθή πζηέξεζε ησλ πφξσλ πνπ
δηαηίζεληαη γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ, ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ, ηελ ελίζρπζε ησλ
πξντφλησλ πνηφηεηαο θαη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ. ε φηη αθνξά ζηνλ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 2 ηνλίδεηαη φηη ην κίγκα ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ δηαηεξείηαη
ζηαζεξφ ηφζν ζην ΠΑΑ 2004-2006 φζν θαη ζην ΠΑΑ 2007-2013, παξά ηελ εηζαγσγή ησλ
Νέσλ Πξνθιήζεσλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ πγείαο ηεο ΚΑΠ (Health check). ε
κεγάιν βαζκφ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο ηαπηίδνληαη κε ηα
ζπκπεξάζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ αμηνινγήζεσλ.
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Απνξξφθεζε θαη θαηαλνκή δαπαλψλ ηνπ ΠΑΑ 2007-13
Σν Πξφγξακκα απνξξφθεζε ην ζχλνιν ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ, αιιά γηα λα επηηεπρζεί ν
ζηφρνο απηφο ππήξμε κεηαβνιή ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πηλάθσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ελψ
θαζνξηζηηθή ήηαλ ε κεηαβνιή ησλ πνζνζηψλ ζπγρξεκαηνδφηεζεο κε ηελ αχμεζε ηεο
θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ζηε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ δηακνξθψζεθε
ηειηθά ζε 42%-58% (Δζληθή - Κνηλνηηθή) έλαληη ηεο αξρηθήο πνπ ήηαλ 50%-50%. Ο ζπλνιηθφο
πξνυπνινγηζκφο κεηψζεθε θαηά 10% (απφ 440 Μ€ ζε 394,5 Μ€) ιφγσ ηεο κείσζεο θαηά
29% ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο (απφ 164,5 Μ€ ζε 117,6 Μ€) πνπ νδήγεζε ζπλαθφινπζα ζε
κείσζε ηεο δεκφζηαο δαπάλεο θαηά 14% (απφ 329,1 Μ€ ζε 281,7 Μ€ ).
Γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ε πιήξεο απνξξφθεζε ησλ πφξσλ απαηηήζεθε ε κεηαθίλεζε πφξσλ
ζε Μέηξα κε απμεκέλε δήηεζε απφ ηνλ αγξνηηθφ θφζκν, κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή
κεηαηφπηζε ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο βαξχηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θπξίσο ζηνλ Άμνλα 1 φπνπ
ην 67% ησλ πφξσλ απνξξνθήζεθαλ απφ ην Μέηξν 1.5.1. Παξφιν πνπ ην Πξφγξακκα
πεξηειάκβαλε 24 Μέηξα ρξεκαηνδφηεζεο, εληνχηνηο κφιηο πέληε (5) Μέηξα έρνπλ
απνξξνθήζεη ην 81% ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ θαη έρνπλ νπζηαζηηθά δηακνξθψζεη ηνλ θχξην
θνξκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηα βαζηθά εξγαιεία αγξνηηθήο πνιηηηθήο ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα.
Ζ απνθπγή ηεο απψιεηαο πφξσλ ζε κηα ηφζν δχζθνιε δεκνζηνλνκηθή πεξίνδν θαη ζε έλα
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ νμχηαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απνηειεί αλακθίβνια ζεκαληηθή
επηηπρία. Παξάιιεια, φκσο, δεκηνπξγνχληαη εχινγεο αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκφο γηα ην
επαλαιακβαλφκελν, γηα δεχηεξε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, θαηλφκελν ηεο απίζρλαζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ «ζπλνδεπηηθψλ» Μέηξσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα
φπσο εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, κεηαθνξά γλψζεσλ, πξνψζεζε / πξνβνιή, πηζηνπνίεζε
πξντφλησλ πνηφηεηαο θαη ε πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Μέηξνπ ησλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. ε φξνπο γεληθφηεξεο ηζνξξνπίαο ε
ζεκαληηθφηαηε κείσζε ησλ πφξσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηελ
δηαθνξνπνίεζε νπζηαζηηθά αλαηξεί ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα δηαθνξνπνίεζε ηεο
νηθνλνκίαο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.
Απνδνηηθφηεηα – Απνηειεζκαηηθφηεηα – Δπηπηψζεηο
ε φξνπο εθξνψλ επεηεχρζεζαλ νη ηηκέο ζηφρνη (δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο =1) ζην ζχλνιν
ζρεδφλ ησλ Μέηξσλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1, κε εμαίξεζε ηνπο δείθηεο ησλ Μέηξσλ 1.8
θαη 1.9. Θα πξέπεη, φκσο, λα ζεκεησζεί ε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηηκήο ζηφρνπ ζε ζρέζε κε
ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ.
ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 ζε φξνπο εθξνψλ επίηεπμε ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ππήξμε
ζηνλ αξηζκφ ζπκβνιαίσλ ζην Μέηξν 2.1, αιιά ειαθξά πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο
εληζρπφκελεο ηνπο εθηάζεηο. Τζηέξεζε ηφζν ζε φξνπο αξηζκνχ ζπκβνιαίσλ αιιά θαη
εληζρπφκελσλ εθηάζεσλ παξαηεξείηαη ζην Μέηξν 2.3, πιήξεο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (πνπ
ήηαλ ζεκαληηθά κεησκέλεο ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ) ζηα ηξία δαζηθά Μέηξα.
εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη δελ εθαξκφζζεθε ην Μέηξν 2.2, δχν απφ ηα νθηψ αξρηθά
πξνγξακκαηηζζέληα θαζεζηψηα ηνπ Μέηξνπ 2.3 (αγξνπεξηβαιινληηθέο εληζρχζεηο ζε
αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο θαη θπζηθνί νηθφηνπνη), φπσο επίζεο θαη δχν δξάζεηο ησλ δαζηθψλ
Μέηξσλ (2.4.2 θαη 2.6.3).
εκαληηθή πζηέξεζε (απνηειεζκαηηθφηεηα 0,32 θαη 0,50) παξνπζηάδνπλ θαη ηα δχν Μέηξα ηνχ
Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3, αθνχ πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο έξγσλ νινθιεξψζεθε ζε ζρέζε κε
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ηνλ αξηζκφ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ. Αληίζεηα, ππεξθαιχθζεθαλ νη ζηφρνη ησλ Μέηξσλ ηνπ
Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 - Leader.
Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα επεηεχρζεζαλ νη δείθηεο απνηειεζκάησλ ηνπ δείθηε R1 κε
ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο 316 γεσξγψλ, εθ ησλ νπνίσλ ην 96% ήηαλ ειηθίαο
κηθξφηεξεο ησλ 40 εηψλ (305). Ο δείθηεο απνηειέζκαηνο R2 «Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε
αμία» κπνξεί λα ππνινγηζζεί κφλν γηα ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη αλέξρεηαη ζε 30 Μ €, φπνπ
ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηεο αξρηθήο ζηνρνζέηεζεο, αιιά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ν πνιχ
κηθξφηεξνο αξηζκφο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Γηα ηα
Μέηξα ηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγψλ, πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ
ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα, ελψ ην Μέηξν 1.7 είρε
πεξηβαιινληηθή ζηφρεπζε θαη ην Μέηξν 1.4 (144) παξείρε ζπκβνπιέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πνιιαπιή ζπκκφξθσζε.
Ο δείθηεο R3 «Αξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ πνπ εηζήγαγαλ λέα πξντφληα θαη/ε λέεο ηερληθέο»
ζρεδφλ επηηεχρζεθε, αθνχ ζπλνιηθά 53 εθκεηαιιεχζεηο έλαληη ζηφρνπ 58 εηζήγαλ λέα
πξντφληα/ηερληθέο, κε ηελ πιεηνλφηεηα λα πξνέξρεηαη απφ επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ (28 έλαληη
ζηφρνπ 8), ελψ κφλν 25, έλαληη ζηφρνπ 50, γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο εηζήγαγαλ λέα
πξντφληα/ηερληθέο.
Ο δείθηεο απνηειέζκαηνο R4 επηηεχρζεθε, αθνχ ε αμία ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο πνπ
θαιχπηεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν ζήκα πνηφηεηαο αλήιζε ζε 3.678.952€ έλαληη ζηφρνπ
2.880.000€. Ο δείθηεο R5 δελ είρε πεξηιεθζεί ζην Πξφγξακκα, αθνχ θαλέλα Μέηξν δελ
ζηφρεπε ζηελ είζνδν γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ αγνξά.
Ο δείθηεο R6 «Έθηαζε ππφ επηηπρή δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο πνπ ζπκβάιιεη» ζηηο πέληε
επηκέξνπο θαηεγνξίεο παξνπζηάδεη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη αλά θαηεγνξία:
α) Βηνπνηθηιφηεηα θαη πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο γεσξγηθέο θαη δαζηθέο: Ζ ηηκή ηνπ
δείθηε αλαθέξεηαη ζε εθηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη δηαηήξεζεο ηνπ
αγξνηηθνχ ηνπίνπ γηαηί δελ έρνπλ νξηζζεί πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο. Απηέο αλέξρνληαη
ζε 113.016, εθηάξηα έλαληη ηνπ ζηφρνπ πνπ ήηαλ 113.314. ηελ επίηεπμε ηεο ηηκήο ζπκβάιιεη
ην Μέηξν 2.1 κε ππεξθάιπςε ηνπ ζηφρνπ θαηά 1860 εθηάξηα κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ ζηηο
νξεηλέο πεξηνρέο (Πεξηθέξεηα Α, Μέηξν 211) θαη ησλ αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ ζηηο ινηπέο
κεηνλεθηηθέο (Πεξηθέξεηα Β, Μέηξν 212), ην Μέηξν 2,3 κέζσ ησλ θαζεζηψησλ 2.3.6 θαη 2.3.5
αιιά κε ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηνπο ηεζέληεο ζηφρνπο, αθνχ πινπνηήζεθαλ παξεκβάζεηο
ζην 56% ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ. Σέινο, ζηελ ηηκή ηνπ ζηφρνπ ζπκβάιιεη θαη ην Μέηξν 2.5 κε
πιήξε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ησλ δξάζεσλ πξφιεςεο ησλ ππξθαγηψλ ζε έθηαζε 53.700
εθηαξίσλ.
β) Πνηφηεηα πδάησλ: Δπηηεχρζεθε ζε 14.145 εθηάξηα έλαληη ζηφρνπ 18.120 εθηαξίσλ
(απνηειεζκαηηθφηεηα 0,78). ηελ επίηεπμε ηεο ηηκήο ζπκβάιινπλ ηα θαζεζηψηα 2.3.1, 2.3.2,
2.3.3 θαη 2.3.7.
γ) Πεξηνξηζκφο θιηκαηηθψλ αιιαγψλ: Δληζρχζεθαλ 27,7 εθηάξηα κε πιήξε επίηεπμε ηνπ
ζηφρνπ. Ζ πνιχ κηθξή ηηκή νθείιεηαη ζην φηη ε αλαδαζσζείζα έθηαζε ησλ 432 εθηαξίσλ, κε
βάζε ηε ζηνρνζέηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, εμππεξεηνχζε ηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη
ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ησλ 27,2 εθηαξίσλ
ζπκβάιιεη ην Μέηξν 2.4.
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δ) Πνηφηεηα εδάθνπο: Δθαξκφζηεθαλ δξάζεηο ζε 432 εθηάξηα έλαληη ζηφρνπ 9.432 εθηαξίσλ.
Ζ απφθιηζε νθείιεηαη ζηε κε ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ 2.3 ζηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηελ
απνθιεηζηηθή εμππεξέηεζε ηνπ ζηφρνπ απφ ην Μέηξν 2.5.
ε) Απνθπγή πεξηζσξηνπνίεζεο θαη εγθαηάιεηςεο ηεο γεο: 73.458 εθηάξηα έλαληη ζηφρνπ
85.622 εθηαξίσλ (απνηειεζκαηηθφηεηα 0,85). Ζ επίηεπμε ηεο ηηκήο νθείιεηαη ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά απφ ην Μέηξν πνπ παξείρε εληζρχζεηο ζε 70.653 εθηάξηα.
Οη δείθηεο απνηειέζκαηνο ησλ Μέηξσλ ηνπ Άμνλα 3 είλαη :
o

R8 «Γεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο»: 24 (δελ είρε ηεζεί ζηφρνο)

o

R9 «Πξφζζεηνο αξηζκφο ηνπξηζηψλ»: 3.307 (δελ είρε ηεζεί ζηφρνο). Δάλ
ζπλππνινγηζζνχλ θαη νη επηζθέπηεο απφ ηηο νκνεηδείο δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ
κέζσ ηνπ Leader (893) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο αλέξρεηαη ζε 4.200 ηνπξίζηεο.

o

R10 «Πιεζπζκφο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ πνπ σθειείηαη απφ ηηο βειηησκέλεο
ππεξεζίεο»: 35.161 έλαληη ζηφρνπ 48.090 (0,73). Ο αξηζκφο ησλ 35.161 αθνξά
έκκεζα σθεινχκελνπο, νη άκεζα σθεινχκελνη αλέξρνληαη ζε 10.000 άηνκα.

Οη δείθηεο απνηειέζκαηνο ηνπ Άμνλα 4 είλαη:
o

«Μηθηφο αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη»: Γεκηνπξγήζεθαλ 29 ζέζεηο
εξγαζίαο, εθ ησλ νπνίσλ νη 16 αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο
Γξάζεο, 10 ζέζεηο δεκηνπξγήζεθαλ ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα θαη ηξείο ζέζεηο
εξγαζίαο αθνξνχλ απαζρνινχκελνπο εθηφο γεσξγηθνχ ηνκέα. Ο πξνγξακκαηηθφο
ζηφρνο αθνξνχζε ζηε δεκηνπξγία 20 ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο ΟΣΓ.

o

«πλνιηθφ χςνο επέλδπζεο γηα έξγα δηαθξαηηθήο – δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο» πνπ
αλήιζε ζε 334.349€ έλαληη ζηφρνπ 446.180 €.

o

«Ο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ πνπ νινθιήξσζαλ κε επηηπρία κηα εθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα» αλέξρεηαη ζε 16, έλαληη πξνγξακκαηηθνχ ζηφρνπ 20.

Γείθηεο επηπηψζεσλ
1. Οηθνλνκηθή αλάπηπμε 688,81 Δθαηνκκχξηα € ζε Μνλάδα Αγνξαζηηθήο Γχλακεο (PPS)
2. Γεκηνπξγία απαζρφιεζεο 15.353 ζε Ηζνδχλακα Πιήξνπο Απαζρφιεζεο (FTE)
3. Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο 168,92 € αλά Ηζνδχλακν Πιήξνπο Απαζρφιεζεο (FTE)
4. Αλαζηξνθή ηεο ηάζεο κείσζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο: Ο δείθηεο πνπιηψλ γεσξγηθψλ
πεξηνρψλ ιακβάλεη ηελ ηηκή 57 (κεηψζεθε θαηά 43% απφ ην 2006 κέρξη ην 2014), αιιά ε
πνιχ κηθξή πεξίνδνο ησλ κεηξήζεσλ θαη ε αζπλέρεηα ησλ πεξηνρψλ ησλ κεηξήζεσλ
δεκηνπξγεί ζνβαξέο επηθπιάμεηο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ, κε δεδνκέλν φηη ηελ ίδηα
ρξνληθή πεξίνδν ε κεηαβνιή ηνπ δείθηε πνπιηψλ (Bird Index) κεηαβάιιεηαη θαηά - 10%.
5 Γηαηήξεζε ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ θαη ηεο δαζνθνκίαο πςειήο θπζηθήο αμίαο: Με
δηαζέζηκν, αθνχ δελ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί νη πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο.
6 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ: ηαζεξφηεηα σο γεληθή ηάζε κε επηκέξνπο κεηαβνιέο
ζε επίπεδν πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ κε αλεζπρεηηθή αχμεζε ηεο ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ ησλ
50mg/lt ζε ζηαζκνχο κέηξεζεο πνπ βξίζθνληαη ζε εππξφζβιεηεο δψλεο

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

19

Δθ ησλ πζηέξσλ Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013

7. πκβνιή ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θιηκαηηθψλ κεηαβνιψλ: Αχμεζε ηεο απνζήθεπζεο
άλζξαθα θαηά 10.357 ηφλνπο εηεζίσο απφ ηηο δαζψζεηο θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ
ηζνδπλάκνπ CO2 θαηά 5,6 Ktons απφ ην Μέηξν ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ εληζρχζεσλ.

Βαζκφο επίηεπμεο ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ πνπ
νξίδνληαη ζηελ εζληθή ζηξαηεγηθή θαη ζηελ θνηλνηηθή ζηξαηεγηθή
ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο 2007-2013 ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε πξνζδηνξίδεηαη απφ ηξεηο
γεληθνχο ζηφρνπο θαη ηνπο επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, πνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά
θαησηέξσ.
1)

Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηα πξντφληα πνπ ε Κχπξνο
έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα

Tν Πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηνλ πξψην ζεκαληηθφ ηνπ ζηφρν πνπ αθνξά ζηε δηαξζξσηηθή
ππνζηήξημε ηεο βειηίσζεο ηεο βξαρππξφζεζκεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα
θαη απνηέιεζε ην αλάρσκα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαηά ηε θάζε
πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ θαη παξά ηε κείσζε ησλ εθηάζεσλ
θαηά 30% ζπγθξάηεζε ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο. Δίλαη δε εκθαλέο θαη απφ ηελ
έξεπλα πεδίνπ φηη ην 75% ησλ δηθαηνχρσλ δελ ζα πινπνηνχζε ηελ επέλδπζε αλ δελ ήηαλ ηα
Μέηξα ελίζρπζεο (1.5.1 θαη αληίζηνηρα ην 1.6), ελψ ην 55% ησλ λέσλ γεσξγψλ δελ ζα
εηζέξρνληαλ ζην επάγγεικα αλ δελ ππήξρε ην Μέηξν 1.2. Δίλαη, επίζεο, πξνθαλέο φηη ε
αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ γεσξγηθνχ θιάδνπ εληζρχζεθε ζε φξνπο παξαγσγηθφηεηαο θαη
βειηίσζεο ηεο ΑΠΑ ζηηο εληζρπφκελεο εθκεηαιιεχζεηο, νδήγεζε ζε αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
κεγέζνπο κε ζπλεπαθφινπζεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη απνηέιεζε έλα δίθηπ πξνζηαζίαο απφ
ηελ απμεκέλε εηζαγσγή λσπψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ. Δίλαη, φκσο, μεθάζαξν φηη νη
επελδχζεηο δελ απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο ρψξαο, θάηη
πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ηνπ 2% ζην εξψηεκα θαηά πφζν ε
επέλδπζε έρεη ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, αληηθαηνπηξίδεηαη δε θαη ζηε δηαξθή
κείσζε ησλ εμαγσγψλ λσπψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Θεηηθή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί
ε ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ ραινπκηνχ, αθνχ ζεκαληηθή
ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ 1.5.1 ζε επελδχζεηο ζηελ αγειαδνηξνθία θαη
αηγνπξνβαηνηξνθία, ελψ ζεηηθά απνηηκνχληαη νη δείθηεο επηδφζεσλ ζε ηπξνθνκηθέο κνλάδεο
πνπ εληζρχζεθαλ απφ ην Μέηξν 1.6.
Αληίζεηα, φκσο, ε καθξνπξφζεζκε δηαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε κεηάβαζε ηνπ
γεσξγηθνχ ηνκέα ζηε δεκηνπξγία πιενλεθηεκάησλ γηα ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ εμαγσγηθή
δπλακηθή δελ θαίλεηαη λα έρνπλ εμππεξεηεζεί. Σα Μέηξα ελίζρπζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε ξηδηθέο
δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη πνπ αθνξνχλ ζην αλζξψπηλν θεθάιαην, ζηε ζπλεξγαζία γηα
ελίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ γεσξγψλ ζηελ αιπζίδα εκπνξίνπ θαη ζηα πξντφληα πνηφηεηαο έρνπλ
νπζηαζηηθά αγλνεζεί απφ ηνπο αγξφηεο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο
θαη ηελ απνξξφθεζε ιηγφηεξν απφ 5% ησλ πφξσλ ηνπ Άμνλα 1. Ζ κε απνηειεζκαηηθή
επίδξαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε θξίζηκεο δηαξζξσηηθέο πξνζαξκνγέο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα κε
κεζν-καθξνπξφζεζκν πξνζαλαηνιηζκφ ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη, αθνχ αθελφο ε κείσζε
ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ θαη αθεηέξνπ ε ζηαδηαθή δηάβξσζε ηεο εμαγσγηθήο ηθαλφηεηαο θαη ε
απφιπηε ζπγθέληξσζε ζηελ εμαγσγή ραινπκηνχ απνηεινχλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

20

Δθ ησλ πζηέξσλ Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013

ζπλέρηζε

ηεο

κνλνζήκαληεο

ζπγθέληξσζεο

πφξσλ

ζε

βξαρππξφζεζκεο

ιχζεηο.

Αλαιπηηθφηεξα, ζε επίπεδν εηδηθψλ ζηφρσλ παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ηνπ βαζκνχ
επίηεπμεο ηνπο.
Δηδηθνί ηφρνη
Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θπξίσο ηνπ γεσξγηθνχ

ηνκέα µε εζηίαζε ζε ηνκείο θαη

πξντφληα ζηα νπνία ππάξρεη ή µπνξεί δπλεηηθά λα ππάξμεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα
Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο εμππεξεηήζεθε ζπλδπαζηηθά κέζσ ηεο κεηαβνιήο ησλ
δηαξζξσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ε αχμεζε ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ,
πνπ πξνήιζε απφ ηε ζπλδπαζηηθή εθαξκνγή ησλ Μέηξσλ ηεο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη
ηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγψλ πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Οη 315 λένη γεσξγνί αλέιαβαλ έθηαζε ε νπνία αληηζηνηρεί ζην
2% ηεο ΥΓΔ θαη ην 5% πεξίπνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ αηγνπξνβάησλ. Σν κέζν κέγεζνο ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αλέξρεηαη ζε 8,4 εθηάξηα έλαληη 3,1 πνπ είλαη ν παγθχπξηνο
κέζνο φξνο, ελψ ην 68% ησλ δηαδφρσλ ησλ 118 πξφσξα ζπληαμηνδνηνχκελσλ γεσξγψλ
ήηαλ γεσξγνί πξψηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Μέηξνπ 1.2. Ζ έθηαζε πνπ κεηαβηβάζηεθε
αλεξρφηαλ ζε 850 εθηάξηα, πεληαπιάζηα ηνπ αξρηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ ζπκβνιή ηνπ
Μέηξνπ 1.5, πνπ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζε φξνπο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο Μέηξν ηνπ
Άμνλα 1, ζπλέβαιε γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ πινπνηήζεθαλ απφ λένπο γεσξγνχο ζε
πςειή παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (14.000 €/ΜΑΔ). Ζ αδπλακία ηνπ πκβνχινπ
Αμηνιφγεζεο λα κεηξήζεη ηελ κεηαβνιή ηεο ΑΠΑ ιφγσ έιιεηςεο δεδνκέλσλ, ηφζν ζηελ
πθηζηάκελε θαηάζηαζε πξηλ ηελ επέλδπζε φζν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ
ζρεδίνπ, απνηειεί ηαπηφρξνλα κηα ζνβαξή αδπλακία ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην ζχλνιν ηνπ,
αθνχ ην Μέηξν είλαη δηαρξνληθά ην θχξην εξγαιείν πνιηηηθήο.
Γελ ππήξμε νπζηαζηηθή ζηξνθή ζε ηνκείο θαη λέα πξντφληα, κε ηελ θηελνηξνθία (ηδηαίηεξα ε
αηγνπξνβαηνηξνθία) λα είλαη ν θχξηνο απνδέθηεο ησλ εληζρχζεσλ, ελψ ηα ιαραληθά ήηαλ ε
θαιιηέξγεηα φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο. Πνιχ ρακειφ πνζνζηφ
ησλ επελδχζεσλ έγηλε απφ βηνθαιιηεξγεηέο. Οη επελδχζεηο θαηά θχξην ιφγν
πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζηελ αγνξά κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ (68%), ελψ ην 24% ησλ
επελδχζεσλ θαηεπζχλζεθε ζε έξγα ππνδνκήο (θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο). Οη επελδπηέο
ζηφρεπαλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπο κε
απνθιεηζηηθφ ζρεδφλ ζηφρν ηελ εζσηεξηθή αγνξά. Θεηηθή παξάκεηξν απνηειεί ην γεγνλφο φηη
νη εληζρχζεηο θαηεπζχλζεθαλ πξσηίζησο ζε γεσξγνχο λεφηεξεο ειηθίαο, δεδνκέλν πνπ
εληζρχεη ηε κεζνπξφζεζκε βησζηκφηεηα θαη ηε δπλακηθή ηνπ ηνκέα θαη είραλ σο απνηέιεζκα
ηε βειηίσζε ηφζν ηεο θεξδνθνξίαο ηεο εθκεηάιιεπζεο φζν θαη ηνπ γεσξγηθνχ νηθνγελεηαθνχ
εηζνδήκαηνο. Απφ ηελ άιιε, ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκηψλ πξνζδηνξίδεηαη
ζε πνζνζηφ 1% ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ, ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ κε
πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν ζην 7% ησλ πφξσλ, ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχζε
εμνηθνλφκεζε πδάηηλσλ πφξσλ ζε 5%, δεδνκέλα πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηελ αλάγθε κηαο πην
ζηνρεπφκελεο πνιηηηθήο πξνο απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο.
Πξνψζεζή ησλ πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ελίζρπζε

ηνπ εμαγσγηθνχ

πξνζαλαηνιηζκνχ
Ο ζηφρνο επηηεχρζεθε ελ κέξεη θαη εκκέζσο ζε φηη αθνξά ηνλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ,
ιφγσ ηεο αχμεζεο θαηά 19% ησλ εμαγσγψλ ησλ εληζρπφκελσλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηνπ
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Μέηξνπ 1.6. Σν Μέηξν 1.8.2 αμηνπνηήζεθε ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ, αθνχ πεξηνξηζκέλνο είλαη
θαη ν αξηζκφο ησλ ΠΟΠ/ΠΓΔ, ελψ ηα βηνινγηθά πξντφληα, παξά ηελ αχμεζε ησλ εθηάζεσλ,
δελ μεπεξλνχλ ην 3-4% ηεο εκπνξεχζηκεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Σν Πξφγξακκα
ζηφρεπε ζηε δεκηνπξγία Οκάδσλ Παξαγσγψλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ
εζσηεξηθή αγνξά θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Απφ ηηο δέθα νκάδεο
πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κφλν ηξείο ζπλερίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ελψ ν αξρηθφο
πξνγξακκαηηζκφο ήηαλ ε δεκηνπξγία 40 νκάδσλ παξαγσγψλ. Ζ ελίζρπζε πνπ δφζεθε απφ
ην Μέηξν 1.9, αμηνπνηήζεθε, ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηεο (πέξαλ ηνπ 90%), γηα ελίζρπζε ηεο
θεληξηθήο νξγάλσζεο ησλ Οκ.Π., δειαδή ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ. Απηφ είλαη κελ
αλακελφκελν, αιιά παξάιιεια ζεκεηψλεηαη, σο γεληθή δηαπίζησζε, ν πεξηνξηζκέλνο έσο
αλχπαξθηνο βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ γηα πξνζαξκνγή ηεο παξαγσγήο ζε λέεο
πνηθηιίεο θαη ζηε βειηίσζε ησλ παξαγσγηθψλ επηδφζεσλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ.
Πξνψζεζε πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ µε πςειή πξνζηηζέκελε αμία
ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε έλλνηα ησλ πξντφλησλ πνηφηεηαο νξίδεηαη ζε φξνπο
αλαγλσξηζκέλσλ ζεκάησλ πνηφηεηαο ηεο Δ.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πξντφληα βηνινγηθήο
παξαγσγήο, ΠΟΠ θαη ΠΓΔ. Σα πξντφληα πνηφηεηαο εληζρχζεθαλ κέζσ ησλ δχν θαζεζηψησλ
ηνπ Μέηξνπ 1.8. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θαζεζηψο 1.8.1 ππνζηήξημε ην 69% ηνπ ζπλφινπ ησλ
βηνθαιιηεξγεηψλ θαη ην 85% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο θαη έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε
ησλ εθηάζεσλ ζηε βηνινγηθή γεσξγία θαηά 86% ηελ πεξίνδν 2007-13. Υξήδεη, φκσο,
πεξαηηέξσ εμέηαζεο ε εκπνξηθφηεηα ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, αθνχ νη κεγαιχηεξεο
απμήζεηο θαηαγξάθνληαη ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα θαη ζηηο αξνηξαίεο εθηάζεηο, ελψ ε
ζεκαληηθφηεξε δήηεζε εληνπίδεηαη ζηα θξνχηα θαη ιαραληθά.
Σν θαζεζηψο 1.8.2 αμηνπνηήζεθε ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ, αθνχ πεξηνξηζκέλνο είλαη θαη ν
αξηζκφο ησλ ΠΟΠ/ΠΓΔ, ελψ ηα βηνινγηθά πξντφληα, παξά ηελ αχμεζε ησλ εθηάζεσλ, δελ
μεπεξλνχλ ην 3-4% ηεο εκπνξεχζηκεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
Θα πξέπεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί ε ζεκαληηθή κείσζε ηφζν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Μέηξνπ (-72,7%) φζν θαη ησλ ηηκψλ ζηφρνπ, ιφγσ θπξίσο ηεο πεξηνξηζκέλεο δήηεζεο ησλ
πφξσλ. Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη επελδχζεηο ζε εθκεηαιιεχζεηο βηνινγηθήο
παξαγσγήο αλήιζαλ κφιηο ζην 3% ζην επελδπηηθφ Μέηξν 1.5.1, ελψ ακειεηέα ήηαλ θαη ε
επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Μέηξν 1.6 ζε επηρεηξήζεηο πνπ αμηνπνηνχλ πξντφληα
πνηφηεηαο σο πξψηε χιε θαηά ηελ κεηαπνηεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.
Βειηίσζε ησλ κεζφδσλ ηππνπνίεζεο, απνζήθεπζεο, ζπζθεπαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ
πξντφλησλ
Ο εηδηθφο ζηφρνο εμππεξεηήζεθε απφιπηα απφ ηηο επελδχζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην Μέηξν
1.6., ην νπνίν ελίζρπζε 193 επελδπηηθά ζρέδηα ζε 161 επηρεηξήζεηο. Οη εληζρπφκελεο
επηρεηξήζεηο πξνρψξεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο πξψησλ πιψλ ηνπηθήο πξνέιεπζεο
έλαληη ηεο εηζαγφκελεο πξψηεο χιεο, ελψ αχμεζαλ θαηά 19% ηηο εμαγσγέο ηνπο (εμέιημε πνπ
ζπλάδεη πιήξσο κε ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ επεμεξγαζκέλσλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο Κχπξνπ). Θεηηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ
Μέηξνπ ζηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ζηε ζηξνθή ησλ πθηζηακέλσλ
επηρεηξήζεσλ ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ (σο πξνο ην πθηζηάκελν κίγκα πξντφλησλ).
Πιελ ησλ αλσηέξσ ζεκαληηθφηαηεο είλαη νη επξχηεξεο επηπηψζεηο ηνπ Μέηξνπ ζηε δεκηνπξγία
ζέζεσλ απαζρφιεζεο (383 άκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη επηπιένλ άιιεο 603
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ζέζεηο εξγαζίαο ζε ινηπνχο θιάδνπο). Ζ επίδνζε απηή είλαη αμηνκλεκφλεπηε ιφγσ ηνπ
πεληαπιαζηαζκνχ ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζηε Κχπξν ηελ πεξίνδν 2007-2013. Μεηξήζηκε
είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ ζε ζπλνιηθά νηθνλνκηθά κεγέζε, φπσο ε κεηαβνιή ηνπ δείθηε
Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαηά 31,38 εθαη. Δπξψ ζε φξνπο PPS (αχμεζε θαηά 0,20% ζε
ζχγθξηζε κε ην έηνο βάζεο) θαη ηνπ δείθηε «Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο» θαηά 19,18
Δπξψ (+0,05%)/ηζνδχλακν ζέζεο εξγαζίαο. Με βάζε ηελ έξεπλα πεδίνπ νη επηρεηξήζεηο
αχμεζαλ ηηο πσιήζεηο ηνπο θαηά 18% θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (ΑΠΑ/ΜΑΔ) απφ
19.000€ ζε 19.405€.
Δπέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην αιιά θαη ζην θπζηθφ θεθάιαην
Οη παξεκβάζεηο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηφρεπαλ ζηελ ειηθηαθή αλαλέσζε ησλ
απαζρνινχκελσλ ζηνλ ηνκέα αιιά θαη ζηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο. Γχν
ζρεδφλ αιιειέλδεηα Μέηξα έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ ειηθηαθή αλαδηάξζξσζε ηνπ γεσξγηθνχ
δπλακηθνχ. Σν Μέηξν 1.2 ζπλέβαιε ζηελ είζνδν 314 λέσλ γεσξγψλ, ελψ ην Μέηξν 1.3
ρξεκαηνδφηεζε ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε ζε 181 δηθαηνχρνπο θαζψο επίζεο θαη ηηο
αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο γηα 118 δηθαηνχρνπο νη νπνίνη εγθξίζεθαλ ζην αληίζηνηρν Μέηξν
ηνπ ΑΑ 2004-06. Οη λένη γεσξγνί πνπ εγθαηαζηάζεθαλ απνηεινχλ ην 1,7% ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα ζε ηζνδχλακν πιήξνπο απαζρφιεζεο. Ζ κέζε
ειηθία ησλ δηθαηνχρσλ λέσλ γεσξγψλ αλέξρεηαη ζε 31 έηε γηα ηνπο άλδξεο θαη 34 γηα ηηο
γπλαίθεο, δεκνγξαθηθφ ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεη ηηο πξννπηηθέο γηα καθξνρξφληα
εγθαηάζηαζε.
ε ζρέζε κε ηε δεκνγξαθηθή αλαλέσζε ε ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ 1.2 είλαη θαηαιπηηθή, αθνχ ε
είζνδνο ησλ γεσξγψλ 1εο εγθαηάζηαζεο ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 35 εηψλ
(αληηπξνζσπεχνπλ ηα 2/3 πεξίπνπ ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Μέηξνπ) αληηζηνηρεί ζην 40% ηνπ
ζπλφινπ ησλ γεσξγψλ απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2013. Ζ
ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Μέηξνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αλ ιεθζεί ππφςε ε ζπλερήο
δεκνγξαθηθή επηδείλσζε ησλ απαζρνινχκελσλ ζηε γεσξγία. Παξάιιεια, ην Μέηξν 1.3
ζπλέβαιε ζηελ ελίζρπζε ηεο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ 10% πεξίπνπ ησλ γεσξγψλ άλσ
ησλ 55 εηψλ, νη νπνίνη απαζρνινχληαλ πιήξσο ζηε γεσξγία.
Γηα ηελ βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ πξσηνγελή
ηνκέα ελεξγνπνηήζεθαλ ηα Μέηξα 1.1 θαη 1.4. Ζ παξερφκελε εθπαίδεπζε εζηηάζηεθε ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά ζηνπο λένπο γεσξγνχο πξψηεο εγθαηάζηαζεο. Απφξξνηα ηεο εζηίαζεο απηήο
(αληίζηνηρε εμέιημε παξνπζίαζε ην Μέηξν θαη ηελ πεξίνδν 2004 -2006) είλαη λα έρεη
εθπαηδεπηεί ην 20% ησλ γεσξγψλ ειηθίαο θάησ ησλ 40 εηψλ. Αληίζεηα, φκσο, ην Μέηξν
ζπλέβαιε νξηαθά ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ γεσξγψλ,
φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηε κεηαβνιή ηνπ δείθηε βάζεο αξ. 4 «Καηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε
ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο», απφ 6,4% ην 2005 ζην 7,5% ην 2013.
Σν Μέηξν 1.4 δελ ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ιφγσ ηνπ ειάρηζηνπ
αξηζκνχ δηθαηνχρσλ θαη ηεο κεγάιεο κείσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. πκπεξαζκαηηθά, ν
εηδηθφο ζηφρνο ηνπ Άμνλα «Δπέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην» εμππεξεηήζεθε κεξηθψο
ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ (ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ
πξνγξακκαηηζκφ) σο απφξξνηα θαη ηνπ ζεκαληηθνχ πεξηνξηζκνχ ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ.
εκεηψλεηαη φηη ε κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηα ηέζζεξα Μέηξα θπκάλζεθε απφ -97,4%
ζην Μέηξν 1.4, -70,6% ζην Μέηξν 1.1, -31,2% ζην Μέηξν 1.3 θαη – 18,5% ζην Μέηξν 1.2.
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2) Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
Ζ ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ αλαδεηθλχεη φηη ν ζηφρνο ηεο βειηίσζεο δελ
επηηεχρζεθε, αθνχ θξίζηκνη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο δελ παξνπζηάδνπλ βειηίσζε
(βηνπνηθηιφηεηα, πνηφηεηα πδάησλ). Δίλαη, φκσο, θαζνξηζηηθή ε ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ζηελ κε επηδείλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηε δηαθνπή ηεο άζθεζεο ηεο
γεσξγίαο, ηελ εμαθάληζε παξαδνζηαθψλ θπιψλ δψσλ θαη παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ θαη ζηελ
πεξαηηέξσ αιινίσζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ. Ζ απνηίκεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ηνπ γεληθνχ
ζηφρνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ επηκέξνπο εηδηθψλ ηνπ ζηφρσλ.
Δηδηθνί ηφρνη
Γηαηήξεζε ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ, θπξίσο ζηηο νξεηλέο / εκηνξεηλέο
πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ
Σo Μέηξν 2.1 ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε δηαηήξεζε ηεο άζθεζεο ηεο γεσξγίαο ζε νξεηλέο θαη
κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο. Ζ ζπλέρηζε ηεο άζθεζεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπληείλεη ζηε
δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, αθνχ νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο απνηεινχλ βαζηθά
ελδηαηηήκαηα γηα ηελ παλίδα. Αλαιπηηθφηεξα, κέζσ ηνπ Μέηξνπ εληζρχζεθαλ θαηά κέζν φξν
ηελ πεξίνδν 2007-2013 ζηηο νξεηλέο θαη ινηπέο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο (Πεξηθέξεηα Α θαη
Πεξηθέξεηα Β) 70.473 εθηάξηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 73,4% ησλ ζπλνιηθψλ θαιιηεξγνχκελσλ
εθηάζεσλ. Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ εληζρπκέλσλ εθηάζεσλ ηνπ Μέηξνπ
είλαη πνιχ επηφηεξε ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη
ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζηελ Κχπξν γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013. ηελ επίηεπμε ηνπ
ζηφρνπ ζπκβάιιεη, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ην θαζεζηψο 2.3.6 κέζσ ηνπ νπνίνπ εληζρχζεθαλ
2.805 εθηάξηα δέλδξσλ (ακπγδαιηέο, θαξπδηέο ραξνππηέο) θαη ζάκλσλ πνπ δηακνξθψλνπλ
θαζνξηζηηθά ην αγξνηηθφ ηνπίν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ.
Αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο
ην Πξφγξακκα δελ πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο πνπ λα ζρεηίδνληαη

κε ηελ άκβιπλζε ηεο

εληαηηθνπνίεζεο. Μέζσ φκσο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Μέηξνπ 2.3 εληάρζεθαλ ζπλνιηθά 16.888
εθηάξηα γεσξγηθήο γεο, πνπ αληηζηνηρεί ζην 18% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγήζηκεο θαη
εθαξκφζηεθαλ γεσξγηθέο πξαθηηθέο κε ζεκαληηθέο παξακέηξνπο αεηθνξίαο (βηνινγηθή
γεσξγία, νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε, κεραληθή θαιιηέξγεηα δηδαλίσλ) πνπ ζπκβάιινπλ ζηε
κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ άζθεζε γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ κε πςειφ
πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα.
Δλίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο µέζσ ζηνρεπφκελσλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ µέηξσλ
ε φηη αθνξά ζηε βηνπνηθηιφηεηα άκεζε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ κπνξεί λα
ηεθκεξησζεί. Απφ ηελ αλάιπζε, φκσο, ησλ πεξηνρψλ εθαξκνγήο αλά ηχπν θαιιηεξγεηψλ ηνπ
Μέηξνπ 2.1 θαη ηνπ θαζεζηψηνο 2.3.6 κπνξεί βάζηκα λα ζεσξεζεί φηη ε απνπζία ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ Μέηξσλ ζα νδεγνχζε ζε πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ιφγσ
ηεο κείσζεο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ πνπ απνηεινχλ βηνηφπνπο ηεο νξληζνπαλίδαο
(αξνηξαίεο, δελδξψδεηο, ακπέιηα). Ζ κφλε δξάζε ηνπ ΠΑΑ πνπ ζηφρεπε απνθιεηζηηθά ζηελ
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη ην θαζεζηψο 2.3.5, κέζσ ηνπ νπνίνπ εληζρχζεθαλ (κε
εηήζηεο δηαθπκάλζεηο) 748 βννεηδή θαη 807 αηγνπξφβαηα ησλ ηνπηθψλ θπιψλ πνπ
θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε, ελψ εληζρχζεθαλ, επίζεο, 152 εθηάξηα παξαδνζηαθψλ ηνπηθψλ
πνηθηιηψλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο θξίλεηαη σο απνηειεζκαηηθή γηα ηε δηαηήξεζε ησλ
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παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ, κε δεδνκέλε ηε ζπλερηδφκελε κείσζε ηεο

έθηαζεο ηεο

θαιιηέξγεηαο ακπέινπ (-25%) πνπ ζεκεηψλεηαη ηελ πεξίνδν 2007-2013.
Πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ εδαθψλ θαη πνζνηηθή θαη πνηνηηθή βειηίσζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ
θαη ζπζηεκάησλ
Γελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ε ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ
εδαθψλ, αθνχ δελ ππάξρνπλ ηηκέο βάζεο. Σν θαζεζηψο πνπ κε βάζε ην Πξφγξακκα ζηφρεπε
ζηελ πξνζηαζία ησλ εδαθψλ δελ εθαξκφζηεθε. ηελ πξνζηαζία ησλ εδαθψλ (κε βάζε ην
Πξφγξακκα) ζπκβάιιεη ε αλαδάζσζε 450 εθηαξίσλ θαη ε παξνρή δαζνπεξηβαιινληηθψλ
εληζρχζεσλ ζε έθηαζε 100 εθηαξίσλ. Πεξηνξηζκέλεο ήηαλ νη παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ
πνζνηηθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ. Σε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ είρε ε
δξάζε ηεο ηξηεηνχο ακεηςηζπνξάο ζηηο παηάηεο, αθνχ ε εμνηθνλφκεζε χδαηνο απφ ηελ
ππνρξεσηηθή γηα έλα έηνο αγξαλάπαπζε επηθέξεη εμνηθνλφκεζε χδαηνο πνπ αλέξρεηαη ζε
9.217.903

θπβηθά

κέηξα.

ε

ζρέζε

κε

ηελ

πνηνηηθή

βειηίσζε

ησλ

πδάησλ

ηα

αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο εππξφζβιεηεο δψλεο απφ ληηξηθά δελ
βειηηψλνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ ππνγείσλ πδαηηθψλ ζσκάησλ.
Μείσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο
Ζ ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο
πξνθχπηεη κέζσ ηνπ Μέηξνπ 2.3, ιφγσ ηεο επηδησθφκελεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ
ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ θαη δηδαληνθηφλσλ. Μηα απφ
ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο γηα ηελ Κχπξν είλαη νη απμεκέλνη
θίλδπλνη γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ κέηξσλ πξφιεςεο θαηά ησλ
δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε έθηαζε 53.000 εθηαξίσλ βειηίσζε ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία ζην 30%
ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ηεο Κχπξνπ. Ζ αχμεζε ηεο δαζνθάιπςεο θαηά 460 εθηάξηα αχμεζε
ηελ απνζήθεπζε άλζξαθα θαηά 10.350 ηφλνπο εηεζίσο, ελψ νη παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε
ησλ πθηζηάκελσλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαζθελσηηθψλ ρψξσλ ζε δάζε
ζπλέβαιε ζηε κείσζε θαηά 1% ησλ ππξθαγηψλ πνπ νθείινληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο εθδξνκέσλ
ζηα δάζε (απνηειεί ηελ ηέηαξηε ζεκαληηθφηεξε αηηία εθδήισζεο ππξθαγηψλ). Ζ παξνρή
εληζρχζεσλ ζε 48 δαζνθαιιηεξγεηέο πνπ θαηέρνπλ έθηαζε 600 εθηαξίσλ, ε νπνία αληηζηνηρεί
ζην 4% ηεο έθηαζεο ησλ ηδησηηθψλ δαζψλ ηεο Κχπξνπ, γηα ηελ πηνζέηεζε δξάζεσλ πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ πξνζαξκνγή ζηελ
θιηκαηηθή αιιαγή.
Αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη ελίζρπζε ηνπ πνιπιεηηνπξγηθνχ ξφινπ ησλ δαζψλ
ην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 2.5 νινθιεξψζεθαλ 116 δξάζεηο πξφιεςεο ησλ ππξθαγηψλ πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε έθηαζε 53.700ha (30,6% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ δαζψλ ηεο Κχπξνπ)
ζηελ νπνία αλαβαζκίδεηαη ε ππξνπξνζηαζία, κε απνηειέζκαηα ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ
αληαπφθξηζεο απφ ηελ εθδήισζε ηεο ππξθαγηάο (ην 2015 κεηψζεθε ζε 10 ιεπηά φηαλ ν
κέζνο φξνο ηεο πεληαεηίαο 2010-2014 ήηαλ 11 ιεπηά θαη ν κέζνο φξνο ηεο πεξηφδνπ 20002014 12 ιεπηά) θαη ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο κέζεο θακέλεο έθηαζεο αλά ππξθαγηά (απφ 14
εθηάξηα πνπ ήηαλ ν κέζνο φξνο ηεο πεξηφδνπ 2000-2014 ζε 10,8 εθηάξηα ηελ πεληαεηία
2010-2014 θαη ζε 3,9 εθηάξηα ην 2015). Οη παξεκβάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
ππξνπξνζηαζίαο αληαλαθιψληαη θαη ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππξθαγηψλ ζηα θξαηηθά
δάζε απφ 22 ην 2007 ζε 11 ην 2015. Σν Μέηξν 2.6 πεξηιακβάλεη δχν δηαθξηηέο θαηεγνξίεο
παξεκβάζεσλ. Ζ πξψηε δξάζε αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε παξεκβάζεσλ πνπ δελ
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ζρεηίδνληαη άκεζα θαη δελ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αθνχ ζηνρεχνπλ
ζηελ ελίζρπζε ηνπ νηθνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ησλ δαζψλ, ελψ ε δεχηεξε δξάζε
αθνξά ηελ παξνρή εληζρχζεσλ ζε δαζνθηήκνλεο γηα ηελ εθαξκνγή αεηθνξηθψλ
δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ. Οη εληζρπφκελεο εθηάζεηο θαιχπηνπλ ην 22,63% ησλ ηδησηηθψλ
δαζψλ ηεο Κχπξνπ.
3. Δλζάξξπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο
πεξηνρέο
Δηδηθνί ηφρνη
Γηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
Ο ζηφρνο ηεο δηαθνξνπνίεζεο επηηεχρζεθε ζε πνιχ πεξηνξηζκέλε έθηαζε, αθνχ ε ζηφρεπζε
πεξηνξίζηεθε κφλν ζε δεκφζηεο παξεκβάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ,
νη νπνίεο δεκηνχξγεζαλ κηα αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο πνπ εθηηκάηαη ζε 3.307 άηνκα
έλαληη 7.000 επηζθέπηεο πνπ ήηαλ ν αξρηθφο ζηφρνο. Σν Μέηξν ζπλέβαιε επίζεο ζηε
δεκηνπξγία κφλν 2 ζέζεσλ απαζρφιεζεο.
Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο
Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ επηδηψρζεθε κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ θνηλσληθψλ
ππεξεζηψλ ζηνπο θαηνίθνπο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (δεκηνπξγία πνιπδχλακσλ θέληξσλ),
ηε βειηίσζε ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δεκηνπξγία ρψξσλ αλαςπρήο θαη
πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο ζπλνιηθφο άκεζα σθεινχκελνο πιεζπζκφο απφ ηηο
παξεκβάζεηο ηνπ Μέηξνπ αλέξρεηαη ζε 16.961 θαηνίθνπο θαη δεκηνπξγήζεθαλ 19 λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο.
Άμνλαο 4: LEADER
Γελ ππήξραλ εηδηθνί ζηφρνη ζηνλ Άμνλα, αιιά ζε επίπεδν Πξνγξάκκαηνο ππήξραλ νη
αθφινπζεο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο:
Βειηίσζε δηαθπβέξλεζεο
Σελ πεξίνδν 2007-2013 εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ε πξσηνβνπιία Leader κε ηε
ζπκκεηνρή 4 ΟΣΓ (ηξείο εθ ησλ νπνίσλ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην Πξφγξακκα), πνπ θάιπςε ην
63% ηεο έθηαζεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ην 71% ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ
πξνζέγγηζε Leader δελ επηθεληξψζεθε ζε ζπγθεθξηκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο κε θπζηθά,
πιεζπζκηαθά, νηθνλνκηθά ή άιια κεηνλεθηήκαηα, κε απνηέιεζκα εληφο ησλ πεξηνρψλ ΟΣΓ λα
βξίζθνληαη ηφζν νξεηλέο θαη ππνβαζκηζκέλεο θνηλφηεηεο φζν θαη έληνλα αζηηθνπνηεκέλεο
πεξηαζηηθέο θνηλφηεηεο/ δήκνη. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο

Leader

βαζίδεηαη ζηελ

εθπιήξσζε ησλ επηά βαζηθψλ αξρψλ πνπ πξνζδίδνπλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο
πξνζέγγηζεο θαη νη νπνίεο είλαη:
α) ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο ζε ηνπηθή βάζε πνπ πξννξίδνληαη γηα ζαθψο
πξνζδηνξηζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο κηθξφηεξεο ηεο πεξηθέξεηαο: Δθπιεξψζεθε κεξηθψο,
ιφγσ ηεο αλνκνηνγέλεηαο ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε ηνπο δηαζέζηκνπο
πφξνπο.
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β) ηνπηθέο εηαηξηθέο ζρέζεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα: Δθπιεξψζεθε πιήξσο, απνηειψληαο
βαζηθή ηνκή ζην πθηζηάκελν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο, πνπ φκσο δελ έρεη πιήξσο θαηαλνεζεί
απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο.
γ) πξνζέγγηζε εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ κε εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηηο Οκάδεο
Σνπηθήο Γξάζεο φζνλ αθνξά ζηελ εθπφλεζε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο
αλάπηπμεο: Δθπιεξψζεθε κεξηθψο, θαζφηη νη ΟΣΓ δελ κπφξεζαλ λα επηβάινπλ ηελ
απαηηνχκελε «ηδηνθηεζία θαη ιήςε επζχλεο».
δ) πνιπηνκεαθφο ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, κε βάζε ηελ αιιειεπίδξαζε
κεηαμχ θνξέσλ θαη έξγσλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο: Γελ επηηεχρζεθε, αθνχ
εμ αξρήο ήηαλ αζαθψο νξηνζεηεκέλν ην εχξνο ησλ παξεκβάζεσλ ζε έλα ζηελφ πιαίζην
εθαξκνγήο φπνπ νη ηνπηθέο ΟΣΓ θιήζεθαλ λα εθαξκφζνπλ εξγαιεία πινπνίεζεο ησλ
ζηξαηεγηθψλ ηνπο κε πνιχ πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη ζηεξηδφκελεο ζε Μέηξα αληίζηνηρα
ησλ νπνίσλ εθαξκφζηεθαλ ζηνπο ηξείο Άμνλεο ηνπ ΠΑΑ (Μ1.6, Μ2.6 θαη Μ3.1/3.2), κε άκεζν
απνηέιεζκα λα πινπνηνχληαη ίδηαο θχζεο έξγα κε ηα αληίζηνηρα ησλ άιισλ ηξηψλ Αμφλσλ.
ε) εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ: Γελ επηηεχρζεθε
ζη) εθαξκνγή έξγσλ ζπλεξγαζίαο: Δπηηεχρζεθε
δ) δηθηχσζε ησλ ηνπηθψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ: Δπηηεχρζεθε
Κηλεηνπνίεζε ηνπ ελδνγελνχο αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ
Σφζν ε έθηαζε φζν θαη ν πιεζπζκφο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγα ησλ πφξσλ πνπ δηαηέζεθαλ,
θαζηζηψληαο

πξνβιεκαηηθή ηε

δπλαηφηεηα εζηίαζεο θαη δεκηνπξγίαο αλαπηπμηαθνχ

αληίθηππνπ. ην ζεηηθά ζεκεία ζεκεηψλεηαη ε ππεξθάιπςε ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ αλαθνξηθά
κε ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ αξηζκφ ησλ εληζρπφκελσλ δξάζεσλ. Ζ
πιεηνλφηεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πξνήιζε απφ ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο (10 λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο) ηνπ Μέηξνπ 4.1 πνπ νξηαθά ζπκβάιιεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.
ε φξνπο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ, ε βαξχηεηα (70 5% ησλ πφξσλ) δφζεθε ζηελ θαηαζθεπή
έξγσλ ππνδνκήο κε ζηφρν ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ηελ αλαβάζκηζε ησλ
πξνζθεξφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη, ηέινο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ
θαηνίθσλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ρψξσλ πξαζίλνπ θαη αλαπιάζεηο
πιαηεηψλ κέζσ ηνπ Μέηξνπ 4.1.3. Οη παξεκβάζεηο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο έρνπλ κεηξήζηκα
απνηειέζκαηα ηφζν ζε ζρέζε κε ηηο δεκηνπξγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο φζν θαη κε ηνλ
σθεινχκελν πιεζπζκφ, ζε αληίζεζε κε ηα έξγα ππνδνκψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ,
φπνπ δηαθαίλεηαη κηα αδπλακία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο δηαθνξνπνίεζεο.

Μαθξννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο
Οη καθξννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππνινγίζζεθαλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο
κεζφδνπ Δηζξνψλ – Δθξνψλ (Δ-Δ). Ννείηαη φηη νη αλαθεξφκελεο επηπηψζεηο αθνξνχλ
ζπλνιηθά ζηελ Κππξηαθή νηθνλνκία θαη φρη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα.
Ζ ζπλνιηθή νηθνλνκηθή δηαηαξαρή (κεηαβνιή ηεο δήηεζεο ή κεηαβνιή ηεο πξνζηηζέκελεο
αμίαο) ησλ Μέηξσλ ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 αλήιζε ζε 376,79 εθαη. Δπξψ (ζε ηηκέο 2008). Ζ ηηκή
απηή αληηζηνηρεί ζην 2,69% ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο θππξηαθήο γεσξγίαο ζσξεπηηθά γηα
ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ελψ εάλ αλαρζεί ζε εηήζηα βάζε ζην 0,34%.
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ε φηη αθνξά ζηνπο ζηφρνπο ησλ νηθνλνκηθψλ δηαηαξαρψλ, πξνθχπηεη φηη νη ζεκαληηθφηεξνη
απφ απηνχο (ζε φξνπο δαπάλεο) είλαη ε κεηαβνιή ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ πξσηνγελή
ηνκέα, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε 144,84 εθαη. Δπξψ (38,4% ηνπ ζπλφινπ). ε φηη αθνξά ζην
δείθηε Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, ηα Μέηξα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 πξνμέλεζαλ αχμεζε ηεο
πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ, θαηά 688,91 εθαη. Δπξψ ζε φξνπο PPS
(ηηκέο 2008). ε πνζνζηηαίνπο φξνπο θαη ζε ζχγθξηζε κε ην έηνο βάζεο (2008), ε
ζπγθεθξηκέλε αχμεζε αλέξρεηαη ζε 4,32%. Γειαδή ε θαη‟ έηνο ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε αλέξρεηαη ζε 0,54%, ηηκή ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αλ ζπλππνινγηζζεί
φηη ε πεξίνδνο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πηψζε ηνπ ΑΔΠ.
ε φηη αθνξά ηνλ δείθηε Παξαγσγηθφηεηα ηεο Δξγαζίαο, ηα Μέηξα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013
πξνμέλεζαλ αχμεζε ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο αλά ζέζε εξγαζίαο ζηελ
νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ θαηά 168,92 εθαη. Δπξψ ζε φξνπο PPS. ε πνζνζηηαίνπο φξνπο θαη ζε
ζχγθξηζε κε ην έηνο βάζεο (2008) ε ζπγθεθξηκέλε αχμεζε αλέξρεηαη ζε 0,42%.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε παξάκεηξνο πνπ είλαη ε αδπλακία ηεο
θππξηαθήο νηθνλνκίαο λα κεγηζηνπνηήζεη ηα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ιφγσ ηεο «δηαξξνήο» ζεκαληηθψλ πφξσλ πξνο ην εμσηεξηθφ, απφξξνηα ηνπ γεγνλφηνο φηη
πεξηνξηζκέλν κέξνο ησλ δαπαλψλ ησλ επελδπηηθψλ Μέηξσλ (20-30%) απνξξνθάηαη απφ ηελ
εγρψξηα βηνκεραλία θαη ηδηαίηεξα ηνλ θιάδν θαηαζθεπήο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.

Κνηλνηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο (ΚΚΓ) γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο
πεξηφδνπ 2007 – 2013 – Νέεο Πξνθιήζεηο
Ζ ελαξκφληζε ηνπ ΠΑΑ κε ηηο ΚΚΓ γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε είλαη πιήξεο ζην επίπεδν ησλ
ηεζζάξσλ γεληθψλ ζηφρσλ ησλ θνηλνηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ηέζζεξηο
γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ο πξψηνο γεληθφο ζηφρνο ησλ θνηλνηηθψλ
θαηεπζχλζεσλ αληηζηνηρεί ζηνλ πξψην ζηφρν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη εμππεξεηείηαη κέζσ ησλ
παξεκβάζεσλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1. Ο δεχηεξνο ζηφρνο ησλ θαηεπζχλζεσλ
αληηζηνηρεί ζην δεχηεξν ζηφρν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζηηο παξεκβάζεηο ηνπ 2νπ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο. Ο ηξίηνο ζηφρνο ησλ θνηλνηηθψλ θαηεπζχλζεσλ εκπεξηέρεηαη ζηνλ ηξίην
ζηφρν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζηηο παξεκβάζεηο γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ησλ
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο Leader (Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 3
θαη 4). Παξά ηαχηα, νξηζκέλεο θαηεπζχλζεηο ηνπ ηξίηνπ ζηφρνπ φπσο είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο
ρξήζεο θαη δηάδνζεο ησλ ΣΠΔ, ή ε αλάπηπμε ηεο παξνρήο θαη ρξήζεο θαηλνηφκσλ κνξθψλ
νπ

ελέξγεηαο δελ θαιχπηνληαη απφ παξεκβάζεηο ηνπ 3 Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΠΑΑ 20072013. Ο ηέηαξηνο ζηφρνο ησλ θνηλνηηθψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ αθνξά ζηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ
ηθαλνηήησλ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε αληηζηνηρεί ελ κέξεη κε ηνλ ηξίην ζηφρν
ηνπ ΠΑΑ, αλ θαη νξηζκέλεο θαηεπζχλζεηο, φπσο είλαη ε πξνψζεζε θνηλνπξαμηψλ κεηαμχ
ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ ηνκέα, δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο παξεκβάζεηο πνπ πινπνηεζήθαλ ζην
πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3.
Παξά ηελ ηαχηηζε ζε επίπεδν ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ
βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ εμεηδηθεχνπλ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ησλ θνηλνηηθψλ
πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κε ηε κεγαιχηεξε απφθιηζε λα
παξνπζηάδεηαη ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο θαη ην είδνο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Άμνλα 3, φπσο
αλαιχνληαη ζην Κεθάιαην 7 ηεο παξνχζαο Έθζεζεο.
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Σέινο, ε αληηκεηψπηζε ησλ Νέσλ Πξνθιήζεσλ είλαη πεξηνξηζκέλε, αλ θαη ζα πξέπεη λα
αλαγλσξηζζεί ε ρξνληθή ζπγθπξία ηεο έλαξμεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηελ πεξίνδν
ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ γηα ηηο Νέεο Πξνθιήζεηο.

Αδπλακίεο πνπ εληνπίζηεθαλ θαη ζπζηάζεηο
Οη αδπλακίεο πνπ εληνπίζζεθαλ θαη ζπλαθνινχζα νη ζπζηάζεηο νκαδνπνηνχληαη ζε δχν
ελφηεηεο πνπ είλαη:
α) Βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο
Οη αδπλακίεο πνπ εληνπίζηεθαλ θαη ζπλαθφινπζα νη ζπζηάζεηο αθνξνχλ ζηελ αλαγθαηφηεηα
ξηδηθήο αλαβάζκηζεο ησλ κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα
θαηαζηεί

δπλαηή

ε

θάιπςε

ησλ

απμεκέλσλ

απαηηήζεσλ

ηνπ

Κνηλνχ

Πιαηζίνπ

Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (ΚΠΑΑ) ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 πνπ είλαη απφιπηα
ελαξκνληζκέλν κε ηε ζηνρνθεληξηθή πξνζέγγηζε (result orientated) ησλ Καλνληζκψλ ηεο ΔΔ.
ην πιαίζην απηφ απαηηείηαη :
Θέζπηζε θξηηεξίσλ επηινγήο πξάμεσλ, ψζηε λα επηιέγνληαη έξγα κε κεηξήζηκε
ζπκβνιή ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζην πιέγκα δεηθηψλ ηνπ ΚΠΑΑ.
Γεκηνπξγία Δπηρεηξεζηαθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ (operational data base) πνπ ζα επηηξέπεη
φρη κφλν ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηνξξνψλ αιιά θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ
βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ αλά πεξηνρή εζηίαζεο θαη θνηλνηηθή πξνηεξαηφηεηα.
Ζ ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ησλ δηθαηνχρσλ γηα παξνρή ζηνηρείσλ γηα ιφγνπο
αμηνιφγεζεο κέζσ ηεο ζέζπηζεο ππνβνιήο αλαθνξψλ ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ησλ έξγσλ ηνπο, ηδηαίηεξα δε ζηα βαζηθά Μέηξα λα γίλεη ππνρξεσηηθή ε
ζπκπιήξσζε δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο/επηρείξεζεο πξηλ ηελ
πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο θαη κεηά ηελ επέλδπζε /ιήςε ηεο ελίζρπζεο.
Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ζηηο Μνλάδεο Δθαξκνγήο σο πξνο ηηο
απαηηήζεηο ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (ΚΠΠΑ).
Βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη
θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ Γηθηχνπ Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο.
Κάιπςε ησλ πθηζηάκελσλ θελψλ ζε πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο.

(β) Βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Ζ δεχηεξε ελφηεηα ζπζηάζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγθαηφηεηα ππέξβαζεο ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ νδεγνχλ ζε απνθιίζεηο κεηαμχ αξρηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο ησλ Μέηξσλ.
Ζ ππέξβαζε ησλ πξνβιεκάησλ απαηηεί ηελ δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζηε ρακειή
απφδνζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ αχμεζε
ηνπ αξηζκνχ ησλ γεσξγψλ πνπ εθπαηδεχνληαη, ηελ αδπλακία ζαθνχο ζηνρνζέηεζεο θαη
ζπλαθφινπζα πξνζδηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ θαη ηε κε
απνδνηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. ην πιαίζην απηφ απαηηείηαη:
Αμηνπνίεζε ηεο ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο απαηηνχκελεο γλψζεο γηα ηελ
επίδξαζε ηεο γεσξγίαο ζην πεξηβάιινλ, ηνλ εληνπηζκφ ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα
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ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζαξκνγή (adaptation) θαη ηε κείσζε (mitigation) ησλ επηπηψζεσλ
απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη, ηέινο, ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη βειηίσζε ησλ
πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πδάηηλσλ πφξσλ.
Αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ
δηθηχσζε γεσξγψλ κε θνξείο επηζηεκνληθήο γλψζεο γηα πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο,
Αλαδήηεζε λέσλ κεζφδσλ ελεκέξσζεο θαη θαηάξηηζεο γεσξγψλ.
Γεκνζηφηεηα γηα ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε θππξηαθή γεσξγία θαη εμνηθείσζε
ησλ αγξνηψλ κε ηηο θαηεπζχλζεηο /πξνηεξαηφηεηεο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο.
Αλαδήηεζε ησλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ δξάζεσλ ηνπ 1νπ Ππιψλα θαη ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Πξαζίληζκα – Αγξνπεξηβαιινληηθά).
Απφδνζε πιήξνπο επζχλεο πινπνίεζεο ηνπ Leader απφ ηηο ΟΣΓ, απινχζηεπζε
δηαδηθαζηψλ θαη απνδνρή ηνπ ξφινπ ηνπο σο Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ.
Απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Μέηξνπ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο γεσξγηθέο
εθκεηαιιεχζεηο πξνο ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θππξηαθήο γεσξγίαο.
Θεζκνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο ψζηε λα
πεξηνξηζζεί ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο..
Γηεξεχλεζε ηνπ βέιηηζηνπ ηξφπνπ ελίζρπζεο ησλ εηεξναπαζρνινχκελσλ (80% ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ) ζηε γεσξγία, ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε ζπλέρηζε ηεο άζθεζεο ηεο
γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθ κέξνπο ηνπο.
Γηεξεχλεζε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ
ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ σο ελαιιαθηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία
ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη εηζνδήκαηνο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.
Πξνζδηνξηζκφο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ αμηνπνίεζεο πξνο φθεινο ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ησλ κνλνπαηηψλ κειέηεο ηεο θχζεο, ησλ ηνπηθψλ κνπζείσλ /
θέληξσλ πιεξνθφξεζεο θαη ησλ δηαθφξσλ ζεκαηηθψλ δηαδξνκψλ.
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Κσδηθνί θαη νλνκαζία Μέηξσλ Υξεκαηνδφηεζεο Π.Α.Α. 2007-13
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 : Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο
Δθπαίδεπζε, πιεξνθφξεζε θαη δηάδνζε ηεο γλψζεο

1.1

111

Δλίζρπζε πξψηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγψλ

1.2

112

Πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε αγξνηψλ

1.3

113

Υξήζε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο γεσξγνχο θαη ηνπο δαζνθαιιηεξγεηέο

1.4

114

Δπελδχζεηο ζηηο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο

1.5.1

121

Γηαρείξηζε απνβιήησλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο

1.5.2

121

1.6

123

Πξνζηηζέκελε αμία ζηα γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά πξντφληα. Γεκηνπξγία θαη εθζπγρξνληζκφο
κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ
Υσξνηαμηθή θηελνηξνθηθή αλάπηπμε

1.7

125

πζηήκαηα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ

1.8.1

132

Πξνψζεζε πξντφλησλ

1.8.2

133

1.9

142

Παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο

2.1

211

Δλίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζηηο πεξηνρέο Φχζε 2000

2.2

213

Ακπέιηα

2.3.1

214

Παηάηεο

2.3.2

214

Δζπεξηδνεηδή

2.3.3

214

Αξνηξαίεο

2.3.4

214

Παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο νηλνπνηήζηκσλ
ακπειηψλ θαη παξαδνζηαθέο θπιέο δψσλ

2.3.5

214

Παξαδνζηαθφ Σνπίν

2.3.6

214

Βηνινγηθή Παξαγσγή

2.3.7

214

Φπζηθνί Οηθφηνπνη

2.3.8

214

Γάζσζε γεσξγηθήο γεο

2.4.1

221

Δγθαηάζηαζε γεσξγνδαζνπνληθψλ ζπζ/ησλ

2.4.2

222

Γάζσζε κε γεσξγηθήο γεο

2.4.3

223

2,5

226

Με παξαγσγηθέο επελδχζεηο

2.6.1

227

Γαζνπεξηβαιινληηθέο εληζρχζεηο

2.6.2

225

Δληζρχζεηο Natura 2000

2.6.3

225

Δλζάξξπλζε ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Οκάδσλ Παξαγσγψλ / Δλψζεσλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 2: Βειηίσζε ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Τπαίζξνπ

Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο

Γαζψζεηο

Πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ηηο ππξθαγηέο θαη αλαδάζσζε θακέλσλ πεξηνρψλ
Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη
νηθνινγηθνχ ξφινπ ησλ δαζψλ

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 3: Πνηφηεηα ηεο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνψζεζε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο

3.1

313/323

Αλάπηπμε Κέληξσλ Κνηλσληθψλ Παξνρψλ

3.2.1

321

Αλαδσνγψλεζε θαη Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ

3.2.2

322

Γηαηήξεζε /Αλαβάζκεζε ηεο Αγξνηηθήο
Κιεξνλνκηάο

3.2.3

323

3.3

341

4.1.1

411

4.1.2

412

4.1.3

413

Γηαηνπηθή θαη δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία

4.2

421

Λεηηνπξγηθά έμνδα, απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζε ζηελ πεξηνρή

4.3

431

5.1

511

Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ θπζηθνχ
πινχηνπ

Απφθηεζε δεμηνηήησλ, εκςχρσζε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4: LEADER

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο

Αληαγσληζηηθφηεηα ηεο γεσξγίαο
/δαζνθνκίαο
Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
ππαίζξνπ
Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο
πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο

ΣΔΥΙΝΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Σερληθή Τπνζηήξημε
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Measure Codes & Description of the RDP 2007-13
PRIORITY AXIS 1 : Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector
Vocational training and information actions

1.1

111

Setting up of young farmers

1.2

112

Early retirement

1.3

113

Use of advisory services

1.4

114

Modernisation of agricultural holdings

1.5.1

121

Management of waste in agricultural holdings

1.5.2

121

Adding value to agricultural and forestry products

1.6

123

Regional animal instructure development

1.7

125

Participation of farmers in food quality schemes

1.8.1

132

Information and promotion activities

1.8.2

133

1.9

142

Natural handicap payments in mountain areas and payments in other areas with handicaps

2.1

211

Natura 2000 payments and payments linked to Directive 2000/60/EC

2.2

213

Vines

2.3.1

214

Potatoes

2.3.2

214

Citrus

2.3.3

214

Grains

2.3.4

214

Indigenous species and varieties

2.3.5

214

Rural Scenery

2.3.6

214

Organic Production

2.3.7

214

Areas of high nature value

Producer groups
PRIORITY AXIS 2: Improving the environment and the countryside

Agri-environment payments

2.3.8

214

First afforestation of agricultural land

2.4.1

221

First establishment of agroforestry systems on agricultural land

2.4.2

222

First afforestation of non-agricultural land

2.4.3

223

2,5

226

Non-productive investments

2.6.1

227

Forest-environment payments

2.6.2

225

Natura 2000 support

2.6.3

225

Restoring forestry potential and introducing prevention actions

PRIORITY AXIS 3 :The quality of life in rural areas and diversification of the rural economy
Diversification into non-agricultural activities

3.1

313/323

Basic services for the economy and rural population

3.2.1

321

Basic services for the economy and rural population

3.2.2

322

Conservation and upgrading of the rural heritage

3.2.3

323

Skills acquisition, animation and implementation

3.3

341

Adding value to agricultural and forestry products

4.1.1

411

Non-productive investments in forests

4.1.2

412

Basic services for the economy and rural population

4.1.3

413

Cooperation

4.2

421

Operating expenses for skill acquisition

4.3

431

5.1

511

PRIORITY AXIS 4 : LEADER

Implementing local strategies

TECHNICAL ASSISTANCE
Measure 5.1: Technical assistance
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Executive Summary
(Reference to the names of Measures referred to in the section of the Executive Summary is available on page 32)

This report presents the ex post evaluation of the Rural Development Programme of Cyprus
2007-2013 (RDP 2007-2013); its legal basis lies on Regulation (EC) 1698/2005 and in
particular Chapter II Evaluation, Article 84: General provisions, Article 86: Mid-term and ex
post evaluation. After an open tender, the ex post evaluation was commissioned to an
external evaluator in May 2016. In particular, the ex post evaluation of the Rural Development
Programme 2007-2013 for Cyprus was performed by a consortium comprising LKN
ANALYSIS BUSINESS AND DEVELOPMENT CONSULTANTS LTD (Project Leader) and
the Agricultural University of Athens (Department of Agricultural Economics and Rural
Development).
The ex post evaluation examines the degree of utilization of the programme resources, the
effectiveness and efficiency of the EAFRD programming, its socioeconomic impact and its
impact on the Community priorities, in order to draw lessons from the implementation of the
Programme. These lessons will in turn be utilized for the effective implementation of the RDP
2014-2020, the identification of the factors which contributed to the success or failure of the
Programme‟s implementation, which amongst others, include sustainability and the
emergence of good practices.
This report utilizes all the work carried out within the activities of the ex post evaluation, takes
into account the conclusions of previous evaluations, responds to the common evaluation
questions and provides estimates on both the relevant result and impact indicators, and
delivers a series of proposals to the Managing Authority on: (a) the improvement of the
monitoring and evaluation framework, (b) increasing the efficiency of various policy tools that
historically characterize the Cyprus Rural Development Programme (intra-programme
approach), (c) the best utilization of the Rural Development Programme towards national
agricultural policy objectives and guidelines for rural development of the European Union
(inter-programme approach).
Structure of the report
The report is structured into seven chapters following the model set out in Annex B of the
Common Monitoring and Evaluation Framework (CMEF). This first chapter constitutes an
extensive summary of the evaluation in both Greek and English, with emphasis on the
findings of Chapters 6 and 7, where the conclusions from the replies to the common
evaluation questions lead to a series of lessons and recommendations on behalf of the
evaluator.
The second chapter is the introduction to the report and includes an extensive reference to
the purpose of the ex post evaluation and the expected results.
The third chapter "The evaluation framework" includes the recording of all implemented
policies for Cypriot agriculture and rural areas, an extensive update of the current situation of
the agricultural sector and rural areas, including changes in the values of the CMEF indicators
for the 2007-2015 reporting period (all of which were described in the approved Rural
Development Programme), and finally, presents the main findings of previous evaluations
related to the Programme. The content of the third chapter essentially synthesizes the
"External environment" and the "Observation" stage.
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The fourth chapter "Methodological Approach", includes two of the four phases of the
evaluation, namely Observation and Structure. The fourth chapter also includes a detailed
description of the methodology applied.
The fifth chapter "Description of the Programme Measures and budget" includes the
description of the Programme‟s Management and Control System, a detailed description of
the role and responsibilities of the implementing bodies, the financial data of the Programme
and the evolution of inputs (absorption). It goes on to measure the degree of achievement of
output and result indicators in order to assess the degree of successful completion of the
Programme, and examines the intervention logic of the most important measures, and finally
presents the dendogram sequence and mapping of Programme objectives.
The sixth chapter "Answers to evaluation questions" corresponds to the third phase of
evaluation activities, namely, the "Analysis". In this chapter, based on the achieved indicator
values, answers are provided for the common evaluation questions.
The seventh and final chapter "Conclusions and Recommendations" represents the fourth
phase of the evaluation activities ("Judgment"). The chapter includes the evaluator's
recommendations based on the "lessons learned". These recommendations can be used for
the implementation of the RDP 2014-2020.

External environment
The implementation of the RDP 2007-2013 was slightly affected by the prolonged water
scarcity of the years 2006-2008, which affected agricultural production. However, it was
mainly affected by the global economic crisis of 2008, the effects of which primarily reflected
on the growth of the Cyprus economy since 2009, marked by the drop of GDP, and intensified
in March 2013 with the application of Cyprus to the European Stability Mechanism. The
subsequent implementation of the Fiscal Adjustment Programme has affected the
implementation of the RDP due to the significant reduction in government spending and the
inability to provide additional public funds which would have been allocated for meeting the
commitments of the RDP 2004-2006. The situation escalated after the collapse of the banking
sector which led to the complete lack of access to borrowing for beneficiaries of investment
measures, the suspending of the inclusion of new beneficiaries for nine months and
ultimately, the significant reduction of the Programme‟s budget.

Characteristics and changes in agriculture and rural areas in the 2007-2013 period
The main changes, as observed in the update of the current situation for the period 2007-13,
are briefly examined for the three main parameters that determine the Priority Axes of the
Programme, namely; (a) Competitiveness of the agricultural sector, (b) Environment, (c) Rural
development.
(a) Competitiveness of the agricultural sector
Competitiveness is examined in terms of the structure of the agricultural sector in primary
economic activity and in the processing of agricultural products (agrifood sector) and is
measured both in relation to the domestic market and internationally.
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Land use and average farm size: The main changes relate to a 12% reduction in the number
of farms currently at 35,380 (downward trend which has continued since 2000) and an overall
reduction in both the total agricultural area (-33%) and the utilised agricultural area (-27%).
Between 2007 and 2013 we also observe a significant reduction in the percentage of lowinput agriculture which declined from 44% of the UAA (2007) to 27% (2013). This change may
explain the significant reduction in both the number of farms and utilised agricultural land. We
also observe a decline in the average size of holdings, from 3.6 hectares in 2007 to 3.1
hectares in 2013, while there has also been a slight increase of 2.7% (to 70.4%) of semisubsistence agricultural holdings (with standard output of less than 4,000 €). Contrary to the
above, the average size of farms increases in the period 2007-2013, from 9,600 € to 14.003€.
These figures indicate a strong tendency to abandon, which to some extent, may be
associated with the urbanization of lowland communities and the abandonment of farming by
very small farms. The increase in the average economic size of farms is undoubtedly a
positive development for the competitiveness of Cypriot agriculture. However, it brings into
surface both the significant deviation from the EU average and the excessively large
proportion (70.4%) of very small farms in terms of their economic size.
Employment and productivity in the primary sector: The total number of employees remained
almost unchanged during the years 2007-14 (15,600 in 2014), maintaining the sector‟s share
in total employment (4.2%). However, the evolution in the number of full-time farm holders is
negative. This development highlights a critical to the competitiveness of agriculture
parameter, which is the very significant share of farmers with other gainful activities in the
primary sector employment. Furthermore, deterioration is observed in key indicators such as
the number of farms and the age composition of farm holders in the sector. Indicatively,
farmers in the ages of less than 35 and between 35-54 years have decreased, while the
number of farms holders over 55 years has increased by 5%. In terms of labour productivity,
there is an increase of 6.7% (from 12,353 Euro/AWU in 2005-2007 to 13,174 Euro/AWU in
2012-2014).
The 2007 share of the primary sector in total employment in Cyprus has been maintained in
the 2007-14 period; this highlights the capacity of the primary sector to preserve jobs at a time
when the unemployment rate in the country had a fivefold increase. Additionally, the number
of farm holders has deteriorated in terms of its age-structure, an issue that raises serious
concerns for the long term preservation of agriculture in Cyprus. The very large percentage of
farmers with other gainful activities, combined with the unfavourable demographic
composition of those employed in the sector, explains the very low percentage of owners of
agricultural holdings with basic and full time education. The growth in productivity is a positive
development, although despite the progress achieved, a significant deviation from the
average value of this indicator in the European Union persists (currently, the Cyprus value
represents 78% of the EU27 average).
Economic Development in the agri-food sectors of the economy: In constant prices, GVA in
agrifood has increased by 9.5% in 2007-2014, while in the same period, gross output
decreased by 7.6%. The gross value added as a percentage of total gross value of
production, rose significantly, from 46% in 2007 to 54% in 2014. If this is combined with the
growth in labour productivity in the primary sector and the increase in the average economic
size of farms, it shows a clear improvement in the competitiveness of the sector.
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In terms of GVA, economic growth in the food industry reached € 339,5M in 2006, but in 2013
(provisional data) decreased to € 322,3M, as a result of the economic crisis. At a time when
unemployment has quadrupled in Cyprus, the noted stability of employment in the food
industry highlights its dynamics. On the basis of EUROSTAT data, in 2006 the value of the
productivity index was 30,400 €/employee, while in 2013 this dropped to 28,200 €/employee,
which is significantly below the EU average.
Trade Balance: Exports of fresh agricultural products in the period 2007-2014 decreased by
20% and now represent 13% of total exports, while exports of processed agricultural products
have increased by 96% now accounting for 19% of the total value of exports. This increase is
mainly due to the tripling of haloumi exports in the last ten years, which have reached an
annual value of €100 million, and represent more than 60% of the value of exports of
processed agricultural products.
The above-mentioned reduction in the volume and value of fruit and vegetable production
throughout the period is reflected in exports, and mainly in the significant increase in imports
of agricultural products, which has led to a widening of the agricultural products trade deficit.
A decline is also observed in key export products of Cyprus, such as potatoes, citrus fruits
and vegetables, with the two last groups being associated with the greatest fall in exports.
In terms of trade balance, a mixed trend is observed; the share of processed products in
export trade significantly increases due to the role of haloumi while the exports of fresh
produce decline and imports are increasing. This development poses a significant risk, as the
production of haloumi is based on domestic milk production, which is in turn directly related to
the cost and the self-sufficiency of animal feed in an essentially dry and hot country. The
issue of self-sufficiency in animal feed should be subject to scientific research, in order to find
appropriate solutions adapted to the specific climatic features of Cyprus.
Environment
The current situation for the environment is recorded in an incomplete manner due to lack of
data, an issue confirmed by the fact that for key context indicators (objective related) relating
to the environment, no reference value is reported. Some clear conclusions concern the
quality of water, since nitrate-vulnerable zones corresponded to 6.8% (in 2007) and 5.3% (in
2012) of the area. Additionally, it is noted that in terms of water pollution level, Cyprus exhibits
a much higher level of nitrogen use, compared to that of all other EU Member States.
A decrease is recorded in the emissions of greenhouse gases derived from agriculture, which
fell by 8% in the period 2007-2013.
Rural Development
In 2007, 32% of the Cyprus population lived in rural areas, while in 2014 rural areas are home
to 32.8% of the population. It is also noted that the acute problem of urbanization and rural
depopulation observed in previous decades has softened and population in rural areas has
stabilized. However, the stabilization of the population in all rural areas does not negate the
continuing weakening of population in mountainous areas, where all the demographic
indicators show aging and weakening, as well as a decreasing rate of the economically active
population. The population changes highlight a dipole, where coastal and lowland rural areas
are strengthened and seem to be in a process of urbanization, in contrast to mountainous and
semi-mountainous areas which are weakened and abandoned.
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The need for diversification of the rural economy is a constant objective, with emphasis given
to the development of rural tourism and alternative forms of tourism activity, without though
confirming the existence of sufficient tourist demand. According to data of the Cyprus Tourism
Organisation, in 2013 the average occupancy of accommodation in mountain resorts was
22.9% while the corresponding ratio for Cyprus was 61.1%.
At the level of local government a significant increase in the population of rural areas in
Cyprus in which the Leader approach is applied has been observed. In 2007 the percentage
of land associated with Leader was 16.7%, while in 2015 this reached 51.5%. Also the
population which lives in the Leader areas amounts to 71% of the total rural population.
The role of Rural Development Programmes in agricultural policy in Cyprus in the
2004-2014 period
During the years 2004-2015, € 1,330million was distributed to the agriculture and agri-food
sectors through the first and second Pillars of the CAP. In financial terms, the implemented
policy mixture in Cyprus was rather unbalanced, as 66% of the funds were provided as direct
aid to producers, reflecting the "logic" of the CAP's first Pillar. This significantly outweighed
support for Pillar II interventions which promote structural transformation. The adopted policy
mix partly ensured the continued operation of agriculture at the first transition period since
accession to the EU, but also creates concerns on what will happen in the near future as
direct national aid is reduced and the international competitiveness of the sector is weakened.
It is generally accepted that Pillar I measures are temporary in nature and cannot touch the
structural problems of the agricultural sector or to contribute to rural development with longterm vision. Related to this issue are the findings of previous evaluations, as well as
conclusions of this evaluation on the role of the Programmes in the rural policy mix that
highlight:
the achievement of objectives related to competitiveness mainly in terms of improving
productivity,
the significant shortfall in terms of human resources training,
the limited capability of Producer Groups to strengthen the position of farmers in the
food chain,
the difficulty of targeting on agri-environmental Measures,
the low impact on promoting innovation and new technologies in farms and
processing businesses,
the low impact in adding value to agricultural products with export prospects (except
haloumi),
the limited resources and the low efficiency in the agricultural economy of policy tools
for diversifying the economy and enhancing its tourism destination image, and
the significant divergence between initial design and final implementation.
A common point of the two Rural Development Programmes implemented since 2004 (20042006, 2007-2013) is the substantial increase in the resources allocated to competitiveness
and productivity in agriculture, but in a rather one-dimensional manner, as the increase in
resources has been directed to the increase of the budget of the measure which promotes
investment in agricultural holdings; at the same time, there is a significant shortfall in
resources available for acquiring skills, promote quality products, enhance product quality and
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cooperation between producers. Regarding Axis 2, it is emphasized that the mix of
environmental Measures was maintained stable in both the 2004-2006 and 2007-2013 RDPs,
in spite of the introduction of the new challenges through the CAP Health Check. To a large
extent, and as discussed below, the conclusions of the ex post evaluation coincide with the
findings of previous evaluations.

Absorption and fund distribution of the RDP 2007-2013
The Programme has absorbed all its available resources, but to achieve this objective its
financial tables were modified several times, while the change of co-financing rates and the
percentage increase in the EU contribution in total public expenditure proved to be crucial.
Finally the EU contribution stood at 58%, compared to the originally planned 50%. The total
budget of the Programme was reduced by 10% (from € 440 M to € 394.5 M) due to a 29%
reduction of the national contribution (from € 164.5 M to € 117.6 M), which consequently led
to a reduction of public expenditure by 14% (from € 329.1 M to € 281.7 M).
To enable full absorption of funds, resources were moved to measures with increased
demand from rural actors, resulting in a significant shift in financial weight of the Programme
measures, mainly in Axis 1, where 67% of the resources have been absorbed by Measure
1.5. Although the Programme included 24 measures, only five of them absorbed 81% of total
resources and essentially form the backbone of the Programme and the basic tools of Pillar II
agricultural and rural policy in Cyprus.
Avoiding the loss of funds in such a difficult financial period and in an economic environment
of severe economic crisis is undoubtedly a major success. At the same time, legitimate
concerns and reflections have been created on the recurring (for a second programming
period) phenomenon of weakening the budget of 'accompanying' measures contributing to
competitiveness, such as education, training, knowledge transfer, promotion, assurance of
quality products and the very significant increase in the budget of the farm investment
measure. Furthermore, in general equilibrium terms, the significant reduction of resources
aimed at improving quality of life and promoting diversification, has substantially negated the
achievement of the rural economic diversification objective.

Efficiency – Effectiveness – Impacts
In terms of outputs, target values were achieved (efficiency ratio 1) in almost all Axis 1
Measures, with the exception of indicators of Measures 1.8 and 1.9. However, we should note
the significant reduction in the target values in relation to the initial planning. In output terms,
Axis 2 achievements in relation to targets, are observed in the case of the number of
contracts of Measure 2.1 (LFA payments), though the value achieved for assisted areas was
slightly behind its target. In the case of Measure 2.3 the values achieved for both the number
of contracts and assisted areas were behind targets, while in the case of all three forestry
Measures, there was a full achievement of target values (which were however, significantly
reduced compared to the initial planning). It is also noted that actions not implemented
include Measure 2.2, two of the eight originally planned schemes of Measure 2.3 as well as
two actions of forestry Measures (2.4.2 and 2.6.3).
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Significant shortfall (effectiveness of 0.32 and 0.50) is evident for both Measures of Axis 3,
since a limited number of projects were completed in relation to the number of approved
projects. Instead objectives of Axis 4 Measures were over-covered.
Results achieved include indicators R1 upon completion of training of 316 farmers of which
96% were younger than 40 years (305). Result indicator R2 “Gross Value Added” can only be
calculated for the food industry and amounts to 30 M €, which is significantly lower than the
original target (α smaller number of investment plans materialised, compared to the initial
planning). For the Young Farmers, Early Retirement, and Farm Modernisation Measures no
data is available, while Μeasure 1.7 mostly had an environmental targeting and Measure 1.4
provided advice related to cross-compliance.
Indicator R3 «Number of holdings introducing new products and / or new techniques» almost
reached its target, as a total of 53 holdings (against a target of 58) introduced new products /
techniques with the majority coming from food businesses (28 versus a target of 8) and only
25 farms against a target of 50.
Result indicator R4 reached its target, as the value of agricultural production under a
recognized quality label amounted to 3.678.952 €, over a target of 2.880.000 €.
Indicator R5 was not included in the Programme, since no measures aimed at the entrance of
farms in the market.
Indicator R6 «Area under successful land management contributing" to the five individual
categories, shows variations presented below by category:
a) Biodiversity and high nature value farming and forestry: The value of the indicator refers
to areas for biodiversity protection and conservation of rural landscape, due to the fact that
high nature value areas have not been designated yet. These areas amount to 113,016 ha
against a target of 113,314 ha. The achievement of the target value is due to Measure 2.1
in which the target was overlapped by 1860 hectares; interventions in mountain areas
(Region A - Measure 211) and arable crops in other disadvantaged areas (Region B –
Measure 212); Measure 2.3 through schemes 2.3.6 and 2.3.5 but with a significant
deviation from the targets set, since interventions were implemented in 56% of the original
target; and Measure 2.5 with full attainment of the fire prevention measures target in an
area 53,700 hectares.
b) Water quality: Supported 14,145 ha against a target of 18,120 ha (efficiency of 0.78). In
achieving the target value contribution was received from Schemes 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 and
2.3.7.
c) Combating Climate Change: A target of 27.7 ha was fully achieved. The very small
value is due to the fact that the reforested target area of 432 ha, served for the quality of
the soil and not the aim to limit climate change. Measure 2.4 contributed to the
achievement of the 27.2 ha target.
d) Soil quality: 432 ha were achieved against a target of 9,432 ha. This deviation is due to
the non-contribution of Measure 2.3 on soil quality. Only Measure 2.5 contributed to the
target.
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e) Avoidance of marginalization and abandonment of land: 73,458 ha were achieved
against a target of 85,622 ha (efficiency of 0,85), almost exclusively from the Measure
which provided aid to 70,653 ha.
Result indicators of Axis 3 Measures are:
R8 “Employment creation”: 24 (no target was set).
R9 “Additional number of tourists”: 3,307 (no target was set) - if counts from similar Measures
implemented through Leader are considered the total number amounts to 4,200 tourists.
R10 “Population in rural areas benefiting from improved services”: 35,161 against a target of
48,090 (0.73). The figure of 35,161 also relates to indirect beneficiaries, as the direct
beneficiaries amounted to 10,000 people.
Result indicators of Axis 4 Measures are:
o Gross number of jobs created. 29 jobs were created, of which 16 relate to the staff of the
Local Action Groups, 10 posts were created in the agri-food sector and three jobs involved
employees outside the agricultural sector. The Program target specified the creation of 20
jobs in LAGs.
o Total investment for translational projects - interregional cooperation amounted to 334,349
€ against a target of 446,180 €.
o No. of participants who successfully completed a training activity is 16 against a target of
20.
Impact indicators
1. Economic Growth: 688.81 ml Euros in PPS
2. Employment Creation: 15,353 jobs created in FTEs
3. Labour Productivity: 168.92 Euros of change in GVA per FTE
4. Reversing Biodiversity Decline: The value of the farmland bird species population indicator
is 57 (i.e. a decline of 43% from 2006 to 2014). The marginal progress in measuring the
indicator and the discontinuity of measurement areas creates serious doubts about the
accuracy of the indicator, given that the same period, the Bird Index changed by -10%.
5. Maintenance of high nature value farming and forestry areas: Non-available as high nature
value areas have not yet been defined in Cyprus.
6. Improvement in water quality: Stability is observed as a general trend, with individual
changes in water level aquifers, with alarming increase of the excess of 50mg / lt limit in
measuring stations located in vulnerable zones.
7. Contribution to combating climate change: Increasing carbon storage by 10,357 tonnes per
annum due to afforestation and reduction of CO2 equivalent emissions by 5,6 ktonnes due to
the Agri-environmental Measure.
Extend to which the Programme has met its specific objectives and the objectives of
the National and EU strategies
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Both, the National Strategy for Rural Development and the Rural Development Programme
2007-2013, are determined by three general objectives and a number of specific objectives,
which are discussed in detail below.
1) Maintaining and enhancing competitiveness in products that Cyprus has a
comparative advantage
The Programme has contributed to the first important objective, which concerns the support
for improving the short term competitiveness of the agricultural sector, especially in
safeguarding the supply of agricultural goods for the country during the critical phase of
adjustment to the new conditions of free trade. Its contribution becomes even more important
when considering that in the 2007-2013 period the total agricultural area was reduced by
30%. It is evident from a survey carried out in the evaluation work that 75% of the
beneficiaries would not have carried out the investment without the existence of the support
Measures (1.5.1 and 1.6 respectively), while 55% of young farmers would not have entered
the profession if there was no support under the respective Measure 1.2. It is also obvious
that the competitiveness of the agricultural sector was strengthened in terms of productivity
and gross value added (GVA) coupled with an increase in the economic size of the farms.
These improvements have constituted a safety net for the Cypriot agriculture in terms of
facing the competition from an influx of imported agrifood products in the local market.
It is clear, however, that the investments were not aimed at strengthening the export capacity
of the country, a statement confirmed by the very low (2%) positive rate of responses to the
survey question «if the investment has contributed to increased exports». This argument is
clearly reflected in the continuous decline of primary agricultural exports. An exception applies
to the contribution of the Programme to the production and export of haloumi. This was
achieved through the combined effect of supports via Measure 1.5.1 (investments in cattle,
sheep and goat farming) and Measure 1.6 (investments in the dairy industry).
As noted, the long-term competitiveness and the transition of agriculture in a diversified and
export dynamic sector appear to have been served the least. The support Measures that were
targeted at meeting such long-term structural improvements (e.g. human resources,
cooperation in strengthening farmers‟ position in the supply chain, quality products) have
essentially been ignored by potential beneficiaries, thus leading to a reduction of their budgets
and a final overall contribution to less than 5% on Axis 1 funds. The ineffective impact of the
Programme in critical structural adjustments with a medium to long-term orientation should be
carefully studied in relation to the reduction of direct payments, the gradual erosion of the
country‟s competitiveness in international markets and the very high concentration of the
processing industry on the export of haloumi. Hence, it is noted that serious risks may exist in
the future should this „one-way pooling‟ of resources in short-term solutions is continued.
The analysis of the specific objectives, as noted below, suggests that a great diversity exists
with regard to the rate of their achievements, a conclusion highly related to the diversity of
achievements between short and long-term objectives as noted above.
Specific Objectives
Improving the competitiveness of the agricultural sector by focusing on sectors and
products that may potentially provide a competitive advantage
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The competitiveness was improved through a combination of factors that affected the
structural characteristics of farms such as the increase in the average size of farms.
Investments were highly targeted at young farmers, a factor that may contribute to the
sustainability and viability of the agricultural sector. This has resulted from the combined
application of Measures 1.3 for the early retirement and 1.2 for the establishment of young
farmers that led to the creation of larger farms. A total of 315 young farmers joined the sector
taking over land which corresponds to 2% of UAA and approximately 5% of the number of
sheep and goats. Their average size of farms is 8.4 ha compared with 3.1 which is the
country‟s average. An estimated 68% of the successors of the 118 early retired farmers were
new farmers supported under Measure 1.2. The area transferred by old to young farmers is
850ha (almost five times the target). Measure 1.5, has also contributed in supporting
investment projects carried out by young farmers with an estimated productivity of 14.000 € /
AWU, slightly higher that the country‟s average. There was no substantial shift in sectors and
in producing new products but emphasis was placed in the most dynamic sectors of
agriculture namely (a) sheep and goat farming and (b) vegetables & aromatic herbs.
Investments were primarily oriented to the acquisition of machinery and equipment intended
for the mechanization of production (estimated at 68%) followed by investments in buildings
(24%). On the other hand, the introduction of new technologies and innovations is calculated
at 1% of the total investments whilst actions with an environmental impact attracted 7% and
actions targeted at better water utilisation attracted 5% of the funds. It is evident from the type
of investments that beneficiaries aimed at increasing the productive capacity of their holdings,
almost exclusively targeting at the internal market. It seems that a more targeted approach
needs to take place in terms of innovation and environmental issues.
Although adequate data for calculating the actual change in economic indicators at the level
of the agricultural holding is missing, it is evident from the qualitative survey that the
investment plans had a positive effect both in terms of average holding profitability and family
incomes. The noted weakness of the program to provide adequate data for calculating the
change in GVA indicators is a key issue that needs to be taken into considerations as the
investments measure is the major policy instrument.
Promotion of products in the internal market and in support of the export potential
This objective has been partly achieved with regard to the export potential due to the
increased exports (+19%) of beneficiaries in the processing sector (Measure 1.6). Measure
1.8.2 that is specifically targeted at meeting this objective received a very low interest, due to
the very small numbers of PDO/PGE and the low volumes of organic products (3-4% of the
total production). The Programme had also targeted in supporting the creation of Producer
Organisations that can enter the supply chain but out of 10 approved P.O. only three remain
in operation. Furthermore, it appears that support funds to the P.O.s have been directed
primarily at covering their initial operating costs without a clear indication as to their
productive and marketing strategy in relation to the changing market requirements.
Promoting quality products and products with a high value
Quality products have been supported through Measure 1.8 and specifically by Scheme 1.8.1
for organic products and Scheme 1.8.2 for the promotion of all quality products. Scheme 1.8.1
has supported 69% of organic growers / 85% of the area under organic farming and has
greatly helped in raising the total area under organic farming by 86% during the 2007-2013
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period. However, a deeper analysis reveals that the areas under organic farming have
increased mostly in cereals and olive trees and not in horticultural production where demand
is high.
It should be noted that a significant reduction has been applied in this Measure‟s budget (72.7%) and its associated target values. It should also be noted that investment plans in
organic farming amounted to only 3% on Measure 1.5.1 and was nearly negligible as a raw
material in investment plans of Measure 1.6.
Improvement in the processing, storage, packaging and distribution of products
This specific objective was achieved through Measure 1.6 which supported 193 investment
plans for 161 businesses. The supported businesses have increased the usage of local
products at a greater percentage than imported raw materials and have achieved an increase
in exports by 19%. The measure had a positive impact in the creation of new businesses
especially in the form of vertical integrations and has also supported existing businesses to
develop new lines of production. The measure supported the creation of 383 jobs directly in
the sector and another 603 jobs in related sectors. Bearing in mind that the unemployment
rate has increased by fivefold in Cyprus over the 2007-2013 period, this figure for new jobs is
fundamental of the impact the Measure had for the agrifood sector. Measure 1.6 has also
contributed to key macroeconomic indicators; in terms of economic growth it has added
€31.38 million in PPS (increase by 0.20% in relation to the base year) and has supported the
productivity index by €19.18 million (+0.05%). Based on the expost survey, beneficiaries have
increased their sales by 18% and their productivity (GVA/AWU) from € 19.000 to € 19.405.
Investments in human resources
Support on human resources has focused primarily in the young farmers both in facilitating
their entry in agriculture and in training and educating them in technical aspects of their
farming practises. Two Measures have together supported the entry of new farmers in
agriculture in an effort to facilitate the age restructuring of the sector. Measure 1.2 has
facilitated the entry of 314 young farmers and Measure 1.3 supported the early retirement of
181 farmers (plus carried forward obligations for 118 beneficiaries from the period 2004-06.
Young farmers who settled constitute 1.7% of the labour force employed in full-time
equivalent. The average age of the young farmers is 31 years for men and 34 for women.
Measure 1.2 has had a key role in supporting the age restructuring since the entry of young
farmers in the ages under 35 years old, accounts for 40% of the population in this age group.
Given that the agricultural sector is under a constant aging trend, unable to attract young
people, this measure has had a substantial role in slowing down this trend. Furthermore,
Measure 1.3 has supported the early retirement of 10% of farmers in the 55+ years of age.
Measures 1.1 and 1.4 have been assigned as the instruments for supporting capacity building
and training. Measure 1.2 has focused almost exclusively on young farmers but has had a
negligible impact in the overall training of farmers (growth from 6.4% - 2005 to 7.5% - 2013).
Measure 1.4 has not supported capacity building due to the extremely low funds utilisation.
It may thus be concluded that the specific objective on human resource and capacity building
has been partly supported in favour of young farmers alone. The overall budget levels have
been dramatically reduced by -97,4% in Measure 1.4, -70,6% in Measure 1.1, -31,2% in
Measure 1.3.
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2) Improving the environment and enhancing biodiversity
The overall evaluation reveals that this objective was not achieved in a measurable and
sound manner since a number of critical environmental indicators are not recorded at all or
others do not show an adequate improvement (biodiversity, water quality). However, the
Programme‟s contribution is vital in halting the process for environmental degradation that
could have occurred as a result of the abandonment of agriculture, the extinction of
indigenous species and varieties and the degradation of the rural scenery – should the
Programme had not been implemented. The level of achieving the general objective is
analysed below with regard to its specific objectives.
Specific Objectives
Preserving the agricultural land and the traditional scenery, especially in mountainous
and semi mountainous regions
Measure 2.1 has substantially supported the preservation of agricultural activities as a means
for maintaining biodiversity since the cultivated land is a host to the fauna and flora of the
island. This Measure has supported holdings that cover 73.4% of the total agricultural land.
The area supported has been gradually reduced but at a much slower pace than the
reduction noted for Cyprus during the 2007-2013 period. This specific objective is also
implemented, albeit at a smaller scale, by Measure 2.3.6 through which 2.805ha of tree and
bush species that traditionally shape the rural scenery (almond, walnut and carob trees), have
been supported.
Combating intensive agricultural practises
The Programme has not focused directly on measures that could meet this specific objective.
Yet, through Measure 2.3, a total of 16.888 ha have been supported (18% of UAA) for
carrying out environmentally sound practises such as organic farming and integrated
production methods that reduce the impact of agricultural practises in areas with intensive
cultivation techniques that would otherwise lead to great environmental pressures.
Supporting biodiversity though targeted agri-environmental measures
It is not possible to confirm a positive impact of the Programme on biodiversity. Measures 2.2
and 2.6.3 that were directly related to this objective were not applied. As indicated above
Measures 2.1 and 2.3.6 have at least safeguarded that biodiversity is maintained as a result
of agricultural practises. Measure 2.3.5 is also directly related to this objective and has
supported the preservation of 748 cows and 807 sheep and goat of indigenous species under
extinction. The same Measure has supported 152 ha of indigenous grape varieties, an
important measure given the reduction by 25% in vine areas during the 2007-2013 period.
Soil quality improvement and improvement in surface and underground water quality
and quantity
It has not been possible to quantify the Programme‟s contribution to the qualitative
improvement of soil resources since there are no base line values. The protection of soil
resources has been supported by Measure 2.4 that funded the creation of forests in 450 ha
and in forest-environmental activities in 100ha. Very few are the interventions directly related
to the quantitative management of water. The greatest contribution to water management has
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come from the 3 year crop production cycle on potatoes where the water savings from the
compulsory 1-year fallow was estimated at 9.217.903 cu.m. In terms of the quality
improvement in water aquifers located in nitrate vulnerable zones, the agri-environmental
Measures have not shown to be effective in improving the quality of the underground water
resources.
Reducing the climate change impact
The contribution of the Programme to climate change mitigation has been supported through
Measure 2.3 due to the targeted reduction in CO 2 emissions and as a result of reduced usage
of fertilisers and herbicides. One of the most important impacts of climate change for Cyprus
relates to the increased risks from the destruction of forests. The funds directed to the support
of fire protection in an area of 53.000ha has improved the fire protection zone in 30% of the
forests and the increased forest coverage by 460 ha has led to an increase in CO 2 absorption
by 10.350 tons annually.
Interventions for the improvement of existing and new camping sites have indirectly
contributed to the reduction of fires by 1% that would have otherwise occurred by visitors in
non-monitored forest sites. Support to 48 beneficiaries who own 600ha (4% of privately
owned forests) has also contributed to climate change mitigation.
Sustainable management of the multipurpose role of forests
In the context of Measure 2.5 a total of 116 actions of fire prevention and forestation were
completed that cover an area of 53.700ha (30.6% of the total Cyprus forest) with an indirect
impact in the reduction of response to fires by 2min (2015 down to 10min against an average
of 12 min for the period 2000-2014) and to a substantial reduction in the average size of fire
destruction in forests to 10.8ha (average at 14ha for the period 2000-2014). Interventions for
the support of fire prevention are reflected in the reduction of forest fires in state owned
forests from 22 in 2007 to 11 in 2015.

3. Support for the diversification of economic activities and the improvement in the
quality of life in rural regions
Specific objectives
Diversification of rural economy
The objective of diversification has not been achieved since interventions for the creation of
public infrastructure for the development of rural tourism has generated a low impact in
tourism and has not reached the target of 7.000 visitors. The estimated impact of the public
infrastructures on rural tourism is estimated at 3.307 persons and the Measure has
contributed to the creation of two new jobs.
Improvement in the quality of life
Achieving this objective is pursued by improving social services offered to residents of rural
areas, and infrastructures for recreation and cultural activities. The total direct beneficiary
population of the interventions amounts to 16.961 inhabitants and created 19 new jobs.
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Axis 4: LEADER
There were no specific objectives at the Axis level but at Programme level the following
development priorities were noted:
Local governance
The Leader was implemented for the first time in Cyprus during the 2007-2013 period with the
participation of 4 LAG (three of which were established as a result of this Programme and
covered 63% of the rural areas and 71% of the rural population). The Leader programme did
not focus in specific regions with natural, economic or demographic constraints with the result
that the LAG areas include both the deprived mountainous regions as well as sub-urban
communities with different growth profiles.
The specificity of the LEADER approach is based on meeting seven key principles which give
the added value of the approach:
a) Local development strategies on a local basis, intended for well-identified sub regional rural
territories; this was partly fulfilled because of the diversity of size and population in terms of
available budgetary resources,
b) Local public-private partnerships; this was fulfilled as a key constituent of the "current
governance system" but has not been fully understood by all involved parties,
c) Bottom-up approach and decision-making power for Local Action Groups concerning the
elaboration and implementation of local development strategies; this was partially achieved
and to some extend it falls within the responsibility of the LAGs for not taking over the
required 'property and responsibility,
d) Multi-sectoral design and implementation of the strategy based on the interaction between
actors and projects of different sectors of the local economy; this task was not reached since
at the outset it was ill-defined and interventions took place in a very narrow framework where
LAGs had to apply tools to implement their strategies with very limited resources and relying
on measures which were applied also through the 3 RDP axes (M1 .6, M2.6 and M3.1 / 3.2),
e) Implementation of innovative approaches; Not achieved,
f) Implementation of cooperation projects; Achieved,
g) Networking of local partnerships; Achieved
Mobilisation of endogenous growth potential
Both the area and the population are inversely proportional to the resources available, thus
making it difficult to achieve a growth impact. In referring to the positive aspects, we note the
coverage of the objectives with respect to job creation and number of assisted actions. The
majority of jobs came from private investments (10 new jobs) of Scheme 4.1.1 that can be
considered to contribute to the diversification of the local economy. In resource allocation
terms, emphasis was given on funding basic infrastructure as a means for diversifying the
local economy, upgrading of social services and quality of life in rural areas through the
creation of green areas and public spaces (regeneration of squares) through Scheme 4.1.3
«Improvement of quality of life in rural areas and diversification of the rural economy». In fact,
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Scheme 4.1.3 absorbed 70.5% of Measure 4.1 resources of the Leader Axis. It needs to be
noted that interventions for quality of life offer clear and measurable results both in terms of
jobs created and the benefiting population as opposed to the infrastructures for the
development of tourism.

Macroeconomic implications
The macroeconomic impact of the Programme was calculated by applying the Input - Output
method. It is clarified that the reported effects relate to the Cyprus economy as a whole and
not the primary sector alone. The overall economic disorder (change in demand or changes in
value added) of the RDP 2007-2013 amounted to 376,79 mil. Euro (at 2008 prices). This
corresponds to 2.69% of the added value of the Cyprus agriculture cumulatively for the period
of the Programme (or annually at 0.34%).
Regarding the objectives of economic impact, the most important ones (in cost terms) relate
to the change in the value added of the primary sector, which accounts for 144,84 mil. Euro
(38.4% of total). Regarding the indicator “Economic Development”, the Programme has
resulted in an increase in the value added of the economy by 688,91 mil. Euro in terms of
PPS (at 2008 prices). In percentage terms and in comparison with the base year (2008), this
increase amounts to 4.32%. The annual contribution of the Programme to economic growth is
0.54%, a very important figure bearing in mind that the implementation period of the
Programme is characterized by the drop in GDP.
Regarding the index «Productivity of Labour», the Programme has caused an increase in
gross value added per job in the economy by 168,92 mil. Euro in terms of PPS. In percentage
terms and in comparison with the base year (2008), this increase amounts to 0.42%.
A particularly critical parameter should be noted which relates to the "weakness" of the
Cyprus economy to maximize the benefits from the implementation of the Programme
because of the "leak" of significant resources in foreign trade, due to the fact that only a small
part of the investments is absorbed by the domestic industry.

EU strategic guidelines for rural development in the 2007 – 2013 period (Health Check)
The harmonization of the RDP with the CAP guidelines for rural development is fully in line
with the four general objectives of Community priorities that correspond to the four objectives
of the Programme. The first general objective of the CAP guidelines corresponds to the first
objective of the Programme and is served by the interventions of Axis 1. The second objective
of the guidelines corresponds to the second objective of the Programme served by
interventions of Axis 2. The third objective of the guidelines is contained in the third objective
of the Programme and is met through the interventions for the integrated development of rural
areas and the implementation of the Leader approach (Axes 3 and 4). Some of the CAP
guidelines on the third objective such as encouraging the use and dissemination of ICT,
developing the provision and use of innovative energy sources are not covered by the
Programme‟s interventions. The fourth objective of the Community guidelines regarding
building local capacity for employment and diversification corresponds partly with the third
objective of the RDP, although some directions such as the promotion of joint ventures
between the private and public sectors have not been covered by interventions under Axis 3.
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Despite the convergence in terms of strategic objectives, deviations are noted among key
guidelines specifying the general objectives of EU priorities and specific objectives of the
Programme. The greatest deviation occurs in the specific objectives and nature of the
interventions on Axis 3 of the Programme as analysed in Chapter 7 of this report.
Addressing the new challenges through the Programme is weak, although one should
recognise the unfortunate timing of the economic crisis with the time for designing the new
challenges.

Shortfalls identified and suggestions
The noted shortfalls and the relevant suggestions are separated in two categories:
A) Improvement of the Common Monitoring and Evaluation framework (CMEF)
The deficiencies identified and the subsequent recommendations focus on the need for
radical improvement of the monitoring mechanism to meet the increased requirements of the
CMEF 2014-2020 which is becomes even more demanding on a target based approach
(result orientated). In this framework it is essential to:
Establish selection criteria to identify projects with visible and measurable contribution to
the Programme objectives and the relevant indicators,
Create an operational data base that allows not only the monitoring of financial flows but
also the monitoring of objective achievements per focus area and EU priority,
Comply with the obligation of beneficiaries to provide data for evaluation purposes
particularly in key measures and define as obligatory the provision of data on the status
of the farm / enterprise before and after the investment,
Train staff at the Implementation Units with regard to the requirements of the CMEF,
Improve the framework for statistical collection on the rural economy and make better
utilisation of the Farm Accountancy Data Network,
Address the remaining gaps in the environmental indicators.
B) Improving the Programme implementation
The second group of recommendations focuses on the need to overcome problems that lead
to discrepancies between the original design and the subsequent implementation of the
Programme. Overcoming these problems requires an investigation into the causes leading to
low efficiency in relation to innovation, education, inability to clear targeting and subsequent
determination of the impact of environmental measures, lack of measuring structural
characteristics of assisted farms and the difficulties in achieving the diversification of the rural
economy. In this framework, further work should be undertaken on the following aspects:
Effective use of technical assistance for creating the required knowledge on the effects
of agriculture on the environment, identifying interventions that will contribute to
adaptation and mitigation of the impact of climate change, and facilitate better
management of water and soil resources,
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Upgrade the role of the National Rural Network in networking farmers with scientific
research institutes in order to promote innovation,
Find new ways to provide information and training to farmers,
Find synergies between the actions of the first Pillar and the Rural Development
Programme (Greening - Agri-environmental),
Assign full responsibility of implementation of Leader to LAGs, simplifying procedures
and acceptance of their role as intermediary Bodies,
Assess the contribution of the Measure of investment plans in agricultural holdings in
improving the competitiveness of Cypriot agriculture,
Establish the electronic submission of applications in order to reduce the duration of the
evaluation procedures and the administrative cost,
Investigate ways for supporting the very high proportion of non-professional farmers to
ensure their viability not in competitive terms but as actors who preserve the rural
scenery as a public good,
Investigate the potential of agrotourism as an alternative economic activity in Cyprus in
collaboration with other relevant public bodies,
Determine the capacity of the rural actors on creating agrotourism through the utilisation
of nature trails, museums, information centres, thematic routes etc.
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2. ΔΗΑΓΧΓΖ

2.1.

ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΚΘΔΖ

Ζ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε νινθιεξψλεη ηνλ θχθιν ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη
2
απφ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην (Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ.1698/2005 , Καλνληζκφο (ΔΚ)
αξηζ.1794/2006) θαη ην πεξηερφκελν ηεο πξνζδηνξίδεηαη ηφζν ζην Κνηλφ Πιαίζην
3
Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο φζν θαη ζηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ εθπφλεζε
4
ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο .
H εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ππνβάιιεηαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 31/12/2016,
δειαδή έλα έηνο κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηνπ ΠΑΑ 20072013 (31/12/2015) θαη έρεη σο λνκηθή βάζε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.1698/2005 θαη
ζπγθεθξηκέλα ην θεθάιαην ΗΗ Αμηνιφγεζε, άξζξν 84: Γεληθέο δηαηάμεηο, Άξζξν 86: Δλδηάκεζε
θαη εθ ησλ Τζηέξσλ Αμηνιφγεζε.
Σν Άξζξν 84 παξ.2 πεξηγξάθεη ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο νη νπνίνη είλαη :
«Οη αμηνινγήζεηο απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Απνηηκνχλ
ηελ επίπησζε ησλ πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο
Κνηλφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 θαη ηα εηδηθά πξνβιήκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο
ζηα ζπγθεθξηκέλα θξάηε κέιε θαη πεξηθέξεηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηεο
αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ
απαηηήζεσλ ηεο ζρεηηθήο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο»
Ηδηαίηεξε αλαθνξά γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζην Άξζξν 86, φπνπ
πξνζδηνξίδεηαη σο δηαθξηηφ ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξάιιειεο αμηνιφγεζεο ε ελδηάκεζε
αμηνιφγεζε θαη ε εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε θαη εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ν ζθνπφο ηεο
αιιά θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα ην Άξζξν αλαθέξεη:
“Άξζξν 86: Δλδηάκεζε θαη εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε
1. Τα θξάηε κέιε δεκηνπξγνχλ έλα ζχζηεκα παξάιιειεο αμηνιφγεζεο γηα θάζε πξφγξακκα αγξνηηθήο
αλάπηπμεο.
2. Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
παξάιιειε αμηνιφγεζε α) γηα λα εμεηάδνπλ ηελ πξφνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο
ηνπ κέζσ δεηθηψλ απνηειεζκάησλ θαη, ελδερνκέλσο, δεηθηψλ επηπηψζεσλ, β) γηα λα βειηηψλνπλ ηελ
πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπw, γ) γηα λα εμεηάδνπλ πξνηάζεηο γηα νπζηαζηηθέο
αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα, δ) γηα λα πξνεηνηκάδνπλ ηελ ελδηάκεζε θαη ηελ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε.

2

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο επηεκβξίνπ 2005 γηα ηε ηήξημε ηεο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ
3
Δγρεηξίδην ζρεηηθά κε ην Κνηλφ Πιαίζην Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο, έγγξαθν θαζνδήγεζεο επηέκβξηνο
2006, Γεληθή Γηεχζπλζε Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
4
Guidelines for the ex post evaluation of 2007-2013 RDPs European Evaluation Network for Rural Development European Commission June 2014
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3. Απφ ην 2008, ε δηαρεηξηζηηθή αξρή ππνβάιιεη θάζε έηνο έθζεζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξάιιειεο
αμηνιφγεζεο ζηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο. Σχλνςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εηήζηα
έθζεζε πξνφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 82.
4. Τν 2010, ε παξάιιειε αμηνιφγεζε ιακβάλεη ηε κνξθή μερσξηζηήο ελδηάκεζεο έθζεζεο. Ζ ελ ιφγσ
ελδηάκεζε αμηνιφγεζε πξνηείλεη κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο
πινπνίεζήο ηνπο Σχλνςε ησλ εθζέζεσλ ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο ζπληάζζεηαη κε πξσηνβνπιία ηεο
Δπηηξνπήο.
5

5. Τν 2015 , ε παξάιιειε αμηνιφγεζε ιακβάλεη ηε κνξθή έθζεζεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο.
6. Οη ελδηάκεζεο θαη νη εθ ησλ πζηέξσλ αμηνινγήζεηο εμεηάδνπλ ηνλ βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ
πφξσλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ΔΓΤΑΑ, ηηο
θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηνπ επηπηψζεηο θαη ηελ επίπησζή ηνπ επί ησλ θνηλνηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ.
Καιχπηνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη απνζθνπνχλ ζηελ άληιεζε δηδαγκάησλ ζρεηηθά κε ηελ
πνιηηηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Πξνζδηνξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπλεηέιεζαλ ζηελ επηηπρία ή
απνηπρία ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ, κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηελ άπνςε ηεο αεηθνξίαο, θαη
πξνζδηνξίδνπλ ηε βέιηηζηε πξαθηηθή.”

Καηά ζπλέπεηα, ε έθζεζε ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ
πνπ εμεηάζζεθαλ ζηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε (βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ,
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ, θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο θαη κέηξεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ επίηεπμε ησλ Κνηλνηηθψλ
Πξνηεξαηνηήησλ) πεξηιακβάλνληαο θαη ηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ αλέδεημε ε δηαδηθαζία ηνπ
6
Health check γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΑΠ ην 2009. Δπηπξνζζέησο θαη απνθιεηζηηθά ε εθ
ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε, ιφγσ ηνπ ρξφλνπ εθπφλεζεο ηεο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ
νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ εληαρζέλησλ έξγσλ, εθηηκά ην
βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, εμάγεη ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ
ΠΑΑ 2014-2020 θαη ηέινο πξνζδηνξίδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηηπρία ή ηελ
απνηπρία ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη εληνπίδεη ηηο φπνηεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο.
Σν πεξηερφκελν ηεο πξνζδηνξίδεηαη επίζεο θαλνληζηηθά κέζσ ησλ επηκέξνπο δνκηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο, φπσο είλαη ε ινγηθή ηεο
παξέκβαζεο, ην ηεξαξρεκέλν επίπεδν ησλ ζηφρσλ, ην ζχζηεκα ησλ θνηλψλ δεηθηψλ (εθξνψλ,
απνηειεζκάησλ, επηπηψζεσλ θαη δεηθηψλ πιαηζίνπ (context indicator) κε απψηεξν ζηφρν ηε
δηαζθάιηζε ηεο νκνγελνπνίεζεο ησλ εθζέζεσλ ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο γηα ην
ζχλνιν ησλ Πξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο,
επηηξέπνληαο ηε ζπγθέληξσζε ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ θαη ηεθκεξηψλνληαο ηελ εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ Κνηλνηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ
7
Αγξνηηθή Αλάπηπμε θαη γεληθφηεξα γηα ηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή.

5

Με ηνλ θαη„εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 87/2014 άξζξν 18 σο εκεξνκελία ππνβνιήο νξίδεηαη ε

31/12/2016
6

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 74/2009 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 19εο Ηαλνπαξίνπ 2009 , γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ

(ΔΚ) αξηζ. 1698/2005 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ)
7

Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Ηαλνπαξίνπ 2009 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2006/144/ΔΚ ζρεηηθά κε

ηηο θνηλνηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε (πεξίνδνο πξνγξακκαηηζκνχ 2007 έσο
2013) (2009/61/ΔΚ)
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Ζ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε νπζηαζηηθά απνηειεί ην επηζηέγαζκα φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ
αμηνιφγεζεο πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 2007 -2013 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ
ζπζηήκαηνο ηεο παξάιιειεο αμηνιφγεζεο, δηαθξηηά ρξνληθά νξφζεκα ηεο νπνίαο απνηεινχλ
ε εθπφλεζε ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο
Κχπξνπ 2007 – 2013 ην 2010 θαη ε εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ην 2016. Ζ παξάιιειε
αμηνιφγεζε απνηειεί έλα ζχλνιν δηαρξνληθψλ ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ σο ζεκείν εθθίλεζεο ηελ
εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε ηνπ ΠΑΑ θαη ζεκείν ιήμεο ηελ εθπφλεζε ηεο εθ ησλ πζηέξσλ
αμηνιφγεζεο ην 2015. Γηαγξακκαηηθά ε παξάιιειε αμηνιφγεζε θαη ε ζρέζε ηεο κε ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΑΑ απνηππψλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.
Γηάγξακκα 2-1: ρέζε ηεο παξάιιειεο αμηνιφγεζεο κε ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
1ε Πεξίνδνο Πξνγξακκαηηζκνχ

Πξνγξακκαηηζκφο

Δθξκνγή Πξνγξάκκαηνο

Δθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε

SWOT

Δλδηάκεζε αμηνιφγεζε

Δθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε

2ε Πεξίνδνο Πξνγξακκαηηζκνχ

Πξνγξακκαηηζκφο

SWOT

Δθξκνγή Πξνγξάκκαηνο

Δθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε

Δλδηάκεζε αμηνιφγεζε

Παξάιιειε Αμηνιφγεζε

2.2.

ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΖ ΔΚΘΔΖ

Ζ έθζεζε δηαξζξψλεηαη ζε επηά θεθάιαηα αθνινπζψληαο ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη
8
ζηελ Πξνθήξπμε ηνπ έξγνπ , ζην Παξάξηεκα Β ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Παξαθνινχζεζεο θαη
Αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ζηηο Καηεπζπληήξηεο γξακκέο (Guidelines) γηα ηελ Δθ ησλ πζηέξσλ
Αμηνιφγεζε.

9

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη εθηελήο πεξίιεςε ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ζηα
Διιεληθά θαη ηα αγγιηθά. ηελ πεξίιεςε ε έκθαζε δίδεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ δχν
ηειεπηαίσλ θεθαιαίσλ ηεο έθζεζεο, δειαδή ζηηο απαληήζεηο ησλ Κνηλψλ Δξσηεκάησλ
Αμηνιφγεζεο θαη ζηα πκπεξάζκαηα θαη ηηο ζπζηάζεηο.
Σν δεχηεξν θεθάιαην απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηεο έθζεζεο θαη πεξηιακβάλεη εθηελή αλαθνξά
ζην ζθνπφ ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο, ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα θαη ζχληνκε
πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο θεθαιαίσλ ηεο.
Σν ηξίην θεθάιαην «Σν πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο» πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή ηνπ
ζπλφινπ ησλ αζθνπκέλσλ πνιηηηθψλ γηα ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα θαη ηελ χπαηζξν, φπσο είλαη νη
8
9

Παξάξηεκα ΗΗ, Όξνη Δληνιήο – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Part 3, Outline of the Ex post evaluation Report
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πνιηηηθέο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ πξψην ππιψλα ηεο ΚΑΠ, νη ζπκπιεξσκαηηθέο
θξαηηθέο εληζρχζεηο αιιά θαη ηα κέηξα παξεκβάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ
Πξνυπνινγηζκφ Αλαπηχμεσο. ην θεθάιαην επίζεο πεξηιακβάλεηαη θαη κία εθηελήο
επηθαηξνπνίεζε ηεο πεξηγξαθφκελεο ζην εγθξηζέλ Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, κε ζηφρν ηελ
εμέηαζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη επηθαηξφηεηαο ηεο SWOT θαη ζπλαθφινπζα ηεο ινγηθήο ηεο
παξέκβαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ζ αλάιπζε απηή εληάζζεηαη, ζχκθσλα κε ηηο
Καηεπζπληήξηεο γξακκέο, ζην πεξηερφκελν ηνπ πέκπηνπ θεθαιαίνπ ηεο έθζεζεο θαη
νινθιεξψλεη ηελ ελφηεηα - ζηάδην «Παξαηήξεζε» ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο.
ηελ ίδηα ελφηεηα πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζχγθξηζε ησλ δεηθηψλ ησλ ηηκψλ βάζεο ησλ θνηλψλ
βαζηθψλ δεηθηψλ πιαηζίνπ θαη βαζηθψλ δεηθηψλ «objective and context related indicators»
πνπ παξαηίζεην ζην εγθεθξηκέλν Πξφγξακκα θαη ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζή ηνπ κε ηα
λεφηεξα ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ EUROSTAT, αιιά θαη ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή
Τπεξεζία ηεο Κχπξνπ. ηφρνο ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη λα αλαδεηρζεί ε ζπκβνιή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ζηελ κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ, λα απαληεζνχλ ηα θνηλά εξσηήκαηα
αμηνιφγεζεο αιιά θαη λα εμεηαζηεί ην θαηά πφζνλ παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο νη ζπλζήθεο πνπ
δηθαηνινγνχλ ηελ παξνρή ηεο ζπλδξνκήο ζηνπο δηθαηνχρνπο.
Γηαθξηηή ελφηεηα ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ απνηειεί ε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
αμηνιφγεζεο θαη ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ πξνεγνχκελσλ αμηνινγήζεσλ πνπ αθνξνχλ
ην Πξφγξακκα. Με δεδνκέλε ηελ πηνζέηεζε ηεο «δηαδνρηθήο αιιειεμάξηεζεο» ησλ
αμηνινγήζεσλ ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ησλ Πξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ε
αμηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πξνηάζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ αμηνινγήζεσλ απνηειεί
νπζηαζηηθή εηζξνή γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε.
Σν πεξηερφκελν ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ ηεο αμηνιφγεζεο» νπζηαζηηθά ζπλζέηεη ην «Δμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ» ηεο αμηνιφγεζεο».
Σν ηέηαξην θεθάιαην «Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε» πεξηιακβάλεη ηηο δχν απφ ηηο
ηέζζεξεηο

θάζεο

ηεο

αμηνιφγεζεο

θαη

ζπγθεθξηκέλα

ηελ

«Παξαηήξεζε»

θαη

ηελ

«Γηάξζξσζε». ην θεθάιαην πεξηιακβάλεηαη ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ
εθαξκφζηεθε. Ζ απάληεζε ζηα θνηλά εξσηήκαηα αμηνιφγεζεο βαζίζηεθε ζηα πνζνηηθά
ζηνηρεία ησλ δεηθηψλ εθξνψλ, απνηειεζκάησλ αιιά θαη ζε πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ
ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ, ησλ ζεκαηηθψλ εκεξίδσλ, ησλ εξεπλψλ πεδίνπ
αιιά θαη ηνπ Τπνδείγκαηνο Δηζξνψλ Δθξνψλ. ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη ηερληθέο
δεηγκαηνιεςίαο γηα ηηο ηξεηο κεγάιεο έξεπλεο πεδίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θξίζηκα
κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα απφ πιεπξάο πξνυπνινγηζκνχ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην Μέηξν 1.5 «Δπελδχζεηο ζηηο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο»,
ζην Μέηξν 1.6 «Πξνζηηζέκελε αμία ζηα γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά πξντφληα», ζηα κέηξα ηνπ
Άμνλα 3 (εζηηαζκέλε ζηελ αλάδεημε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Άμνλα ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο) θαη, ηέινο, ζηνλ Άμνλα 4 (εζηηαζκέλε ζηελ αλάδεημε ησλ
ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζέγγηζεο Leader).
Δπηπξνζζέησο, παξνπζηάδνληαη νη ζηαηηζηηθέο ηερληθέο επεμεξγαζίαο ησλ πξσηνγελψλ
δεδνκέλσλ, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ «control groups», νη
παξαδνρέο πνπ έγηλαλ γηα ηελ αλαγσγή ησλ ζηνηρείσλ απφ ην επίπεδν ηνπ Μέηξνπ ζην
επίπεδν ηνπ Άμνλα θαη ζην επίπεδν ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο επίζεο θαη νη πηζαλφηεηεο γηα
ελδερφκελν ζηαηηζηηθφ ζθάικα.
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Γηαθξηηή ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ απνηειεί ε παξάζεζε γηα θάζε θνηλφ εξψηεκα αμηνιφγεζεο
(εγθάξζηα αιιά ηδηαίηεξα ηα νξηδφληηα) ησλ ηερληθψλ πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ απάληεζή
ηνπο.
Σν πέκπην θεθάιαην «Πεξηγξαθή ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη κέηξσλ» πεξηιακβάλεη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο πνπ εληάζζνληαη ζηε δεχηεξε θάζε ηεο
αμηνιφγεζεο πνπ είλαη ε «Παξαηήξεζε». ην θεθάιαην πεξηιακβάλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ θαη
ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ θνξέσλ εθαξκνγήο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο θαη ε πνξεία εμέιημεο ησλ εηζξνψλ (απνξξνθήζεηο), ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ
δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ ψζηε λα εθηηκεζεί ν βαζκφο επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο. ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη επίζεο ε δηαρξνληθή κεηαβνιή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο σο απνηέιεζκα ησλ πνιιαπιψλ αλαζεσξήζεψλ ηνπ. Ζ
ζχγθξηζε γίλεηαη κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο
10

ε

ε

Αλάπηπμεο θαη ηνπ ηειηθνχ Πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηελ 12 Σξνπνπνίεζε -13 Έθδνζε ηνπ
ΠΑΑ πνπ ππνβιήζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015.
Γηαθξηηή ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ απνηειεί ε εμέηαζε ηεο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ Μέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε εμέηαζε ηεο
θαηαιιειφηεηαο ηεο ζηνρνζέηεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο δεηθηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο,
ε δελδξνεηδήο αιιεινπρία θαη αληηζηνίρηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Γεληθνί
ζηφρνη/εηδηθνί ζηφρνη/επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη).
Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ απφθιηζε
απφ ηνπο ηεζέληεο ζηφρνπο ζε επίπεδν Άμνλα θαη Μέηξνπ.
Σν έθην θεθάιαην «Απαληήζεηο ζηα θνηλά εξσηήκαηα αμηνιφγεζεο» αληηζηνηρεί ζηελ
ηξίηε θάζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αμηνιφγεζεο πνπ είλαη ε «Αλάιπζε». ην θεθάιαην απηφ
κε βάζε ηηο επηηεπρζείζεο ηηκέο ησλ δεηθηψλ απαληψληαη ηα θνηλά εξσηήκαηα αμηνιφγεζεο. Σα
εγθάξζηα εξσηήκαηα (εξσηήκαηα ζε επίπεδν Μέηξνπ) απαληψληαη κε βάζε ηηο ηηκέο ησλ
δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ, ελψ ηα νξηδφληηα εξσηήκαηα κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο γηα
ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ επηπηψζεσλ αιιά θαη ηελ κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ βάζεο, νη
κεηαβνιέο ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζζνχλ κε ην Πξφγξακκα.
Σν έβδνκν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην «πκπεξάζκαηα θαη ζπζηάζεηο» αληηζηνηρεί ζηελ
ηέηαξηε θάζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αμηνιφγεζεο πνπ είλαη ε «Κξίζε». Σν θεθάιαην
πεξηιακβάλεη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Αμηνινγεηή κε βάζε ηα «εμαρζέληα δηδάγκαηα» πνπ κπνξεί
λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. Σν ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ βαζίδεηαη
ζηηο απαληήζεηο πνπ δίλνληαη κέζα απφ ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ζην «ηη δνχιεςε θαη γηαηί»,
φπσο επίζεο ζην «ηη δελ δνχιεςε θαη γηαηί» κε γλψκνλα πάληα ηελ ζπκβνιή ησλ επηκέξνπο
Μέηξσλ θαη Αμφλσλ θαη ζπλαθφινπζα ζπλνιηθά ηνπ ΠΑΑ, ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε θαη ζηηο
Κνηλνηηθέο ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε.
Ζ έθζεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηέζζεξα Παξαξηήκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ:

10

Σν ΠΑΑ εγθξίζεθε κε ηελ Δ(2007) 5837 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 23/11/2007 ΔΔ (2007)
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Παξάξηεκα 1: ην Παξάξηεκα 1 παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ κε
βάζε ηα νπνία εμεηάζζεθε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ειέγρζεθε ε
δηαηήξεζε ηεο επηθαηξφηεηαο ηεο επηιερζείζαο ζηξαηεγηθήο πνπ απνηέιεζε ηελ βαζηθή εηζξνή
γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ηξίηνπ, πέκπηνπ θαη έθηνπ θεθαιαίνπ.
Παξάξηεκα 2: ην Παξάξηεκα 2 παξνπζηάδνληαη νη έξεπλεο πεδίνπ πνπ έγηλαλ αλαθνξηθά κε
ηα Μέηξα 1.6, 1.9, θαη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Τπνδείγκαηνο Δηζξνψλ - Δθξνψλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ηξηψλ πξψησλ δεηθηψλ επηπηψζεσλ.
Παξάξηεκα 3: ην Παξάξηεκα 3 παξνπζηάδνληαη ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
γηα ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηηο Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο, ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ηνλ Οξγαληζκφ
Πιεξσκψλ, ηνπο Φνξείο Δθαξκνγήο.
Παξάξηεκα 4: ην Παξάξηεκα 4 παξνπζηάδεηαη ε δεκνγξαθηθή αλάιπζε ησλ αγξνηηθψλ
πεξηνρψλ θαη ε απνηχπσζε ηνπ Μέηξνπ 2.3 ζε ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα.
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3. ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

3.1.

ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ - ΤΝΑΦΔΗ ΔΘΝΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ
ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΠΟΤ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΟΤΝ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΝΓΡΟΜΖ - ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ Ζ ΑΛΛΧΝ
ΟΜΑΓΧΝ ΣΟΥΧΝ

Σν Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Κχπξνπ 2007 -2013 (ΠΑΑ) εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟
αξηζκ. Δ(2007) 5837- 23/11/2007 απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ζ πεξηγξαθή ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα, ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ αιιά θαη ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην Πξφγξακκα βαζίζζεθε ζε δεδνκέλα ησλ εηψλ 2003 θαη
2004 ηα νπνία δελ αληαλαθινχζαλ ηηο ζεκεησζείζεο κεηαβνιέο απφ ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ
ζηελ ΔΔ ηνλ Απξίιην ηνπ 2004, φπσο επίζεο θαη ηελ επίδξαζε ζηα κεγέζε ηεο Κππξηαθήο
γεσξγίαο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2004-2006.
ην πιαίζην ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο ην 2010 επηθαηξνπνηήζεθαλ νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ
ησλ Κνηλψλ Γεηθηψλ Πιαηζίνπ, κε βάζε ηα λεψηεξα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ ρξνληθά
παξνπζίαδαλ κηθξή απφθιηζε απφ ην έηνο αθεηεξίαο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ (2007) ηνπ
ΠΑΑ.
Απφ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (1-1-2007) κέρξη ζήκεξα
έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθέο εμσγελείο κεηαβνιέο πνπ επεξέαζαλ πνιιαπιψο ην πεξηβάιινλ
πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ αλαζεσξήζεσλ (12
αλαζεσξήζεηο κε ηελ ηειεπηαία λα ζεκεηψλεηαη ην επηέκβξην ηνπ 2015).
Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο ηηο κεηαβνιέο είλαη ε παξαηεηακέλε ιεηςπδξία ησλ εηψλ 2006 2008 ε νπνία επέδξαζε ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή, αιιά θπξίσο ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε
ηνπ 2008. Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο απνηππψζεθαλ αξρηθά ζηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο
Κππξηαθήο νηθνλνκίαο ήδε απφ ην 2009 φπνπ ζεκεηψλεηαη πηψζε ηνπ ΑΔΠ θαη εληάζεθαλ ηνλ
Μάξηην ηνπ 2013 κε ηελ πξνζθπγή ηεο Κχπξνπ ζηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο
θαη ηελ εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο.
Μεηαβνιέο ππήξμαλ θαη ζην επξχηεξν πξνγξακκαηηθφ πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηδηαίηεξα ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο λα
πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηνπ Health check ηεο ΚΑΠ θαη ηεο αλάγθεο αληηκεηψπηζεο ησλ
Νέσλ Πξνθιήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο λα
κεηψζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πηνζεηψληαο κηα ζεηξά αιιαγψλ ζηνπο
Καλνληζκνχο, αιιά θαη ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηεο ΚΑΠ (recovery package) ην 2009 πνπ
νδήγεζαλ ζηελ αχμεζεο ηεο Κνηλνηηθήο πλδξνκήο ζην ΠΑΑ θαηά 2.040.000 Δπξψ
(4.080.000 Δπξψ Γεκφζηα Γαπάλε).
Σν επηπξφζζεην απηφ πνζφ αξρηθά θαηαλεκήζεθε ζε δχν Μέηξα θαη ζε δχν Άμνλεο (ζηνλ
δεχηεξν Άμνλα πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Μέηξν 2.3
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«Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο» αιιά θαη ζηνλ Άμνλα 3 κε ηελ πξνζζήθε ελφο λένπ
Μέηξνπ (Μέηξν 3.4 «Δπδσληθέο Τπνδνκέο ζηελ Ύπαηζξν») πνπ ζηφρεπε ζηελ επέθηαζε ησλ
Δπξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζηηο Αγξνηηθέο πεξηνρέο (ιεπθέο πεξηνρέο).
Ωζηφζν, ε θάιπςε ησλ «ιεπθψλ πεξηνρψλ» ηεο ππαίζξνπ κέζσ ηεο επέθηαζεο ηνπ Γηθηχνπ
απφ ηνπο παξφρνπο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ νδήγεζε ζηελ θαηάξγεζε ηνπ Μέηξνπ 3.4
θαη ηελ κεηαθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ
«Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο».

πνζνχ

ησλ

4.080.000€

ζην

Μέηξν

2.3

Παξάιιεια, ε νξηζηηθνπνίεζε ησλ Καλνληζκψλ ησλ Κνηλψλ Οξγαλψζεσλ Αγνξψλ πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ πξψην Ππιψλα ηεο ΚΑΠ ην 2009 νδήγεζε ζε ηξνπνπνηήζεηο
ήζζνλνο ζεκαζίαο γηα ην ζχλνιν ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αιιά ζεκαληηθέο γηα θάπνηα Μέηξα
φπσο ην Μέηξν 1.8 «πκκεηνρή γεσξγψλ ζε ζπζηήκαηα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ» θαη
ην κέηξν 1.6 «Πξνζηηζέκελε αμία ζηα γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά πξντφληα».
Αλακθίβνια, ηε ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο είρε ε ηδηαίηεξα
έληνλε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή θαη ε νπζηαζηηθή θαηάξξεπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο ηεο Κχπξνπ πνπ είρε ζαλ άκεζε ζπλέπεηα ην «θνχξεκα» ησλ θαηαζέζεσλ
αηφκσλ θαη επηρεηξήζεσλ, ηελ επηβνιή θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ (capital controls) θαη ηελ
αδπλακία πξφζβαζεο ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια, ιφγσ ηεο
αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ επηβιήζεθε πεξηνξηζκφο ησλ
δεκνζίσλ δαπαλψλ πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αδπλακία θαηαβνιήο ηεο Δζληθήο
πκκεηνρήο, αιιά θαη ηεο αδπλακίαο πξνρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ ππνδνκψλ ησλ Αμφλσλ
Πξνηεξαηφηεηαο 3 θαη 4 πνπ είραλ σο απνδέθηεο ησλ εληζρχζεσλ ηηο Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο
θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γήκνη – Κνηλφηεηεο). Απφξξνηα φισλ ησλ
αλσηέξσ ήηαλ ε νπζηαζηηθή «δηαθνπή» ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κέζσ ηεο
αλαζηνιήο λέσλ εληάμεσλ γηα νθηψ πεξίπνπ κήλεο ηελ πεξίνδν 2012-2013.
Ζ αδπλακία θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο επηρεηξήζεθε λα αληηκεησπηζζεί κέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο ελφο επλντθνχ ρξεκαηνδνηηθνχ «παθέηνπ» απφ ηε πλεξγαηηθή Κεληξηθή
Σξάπεδα πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ επελδπηηθψλ Μέηξσλ ηνπ ΠΑΑ. Σν «παθέην» θαηέζηε
δηαζέζηκν ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 θαη πέηπρε λα ρξεκαηνδνηήζεη
επελδπηηθά ζρέδηα αμίαο €4.36εθ πνπ αθνξνχζαλ δηθαηνχρνπο ησλ πξνθεξχμεσλ ησλ
Μέηξσλ 1.5.1 θαη 1.6 ηεο πεξηφδνπ 2012-2014.
Ζ αδπλακία θαηαβνιήο ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο αληηκεησπίζζεθε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ
11

δπλαηνηήησλ πνπ παξείρε αξρηθά ν Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ.1312/2011 κε ηελ αχμεζε ηνπ
πνζνζηνχ ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ην 50% ζην 85% κέρξη ηέινπο ηνπ 2013, ελψ κέζσ ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.1310/ 2013
11

12

ε δπλαηφηεηα απηή επεθηάζεθε κέρξη θαη ην 2015 γηα ηνπο

Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1312/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2011

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά νξηζκέλεο δηαηάμεηο ζρεηηθά
κε ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε γηα νξηζκέλα θξάηε κέιε ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ή απεηινχληαη κε ζνβαξέο
δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο ζηαζεξφηεηα.
12

Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1310/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17 Γεθεκβξίνπ 2013

ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε νξηζκέλσλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην
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Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 2, 3, 4 θαη ηηο δαπάλεο ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο πνπ κείσζε, φκσο, ηε
ζπλνιηθή Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Ζ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα κείσζε ησλ πνζνζηψλ ζπγρξεκαηνδφηεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
κε θαηαβνιή ηεο πξφζζεηεο εζληθήο ζπγρξεκαηνδφηεζεο χςνπο 50 εθαηνκκπξίσλ Δπξψ,
πνπ είρε αξρηθά πξνγξακκαηηζζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΠΑΑ
2004 – 2006 (πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ηα Μέηξα 1.5.1 θαη 2.3), νδήγεζαλ ζηελ πξαγκαηηθή
κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε φξνπο Γεκφζηαο Γαπάλεο θαηά 41,6 Μ€
(κείσζε θαηά 13%). Ζ κείσζε απηή αθνξά απνθιεηζηηθά ην αξρηθά πεξηιεθζέλ πνζφ ηεο
εζληθήο ζπκκεηνρήο ζηνλ αξρηθφ ρξεκαηνδνηηθφ πίλαθα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη φρη ηα 50Μ€
πνπ αλαθέξνληαλ ζην θείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο σο πξφζζεηε εζληθή δαπάλε γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ.
Γηα αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ ΠΑΑ 2004-2006 δηαηέζεθαλ ζπλνιηθά 70.7M€ πνπ
αληηζηνηρεί ζην 25% ηεο ζπλνιηθήο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σν αλσηέξσ
πνζνζηφ ζε φξνπο Πξνγξάκκαηνο είλαη απνδεθηφ, αιιά δελ είλαη ηζνκεξψο θαηαλεκεκέλν
ζηα δηάθνξα Μέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην Μέηξν 1.5
«Δθζπγρξνληζκφο ησλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ» ζην νπνίν ην
πνζνζηφ απηφ δηακνξθψλεηαη ζην 45%.
πλνιηθά γηα ην Πξφγξακκα ε κεηαβνιή ησλ πνζνζηψλ ζπγρξεκαηνδφηεζεο ήηαλ αλαγθαία
θαη ηδηαίηεξα επσθειήο, αθνχ δηαζθαιίζζεθε ε πιήξεο απνξξφθεζε ησλ Κνηλνηηθψλ πφξσλ.
ηε

ζπλέρεηα

θξίλεηαη

ζθφπηκν

λα

παξνπζηαζζεί

ε

εμέιημε

ησλ

δηαξζξσηηθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κηα ζπλνπηηθή επαλεμέηαζε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ηεο Κχπξνπ κε βάζε ηα πιένλ πξφζθαηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ
απνηππψλνπλ ηηο ζεκεησζείζεο κεηαβνιέο κεηαμχ ησλ εηψλ 2007, πνπ είλαη θαη ην έηνο
έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ελψ σο έηνο ιήμεο αλαθέξεηαη ην
ηειεπηαίν έηνο γηα ην νπνίν ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία, κε ηελ πιεηνλφηεηα λα αλαθέξεηαη
ζηα έηε 2013 θαη 2014. Ζ αλάιπζε απηή θξίλεηαη επηβεβιεκέλε γηα λα πξνζδηνξηζζεί ε
ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ θαη λα αλαδεηρζνχλ θαη νη
επηπηψζεηο ηνπ ζε επφκελν θεθάιαην. Ζ αλάιπζε πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ
πιαηζίνπ. Δπηπξνζζέησο, ε αλάιπζε απηή είλαη αλαγθαία γηα ηελ επαλεθηίκεζε ηεο
επηθαηξφηεηαο ηεο SWOT αλάιπζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.

Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ(ΔΔ) αξηζ.
1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηνπο πφξνπο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο γηα
ην έηνο 2014 θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ(ΔΚ) αξηζ. 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ θαλνληζκψλ(ΔΔ) αξηζ.
1307/2013, (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 θαη(ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ
αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπο θαηά ην έηνο 2014
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3.1.1.

Δπηθαηξνπνίεζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα θαη
ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ

3.1.1.1.

Κνηλνί βαζηθνί δείθηεο πιαηζίνπ «context related indicators»

H Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη πηνζεηήζεη ηελ ηππνινγία ηνπ ΟΟΑ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
πεξηνρψλ κε βάζε ηελ νπνία νη πεξηνρέο θαηαλέκνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο πνπ είλαη : (i)
θπξίαξρα αγξνηηθέο πεξηνρέο, (ii) ελδηάκεζεο αγξνηηθέο πεξηνρέο, (iii) θπξίαξρα αζηηθέο
πεξηνρέο.
ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ αλαθεξφηαλ «Ο
νξηζκφο ηνπ ΟΟΣΑ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν αγξνηηθέο πεξηνρέο ζεσξνχληαη νη θνηλφηεηεο κε
πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα κηθξφηεξε ησλ 150 θαηνίθσλ αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν, δελ είλαη
εχθνια εθαξκφζηκνο ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ γη’απηφ θαη σο αγξνηηθέο ραξαθηεξίδνληαη
νη πεξηνρέο πνπ δελ νξίδνληαη σο αζηηθέο απφ ηα ηνπηθά πνιενδνκηθά ζρέδηα. Σπλερίδνπκε λα
ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ νξηζκφ απηφ γηα ζθνπνχο ζπλέρεηαο θαη δπλαηφηεηαο ζχγθξηζεο, αιιά θαη
γηαηί ε Κχπξνο είλαη κηα κηθξή ρψξα κε κηθξφ γεσξγηθφ θιήξν θαη κηθξά αζηηθά θέληξα».
Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο νδεγεί ζηελ αδπλακία ρξήζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο EUROSTAT πνπ
ζεσξεί φηη ην ζχλνιν ηεο Κχπξνπ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ελδηάκεζσλ αγξνηηθψλ
πεξηνρψλ.
εκαζία ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (ΒC2)
Ζ ζεκαζία ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ απνηηκάηαη κέζσ ησλ πνζνζηψλ ηεο έθηαζεο πνπ
θαιχπηνπλ νη αγξνηηθέο πεξηνρέο πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ κπνξεί λα κεηξεζεί ζηελ
Κχπξν θαη ηνπ πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Με βάζε ηνλ
εζληθφ νξηζκφ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ην 2007, ην 32% ηνπ πιεζπζκνχ δνχζε ζε αγξνηηθέο
πεξηνρέο, ελψ ην 2014 ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαηνηθεί ην 32,8% ηνπ πιεζπζκνχ.
εκεηψλεηαη φηη ην νμπκέλν πξφβιεκα ηεο αζηπθηιίαο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο ππαίζξνπ πνπ
παξαηεξήζεθε ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο έρεη ακβιπλζεί θαη ν πιεζπζκφο ζηηο αγξνηηθέο
πεξηνρέο έρεη ζηαζεξνπνηεζεί. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζχλνιν αγξνηηθψλ
πεξηνρψλ δελ αλαηξεί ηε ζπλέρηζε ηεο πιεζπζκηαθήο απνδπλάκσζεο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ,
φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ ράξηε 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο 4. Οη πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο
αλαδεηθλχνπλ έλα δίπνιν. Οη παξάθηηεο θαη πεξηαζηηθέο αγξνηηθέο πεξηνρέο εληζρχνληαη
πιεζπζκηαθά θαη αζηηθνπνηνχληαη, ζε αληίζεζε κε ηηο νξεηλέο πεξηνρέο πνπ
απνδπλακψλνληαη. Δηδηθφηεξα, ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηνπ φξνπο Σξφνδνο νη δεκνγξαθηθνί
δείθηεο ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ επηδείλσζε.
ηνηρεία γηα ηελ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία πνπ παξάγεηαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο δελ
πθίζηαληαη, ελψ ζε φηη αθνξά ηελ απαζρφιεζε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο δελ ππάξρνπλ κε
βάζε ηνλ εζληθφ νξηζκφ.
Ζ EUROSTAT πνιχ πξφζθαηα (2014) παξέρεη δεδνκέλα γηα ηηο αξαηνθαηνηθεκέλεο αγξνηηθέο
πεξηνρέο κε βάζε ηα νπνία ζηελ Κχπξν ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηηο πεξηνρέο απηέο είλαη
ειαθξά ρακειφηεξν απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν (60% έλαληη 62,1% ζε ζχλνιν ρψξαο).
Αληίζηνηρα απμεκέλν είλαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο πνπ δηακνξθψλεηαη ζην 17,2% ζηηο πεξηνρέο
απηέο έλαληη 16,1% ζην ζχλνιν ηεο Κχπξνπ.
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Άμνλαο1 ««Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
δαζνθνκίαο»
Υξήζε Γεσξγηθήο Γεο (ΒC3)
Γελ ππάξρνπλ νπζηψδεηο κεηαβνιέο ζηηο ρξήζεηο γεσξγηθήο γεο: ην 2007 νη αξνηξαίεο
εθηάζεηο θάιππηαλ ην 73,9%, νη κφληκνη βνζθφηνπνη ην 1,3% θαη νη δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο
(κφληκεο θαιιηέξγεηεο) ην 24,8%, ελψ ην 2013 παξαηεξείηαη ειαθξά κείσζε ησλ αξνηξαίσλ
θαιιηεξγεηψλ πνπ θαιχπηνπλ πιένλ ην 73,3%, αχμεζε ησλ κφληκσλ βνζθνηφπσλ πνπ
θαιχπηνπλ πιένλ ην 2% θαη ακεηάβιεην ην πνζνζηφ ησλ κφληκσλ θαιιηεξγεηψλ πνπ
δηακνξθψλεηαη ζην 25%. Απφ ηνλ πίλαθα 11 ηνπ παξαξηήκαηνο I πξνθχπηεη φηη ηελ πεξίνδν
2007-2013 παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ηεο Υξεζηκνπνηνχκελεο Γεσξγηθήο γεο.
Γηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (ΒC4)
Ωο δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθκεηαιιεχζεσλ λννχληαη :
α. Αξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ
ην ΠΑΑ, κε έηνο αλαθνξάο ην 2003, ν αξηζκφο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αλέξρεηαη ζε
45.119, ελψ ην 2007 ν αξηζκφο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αλέξρεηαη ζε 40.120 (κείσζε
11%). Σν 2013 ν αξηζκφο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κεηψλεηαη πεξαηηέξσ θαη πιένλ
αξηζκεί 35.380 γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο (κείσζε 12% ζε ζρέζε κε ην 2007). Αλαιπηηθά
ζηνηρεία ηνπ αξηζκνχ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ
κεγέζνπο παξαηίζεληαη ζην Πίλαθα 7 ηνπ Παξαηήκαηνο I, ελψ ην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ
πιαηζίνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα II.
β. Φξεζηκνπνηνχκελε Γεσξγηθή Γε
Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζπζρεηίδεηαη κε ηηο ζεκαληηθέο
κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηηο ρξήζεηο γεο. ην Πξφγξακκα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο
ρξήζεηο γεο έρνπλ σο έηνο αλαθνξάο ην 2003. εκαληηθέο είλαη νη κεηαβνιέο πνπ
ζεκεηψλνληαη κεηαμχ ηνπ 2007 θαη ηνπ 2013.
Ζ ζπλνιηθή γεσξγηθή έθηαζε ηεο Κχπξνπ ην 2007 αλεξρφηαλ ζε 181.100 εθηάξηα εθ ησλ
νπνίσλ ηα 40.800 εθηάξηα ήηαλ αθαιιηέξγεηε θαη άγνλε γε. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή
γε13 θάιππηε 147.200 εθηάξηα (81% ηνπ ζπλφινπ). Σν 2013 ε ζπλνιηθή γεσξγηθή γε θαιχπηεη
121.900 εθηάξηα (κείσζε 33%), ελψ ε ρξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή γε θάιππηε 107.400
εθηάξηα (κείσζε θαηά 27%). Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ πξνέξρνληαη απφ ηνλ Πίλαθα
7 ηνπ Παξαξηήκαηνο I θαη παξνπζηάδνπλ ειαθξά δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο δείθηεο πιαηζίνπ κε βάζε ηνπο νπνίνπο ην 2007 ε ΥΓΔ
αλεξρφηαλ ζε 146.000 εθηάξηα ελψ ην 2013 ζε 109.330 εθηάξηα. Ζ κείσζε ηεο ΥΓΔ είλαη πνιχ
ζεκαληηθή. Δμεηάδνληαο, δε, αλαιπηηθφηεξα ηηο κεηαβνιέο αλά ηχπν θαιιηεξγεηψλ πξνθχπηεη
φηη ην 2007 ην ζχλνιν ησλ θπηεηψλ (κφληκεο θαη εηήζηεο θαιιηέξγεηεο) θάιππηε ζπλνιηθή
έθηαζε 128.900 εθηαξίσλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 71% ηνπ ζπλφινπ ησλ γεσξγηθψλ
εθηάζεσλ θαη ην 81% ηεο ΥΓΔ, ην 2013 νη αληίζηνηρεο θπηείεο θάιππηαλ ζπλνιηθή έθηαζε
95.300 εθηαξίσλ (κείσζε θαηά 26%) πνπ αληηζηνηρεί ζην 78,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ γεσξγηθψλ
13

Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή γε πεξηιακβάλεη ηηο θπηείεο, ηνπο βνζθνηφπνπο θαη ηηο εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε
αγξαλάπαπζε
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εθηάζεσλ θαη ζην 88% ηεο ΥΓΔ. Ζ κεγαιχηεξε κείσζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ
παξαηεξείηαη ζηα ζηηεξά πνπ κεηαμχ 2007 -2013 κεηψλεηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπο θαηά 12.800
εθηάξηα. Σα αλσηέξσ δεδνκέλα αλαδεηθλχνπλ φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο γεσξγηθψλ
εθηάζεσλ αιιάδεη ρξήζε, ρσξίο φκσο λα πξνθχπηεη αλ κεηαηξέπεηαη ζε δαζηθέο εθηάζεηο,
θπζηθέο εθηάζεηο ή ζε αζηηθή γε κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ Γεσξγηθψλ ηαηηζηηθψλ θαη ηεο
ΔUROSTAT. ηελ ππφ έθδνζε «Έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ Πεξηβάιινληνο ζηελ Κχπξν
14

2015»
ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο πξνθχπηεη φηη 13.000 εθηάξηα γεσξγηθήο γεο
κεηαηξάπεθαλ ζε νηθηζηηθή ηελ πεξίνδν 2002-2010.
γ. Μέζνο φξνο κεγέζνπο εθκεηάιιεπζεο ζε εθηάξηα (ha/farm)
Με βάζε ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007 -2013, ην κέζν κέγεζνο ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ ην 2007 είλαη 3,6 εθηάξηα. Σν κέγεζνο απηφ απείρε ζεκαληηθά απφ ην κέζν
φξν ηεο ΔΔ, ελψ επηζεκαηλφηαλ φηη ην κηθξφ κέζν κέγεζνο θαη ν πνιπηεκαρηζκφο απνηεινχλ
έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο. Σν 2013 ην
κέζν κέγεζνο πεξηνξίδεηαη πεξαηηέξσ θαη δηακνξθψλεηαη ζε 3,1 εθηάξηα κε ην κέζν κέγεζνο
ζηελ ΔΔ-27 λα είλαη 16,1 εθηάξηα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηαρξνληθή κεηαβνιή ηνπ
θπζηθνχ κεγέζνπο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ην 2007: ην 86,4% ησλ εθκεηαιιεχζεσλ
είλαη κεγέζνπο θάησ ησλ 5 εθηαξίσλ, ελψ ην 2013 ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζε 89,6%. Ζ
κεγαιχηεξε κείσζε ζεκεηψλεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε θπζηθφ
κέγεζνο κεηαμχ 5-10 εθηαξίσλ νη νπνίεο ην 2007 αληηπξνζσπεχνπλ ην 6,9% ηνπ ζπλφινπ ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ελψ ην 2013 ε ζπκκεηνρή ηνπο κεηψλεηαη ζην 5%. Ζ εμέιημε απηή
είλαη αξλεηηθή γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο. εκεηψλεηαη φηη ε εμέιημε
απηή δηαθνξνπνηεί ηελ Κχπξν απφ ηα ππφινηπα Κ-Μ ηεο ΔΔ πνπ απφ ηηο Αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 2000 παξαηεξείηαη ζπλερήο κεγέζπλζε ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ Γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κηθξψλ εθκεηαιιεχζεσλ
δ. Μέζν νηθνλνκηθφ κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ
Σν κέζν νηθνλνκηθφ κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ απμάλεη ζεκαληηθά ηελ πεξίνδν 2007-2013.
15
Σν 2007 ήηαλ 9.600 € (κε κνλάδα κέηξεζεο ην ESU , ην κέζν νηθνλνκηθφ κέγεζνο ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ Κχπξν ήηαλ 8 ESU), ην 2010 πνπ πιένλ ην νηθνλνκηθφ
κέγεζνο κε ην standard output κεηξάηαη ζε Δπξψ δηακνξθψλεηαη ζε 11.808 €, ελψ ην 2013
απμάλεηαη πεξαηηέξσ ζε 14.003 €. Παξά ηελ αχμεζε ηνπ κέζνπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ Κχπξν, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ζεκαληηθή απφθιηζε κε ηελ
ΔΔ-28 πνπ ην αληίζηνηρν κέγεζνο δηακνξθψλεηαη ζε 30.536€.
Αλαθνξηθά κε ηελ δηάξζξσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε βάζε ην νηθνλνκηθφ ηνπο
κέγεζνο παξαηεξείηαη αληίζηνηρε εμέιημε κε ηελ κεηαβνιή ηνπ θπζηθνχ κεγέζνπο ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ. Σν 2007 ην 67,7% ησλ εθκεηαιιεχζεσλ είραλ standard output θάησ ησλ
4.000 €, ην 2013 ζηελ θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη ην 70,4% ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Ζ αχμεζε
ηνπ κέζνπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη εμέιημε αλακθίβνια
ζεηηθή γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο, αιιά αλαδεηθλχεηαη ηφζν ε κεγάιε
14

Έθζεζε γηα ηελ Καηάζηαζε γηα ην Πεξηβάιινλ έηνπο 2015 - Γείθηεο 4: Κάιπςε Γεο
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο γεο γηα ηε δεκηνπξγία αζηηθήο αλάπηπμεο ή άιισλ ηερλεηψλ εθηάζεσλ ζηελ Κχπξν
πξνήιζε απφ βνζθφηνπνπο, γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη θαιιηεξγήζηκε γε θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ θπζηθά ιηβάδηα,
εξεηθψλεο θαη ζθιεξφθπιιε βιάζηεζε. O θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηελ αχμεζε ησλ αλαγθψλ γηα αζηηθέο πεξηνρέο ή
άιιεο ηερλεηέο πεξηνρέο είλαη γηα ζηέγαζε, ππεξεζίεο θαη αλαςπρή.
15

Σαμηλφκεζε ησλ Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαηά ηάμε νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο 1 ESU =1200 €
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απφθιηζε απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ φζν θαη ην ππεξβνιηθά κεγάιν πνζνζηφ (70,4%) ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνιχ κηθξνχ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο (νη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο
κε standard output κηθξφηεξν ησλ 4.000€ ηαμηλνκνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο
γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο εκηεπηβίσζεο.
Γηάξζξσζε ηεο δαζνθνκίαο (ΒC5)
Γελ ππάξρεη ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ δηφηη ν θνηλφο δείθηεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη
πιένλ. Ζ δηαζέζηκε δαζηθή έθηαζε γηα μπιεία (δάζε θαη ινηπέο δαζψδεηο εθηάζεηο ) ην 2015
αλεξρφηαλ ζε 386.200 εθηάξηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ νπνίσλ αλήθνπλ ζην δεκφζην.
Παξαγσγηθφηεηα ησλ δαζψλ (ΒC6)
Γεδνκέλα ππάξρνπλ γηα ην έηνο 2000 (1,023) θαη ην 2010 (0,9) πνπ δείρλνπλ κηα ειαθξά
πηψζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ δαζψλ πνπ κεηξάηαη ζε ρηιηάδεο θπβηθά κέηξα εθηφο
θινηνχ/έηνο /εθηάξην. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ν ξφινο ησλ δαζψλ ζηελ
Κχπξν είλαη πεξηβαιινληηθφο θαη φρη παξαγσγηθφο.
Άμνλαο 2 «Βειηίσζε ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηεο
γεο»
Κάιπςε γεο (ΒC7)
Ζ κεηαβνιή ζηηο ρξήζεηο γεο είλαη πεξηνξηζκέλεο ην 2006 ε γεσξγηθή γε θάιππηε ην 47,8%
ηεο έθηαζεο ηεο Κχπξνπ, ηα δάζε ην 16,7% νη θπζηθέο πεξηνρέο ην 19,2% θαη νη ηερλεηέο
πεξηνρέο ην 8,4%. Σα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην έηνο 2012 θαη
απνηππψλνπλ κηθξέο κεηαβνιέο: ε γεσξγηθή γε θαιχπηεη ην 47,9%, ηα δάζε ην 16,6%, νη
θπζηθέο πεξηνρέο ην 18,9% θαη νη ηερλεηέο πεξηνρέο ην 8,7%. Ωζηφζν, ηα αλσηέξσ ζηνηρεία
δελ ζπλάδνπλ κε ηα δεδνκέλα ηνπ ΒC4 - β. Υξεζηκνπνηνχκελε Γεσξγηθή Γε.
Μεηνλεθηηθέο πεξηνρέο (ΒC8)
Σν 60,2% ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο γεο εληάζζεηαη ζηηο πεξηνρέο κε θπζηθά
κεηνλεθηήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ην 12,6% βξίζθεηαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο, ην 34,4% ζε ινηπέο
κεηνλεθηηθέο θαη ην 12,2% ζηηο εηδηθέο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο. Γελ ππήξμαλ κεηαβνιέο ηελ
πεξίνδν 2007-2013, αθνχ ε νξηνζέηεζε ησλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ κε βάζε ηνλ λέν
Καλνληζκφ ζα νινθιεξσζεί ην 2018.
Πεξηνρέο εθηαηηθήο γεσξγίαο (ΒC9)
Μεηαμχ 2007-2013 παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο
ρξεζηκνπνηνπκέλεο γεσξγηθήο γεο φπνπ αζθείηαη γεσξγία ρακειψλ εηζξνψλ. Σν 2007 ζην
44% ηεο ΥΓΔ αζθείην εθηαηηθή γεσξγία, ελψ ην 2013 ην πνζνζηφ απηφ κεηψλεηαη ζην 27%. Ζ
κεηαβνιή απηή ελδερνκέλσο εμεγεί θαη ηελ ζεκαληηθή κείσζε ηφζν ηνπ αξηζκνχ ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ φζν θαη ηεο Υξεζηκνπνηνχκελεο Γεσξγηθήο Γεο. Καη‟ νπζία,
δειαδή, παξακέλεη ζηαζεξφο ν αξηζκφο ησλ ελεξγψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ελψ
«εγθαηαιείπεηαη» ε άζθεζε γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε νξηαθήο απνδνηηθφηεηαο γεσξγηθέο
εθηάζεηο ζηηο νπνίεο αζθνχληαλ «εθηαηηθέο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο».
Πεξηνρέο ΝΑΣURA 2000 (BC10)
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Οη πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ ΝΑΣURA 2000 θαιχπηνπλ ην 28,4% ηνπ εδάθνπο ηεο Κχπξνπ. Σν
6% ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο γεο εληάζζεηαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ, ελψ πνιχ
πςειφηεξν είλαη ην πνζνζηφ ηεο δαζηθήο γεο ην 50,5% ηεο νπνίαο εληάζζεηαη ζηηο πεξηνρέο
ηνπ Γηθηχνπ. Γελ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηηο εθηάζεηο ηνπ Γηθηχνπ.
Βηνπνηθηιφηεηα : Πξνζηαηεπφκελα δάζε (BC11)
Γελ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηα πνζνζηά ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο
ηέζζεξηο θαηεγνξίεο (1.1,1.2,1.3,1.4). ηελ Κχπξν δελ ππάξρνπλ δαζηθέο εθηάζεηο πνπ
εληάζζνληαη ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε θαηεγνξία, ελψ ηα πνζνζηά πνπ εληάζζνληαη ζηηο δχν
πξψηεο θαηεγνξίεο είλαη 1,24%-4,04% κε έηνο βάζεο ην 2005, ελψ ην 2010 θαη 2015 πνπ
ππάξρνπλ ζηνηρεία είλαη 1,2%-5,6%.
Αλάπηπμε δαζηθψλ πεξηνρψλ (BC12)
Γελ είλαη δπλαηή ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ δηφηη ηα δεδνκέλα αθνξνχλ κέζνπο φξνπο ησλ
εηψλ 2000-2005 θαη 2005-2010.
Τγεία δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ (BC13)
Σν πνζνζηφ ησλ δέλδξσλ αλά είδνο πνπ αληηκεησπίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν θαηαζηξνθήο
ιφγσ θιηκαηηθήο αιιαγήο κεηψλεηαη κεηαμχ ησλ εηψλ 2007 θαη 2012 (ηειεπηαία δηαζέζηκα
ζηνηρεία) απφ 16,7% ζε 10,6% πνπ είλαη αλακθίβνια ζεηηθή παξάκεηξνο. Ωζηφζν, ε
παξαηεηακέλε μεξαζία ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ ελδερνκέλσο λα αιιάδεη αξλεηηθά ηα
πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία.
Πνηφηεηα ησλ πδάησλ (BC14)
Ζ πνηφηεηα ησλ πδάησλ ζηνπο θνηλνχο δείθηεο πιαηζίνπ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013
απνηππσλφηαλ ζην δείθηε σο πνζνζηφ πεξηνρψλ ραξαθηεξηζκέλσλ σο δψλεο εππξφζβιεηεο
ζηα ληηξηθά. Γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 ν δείθηεο απηφο δελ ρξεζηκνπνηείηαη.
Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ην 2007 νη εππξφζβιεηεο ζηα ληηξηθά δψλεο αληηζηνηρνχζαλ
ζην 6,8%, ελψ ην 2012 ζε 5,3%.
Υξήζε πδάησλ (BC15)
Σν πνζνζηφ ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο έθηαζεο (ΥΓΔ)
απμάλεηαη ειαθξά απφ 21,5% ην 2007 ζε 22,56% ην 2013.
Πξνζηαηεπηηθά δάζε φζνλ αθνξά θπξίσο ην έδαθνο θαη ην λεξφ (BC16)
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία.
Άμνλαο 3 «Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ελζάξξπλζε ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο»
Πιεζπζκηαθή Ππθλφηεηα (BC17)
Ζ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηεο Κχπξνπ απμάλεηαη απφ 83,5 θάη/η.ρικ ην 2007 ζε 93,8
θάη/η.ρικ ην 2013, σο απφξξνηα ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο. Γελ ππάξρνπλ ζπγθξίζηκα
ζηνηρεία γηα ηελ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Δλδεηθηηθά ε πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα αλεξρφηαλ ζε 55 θάη./ρικ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ
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2011 ζην ζχλνιν ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη κεηαμχ 4-34 θάη./ρικ ζε νξεηλέο πεξηνρέο ηνπ
Σξνφδνπο.
Ζιηθηαθή δηάξζξσζε (BC18)
Ζ δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Κχπξν φπσο απνηηκάηαη κε ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή
ησλ επηκέξνπο νκάδσλ πιεζπζκνχ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ δείρλεη κηα βαζκηαία επηδείλσζε
ηεο δεκνγξαθηθήο ζχλζεζεο κε ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 0-14 εηψλ ε
νπνία ην 2007 αληηπξνζψπεπε ην 17,9% ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ ην 2014 ην 16,3% (παξακέλεη
φκσο επλντθφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ ΔΔ-27 πνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ δηακνξθψλεηαη ζε
15,6%). Αληίζεηα, κεηαμχ 2007-2014 παξακέλεη ακεηάβιεηε ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηεο
ειηθηαθήο νκάδαο 15-64 εηψλ απφ 69,8% ζε 69,9%, ελψ απμάλεη ειάρηζηα ε πνζνζηηαία
ζπκκεηνρή ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 65 θαη άλσ απφ 12,3% ζε 13,9%.
Γηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο (BC19)
Καζ‟ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν απμάλεηαη ε βαξχηεηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζηελ νηθνλνκία
ηεο Κχπξνπ. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο αλαδεηθλχεη κηα ζηαζεξφηεηα κεηά απφ κηα παξαηεηακέλε
πεξίνδν κείσζεο ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο ηεο νηθνλνκίαο φπσο απηέο
απνηηκψληαη ζηελ πνζνζηηαία ζπκκέηνρε ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΑΠΑ- GVA)
ηνπ θάζε ηνκέα ζηελ ζπλνιηθή ΑΠΑ ηεο νηθνλνκίαο. Σν 2007 ε ΑΠΑ ηνπ πξσηνγελή
αληηζηνηρνχζε ζην 2,18%, ηνπ δεπηεξνγελή ζην 20,4% θαη ηνπ ηξηηνγελή ζην 77,24% ηεο
ζπλνιηθήο ΑΠΑ ηεο νηθνλνκίαο. Σν 2014 ηα αληίζηνηρα πνζνζηά δείρλνπλ ηελ ειαθξά αχμεζε
ηνπ πξσηνγελή ζην 2,33%, ηελ δξακαηηθή κείσζε ηνπ δεπηεξνγελή πνπ αληηπξνζσπεχεη
πιένλ ην 10,8% πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ
θιάδνπ ζηελ Κχπξν θαη ηελ ζεκαληηθφηαηε αχμεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα πνπ
αληηπξνζσπεχεη πιένλ ην 86,9% .
Γηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο (BC202)
Οη κεηαβνιέο ζηελ ζπκβνιή ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο ζηελ Κππξηαθή νηθνλνκία ηεο
νηθνλνκίαο αληαλαθιψληαη θαη ζηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο απαζρφιεζεο αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο δηαηεξεί ζρεδφλ ακεηάβιεηα ηα πνζνζηά ηνπ (4,3%
ην 2007 θαη 4,2% ην 2014), ε απαζρφιεζε ζην δεπηεξνγελή κεηψλεηαη (απφ 20,4% ην 2007 ζε
15,6% ην 2014), ελψ αληίζεηα απμάλεη ε ζπκβνιή ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα απφ 75,3% ην 2007 ζε
80,2% ην 2014.
Μαθξνρξφληα αλεξγία (BC21)
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζπλέβαιε ζηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο καθξνρξφληαο
αλεξγίαο απφ ην 0,5% ην 2008 ζην 3,6% ην 2012 πνπ είλαη θαη ην ηειεπηαίν έηνο πνπ
ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία.
Δπίπεδν εθπαίδεπζεο (BC22)
Αχμεζε παξνπζηάδεη ην πνζνζηφ ησλ Κχπξησλ ελήιηθσλ πνιηηψλ κε κέζν ή πςειφ
κνξθσηηθφ επίπεδν απφ ην 73,1% ην 2008 ζε 77,4% ην 2012 πνπ είλαη απφ ηα πςειφηεξα
ζηελ ΔΔ-27.
Γηαδηθηπαθέο ππνδνκέο
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εκαληηθφηαηε πξφνδνο επεηεχρζε ζηελ επέθηαζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ. Σν 2008 ην
πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ κε θάιπςε DSL ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ήηαλ 12,2%, ελψ ην
αληίζηνηρν πνζνζηφ ζε εζληθφ επίπεδν ήηαλ 93,2%. Σν 2012 ην 100% ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο
Κχπξνπ δηαζέηεη πξφζβαζε ζε δίθηπν DSL.

3.1.1.2.

Κνηλνί βαζηθνί δείθηεο «objective related indicators»

ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΗ ΓΔΗΚΣΔ
Οηθνλνκηθή αλάπηπμε (BO1)
Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηεο Κχπξνπ ην 2007 αληηζηνηρνχζε
ζην 94% ηνπ κέζνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο ΔΔ ησλ 27 θξαηψλ κειψλ (EU-27=100). Ζ
ζπλερήο αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζπλερίζζεθε κέρξη ην 2009 (έηνο πνπ ζεκαηνδνηεί ην
ηέινο κηαο εηθνζαεηνχο ζπλερνχο αλνδηθήο πνξείαο) φπνπ δηακνξθψζεθε ζην 96%. Έθηνηε
αξρίδεη κηα ζπλερήο θαζνδηθή πνξεία πνπ ζπλερίζζεθε κέρξη ην 2014. Σα ηειεπηαία δηαζέζηκα
ζπγθξηηηθά ζηνηρεία είλαη ην 2013 φπνπ ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο
δχλακεο ηεο Κχπξνπ αληηζηνηρνχζε ζην 86% ηνπ κέζνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο ΔΔ-27.
Απαζρφιεζε (BO2 & BO3)
Ραγδαία επηδείλσζε παξνπζηάδνπλ θαη νη ζρεηηθνί κε ηελ απαζρφιεζε δείθηεο.Σν πνζνζηφ
απαζρφιεζεο ζηελ Κχπξν ην 2007 ήηαλ 73%, έλα απφ ηα πςειφηεξα ζηελ ΔΔ-27, ελψ ην
2015 δηακνξθψλεηαη ζην 62,4%. Αληίζηνηρε είλαη θαη ε εμέιημε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο πνπ ην
2007 ήηαλ ζην 3,9%, ελψ ην 2015 αγγίδεη ην 15,1% (ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηεηξαπιαζηάζηεθε).
Άμνλαο 1 «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
δαζνθνκίαο »
Απαζρφιεζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (BO8)
Οη κεηαβνιέο ζηελ απαζρφιεζε δηαθνξνπνηνχληαη αλαιφγσο ηεο πεγήο άληιεζεο ησλ
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. ην εγθεθξηκέλν Πξφγξακκα, κε έηνο αλαθνξάο ην 2003, ν αξηζκφο
ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ γεσξγηθφ θαη δαζηθφ ηνκέα είλαη 22.630 απαζρνινχκελνη πνπ
αληηζηνηρνχλ ζην 6,63% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ. ηελ εηήζηα έξεπλα
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ έηνπο 2007, ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ πξσηνγελή
ηνκέα αλέξρεηαη ζε 16.573 απαζρνινχκελνπο πνπ αληηζηνηρεί ζην 4,38% ηνπ ζπλφινπ ησλ
απαζρνινπκέλσλ.
Ο φγδννο θνηλφο βαζηθφο δείθηεο (base line objective indicator) «Αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο
ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα», (ηαπηίδεηαη κε ηνλ Context Indicator 13 ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο 2014-2020), κε πεγή άληιεζεο ηελ έξεπλα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ δίλεη γηα ην 2007
15.871 απαζρνινχκελνπο ζηνλ πξσηνγελή θαη 15.600 γηα ην 2014. Οπζηαζηηθά δειαδή
απνηππψλεη κηα ζηαζεξφηεηα κεηαμχ ησλ εηψλ 2007-14 ε νπνία δηαδέρεηαη κηα έληνλε
πησηηθή πνξεία κεηαμχ ησλ εηψλ 2003-2007. Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή
ηνκέα αληηπξνζσπεχεη ην 4,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινχκελσλ.
Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο αγξνηηθήο ζηαηηζηηθήο ηνπ 2013 (Πίλαθεο 2-5 ηνπ Παξαηήκαηνο Η), ν
αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηε γεσξγία ζε ηζνδχλακν πιήξνπο απαζρφιεζεο
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κεηψζεθε απφ 26.319 ην 2007 (αληηπξνζσπεχεη ην 6,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινχκελσλ)
ζε 18.449 ην 2013 θαη κε βάζε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηνπ 2014 αλέξρεηαη ζε 18.400 άηνκα πνπ
αληηζηνηρνχλ ζην 4,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινχκελσλ.
Παξά ηελ δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζηηο δχν έξεπλεο, παξαηεξείηαη φηη ην
πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζηελ Κχπξν ηαπηίδεηαη
αλαδεηθλχνληαο ηελ ζρεηηθή δπλακηθή ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηε ρψξα
πεληαπιαζηάζηεθε. Ζ κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζε φξνπο ηζνδχλακσλ αλζξψπηλεο
απαζρφιεζεο κεηαμχ 2007 -2014 νθείιεηαη θαη ζηελ αδξαλνπνίεζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ιφγσ θαη ηεο γήξαλζεο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ ηνκέα.
Ζ κείσζε ηεο απαζρφιεζεο είλαη ινγηθή ζπλέπεηα ηφζν ηεο κείσζεο ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ φζν θαη ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο γεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο
κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα
(base line context related indicator).
Όζνλ αθνξά ζηε δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηε γεσξγία θαηά θαηεγνξία (θπηηθή θαη
δσηθή παξαγσγή θαη δαζηθφο ηνκέαο) δελ παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο θαηά ηελ
πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σν 2007, ην 98,5% ησλ απαζρνινχκελσλ ζην
γεσξγηθφ ηνκέα απαζρνιείηαη ζηε θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή θαη κφιηο ην 1,4% ζηε δαζηθή,
ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ην 2013 είλαη 98% θαη 2% αληίζηνηρα.
ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηά θχιν απαζρφιεζε, εθπεθξαζκέλε ζε ηζνδχλακα απαζρφιεζεο,
παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ησλ αλδξψλ ζε ζρέζε κε
ηηο γπλαίθεο (Πίλαθαο 4 & Γηάγξακκα 4 ηνπ Παξαηήκαηνο I). Σν 2007 ην 63,2% ησλ
απαζρνινχκελσλ ήηαλ άλδξεο θαη ην 36,8% γπλαίθεο, ελψ ην 2013 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ
δηακνξθψλεηαη ζε 73% θαη 27% αληίζηνηρα.
Ζ εμέηαζε ησλ κεηαβνιψλ ζηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ
πξσηνγελή ηνκέα αλαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ απαζρνινχκελσλ - ζηνπο άλδξεο θαη
ηδηαίηεξα ζηηο γπλαίθεο - θπξίσο ζηελ «νηθνγελεηαθή γεσξγηθή απαζρφιεζε» θαη πνιχ
ιηγφηεξν ζηνπο κηζζσηνχο απαζρνινχκελνπο ζηνλ ηνκέα, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ
παξνπζηάδεη κηθξφηεξε κεηαβνιή. Οη γεσξγνί θηελνηξφθνη θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο
ην 2007 αληηπξνζψπεπαλ ην 73,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηζνδχλακσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο
ζηνλ ηνκέα, ελψ ην 2013 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ δηακνξθψλεηαη ζην 68%. Σν πνζνζηφ ηεο
κηζζσηήο απαζρφιεζεο απμάλεη ζεκαληηθά θαη απφ 26,2% ην 2007 δηακνξθψλεηαη ζην 32%
ην 2013. Ζ νηθνγελεηαθή γεσξγηθή απαζρφιεζε ηελ πεξίνδν 2007-2013 κεηψζεθε θαηά
35% έλαληη κείσζεο ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο θαηά 14%.
Ζ θχξηα κνξθή απαζρφιεζεο ζηελ Κχπξν είλαη ε κεξηθή απαζρφιεζε. Με βάζε ηα ζηνηρεία
ηνπ Πίλαθα 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο I ζηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ
απαζρφιεζεο ησλ θαηφρσλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ην 2007, ην 75% ησλ θαηφρσλ
ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ δηέζεηε ιηγφηεξν ηνπ 50% ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ζηελ
εθκεηάιιεπζε κε ηελ πιεηνλφηεηα (56%) λα δηαζέηεη ιηγφηεξν απφ ην 25%. Σν 2013 ην
πνζνζηφ ησλ θαηφρσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ αλσηέξσ
θαηεγνξία απμάλεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζην 80% θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο απηψλ πνπ
απαζρνινχληαη ιηγφηεξν απφ ην 25% (60%).
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Αληίζεηε είλαη ε εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηφρσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ δηαζέηνπλ
πεξηζζφηεξν ηνπ 75% ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ζηελ εθκεηάιιεπζε, νη νπνίνη ην 2007
αληηπξνζσπεχνπλ ην 16% κε ηελ πιεηνλφηεηα (11,2%) λα απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ
γεσξγία δηαζέηνληαο ην 100% ηνπ ρξφλνπ ηνπο. Σν 2013 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ κεηψλεηαη
ζην 12,2% κε ηελ κεγαιχηεξε κείσζε λα ζεκεηψλεηαη ζηνπο γεσξγνχο πιήξνπο
απαζρφιεζεο νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ πιένλ ην 7,6% ησλ θαηφρσλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ. Ζ εμέιημε απηή αλαδεηθλχεη κηα θξίζηκε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο
γεσξγίαο παξάκεηξν πνπ είλαη ε πνιχ κεγάιε ζπκκεηνρή εηεξναπαζρνινχκελσλ ζηα
ζπλνιηθά κεγέζε ηεο απαζρφιεζεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζηελ Κχπξν. Ο πνιχ κεγάινο
αξηζκφο εηεξναπαζρνινχκελσλ αλαδεηθλχεη έλα δηαξζξσηηθφ πξφβιεκα ηεο
Κππξηαθήο γεσξγίαο πνπ νπζηαζηηθά εμαθνινπζεί αλ φρη λα επηηείλεη ην θαηλφκελν ηνπ
δπηζκνχ κεηαμχ κηθξνχ αξηζκνχ επαγγεικαηηθψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θπξίσο
θηελνηξνθηθήο

θαηεχζπλζεο

θαη

ελφο

ζρεηηθά

κεγάινπ

αξηζκνχ

γεσξγηθψλ

εθκεηαιιεχζεσλ θαηά βάζε εηεξνεπαγγεικαηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κηα
θζίλνπζα ζε απνδφζεηο θπηηθή παξαγσγή.
Καηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ζηελ γεσξγία (BO4)
Σν πνιχ κεγάιν πνζνζηφ εηεξναπαζρνινχκελσλ ζηελ γεσξγία ζηελ Κχπξν ζε ζπλδπαζκφ
κε ηε δπζκελή δεκνγξαθηθή ζχλζεζε ησλ απαζρνινχκελσλ εμεγεί θαη ην πνιχ ρακειφ
πνζνζηφ ησλ θαηφρσλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ δηαζέηνπλ βαζηθή θαη πιήξε
εθπαίδεπζε ζηε γεσξγία.
Σν 2005 ην 6,4% ησλ γεσξγψλ θαηείρε πιήξε θαη βαζηθή γεσξγηθή εθπαίδεπζε, ην 2013 ην
πνζνζηφ απηφ δηακνξθψλεηαη ζην 7,5% κεηψλνληαο ειαθξά ηελ απφθιηζε απφ ηνλ κέζν φξν
ηεο ΔΔ πνπ ην πνζνζηφ ησλ αγξνηψλ κε βαζηθή θαη πιήξε γεσξγηθή εθπαίδεπζε είλαη 28,7%
Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 10 πξνθχπηεη κηα ηδηαίηεξα ζεηηθή εμέιημε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ γεσξγψλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 35 εηψλ κε βαζηθή θαη πιήξε
γεσξγηθή εθπαίδεπζε πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 12% ηνπ ζπλφινπ ησλ γεσξγψλ ηεο
αληίζηνηρεο ειηθηαθήο νκάδνο ην 2013 έλαληη 5,6% ην 2005. Ζ ζπκβνιή ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ
ηνπ ΠΑΑ ζηελ εμέιημε απηή παξνπζηάδεηαη ζην έθην θεθάιαην
Ζιηθηαθή δηάζξσζε ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο (BO5)
Ζ δεκνγξαθηθή ζχλζεζε ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ γεσξγία απνηππψλεηαη κέζσ ηνπ δείθηε
πνπ κεηξά ηελ αλαινγία ησλ γεσξγψλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 35 εηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο
γεσξγνχο ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηψλ Ζ ηηκή ηνπ δείθηε ην 2007 ήηαλ 0,04 θαη ην 2013 0,024
απνηππψλνληαο ην νμπκέλν πξφβιεκα γήξαλζεο πνπ επηδξά άκεζα ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα
ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 9 ηνπ Παξαηήκαηνο I, πξνθχπηεη φηη
ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 35 εηψλ ην 2007 αλήθε ην 4,1% ησλ αξρεγψλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ, ελψ ην 2013 ην 2,1%. Αληίζηξνθα ζηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 55 εηψλ
αλήθε ην 59% ησλ αξρεγψλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ην 2007, ελψ ην 2013 ην 70%.
Γπζκελήο είλαη θαη ε εμέιημε ζηελ ειηθηαθή νκάδα 35 -54 εηψλ ησλ αξρεγψλ ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ νπνία ην 2007 αλήθε ην 39%, ελψ ην 2013 ην 28% ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ.
Σελ πεξίνδν 2007-2013 ν αξηζκφο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ Κχπξν κεηψζεθε
θαηά 12% (40.120 ην 2007 έλαληη 35.380 ην 2013). Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ κε αξρεγφ ειηθίαο θάησ ησλ 35 εηψλ ηελ ίδηα πεξίνδν αλέξρεηαη ζην 38%
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(απφ 960 εθκεηαιιεχζεηο ζε 590), ελψ αληίζηνηρε κείσζε παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε αξρεγφ ειηθίαο κεηαμχ 35-54 εηψλ (απφ 15.540
εθκεηαιιεχζεηο ην 2007 ζε 10.020 ην 2013). Αληίζεηα απμάλεη ν αξηζκφο ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ κε αξρεγνχο άλσ ησλ 55 εηψλ θαηά 5% (απφ 23.620 ην 2007 ζε 24.780 ην
2013).
Υξήδεη ηδηαίηεξεο εμέηαζεο ε κεγάιε δηαθχκαλζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αξρεγψλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ ειηθίαο θάησ ησλ 35 εηψλ ιφγσ ηνπ φηη ελψ ηελ πεξίνδν 2007 -2010 απμάλεη
ν αξηζκφο ηνπο θαηά 80 άηνκα, ηελ πεξίνδν 2010-2013 ζεκεηψλεηαη απφηνκε κείσζε. Θα
πξέπεη λα εμεηαζζεί εάλ ε κεηαβνιή απηή ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ
ππνρξεσηηθήο ελαζρφιεζεο κε ηελ γεσξγία δηθαηνχρσλ ηνπ Μέηξνπ ηεο Πξψηεο
Δγθαηάζηαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2004-2006, ψζηε λα ιεθζεί ζρεηηθή
πξφλνηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ 6.1 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020.
Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ γεσξγία (BO6)
Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ γεσξγία απνηππψλεηαη κέζσ ηνπ δείθηε «Αθαζάξηζηε
Πξνζηηζέκελε Αμία αλά Δηήζηα Μνλάδα Δξγαζίαο». Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο
εξγαζίαο απνηεινχζε θαη έλα απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη απνηειεί έλδεημε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η πξνθχπηεη
κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο απφ 12.353 €/ΜΑΔ ηελ δηεηία
2005-2007 ζε 13.174 €/ΜΑΔ ηελ δηεηία 2012-2014. ην Γηάγξακκα 5 απνηππψλεηαη ε
ζπλερήο ζρεδφλ γξακκηθή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαζ‟φιε ηελ πεξίνδν.
Παξά ηελ ζεκεησζείζα αχμεζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη κεγάιε απφθιηζε κε ηνλ κέζν φξν
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ δηακνξθψλεηαη ηελ ίδηα πεξίνδν ζε 16.884 €/ΜΑΔ.
Αθαζάξηζηνο ρεκαηηζκφο Παγίνπ Κεθαιαίνπ ζηελ Γεσξγία (BO7)
Ο δείθηεο απνηππψλεη ην ζχλνιν ησλ θεθαιαηνπρηθψλ επελδχζεσλ ζε πάγηα ζηνλ ηνκέα ηεο
γεσξγίαο. Οη πςειέο επελδχζεηο απνηεινχλ έλαλ πξφδξνκν δείθηε γηα ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ
θαη ηελ αχμεζε ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Σελ πεξίνδν 2007 2013 ζεκεηψλεηαη
θαζίδεζε ζηνλ ζρεκαηηζκφ παγίνπ θεθαιαίνπ πνπ βαίλεη κεηνχκελνο θαζ‟φιε ηελ πεξίνδν. Οη
ηηκέο ηνπ δείθηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηεο
Κχπξνπ θαη ησλ δεδνκέλσλ ηεο EUROSTAT.
Με βάζε ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Κχπξνπ (Πίλαθαο 23, Γηαγξάκκαηα 25 θαη 26), ηελ
16
πεξίνδν 2007 – 2013 παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ γεσξγία. Σν
2007 νη επελδχζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία αθαζάξηζηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ αλεξρφηαλ ζε 15,7
Δθαηνκκχξηα € γηα λα αλέιζνπλ ζε 23,6Μ€ ην 2014, κε ηελ θνξχθσζε ηνπο λα ζεκεηψλεηαη ην
2010 πνπ αλήιζαλ ζε 33,4Μ€ θαη λα κεησζνχλ ζηελ ζπλέρεηα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
επελδχζεσλ θαηεπζχλεηαη ζε έξγα εγγείσλ βειηηψζεσλ θαη θαηαζθεπψλ (67% ην 2007, 84%
ην 2010, 79% ην 2014). Αληίζεηα νη επελδχζεηο ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, κεηαθνξηθά κέζα
αγνξά δψσλ θαη θπηεχζεσλ δηαηεξνχληαη ζρεδφλ ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηελ εμεηαδφκελε
πεξίνδν.

16

Απφ ην 2009 ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ ζηελ αιηεία
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Αληίζεηε εηθφλα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία ηεο EUROSTAT

17

(Πίλαθαο 24) πνπ απνηππψλνπλ κηα

ηάζε απνεπέλδπζεο αθνχ νη επελδχζεηο απφ 17Μ€ ην 2007 δηακνξθψλνληαη ζε 10Μ€ ην
2013. Σα ζηνηρεία ηεο EUROSTAT ζρεηίδνληαη κε ηελ εηήζηα δηαθχκαλζε ησλ πιεξσκψλ ηνπ
Μέηξνπ 1.5.1. Ζ ζπλερήο κείσζε ησλ επελδχζεσλ απνηππψλεηαη θαη ζηνλ θνηλφ δείθηε
πιαηζίνπ 28 ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 πνπ απνηππψλεη σο πνζνζηφ ηελ αμία ησλ
επελδχζεσλ ζηελ αθαζάξηζηε αμία παξαγσγήο ηνπ ηνκέα: γηα ην 2013 δηακνξθψλεηαη ζην
2,5% φηαλ ζηελ ΔΔ ε ηηκή ηνπ δείθηε δηακνξθψλεηαη ζην 30%, δεκηνπξγψληαο έληνλν
πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ καθξνπξφζεζκε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο ζην
πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε ηνπ Πξσηνγελή ηνκέα (BΟ9)
Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κεηξάηαη κέζσ ηεο Αθαζάξηζηεο
Πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ ηνκέα (ΑΠΑ). Ζ ΑΠΑ ην 2007 ήηαλ 293Μ€ (ζε ηξέρνπζεο ηηκέο), ελψ
ην 2014 (πξνζσξηλά ζηνηρεία) αλήιζε ζε 358,3Μ€. Ζ Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία
ζεκείσζε κεηαβνιέο θαζ‟φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν κε ηελ κέγηζηε ηηκή λα αλέξρεηαη ζε
18
358,3Μ€ ην 2011 θαη ηελ κηθξφηεξε (341,4Μ€) ην 2013. ε ζηαζεξέο ηηκέο ε ΑΠΑ ηελ
πεξίνδν 2007-2014 απμάλεηαη θαηά 9,5%, ελψ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ε αθαζάξηζηε αμία
παξαγσγήο κεηψλεηε θαηά 7,6%. Ζ Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία σο πνζνζηφ ηεο
ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο αμίαο παξαγσγήο ζεκείσζε άλνδν απφ 46% ην 2007 ζε 54% ην 2014
πνπ απνηειεί ζεηηθή εμέιημε. Δάλ δε ε αχμεζε ηεο ΑΠΑ ζπλεμεηαζζεί κε ηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηνλ Πξσηνγελή θαη ηελ αχμεζε ηνπ κέζνπ
νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αλαδεηθλχεηαη κηα ζαθήο
ειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα.
Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ (BΟ10)
Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ απνηππψλεηαη ζην δείθηε
19

αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία αλά απαζρνινχκελν . Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο EUROSTAT,
ην 2006 ε ηηκή ηνπ δείθηε ήηαλ 30,4 ρηιηάδεο € /απαζρνινχκελν, ελψ ην 2013 28,2. ρηιηάδεο €
/απαζρνινχκελν. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο Δηήζηαο Βηνκεραληθήο έξεπλαο πνπ παξαηίζεληαη ζην
Παξάξηεκα (Πίλαθαο 30 & 31) δίλνληαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα ηελ εμέιημε ηνπ δείθηε πνπ ην
2007 είλαη 29,9 ρηιηάδεο € /απαζρνινχκελν θαη ην 2014 30,9 ρηιηάδεο € /απαζρνινχκελν. Οη
ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απνηππψλνληαη ζηελ δηαρξνληθή κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ
δείθηε πνπ είλαη απμεηηθφο κέρξη ην 2009 ιακβάλνληαο ηελ κέγηζηε ηηκή 33,1 ρηιηάδεο €
/απαζρνινχκελν θαη έθηνηε βαίλεη κεηνχκελνο. Γηα ην έηνο 2013 ε ηηκή ηνπ δείθηε κε βάζε ηελ
εηήζηα έξεπλα βηνκεραλίαο είλαη 30,3 ρηιηάδεο € /απαζρνινχκελν.
Αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ (BΟ11)
Γεδνκέλνπ φηη ε EUROSTAT δίλεη ηηκέο γηα ηνλ δείθηε κέρξη ην 2009, ρξεζηκνπνηνχληαη
δεδνκέλα απφ ηηο ζηαηηζηηθέο βηνκεραλίαο ησλ εηψλ 2007-2014 πνπ απνηππψλνπλ ηηο
θεθαιαηνπρηθέο επελδχζεηο θαη‟ έηνο (Πίλαθαο 32 ηνπ Παξαξηήκαηνο 1). Ζ ηηκή ηνπ δείθηε ην
2007 αλεξρφηαλ ζε 61,6 εθαηνκκχξηα €, ελψ ην 2014 ζε 18,3 εθαηνκκχξηα €. Ζ ζεκαληηθή
κείσζε ζεκεηψλεηαη κεηά 2012 πνπ ε ηηκή ηνπ δείθηε ήηαλ 51,6 εθαηνκκχξηα €. Ζ κείσζε
17

Ζ απφθιηζε νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ζηαηηζηηθέο πεγέο αιιά θαη ζηελ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πνπ

θαζηζηά νπζηαζηηθά αδχλαηε ηελ ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ
18

Πίλαθαο 28 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2005 επεμεξγαζία πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο

19

Ο δείθηεο απνηειεί ηνλ contex indicator C16 ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Παξαθνινχζεζεο Αμηνιφγεζεο 2014-2020
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απηή απνηππψλεη ηελ επίδξαζε ησλ εμειίμεσλ ζην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ απφ ην 2013
θαη εληεχζελ.
Αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ (BΟ12)
Ζ απαζρφιεζε ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ

20

παξνπζηάδεη ζηαζεξφηεηα κε ηηκή βάζεο ην 2006

φπνπ απαζρνινχλην 11,2 ρηιηάδεο εξγαδφκελνη, ελψ ην 2013 11,5 ρηιηάδεο απαζρνινχκελνη.
ε κηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ ε αλεξγία ηεηξαπιαζηάζηεθε ζηελ Κχπξν, ε αχμεζε ησλ
απαζρνινχκελσλ αλαδεηθλχεη ηελ δπλακηθή ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ ζηελ Κχπξν.
Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ (BΟ13)
21
Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηε βηνκεραλία
ηξνθίκσλ κεηξάηαη κέζσ ηεο Αθαζάξηζηεο
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ηνπ ηνκέα (ΑΠΑ). Ζ ΑΠΑ ην 2006 ήηαλ 339,5Μ€ ελψ ην 2013
(πξνζσξηλά ζηνηρεία) αλήιζε ζε 322,3Μ€. Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ζηηο
εηήζηεο έξεπλεο βηνκεραλίαο 2007-2014 (Πίλαθαο 27 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η) πνπ παξνπζηάδεηαη
θαη έηνο ε κεηαβνιή ηεο ΑΠΑ πξνθχπηεη ε ζεκαληηθή επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ
βηνκεραλία ηξνθίκσλ ηεο Κχπξνπ αθνχ ε ΑΠΑ απμάλεηαη κέρξη ην 2009 θαη θηάλεη ηελ
κέγηζηε ηηκή θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ζε 438Μ€ θαη έθηνηε βαίλεη ζπλερψο κεηνχκελε .
ε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2005 ε Πξνζηηζέκελε αμία ην 2007 αλήξρεην ζε 362,05Μ€ ην 2014
δηακνξθψλεηαη ζε 293,95Μ€
Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο δαζνθνκίαο (BΟ14)
22
Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο δαζνθνκίαο βαίλεη κεηνχκελε, ην 2006 ε
ηηκή ηνπ δείθηε ήηαλ 22,78 ρηιηάδεο €/απαζρνινχκελν, ελψ ην 2013 18,8 ρηιηάδεο
€/απαζρνινχκελν.
Αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ ζην ηνκέα ηεο δαζνθνκίαο (BΟ15)
Σα ζηνηρεία ηνπ έηνπο βάζεο (2006) έρνπλ αληιεζεί απφ ην Σκήκα Γαζψλ, ελψ ηα ηειεπηαία
δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο EUROSTAT είλαη ηνπ έηνπο 2010. Παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή κείσζε
ζηε ηηκή ηνπ δείθηε απφ ην 2006 πνπ είλαη 2,99Μ€ ζην 2010 πνπ δηακνξθψλεηαη ζην 1,44Μ€.
εκαζία ηεο γεσξγίαο εκηεπηβίσζεο ζηα λέα θξάηε κέιε (BΟ16)
Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ δείθηε δελ είλαη εθηθηή ιφγσ ηεο
δηαθνξεηηθήο κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ εκηεπηβησζεο (ΓΔΖ). Σν 2007
23
ζηελ θαηεγνξία ησλ ΓΔΖ εληαζζφηαλ φζεο είραλ κέγεζνο θάησ ηνπ 1 ESU , ελψ απφ ην 2010
σο κνλάδα κέηξεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην Standard output θαη σο ΓΔΖ ραξαθηεξίδνληαη νη
εθκεηαιιεχζεηο πνπ έρνπλ Standard output θάησ ησλ 4000€. ηελ Κχπξν κε ηνλ λέν νξηζκφ
ζηελ θαηεγνξία ησλ ΓΔΖ εληάζζνληαη 28.330 εθκεηαιιεχζεηο δειαδή ην 80% ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ ηεο Κχπξνπ.

20

Ο δείθηεο απνηειεί ηνλ contex indicator C13 ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Παξαθνινχζεζεο Αμηνιφγεζεο 2014-2020

21

Ο δείθηεο ππνινγίδεηαη ζπλδπαζηηθά απφ ηα δεδνκέλα ησλ contex indicator C13 & C16 ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Παξαθνινχζεζεο Αμηνιφγεζεο 2014-2020.
22
Ο δείθηεο απνηειεί ηνλ contex indicator C15 ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Παξαθνινχζεζεο Αμηνιφγεζεο 2014-2020
23
1 ESU = 1200€
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Άμνλαο 2 « Βειηίσζε ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηεο
γεο»
Βηνπνηθηιφηεηα: Πιεζπζκφο πηελψλ ζε γεσξγηθέο εθηάζεηο Farmland Bird Index (BΟ17)
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ζηελ βάζε ηεο EUROSTAT , ε απάληεζε ζην θνηλφ
εξψηεκα βαζίζζεθε ζε πνζνηηθά δεδνκέλσλ ηνπ πηελνινγηθνχ ζπλδεζκνπ Κχπξνπ
Βηνπνηθηιφηεηα: Γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη δαζνθνκία πςειήο θπζηθήο αμίαο (BΟ18)
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
Βηνπνηθηιφηεηα: χλζεζε εηδψλ δέλδξσλ (Κσλνθφξα, Πιαηχθπιια, Μηθηά) (BΟ19)
Ζ ζχλζεζε ησλ εηδψλ δέλδξσλ νπζηαζηηθά παξακέλεη ακεηάβιεηε θαζ‟ φιε ηελ πεξίνδν
εθαξκνγήο. Ζ ηηκή βάζεο ην 2006 ήηαλ 99,35%-0,65% - 0% ελψ ην 2013 99,3%- 0,7%-0%.
Πνηφηεηα ησλ πδάησλ: Αθαζάξηζην ηζνδχγην ζξεπηηθψλ νπζηψλ εθθξαζκέλν ζε θηιά αλά
24
εθηάξην kg-Ν/ha & kg-P/ha (BΟ20)
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ην έηνο βάζεο 2006, ελψ γηα ηελ πεξίνδν 2009-2012 ε
ηηκή ησλ δεηθηψλ είλαη kg-Ν/ha 194,8 θαη kg-P/ha 32. Σελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζε επίπεδν ΔΔ ε
ηηκή γηα ην άδσην είλαη 46,8 θαη γηα ηνλ θψζθνξν 1. Ζ Κχπξνο παξνπζηάδεη πνιχ
πςειφηεξεο ηηκέο ζηελ ρξήζε αδψηνπ απφ φια ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ.
Πνηφηεηα ησλ πδάησλ: Ρχπαλζε απφ ληηξηθά άιαηα θαη θπηνθάξκαθα (BΟ21)
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία.
Έδαθνο: Πεξηνρέο πνπ απεηινχληαη κε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο εθθξαζκέλν ζε ηφλνπο αλά
εθηάξην αλά έηνο (BΟ22)
Ο δείθηεο εθηηκά ηελ εδαθηθή απψιεηα ιφγσ λεξνχ αιιά δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία.
Έδαθνο: Βηνινγηθή Γεσξγία (BΟ23)
Οη εθηάζεηο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ην 2007 ήηαλ 2.323 εθηάξηα γηα λα απμεζνχλ ζεκαληηθά
(αχμεζε θαηά 85%) ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν θαη λα αλέιζνπλ ην 2013 ζε 4.315 εθηάξηα.
Κιηκαηηθέο κεηαβνιέο: Παξαγσγή αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο απφ ηελ γεσξγία θαη ηελ
δαζνθνκία ζε 1.000 ηφλνπο ηζνδχλακνπ πεηξειαίνπ (BΟ24)
ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε δηλφηαλ σο ηηκή 1,04 KToe ρσξίο έηνο αλαθνξάο, ε ηηκή
ην 2006 κε ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ ήηαλ 0,923 KToe, ελψ ην 2013 ε ηηκή
δηακνξθψλεηαη ζε 17,9 KToe.
Κιηκαηηθέο κεηαβνιέο: Υξεζηκνπνηνχκελε Γεσξγηθή Έθηαζε
απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο (BΟ25)

(ΥΓΔ)

πξννξηδφκελε

ηελ Κχπξν ιφγσ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ δελ ππάξρνπλ εθηάζεηο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ
παξαγσγή ελέξγεηαο θαη βηνκάδαο.
Κιηκαηηθέο κεηαβνιέο:πνηφηεηα ηνπ αέξα : Δθπνκπέο αεξίσλ απφ ηελ γεσξγία (εθθξαζκέλν
ζε 1.000 ηφλνπο ηζνδχλακνπ CO2 (BΟ26)

24

Ο δείθηεο απνηειεί ηνλ contex indicator C40 ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Παξαθνινχζεζεο Αμηνιφγεζεο 2014-2020
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Σo 2007 νη πξνεξρφκελεο απφ ηελ γεσξγία εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ φπσο
απνηππψλεηαη ζηνλ δείθηε ήηαλ 761 γηα λα ζεκεησζεί ζεκαληηθή κείσζε θαη ην 2013 λα
δηακνξθσζεί ζην 698,2. (κείσζε 8%).
Άμνλαο 3 «Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ελζάξξπλζε ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο»
Γεσξγνί πνπ αζθνχλ θαη άιιεο πξνζνδνθφξεο δξαζηεξηφηεηεο (BΟ27)
ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ηηκψλ βάζεο ην 2010, κε έηνο βάζεο ην 2007 θαη πεγή ησλ
ζηνηρείσλ ην Rural Development Report ηνπ 2009 ην πνζνζηφ ησλ γεσξγψλ πνπ αζθνχλ
άιιε πξνζνδνθφξα δξαζηεξηφηεηα σο πξνο ην ζχλνιν ησλ γεσξγψλ αλεξρφηαλ ζην 50,1%
πνζνζηφ πνπ δηαηεξείηαη ζηαζεξφ φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 5 ηνπ
Παξαξηήκαηνο απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη γηα ην έηνο 2013 φηη ην 80% ησλ αξρεγψλ ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ απαζρνιείην ιηγφηεξν απφ ηνπ 50% ηνπ ρξφλνπ ηνπ ζε γεσξγηθή
δξαζηεξηφηεηα.
Αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ κε γεσξγηθφ ηνκέα (BΟ28)
χκθσλα κε ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε, σο ηηκή βάζεο ην έηνο 2004 ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο απαζρνινχκελσλ ζηνλ δεπηεξνγελή θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα αλεξρφηαλ ζε 298.700
εξγαδνκέλνπο, ην έηνο 2008 αλεξρφηαλ ζε 379.000, ελψ ην 2014 ζε 347.542 πνπ
αληηζηνηρνχλ ζην 95,8 % ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο. Ζ επίπησζε ηεο θξίζεο είλαη
εκθαλέζηαηε αθνχ ηελ πεξίνδν 2008 -2014 ράλνληαη 31.458 ζέζεηο εξγαζίαο.
Οηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηνλ κε γεσξγηθφ ηνκέα (BΟ29)
Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηνλ κε γεσξγηθφ ηνκέα απνηηκάηαη κε ηελ ζπλνιηθή αθαζάξηζηε
πξνζηηζέκελε αμία ηνπ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα ε νπνία ην 2007 αλήξρεην ζε
13.462,5 εθαηνκκχξηα €, ελψ ην 2014 ζε 15.847.3 εθαηνκκχξηα €.
Αλάπηπμε ηεο απηναπαζρφιεζεο (BΟ30)
Ο αξηζκφο ησλ απηναπαζρνινχκελσλ ζηελ Κππξηαθή νηθνλνκία βαίλεη κεηνχκελνο. ηελ εθ
ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε κε έηνο βάζεο 2004 νη απηναπαζρνινχκελνη αξηζκνχζαλ 79.800,
άηνκα, ην 2008 69.400, ελψ ην 2012 51.800 εξγαδφκελνπο. Σν πνζνζηφ ησλ
απηναπαζρνινχκελσλ ζηελ Κχπξν ζπγθιίλεη πιένλ κε ηνλ Δπξσπατθφ κέζν φξν θαη
δηακνξθψλεηαη ζε 15,2 %κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ ΔΔ-27 ζε 14,4%.
Σνπξηζηηθέο ππνδνκέο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο (BΟ31)
Ο αξηζκφο ησλ ηνπξηζηηθψλ θιηλψλ βαίλεη κεηνχκελνο (κε δεδνκέλν φηη νη θνηλνί δείθηεο
ζηφρσλ θαη πιαηζίνπ {Objective & Context} βαζίδνληαη ζηελ θαηάηαμε ησλ πεξηνρψλ κε βάζε
ηελ ηππνινγία ΟΟΑΑ - Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ νπνία ε Κχπξνο εληάζζεηαη ζηηο
ελδηάκεζεο αγξνηηθέο πεξηνρέο).Με δεδνκέλν φηη ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηηθψλ θιηλψλ
αλαθέξεηαη ζε ζχλνιν Κχπξνπ θαη φρη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ην 2008 νη ηνπξηζηηθέο θιίλεο
αξηζκνχζαλ 92.569, ελψ ην 2011 87.082.
25

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ ΚΟΣ , ην 2014 νη ηνπξηζηηθέο θιίλεο αξηζκνχζαλ
86.005, εθ ησλ νπνίσλ νη 2.252 βξίζθνληαη ζηα νξεηλά ζέξεηξα. Με βάζε ηελ ίδηα ζηαηηζηηθή
πεγή ην 2008 νη ζπλνιηθέο θιίλεο αλέξρνληαλ ζε 90.398 εθ ησλ νπνίσλ νη 2.053 βξίζθνληαλ
25

ηαηηζηηθέο Αθίμεσλ θαη δηαλπθηεξεχζεσλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα (ΚΟΣ)
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ζηα νξεηλά ζέξεηξα. Γεδνκέλεο ηεο πνιχ κεγάιεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηεο θαηεγνξίαο
„νξεηλά ζέξεηξα‟ κε απηήο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, δχλαηαη λα νδεγεζνχκε ζην αζθαιέο
ζπκπέξαζκα φηη ελψ ζε παγθχπξηα θιίκαθα θαηαγξάθεηαη κείσζε ησλ θιηλψλ θαηά 5% ζηηο
πεξηνρέο νξεηλψλ ζέξεηξσλ ζεκεηψλεηαη αχμεζε θαηά 10% πεξίπνπ.
Ωζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δηαρξνληθά παξαηεξείηαη ζεκαληηθή πζηέξεζε ζηελ
πιεξφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο έλαληη ησλ ππνινίπσλ
θαηαιπκάησλ. Με βάζε ζηνηρεία ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, ην 2011 ε κέζε
πιεξφηεηα ησλ θαηαιπκάησλ ζηα νξεηλά ζέξεηξα αλεξρφηαλ ζε 21.7% γηα λα αλέιζεη ζε
22.9% ην 2013 ελψ νη αληίζηνηρεο πιεξφηεηεο γηα ην ζχλνιν ησλ θαηαιπκάησλ θπκάλζεθαλ
απφ 60.3% ζε 61.1% γηα ηελ ίδηα πεξίνδν.
Υξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο (BΟ32)
Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο (πνπ απνηππψλεηαη ζην δείθηε πνζνζηφ ησλ
ρξεζηψλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ) δηεπξχλεηαη κε πςεινχο ξπζκνχο. Με ηηκή βάζεο ην
2008 ην 37,6% ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ελψ ην 2012 ην αληίζηνηρν
πνζνζηφ δηακνξθψλεηαη ζε 52%.
Αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (BΟ33)
Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ απνηηκάηαη κέζσ ηνπ πνζνζηνχ ηεο Αθαζάξηζηεο
Πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ ηνκέα ζηελ ζπλνιηθή ΑΠΑ ηεο νηθνλνκίαο. Σν 2008 ν ηξηηνγελήο
ηνκέαο παξήγαγε ην 78,6% ελψ ην 2014 ην 86,9%. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ
ηξηηνγελή ηνκέα νθείιεηαη ζηελ βαζκηαία ζπξξίθλσζε ηνπ δεπηεξνγελή θαη ηδηαηηέξα ηνπ
θιάδνπ ησλ θαηαζθεπψλ. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο πνπ θπξηαξρνχλ νη θιάδνη δσηθήο θαη θπηηθήο
παξαγσγήο δηαηήξεζε ζρεδφλ ζηαζεξή ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ Κππξηαθή νηθνλνκία.
Καζαξή κεηαλάζηεπζε (BΟ34)
Ζ θαζαξή κεηαλάζηεπζε πνπ κεηξάηαη κέζσ ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο αλά 1000 θαηνίθνπο
νπζηαζηηθά παξακέλεη ζηαζεξή. Ζ ηηκή βάζεο κε έηνο αλαθνξάο ην 2004 ήηαλ 21,35% ν
πνζνζηφ πνπ παξέκεηλε ακεηάβιεην κε βάζε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ 2011.
Γηα βίνπ κάζεζε ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο (BΟ35)
Ζ δηα βίνπ κάζεζε απνηηκάηαη κέζσ ηνπ πνζνζηνχ % ησλ ελειίθσλ ηεο ειηθηαθήο νκάδνο 2564 εηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. Με έηνο αλαθνξάο ην 2007 ην
πνζνζηφ απηφ ήηαλ 8,4%, ελψ ην 2012 δηακνξθψλεηαη ζην 7,4% .
Αλάπηπμε νκάδσλ ηνπηθήο δξάζεο (BΟ36)
Καηά ηελ πεξίνδν 2007-2013 ππήξμε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αγξνηηθψλ
πεξηνρψλ ηεο Κχπξνπ ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε πξνζέγγηζε Leader. To 2007 ην πνζνζηφ
ήηαλ 16,7% ελψ ην 2015 είλαη 51,5%.
ην πξψην νπζηαζηηθά θεθάιαην ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 «Αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο απφ ηελ
άπνςε πιενλεθηεκάησλ θαη αδπλακηψλ, ε επηιεγείζα ζηξαηεγηθή γηα αμηνπνίεζε ησλ
πιενλεθηεκάησλ, αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ θαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε»
πεξηιακβαλφηαλ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο πνπ δελ
απνηππψλνληαη ζηνπο θνηλνχο δείθηεο πιαηζίνπ. Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ηεο αλάιπζεο
ζεσξήζεθε αλαγθαίν λα εμεηαζζεί ζην παξφλ θεθάιαην ε ζεκεησζείζα κεηαβνιή ζηα
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πεξηγξαθφκελα κεγέζε πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ θιαδηθή αλάιπζε ηεο Κππξηαθήο
Γεσξγίαο,αιιά θαη ηελ αλάιπζε ηνπ εκπνξίνπ ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
Αλάιπζε αλά πξντφλ ζηελ Φπηηθή θαη Εσηθή Παξαγσγή
Φπηηθή Παξαγσγή
Βαζηθή αξλεηηθή εμέιημε πνπ ζεκεηψλεηαη ηελ πεξίνδν 2007-2013 απνηειεί ε κείσζε ζε
απφιπηνπο αξηζκνχο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. Οη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ην 2007
αλεξρφηαλ ζε 128.900 εθηάξηα εθ ησλ νπνίσλ νη εηήζηεο θαιιηέξγεηαο θάιππηαλ ην 72,45%,
ελψ νη κφληκεο (δελδξψδεηο) θαιιηέξγεηεο ην 27,5%. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή έθηαζε
ήηαλ 181.100 εθηάξηα, νη εθηάζεηο ζε αγξαλάπαπζε θάιππηαλ ην 9%, ελψ ε άγνλε
αθαιιηέξγεηε γε ην 18,7% ηεο ΥΓΔ. Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ παξνπζηάδνληαη ζην
πίλαθα 11 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.
Σν 2014 ε ΥΓΔ αλέξρεηαη ζε 125.700 εθηάξηα θαη είλαη κεησκέλε θαηά 31%, αξηζκφο πνπ
δεκηνπξγεί έληνλν πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ νξζφηεηα ησλ παξερφκελσλ ζηνηρείσλ ή
αλαδεηθλχεη κηα έληνλε κεηαηξνπή ησλ ρξήζεσλ γεο απφ γεσξγηθή ζε νηθηζηηθή, κε δεδνκέλν
φηη δελ απμάλνληαη αληίζηνηρα νη δαζηθέο, δαζψδεηο πεξηνρέο θαη θπζηθέο πεξηνρέο. Δάλ ην
ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ απηψλ κεηαηξέπεηαη ζε νηθηζηηθή πξνθχπηεη κηα έληνλε αζηηθή δηάρπζε.
Αληίζηνηρα νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο είλαη κεησκέλεο θαηά 27% θαη αλέξρνληαη ζε 94.200
εθηάξηα εθ ησλ νπνίσλ νη εηήζηεο θαιιηέξγεηαο θάιππηαλ ην 71,9%, ελψ νη κφληκεο
(δελδξψδεηο) θαιιηέξγεηεο ην 28,1%, πνζνζηά πνπ είλαη αληίζηνηρα ηνπ έηνπο βάζεο. Οη
εθηάζεηο ζε αγξαλάπαπζε θάιππηαλ ην 9,62%, ελψ ε άγνλε - αθαιιηέξγεηε γε ην 14% ηεο
ΥΓΔ.
Σα θπξηφηεξα γεσξγηθά πξντφληα θπηηθήο παξαγσγήο κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο
Κχπξνπ είλαη ηα ηππηθά Μεζνγεηαθά φπσο παηάηεο, εζπεξηδνεηδή, ειηέο, ακπεινπξγηθά
πξντφληα θαη λσπά ιαραληθά.
Απφ πιεπξάο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, ην 2007, ηηο πξψηεο ζέζεηο θαηαιάκβαλαλ ηα ζηηεξά
κε έθηαζε 43.600 ha, αθνινπζνχζαλ ηα θηελνηξνθηθά θπηά κε έθηαζε 39.300 ha, νη ειηέοραξνχπηα κε 12.900 ha θαη ηα ακπέιηα κε 8.200 ha. Σηο επφκελεο ζέζεηο θαηαιάκβαλαλ ηα
ιαραληθά (ζηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεηαη θαη ε παηάηα) θαη ηα πεπνλνεηδή κε 9.600 ha,
νη μεξνί θαξπνί κε έθηαζε 5.600 ha θαη ηα εζπεξηδνεηδή κε 4.600 ha. Ζ θαηαλνκή απηή δελ
κεηαβάιιεηαη ξηδηθά αθνχ κεηψζεηο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ παξαηεξνχληαη ζην
ζχλνιν ησλ θαιιηεξγεηψλ αλ θαη κε δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο εθηάζεηο αλά πξντφλ.
Σελ πεξίνδν 2007-2014 ηελ κεγαιχηεξε κείσζε παξνπζηάδνπλ νη εθηάζεηο ησλ ζηηεξψλ (ζε
πνζνζηφ 42,6%). Σα θηελνηξνθηθά θπηά απνηεινχλ πιένλ ηελ ζεκαληηθφηεξε εηήζηα
θαιιηέξγεηα κε 34.000 ha παξνπζηάδνληαο, σζηφζν, κείσζε θαηά 13%. Μηθξή ζρεηηθά κείσζε
παξνπζηάδνπλ νη ειηέο θαη ηα ραξνχπηα πνπ εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζηελ ηξίηε ζέζε
απφ πιεπξάο θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 7,8%.Μείσζε θαηά
20% παξνπζηάδνπλ νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο κε ιαραληθά θαη πεπνλνεηδή, ελψ ζπλερίδεηαη
ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ακπέισλ 25%. Σα εζπεξηδνεηδή παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά 43%, νη
μεξνί θαξπνί θαηά 49% ελψ ηέινο νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θξνχησλ (κήια-αριάδηαξνδάθηλα-θεξάζηα) κεηψλνληαη θαηά 28,6%.
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Ο φγθνο παξαγσγήο πεξηνξίδεηαη ζε φια ηα πξντφληα θπηηθήο παξαγσγήο κε εμαίξεζε ηα
ραξνχπηα. Ζ κείσζε ηεο παξαγσγήο είλαη φκσο πνιχ επηφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ κείσζε ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ γεγνλφο, πνπ απνηππψλεηαη θαη ζηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηελ απφδνζε αλά ζηξέκκα γηα ην ζχλνιν ησλ
θαιιηεξγεηψλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 14 ηνπ Παξαξηήκαηνο I.
Εσηθή Παξαγσγή
ε αληίζεζε κε ηελ θπηηθή παξαγσγή, ε δσηθή παξαγσγή αθνινπζεί ξπζκνχο κεγέζπλζεο ζε
δχν απφ ηνπο ππνθιάδνπο ηεο, ηελ αγειαδνηξνθία θαη ηελ πξνβαηνηξνθία. ηαζηκφηεηα
παξαηεξείηαη ζηελ πηελνηξνθία, ελψ ζπξξηθλψλεηαη ε ρνηξνηξνθία θαη ε αηγνηξνθία.
Αλαιπηηθφηεξα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο Πίλαθεο 15 θαη 16 θαη ηα δηαγξάκκαηα 17, 18 θαη
19 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, κεηαμχ ησλ εηψλ 2007 – 2014 ζεκεηψλεηαη αχμεζε θαηά 10,9% ηνπ
δσηθνχ θεθαιαίνπ ζηα βννεηδή, 24,3% ζηα πξφβαηα, κείσζε θαηά 29,2% ζηηο αίγεο θαη θαηά
24% ζηνπο ρνίξνπο, ελψ ακειεηέα κείσζε θαηά 0,4% παξαηεξείηαη ζηα πνπιεξηθά. Ο
αξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ αηγνπξνβαηνηξνθίαο παξνπζηάδεη κείσζε θαηά 17% κεηαμχ ησλ
εηψλ 2009-14, ελψ ζηαζεξφο παξακέλεη ν αξηζκφο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ βνεηδψλ.
ε φ,ηη αθνξά ηα επηκέξνπο πξντφληα ηεο δσηθήο παξαγσγήο, ζην βφεην θξέαο παξαηεξείηαη
αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαηά 16,7%, ζην πξφβεην θξέαο θαηά 1%, ελψ αληίζεηα ζπλερή
κείσζε παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαγσγή γίδηλνπ θξέαηνο θαηά 29,2%, απμνκεηψζεηο ζην
ρνηξηλφ θξέαο (αχμεζε κέρξη ην 2010, κείσζε ζηε ζπλέρεηα, κε απνηέιεζκα ην 2014 ε
παξαγσγή ρνίξεηνπ θξέαηνο λα είλαη κεησκέλε θαηά 22% ζε ζρέζε κε ην 2007). Μείσζε θαηά
25% θαηαγξάθεηαη θαη ζηελ παξαγσγή ηνπ θξέαηνο ησλ πνπιεξηθψλ.
ε φ,ηη αθνξά ηελ παξαγσγή γάιαθηνο ζπλνιηθά γηα ηελ πεξίνδν 2007-2014 παξαηεξείηαη
ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ παξαγσγή πξφβεηνπ γάιαθηνο θαη αγειαδηλνχ θαηά 22%, θαη 13,6%
αληίζηνηρα θαη πνιχ κηθξή κείσζε ηνπ αίγεηνπ γάιαθηνο θαηά -2,4%. Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή
αηγνπξφβεηνπ γάιαθηνο παξνπζηάδεη κηα δηαρξνληθά ζηαζεξή κείσζε πνζνηήησλ απφ 50.000
ηφλνπο πεξίπνπ πνπ θπκαηλφηαλ ηα έηε 2009-10 ζε 42.000 ηφλνπο πεξίπνπ ηα έηε 2013-14.
Αληίζεηα ε παξαγσγή αγειαδηλνχ γάιαθηνο παξνπζηάδεη δηαρξνληθή αχμεζε αλεβαίλνληαο
απφ 144.000 ηφλνπο ην 2007 ζε 163.000 ηφλνπο ην 2014, αληαπνθξηλφκελν ζηηο απμεκέλεο
αλάγθεο πξψηεο χιεο γηα ηελ εμαγσγή ραινπκηψλ.
Ζ ππνρψξεζε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο θαη ε ελίζρπζε ηεο δσηθήο παξαγσγήο αληαλαθιάηαη
θαη ζηελ κεηαβνιή ηεο πνζνζηηαίαο δηάξζξσζεο ηεο ζχλζεζεο ηεο Αθαζάξηζηεο Αμίαο
Παξαγσγήο θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ δχν ππνθιάδσλ. Σν 2007 ε δσηθή παξαγσγή
θάιππηε ην 52% θαη ε θπηηθή παξαγσγή ην 48% ηεο ζπλνιηθήο Αθαζάξηζηεο Αμίαο
Παξαγσγήο ησλ δχν ππνθιάδσλ. Σν 2013 ηα πνζνζηά απηά δηακνξθψλνληαη ζην 57% θαη
43% αληίζηνηρα. Σν 2007 ε δσηθή παξαγσγή θάιππηε ην 40% θαη ε θπηηθή παξαγσγή ην 60%
ηεο ζπλνιηθήο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ηεο γεσξγίαο. Σν 2013 ηα πνζνζηά απηά
δηακνξθψλνληαη ζην 48% θαη 52% αληίζηνηρα.
Δκπνξηθφ ηζνδχγην Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ
ην ΠΑΑ ε ζπκβνιή ησλ αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο Κχπξνπ
ζεσξείηαη ζαλ έλαο δείθηεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ πξέπεη λα
εληζρπζεί ζηνρεχνληαο ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ αιιά θαη ζηελ κείσζε ησλ εηζαγσγψλ. Ζ
είζνδνο ηεο Κχπξνπ ζηελ ΔΔ σο πιήξεο κέινο θαη ε πιήξεο ελαξκφληζε ηεο Κππξηαθήο
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γεσξγίαο κε ηελ ΚΑΠ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ επεξέαζε
θπξίσο ηα πξντφληα ηεο θπηηθήο παξαγσγήο ηα νπνία έραζαλ έδαθνο ηφζν ζηηο μέλεο αγνξέο
φζν θαη ζηελ εγρψξηα αγνξά. Ζ αλσηέξσ δηαπίζησζε ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο
επηβεβαηψλεηαη θαη θαζίζηαηαη ελαξγέζηεξε εμεηάδνληαο ηα ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 2007-2014,
ιακβάλνληαο ππφςε δηαθνξεηηθέο ζηαηηζηηθέο πεγέο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ηαμηλφκεζεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ Γεσξγηθψλ ζηαηηζηηθψλ θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ εμσηεξηθνχ
εκπνξίνπ.
Σν 2007 νη εμαγσγέο λσπψλ θαη επεμεξγαζκέλσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ (αγξνδηαηξνθηθά
πξντφληα) αλήιζαλ ζε 189,9 εθαηνκκχξηα € (Μ€) απνηειψληαο ην 38% ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο
ησλ Κππξηαθψλ εμαγσγψλ κε ηνλ πξσηεχνληα ξφιν λα έρνπλ νη εμαγσγέο λσπψλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ κε αμία 120 Μ€ πνπ αληηζηνηρνχζε ζην 24% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ. Σν 2014
ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ζε απφιπηεο ηηκέο ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ λσπψλ θαη
επεμεξγαζκέλσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζε 232,4 Μ€, αιιά απνηεινχλ
πιένλ ην 32% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγψλ. Ζ κείσζε ηεο ζπκβνιήο ησλ
αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ νθείιεηαη ζηελ πζηέξεζε ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ζε ζρέζε κε ηα
ινηπά εμαγψγηκα πξντφληα ηεο Κχπξνπ. Οη εμαγσγέο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα απμήζεθαλ
θαηά 22% κεηαμχ 2007-2014, ελψ ην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ θαηά 44%. Σν ζχλνιν ησλ
αλσηέξσ ζηνηρείσλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 17-22 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.
Οη εμαγσγέο λσπψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηελ πεξίνδν 2007-2014 παξνπζηάδνπλ κείσζε
θαηά 20% θαη απνηεινχλ πιένλ ην 13% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ, ελψ αληίζεηα νη
εμαγσγέο κεηαπνηεκέλσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ παξνπζηάδνπλ αχμεζε θαηά 96%
απνηειψληαο πιένλ ην 19% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγψλ. Ζ αχμεζε νθείιεηαη θπξίσο
ζηνλ ηξηπιαζηαζκφ ησλ εμαγσγψλ ραινπκηνχ ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα πνπ έρεη θηάζεη ζε
αμία ηα €100 εθ. θαη μεπεξλά πιένλ ην 60% ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ κεηαπνηεκέλσλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Απφ ηηο αλσηέξσ κεηαβνιέο παξαηεξείηαη φηη ε κείσζε ηνχ φγθνπ
θαη ηεο αμίαο παξαγσγήο ηεο θπηηθήο παξαγσγήο θαζ‟ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν
αληαλαθιάηαη θαη ζηηο εμαγσγέο, αιιά θπξίσο ζηελ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ησλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ νδεγεί ζε δηεχξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο πνπ παξνπζηάδεη ην
εκπνξηθφ ηζνδχγην ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Πηψζε παξνπζηάδεηαη ζηα βαζηθά εμαγψγηκα
πξντφληα ηεο Κχπξνπ πνπ είλαη νη παηάηεο θαη ηα εζπεξηδνεηδή. Ζ πηψζε είλαη πνιχ
εληνλφηεξε ζηα εζπεξηδνεηδή θα ηδίσο ζηα γθξέηπθξνπη.
26

Ζ αμία ησλ εηζαγσγψλ ζηηο ηέζζεξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο λσπψλ θαη επεμεξγαζκέλσλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ ην 2007 αληηζηνηρνχζε ζην 13,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ ελψ ην
2014 ζην 20%.
Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγψλ ζηελ Κχπξν ηελ πεξίνδν 2007-2014 κεηψλεηαη θαηά 18%,
αιιά ηελ ίδηα πεξίνδν ε αμία ησλ εηζαγσγψλ λσπψλ θαη επεμεξγαζκέλσλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ απμάλεηαη θαηά 34%

26

Η – Εψληα δψα; δσηθά πξντφληα, ΗΗ – Φπηηθά πξντφληα, ΗΗΗ – Εσηθά Λίπε & ιάδηα ή θπηηθά έιαηα θαη πξντφληα

δηάζπαζεο απηψλ; βξψζηκα ιίπε; δσηθά ή θπηηθά θεξηά, IV – Παξαζθεπαζκέλα ηξφθηκα; πνηά, αιθννινχρα θαη μίδη;
θαπλφο θαη βηνκεραλνπνηεκέλα ππνθαηάζηαηα θαπλνχ
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Σν 2007 ε αμία ησλ εμαγσγψλ ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, λσπψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ,
αληηπξνζψπεπε ην 37% ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγψλ ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ. Σν 2014 ην
πνζνζηφ απηφ κεηψλεηαη ζην 34%.

3.1.2.

Ζ αζθνχκελε αγξνηηθή πνιηηηθή ζηελ Κχπξν

Πέξαλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 θαη ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηνλ πξψην ππιψλα ηεο ΚΑΠ, ηελ ίδηα πεξίνδν, ε Κππξηαθή Κπβέξλεζε
εθάξκνζε θαη άιια Μέηξα, κέζσ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ είηε γηα ηελ παξνρή
εληζρχζεσλ πξνο ηνπο παξαγσγνχο, φπσο άιισζηε πξνβιεπφηαλ θαη απφ ηελ ζπλζήθε
πξνζρψξεζεο ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, είηε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ππνδνκψλ
φπσο γηα παξάδεηγκα ηα έξγα Δγγείσλ Βειηηψζεσλ. ηφρνο ησλ επηπξφζζεησλ εληζρχζεσλ
ήηαλ λα κελ κεησζεί άκεζα θαη δξαζηηθά ην εηζφδεκα ησλ γεσξγψλ κεηά ηελ έληαμε ζηελ
Δπξσπατθή

Έλσζε.

Ο

γεσξγηθφο

ηνκέαο

ζηελ

Κχπξν

ραξαθηεξηδφηαλ

απφ

«πξνζηαηεπηηζκφ» θαη πςειή ζηήξημε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο.
Ζ αζθνχκελε αγξνηηθή πνιηηηθή ζηελ Κχπξν απφ ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε βαζίδεηαη ζε έλα δίπνιν εηζνδεκαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ πξψην
ππιψλα ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο πνπ ζπληίζεηαη απφ ηηο άκεζεο εθηαξηθέο εληζρχζεηο
θαη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο κέζσ ησλ Κνηλψλ Οξγαλψζεσλ Αγνξψλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ
θαη απφ ηηο εζληθέο εληζρχζεηο πνπ επίζεο ζπληίζεληαη απφ δχν βαζηθέο ζπληζηψζεο πνπ είλαη
νη ζπκπιεξσκαηηθέο εθηαξηθέο εληζρχζεηο (ε Κχπξνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα παξνρήο
ζπκπιεξσκαηηθψλ εθηαξηθψλ εληζρχζεσλ κέρξη ην 2013) θαη ε παξνρή έθηαθησλ θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ.
πκπιεξσκαηηθά

πξνο

ηηο

άκεζεο

εληζρχζεηο

ιεηηνπξγνχλ

νη

παξεκβάζεηο

πνπ

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Αλαπηχμεσο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη
πεξηιακβάλνπλ θπξίσο έξγα ζηνλ ηνκέα ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Τδάηηλσλ Πφξσλ, δξάζεηο
θπηνυγεηνλνκηθήο πξνζηαζίαο θαη θαηαπνιέκεζε δσνλφζσλ, ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο
Γεσξγηθήο έξεπλαο θιπ. Ο πξνυπνινγηζκφο αλαπηχμεσο ζπληάζζεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη
δηαρξνληθά ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ δαπαλψλ παξέρεηαη γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ
δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
αλαπηχμεσο ηνπ ηκήκαηνο Τδάησλ πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή
απνρεηεπηηθψλ έξγσλ θαη έξγα χδξεπζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία κνλάδσλ
αθαιαηψζεσλ. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ν κεγάινο απηφο φγθνο δαπαλψλ
ζρεηίδεηαη κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή. ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε
αγξνηηθή πνιηηηθή ηεο Κχπξνπ.
Πίλαθαο 3.1: πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κχπξνπ
Κνηλή
Αγξνηηθή
Πνιηηηθή

Α΄ Ππιψλαο

Δληαία Δθηαξηθή
Δπηδφηεζε
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o
o
o
o

Αξνηξαία Γε,
Μφληκεο Καιιηέξγεηεο,
Οπσξνθεπεπηηθά,
Βνζθφηνπνη
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o

Μέηξα Κνηλήο Οξγάλσζεο ηνπ
Ακπειννηληθνχ Σνκέα
Μέηξα Κνηλψλ Οξγαλψζεσλ Αγνξάο
θξνχησλ θαη Λαραληθψλ
Πνζνζηψζεηο Αγειαδηλνχ Γάιαθηνο
Μειηζζνθνκηθφ Πξφγξακκα 20082010
Δμαγσγηθέο Δπηζηξνθέο
Δλέξγεηεο Δλεκέξσζεο θαη
Πξνψζεζεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ
ζηελ Δζσηεξηθή Αγνξά ή ζε Σξίηεο
Υψξεο
Άδεηεο Δηζαγσγήο-Δμαγσγήο

o

Κνηλνηηθή πλδξνκή

o

Δζληθή πκκεηνρή

o

πκπιεξσκαηηθέο Δθηαξηθέο
Δπηδνηήζεηο
Μέηξν Κεθαιηθήο Δπηδφηεζεο
Αηγνπξνβάησλ,
Μέηξν Κεθαιηθήο Δπηδφηεζεο
Βννεηδψλ,
Δπηδφηεζε Αγειαδηλνχ Γάιαθηνο
Δπείγνπζα θξαηηθή ελίζρπζε γηα
κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο
μεξαζίαο θαηά ηα έηε 2007/2008
Γηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ,
Γηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ δψσλ θαη ε
θαηαπνιέκεζε ησλ δσηθψλ
αζζελεηψλ,
Πξφγξακκα Δλαξκφληζεο κε ην
Κνηλνηηθφ Κεθηεκέλν
Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο
Πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ηηο
ππξθαγηέο
Γξάζεηο αλαδάζσζεο θαη δαζνθνκίαο

o
o
Κνηλέο
Οξγαλψζεηο
Αγνξψλ &
Μεραληζκνί
Δκπνξίνπ

Β΄ Ππιψλαο

Πξφγξακκα
Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο 2007 –
2013

Β΄ Ππιψλαο
Δζληθφ ρέδην
Άκεζσλ
πκπιεξσκαηηθψλ
Δληζρχζεσλ

o
o
o
o

o

Άκεζεο
Δληζρχζεηο

o
ρέδην Κξαηηθψλ
Δληζρχζεσλ

Δζληθνί
Πφξνη

o
o

o
o

Πξνυπνινγηζκφο
Αλαπηχμεσο

Σκήκαηα ηνπ
Τπνπξγείνπ
Γεσξγίαο,
Φπζηθψλ Πφξσλ
θαη Πεξηβάιινληνο

o
o
o
o

Σν αζθνχκελν κίγκα ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Κχπξν ζε ρξεκαηνδνηηθνχο φξνπο ήηαλ
εηεξνβαξέο κε ηελ παξνρή ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ πνπ αληαλαθιά ηελ «ινγηθή» ηνπ
πξψηνπ ππιψλα ηεο ΚΑΠ λα ππεξηεξεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε
παξεκβάζεσλ πνπ αληαλαθινχλ ηελ ινγηθή ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα.
Έλα, επίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε αλαινγία ρξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ εζληθψλ θαη
θνηλνηηθψλ πφξσλ. Απφ ηνλ θαησηέξσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη γηα ηελ δεθαεηία 2004 – 2015 ε
αλαινγία κεηαμχ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πφξσλ γηα ηηο άκεζεο εληζρχζεηο είλαη 43%
Κνηλνηηθνί πφξνη -57% Δζληθνί Πφξνη. ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο κέζσ ΚΟΑ ε αλαινγία
Κνηλνηηθήο - Δζληθήο Δλίζρπζεο είλαη 95% - 5%. Γηα ηελ πεξίνδν 2004-2015 ζπλνιηθά ε
αλαινγία Δζληθψλ – Κνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ είλαη ζρεδφλ ηζνκεξήο (50,1% ε θνηλνηηθή
θαη 49,9% ε Δζληθή).
Ζ αλαινγία απηή ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθή ηελ πξψηε ππνπεξίνδν 2004-2009 ιφγσ ηεο
ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο ησλ εζληθψλ πφξσλ ζηηο άκεζεο εληζρχζεηο. Ζ αλαινγία ζηηο άκεζεο
εληζρχζεηο ήηαλ 78% Δζληθνί πφξνη θαη 22% Κνηλνηηθνί. Σελ πεξίνδν 2004-2009 απφ εζληθνχο
πφξνπο δφζεθαλ 361 εθαηνκκχξηα € έλαληη 73 εθαηνκκπξίσλ € πνπ δαπαλήζεθαλ ηελ
πεξίνδν 2010-2015 γηα άκεζεο εληζρχζεηο.
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Με βάζε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία γηα ηνλ δεχηεξν ππιψλα, ε αλαινγία Κνηλνηηθήο – Δζληθήο
Γαπάλεο γηα ην ΠΑΑ 2004-2006 ήηαλ 44% - 56%, ελψ ζην ΠΑΑ 2007-2013 ε αλαινγία
κεηαζηξέθεηαη ζε 57% Κνηλνηηθή θαη 43% Δζληθή. Δίλαη, επίζεο, ζαθήο ε επίπησζε ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Δζληθή δαπάλε γηα ηελ ζηήξημε ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο, αιιά θαη ε
κε δπλαηφηεηα ηεο Κχπξνπ λα παξέρεη εζληθέο εθηαξηθέο εληζρχζεηο κεηά ην 2013.
Ο Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ) πνπ ηδξχζεθε ην 2003 ρεηξίδεηαη
ηελ θαηαβνιή ησλ πιεξσκψλ ηφζν γηα ηα Μέηξα ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ ππιψλα ηεο
Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, αιιά θαη γηα ηα Μέηξα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ
εζληθνχο πφξνπο. Οη παξεκβάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά απφ εζληθνχο
πφξνπο είλαη:


ην Δζληθφ ρέδην Άκεζσλ πκπιεξσκαηηθψλ Δληζρχζεσλ, θαη



ην ρέδην Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ

ηα νπνία ζπληζηνχλ ηα δχν απφ ηα ηξία ππνζρέδηα ηνπ ρεδίνπ Δθηαξηθψλ Δπηδνηήζεσλ. Σν
ηξίην ππνζρέδην είλαη ην ρέδην Δληαίαο Δθηαξηθήο Δπηδφηεζεο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη θαηά
100% απφ ηελ Δ.Δ.
Σα δχν απηά «εζληθά πξνγξάκκαηα» ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ησλ άκεζσλ πιεξσκψλ,
δειαδή πιεξσκψλ πνπ είλαη απνζπλδεδεκέλεο απφ ηελ παξαγσγή, σο επηδνηήζεηο πνπ
ζηνρεχνπλ ζηελ άκεζε ζηήξημε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηψλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο γεσξγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.
Δπηπξφζζεηα, εθαξκφζηεθαλ εζληθά Μέηξα ελίζρπζεο πνπ εθαξκφδνληαη κε βάζε ηε
πλζήθε Πξνζρψξεζεο ηεο Κχπξνπ ζηελ ΔΔ θαη ελεξγνπνηνχληαη κε απνθάζεηο ηνπ
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. Σα Μέηξα απηά ήηαλ θπξίσο ην Μέηξν Κεθαιηθήο Δπηδφηεζεο
Αηγνπξνβάησλ, ην Μέηξν Κεθαιηθήο Δπηδφηεζεο Βννεηδψλ, ε Δπηδφηεζε Αγειαδηλνχ
Γάιαθηνο, νη Άκεζεο Δληζρχζεηο πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηελ Κπβέξλεζε ζηνλ ηνκέα ηεο
πηελνηξνθίαο θαη ρνηξνηξνθίαο θαη ε επείγνπζα θξαηηθή ελίζρπζε γηα κεηξηαζκφ ησλ
ζπλεπεηψλ ηεο μεξαζίαο θαηά ηα έηε 2007/ 2008 ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα.
εκαληηθέο είλαη θαη νη εληζρχζεηο πνπ παξέρνληαη επίζεο κέζσ ηνπ πξψηνπ ππιψλα ηεο
ΚΑΠ ζην πιαίζην ησλ Κνηλψλ Οξγαλψζεσλ Αγνξάο. Οη Κνηλέο Οξγαλψζεηο Αγνξάο
πεξηειάκβαλαλ Μέηξα φπσο:
«Πνζνζηψζεηο Αγειαδηλνχ Γάιαθηνο», κε ζθνπφ ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο πξνζθνξάο θαη
ηεο δήηεζεο γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ.
«Δμαγσγηθέο Δπηζηξνθέο» γηα γεσξγηθά πξντφληα πνπ εμάγνληαη ζε ρψξεο εθηφο ΔΔ, κε
ζθνπφ ηελ αληηζηάζκηζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ηηκήο ησλ πξντφλησλ ζηελ ΔΔ θαη ηεο
ηηκήο ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά.
«Δλέξγεηεο Δλεκέξσζεο θαη Πξνψζεζεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ ζηελ Δζσηεξηθή Αγνξά
ή ζε Σξίηεο Υψξεο», πνπ θαιχπηνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα πξντφληα ηεο Κχπξνπ φπσο
εζπεξηδνεηδή, παηάηεο, ραινχκη, θξαζί θαη θνπκαλδαξία.
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«Μειηζζνθνκηθφ Πξφγξακκα 2014-2016» γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη αλάπηπμε ηνπ ηνκέα
ηεο κειηζζνθνκίαο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ
κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ.
«Μέηξα Κνηλήο Οξγάλσζεο ηνπ Ακπειννηληθνχ Σνκέα» γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη
πνηθηιηαθή κεηαηξνπή ησλ ακπειηψλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηελ αγνξά.
«Μέηξα Κνηλψλ Οξγαλψζεσλ Αγνξάο Φξνχησλ θαη Λαραληθψλ» ψζηε λα δηαηίζεηαη ε
παξαγσγή, λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα έζνδα ησλ παξαγσγψλ, λα βνεζεζνχλ νη
Αλαγλσξηζκέλεο Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ ζηνπο ηνκείο ηεο πνηφηεηαο, ηεο εκπνξίαο, ηεο
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θιπ.
Υνξήγεζε Κνηλνηηθήο ελίζρπζεο γηα ηελ ηδησηηθή απνζεκαηνπνίεζε ρνίξεηνπ θξέαηνο.
ρέδην παξνρήο γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηα ζρνιεία.
ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ κέζσ ηνπ
Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2004 -2015.
Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαησηέξσ Πίλαθα πξνθχπηεη φηη νη άκεζεο παξερφκελεο εζληθέο
εληζρχζεηο ηεο πεξηφδνπ 2004-2015 αλέξρνληαη ζε 434 εθ € εθ ησλ νπνίσλ ηα 361,1 εθ. €
δφζεθαλ κέρξη ην 2009. Έλα κεγάιν ηκήκα ησλ εληζρχζεσλ απηψλ θαηαβιήζεθε ην 2009
(97,8 εθ. €), αθνχ θαηά ην έηνο απηφ θαηαβιήζεθε ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο επείγνπζαο
θξαηηθήο ελίζρπζεο γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο μεξαζίαο θαηά ηα έηε 2007/2008. Ζ
ελίζρπζε απηή ήηαλ έθηαθηε γηα λα θαιχςεη έθηαθηα θιηκαηηθά θαηλφκελα. Ζ κείσζε ηεο
Δζληθήο πκκεηνρήο ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλε θαηά ηελ εμεηαδφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
Γηάγξακκα 3-1: πλνιηθέο πιεξσκέο επηδνηήζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 1/7/2004 - 31/12/2015

Πεγή : ΚΟΑΠ, Δηήζηα Έθζεζε 2015.

Πίλαθαο 3.2: Δζληθέο θαη Κνηλνηηθέο Δληζρχζεηο πνπ απνξξνθήζεθαλ 2004 – 2015
ΠΟΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΛΖΡΧΘΔΗ
α/α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΥΟΡΖΓΗΑ
ΔΔ (€)

ΔΘΝΗΚΑ
ΚΟΝΓΤΛΗΑ (€)

ΤΝΟΛΟ (€)

ΚΟΗΝΔ ΟΡΓΑΝΧΔΗ ΑΓΟΡΑ (ΚΟΑ)
1

Δπηζηξνθέο
γηα
πξντφληα
Παξαξηήκαηνο 1 & Εάραξεο

2
3
4
5

Οπσξνθεπεπηηθά
Πξντφληα ηνπ Ακπειννηληθνχ Σνκέα
Μέηξα πξνψζεζεο
Γάια θαη γαιαθηνθνκηθά Πξντφληα

εθηφο

145.074

0

145.074

28.802.625
73.504.004
6.040.072
4.487.276

1.682.342
0
3.624.044
0

30.484.967
73.504.004
9.664.116
4.487.276
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ΠΟΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΛΖΡΧΘΔΗ
α/α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΥΟΡΖΓΗΑ
ΔΔ (€)

6

Βφεην Κξέαο

7

Υνίξεην
θξέαο,
απγά,
πνπιεξηθά,
κειηζζνθνκία θαη ινηπά δσηθά πξντφληα
ΤΝΟΛΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ ΚΟΑ
% Πνζνζηά

ΔΘΝΗΚΑ
ΚΟΝΓΤΛΗΑ (€)

ΤΝΟΛΟ (€)

302.381

0

302.381

1.629.697

1.034.763

2.664.460

114.911.130
94,8%

6.341.149
5,2%

121.252.279

315.587.104
683.114
0
2.977.231
175.947

196.763.534
0
106.455.841
0
0

512.350.639
683.114
106.455.841
2.977.231
175.947

295.068

0

295.068

15.535.279
0
0
0
0
-7.638.394

0
26.184.939
27.244.948
18.044.551
62.425.393
-77.779

15.535.279
26.184.939
27.244.948
18.044.551
62.425.393
-7.716.173

-2.817.445

-3.282.290

-6.099.735

324.797.904
42,8%

433.759.138
57,2%

758.557.042

93.350.806
117.383.927
210.734.733
46,9%

166.473.524
282.726.157
449.199.681

-12.066.407

12.803.509

737.102

666.107.576
50,1%

663.638.529
49,9%

1.329.746.104

ΑΜΔΔ ΔΝΗΥΤΔΗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Δθηαξηθέο επηδνηήζεηο
Αλάθηεζε Γεκνζηνλνκηθήο Πεηζαξρίαο
Κεθαιηθή Δπηδφηεζε Αηγνπξνβάησλ
Δηδηθή Δλίζρπζε Αηγνπξνβάησλ 2014
πλδεδεκέλε ηήξημε Αηγνπξνβάησλ 2015
Μέηξν
Αληηζηαζκηζηηθή
Δλίζρπζε
γηα
Απψιεηα Δζφδσλ απφ ηελ Δκπνξία
Μπαλαλψλ
Μεηαπνίεζε Δζπεξηδνεηδψλ θαη Λαραληθψλ
Δπηδφηεζε Αγειαδηλνχ Γάιαθηνο
Πξηκνδφηεζε θαγήο Βννεηδψλ
Πηελνηξνθία - Υνηξνηξνθία
Αλνκβξία 2008
Τπεξεηζθνξά απφ παξαγσγνχο γάιαθηνο
Πιεξσζέληα & αλαθηεζέληα πνζά πνιπεηείο θπξψζεηο θ.ι.π.
ΤΝ. ΠΛΖΡΧΜΧΝ ΑΜΔΧΝ ΔΝΗΥΤΔΧΝ
% Πνζνζηά

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
1
2

Μέηξα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2004-2006
Μέηξα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013
ΤΝ. ΠΛΖΡΧΜΧΝ ΑΜΔΧΝ ΔΝΗΥΤΔΧΝ
% Πνζνζηά

73.122.719
165.342.230
238.464.949
53,1%

ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ
1

Αλαπξνζαξκνγή
επηδνηήζεσλ
δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ
% Πνζνζηά

απφ

Πεγή : ΚΟΑΠ, Δηήζηα Έθζεζε 2015, Τειηθέο Πιεξσκέο ηνπ ΠΑΑ 2007-2013.

Γηάγξακκα 3-2: Πιεξσκέο Δπηδνηήζεσλ αλά θαηεγνξία γηα ηελ πεξίνδν 1/7/2004 31/12/2015
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Πεγή : ΚΟΑΠ, Δηήζηα Έθζεζε 2015.

Ο Πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ αλαπηπμηαθψλ δαπαλψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο γηα ηελ πεξίνδν 2008-2015.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ αλαπηπμηαθψλ δαπαλψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ απνξξνθάηαη θπξίσο απφ ην Σκήκα Αλάπηπμεο Τδάησλ θαη θαηά δεχηεξν ιφγν
απφ ηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο, ην Σκήκα Γαζψλ θαη ην Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιάζζησλ
Δξεπλψλ. Οη Τπεξεζίεο απηέο θαιχπηνπλ ην 85,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαπηπμηαθψλ
δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2015.
Δηδηθφηεξα, ην Σκήκα Αλάπηπμεο Τδάησλ απνξξνθά ην 65% ησλ ζπλνιηθψλ αλαπηπμηαθψλ
δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ηελ πεξίνδν 2008 – 2015, ζε φξνπο πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ ην
2009 θαη 2014 εκθαλίδεη ηηο κεγαιχηεξεο απνξξνθήζεηο ελψ γηα ηα έηε 2008 θαη 2013
εκθαλίδεη αληίζηνηρα ηηο κηθξφηεξεο απνξξνθήζεηο.
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Πίλαθαο 3.3: Δμέιημε ησλ Αλαπηπμηαθψλ Γαπαλψλ ησλ Πξνυπνινγηζκψλ ηεο πεξηφδνπ 2008 – 2015 (ζε ρηιηάδεο €)
Σκήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ
Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ
θαη Πεξηβάιινληνο

Δγθεθξηκέλνο
Πξνυπν/κνο

Πξαγκαηηθή Γαπάλε
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ΤΝΟΛΟ
2008 - 2015

2015

12.01 - Τπνπξγείν Γεσξγίαο,
Φπζηθψλ Πφξσλ θαη
Πεξηβάιινληνο - Γηνίθεζε

3.475,3

1.776,1

465,6

243,6

328,8

123,5

138,8

5.559,9

12.111,6

12.02 - Σκήκα Γεσξγίαο

5.991,1

5.615,0

7.334,6

5.674,0

4.386,0

2.378,7

1.640,3

1.943,3

34.963,1

12.04 - Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο

7.521,1

8.704,9

9.234,1

7.059,5

5.842,8

5.702,7

3.038,5

3.474,3

50.577,9

12.05 - Σκήκα Γαζψλ

7.415,6

7.314,3

6.652,5

5.182,3

4.042,9

4.338,9

4.230,6

3.338,5

42.515,6

12.06 - Σκήκα Αλαπηχμεσο
Τδάησλ

22.299,8

89.876,6

44.958,5

46.627,8

34.921,1

18.942,3

111.105,7

37.798,8

406.530,4

12.07 - Σκήκα Γεσινγηθήο
Δπηζθνπήζεσο

1.418,0

1.999,1

1.149,4

809,4

526,7

856,8

401,7

657,0

7.818,1

212,8

310,8

132,9

86,2

209,4

175,1

131,7

77,4

1.336,3

3.455,4

1.376,3

3.178,6

1.428,0

1.895,1

627,4

200,0

440,0

12.600,8

312,1

298,2

261,4

269,7

209,6

144,1

144,9

90,0

1.730,1

12.11 - Ηλζηηηνχην Γεσξγηθψλ
Δξεπλψλ

2.112,6

2.381,1

2.591,6

2.242,2

2.191,8

1.207,9

1.505,8

1.636,7

15.869,7

12.12 - Σκήκα Αιηείαο θαη
Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ

5.103,9

4.216,2

7.161,3

6.677,3

3.747,8

5.538,7

2.395,1

1.092,2

35.932,6

12.08 - Μεηεσξνινγηθή
Τπεξεζία
12.09 - Σκήκα Αλαδαζκνχ
12.10 - Mεηαιιεία

12.13 - Σκήκα Πεξηβάιινληνο
χλνιν

0,0

0,0

1.703,1

1.424,0

1.492,9

819,0

913,0

1.019,3

7.371,4

59.317,7

123.868,6

84.823,6

77.724,0

59.794,9

40.855,3

125.846,2

57.127,4

629.357,6

Πεγή: Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2010 – 2015, Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Κχπξνπ
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Γηάγξακκα 3-3: Αλαπηπμηαθέο Γαπάλεο Κππξηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ, ηνπ ηκήκαηνο Αλαπηχμεσο Τδάησλ, ηελ πεξίνδν 2008 - 2015 (Υηιηάδεο €)

Γηάγξακκα 3-4: Αλαπηπμηαθέο Γαπάλεο Κππξηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ, βαζηθψλ ηκεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο,
ηελ πεξίνδν 2008 - 2015 (Υηιηάδεο €)
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Οη θπξηφηεξεο παξεκβάζεηο ηνπ Σκήκαηνο αθνξνχλ ζηελ αγνξά χδαηνο θπξίσο απφ ηηο
αθαιαηψζεηο Λάξλαθαο, Πάθνπ θαη ηελ Κηλεηή Μνλάδα Πάθνπ, ελψ κηθξφηεξεο παξεκβάζεηο
είλαη ε ζπληήξεζε βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, ε βειηίσζε πδαηνπξνκεζεηψλ ρσξηψλ, ε
εθηέιεζε πδαηηθψλ έξγσλ ζε πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ε δεκηνπξγία κνλάδσλ αθαιάησζεο, ε
αμηνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πφιεσλ, ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη ε αγνξά
ππεξεζηψλ εκπεηξνγλσκφλσλ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δαπαλψλ ηνπ ηκήκαηνο είλαη πξνθαλέο
φηη κηθξφ πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ηνπ ηκήκαηνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε
Οη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο απνξξνθνχλ ην 8% ησλ αλαπηπμηαθψλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
ηε πεξίνδν 2008 – 2015, ζε φξνπο πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ ηα έηε 2009 θαη 2010 εκθαλίδνπλ
ηηο κεγαιχηεξεο απνξξνθήζεηο, ελψ γηα ηα έηε 2014 θαη 2015 θαηαγξάθνπλ αληίζηνηρα ηηο
κηθξφηεξεο απνξξνθήζεηο. ηφρνη ηεο Τπεξεζίαο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ δψσλ θαη
ε θαηαπνιέκεζε ησλ δσηθψλ αζζελεηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί/θαηαζηεί ε Κχπξνο
ειεχζεξε απφ ηηο δηάθνξεο δσηθέο αζζέλεηεο. Ζ εμαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο ησλ δψσλ ηφζν
ζηνπο ρψξνπο δηαβίσζεο φζν θαη θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο
απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ πνπ λα δηαζθαιίδνπλ πςειή πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ
δσηθήο πξνέιεπζεο απφ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή κέρξη θαη ηε ιηαληθή πψιεζή ηνπο θαη ε
απξφζθνπηε δηεμαγσγή ηνπ εκπνξίνπ δψσλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ, δηαζθαιίδνληαο
ηαπηφρξνλα φηη ηα εκπνξεπφκελα δψα θαη αγαζά δελ ζέηνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε
θίλδπλν ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ηε Γεκφζηα Τγεία. Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Τπεξεζίαο είλαη ε πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δλαξκφληζεο κε ην
Κνηλνηηθφ Κεθηεκέλν πνπ πεξηιακβάλεη δηαπίζηεπζε θηεληαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη
δηαθξίβσζε εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, πινπνίεζε πξνγξακκάησλ αληηκεηψπηζεο
επηδεκηνινγηθψλ θξίζεσλ, αλάπηπμε ζρεδίνπ αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο δψσλ, ιεηηνπξγία
κεζνξηαθψλ ζηαζκψλ θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ εηζαγφκελσλ δψσλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ,
αλάπηπμε εζληθνχ ζρεδίνπ θαηαινίπσλ ζε ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο.
Σν Σκήκα Γαζψλ απνξξνθά ην 6,8% ησλ αλαπηπμηαθψλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ηε
πεξίνδν 2008 – 2015, ζε φξνπο πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ ηα έηε 2008 θαη 2009 εκθαλίδεη ηηο
κεγαιχηεξεο απνξξνθήζεηο, ελψ γηα ηα έηε 2014 θαη 2015 εκθαλίδεη αληίζηνηρα ηηο κηθξφηεξεο
απνξξνθήζεηο. ηφρνη ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ηηο ππξθαγηέο θαη
απφ βηνηηθνχο παξάγνληεο, ε πξνζηαζία ηεο θχζεο κε ηελ δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο ζηα δάζε, ε παξαθνινχζεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηα
δάζε, ησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο, ε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ησλ
ππεξεζηψλ ηεο δαζηθήο αλαςπρήο θαη ηνπ δαζηθνχ ηνπξηζκνχ, ε επέθηαζε δαζψλ, ε
αλαδάζσζε θακέλσλ πεξηνρψλ θαη ε απνθαηάζηαζε ππνβαζκηζκέλσλ δαζηθψλ πεξηνρψλ
θαζψο θαη ε παξνρή ηξηηνβάζκηαο δαζηθήο εθπαίδεπζεο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γαζηθνχ
Κνιιεγίνπ.
Μεηαμχ ησλ βαζηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ην Σκήκα είλαη νη παξεκβάζεηο
δεκηνπξγίαο θαη πξνζηαζίαο δαζψλ, ε πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε κλεκείσλ ηεο θχζεο, ε
δεκηνπξγία εζληθψλ δαζηθψλ πάξθσλ, δξάζεηο αλαδάζσζεο θαη δαζνθνκίαο θαη νη βειηηψζεηο
θαη αλαθαηαζθεπή πθηζηάκελσλ δξφκσλ θαη γεθπξηψλ.
Σέινο, ην Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιάζζησλ Δξεπλψλ απνξξνθά ην 5,7% ησλ αλαπηπμηαθψλ
δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ηε πεξίνδν 2008 – 2015, ζε φξνπο πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ ην 2010
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θαη 2011 εκθαλίδεη ηηο κεγαιχηεξεο απνξξνθήζεηο, ελψ γηα ηα έηε 2014 θαη 2015 εκθαλίδεη
αληίζηνηρα ηηο κηθξφηεξεο απνξξνθήζεηο.
Δπηζεκαίλεηαη ε ρακειή ζπκβνιή ησλ αλαπηπμηαθψλ πφξσλ πξνο ην Ηλζηηηνχην Γεσξγηθψλ
Δξεπλψλ (ΗΓΔ), ην θαη‟ εμνρή δεκφζην θέληξν θαηλνηνκίαο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζηελ Κχπξν.
Σν 2008 ε αλαινγία ηνπ ΗΓΔ ζηνπο αλαπηπμηαθνχο πφξνπο αλέξρνληαλ ζε 3,5% ελψ ην 2015
κεηψζεθε ζην 2,8%. ε ζχλνιν επηαεηίαο, ην ΗΓΔ έρεη ιάβεη 2,5% ησλ αλαπηπμηαθψλ πφξσλ,
δειαδή €15,81εθ πνπ αληηζηνηρεί ζην 0,003% ηεο αθαζάξηζηεο αμίαο παξαγσγήο θαη ζην
0,0056% ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο.
ηνλ Πίλαθα 33 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά νη πξνβιεπφκελνη πφξνη ησλ
δχν Πξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ δεχηεξν
ππιψλα ηεο ΚΑΠ θαη νη πξφζζεηεο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ δφζεθαλ γηα ηελ πεξίνδν 2004 –
2013. Δάλ γίλεη κηα εηήζηα αλαγσγή ησλ πνζψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ θάζε «ρξεκαηνδνηηθή
γξακκή» πξνθχπηεη ε αληζνκέξεηα κεηαμχ ησλ «άκεζσλ εληζρχζεσλ» θαη ησλ «επελδπηηθψλ
δαπαλψλ».
Απφ ηηο Κνηλέο Οξγαλψζεηο Αγνξάο θαη ηνπο κεραληζκνχο εκπνξίνπ δηαηέζεθαλ ζπλνιηθά ηελ
πεξίνδν 2004 – 2015 121.252.279€ εθ ησλ νπνίσλ ην 94,8% πξνέξρεηαη απφ θνηλνηηθνχο
πφξνπο θαη ην ππφινηπφ 5,2% απφ Δζληθνχο πφξνπο. Οη Κνηλέο Οξγαλψζεηο αγνξάο δχν
πξντφλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα
απνξξνθνχλ ην 86% ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ησλ ΚΟΑ θαη ησλ κεραληζκψλ
εκπνξίνπ. Γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2015 ε θαη‟έηνο δαπάλε ησλ πφξσλ ησλ ΚΟΑ –
Μεραληζκψλ εκπνξίνπ αλέξρνληαλ ζε 10,1 Μ€.
Πνιιαπιάζηνη είλαη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηνλ πξψην ππιψλα θαη ηηο εζληθέο ζπκπιεξσκαηηθέο εληζρχζεηο. Σελ πεξίνδν 2004 –
2015 δηαηέζεθαλ ζπλνιηθά 758.557.042€ εθ ησλ νπνίσλ ηα 324.797.904€ (43%) πξνέξρνληαη
απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο θαη ηα 433.759.138€ (57%) απφ εζληθνχο πφξνπο. Όπσο
πξναλαθέξζεθε κέρξη ην 2009 ε εζληθή δαπάλε θάιππηε ην 78% θαη ε θνηλνηηθή ην 22%. Αλ
εμαηξεζεί ε έθηαθηε θξαηηθή ελίζρπζε πνπ δφζεθε ην 2009 χςνπο 61.640.907€ γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έληνλε ιεηςπδξία ηεο πεξηφδνπ 2006 –
2008 πξνθχπηεη ε ζεκαληηθή ελίζρπζε πνπ παξέρεη ε Κχπξνο πξνο ηνπο γεσξγνχο θαη
θηελνηξφθνπο. Αλαιπηηθφηεξα νη ζπκπιεξσκαηηθέο εθηαξηθέο επηδνηήζεηο ηελ πεξίνδν 2004 –
2015 αλήιζαλ ζε 196.763.534€ εθ ησλ νπνίσλ ηα 163.839.965€ πνπ αληηζηνηρεί ζην 83%
είραλ δηαηεζεί κέρξη θαη ην 2009 (ακηγψο εζληθνί πφξνη), ελψ νη εζληθέο άκεζεο εληζρχζεηο
ζηελ θηελνηξνθία αλέξρνληαη ζε 177.930.279 εθ ησλ νπνίσλ ηα 135.704.820 πνπ αληηζηνηρεί
ζην 76% είραλ δηαηεζεί κέρξη θαη ην 2009 (ακηγψο εζληθνί πφξνη).
Δάλ αλαρζεί ην ζχλνιν ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη σο άκεζεο εληζρχζεηο ζε εηήζηα βάζε
πξνθχπηεη φηη θαη‟έηνο παξέρνληαη 63,2Μ€. Σελ ίδηα πεξίνδν αλαθνξάο 2004 -2015 ζε εηήζηα
βάζε νη ζπλνιηθνί πφξνη πνπ δηαηίζεληαη γηα ηα Πξνγξάκκαηα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο ηξίηεο
(2004-2006) θαη ηεο ηέηαξηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ (2007 -2013) αλέξρνληαη ζε 37,4Μ€.
Απφ ηελ παξάζεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ αλαδεηθλχεηαη φηη ζε ρξεκαηνδνηηθνχο
ηνπιάρηζηνλ πφξνπο ηα Πξνγξάκκαηα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο δελ είραλ ηνλ πξσηεχνληα ξφιν
ζηελ αζθνχκελε εζληθή πνιηηηθή, αιιά ε έκθαζε ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 2010 παξέρεηαη ζηηο
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εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο, Σν πηνζεηεζέλ κίγκα πνιηηηθήο δηαζθάιηδε ελ κέξεη ηελ ζπλέρηζε
ηεο άζθεζεο ηεο γεσξγίαο θαηά ηελ πξψηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ηεο εηζφδνπ ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, αιιά παξάιιεια δεκηνπξγεί θαη πξνβιεκαηηζκφ γηα ην ηη κέιιεη γελέζζαη αθνχ έιεμε
ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο γηα ηελ παξνρή εζληθψλ εληζρχζεσλ.
Οη εμειίμεηο ζηε θπηηθή παξαγσγή δείρλνπλ κηα ζαθή ππνρψξεζε ησλ θαιιηεξγνπκέλσλ
εθηάζεσλ ρσξίο φκσο θαη ηελ ζπλαθφινπζε πνιχ κεγάιε κείσζε ηνπ φγθνπ παξαγσγήο.
Παξάιιεια, παξά ηε κείσζε ηεο απφθιηζεο κε ηνπο κέζνπο φξνπο ηεο Δ.Δ ζην νηθνλνκηθφ
κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο γεσξγίαο ζηελ εξγαζία, ε
απφζηαζε παξακέλεη πνιχ κεγάιε. ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πνπ
πξνεγήζεθε απνηππψζεθε έθδεια ε απψιεηα αληαγσληζηηθφηεηαο εθπεθξαζκέλεο ζε φξνπο
αμίαο αιιά θαη φγθνπ ησλ βαζηθψλ εμαγσγηθψλ πξντφλησλ ηεο θπηηθήο παξαγσγήο απφ ην
2007 θαη κεηά. Σν θαηά πφζνλ νη εμειίμεηο απηέο είλαη απφξξνηα ησλ θιηκαηηθψλ
θαηλνκέλσλ (ιεηςπδξία), ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ή ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ
άκεζσλ εληζρχζεσλ, ζα πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν δηεμνδηθήο αλάιπζεο θαη λα
πξνβιεκαηίζεη ηνπο θνξείο ράξαμεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο νχησο ψζηε λα ππάξμνπλ
αιιαγέο είηε ζην πεξηερφκελν είηε ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο βαξχηεηεο ησλ Μέηξσλ ηνπ
ΠΑΑ 2014-2020.

3.1.3.

Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ παξνρή
ηεο ζπλδξνκήο

Σν Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο εμεηδηθεχεη ηε ζηξαηεγηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηεο
Κχπξνπ γηα ηελ πεξίνδν 2007 -2013, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ
μεθίλεζε κε ην ρέδην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2004 -2006 γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο
κεηάβαζεο ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο ζηα λέα δεδνκέλα πνπ δηακνξθψλνπλ ε
θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ε επέθηαζε ησλ ζπκθσληψλ ηεο ΔΔ ζηα
πιαίζηα ηεο Δπξσ-κεζνγεηαθήο ζπλεξγαζίαο πνπ εληείλνπλ ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο ζηα
Κππξηαθά γεσξγηθά πξντφληα, εζηηάδνληαο ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο, ηελ
δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ηελ ειηθηαθή αλαδσνγφλεζε ησλ
απαζρνινχκελσλ ζην ηνκέα, ηελ κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ άζθεζε
ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηελ αλάδεημε ηνπ θνηλσληθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ξφινπ ησλ
δαζψλ θαη ηέινο ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.

3.1.4.

Γηθαηνχρνη – Οκάδεο ηφρνη

Οη Γηθαηνχρνη θαη νη επηκέξνπο Οκάδεο ηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007
– 2013 δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
Γεσξγνί θαη θηελνηξφθνη, αξρεγνί, θάηνρνη ή δηαρεηξηζηέο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο
Δμαθνινπζεί λα είλαη επίθαηξε ε παξνρή εληζρχζεσλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ
επελδχζεσλ, δενκέλνπ φηη, παξά ηελ βειηίσζε θάπνησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο φπσο είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
ηεο εξγαζίαο, ε αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζε
ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν Δπξσπατθφ κέζν φξν παξακέλεη κηθξή, ελψ θαη νη επελδχζεηο
παξνπζηάδνπλ πζηέξεζε.
Γεσξγνί 55 – 65 εηψλ
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Ζ επηδείλσζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ
πξσηνγελή ηνκέα θαζίζηα απνιχησο αλαγθαία ηελ πξνζέιθπζε λέσλ γεσξγψλ. Ζ
δεκηνπξγία βηψζηκσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ απφ ηνπο δηαδφρνπο γεσξγνχο είλαη
απνιχησο αλαγθαία. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπλδπαζηηθή εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο πξφσξεο
ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηεο παξνρήο πξηκ πξψηεο εγθαηάζηαζεο παξακέλεη επίθαηξε.
Γεσξγνί θαη θηελνηξφθνη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ
Ζ κείσζε ηεο θαιιηέξγεηαο ακπέινπ, ησλ θπιινβνιψλ δέλδξσλ, ησλ ζηηεξψλ ζηηο
κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο φπσο επίζεο θαη ε ζπλέρηζε ηεο πιεζπζκηαθήο απνδπλάκσζεο
ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ θαζηζηά αλαγθαία ηελ παξνρή εληζρχζεσλ γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο
άζθεζεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο.
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θάηνρνη, ηδηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηέο γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ
Σν πνιχ κεγάιν πνζνζηφ εηεξναπαζρνινπκελσλ ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο θαζηζηά
αδχλαηε ηελ ζηφρεπζε ησλ επελδπηηθψλ θαζεζηψησλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνπο θαηά
θχξην επάγγεικα γεσξγνχο .
Νένη θάησ ησλ 40 εηψλ
Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζηνπο λένπο θάησ ησλ 40 εηψλ θαζηζηά ηελ άζθεζε
ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο κηα επαγγεικαηηθή δηέμνδν. Ζ απαζρφιεζε ζηνλ
αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα έδεημε κεγάιε αλζεθηηθφηεηα ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο
κε ηηο απψιεηεο ζέζεσλ εξγαζίαο λα είλαη πνιχ κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο
ηνκείο. Οη εμειίμεηο απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γήξαλζε ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ
πξσηνγελή ηνκέα επηβάιιεη ηελ δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ θηλήηξσλ γηα ηελ δεκηνπξγία
βηψζηκσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ απφ «λένπο γεσξγνχο»
Κάηνρνη δαζηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
Ζ παξνρή εληζρχζεσλ ζηνπο θαηφρνπο δαζηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη απνιχησο
αλαγθαία θπξίσο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδηνθηήηεο ρνηξνζηαζίσλ, βνπζηαζίσλ θαη πηελνηξνθείσλ
Ζ ελαξκφληζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ
απνβιήησλ ησλ ρνηξνζηαζίσλ, βνπζηαζίσλ θαη πηελνηξνθείσλ απαηηνχλ ζεκαληηθνχ
χςνπο επελδχζεηο. Ζ παξαγσγή ηεο ρνηξνηξνθίαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή κείσζε, ελψ
θαη ηα πηελνηξνθεία έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ απμεκέλν αληαγσληζκφ. Ζ ελαξκφληζε κε
ηελ

πεξηβαιινληηθή

λνκνζεζία

απνηειεί

πξνυπφζεζε

γηα

ηελ

ιεηηνπξγία

ησλ

θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.
Δθκεηαιιεχζεηο εκηαπηνπξνκήζεηαο
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο Κχπξνπ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία
ησλ εθκεηαιιεχζεσλ εκηαπηνπξνκήζεηαο. Οη εθκεηαιιεχζεηο εκηαπηνπξνκήζεηαο ζηελ
Κχπξν είηε ζα πξέπεη λα κεγεζπλζνχλ (νη κεηαβνιέο ζηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, θπζηθφ κέγεζνο - νηθνλνκηθφ κέγεζνο, ηελ πεξίνδν 2007-2013
δείρλνπλ ηελ πνζνζηηαία αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα κεγέζε ηεο Κππξηαθήο
Γεσξγίαο) είηε απηνηειψο είηε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζπιινγηθψλ ζρεκάησλ φπσο είλαη νη
Οκάδεο παξαγσγψλ . Ζ «δηαρείξηζε» ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κηθξνχ κεγέζνπο
ζα πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν επηζηακέλεο κειέηεο απφ πιεπξάο ράξαμεο
γεσξγηθήο πνιηηηθήο γηαηί ζε κεγάιν βαζκφ ζα πξνζδηνξίζεη θαη ην κέιινλ ηεο θπηηθήο
παξαγσγήο.
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα βηνηερλίεο ή επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο
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Ζ βηνκεραλία ηξνθίκσλ απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν θιάδν ηε Κππξηαθήο βηνκεραλίαο
αθνχ ελίζρπζε πεξαηηέξσ ηελ βαξχηεηά ηεο ζηελ νηθνλνκία ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο, αληηπξνζσπεχνληαο πιένλ ην 50% ηεο αθαζάξηζηεο αμίαο παξαγσγήο ηεο
κεηαπνίεζεο ην 2014 (37% ην 2008). Παξάιιεια ηα επεμεξγαζκέλα γεσξγηθά πξντφληα
κεγηζηνπνηνχλ ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηηο Κππξηαθέο εμαγσγέο «απνξξνθψληαο» ηελ
ζεκαληηθή ππνρψξεζε ησλ εμαγσγψλ ησλ λσπψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Καηά
ζπλέπεηα, ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πξψηεο κεηαπνίεζεο θαη
εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ είλαη αλαγθαία γηα λα δηαζθαιηζζεί ν ζπλερήο
ηερλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο, αιιά θαη ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ επεμεξγαζκέλσλ
λσπψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε αληηζηξνθή ηεο ζπλερνχο
πησηηθήο πνξείαο ησλ εμαγσγψλ.
Αλαγλσξηζκέλεο Οκάδεο Παξαγσγψλ ή Δλψζεηο Οκάδσλ Παξαγσγψλ πξντφλησλ
πνπ δελ πξνβιέπεηαη παξφκνηα ζηήξημε απφ ηελ αληίζηνηρε Κνηλή Οξγάλσζε
Αγνξάο θαη πξντφλησλ ρσξίο ΚΟΑ
Σν κηθξφ κέγεζνο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο Κχπξνπ πνιχ δχζθνια κπνξεί λα
αληηκεησπίζεη ηνλ νμπκέλν δηεζλή αληαγσληζκφ. Ζ δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο είλαη
αλαγθαία ηφζν ζε φξνπο «δηαπξαγκάηεπζεο» ησλ ηηκψλ ησλ εηζξνψλ φζν θαη γηα ηελ
πηνζέηεζε λέσλ πξαθηηθψλ ζε φξνπο πξνψζεζεο θαη εκπνξίαο ησλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ. Καηά ζπλέπεηα είλαη απνιχησο αλαγθαία ε παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ
δεκηνπξγία λέσλ νκάδσλ παξαγσγψλ ζε ηνκείο φπσο ε αηγνπξνβαηνηξνθεία πνπ δείρλεη
ζεκαληηθή δπλακηθή.
Μηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ΜΜΔ φπσο απηέο
νξίδνληαη ζηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (2003/ 361/ ΔK)
Γελ είλαη ζαθέο γηαηί επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ αθνχ πιελ ηνπ
κέηξνπ 1.6 δελ ελεξγνπνηεζήθαλ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο άιια θαζεζηψηα ελίζρπζεο
πνπ λα είραλ σο δηθαηνχρνπο ηηο ΜΜΔ.
Κάηνρνη απεηινχκελσλ θπιψλ δψσλ
Κάηνρνη, δηαρεηξηζηέο εθηάζεσλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ νηλνπνηήζηκσλ ακπειηψλ
Γεσξγνί πνπ θαηέρνπλ/εθηξέθνπλ λφκηκα παξαγσγηθά δψα ηεο ληφπηαο θπιήο
βννεηδψλ θαη ηεο θπιήο ηνπ θππξηαθνχ παρχνπξνπ πξνβάηνπ
Οη ηξείο αλσηέξσ θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο Ζ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απνηεινχζε ζηφρν ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Δηδηθά ζηα ακπέιηα ε ζπλέρηζε ηεο εθξίδσζεο ησλ ακπέισλ φπσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία
γηα ηελ εμέιημε ησλ θαιιηεξγεηψλ ηελ πεξίνδν 2007-2013 αλαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα
παξνρήο ηζρπξψλ θηλήηξσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ παξαδνζηαθψλ
πνηθηιηψλ θαη γηα ιφγνπο δηαηήξεζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ. Αληίζηνηρα ε δηαηήξεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ παξαδνζηαθψλ θπιψλ ησλ βννεηδψλ απαηηεί ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ
εληζρχζεσλ ιφγσ ησλ ρακειφηεξσλ απνδφζεσλ ηνπο, φπσο επίζεο θαη ε αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ δψσλ ησλ ηνπηθψλ θπιψλ αηγνπξνβάησλ ιφγσ ηεο αλάγθεο δηαζθάιηζεο
ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ραινπκηνχ.
Κάηνρνη, δηαρεηξηζηέο γεσξγηθήο γεο εληφο ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000
Παξά ην κηθξφ πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο γεο (6% ησλ εθηάζεσλ ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ
NATURA 2000 είλαη γεσξγηθή γε) είλαη απνιχησο επηβεβιεκέλε ε ζπλέρηζε ηεο
γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαίηεξεο πεξηβαιινληηθέο
απαηηήζεηο, ψζηε λα αλαζηξαθνχλ νη πηέζεηο πνπ δέρεηαη ε βηνπνηθηιφηεηα ζηελ Κχπξν
φπσο απνηππψλεηαη ζηελ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ δείθηε FBI.
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Φπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ελψζεηο ηνπο θαη ζπιινγηθνί θνξείο
Δλνηθηαζηέο γεσξγηθήο γεο
Γηα ηηο αλσηέξσ δχν θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ δελ είλαη ζαθήο ε αλαγθαηφηεηα ηνπ λα
πεξηιεθζνχλ νη
Πξνγξάκκαηνο.

ζπγθεθξηκέλεο

θαηεγνξίεο

δηθαηνχρσλ

ζηνπο

δηθαηνχρνπο

ηνπ

Δξγνιάβνη ζπγθνκηζηηθψλ δαζηθψλ εξγαζηψλ, νκάδεο πινηφκσλ, κεκνλσκέλνη
πινηφκνη, δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί ή ελψζεηο ηνπο, ηδηνθηήηεο κηθξψλ πξηζηεξίσλ θαη
κνλάδσλ επεμεξγαζίαο δαζηθψλ πξντφλησλ
Αλ θαη κηθξή ε αμία ηεο δαζνθνκηθήο παξαγσγήο παξαηεξείηαη δηαρξνληθά πεξαηηέξσ
κείσζε ηεο. Ζ παξνρή εληζρχζεσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ είλαη
αλαγθαία γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ δαζηθψλ εξγαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
πγείαο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ.
Δθθιεζηαζηηθέο, Μνλαζηεξηαθέο θαη άιιεο Θξεζθεπηηθέο Αξρέο
Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Δλψζεηο ηνπο
Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ)
Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο Λεπθσζίαο, Λεκεζνχ, Λάξλαθαο, Πάθνπ, Ακκνρψζηνπ
Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο
Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ
Οξγαληζκνί Γεκνζίνπ Γηθαίνπ,
Ζκηθξαηηθνί Οξγαληζκνί
Ζ πξνζζήθε ηεο πιεζψξαο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ σο δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ αλαδεηθλχεη
κηα αδπλακία ηνπ Πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηελ έιιεηςε ζαθνχο ζηφρεπζεο γηα ην είδνο
ησλ παξεκβάζεσλ δεκφζησλ ππνδνκψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ
ελεξγνπνίεζε ηνπ Leader ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ ζα επέηξεπε ηελ «εληαία ράξαμε
ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ» αγξνηηθήο αλάπηπμεο αίξνληαο ην πξφβιεκα ησλ πνιιαπιψλ
θνξέσλ θαη ηα αζαθή φξηα απηνηέιεηαο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Κξαηηθέο Αξρέο
Πάξνρνη επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, φπσο ζα επηιεγνχλ απφ ην Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ
Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ έπεηηα απφ πξνθήξπμε
αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ.
Ζ ηαρεία επέθηαζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ε θάιπςε ησλ «ιεπθψλ» πεξηνρψλ
θαζίζηα κε αλαγθαία ηελ χπαξμε ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο θνξέσλ σο δηθαηνχρσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.
Σκήκα Γεσξγίαο
Σκήκα Γαζψλ
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007 - 2013.
Οη αλσηέξσ ηξεηο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ πξνθαλψο νξίζζεθαλ σο δηθαηνχρνη ησλ
Πξάμεσλ Σερληθήο Βνήζεηαο
Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαηνχρσλ πνπ πεξηειάκβαλε ην Πξφγξακκα
επηβεβαηψλεηαη ε νξζφηεηα ηεο επηινγήο ηνπο γηα ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ηνπο
κε δεδνκέλε ηελ δηαηήξεζε ησλ αλαγθψλ φπσο απηέο πξνέθπςαλ απφ ηελ
επηθαηξνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ε κεγάιε
πιεζψξα επηκέξνπο θαηεγνξηψλ δεκφζησλ/θξαηηθψλ/ζξεζθεπηηθψλ θνξέσλ γηα ηηο
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παξεκβάζεηο ησλ Αμφλσλ 3 & 4 γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνθχπηεη - ηνπιάρηζηνλ
πξνθαλψο- ε αλαγθαηφηεηα λα εληαρζνχλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.

3.1.5.

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, αλαθεθαιαίσζε
ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ, ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ πεδίνπ
αμηνιφγεζεο

ηεο
ηεο

Όξνη πξνθήξπμεο
Ο γεληθφο ζηφρνο ηεο χκβαζεο είλαη ε εηνηκαζία ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013.
χκθσλα κε ην Άξζξν 86 παξάγξαθνο 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1698/2004 «νη ελδηάκεζεο θαη
νη εθ ησλ πζηέξσλ αμηνινγήζεηο εμεηάδνπλ ηνλ βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πφξσλ, ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα

θαη

ηελ

απνδνηηθφηεηα

ηνπ

πξνγξακκαηηζκνχ

ηνπ

ΔΓΤΑΑ,

ηηο

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηνπ επηπηψζεηο θαη ηελ επίπησζε ηνπ επί ησλ θνηλνηηθψλ
πξνηεξαηνηήησλ. Καιχπηνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη απνζθνπνχλ ζηελ άληιεζε
δηδαγκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Πξνζδηνξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο, νη
νπνίνη ζπλεηέιεζαλ ζηελ επηηπρία ή απνηπρία ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ, κεηαμχ
άιισλ θαη απφ ηελ άπνςε ηεο αεηθνξίαο, θαη πξνζδηνξίδνπλ ηε βέιηηζηε πξαθηηθή».
ην πιαίζην απηφ, ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο δήηεζε
ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ εηνηκαζία ηεο εθ ησλ Τζηέξσλ
Αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 πνπ εληάζζνληαη ζηελ
θαηεγνξία CPV 73000000 θαη 77000000 γηα ρξνληθή πεξίνδν πέληε κελψλ απφ ηελ
ε
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 23
Μαξηίνπ 2016. Ο δηαγσληζκφο έγηλε κε αλνηθηή δηαδηθαζία, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε ζχκβαζε ππνγξάθεθε κε ηελ Κνηλνπξαμία εηαηξεηψλ ΛΚΝ
ΑΝΑΛΤΗ Δ.Π.Δ. – ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ πκβνπιεπηηθή Ληδ, ηελ 10ε Μαΐνπ 2016.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη νξίζεη Καζνδεγεηηθή Δπηηξνπή (ΚΔ) απνηεινχκελε απφ αλψηεξα
ζηειέρε ηεο. Ζ ΚΔ επηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη ηε ζπλνιηθή πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ
ηεο χκβαζεο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο,
θαζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο, παξέρεη θαηεπζχλζεηο, αμηνινγεί θαη εγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα
(παξαδνηέα θαη αλαθνξέο). Πξφεδξνο ηεο ΚΔ έρεη νξηζηεί ε Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή
παξείρε ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ γηα λα δηαρεηξηζηεί θαη λα επηιχζεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε
δηαρείξηζε ηεο χκβαζεο.
Ο Πξψηνο Λεηηνπξγφο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο
νξίζηεθε σο Τπεχζπλνο πληνληζηήο θαη ήηαλη αξκφδηνο γηα ην ζπλνιηθφ ζπληνληζκφ ηεο
πινπνίεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο θαη γηα ηελ ππνβνιή φισλ ησλ επίζεκσλ
εγγξάθσλ ηεο χκβαζεο ζηελ ΚΔ πξνο έγθξηζε. Ο Τπεχζπλνο πληνληζηήο ήηαλ ην ζεκείν
επαθήο γηα ηνλ Τπεχζπλν πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν.
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Ωο εκεξνκελία έλαξμεο πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο νξίζηεθε ε επφκελε ηεο
ε

ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο, (10 Μαΐνπ), ελψ ε δηάξθεηα πινπνίεζεο ζε πέληε (5) κήλεο. Μεηά
ηελ ππνβνιή ηεο Έθζεζεο ζηελ Δ.Δ. θαη ζηελ πεξίπησζε ηπρφλ εηζεγήζεσλ-παξαηεξήζεσλ,
ν Αλάδνρνο δεζκεχεηαη γηα ηε δηφξζσζε ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ κέρξη ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο
Έθζεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
Όια ηα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρνπλ θξίζηκν ξφιν ζηελ εθηέιεζε ηεο
χκβαζεο αλαθέξνληαη σο εκπεηξνγλψκνλεο θαη είλαη ζπλνιηθά 3 άηνκα:
Ο Υπεχζπλνο έξγνπ
Βαζηθνί Δκπεηξνγλψκνλεο (Key Experts) 1 θαη 2:
Ο Αλάδνρνο ππέβαιε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηηο παξαθάησ Δθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο θαη κε ηα απνηειέζκαηα πνπ
επηηεχρζεθαλ:
Έθζεζε έλαξμεο – εληφο δχν (2) εβδνκάδσλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο
Έθζεζε πξνφδνπ – δχν (2) κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο
Έθζεζε νινθιήξσζεο – δχν (2) εβδνκάδεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο Σχκβαζεο.
Ζ Έθζεζε έλαξμεο πεξηιακβάλεη:
ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ αξρηθψλ ζπδεηήζεσλ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηηο πξψηεο
δηαπηζηψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σχκβαζεο
φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ έλαξμή ηνπ
ηα θχξηα ζέκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ
ηηο άκεζεο ελέξγεηεο πνπ πξνηείλνληαη θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη
ην επηθαηξνπνηεκέλν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σχκβαζεο, κε
ηα θξίζηκα ζεκεία
ην πξφγξακκα εξγαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο Σχκβαζεο.
Ζ Έθζεζε πξνφδνπ πεξηιακβάλεη:
παξνπζίαζε ηεο πξνφδνπ φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο εθπφλεζεο φισλ ησλ
παξαδνηέσλ (γίλεηαη ζαθήο δηάθξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη ζε εμέιημε, απηψλ
πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη απηψλ πνπ δελ είραλ αθφκε μεθηλήζεη), θαηαγξαθή ησλ
ζπλαληήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή/ θαη
άιισλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ,
επηθαηξνπνηεκέλν πξφγξακκα εξγαζηψλ γηα ηελ πεξίνδν κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο
ηειηθήο έθζεζεο,
παξνπζίαζε ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ πνπ απνθαζίζηεθε λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ επίιπζε παιαηφηεξσλ πξνβιεκάησλ,
εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεηο επίιπζήο ηνπο.
Πξνζρέδην έθζεζεο ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΑΑ 2007-2013.
Ζ Έθζεζε νινθιήξσζεο πεξηιακβάλεη:
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θαηαγξαθή φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ησλ παξαδνηέσλ πνπ
εθπνλήζεθαλ,
εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ,
πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο αλάγθεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζρεηηθέο κε ην Αληηθείκελν
ηεο Σχκβαζεο πνπ πινπνηήζεθε,
ηειηθή έθζεζε ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΑΑ 2007-2013.

Έθηαθηεο Δθζέζεηο ζα ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν φηαλ θξίλεη φηη ζα πξέπεη λα
πιεξνθνξήζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ζεκαληηθά ζέκαηα ή φηαλ ε ΚΔ δεηήζεη απφ ηνλ
Αλάδνρν λα γλσκνδνηήζεη γηα εηδηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ην Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο.
Γελ απαηηήζεθε ε ππνβνιή εθηάθησλ εθζέζεσλ.
Αληηθείκελν θαη ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο
Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε εθπφλεζε ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Κχπξνπ. Με βάζε ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, ε εθ
ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα κηα ζεηξά παξακέηξνπο πνπ
απνηππψλνληαη ζηνπο αθφινπζνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηεο ζχκβαζεο:
Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 θαη επίηεπμε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ
Αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ησλ θαηαλεκεζέλησλ πφξσλ
Απνδνηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΠΑΑ 2007-2013
Δμέηαζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΑΑ 2007-2013
Απάληεζε ζηα θνηλά εξσηήκαηα αμηνιφγεζεο
Δληνπηζκφο παξαγφλησλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρία ή απνηπρία ηεο επίηεπμεο ησλ
ζηφρσλ ηνπ ΠΑΑ 2007-2013
Αλακελφκελα απνηειέζκαηα
Ζ ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ επίηεπμε ησλ πην ζεκαληηθψλ αλαγθψλ πνπ
θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα λα γίλεη αλαθνξά
ζηα αθφινπζα:
Τν βαζκφ πνπ νη ζηφρνη, ηα κέηξα θαη νη πφξνη πέηπραλ ηελ θάιπςε ησλ θπξηφηεξσλ
αλαγθψλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΠΑΑ 2007-2013
Σε πνην βαζκφ επηηεχρζεθαλ αιιαγέο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ζην Δζληθφ Σηξαηεγηθφ Σρέδην
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013
Σε πνην βαζκφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 ζπλέβαιαλ ζηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΠΑΑ θαη ε επίηεπμε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ θαη πην
ζπγθεθξηκέλα:
Σε πνην βαζκφ επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο
Πνηνη ήηαλ νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ επίηεπμε ή κε ησλ
πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ
Σε πνην βαζκφ ην ΠΑΑ ζπλέβαιε ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα
ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε
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Αλάδεημε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο:
Σε πνηφ βαζκφ νη θαηαλεκεκέλνη πφξνη πέηπραλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ ηα απνηειέζκαηα κε ρακειφηεξν θφζηνο
Σε πνην βαζκφ θαιχθζεθαλ νη αλάγθεο ησλ δηθαηνχρσλ
Οη επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΑΑ 2007-2013
Σε πνην βαζκφ νη αιιαγέο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα
απνδνζνχλ ζην πξφγξακκα
Πνηεο ήηαλ νη παξεκβάζεηο θαη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013
Υπνινγηζκφ ησλ 7 δεηθηψλ επηπηψζεσλ
Απάληεζε ζηα θνηλά εξσηήκαηα αμηνιφγεζεο φπσο απηά νξίδνληαη ζην Κνηλφ Πιαίζην
γηα ηελ Αμηνιφγεζε θαη ηελ Παξαθνινχζεζε
Ζ εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο LEADER
Αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηεο πξνζέγγηζεο LEADER
Παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρή ή κε εθαξκνγή ηεο
Πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο

3.2.

ΑΝΑΛΤΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ

Σα θαζήθνληα αμηνιφγεζεο πνπ νθείιεη λα εθηειεί ν αμηνινγεηήο πξέπεη λα νξίδνληαη ζε
ζρέζε κε ηηο ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο αμηνιφγεζεο:
– Γηάξζξσζε
– Παξαηήξεζε
– Αλάιπζε
– Κξίζε

3.2.1.

Γηάξζξσζε

Καηά ηε θάζε ηεο δηάξζξσζεο πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα ηα θαζήθνληα αμηνιφγεζεο, νη
πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα θαζψο θαη ηα εξγαιεία αλάιπζεο, ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ
απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ αμηνιφγεζεο. ην πιαίζην απηφ, νη αμηνινγεηέο νθείινπλ:
– λα πξνζδηνξίζνπλ ιεπηνκεξψο ηε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο γηα ηα δηάθνξα πξνο
αμηνιφγεζε κέηξα
– λα εληνπίζνπλ ηα θχξηα ζηνηρεία ησλ εξσηεκάησλ αμηνιφγεζεο, λα αλαπηχμνπλ
θξηηήξηα θξίζεο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφ λα απαληεζεί θάζε εξψηεκα αμηνιφγεζεο,
θαη εθφζνλ ρξεηάδεηαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηα επίπεδα – ζηφρνπο
– λα πξνηείλνπλ θαη λα απαληήζνπλ ηπρφλ επηπξφζζεηα εξσηήκαηα αμηνιφγεζεο πνπ
ζεσξνχληαη βνεζεηηθά γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε.
– λα πξνζδηνξίζνπλ ηε κεζνδνινγία γηα ηελ απάληεζε ζηα εξσηήκαηα αμηνιφγεζεο (ζηα
θνηλά εξσηήκαηα αμηνιφγεζεο, ηα νπνία θαιχπηνπλ νξηδφληηα δεηήκαηα, θαη ζηα εηδηθά
θαηά πξφγξακκα εξσηήκαηα)
– λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ κεζνδνινγία ζπιινγήο ηεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο
πιεξνθφξεζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ
επηπηψζεσλ.
– λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο δείθηεο (θνηλνχο θαη εηδηθνχο θαηά πξφγξακκα δείθηεο) θαζψο
θαη ηηο αληίζηνηρεο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ
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αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ
κέηξνπ ή/θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο

Παξαηήξεζε

3.2.2.

Καηά ηε θάζε ηεο παξαηήξεζεο, πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη νη δηαζέζηκεο θαη νη ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα δηεπθξηλίδνληαη ε εγθπξφηεηα θαη ε ρξήζε ησλ πνζνηηθψλ
θαη ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. ην πιαίζην ηεο θάζεο παξαηήξεζεο, νη αμηνινγεηέο
νθείινπλ:
– λα δεκηνπξγήζνπλ ηα αλαγθαία εξγαιεία γηα ηελ πνζνηηθή θαη ηελ πνηνηηθή αλάιπζε:
νδεγνχο ζπλεληεχμεσλ, εξσηεκαηνιφγηα, εξσηήκαηα γηα ηελ εμαγσγή δεδνκέλσλ απφ
ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, αηηήκαηα ραξηψλ, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα
πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο θαη θάζε άιιν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ν
Αλάδνρνο θξίλεη απαξαίηεην
– λα ζπιιέμνπλ ηα ζηνηρεία θαη ηηο πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
απαληήζνπλ ζε θάζε εξψηεκα αμηνιφγεζεο: βάζεηο δεδνκέλσλ, κειέηεο, άηνκα κε ηα
νπνία
πξέπεη
λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ
πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο, θηι.

ζπλεληεχμεηο,

θαηάιιεια

πεδία

Αλάιπζε

3.2.3.

Ζ ζπγθεθξηκέλε θάζε αθηεξψλεηαη ζηελ αλάιπζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ κε
ζθνπφ ηελ απνηίκεζε ησλ επελεξγεηψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ κέηξσλ θαη ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο εθάζηνηε ζηφρνπο θαη ηα επίπεδα-ζηφρνπο. Γηα λα
αμηνινγεζεί ε ζπληεινχκελε πξφνδνο, είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζζεί ε ζρέζε κε ηηο
ηηκέο βάζεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ελδηάκεζεο αμηνινγήζεηο. Οη επηπηψζεηο ζα
πξνζδηνξίδνληαη σο θαζαξή ζπλεηζθνξά θάζε κεκνλσκέλνπ κέηξνπ ζηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ην πιαίζην απηφ, νη αμηνινγεηέο νθείινπλ:
– λα πξνζδηνξίζνπλ θαηάιιειεο ηππνινγίεο κέηξσλ ή/θαη δηθαηνχρσλ πξνθεηκέλνπ λα
κεηξηάζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ρεηξηζκνχ ηεο εκπεηξηθήο αλάιπζεο,
– λα επεμεξγαζζνχλ θαη λα ζπλζέζνπλ ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, θαη,
φπνπ ρξεηάδεηαη, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερληθέο κνληεινπνίεζεο γηα λα θαιχςνπλ ηα
θελά δεδνκέλσλ,
– λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κεηξήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηξνθε θαηάζηαζε, θαζψο θαη
κε ηα επίπεδα-ζηφρνπο.

3.2.4.

Κξίζε

Καηά ηε θάζε ηεο θξίζεο, ν αμηνινγεηήο απαληά ζε φια ηα εξσηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη εμάγεη
ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ θξηηεξίσλ θξίζεο πνπ νξίζζεθαλ θαηά ηε θάζε ηεο
δηάξζξσζεο. Σα ζπκπεξάζκαηα θαη νη ζπζηάζεηο πξέπεη λα βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν
ζηα ζηνηρεία ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο. Οη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ
εγθπξφηεηα ησλ πνξηζκάησλ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο θξίζεο πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε θξηηηθφ
πλεχκα.
Ζ απάληεζε ζε θάζε εξψηεκα αμηνιφγεζεο πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηνπο θνηλνχο θαη ηνπο
εηδηθνχο θαηά πξφγξακκα δείθηεο. Καηά πεξίπησζε, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε άιιεο
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ζπλαθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ ππφςε δξάζεσλ. ε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο, νη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα αμηνιφγεζεο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ θξηηηθφ
ζρνιηαζκφ ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πνξηζκάησλ. Δπηπιένλ, ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα
ζπλεθηηκά ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ. Αλ έλα ζπγθεθξηκέλν κέηξν ή κέξνο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο δελ έρεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη επηπηψζεηο, πξέπεη λα αλαιχνληαη
νη ιφγνη γηα ηελ απξφζκελε απηή έθβαζε. ην πιαίζην απηφ, νη αμηνινγεηέο νθείινπλ:
– λα απαληήζνπλ ζε φια ηα εξσηήκαηα αμηνιφγεζεο,
– λα απνηηκήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο,
– λα θξίλνπλ ηα κέηξα ζε ζρέζε κε ηελ ηζνξξνπία ηνπο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο,
– λα θξίλνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην πξφγξακκα ζχκβαιιε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ εζληθή θαη ηελ θνηλνηηθή ζηξαηεγηθή,
– λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηνπ
Πξνγξάκκαηνο,
– λα δηαηππψζνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη ζπζηάζεηο κε βάζε ηηο δηαπηζηψζεηο.
Οη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Αλάπηπμεο 2007-2013 (Guidelines for the ex post evaluation of the 2007-2013 RPDs)
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξσηεκάησλ αμηνιφγεζεο αλά άμνλα θαη αλά κέηξν απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξνθήξπμεο.
ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ νη θνηλέο εξσηήζεηο
αμηνιφγεζεο θαζψο θαη πεξίγξακκα ηεο δνκήο ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο πνπ πξέπεη
λα ππνβιεζεί.

Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο ηφζν ζε φξνπο
δηάξζξσζεο ηεο έθζεζεο φζν θαη ζε φξνπο πεξηερνκέλνπ αθνινχζεζε πιήξσο ηηο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο.

3.3.

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΧΝ
ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο βαζηθέο δηαπηζηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ
αμηνινγήζεσλ νη νπνίεο αθνξνχλ ην Πξφγξακκα θαη εηδηθφηεξα:


Σελ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξακκαηηθνχ Δγγξάθνπ ηνπ ρεδίνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2000-2006.



Σελ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε ηνπ ΠΑΑ 2007-2013.



Σελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ ΠΑΑ 2007-2013
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3.3.1.

Δθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξακκαηηθνχ Δγγξάθνπ ηνπ
ρεδίνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2000-2006

Σν ρέδην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2004–06 (ΑΑ) πξνεηνηκάζηεθε απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο,
ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, ζε ζπλεξγαζία κε άιια
Κπβεξλεηηθά Σκήκαηα θαη Τπεξεζίεο. Δγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 6 Ηνπιίνπ
ηνπ 2004 θαη απνηέιεζε ην πξψην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πνπ εθάξκνζε ε
Κχπξνο κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Σν ΑΑ 2004-06 ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απνθιεηζηηθά απφ ην Δ.Γ.Σ.Π.Δ. – Σκήκα Δγγπήζεσλ
κε 74,8 εθ. €. Ζ εζληθή ζπκκεηνρή, κε πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ,
αλέξρεηαη ζε 69,08 εθ. €. Δπηπιένλ, κε ηελ ππνβνιή ηνπ ρεδίνπ είραλ εγθξηζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηπξφζζεηνη Δζληθνί πφξνη χςνπο 14,2 εθαηνκκπξίσλ €, ππφ κνξθή
Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ. Αθνινχζσο, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ
θαη ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ρεδίνπ εληζρχζεθε
κε επηπιένλ 22,3 εθ. € απφ θξαηηθνχο πφξνπο. πλνιηθά ε Γεκφζηα Γαπάλε γηα ηελ αγξνηηθή
αλάπηπμε ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2004-06 αλήιζε ζηα 180,6 εθ €.
Ζ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξακκαηηθνχ Δγγξάθνπ θαηέιεμε ζε κία ζεηξά
ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη εηδηθψλ ηνπ ζηφρσλ.
Δηδηθφηεξα, ζην επίπεδν ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ δηαπηζηψζεθε φηη ην Πξφγξακκα ζπλέβαιε
απνθαζηζηηθά ζηελ επίηεπμε θαη ησλ δχν ζηξαηεγηθψλ ηνπ επηδηψμεσλ πνπ ήηαλ:


ε ππνβνήζεζε ηεο νκαιήο πξνζαξκνγήο ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο ζην λέν
πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη ζπλνιηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο
Πνιηηηθήο, θαη



ε δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ θαη ε πξνζαξκνγή ησλ πθηζηακέλσλ κεραληζκψλ
ζρεδηαζκνχ θαη άζθεζεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ζηα λέα δεδνκέλα πνπ ζέηεη ν δεχηεξνο
ππιψλαο ηεο ΚΑΠ γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε, αιιά θαη ηελ απφθηεζε πνιχηηκεο
εκπεηξίαο, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί επρεξέζηεξε ε εηνηκαζία ελφο νινθιεξσκέλνπ,
εχζηνρνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ρεδίνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηελ επφκελε
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013.

Οη αλσηέξσ δχν ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο επηηεχρζεθαλ παξά ην γεγνλφο φηη ην «εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ» πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ ήηαλ επλντθφ, ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο
ιεηςπδξίαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο πξνζαξκνγήο ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο ζηα λέα δεδνκέλα
πνπ έζεηε ε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή ζε φξνπο κείσζεο ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ θαη ηήξεζεο
ησλ πξνηχπσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ
θαη ηε δηαβίσζε ησλ δψσλ.
Δπηπξφζζεηα, ην Πξφγξακκα απνηέιεζε ην θχξην εξγαιείν ελεκέξσζεο ησλ αγξνηψλ γηα
ηνπο κεραληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο ελίζρπζεο πνπ παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλήο
Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο ηεο ΔΔ.
Όζνλ αθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε εηθφλα πνπ
δηακνξθψζεθε είλαη επίζεο ζεηηθή. Δηδηθφηεξα, νη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ :
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Ζ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ε βειηίσζε ηεο
κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ

Ζ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο επέθεξε ζεκαληηθέο ζεηηθέο εμειίμεηο φπσο είλαη ε ζεκαληηθή
αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, θαηά 12% ζηηο εληζρπφκελεο γεσξγηθέο
εθκεηαιιεχζεηο ηεο Γξάζεο 1.1.1 θαη ε δηαηήξεζε ησλ εμαγσγψλ ζε πςειά επίπεδα γηα
νξηζκέλα πξντφληα (παηάηεο, εζπεξηδνεηδή θιπ). ηα ζεηηθά ζεκεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πεξηιακβάλνληαη ε νξηαθή κεηαβνιή ηεο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ
ρξεκαηνδνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 1.1.1 θαηά 10 – 15%, ε δεκηνπξγία γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ κέζνπ κεγέζνπο 17,7 εθηαξίσλ απφ ηνπο δηαδφρνπο γεσξγνχο ηνπ Μέηξνπ
ηεο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο (πνπ είλαη ζρεδφλ πεληαπιάζην απφ ην κέζν κέγεζνο ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο Κχπξνπ), ν ζεκαληηθφο εθζπγρξνληζκφο ηνπ κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ θαη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηφζν ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ φζν θαη
ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πξψηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ε απφθηεζε
ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πξψηεο
κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο, γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ εληζρχζεθαλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο
ηεο αληίζηνηρεο Γξάζεο.


Ζ κεηαηξνπή θαη o επαλαπξνζαλαηνιηζκφο ηνπ δπλακηθνχ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ε
εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε πνηνηηθή βειηίσζε ησλ πξντφλησλ

Ο επαλαπξνζαλαηνιηζκφο ηνπ δπλακηθνχ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο κέζσ αλαδηαξζξψζεσλ
επηηεχρζεθε έζησ θαη ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ θαη θπξίσο ζηα θπιινβφια θαη ζηα ακπέιηα,
ελψ ε πνηνηηθή βειηίσζε ησλ πξντφλησλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ εθαξκνγή θηιηθφηεξσλ πξνο
ην πεξηβάιινλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ πξνηχπσλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
Μέζα

απφ

ηα

δηάθνξα

Μέηξα

θαη

εηδηθά

εθείλα

ηνπ

Άμνλα

1

«Βειηίσζε

ηεο

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο παξαγσγήο», ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ δελ
επηηεχρζεθε. Με δεδνκέλε φκσο ηε ρξνληθή ζπγθπξία πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, πνπ
γηα ηνλ ηνκέα ηεο πξψηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ραξαθηεξίδεηαη
απφ ηελ αλαγθαηφηεηα άκεζεο ζπκκφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα Δπξσπατθά πξφηππα
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, ε επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ αξρψλ λα
δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε επελδχζεηο πνπ ζα δηαζθάιηδαλ ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ ήηαλ απφιπηα ινγηθή.


Ζ πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη πιεξνθφξεζεο ηνπ αγξνηηθνχ
πιεζπζκνχ

Ζ πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε κεγάιν αξηζκφ γεσξγψλ δελ επηηεχρζεθε θαη
ην Μέηξν εζηηάζζεθε θπξίσο ζηελ παξνρή θαηάξηηζεο ζηνπο λένπο γεσξγνχο ηνπ Μέηξνπ 1.7
θαη ζπλαθφινπζα ζηε κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Μέηξνπ θαη ηελ απφθιηζε απφ ηνπο
ηεζέληεο ζηφρνπο. ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο παξερφκελεο θαηάξηηζεο ήηαλ ε εμνηθείσζε ησλ
λέσλ γεσξγψλ πνπ απνηεινχζαλ θαη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ θαηαξηηζζέλησλ ζηε ρξήζε
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ηνπο θψδηθεο νξζήο γεσξγηθήο
πξαθηηθήο. Αληίζεηα, πνιχ ζεκαληηθφηεξε ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ
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ελεκέξσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ φπσο απνδεηθλχεη ν ηδηαίηεξα κεγάινο αξηζκφο
ζπκκεηερφλησλ ζηα δηάθνξα Μέηξα.


Ζ αλχςσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζε ζρέζε κε ηηο αζηηθέο
πεξηνρέο θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηελ χπαηζξν



Ζ ηζφξξνπε αλάπηπμε θαη θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ κεηαμχ αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ
πεξηνρψλ

Οη δχν απηνί εηδηθνί ζηφρνη ήηαλ εμ αξρήο ηδηαίηεξα θηιφδνμνη θαη δελ ζρεηίδνληαλ κε
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο. Σα Μέηξα ηνπ Άμνλα 2 θαη ηδηαίηεξα ε εμηζσηηθή απνδεκίσζε
αθνξνχζαλ έλα κεγάιν αξηζκφ δηθαηνχρσλ, ρσξίο φκσο ε εμαηνκηθεπκέλε ελίζρπζε αλά
δηθαηνχρν λα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε βειηίσζε ηνπ εηζνδήκαηνο
ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, παξά ην γεγνλφο φηη εηδηθά γηα ηνπο παξαγσγνχο ησλ νξεηλψλ
πεξηνρψλ ε παξερφκελε ελίζρπζε ζπκβάιιεη θαηά 7% ζην γεσξγηθφ εηζφδεκα.
ηα ζεηηθά ζεκεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπλεθηηκήζεθαλ ε κεγάιε ζπκκεηνρή λέσλ γεσξγψλ
ζηα επελδπηηθά ζρέδηα ηνπ Μέηξνπ 1.1 (ην 32% ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πινπνηήζεθαλ απφ
γεσξγνχο θάησ ησλ 40 εηψλ), ε αχμεζε θαηά 3% ησλ γεσξγψλ θάησ ησλ 40 εηψλ ζην
ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ, ε ζπληαμηνδφηεζε κε παξάιιειε κεηαβίβαζε ησλ εθηάζεσλ
ηνπο ζε λεψηεξνπο γεσξγνχο (ζπληαμηνδνηήζεθε ην 2,3% ησλ γεσξγψλ άλσ ησλ 55 εηψλ,
αιιά κεηαβηβάζζεθε ην 3,6% ησλ εθηάζεσλ πνπ θαηέρεη ε ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή
νκάδα).


Ζ άζθεζε κηαο πνιηηηθήο πνπ ζα εηζάγεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζαλ βαζηθή
ζπληζηακέλε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο κέζσ ηεο θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ
πφξσλ (έδαθνο, πδάηηλνη πφξνη)

Ο εηδηθφο ζηφρνο επηηεχρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ αθνχ ζηα δηάθνξα Μέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο εληάρζεθε ην 17,28% ηεο
ρξεζηκνπνηνχκελεο αγξνηηθήο γεο. Οη δξάζεηο πεξηνξηζκνχ ηεο ληηξνξχπαλζεο ζπληέιεζαλ
έκκεζα ζηελ πξνζηαζία ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ.
Δπηπξφζζεηα, νη δξάζεηο ηνπ Μέηξνπ 2.2, γηα αλάιεςε αγξνπεξηβαιινληηθψλ ππνρξεψζεσλ
θαη εθαξκνγή βηνινγηθήο γεσξγίαο (1.575 εθηάξηα έθηαζεο εληάρζεθαλ ζηε βηνινγηθή
θαιιηέξγεηα ηξηπιαζηάδνληαο ηηο εθηάζεηο βηνινγηθήο γεσξγίαο), ζπληέιεζαλ ζηε κείσζε ηεο
ρξήζεο αγξνρεκηθψλ παξαζθεπαζκάησλ θαη ζηελ έκκεζε πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο εδάθνπο
θαη λεξνχ. Δπηζεκαίλεηαη ε κείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ιηπαζκάησλ γηα ηελ πεξίνδν
2004 – 2006 (ε κείσζε αλέξρεηαη ζην 12,1%) θαη ε κείσζε ηεο ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ θαη
δηδαληνθηφλσλ.


Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο

Μέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπληήξεζε θξαθηψλ θάιπςεο 301 εθηαξίσλ
θαη ε αλαθαηαζθεπή 43.500 ηξερφλησλ κέηξσλ παξαδνζηαθψλ ηνίρσλ μεξνιηζηάο,
επηηπγράλνληαο έηζη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηε δηαηήξεζε θαη
αλάπιαζε ηνπ θπζηθνχ παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ. Παξάιιεια, ε παξνρή εληζρχζεσλ ζε έθηαζε
5.150 εθηαξίσλ κε παξαδνζηαθέο γηα ηελ Κχπξν δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ζάκλνπο
ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαηήξεζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ. Ζ ζπληήξεζε
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παξαδνζηαθψλ νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ ακπειηψλ (επηά πνηθηιίεο) ζπληειεί ζηε δηαηήξεζε
θαη πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη γελεηηθήο πνηθηινκνξθίαο ηνπ θπηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Κχπξνπ.


Ζ επέθηαζε θαη πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαζψο θαη ε επαλαθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο ζε
ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο

Οη ζπλνιηθέο εθηάζεηο γεο πνπ δαζψζεθαλ αλήιζαλ ζε 176 εθηάξηα θαη ε αχμεζε ηεο δαζηθήο
έθηαζεο πνπ νθείιεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζην 0,1% ηεο ζπλνιηθήο
αχμεζεο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. Ωο πξνο ηηο παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ
ππξνπξνζηαζία, ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αθνχ κέζσ ησλ
ζρεηηθψλ δξάζεσλ εθηηκάηαη φηη αλαβαζκίζζεθε ε ππξνπξνζηαζία ζην 26% ησλ δαζψλ θαη
δαζηθψλ εθηάζεσλ ηεο Κχπξνπ.
πλππνινγίδνληαο ην γεγνλφο φηη ε δάζσζε ησλ αλσηέξσ πεξηνρψλ αθνξνχζε θπξίσο ζε
είδε ηεο ηνπηθήο ρισξίδαο θαη ζε έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε είδε κεγάιεο νηθνινγηθήο
ζεκαζίαο, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ
ρξνληθά θαη νηθνλνκηθά Πξνγξάκκαηνο, ηα ζρεηηθά Μέηξα ζπλεηέιεζαλ εκκέζσο ζηελ
ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο θαη ηνπ ζθξίγνπο ησλ δαζψλ.


Ζ επηηπρήο ζηειέρσζε θαη ε επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ

ε φ,ηη αθνξά ηε ζηειέρσζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή πξφνδνο ζε
φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Δμαίξεζε απνηεινχζε ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή αθνχ δελ
απνηεινχζε απηνηειή ππεξεζία κε κφληκν ην πξφβιεκα ππνζηειέρσζεο. Ζ ζπκβνιή φκσο
ηεο ΓΑ ήηαλ θαζνξηζηηθή ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ ΑΑ 2004 -2006, θάηη πνπ
αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηελ πιήξε απνξξνθεηηθφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ρσξίο
νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα.


Ζ ελαξκφληζε ηνπ ζεζκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ηελ πγηεηλή θαη θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ, ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ, ηε κεραλνξγάλσζε
ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο

Ζ ελαξκφληζε ηνπ ζεζκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
πγηεηλή θαη θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ θαη ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ ήηαλ πιήξεο θαη ην
Πξφγξακκα ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα. ε φ,ηη αθνξά ηε
κεραλνξγάλσζε ε δεκηνπξγία ελφο ινγηζκηθνχ γηα ηηο αλάγθεο παξαθνινχζεζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα πιεξσκψλ ηνπ ΚΟΑΠ ήηαλ νπζηαζηηθά
νη κφλεο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ, ρσξίο φκσο λα ζεσξεζεί φηη δελ απαηηνχληαη ζεκαληηθέο
βειηηψζεηο θαη αλαβάζκηζε ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηε λέα πεξίνδν.
Πέξαλ ηεο αμηνιφγεζεο πνπ αθνξά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ε κεηαβνιή ηεο ηζνξξνπίαο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο
βαξχηεηαο ησλ Αμφλσλ θαη Μέηξσλ, ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Απηή ε
κεηαβνιή πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ ζεκαληηθή ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ
πξψηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
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Ζ απνξξνθεηηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο έθζαζε ζην 100% ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ζηνηρείν
πνπ αλαδεηθλχεη ηελ πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο. Ζ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ πςειή, αθνχ
ππεξθαιχθζεθαλ νη ζηφρνη ησλ Μέηξσλ 1.1 «Παξνρή εληζρχζεσλ γηα επελδχζεηο γηα
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο & δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζηηο γεσξγηθέο εθκ/ζεηο» θαη
1.2 «Δλζάξξπλζε ηεο βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο αγξνηηθψλ
πξντφλησλ». Σν κνλαδηαίν θφζηνο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ δξάζεσλ δηακνξθψζεθε ζε
ρακειφηεξν επίπεδν απ ‟φηη είρε πξνγξακκαηηθά εθηηκεζεί.

3.3.2.

Δθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε
Αλάπηπμεο 2007-2013

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο

Αγξνηηθήο

Ζ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε ηνπ ΠΑΑ ζπληάρζεθε κε βάζε ην Άξζξν 85 ηνπ Καλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζ. 1698/2005 θαη πεξηιάκβαλε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο σο
πξνο ηηο εθξνέο θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ηελ ελζσκάησζε ησλ εκπεηξηψλ πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή πξνεγνπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ΠΑΑ
κε ηηο Κνηλνηηθέο ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο αγξνηηθήο
αλάπηπμεο. Σα πην θάησ ζπκπεξάζκαηα αλαθέξνληαη ζε βαζηθά ζεκεία ηεο έθζεζεο.
ην επίπεδν ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε ζπκκεηνρή ησλ ηεζζάξσλ Αμφλσλ
Πξνηεξαηφηεηαο ζηνπο ζπλνιηθνχο δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο,
αληαπνθξηλφηαλ ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ελψ ε θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ
πφξσλ ζηηο επηκέξνπο ελφηεηεο Μέηξσλ παξνπζίαδε πνιχ κηθξέο απνθιίζεηο κεηαμχ ηεο
ζηξαηεγηθήο θαηαλνκήο.
Ζ

θαηαλνκή

ησλ

δηαζέζηκσλ

νηθνλνκηθψλ

πφξσλ

ζηνπο

Άμνλεο

Πξνηεξαηφηεηαο

αληαπνθξηλφηαλ ζηηο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηαο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην
ΔΑΑ, κε ηελ έλλνηα φηη
43,23% ησλ πφξσλ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
γεσξγίαο,
43,42% ζηελ επίιπζε ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη βαζηθφηεξεο θαιιηέξγεηεο θαη εθηξνθέο δψσλ θαη ζηελ
ελίζρπζε ησλ γεσξγηθψλ εηζνδεκάησλ ζηηο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο,
8,9% ζηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο
ζηελ χπαηζξν.
Σν ππφινηπν πνζνζηφ ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο Leader (2,65%) θαη ην
θφζηνο ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 (1,80%).
Οη δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πφξνη ηνπ ΠΑΑ πξννξίδνληαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζηελ άκβιπλζε
ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ηα νπνία,
ζχκθσλα κε ηηο δηαπηζηψζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηακέλεο
θαηάζηαζεο είλαη: ην κέγεζνο θαη ην ρακειφ επίπεδν εθζπγρξνληζκνχ ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ, ην ηερλνινγηθφ επίπεδν ησλ κνλάδσλ κεηαζπιιεθηηθνχ ρεηξηζκνχ θαη
πξψηεο κεηαπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ηεο γεσξγίαο, ηα
ρακειά εηζνδήκαηα ησλ γεσξγψλ ζηηο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, ε πνηφηεηα δσήο ηεο ππαίζξνπ
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θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ειηθηαθήο δηάξζξσζεο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο γεσξγίαο.
Ζ εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο εθηηκήζεθε σο πςειή, ελψ ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε
ζπλνρή κεηαμχ ησλ Μέηξσλ θαη ηεο αλάιπζεο SWOT ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
ην επίπεδν ησλ εθξνψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ, ε εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε
παξνπζίαδε ζχγθιηζε κε ηνπο δείθηεο ηνπ ΠΑΑ, ελψ ζην επίπεδν ησλ επηπηψζεσλ
θαηαγξάθεθε κία αδπλακία εθηίκεζεο απφ ηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε
αμηνιφγεζε επέιεμε λα δψζεη «κία γεληθή πνηνηηθή εθηίκεζε», φζνλ αθνξά ηελ πξφζζεηε
πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε βειηίσζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζε φξνπο GVA/AWU, φζνλ αθνξά νξηζκέλεο κφλν απφ ηηο
παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σέινο επηζεκάλζεθε ε έιιεηςε πνζνηηθνπνίεζεο ησλ
ζηφρσλ ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ.

3.3.3.

Δλδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 20072013

Ζ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε νινθιεξψζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010. Σα ζπκπεξάζκαηα ζπζηάζεηο ηεο απνηέιεζαλ εηζξνή γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηελ
αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ, αιιά θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ επηκέξνπο
Μέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σν βαζηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζε ε ελδηάκεζε αμηνιφγεζε
ήηαλ ν πνιχ πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο νινθιεξσκέλσλ έξγσλ, ιφγσ ησλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ
είραλ ζεκεησζεί θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνο έληαμε έξγσλ ζηα δηάθνξα Μέηξα πνπ είραλ
πξνθεξπρζεί ην 2009.
Οπζηαζηηθά ε ελδηάκεζε αμηνιφγεζε εζηηάζηεθε ζηελ κέηξεζε απνηειεζκάησλ θαη
επηπηψζεσλ απφ ηα κεηαθεξφκελα έξγα ηνπ ΠΑΑ 2004-2006 θαη ηα έξγα – Μέηξα ηνπ Άμνλα
2. εκεηψλεηαη επίζεο φηη, θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ηεο έθζεζεο, νη επηπηψζεηο ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ είραλ εκθαληζζεί ζηελ Κππξηαθή νηθνλνκία.
Σν Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007 – 2013 είρε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα φιε ηελ
πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ ζε δεκφζηα δαπάλε 329.127.148 € θαη ζε ζπλνιηθφ θφζηνο
440.097.869 €. Ζ πξνβιεπφκελε ηδησηηθή δαπάλε ππνινγίζζεθε ζε 110.970.721€. Ζ
θνηλνηηθή ζπγρξεκαηνδφηεζε, απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
(ΔΓΣΑΑ), αλήιζε ζε 164.563.574€. Ζ αξρηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ΔΓΣΑΑ αλεξρφηαλ ζε
162.523.574€ ζηα νπνία πξνζηέζεθαλ 2.040.000 ην 2009 ζην πιαίζην ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔ
γηα ηελ ζπκπιεξσκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε κε βάζε ην παθέην αλαζπγθξφηεζεο γηα ηελ
ππέξβαζε ηεο δεκνζηνλνκηθή θξίζεο, αιιά θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ ειέγρνπ πγείαο ηεο
Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο. Ζ αλαινγία εζληθήο θαη θνηλνηηθήο δεκφζηαο νξηδφηαλ ζε 50%. Ζ
εζληθή ζπκκεηνρή, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ θαη ησλ θξαηηθψλ
πφξσλ, αλεξρφηαλ ζε 164.563.574€.
Μέρξη ηηο 30/11/2010, νη δαπάλεο αλήιζαλ ζε 85.947.870 €, κε ηελ απνξξνθεηηθφηεηα λα
δηακνξθψλεηαη ζην 26,6%. Οη αμηνινγήζεηο ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ είραλ
νινθιεξσζεί ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ Μέηξσλ (1.2, 1.5, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2) κε ηελ
ζεκαληηθφηεξε θαζπζηέξεζε ζηα Μέηξα 2.3 θαη 1.3 πνπ εθηηκήζεθαλ σο ζεκαληηθά απφ
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πιεπξάο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο, αιιά θαη ζπκβνιήο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο. Οη αλαιεθζείζεο λνκηθέο δεζκεχζεηο αλέξρνληαλ ζε 157.584.126€ (48,7%)
πνπ αλαδείθλπε ηελ αλάγθε ιήςεο άκεζσλ Μέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ
εθαξκνγήο ηνπ θαλφλα λ+2 ην 2011. Οη ηέζζεξεηο αλαζεσξήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο απφ ηελ
έγθξηζε ηνπ δελ επέθεξαλ κεηαβνιέο ζηελ ζηνρνζέηεζε θαη ηελ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.
Δθξνέο - Απνηειεζκαηηθφηεηα
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα νξίδεηαη ζε επίπεδν Μέηξνπ σο πξνο ην πνζνζηφ επίηεπμεο ηνπ
ηηζέκελνπ πξνγξακκαηηθνχ ζηφρνπ ζε φξνπο εθξνψλ. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ππεξβαίλεη ην 1 πνπ ππνδειψλεη φηη έρνπλ θαιπθζεί νη Πξνγξακκαηηθνί
ζηφρνη πνπ επηηπγράλνπλ ηα κέηξα 1.5.1, 2.6.1 «Με παξαγσγηθέο επελδχζεηο» θαη 2.6.2
«Γαζνπεξηβαιινληηθέο εληζρχζεηο», ηηκή ίζε κε ηελ κνλάδα πνπ ζεκαίλεη φηη επηηπγράλνληαη
νη πξνγξακκαηηθνί ζηφρνη επηηπγράλεηαη ζην κέηξν 2.1 «Παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζε
κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο» αιιά θαη γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ θαζεζηψησλ ηνπ κέηξνπ 2.3
«Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο» (αθνξά φκσο αλεηιεκκέλεο δεζκεχζεηο ηνπ ΑΑ 2004
– 2006) θαη κεηαμχ 0,25 – 0,35 γηα ηα κέηξα 1.2, 1.6 θαη ηελ δξάζε 1.8.2 «Γξαζηεξηφηεηεο
ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ζην πιαίζην ζπζηεκάησλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ
ηξνθίκσλ» Μέηξν 3.2 «Γηαηήξεζε απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο θαη ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ».
Απνδνηηθφηεηα
Αλ θαη είλαη πξψηκν λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ζε
επίπεδν κέηξνπ κε δεδνκέλν φηη ζα ππάξμνπλ θαη λέεο πξνθεξχμεηο δηαθαίλεηαη φηη ππάξρνπλ
ππεξβάζεηο ηνπ πξνγξακκαηηζζέληνο κνλαδηαίνπ θφζηνπο κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην
κέηξν 1.2 «Δλίζρπζε πξψηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγψλ» θαηά 32% θαη ζην κέηξν 1.6
«Πξνζηηζέκελε αμία ζηα γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά πξντφληα Γεκηνπξγία θαη εθζπγρξνληζκφο
κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ» θαηά 44%
εθηηκάηαη φηη δελ ζα ππάξμεη πξφβιεκα κε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. εκαληηθή ππέξβαζε ηνπ
κνλαδηαίνπ θφζηνπο έρεη ζεκεησζεί ζηα κέηξα 3.1 θαη 3.2
Αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ ζην
πιαίζην ησλ κέηξσλ 1.2 , 1.5 θαη 1.6 αλακέλεηαη ππεξθάιπςε ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ.
Γείθηεο απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ
Ζ εθηίκεζε ησλ δεηθηψλ απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε
νινθιεξσκέλσλ έξγσλ πνπ γηα ην ΠΑΑ 2007 -2013 είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο. Με βάζε ηα
εληαγκέλα έξγα ππνινγίδεηαη φηη νη δείθηεο απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ ιακβάλνπλ ηηο
αθφινπζεο ηηκέο.
Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1
2. Αχμεζε ζηελ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία ζηηο εληζρπφκελεο εθκεηαιιεχζεηο/
επηρεηξήζεηο Δθηηκάηαη φηη ε αχμεζε απφ ηα εληαγκέλα επελδπηηθά ζρέδηα ηνπ κέηξνπ 1.6 ζα
αλέιζεη ζε 12 εθαηνκκχξηα €.
3. Αξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ /επηρεηξήζεσλ πνπ εηζάγνπλ λέα πξντφληα/ε λέεο ηερληθέο 10
(αθνξά επελδπηηθά ζρέδηα ηνπ κέηξνπ 1.5 θαη 1.6).
4. Αμία αγξνηηθήο παξαγσγήο θάησ απφ αλαγλσξηζκέλα πνηνηηθά ζηάληαξ 2,5 Μ€
Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2
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Έθηαζε ππφ επηηπρή δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο πνπ ζπκβάιιεη :
Α) Βηνπνηθηιφηεηα θαη πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο γεσξγηθέο θαη δαζηθέο. Ζ ηηκή ηνπ
δείθηε αλαθέξεηαη ζε εθηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη δηαηήξεζεο ηνπ
αγξνηηθνχ ηνπίνπ γηαηί δελ έρνπλ νξηζζεί πεξηνρέο πςειήο θπζηθήο αμίαο θαη αλέξρνληαη ζε
4.963 εθηάξηα.
Β) Πνηφηεηα πδάησλ 16198 εθηάξηα
Γ) Πεξηνξηζκφο θιηκαηηθψλ αιιαγψλ 472 εθηάξηα
Γ) Πνηφηεηα εδάθνπο 16.198 εθηάξηα
Δ) Απνθπγή πεξηζσξηνπνίεζεο θαη εγθαηάιεηςεο ηεο γήο 77.615 εθηάξηα
Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 3
8. Γεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 15
9. Πξφζζεηνο αξηζκφο ηνπξηζηψλ 7.000
10. Πιεζπζκφο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ πνπ σθειείηαη απφ ηηο βειηησκέλεο ππεξεζίεο
16.961
Γείθηεο επηπηψζεσλ
2. Γεκηνπξγία απαζρφιεζεο 812 ζέζεηο εξγαζίαο
3. Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (Αχμεζε θαηά 3.918 €/ΜΑΔ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο
θαη αχμεζε θαηά 3.400 €/απαζρνινχκελν θαη δηακφξθσζε ηεο ζε 30.470€/απαζρνινχκελν
ζηε κεηαπνίεζε)
4. Γηαηήξεζε
5. Με δηαζέζηκν
6. Μείσζε
7. Αχμεζε ηεο απνζήθεπζεο άλζξαθα θαηά 10.627 ηφλνπο εηεζίσο
πζηάζεηο - Πξνηάζεηο
Ζ απνπζία κεραλνγξαθεκέλνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ε ππνζηειέρσζε θαη ε κε
απηνηειήο ιεηηνπξγία ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο είραλ εληνπηζζεί ζαλ πξνβιήκαηα ηφζν ηελ εθ
ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ηνπ ΑΑ 2004 – 2006 φζν θαη ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε
ηνπ ΠΑΑ 2007 – 2013.
Με δεδνκέλν φηη νπζηαζηηθή πξφνδνο δελ έρεη επέιζεη ζηελ ζηειέρσζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο
Αξρήο αιιά θαη ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ Αμφλσλ αιιά θαη ηηο
ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδνπλ νη αλαθνξέο ζε θξίζηκα γηα ηελ Παξαθνινχζεζε θαη Αμηνιφγεζε
ζηνηρεία ε πξψηε ζχζηαζε θαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο είλαη ε επίιπζε ησλ δχν αλσηέξσ
ζεκάησλ.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη επίζεο θαη ε αλαγθαηφηεηα νξηζκνχ κίαο θξαηηθήο ππεξεζίαο σο
ζπληνληζηή γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ
ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κχπξνπ θαη ηελ δεκηνπξγία εζληθψλ βάζεσλ
δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ βηνπνηθηιφηεηα, ηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο, ηελ πνηφηεηα ησλ
πδάησλ, ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Απηνλφεην είλαη φηη ε ζπγθξηκέλε
ππεξεζία ζα πξέπεη λα ζπλδξάκεη θαη ζηνλ νξηζκφ ησλ πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο Αμίαο πνπ
παξακέλεη σο εθθξεκφηεηα. Θεζκηθά ηνλ ξφιν απηφ ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ην ηκήκα
Πεξηβάιινληνο.
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Ζ εμεηδίθεπζε θαη ε ζηνρνζέηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε φξνπο δεηθηψλ πξέπεη λα
αληαλαθιάηαη ζην επίπεδν ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη γηα έληαμε αιιά θαη ζηα θξηηήξηα
έληαμεο ησλ πξάμεσλ. Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο ηνπ Μέηξνπ 1.5 απαηηείηαη
αλαζεψξεζε ηφζν ηνπ εληχπνπ ησλ αηηήζεσλ έηζη ψζηε λα απνηππψλεηαη ε πθηζηάκελε
θαηάζηαζε ησλ ηερληθνηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ αιιά θαη ε αιιαγή κε ζαθή
ηεξάξρεζε ησλ θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη ζηφρνη ηνπ Μέηξνπ.
Άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ην αλσηέξσ είλαη θαη ην πξφβιεκα πνπ εληνπίζζεθε αλαθνξηθά κε
ηελ έιιεηςε ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Θα
πξέπεη λα εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα γηα ηελ ππνρξεσηηθή ηήξεζε ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ
ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ Μέηξσλ 1.2, 1.5, θαη ηα ζηνηρεία απηά λα θνηλνπνηνχληαη ζηελ
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Ηδηαίηεξα ζνβαξφ είλαη ην πξφβιεκα ζην κέηξν 1.5 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα
ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ ιακβάλνπλ ζεκαληηθά πνζά ελίζρπζεο πινπνηψληαο επελδπηηθά
ζρέδηα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 100.000 € θαη νη νπνίνη νπζηαζηηθά απνξξνθνχλ ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παξερφκελσλ εληζρχζεσλ. Πξνηείλεηαη ν θαζνξηζκφο ελφο νξίνπ
ελίζρπζεο πάλσ απφ ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη εγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ζε πθηζηάκελεο εθκεηαιιεχζεηο ε νινθιεξσκέλν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην γηα ηηο λέεο
εθκεηαιιεχζεηο. Με βάζε ηελ πθηζηάκελε πιεξνθφξεζε απφ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ είλαη
αδχλαηνο ν αμηφπηζηνο ππνινγηζκφο ηεο κεηαβνιήο ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο
ησλ εληζρπφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ
Ζ απνπζία ηηκψλ εθθίλεζεο αιιά θαη ε αλαγθαηφηεηα ειέγρνπ ησλ επηπηψζεσλ ζην
πεξηβάιινλ ησλ πεξηνρψλ εθαξκνγήο ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ Μέηξσλ απνηειεί ηελ κία
παξάκεηξν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίζζεθαλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ
ζρεηηθψλ Μέηξσλ. Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγθαηφηεηα
επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ππνρξεσηηθψλ δεζκεχζεσλ πνπ
αλαιακβάλνπλ νη γεσξγνί ζην πιαίζην ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ Μέηξσλ κεηά θαη ηελ
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο.
Απαηηείηαη ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη κεγαιχηεξε δηαβνχιεπζε κεηαμχ ησλ θνξέσλ
εθαξκνγήο θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ράξαμε
θαη άζθεζε ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Έλα πξψην ζπκπέξαζκα απφ ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ Αμφλσλ 3 θαη 4 είλαη φηη
εμππεξεηνχλ ζρεδφλ κνλνζήκαληα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ζρεδφλ θαζφινπ ηελ
δηαθνξνπνίεζε.
Απαηηείηαη θαιχηεξνο «πξνγξακκαηηθφο ζπληνληζκφο» κεηαμχ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη
ηνπ ΔΓΣΑΑ γηα ηηο παξεκβάζεηο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη κία ζπγθεθξηκέλε «ρσξηθή
πξνζέγγηζε» πνπ ζα ηεξαξρεί ηηο αλάγθεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ζα δηακνξθψλεη κηα
πεξηζζφηεξν εζηηαζκέλε ζηφρεπζε.
Σέινο, δηαθαίλεηαη φηη ζα απαηηεζεί εληαηηθνπνίεζε ησλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη θαηάξηηζεο
ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ εθαξκνγήο ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ ην Κνηλφ Πιαίζην Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο, αιιά θαη ησλ
δηθαηνχρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
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ε επηθείκελε αλαζεψξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα ππάξμεη αλακφξθσζε ησλ
εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ε κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Μέηξσλ 1.1, 1.3,
1.8, 1.9, 2.4,2.6 θαη 3.3.
Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ αμηνινγήζεσλ αλαδεηθλχνπλ ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηε ζεκαληηθή πζηέξεζε
ζε φηη αθνξά ηελ θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε δπζθνιία απνζαθήληζεο
ζηνρνζέηεζεο απφξξνηα θαη ηεο έιιεηςεο ηηκψλ γηα ηα αγξνπεξηβαιινληηθά (θνηλή
δηαπίζησζε ησλ ηξηψλ αμηνινγήζεσλ), ηελ αλαγθαηφηεηα αλαβάζκηζεο ησλ ηθαλνηήησλ
ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ Δθαξκνγήο ζε ζέκαηα παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο,
ηελ αλαγθαηφηεηα αλαβάζκηζεο ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ, ηελ πζηέξεζε ζηελ
πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο
θαη ηηο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, ηελ αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ζεζκηθά αιιά θαη ζε
αλζξψπηλνπο πφξνπο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, ελψ, ηέινο, ζεκεηψλεηαη θαη ε
ζεκαληηθή απφθιηζε κεηαμχ αξρηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηειηθήο πινπνίεζεο.
Κνηλφ ζεκείν ησλ δχν Πξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο είλαη ε ζεκαληηθή
ελίζρπζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα αιιά κνλνζήκαληα,
αθνχ ε αχμεζε ησλ πφξσλ θαηεπζχλεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Μέηξνπ πνπ αθνξά ζηηο επελδχζεηο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο (σο απνηέιεζκα
ηνπ ππεξβνιηθά κεγάινπ αξηζκνχ αηηήζεσλ ησλ γεσξγψλ) θαη ηε ζεκαληηθή πζηέξεζε
ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ζέκαηα αλζξψπηλσλ πφξσλ, ζπλεξγαζίαο θαη
ελίζρπζεο ησλ πξντφλησλ πνηφηεηαο. ε φηη αθνξά ηνλ Άμνλα 2 ηνλίδεηαη φηη ην κίγκα
ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ δηαηεξείηαη ζηαζεξφ ηφζν ζην ΠΑΑ200-2006 φζν θαη
ζην ΠΑΑ 2007-2013 παξά ηελ εηζαγσγή ησλ Νέσλ Πξνθιήζεσλ κε ηελ νινθιήξσζε
ηνπ ειέγρνπ πγείαο ηεο ΚΑΠ (Health check), αθνχ θξίζεθε σο πξψηηζηε αλάγθε λα
ππνζηεξηρζνχλ πθηζηάκελα Μέηξα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
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4. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ

4.1.

ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΜΔΘΟΓΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΣΟΤ

ΤΣΖΜΑΣΟ

ΚΑΗ

ΣΧΝ

Ζ εθπφλεζε ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο βαζίζζεθε ζηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ
πεξηγξάθεηαη ζην εγρεηξίδην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε.
Οη δπλαηφηεηεο ρξήζεο κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ πξνζδηνξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο
παξάγνληεο, φπσο ε χπαξμε ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ κε βαζηθά δεδνκέλα, ε χπαξμε ζαθνχο
βάζεο αλαθνξάο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζηνηρείσλ απφ ηελ πξνεγνχκελε εθαξκνγή αληίζηνηρσλ
πξνγξακκάησλ (ηζηνξηθά ζηνηρεία). Ηδηαίηεξα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εθ ησλ πζηέξσλ
αμηνιφγεζεο, φπνπ ε έκθαζε δίλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ
επηπηψζεσλ, βαζηθή πεγή άληιεζεο ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ απνηεινχλ νη εξγαζίεο πνπ
αλαιήθζεθαλ ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο παξάιιειεο αμηνιφγεζεο ησλ εηψλ
2007-2013, ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ 2009-2015 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε
ησλ επξεκάησλ ησλ εξεπλψλ πεδίνπ θαη ηνπ ππνδείγκαηνο εηζξνψλ – εθξνψλ. Ζ εθπφλεζε
ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ ππφθεηηαη
ζε πεξηνξηζκνχο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ εθηελψο ζηελ ελφηεηα 4.5 «Πξνβιήκαηα θαη
πεξηνξηζκνί ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο».
Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βαζίζζεθε ζηελ επηζθφπεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ
δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηελ θαηάξηηζε
εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζε νξηζκέλνπο Φνξείο Δθαξκνγήο κε ζηφρν ηελ
επηβεβαίσζε ή κε ησλ επξεκάησλ ηεο Παξάιιειεο Αμηνιφγεζεο, φπνπ είραλ απνζηαιεί
εξσηεκαηνιφγηα ζην ζχλνιν ησλ Φνξέσλ Δθαξκνγήο, ηε δηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ηεξνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ
Πιεξσκψλ, ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη ηνλ Σνκέα Δμνπζηνδφηεζεο Πιεξσκψλ (Σκήκα
Γεσξγίαο). Παξάιιεια, πξνγξακκαηίζζεθαλ θαη δηελεξγήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ην ζχλνιν
ησλ Φνξέσλ Δθαξκνγήο γηα ηελ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ.
Δπηπιένλ, δηελεξγήζεθε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα κε ηε κέζνδν ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο ζε
θαθέινπο νινθιεξσκέλσλ έξγσλ γηα ηα Μέηξα κε ζεκαληηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή βαξχηεηα
(Μέηξν 1.5, Καζεζηψηα 1.5.1 &1.5.2), Μέηξν 1.6, Μέηξν 3.1 θαη 3.2, ελψ κέζσ ησλ Οκάδσλ
Σνπηθήο Γξάζεο θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζεί ην ζχλνιν ησλ
έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ κέζσ ησλ ηεζζάξσλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ. Γηα ηελ
εθηίκεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο πξνζέγγηζεο LEADER απεζηάιεζαλ εξσηεκαηνιφγηα
θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ηέζζεξεηο δηεπζπληέο ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο
Γξάζεο. ηα πιαίζηα ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο επηθαηξνπνηήζεθε θαη ε έξεπλα πεδίνπ
γηα ην Μέηξν 1.9 (Οκάδεο Παξαγσγψλ) ε νπνία δηελεξγήζεθε αξρηθά ην 2011 ζην πιαίζηα ηεο
Παξάιιειεο Αμηνιφγεζεο.
Σέινο, δεκηνπξγήζεθε βάζε δεδνκέλσλ αμηνιφγεζεο πνπ πεξηειάκβαλε ηα πξσηνγελή
δεδνκέλα, ηα νπνία αθνξνχζαλ θπξίσο ζηνπο δείθηεο εθξνψλ γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ
Μέηξσλ, ελψ αμηνπνηήζεθε πιήξσο ην πεξηερφκελν ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ζπγθεληξψζεθαλ πξφζζεηα ζηνηρεία απφ ηνπο Φνξείο Δθαξκνγήο, κε
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ηελ αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ πεξηειάκβαλαλ νη αηηήζεηο ησλ δηθαηνχρσλ, φπσο επίζεο θαη
κηα πιεζψξα ζηαζεξφηππσλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγηθφηεηα αλά εθηάξην/δσηθή κνλάδα,
ηελ αμία παξαγσγήο, ην θφζηνο εηζξνψλ θαη ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ, ιηπαζκάησλ θαη
δηδαληνθηφλσλ αλά είδνο θαιιηέξγεηαο. ηφρνο ήηαλ ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κε βάζε
ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ δηθαηνχρσλ πνπ σθειήζεθαλ απφ ην Πξφγξακκα ζε ζρέζε κε ηηο
επξχηεξεο εμειίμεηο ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο.
Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ επηθαηξνπνίεζεθαλ νη
ηηκέο ησλ δεηθηψλ πιαηζίνπ, ψζηε λα πξνζδηνξηζζεί ε ζπκβνιή ησλ Μέηξσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ζηηο ζεκεησζείζεο κεηαβνιέο. Δπίζεο, νκαδνπνηήζεθαλ ηα θνηλά εξσηήκαηα
κε ηα Μέηξα, ηνπο δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ αιιά θαη ηνπο δείθηεο βάζεο
πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε ησλ εθξνψλ ησλ Μέηξσλ κε ηελ ηηκή ηνπ δείθηε
βάζεο αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά ζηελ εθηίκεζε γηα ηελ επάξθεηα ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο
πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα πεδίνπ ζηε βάζε πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ κε βαζηθνχο
θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο εηαίξνπο, φπσο επίζεο θαη κηα ζεηξά ηειεθσληθψλ
ζπλεληεχμεσλ κε δηθαηνχρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κε ζηφρν ηελ επίζπεπζε ηνπ ρξφλνπ
ζπιινγήο ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ νξγαλψζεθε ζεηξά ζπζθέςεσλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ
ζπλφινπ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Φνξείο Δθαξκνγήο, Οξγαληζκφο
Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ) θαη άιισλ αξκφδησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ. Απφ πιεπξάο ηνπ
πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο, παξνπζηάζζεθαλ, ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, ε αλάιπζε ησλ
θνηλψλ εξσηεκάησλ αμηνιφγεζεο, ηα αλαγθαία ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπο θαη ζπδεηήζεθε ε δηαζεζηκφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη νη πεγέο
ζπγθέληξσζήο ηνπο. Καηά ηηο ζπλαληήζεηο/ζπζθέςεηο, αλαδείρζεθε ην ζεκαληηθφ πξφβιεκα
έιιεηςεο ζηνηρείσλ πνπ ζα επέηξεπαλ ηνλ ππνινγηζκφ ζεηξάο δεηθηψλ θαη απαληήζεσλ ζηα
θνηλά εξσηήκαηα αμηνιφγεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ ηα δεδνκέλα θπξίσο ζε
φξνπο απνηειεζκάησλ, απνθαζίζζεθε ν ζρεδηαζκφο εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ αλά Μέηξν.
Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο κε ην ζχλνιν
ησλ Φνξέσλ Δθαξκνγήο ζηηο νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ νη δείθηεο απνηειεζκάησλ θαη
επηπηψζεσλ, ηα θνηλά εξσηήκαηα θαη ε ζχλδεζε ησλ Μέηξσλ κε θάζε θνηλφ εξψηεκα
αμηνιφγεζεο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε δηαζεζηκφηεηα ησλ
ζηνηρείσλ.
Γηα ηε ζπγθέληξσζε πξφζζεησλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ πνηφηεηα ησλ
κεραληζκψλ εθαξκνγήο, αιιά θαη ηελ επξχηεξε ζπκβνιή ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 ζηνπο ζηφρνπο
ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε πξαγκαηνπνηήζεθαλ
πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε βάζε ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην κε ηνπο Φνξείο
Δθαξκνγήο, ηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ αιιά θαη κε κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο.
(ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ παξαηίζεηαη ν Πίλαθαο κε ηα αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα).
Σέινο, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο έθζεζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ην
Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηνξγάλσζε εκεξίδαο ζηηο 28/11/2016 ζηελ
νπνία παξεπξέζεθαλ 60 άηνκα φπνπ παξνπζηάζζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη
ηδηαίηεξα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ πεδίνπ γηα λα θξηζεί ε ξεαιηζηηθφηεηα ησλ
ζπκπεξαζκάησλ θαη λα ζπδεηεζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα.
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4.2.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΚΤΡΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΧΝ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΚΑΗ ΣΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΚΡΗΖ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΟΥΧΝ

Σν Πξφγξακκα δελ πεξηιακβάλεη πξφζζεηα θνηλά εξσηήκαηα πέξαλ ησλ θνηλψλ εξσηεκάησλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Β ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Παξαθνινχζεζεο θαη
Αμηνιφγεζεο. Έηζη, ζηε θάζε απηή ηεο εξγαζίαο απαληήζεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ θξηηήξηα
θξίζεο γηα ηα θνηλά εξσηήκαηα γηα φια ηα ελεξγά Μέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ηνλ θαησηέξσ
πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ελεξγά Μέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο φπνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηα θνηλά
εξσηήκαηα ηνπ θάζε Μέηξνπ, ηα θξηηήξηα θξίζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαζψο θαη ην επίπεδν
ζηφρσλ ηνπ θάζε Μέηξνπ. Δπηπιένλ παξνπζηάδεηαη ην πθηζηάκελν πιαίζην δεηθηψλ ηνπ θάζε
Μέηξνπ πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ ην ζχζηεκα ησλ θνηλψλ δεηθηψλ θαη επηπξφζζεηα απφ
ηνπο δείθηεο βάζεο.

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

109

Δθ ησλ πζηέξσλ Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013

Πίλαθαο 4.1: πζρέηηζε ησλ θνηλψλ εξσηεκάησλ αμηνιφγεζε κε ηα θξηηήξηα θξίζεο, ηα επίπεδα ζηφρσλ & ην πιαίζην δεηθηψλ ζε επίπεδν κέηξνπ
Μέηξν - ΠΑΑ
1.1 - Δθπαίδεπζε,
πιεξνθφξεζε θαη
δηάδνζε ηεο
γλψζεο

1.2 - Δλίζρπζε
πξψηεο
εγθαηάζηαζεο
γεσξγψλ

Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο
(ζην επίπεδν ηνπ Μέηξνπ)
o 15. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ
ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηε βειηίσζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
δηθαηνχρσλ; (Αλάινγα ηελ
πεξίπησζε, νη απαληήζεηο ζε
απηφ ην θνηλφ εξψηεκα
αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα
παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε ε
ζπκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα
ησλ ηνκέσλ ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
δαζνθνκίαο, λα εζηηάδεηαη
μερσξηζηά ζηνλ θάζε ηνκέα)
o 20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ
(έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο,
κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
o 15. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ
ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηε βειηίσζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
δηθαηνχρσλ; (Αλάινγα ηελ
πεξίπησζε, νη απαληήζεηο ζε
απηφ ην θνηλφ εξψηεκα
αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα
παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε ε
ζπκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα
ησλ ηνκέσλ ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
δαζνθνκίαο λα εζηηάδεηαη
μερσξηζηά ζηνλ θάζε ηνκέα)
o 20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε
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Κξηηήξηα Κξίζεο (Δπίπεδν ηφρσλ)

Πιαίζην Γεηθηψλ

Σν θξηηήξην θξίζεο αθνξά ηε κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ θαηάξηηζεο
θαη εθπαίδεπζεο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο
ζπγθξηλφκελν κε ην κέζν επξσπατθφ φξν. Δπηπιένλ ζπγθξίλεηαη
κε ην αληίζηνηρν επίπεδν πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σν επίπεδν ζηφρνπ ηνπ Μέηξνπ είλαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ
απαζρνινχκελσλ ζην ηνκέα ηεο γεσξγίαο πνπ έρνπλ ιάβεη βαζηθή
ή πιήξε/γεσξγηθή εθπαίδεπζε. Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζεσξεί
φηη δελ πξνθχπηεη άκεζε ζπζρέηηζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κε ηελ κεηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ
επηδφζεσλ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζπκκεηέρνληα. Με
δεδνκέλν φηη ην Μέηξν θάιπςε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπο
δηθαηνχρνπο ηνπ Μέηξνπ 1.2, ε κέηξεζε ηεο κεηαβνιήο ηεο
ΑΠΑ/ΜΑΔ ζα κεηξεζεί κφλν εθφζνλ νη δηθαηνχρνη πινπνίεζαλ θαη
επελδπηηθφ ζρέδην ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο 1.5.1

Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο εκεξψλ εθπαίδεπζεο (Απφδνζεο)
o Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζηηο εθπαηδεχζεηο (Απφδνζεο)
o Αξηζκφο γεσξγψλ ή δαζνθαιιηεξγεηψλ πνπ
νινθιήξσζαλ κε επηηπρία κηα εθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα (Απνηειέζκαηνο)

Σν θξηηήξην θξίζεο είλαη ε ειηθία ησλ δηθαηνχρσλ πνπ
εγθαζίζηαληαη θαη ε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ γεσξγψλ
ειηθίαο θάησ ησλ 40 εηψλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ αξρεγψλ
ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη νη κεηαβνιέο ζηα δηαξζξσηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ
ζπγθξηλφκελα κε ηα κεγέζε ζε Δζληθφ επίπεδν. Δπηπιένλ θξηηήξην
θξίζεο αθνξά θαη ε κεηαβνιή ηεο ειηθηαθήο ζχλζεζεο ηνπ
γεσξγηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θαζψο θαη ην επίπεδν
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ησλ λέσλ
γεσξγψλ πνπ εληάρζεθαλ ζην Μέηξν 1.2 ζε φξνπο θπζηθνχ
κεγέζνπο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηερλννηθνλνκηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, αξηζκνχ ΜΑΔ.
Πξνηείλεηαη επίζεο ε εμέηαζε ηνπ θαηά πφζνλ νη δηθαηνχρνη ηνπ
Μέηξνπ ζπλδένληαη κε άιια Μέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο φπσο ην
Μέηξν 1.5 αιιά θαη ην Μέηξν 1.3.
Σν επίπεδν ζηφρνπ είλαη ε «Μεηαβνιή ηεο ειηθηαθήο ζχλζεζεο ησλ

Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο λέσλ γεσξγψλ πνπ ιακβάλνπλ ελίζρπζε
(Απφδνζεο)
o Ύςνο επελδχζεσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ λένπο
γεσξγνχο (Απφδνζεο)
o Αχμεζε ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηηο
εθκεηαιιεχζεηο πνπ εληζρχνληαη (Απνηειέζκαηνο)
o (1) Οηθνλνκηθή κεγέζπλζε (Δπίδξαζεο)
o (3) Παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο (Δπίδξαζεο)

Γείθηεο Βάζεο
o BO 4 - Καηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο
γεσξγίαο
Πξφζζεηνο δείθηεο
Πνζνζηφ εθπαηδεπζέλησλ απφ ην Μέηξν ζην ζχλνιν ησλ
γεσξγψλ θάησ ησλ 35 πνπ έρνπλ βαζηθή γλψζε

Γείθηεο Βάζεο
o BO 5 - Ζιηθηαθή δηάζξσζε ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο
o BC4 - Γηάξζξσζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (α)
Αξηζκφο Δθκεηαιιεχζεσλ, β) Υξεζηκνπνηνχκελε
Γεσξγηθή Έθηαζε (Ha), γ) Μέζνο φξνο κεγέζνπο
εθκεηάιιεπζεο ζε εθηάξηα (ha / farm) δ) Μέζν νηθνλνκηθφ
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Μέηξν - ΠΑΑ

1.3 - Πξφσξε
ζπληαμηνδφηεζε
γεσξγψλ

1.4 - Υξήζε
ζπκβνπιεπηηθψλ
Τπεξεζηψλ απφ
ηνπο γεσξγνχο θαη
ηνπο
δαζνθαιιηεξγεηέο

Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο
(ζην επίπεδν ηνπ Μέηξνπ)
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ
(έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο,
κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
o 15. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ
ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηε βειηίσζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
δηθαηνχρσλ; (Αλάινγα ηελ
πεξίπησζε, νη απαληήζεηο ζε
απηφ ην θνηλφ εξψηεκα
αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα
παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε ε
ζπκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα
ησλ ηνκέσλ ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
δαζνθνκίαο, λα εζηηάδεηαη
μερσξηζηά ζηνλ θάζε ηνκέα)
o 20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/Άμνλεο, ζπλδένληαη κε
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ
(έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο,
κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);

o 15. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ
ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηε βειηίσζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
δηθαηνχρσλ; (Αλάινγα ηελ
πεξίπησζε, νη απαληήζεηο ζε
απηφ ην θνηλφ εξψηεκα
αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα
παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε ε
ζπκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα
ησλ ηνκέσλ ηεο γεσξγίαο θαη ηεο

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

Κξηηήξηα Κξίζεο (Δπίπεδν ηφρσλ)
απαζρνινπκέλσλ ζηελ γεσξγία»

Σα θξηηήξηα θξίζεο αθνξνχλ ζηε κεηαβνιή ηεο ειηθηαθήο ζχλζεζεο
ηνπ γεσξγηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη εηδηθφηεξα ηε κεηαβνιή
ζην πνζνζηφ ησλ γεσξγψλ ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηψλ θαη επηπιένλ
κεηαβνιή ζην θπζηθφ κέγεζνο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ,
ηνλ αξηζκφ ησλ ΜΑΔ ζηελ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ δηαδφρνπ.
Σν επίπεδν ζηφρνπ αθνξά ηελ ειηθηαθή αλαζηξνθή φζνλ αθνξά
ζηνπο αξρεγνχο (θαηφρνπο) ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.
Δπηπξνζζέησο εμεηάδεηαη θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηνπ Μέηξνπ
1.3 κε ην Μέηξν 1.2

Σα θξηηήξηα θξίζεο αθνξνχλ ην βαζκφ αλαδηάξζξσζεο ησλ
παξαγσγηθψλ κεζφδσλ, ηελ αλαβάζκηζε πνηφηεηαο ηεο
παξαγσγήο, ηε βηψζηκε δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ηε
κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζην ηνκέα ηεο
γεσξγίαο θαη ηεο δαζνπνλίαο.
Σν επίπεδν ζηφρσλ αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή θαη ηε βειηίσζε ηεο
παξαγσγήο κε βάζε λέεο θαη πεξηζζφηεξν θηιηθέο πξνο ην
πεξηβάιινλ ηερληθέο. Απφ ηελ εμέηαζε ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ
παξερφκελσλ ζπκβνπιψλ πξνθχπηεη φηη ε πιεηνλφηεηά ηνπο
αθνξνχζε ζηελ πηνζέηεζε πεξηβαιινληηθψλ πξαθηηθψλ πνπ δελ

Πιαίζην Γεηθηψλ
κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ), ε) Απαζρνινχκελνη ζηε
γεσξγία ζε Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο)

Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο εθηαξίσλ πνπ ειεπζεξψλνληαη (Απφδνζεο)
o Αξηζκφο γεσξγψλ πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη πξφσξα
(Απφδνζεο)
o Αχμεζε ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζηηο
ζηεξηδφκελεο εθκεηαιιεχζεηο/επηρεηξήζεηο
(Απνηειέζκαηνο)
o (1) Οηθνλνκηθή κεγέζπλζε (Δπίδξαζεο)
o (3) Παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο (Δπίδξαζεο)
Δπηπξφζζεηνη Δηδηθνί Γείθηεο
o Πνζνζηφ λέσλ γεσξγψλ πξψηεο εγθαηάζηαζεο πνπ
αλαιακβάλνπλ ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ησλ
απνρσξνχλησλ γεσξγψλ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ
αξηζκφ ησλ απνρσξνχλησλ γεσξγψλ
Γείθηεο Βάζεο
o BO 5 - Ζιηθηαθή δηάζξσζε ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο
o BO 6 - Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο
γεσξγίαο
o BC4 - Γηάξζξσζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (α)
Αξηζκφο Δθκεηαιιεχζεσλ, β) Υξεζηκνπνηνχκελε
Γεσξγηθή Έθηαζε (Ha), γ) Μέζνο φξνο κεγέζνπο
εθκεηάιιεπζεο ζε εθηάξηα (ha / farm) δ) Μέζν νηθνλνκηθφ
κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ), ε) Απαζρνινχκελνη ζηε
γεσξγία ζε Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο)
Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο γεσξγψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ζπκβνπιεπηηθψλ
ππεξεζηψλ (Απφδνζεο)
Γείθηεο Βάζεο
o BO 6 - Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο
γεσξγίαο
o BO 14 - Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο
δαζνθνκίαο (Γελ εθαξκφδεηαη ιφγσ ηεο κε ζπζρέηηζεο
ηνπ Μέηξνπ)
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1.5Δθζπγρξνληζκφο
ησλ γεσξγηθψλ θαη
θηελνηξνθηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ

Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο
(ζην επίπεδν ηνπ Μέηξνπ)
δαζνθνκίαο, λα εζηηάδεηαη
μερσξηζηά ζηνλ θάζε ηνκέα)
o 20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο / Άμνλεο, ζπλδένληαη κε
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ
(έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο,
κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
o 15. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ
ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηε βειηίσζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
δηθαηνχρσλ; (Αλάινγα ηελ
πεξίπησζε, νη απαληήζεηο ζε
απηφ ην θνηλφ εξψηεκα
αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα
παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε ε
ζπκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα
ησλ ηνκέσλ ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
δαζνθνκίαο, λα εζηηάδεηαη
μερσξηζηά ζηνλ θάζε ηνκέα)
o 20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ
(έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο,
κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

Κξηηήξηα Κξίζεο (Δπίπεδν ηφρσλ)

Πιαίζην Γεηθηψλ

ζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ ην Μέηξν δελ επηδξά ζηελ
κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο.

Σα θξηηήξηα θξίζεο είλαη ε κεηαβνιή ζηελ Αθαζάξηζηε
Πξνζηηζέκελε Αμία θαη ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ
εληζρπφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ, ε κεηαβνιή ζηελ απαζρφιεζε θαη
ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, νη κεηαβνιέο ζηα δηαξζξσηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθκεηαιιεχζεσλ (θαιιηεξγνχκελε έθηαζε ,
κέγεζνο δσηθνχ θεθαιαίνπ ), ην είδνο ησλ εληζρπφκελσλ δξάζεσλ
(κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, θηηξηαθά , επελδχζεηο γηα ηελ
εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο ), ε θαηαλνκή ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
αλά ηερλννηθνλνκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθκεηάιιεπζεο
(αξνηξαίεο, δελδξψδεηο, αηγνπξαβαηνηξνθία, βννηξνθία θιπ),
αιιά θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγηεηλήο
ζηνλ ρψξν παξαγσγήο, εμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, θαιχηεξε
δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ, δεκηνπξγία λένπ
πξντφληνο, κείσζε ζην θφζηνο παξαγσγήο).
Δπεηδή ε πιεηνλφηεηα ησλ απαληήζεσλ βαζίζζεθε ζηα ζηνηρεία
ηεο έξεπλαο πεδίνπ πνπ είλαη πνηνηηθή θαη φρη πνζνηηθή (νη
γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο δελ ηεξνχλ ινγηζηηθά ζηνηρεία), ε κφλε
δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο έγηλε κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γηθηχνπ Γεσξγηθήο
Λνγηζηηθήο γηα ηελ κεηαβνιή ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο.
Σα επίπεδα ζηφρσλ είλαη νη εηδηθνί ζηφρνη ζρεηηθά κε ηελ
αλαδηάξζξσζε θαη αλάπηπμε θπζηθνχ δπλακηθνχ, ηελ εηζαγσγή
λέαο ηερλνινγίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ κείσζε
ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
παξαγνκέλσλ πξντφλησλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
νη ηηζέκελνη ζηφρνη ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ.
Γηαθξηηή αλαθνξά γίλεηαη γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ Μέηξνπ πνπ

Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ
ελίζρπζε (Απφδνζεο)
o πλνιηθφο φγθνο επελδχζεσλ (Απφδνζεο)
o Αξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ πνπ εηζήγαγαλ λέα πξντφληα ή
λέεο ηερληθέο (Απνηειέζκαηνο)
o Αχμεζε ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζηηο
εθκεηαιιεχζεηο πνπ εληζρχνληαη (Απνηειέζκαηνο)
o (1) Οηθνλνκηθή κεγέζπλζε (Δπίδξαζεο)
o (3) Παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο (Δπίδξαζεο)
Δπηπξφζζεηνη Δηδηθνί Γείθηεο
o Αξηζκφο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ εληζρχζεθαλ
αλά θαηεγνξία
o Όγθνο επελδχζεσλ αλά θαηεγνξία
o Όγθνο επελδχζεσλ ζε γεσξγία/ θηελνηξνθία αλά
θαηεγνξία
Γείθηεο Βάζεο
o BO 6 - Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο
γεσξγίαο
o BO 7 - Αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ ζηνλ
ηνκέα ηεο γεσξγίαο
o BO 8 - Αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή
ηνκέα
o BO 9 - Οηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα
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Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο
(ζην επίπεδν ηνπ Μέηξνπ)

Κξηηήξηα Κξίζεο (Δπίπεδν ηφρσλ)

Πιαίζην Γεηθηψλ

είλαη λένη γεσξγνί πξψηεο εγθαηάζηαζεο.
1.6 - Πξνζηηζέκελε
αμία ζηα γεσξγηθά
θαη δαζνθνκηθά
πξντφληα.
Γεκηνπξγία θαη
Δθζπγρξνληζκφο
Μνλάδσλ
Μεηαπνίεζεο θαη
Δκπνξίαο
Γεσξγηθψλ θαη
Γαζνθνκηθψλ
Πξντφλησλ

o 15. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ
ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηε βειηίσζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
δηθαηνχρσλ; (Αλάινγα ηελ
πεξίπησζε, νη απαληήζεηο ζε
απηφ ην θνηλφ εξψηεκα
αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα
παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε ε
ζπκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα
ησλ ηνκέσλ ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
δαζνθνκίαο, λα εζηηάδεηαη
μερσξηζηά ζηνλ θάζε ηνκέα)
o 20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ
(έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο,
κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);

Σα θξηηήξηα θξίζεο είλαη ε κεηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ
εληζρπφκελσλ επηρεηξήζεσλ απφ ην Μέηξν ζε ζχγθξηζε κε ηα
αληίζηνηρα κεγέζε ζπλνιηθά ηεο Κππξηαθήο κεηαπνίεζεο, ηεο
βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, αιιά θαη ησλ ηεζζάξσλ
ζεκαληηθφηεξσλ ππνθιάδσλ (ζε φξνπο εληζρπφκελσλ
επηρεηξήζεσλ, χςνπο ρνξεγίαο ) πνπ είλαη νη ππνθιάδνη ησλ
νπσξνθεπεπηηθψλ, ηνπ θξέαηνο, ησλ δσνηξνθψλ θαη ηνπ
γάιαθηνο, νη κεηαβνιέο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα
ηεο εξγαζίαο πνπ επηηπγράλνπλ νη εληζρπφκελεο επηρεηξήζεηο
ζπγθξηηηθά κε ηελ κεηαβνιή ζηα αληίζηνηρα κεγέζε γηα ην ζχλνιν
ηεο κεηαπνίεζεο, ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ αιιά θαη
ησλ ηεζζάξσλ ππνθιάδσλ, ην πνζνζηφ αμηνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ην είδνο ησλ επελδχζεσλ (θηίξηα,
κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο), ην πνζνζηφ ησλ επελδπηηθψλ
δαπαλψλ γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, ε ζπκβνιή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηελ
δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο,
ζηελ αχμεζε ηνπ δπλακηθνχ παξαγσγήο, ζηελ δεκηνπξγία λέσλ
κνλάδσλ, ζηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο
ζηνλ ρψξν παξαγσγήο, ζηελ ηθαλνπνίεζε πξνηχπσλ πγηεηλήο,
ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ζηελ δεκηνπξγία απαζρφιεζεο.
Σα επίπεδα ζηφρσλ είλαη νη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ
είλαη ε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία, ε
δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε αλάπηπμε πξντφλησλ κε
πςειή πξνζηηζέκελε αμία θαη νη ηηζέκελνη ζηφρνη ησλ δεηθηψλ
εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ.

Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ελίζρπζε
(Απφδνζεο)
o πλνιηθφο φγθνο επελδχζεσλ (Απφδνζεο)
o Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ ζα εηζαγάγνπλ λέα πξντφληα
ή ηερληθέο (Απνηειέζκαηνο)
o Αχμεζε ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζηηο
εθκεηαιιεχζεηο πνπ εληζρχνληαη (Απνηειέζκαηνο)
o (1) Οηθνλνκηθή κεγέζπλζε (Δπίδξαζεο)
o (3) Παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο (Δπίδξαζεο)
Γείθηεο Βάζεο
o BO 10 - Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηε βηνκεραλία
ηξνθίκσλ
o BO 11 - Αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ ζηε
βηνκεραλία ηξνθίκσλ
o BO 12 - Αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο ζηε βηνκεραλία
ηξνθίκσλ
o BO 13 - Οηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ

1.7 - Υσξνηαμηθή
θηελνηξνθηθή
αλάπηπμε

o 15. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ
ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηε βειηίσζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
δηθαηνχρσλ; (Αλάινγα ηελ
πεξίπησζε, νη απαληήζεηο ζε
απηφ ην θνηλφ εξψηεκα
αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα
παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε ε
ζπκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα

Σα θξηηήξηα θξίζεο δελ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζζνχλ κε
παξακέηξνπο αληαγσληζηηθφηεηαο αθνχ ε ζηφρεπζε ηνπ Μέηξνπ
είλαη θαζαξά πεξηβαιινληηθή θαη ζηνρεχεη ζηελ κείσζε ησλ
επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ ιεηηνπξγία θηελνηξνθηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ ζε κε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο. Σν θξηηήξην θξίζεο
είλαη ν αξηζκφο ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ην δσηθφ
θεθάιαην πνπ εγθαζίζηαηαη ζε δεκηνπξγνχκελεο θαη νξγαλσκέλεο
θηελνηξνθηθέο δψλεο.
Σα επίπεδα ζηφρσλ είλαη ε πξνψζεζε ηεο νξζνινγηθήο

Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο εληζρπφκελσλ έξγσλ (Απφδνζεο)
o πλνιηθφο φγθνο επελδχζεσλ (Απφδνζεο)
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1.8- πκκεηνρή
γεσξγψλ ζε
ζπζηήκαηα γηα ηελ
πνηφηεηα ησλ
ηξνθίκσλ θαη
δξαζηεξηφηεηεο
ελεκέξσζεο θαη
πξνψζεζεο ησλ
πξντφλησλ ζηα
πιαίζηα
ζπζηεκάησλ γηα
ηελ πνηφηεηα ησλ
ηξνθίκσλ

1.9 - Δλζάξξπλζε
ζχζηαζεο θαη
ιεηηνπξγίαο
Οκάδσλ
Παξαγσγψλ/
Δλψζεσλ Οκάδσλ
Παξαγσγψλ

Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο
(ζην επίπεδν ηνπ Μέηξνπ)
ησλ ηνκέσλ ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
δαζνθνκίαο, λα εζηηάδεηαη
μερσξηζηά ζηνλ θάζε ηνκέα)
o 20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ
(έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο,
κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
o 15. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ
ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηε βειηίσζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
δηθαηνχρσλ; (Αλάινγα ηελ
πεξίπησζε, νη απαληήζεηο ζε
απηφ ην θνηλφ εξψηεκα
αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα
παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε ε
ζπκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα
ησλ ηνκέσλ ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
δαζνθνκίαο, λα εζηηάδεηαη
μερσξηζηά ζηνλ θάζε ηνκέα)
o 20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ
(έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο,
κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
o 15. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ
ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηε βειηίσζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
δηθαηνχρσλ; (Αλάινγα ηελ
πεξίπησζε, νη απαληήζεηο ζε
απηφ ην θνηλφ εξψηεκα
αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα
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Κξηηήξηα Κξίζεο (Δπίπεδν ηφρσλ)

Πιαίζην Γεηθηψλ

ρσξνηαμηθήο αλάπηπμεο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη επηπιένλ ε θαηαζθεπή βαζηθψλ έξγσλ
ππνδνκήο γηα ηελ θηελνηξνθία.

Σα θξηηήξηα θξίζεο αθνξνχλ ζηνλ φγθν ηεο παξαγσγήο ησλ
εληζρπφκελσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ζηηο αγνξέο πνπ
ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηα ζήκαηα πνηφηεηαο. Δπηπξφζζεην θξηηήξην
θξίζεο απνηειεί ην πιήζνο ησλ εληζρπφκελσλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ ΠΟΠ/ΠΓΔ θαζψο θαη βηνινγηθψλ πξντφλησλ.
Σα επίπεδα ζηφρσλ είλαη ε δηεχξπλζε επθαηξηψλ γηα ηελ εμεχξεζε
λέσλ αγνξψλ, θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηε
ρξήζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ζηα νπνία εθαξκφδνληαη ζπζηήκαηα
πνηφηεηαο.

Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο εληζρπφκελσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο (Απφδνζεο)
o Αξηζκφο δξάζεσλ πνπ εληζρχνληαη (Απφδνζεο)
o Αμία ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θάησ απφ
αλαγλσξηζκέλα ζήκαηα πνηφηεηαο (Απνηειέζκαηνο)
Δπηπξφζζεηνη Δηδηθνί Γείθηεο
o Αξηζκφο ζηεξηδφκελσλ δξάζεσλ αλά ζχζηεκα πνηφηεηαο

Σα θξηηήξηα θξίζεο αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ Οκάδσλ
Παξαγσγψλ ζηελ γεσξγηθή παξαγσγή θαη κεηαπνίεζε ησλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Δμεηάδνληαη ην ζπλνιηθφ χςνο παξαγσγήο
θαη ε αμία ηεο παξαγσγήο αλά πξντφλ θαη νκάδα παξαγσγψλ θαη
ζπγθξίλεηαη κε ηα αληίζηνηρα ζπλνιηθά κεγέζε αλά πξντφλ Σα
επίπεδα ζηφρσλ είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο παξαγσγήο θαη ησλ
απνδφζεσλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, θαζψο ε θεληξηθή

Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο δηθαηνχρσλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ (Απφδνζεο)
o Αμία παξαγσγήο ησλ δηθαηνχρσλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ
(Απφδνζεο)
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2.1 - Παξνρή
εμηζσηηθψλ
πιεξσκψλ ζε
κεηνλεθηηθέο
πεξηνρέο

2.2 - Δλίζρπζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο
θαη παξνρή
εμηζσηηθψλ
πιεξσκψλ ζε

Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο
(ζην επίπεδν ηνπ Μέηξνπ)
παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε ε
ζπκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα
ησλ ηνκέσλ ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
δαζνθνκίαο, λα εζηηάδεηαη
μερσξηζηά ζηνλ θάζε ηνκέα)
o 20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ
(έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο,
κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
o 16. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ
ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηε βειηίσζε
ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο;
o 20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ
(έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο,
κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);

o 16. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ
ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηε βειηίσζε
ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο;
o 20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο,

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

Κξηηήξηα Κξίζεο (Δπίπεδν ηφρσλ)

Πιαίζην Γεηθηψλ

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο εκπνξίαο ησλ παξαγφκελσλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Παξάιιεια δηεξεπλάηαη θαη ην πεξηερφκελν
ησλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα λα πξνζδηνξηζζνχλ νη ηνκείο
παξέκβαζεο ησλ νκάδσλ παξαγσγψλ

Σν θξηηήξην θξίζεο είλαη ε κεηαβνιή ζηνλ αξηζκφ ησλ εθηάζεσλ θαη
ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ελίζρπζε αλά
είδνο θαιιηέξγεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζεκεηνχκελεο κεηαβνιέο ζηηο
ρξήζεηο γεο ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη αλά θαιιηέξγεηα ζηελ Κχπξν
ηελ πεξίνδν 2007 – 2014 πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά
δεδνκέλα.
Σν επίπεδν ζηφρνο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο αμηνπνίεζεο
ηεο γεσξγηθήο γεο θαη νη ηηζέκελνη ζηφρνη ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη
απνηειεζκάησλ.

Σν κέηξν δελ ελεξγνπνηήζεθε

Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο εληζρπφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηηο νξεηλέο
πεξηνρέο (Απφδνζεο)
o Δθηάζεηο γεο ππφ ελίζρπζε ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο
(Απφδνζεο)
o Αξηζκφο εληζρπφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηηο κεηνλεθηηθέο
πεξηνρέο (εθηφο νξεηλψλ πεξηνρψλ) (Απφδνζεο)
o Δθηάζεηο γεο ππφ ελίζρπζε ζηηο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο
(εθηφο νξεηλψλ πεξηνρψλ) (Απφδνζεο)
o Έθηαζε ππφ επηηπρή δηαρείξηζε γεο εληζρχνληαο: (α) ηε
βηνπνηθηιφηεηα θαη ηε γεσξγία/δαζνθνκία πςειήο
θπζηθήο αμίαο, (ε) ηελ απνθπγή ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο
θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο γεο (Απνηειέζκαηνο)
o (4). Αληηζηξνθή ηεο θζίλνπζαο πνξείαο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο (Δπίδξαζεο)
Γείθηεο Βάζεο
o BO 16 - εκαζία ηεο γεσξγίαο εκηεπηβίσζεο ζηα λέα
θξάηε κέιε
o BC8 - Μεηνλεθηηθέο πεξηνρέο (LFA)
o BC9 - Πεξηνρέο εθηαηηθήο γεσξγίαο
Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο εληζρπφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηηο πεξηνρέο
Φχζε 2000 (Απφδνζεο)
o Έθηαζε γεο ππφ ελίζρπζε ζηηο πεξηνρέο Φχζε 2000
(Οδεγίεο 92/43/ΔΟΚ θαη 79/409/ΔΟΚ) (Απφδνζεο)
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πεξηνρέο Φχζε
2000

2.3 Αγξνπεξηβαιινληη
θέο ππνρξεψζεηο

Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο
(ζην επίπεδν ηνπ Μέηξνπ)
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ
(έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο,
κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);

o 16. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ
ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηε βειηίσζε
ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο;
o 20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ
(έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο,
κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);

Κξηηήξηα Κξίζεο (Δπίπεδν ηφρσλ)

Γείθηεο Βάζεο
o BO 16 - εκαζία ηεο γεσξγίαο εκηεπηβίσζεο ζηα λέα
θξάηε κέιε
o BO 17 - Βηνπνηθηιφηεηα: Πιεζπζκφο πηελψλ ζε
γεσξγηθέο εθηάζεηο
o BO 18 - Βηνπνηθηιφηεηα: Γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη
δαζνθνκία πςειήο θπζηθήο αμίαο
o BC7 - Κάιπςε ηεο γεο
o BC10 - Πεξηνρέο Natura 2000
Σα θξηηήξηα θξίζεο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην εηδηθφ
εξψηεκα θαη ηελ πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν πνπ εμεηάδεηαη.
Αλαθνξηθά κε ηελ δηαηήξεζε: ε βειηίσζε ησλ ελδηαηηεκάησλ θαη
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ (αγειάδεο
πξφβαηα) θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ
πνηθηιηψλ ακπέινπ πνπ απεηινχληαη κε εμαθάληζε. Γηα ηελ
βειηίσζε ηνπ εδάθνπο δελ έρνπλ αλαπηπρζεί θξηηήξηα θξίζεο ιφγσ
ηεο κε χπαξμεο ζηνηρείσλ ζε εζληθφ επίπεδν.
Ζ δηαηήξεζε ή ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ εμεηάδεηαη κε
βάζε ηελ κεηαβνιή ησλ ηάζεσλ ζε ππνιείκκαηα ληηξηθψλ ζηα
ππφγεηα χδαηα ζε πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ αγξνπεξηβαιιφληηθψλ
δξάζεσλ θαη ζε ινηπέο πεξηνρέο.
Γηα ηελ ζπκβνιή ησλ γεσξγνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ ζηελ
άκβιπλζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ σο θξηηήξην θξίζεο
ρξεζηκνπνηείηαη ε κεηαβνιή ζηελ ρξήζε αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ.
Γηα ηελ ζπκβνιή ησλ γεσξγνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ ζηε
δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ησλ ηνπίσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο
σο θξηηήξην θξίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαηήξεζε ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο δελδξσδψλ
θαιιηεξγεηψλ. Σέινο ζην θνηλφ εξψηεκα γηα ην θαηά πφζνλ
ζπλέβαιιαλ ηα γεσξγφ-πεξηβαιινληηθά κέηξα ζηε βειηίσζε ηνπ
πεξηβάιινληνο σο θξηηήξην θξίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε κείσζε
εηζξνψλ φπσο ηα ιηπάζκαηα, ηα θπηνθάξκαθα θαη ηα δηδαληνθηφλα
ζηηο εληζρπφκελεο εθκεηαιιεχζεηο .
Σα επίπεδα ζηφρνη είλαη νη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ Μέηξνπ ζρεηηθά κε
ηελ αεηθφξν ρξήζε ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ν
επηρεηξεζηαθφο ζηφρνο ηεο κείσζεο ζηε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

Πιαίζην Γεηθηψλ

Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο γεσξγψλ θαη άιισλ δηαρεηξηζηψλ γεο πνπ
εληζρχνληαη (Απφδνζεο)
o Οιηθή έθηαζε θάησ απφ αγξνπεξηβαιινληηθή ελίζρπζε
(Απφδνζεο)
o Φπζηθή έθηαζε θάησ απφ αγξνπεξηβαιινληηθή ελίζρπζε
(Απφδνζεο)
o πλνιηθφο αξηζκφο ζπκβνιαίσλ (Απφδνζεο)
o Αξηζκφο δξάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε γελλεηηθφ πιηθφ
(Απφδνζεο)
o Έθηαζε ππφ επηηπρή δηαρείξηζε γεο εληζρχνληαο: (α) ηε
βηνπνηθηιφηεηα θαη ζηε γεσξγία/δαζνθνκία πςειήο
θπζηθήο αμίαο, (β) ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ, (γ) ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θιηκαηηθψλ κεηαβνιψλ, (δ) ηελ
πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο, (ε) ηελ απνθπγή ηεο
πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο γεο
(Απνηειέζκαηνο)
o (4) Αληηζηξνθή ηεο θζίλνπζαο πνξείαο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο (Δπίδξαζεο)
o (5) Γηαηήξεζε ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ πεξηνρψλ
απείξνπ θπζηθνχ θάιινπο (Δπίδξαζεο)
o (6) Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ (Δπίδξαζεο)
o (7) πλεηζθνξά ζηελ απάκβιπλζε ησλ θιηκαηνινγηθψλ
αιιαγψλ (Δπίδξαζεο)
Γείθηεο Βάζεο
o BO 17 - Βηνπνηθηιφηεηα: Πιεζπζκφο πηελψλ ζε
γεσξγηθέο εθηάζεηο
o BO 20 - Πνηφηεηα ησλ πδάησλ: Αθαζάξηζηα ηζνδχγηα
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Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο
(ζην επίπεδν ηνπ Μέηξνπ)

Κξηηήξηα Κξίζεο (Δπίπεδν ηφρσλ)
ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ θαη νη δείθηεο εθξνψλ θαη
απνηειεζκάησλ ηνπ Μέηξνπ.

2.4- Γαζψζεηο

o 16. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ
ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηε βειηίσζε
ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο;
o 20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ
(έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο,
κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);

Κξηηήξην θξίζεο απνηειεί ε αχμεζε ησλ δαζνθαιπκκέλσλ
εθηάζεσλ θαη ν βαζκφο επίπησζεο ησλ λέσλ δαζψλ ζηελ
απνξξφθεζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ
λέσλ δαζψλ.

2.5 - Πξνζηαζία
ησλ δαζψλ απφ ηηο
ππξθαγηέο θαη
αλαδάζσζε
θακέλσλ πεξηνρψλ

o 16. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ
ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηε βειηίσζε
ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο;
o 20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ

Σν θξηηήξην θξίζεο πεξηνξίδεηαη ζην βαζκφ αλαδάζσζεο ησλ
θακέλσλ δαζψλ, ελψ γηα ηηο δξάζεηο πξφιεςεο ην πθηζηάκελν
πιαίζην παξαθνινχζεζεο δελ επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή θξηηεξίνπ
θξίζεο αθνχ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα απνηίκεζεο ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ εθηάζεσλ θαηά δξάζε.
Σα επίπεδα ζηφρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη θπξίσο ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ ππξθαγηψλ, ν πεξηνξηζκφο ηεο εηήζηαο θακέλεο δαζηθήο
έθηαζεο θαζψο θαη ν ζηφρνο ηεο αλαδάζσζεο ησλ θακέλσλ
εθηάζεσλ.

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

Πιαίζην Γεηθηψλ
ζξεπηηθψλ νπζηψλ
o BO 21 - Πνηφηεηα ησλ πδάησλ: Ρχπαλζε απφ ληηξηθά
άιαηα θαη θπηνθάξκαθα
o BO 22 - Έδαθνο: Πεξηνρέο πνπ απεηινχληαη κε δηάβξσζε
ηνπ εδάθνπο
o BO 23 - Έδαθνο: βηνινγηθή γεσξγία
o BO 26 - Κιηκαηηθέο κεηαβνιέο/πνηφηεηα ηνπ αέξα:
εθπνκπέο αεξίσλ απφ ηε γεσξγία
Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο δηθαηνχρσλ πνπ ιακβάλνπλ ελίζρπζε γηα
Γάζσζε (Απφδνζεο)
o Έθηαζε γεο πνπ έρεη δαζσζεί (Απφδνζεο)
o Έθηαζε ππφ επηηπρή δηαρείξηζε γεο εληζρχνληαο: (α) ηε
βηνπνηθηιφηεηα θαη ηε γεσξγία/δαζνθνκία πςειήο
θπζηθήο αμίαο, (γ) ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θιηκαηηθψλ
κεηαβνιψλ, (δ) ηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο, (ε) ηελ
απνθπγή ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο
γεο (Απνηειέζκαηνο)
o (4) Αληηζηξνθή ηεο θζίλνπζαο πνξείαο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο (Δπίδξαζεο)
o (5) Γηαηήξεζε ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ πεξηνρψλ
απείξνπ θπζηθνχ θάιινπο (Δπίδξαζεο)
o (7) πλεηζθνξά ζηελ απάκβιπλζε ησλ θιηκαηνινγηθψλ
αιιαγψλ (Δπίδξαζεο)
Γείθηεο Βάζεο
o BO19 - Βηνπνηθηιφηεηα: χλζεζε εηδψλ δέλδξσλ
o BC11 - Βηνπνηθηιφηεηα: Πξνζηαηεπφκελα δάζε
o BC12 - Αλάπηπμε δαζηθψλ πεξηνρψλ
o BC13 - Τγεία δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ
Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο δξάζεσλ πξφιεςεο / απνθαηάζηαζεο
(Απφδνζεο)
o Δληζρπκέλε έθηαζε γηα ηελ νπνία ιακβάλνληαη ελέξγεηεο
πξφιεςεο θακέλσλ πεξηνρψλ (Απφδνζεο)
o πλνιηθφ χςνο επελδχζεσλ (Απφδνζεο)
o Έθηαζε ππφ επηηπρή δηαρείξηζε γεο εληζρχνληαο: (α) ηε
βηνπνηθηιφηεηα θαη ηε γεσξγία/δαζνθνκία πςειήο
θπζηθήο αμίαο
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Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο
(ζην επίπεδν ηνπ Μέηξνπ)
(έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο,
κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);

Κξηηήξηα Κξίζεο (Δπίπεδν ηφρσλ)

2.6 - Γηαηήξεζε θαη
βειηίσζε ηνπ
θνηλσληθνχ θαη
νηθνινγηθνχ ξφινπ
ησλ δαζψλ

o 16. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ
ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηε βειηίσζε
ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο;
o 20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ
(έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο,
κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);

Σν θξηηήξην θξίζεο είλαη ε πξνζδνθψκελε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ
επηζθεπηψλ νη νπνίνη απνιακβάλνπλ γηα ζθνπνχο ςπραγσγίαο
ηνλ δαζηθφ πινχην θαη ε αχμεζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε
δξαζηεξηφηεηεο δαζηθήο αλαςπρήο.
Σα επίπεδα ζηφρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη
ελεκέξσζε/ εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ δάζνπο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα, ε
αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ζέζεσλ ζέαο.Δπηπιένλ ζηφρνη είλαη ε
δηαθχιαμε θαη βειηίσζε ησλ πςειήο αμίαο δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ ηα νπνία φκσο δελ πξνζδηνξίζζεθαλ. Παξά ην
γεγνλφο φηη είρε ηεζεί ζρεηηθφο ζηφρνο, νη παξεκβάζεηο ηνπ
Μέηξνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.

3.1 - Δλζάξξπλζε
ηνπξηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ
θαη πξνψζεζε ηεο
πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο

o 18. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ
ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ
δηθαηνχρσλ;
o 20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ
(έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο

Σν θξηηήξην θξίζεο είλαη ε πξνζδνθψκελε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ ηνπξηζηψλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ε αχμεζε ησλ ζέζεσλ
απαζρφιεζεο ζε δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα.
Σν επίπεδν ζηφρσλ είλαη ε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ελφο
ξεχκαηνο επηζθεπηψλ θαη πεξηεγεηψλ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, ε
αλάδεημε αμηφινγσλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ
ηεο ππαίζξνπ θαη ε βηψζηκε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ, ηζηνξηθνχ θαη
πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

Πιαίζην Γεηθηψλ
o (7). πλεηζθνξά ζηελ απάκβιπλζε ησλ θιηκαηνινγηθψλ
αιιαγψλ (Δπίδξαζεο)
Γείθηεο Βάζεο
o BO19 - Βηνπνηθηιφηεηα: χλζεζε εηδψλ δέλδξσλ
o BC11 - Βηνπνηθηιφηεηα: Πξνζηαηεπφκελα δάζε
o BC12 - Αλάπηπμε δαζηθψλ πεξηνρψλ
o BC13 - Τγεία δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ
o BC16 - Πξνζηαηεπηηθά δάζε φζνλ αθνξά θπξίσο ην
έδαθνο θαη ην λεξφ
Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ δαζνθηεκφλσλ (Απφδνζεο)
o πλνιηθφ χςνο επελδχζεσλ (Απφδνζεο)
o Αξηζκφο εληζρπφκελσλ δαζηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
(Απφδνζεο)
o Έθηαζε δαζηθήο γεο ππφ δαζνπεξηβαιινληηθή ελίζρπζε
(Απφδνζεο)
o Έθηαζε ππφ επηηπρή δηαρείξηζε γεο εληζρχνληαο (γ) ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θιηκαηηθψλ κεηαβνιψλ, (δ) ηελ
πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο, (ε) ηελ απνθπγή ηεο
πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο γεο
(Απνηειέζκαηνο)
o (4) Αληηζηξνθή ηεο θζίλνπζαο πνξείαο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο (Δπίδξαζεο)
o (5) Γηαηήξεζε ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ πεξηνρψλ
απείξνπ θπζηθνχ θάιινπο (Δπίδξαζεο)
o (6) Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ (Δπίδξαζεο)
o (7) πλεηζθνξά ζηελ απάκβιπλζε ησλ θιηκαηνινγηθψλ
αιιαγψλ (Δπίδξαζεο)
Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο ρσξηψλ ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη
δξάζεηο (Απφδνζεο)
o πλνιηθφ χςνο επελδχζεσλ (Απφδνζεο)
o Πιεζπζκφο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ν νπνίνο
επσθειείηαη απφ ηηο βειηησκέλεο ππεξεζίεο
(Απνηειέζκαηνο)
o (2) Γεκηνπξγία απαζρφιεζεο (Δπίδξαζεο)
Γείθηεο Βάζεο
o BO 27 - Γεσξγνί πνπ αζθνχλ θαη άιιεο πξνζνδνθφξεο
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3.2 - Γηαηήξεζε θαη
αλαβάζκηζε ηεο
πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο θαη
ηνπ θπζηθνχ
πινχηνπ

3.3 - Απφθηεζε
δεμηνηήησλ,
εκςχρσζε θαη
εθαξκνγή
ζηξαηεγηθψλ
ηνπηθήο αλάπηπμεο

4.1 - Δθαξκνγή
ζηξαηεγηθψλ
ηνπηθήο αλάπηπμεο

Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο
(ζην επίπεδν ηνπ Μέηξνπ)
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο,
κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);

o 18. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ
ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ
δηθαηνχρσλ;
o 20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ
(έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο,
κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
o 19. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην
Μέηξν ζηελ επαχμεζε ησλ
ηθαλνηήησλ ησλ δηθαηνχρσλ γηα
ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο
δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο
πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο
πεξηνρέο;
o 20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε
ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ
(έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο,
κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
o 21. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην
ΠΑΑ ζηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ
ηθαλνηήησλ γηα ηελ απαζρφιεζε
θαη ηε δηαθνξνπνίεζε κέζσ ηνπ
LEADER; (Κνηλνηηθή ζηξαηεγηθή

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

Κξηηήξηα Κξίζεο (Δπίπεδν ηφρσλ)

Σν θξηηήξην θξίζεο είλαη ν σθεινχκελνο πιεζπζκφο ησλ
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ην είδνο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ
πινπνηνχληαη θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη.
Σα επίπεδα ζηφρσλ είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο θνηλσληθήο θαη
πνιηηηζηηθήο ππνδνκήο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ε βειηίσζε
ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ησλ Κνηλνηήησλ ηεο Τπαίζξνπ έηζη
ψζηε λα δηακνξθσζνχλ ζε ειθπζηηθά κέξε γηα δηαβίσζε θαη
πξνζέιθπζε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηεινχλ θαη
ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ Μέηξνπ

Πιαίζην Γεηθηψλ
δξαζηεξηφηεηεο
o BO 28 - Αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ κε γεσξγηθφ
ηνκέα
o BO 29 - Οηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηνλ κε γεσξγηθφ ηνκέα
o BO 31 - Σνπξηζηηθέο ππνδνκέο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο
o BO 33 - Αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ
Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο ρσξηψλ ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη
δξάζεηο (Απφδνζεο)
o πλνιηθφ χςνο επέλδπζεο (Απφδνζεο)
o Πιεζπζκφο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ν νπνίνο σθειείηαη
απφ ηηο βειηησκέλεο ππεξεζίεο (Απνηειέζκαηνο)
o (1) Οηθνλνκηθή κεγέζπλζε (Δπίδξαζεο)
Γείθηεο Βάζεο
o BO 28 - Αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ κε γεσξγηθφ
ηνκέα
o BO 29 - Οηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηνλ κε γεσξγηθφ ηνκέα

Σα θξηηήξηα θξίζεο ηνπ Μέηξνπ απνηεινχλ ην πιήζνο ησλ
εληζρπφκελσλ δξάζεσλ απφθηεζεο δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζεο,
θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο
κέζσ εηαηξηθψλ ζρεκάησλ δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα, ζηηο
εθαξκνδφκελεο πεξηνρέο παξέκβαζεο ηνπ Μέηξνπ.
Σν επίπεδν ζηφρνπ ηνπ Μέηξνπ είλαη ε απφθηεζε δεμηνηήησλ απφ
εηαηξηθά ζρήκαηα δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα κε ζηφρν ηελ
πξνπαξαζθεπή θαη πινπνίεζε ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο.

Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο δξάζεσλ απφθηεζεο δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζεο
(Απφδνζεο)
o Αξηζκφο ζηεξηδφκελσλ εηαηξηθψλ ζρεκάησλ δεκνζίνπ –
ηδησηηθνχ ηνκέα (Απφδνζεο)
o Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζηηο δξάζεηο (Απφδνζεο)
o Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ πνπ νινθιήξσζαλ κε επηηπρία
κηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα (Απνηειέζκαηνο)
Γείθηεο Βάζεο
o BO 36 - Αλάπηπμε νκάδσλ ηνπηθήο δξάζεο (ΟΣΓ)

Σα θξηηήξηα θξίζεο απνηεινχλ ν βαζκφο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
ηνπηθήο νηθνλνκίαο ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο κέζσ ηεο
πξνζέγγηζεο Leader, ν βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο θαη
ηεο απην-απαζρφιεζεο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Leader
Σν επίπεδν ζηφρνπ ηνπ Μέηξνπ είλαη ε πινπνίεζε επελδπηηθψλ

Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο έξγσλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ Οκάδεο
Σνπηθήο Γξάζεο (Απφδνζεο)
o Αξηζκφο Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο (Απφδνζεο)
o Αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ εληζρχνληαη (Απφδνζεο)
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Μέηξν - ΠΑΑ

4.2 - Γηαηνπηθή θαη
Γηεζληθή
πλεξγαζία

4.3 - Λεηηνπξγία
ησλ Οκάδσλ
Σνπηθήο Γξάζεο,
απφθηεζε
δεμηνηήησλ θαη
εκςχρσζε ζηελ
πεξηνρή

Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο
(ζην επίπεδν ηνπ Μέηξνπ)
πξνηεξαηφηεηα)
o 22. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιαλ νη
Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ)
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
Σνπηθήο ηξαηεγηθήο θαη ηνπ
ΠΑΑ;
o 23. ε πνην βαζκφ έρεη ηεζεί ζε
εθαξκνγή ε πξνζέγγηζε Leader;
o 24. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ε
εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο
Leader ζηε βειηίσζε ηεο ηνπηθήο
δηαθπβέξλεζεο; (Κνηλνηηθή
ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα)
o 21. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην
ΠΑΑ ζηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ
ηθαλνηήησλ γηα ηελ απαζρφιεζε
θαη ηε δηαθνξνπνίεζε κέζσ ηνπ
LEADER; (Κνηλνηηθή ζηξαηεγηθή
πξνηεξαηφηεηα)
o 22. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιαλ νη
Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ)
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
Σνπηθήο ηξαηεγηθήο θαη ηνπ
ΠΑΑ;
o 23. ε πνην βαζκφ έρεη ηεζεί ζε
εθαξκνγή ε πξνζέγγηζε Leader;
o 24. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ε
εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο
Leader ζηε βειηίσζε ηεο ηνπηθήο
δηαθπβέξλεζεο; (Κνηλνηηθή
ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα)
o 21. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην
ΠΑΑ ζηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ
ηθαλνηήησλ γηα ηελ απαζρφιεζε
θαη ηε δηαθνξνπνίεζε κέζσ ηνπ
LEADER; (Κνηλνηηθή ζηξαηεγηθή
πξνηεξαηφηεηα)
o 22. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιαλ νη
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Κξηηήξηα Κξίζεο (Δπίπεδν ηφρσλ)

Πιαίζην Γεηθηψλ

ζρεδίσλ αλά θαηεγνξία επελδχζεσλ

o πλνιηθφ έθηαζε (km2) πνπ θαιχπηεηαη απφ Οκάδεο
Σνπηθήο Γξάζεο (Απφδνζεο)
o πλνιηθφο πιεζπζκφο ζηηο πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη
απφ Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο (Απφδνζεο)
o Μηθηφο αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη
(Απνηειέζκαηνο)
o Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ πνπ νινθιήξσζαλ επηηπρψο κηα
εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα (Απνηειέζκαηνο)
o (2) Γεκηνπξγία απαζρφιεζεο (Δπίδξαζεο)

Σν θξηηήξην θξίζεο γηα ην Μέηξν απνηειεί ν βαζκφο αλάπηπμεο
ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ ΟΣΓ φπνπ θαινχληαη λα παίμνπλ
νπζηαζηηθφ ξφιν, ζπλδένληαο ηνπο αλζξψπνπο κε λέεο ηδέεο θαη
πξνζεγγίζεηο θαη ελζαξξχλνληαο ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη επηπιένλ πξνσζψληαο ηελ έληαμε θαη ηελ
παξνρή ηνπηθψλ ππεξεζηψλ.
Σν επίπεδν ζηφρνπ ηνπ Μέηξνπ είλαη ε πξνψζεζε ηεο
ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κεηαμχ ησλ ΟΣΓ κέζσ ησλ
θνηλψλ ζρεδίσλ αιιά θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ δηθαηνχρσλ

Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο έξγσλ ζπλεξγαζίαο (Απφδνζεο)

Σα θξηηήξηα θξίζεο ηνπ Μέηξνπ απνηεινχλ ην πιήζνο ησλ
εληζρπφκελσλ δξάζεσλ απφθηεζεο δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζεο,
θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο
κέζσ εηαηξηθψλ ζρεκάησλ δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα, ζηηο
εθαξκνδφκελεο πεξηνρέο ηνπ Leader.
Σν επίπεδν ζηφρνπ ηνπ Μέηξνπ είλαη ε παξνρή αξσγήο ζηελ
πινπνίεζε ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ησλ ΟΣΓ, ν αγξνηηθφο

Κνηλνί Γείθηεο
o Αξηζκφο δξάζεσλ πνπ εληζρχνληαη (Απφδνζεο)
o Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ πνπ νινθιήξσζαλ κε επηηπρία
κηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα (Απνηειέζκαηνο)
Γείθηεο Βάζεο
o BO 36 - Αλάπηπμε νκάδσλ ηνπηθήο δξάζεο (ΟΣΓ)
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Μέηξν - ΠΑΑ

Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο
(ζην επίπεδν ηνπ Μέηξνπ)
Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ)
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
Σνπηθήο ηξαηεγηθήο θαη ηνπ
ΠΑΑ;
o 23. ε πνην βαζκφ έρεη ηεζεί ζε
εθαξκνγή ε πξνζέγγηζε Leader;
o 24. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ε
εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο
Leader ζηε βειηίσζε ηεο ηνπηθήο
δηαθπβέξλεζεο; (Κνηλνηηθή
ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα)

Κξηηήξηα Κξίζεο (Δπίπεδν ηφρσλ)

Πιαίζην Γεηθηψλ

πιεζπζκφο πνπ θαιχπηεηαη, νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ, ν αξηζκφο ησλ ΟΣΑ πνπ κεηέρνπλ ρεηηθά κε ηα
εηαηξηθά ζρήκαηα, ν αξηζκφο ζπιινγηθψλ θνξέσλ νηθνλνκηθψλ
νληνηήησλ πνπ κεηέρνπλ ζε ΟΣΓθαη ν αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ
θαηνίθσλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο
ησλ ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ.

Πίλαθαο 4.2: πζρέηηζε ησλ θνηλψλ εξσηεκάησλ αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηα θξηηήξηα θξίζεο, ηα επίπεδα ζηφρσλ & ην πιαίζην δεηθηψλ
Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο
(ζην επίπεδν ηνπ Πξνγξάκκαηνο)
o 1. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηελ αλάπηπμε
ηνπ ζπλφινπ ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο; (ζηφρνη
Ληζζαβφλαο, ρεηηθνί δείθηεο επηπηψζεσλ: 1)
Οηθνλνκηθή αλάπηπμε & 3) Παξαγσγηθφηεηα ηεο
εξγαζίαο)

Κξηηήξηα Κξίζεο (Δπίπεδν ηφρσλ)

Πιαίζην Γεηθηψλ

Ωο θξηηήξηα θξίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ε αχμεζε ζηελ πξνζηηζέκελε αμία
παξαγσγήο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, ε κεηαβνιή ζηελ παξαγσγηθφηεηα
ηεο εξγαζίαο, ε ζπλνιηθή επίδξαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ ζπλνιηθή
ΑΠΑ ηεο νηθνλνκίαο

o 2. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηε δεκηνπξγία
ζέζεσλ απαζρφιεζεο; (ζρεηηθνί δείθηεο
επηπηψζεσλ: 2) Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο)

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ζέζεσλ απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ , ε
αχμεζε ησλ ΜΑΔ ζηελ γεσξγία, ν αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ ζηελ
βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ν αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ
απφ ηηο παξεκβάζεηο ησλ Αμφλσλ 3 & 4.

o 3. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηελ
πξνζηαζία θαη βειηίσζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ,

Δμεηάδνληαη νη κεηαβνιέο ζηνπο ζρεηηθνχο θνηλνχο δείθηεο πιαηζίνπ θαη
νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ επηπηψζεσλ .

Γείθηεο Βάζεο
o BO 6 – Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο
γεσξγίαο
o BO 7 – Αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ
ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο
o BO 9 – Οηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα
o BO 10 – Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηε βηνκεραλία
ηξνθίκσλ
o BO 11 – Αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ
ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ
o BO 12 – Αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο ζηε βηνκεραλία
ηξνθίκσλ
o BO 13 – Οηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ
Γείθηεο Βάζεο
o BC 20 – Γηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο
o BO 8 – Αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή
ηνκέα
o BO 28 – Αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ κε γεσξγηθφ
ηνκέα
Γείθηεο Βάζεο
o BO 17 – Βηνπνηθηιφηεηα: Πιεζπζκφο πηελψλ ζε
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Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο
(ζην επίπεδν ηνπ Πξνγξάκκαηνο)
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνπίσλ, ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο θαζψο θαη ησλ γεσξγηθψλ &
δαζνπνληθψλ ζπζηεκάησλ πςειήο θπζηθήο αμίαο;
(Κνηλνηηθή ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα, ε
Βηνπνηθηιφηεηα είλαη επίζεο ζηφρνο ηνπ Health
Check, ζρεηηθνί δείθηεο επηπηψζεσλ: 4) Γείθηε ησλ
Αγξνηηθψλ Πνπιηψλ «FBI», 5) Γεσξγηθά &
δαζνπνληθά ζπζηήκαηα πςειήο θπζηθήο αμίαο θαη
6) Πνηφηεηα λεξνχ)

Κξηηήξηα Κξίζεο (Δπίπεδν ηφρσλ)

Πιαίζην Γεηθηψλ
γεσξγηθέο εθηάζεηο
o BO 18 – Βηνπνηθηιφηεηα: Γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη
δαζνθνκία πςειήο θπζηθήο αμίαο
o BO 20 – Πνηφηεηα ησλ πδάησλ: Αθαζάξηζηα ηζνδχγηα
ζξεπηηθψλ νπζηψλ
o BO 21 – Πνηφηεηα ησλ πδάησλ: Ρχπαλζε απφ ληηξηθά
άιαηα θαη θπηνθάξκαθα
o BO 23 – Έδαθνο: βηνινγηθή γεσξγία

o 4. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηελ παξνρή
Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ); (ζηφρνο
Health Check, ζρεηηθνί δείθηεο επηπηψζεσλ: 7)
Αχμεζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ
αλαλεψζηκεο πεγέο)

Δμεηάδεηαη ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ απφ ηα
επελδπηηθά κέηξα, ν φγθνο ησλ απνβιήησλ ησλ θηελνηξνθηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία

Γείθηεο Βάζεο
o BO 24 – Κιηκαηηθέο κεηαβνιέο: Παξαγσγή αλαλεψζηκεο
ελέξγεηαο απφ ηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία
o BO 26 – Κιηκαηηθέο κεηαβνιέο/πνηφηεηα ηνπ αέξα:
εθπνκπέο αεξίσλ απφ ηε γεσξγία

o 5. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηε βειηίσζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη
ηεο δαζνθνκίαο; (Κνηλνηηθή ζηξαηεγηθή
πξνηεξαηφηεηα)

Δμεηάδνληαη νη κεηαβνιέο ζηνπο ζρεηηθνχο θνηλνχο δείθηεο πιαηζίνπ θαη
νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ επηπηψζεσλ

Γείθηεο Βάζεο
o BO 9 – Οηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα
o BC 4 – Γηάξζξσζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
α) Αξηζκφο Δθκεηαιιεχζεσλ,
β) Υξεζηκνπνηνχκελε Γεσξγηθή Έθηαζε (Ha),
γ) Μέζνο φξνο κεγέζνπο εθκεηάιιεπζεο ζε εθηάξηα (ha /
farm)
δ) Μέζν νηθνλνκηθφ κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ)
ε) Απαζρνινχκελνη ζηε γεσξγία ζε Δηήζηεο Μνλάδεο
Δξγαζίαο)

o 6. ε πνην βαζκφ ην ΠΑΑ βξηζθφηαλ ζε ζπκθσλία
κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ γαιαθηνθνκηθνχ ηνκέα;
(ζηφρνο Health Check)

Γελ ππάξρνπλ παξεκβάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο

o 7. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζην κεηξηαζκφ
θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ θαηλνκέλσλ ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο; (ζηφρνο Health Check)

Ζ αχμεζε ηεο απνζήθεπζεο άλζξαθα, ε κείσζε ζηελ ρξήζε αδσηνχρσλ
ιηπαζκάησλ, ε κείσζε ζηε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ

Πξφζζεηνη Δηδηθνί Γείθηεο

o 8. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηε βειηίσζε

Όγθνο πγξψλ απνβιήησλ πνπ πθίζηαληαη επεμεξγαζία, πνζφ

Πξφζζεηνη Δηδηθνί Γείθηεο
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Κνηλά Δξσηήκαηα Αμηνιφγεζεο
(ζην επίπεδν ηνπ Πξνγξάκκαηνο)
θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ (πνηφηεηα, ρξήζε θαη
πνζφηεηα); (ζηφρνο Health Check)
o 9. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη
ζηελ ελζάξξπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο; (Κνηλνηηθή ζηξαηεγηθή
πξνηεξαηφηεηα)

Κξηηήξηα Κξίζεο (Δπίπεδν ηφρσλ)
επελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επεμεξγαζία χδαηνο, αξηζκφο εθηαξίσλ
πνπ ηίζεληαη ζε αγξαλάπαπζε, κείσζε ρξήζεο δηδαληνθηφλσλ, κείσζε
ρξήζεο ιηπαζκάησλ
Αχμεζε αξηζκνχ επηζθεπηψλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, αξηζκφο άκεζα
σθεινχκελσλ απφ αλαβαζκηζκέλεο ππνδνκέο πξφλνηαο

Πιαίζην Γεηθηψλ

Γείθηεο Βάζεο
o BO 28 – Αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ κε γεσξγηθφ
ηνκέα
o BO 33 – Αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ
o BO 36 – Αλάπηπμε νκάδσλ ηνπηθήο δξάζεο (ΟΣΓ)

Πξφζζεηνο Δηδηθφο Γείθηεο

o 10. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηελ
εηζαγσγή θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ; (ζηφρνο
Health Check)

Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ εηζήγαγαλ λέα πξντφληα ή λέεο ηερληθέο,
ζπλνιηθφο φγθνο επελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκίαο

o 11. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηε
δεκηνπξγία πξφζβαζεο ζην επξπδσληθφ δίθηπν
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαβαζκίζεσλ);
(ζηφρνο Health Check)

Γελ ππήξραλ δξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ λα ζρεηίδνληαη

o 12. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην Δζληθφ Αγξνηηθφ
Γίθηπν (ΔΑΓ) ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΠΑΑ;

Αξηζκφο ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ , Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ

Πνηνηηθή Απνηίκεζε

o 13. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ε Σερληθή Βνήζεηα
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΠΑΑ;

Πνηνηηθή απνηίκεζε ηνπ βαζκνχ ζπκβνιήο κέζσ έξεπλαο πεδίνπ ζηνπο
θνξείο εθαξκνγήο θαη ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο

Πνηνηηθή Απνηίκεζε

o 14. Πφζν απνηειεζκαηηθά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, νη
δηαηηζέκελνη πφξνη απφ ην ΠΑΑ, ζε ζρέζε κε ηελ
επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ;

πλνιηθή απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
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4.3.

ΠΖΓΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΛΛΟΓΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ

Οη πεγέο πιεξνθφξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
2007 – 2013 (αξρηθφ θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ), ε εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε, ε παξάιιειε
αμηνιφγεζε, νη εηήζηεο εθζέζεηο ησλ εηψλ 2007 – 2015, νη ζπνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο, ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Κχπξνπ, ηα δεδνκέλα ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ (Σππηθέο Δηζξνέο – Δθξνέο 2007 - αλαζεσξεκέλεο), ζηνηρεία
ηνπ δηθηχνπ Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο, ε Γηαξζξσηηθή Έξεπλα Γεσξγηθψλ Γηαξζξψζεσλ ηεο
Κχπξνπ (Farm structure survey in Cyprus), ε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Eurostat, ε έθζεζε «Rural
Development in the European Union - statistical and economic information Report 2009 θαη
2013». Αθνινπζεί ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ ζηαηηζηηθψλ πεγψλ αλαθνξάο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο.
o
o
o
o
o
o

Έθδνζε Γεσξγηθέο ηαηηζηηθέο 2014, ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ
Έθδνζε Γεσξγηθέο ηαηηζηηθέο 2013, ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ
Έθδνζε Γεσξγηθέο ηαηηζηηθέο 2011-2012, ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ
Έθδνζε Γεσξγηθέο ηαηηζηηθέο 2009-2010, ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ
Έθδνζε Γεσξγηθέο ηαηηζηηθέο 2008, ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ
Έθδνζε Γεσξγηθέο ηαηηζηηθέο 2007, ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ

o
o

Έθδνζε Απνγξαθή Γεσξγίαο 2010, ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/agriculture_51main_gr/agriculture_51main_gr?Open
Form&sub=1&sel=2, Ζιεθηξνληθά ζηνηρεηά γηα ηε Γεσξγία, ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ
1. Δθηάζεηο θαη Παξαγσγή Κπξηνηέξσλ Πξντφλησλ, 2009-2014
2. Γεσξγηθέο ηαηηζηηθέο, 1960-2013
3. Έξεπλα Γηάξζξσζεο Γεσξγηθψλ θαη Κηελνηξνθηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ, 2013
4. Έξεπλεο ηηεξψλ, 2011-2014
5. Έξεπλεο Ακπειηψλ, 2010-2014

o

Δπηζθφπεζε Αγειαδνηξνθίαο 2013 & 2014, Κιάδνο Αγειαδνηξνθίαο θαη Γαιαθηνθνκίαο,
Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο - Σκήκα Γεσξγίαο
Απνγξαθή 2014, Νηφπηα Φπιή Βννεηδψλ, Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη
Πεξηβάιινληνο - Σκήκα Γεσξγίαο
Δπηζθφπεζε Αηγνπξνβαηνηξνθίαο 2013, Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο
- Σκήκα Γεσξγίαο
Δπηζθφπεζε Πηελνηξνθίαο 2011, Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο Σκήκα Γεσξγίαο
Δπηζθφπεζε Κνληθινηξνθίαο 2014, Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο -

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Σκήκα Γεσξγίαο
Δπηζθφπεζε Υνηξνηξνθίαο 2014, Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο Σκήκα Γεσξγίαο
Έθδνζε «Γεκνγξαθηθή Έθζεζε 2014», ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ
Έθδνζε «ηαηηζηηθνί Κσδηθνί Γήκσλ, Κνηλνηήησλ θαη Δλνξηψλ ηεο Κχπξνπ 2010», ηαηηζηηθή
Τπεξεζία Κχπξνπ
Απνγξαθή Πιεζπζκνχ 2011, ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ
Απνγξαθή Γεσξγίαο 2003, ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ
Απνγξαθή Γεσξγίαο 2010, ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/populationcondition_21main_gr/populationcondition_
21main_gr?OpenForm&sub=1&sel=2, Ζιεθηξνληθά ζηνηρεηά γηα ηνλ πιεζπζκφ, ηαηηζηηθή
Τπεξεζία Κχπξνπ
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1.
2.
3.

o
o

Πιεζπζκφο θαηά Δπαξρία, 1996-2014
Πιεζπζκφο θαηά Ζιηθία θαη Φχιν, 2001-2014
Πιεζπζκφο πλνπηηθά ηνηρεία, 1995-2014

4. Ννηθνθπξηά θαηά Δπαξρία, 1996-2014
5. Γεκνγξαθία, 1990-2014
Έθδνζε «ηαηηζηηθέο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ηεο Κχπξνπ 2014», Σφκνη I-IV, ηαηηζηηθή Τπεξεζία
Κχπξνπ
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/externaltrade_41main_gr/externaltrade_41main_gr?
OpenForm&sub=1&sel=2, Ζιεθηξνληθά ζηνηρεηά γηα ην εμσηεξηθφ εκπφξην, ηαηηζηηθή Τπεξεζία
Κχπξνπ
1. Δμσηεξηθφ Δκπφξην, 1930-2015
2. Δμσηεξηθφ Δκπφξην θαηά Κχξηα Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηφηεηα, 1985-2015
Δηζαγσγέο/Αθίμεηο γηα Δπηηφπηα Καηαλάισζε θαηά Κχξην Οηθνλνκηθφ Πξννξηζκφ,
1990-2015
4. Δμσηεξηθφ Δκπφξην θαηά Κχξηεο Υψξεο πλαιιαγήο, 1995-2015
Έθδνζε «ηαηηζηηθέο Βηνκεραλίαο 2014», ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ
Έθδνζε «ηαηηζηηθέο Βηνκεραλίαο 2013», ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ
Έθδνζε «ηαηηζηηθέο Βηνκεραλίαο 2012», ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ
Έθδνζε «ηαηηζηηθέο Βηνκεραλίαο 2011», ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ
Έθδνζε «ηαηηζηηθέο Βηνκεραλίαο 2010», ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ
Έθδνζε «ηαηηζηηθέο Βηνκεραλίαο 2009», ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ
3.

o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o
o
o
o

Έθδνζε «ηαηηζηηθέο Βηνκεραλίαο 2008», ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/industry_construction_61main_gr/industry_constructi
on_61main_gr?OpenForm&sub=1&sel=2, Ζιεθηξνληθά ζηνηρεία γηα ηε βηνκεραλία, ηαηηζηηθή
Τπεξεζία Κχπξνπ
1. Βηνκεραλία, 2008-2014
2. Πσιήζεηο Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ θαηά Δίδνο, 2010-2013
Έθδνζε «Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ) 2014 » (Σφκνη Η-IV. Σν Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ θαιχπηεη ηηο
επηρεηξήζεηο-ππνζηαηηθά απφ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. ηνπο πίλαθεο πνπ δεκνζηεχνληαη
παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά ν ηνκέαο Α (Γεσξγία, Γαζνθνκία θαη Αιηεία), ηαηηζηηθή Τπεξεζία
Κχπξνπ
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/labour_31main_gr/labour_31main_gr?OpenForm&su
b=1&sel=2, Ζιεθηξνληθά ζηνηρεία γηα ηελ εξγαζία, ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ
1. Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, 1999-2015
Έθδνζε «ηαηηζηηθή Δπεηεξίδα – Υξνλνζεηξέο» (Κεθάιαηα Α-Θ), Ζκεξνκελία Έθδνζεο:
28/12/2015, ηαηηζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ
Eurostat, Database – Agriculture, Forestry and Fisheries
Rural Development Report – 2013, Statistical and Economic Information, Rural Development in the
European Union
Common
Agricultural
Policy
(CAP)
context
indicators
–
2015
update,
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2015/2015-10-01-context-indicators_en.pdf

Δπίζεο ιήθζεθαλ πξφζζεηα ζηνηρεία απφ ηηο πην θάησ δεκνζηεχζεηο:
1. Σν ζχζηεκα γεσξγηθψλ εθαξκνγψλ ζηε Κχπξν θαη ηξφπνη βειηίσζεο ηνπ, Μάξθνο
Μάξθνπ, Μεζνγεηαθφ Ηλζηηηνχην Γηεχζπλζεο, 2008
2. Criteria and Indicators for the sustainable Forest Management in Cyprus, Department
of Forestry, Ministry of Agriculture, Resources and the Environment, Cyprus, 2006
3. Αλαζθφπεζε ηεο Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο θαη ε ελζσκάησζε ηνπ γεσξγηθνχ εκπνξίνπ
ηεο Κχπξνπ ζηελ επξχηεξε γεσξγηθή επξσπατθή αγνξά - Ηδηαηηεξφηεηεο, αδπλακίεο,
πξννπηηθέο θαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ θπξηφηεξσλ εμαγσγηθψλ πξντφλησλ ηεο
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Κππξηαθήο Γεσξγίαο, 2008, Παπαδαπίδ Γεψξγηνο, Λεηηνπξγφο Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ,
Ηλζηηηνχην Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ
4. Report for the Implementation of the Directive Concerning the Protection of Waters
Against Pollution caused by Nitrates from Agricultural Sources Under Art. 10 of the
Nitrates Directive (91/676/EEC) Cyprus National Report Ministry of Agriculture,
Resources and the Environment, 2004.
5. „Έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ Πεξηβάιινληνο 2007 Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο,
Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο.
6. Οη επηπηψζεηο ηεο έληαμεο ζηελ ΔΔ θαη ην κέιινλ θαη ε δπλακηθή ηνπ θππξηαθνχ
αγξνηηθνχ ηνκέα: Σκήκα Γεσξγίαο, Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη
Πεξηβάιινληνο.
7. Μειέηε ηνπ ΣΔΠΑΚ

«Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ ησλ 28 αγξνπεξηβαιινληηθψλ

δεηθηψλ».
8. Μειέηε ηνπ πηελνινγηθνχ ζπλδέζκνπ «Σειηθή έθζεζε νινθιήξσζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο εθπφλεζεο ηνπ Γείθηε Πνπιηψλ Γεσξγηθψλ Πεξηνρψλ θαη Γείθηε
Κνηλψλ Πνπιηψλ 2012 -2014 Λεπθσζία 28 Ννεκβξίνπ 2014.
9. ηνηρεία ηνπ Γηθηχνπ Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο έηνπο 2014.
10. Ζ Καηάζηαζε ηνπ Πεξηβάιινληνο ζηελ Κχπξν – 2015, Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ
Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο (Σκήκα πεξηβάιινληνο).
11. Έθζεζε γηα ηελ Νηηξνξχπαλζε, Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη
Πεξηβάιινληνο (πληνληζκφο Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο).
12. Έθζεζε Δπαλεμέηαζεο, Αλαζεψξεζεο θαη Δπαλαραξαθηεξηζκνχ ησλ πζηεκάησλ
Τπφγεηνπ Ύδαηνο ηεο Κχπξνπ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην
πεξί Τδάησλ, 2000/60/EK Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο,
Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ, Γεθέκβξηνο 2014.
13. Μειέηε γηα ην Μέιινλ ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο, Τπνπξγείν Γεσξγίαο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο 2010.
Όπνπ θξίζεθε αλαγθαίν γηα ηε ζπιινγή θαη επεμήγεζε πξφζζεησλ ζηνηρείσλ δηελεξγήζεθαλ
πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο θαη αμηνπνηήζεθαλ δεδνκέλα Σκεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.
πγθεθξηκέλα, δηελεξγήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ιεηηνπξγνχο Μέηξσλ γηα ηα νπνία ππήξραλ
αλεπαξθή ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ζηα έληππα αηηήζεσλ θαη δεηήζεθαλ ράξηεο ησλ
νξηνζεηεκέλσλ

δσλψλ

επηθηλδπλφηεηαο

ληηξνξχπαλζεο

απφ

ην

Σκήκα

Γεσινγηθήο

Δπηζθφπεζεο.
Γηελεξγήζεθαλ επίζεο έξεπλεο πεδίνπ κε εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ
απφ ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο γηα ηα Μέηξα 1.5, 1.6 θαη 1.8.2 ηνπ Άμνλα 1, ησλ Μέηξσλ 3.1
θαη 3.2 ηνπ Άμνλα 3 θαη ζπλνιηθά γηα ηνλ Άμνλα 4, ηειεθσληθέο θαη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο
κε δηθαηνχρνπο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Μέηξσλ. Δπηπξνζζέησο αμηνπνηεζήθαλ ηα δεδνκέλα πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηηο έξεπλεο πεδίνπ ηεο Δλδηάκεζεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ Δξεπλψλ πεδίνπ
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηεο Παξάιιειεο Αμηνιφγεζεο
(Αμηνιφγεζε Δπηθνηλσληαθνχ ρεδίνπ, Αμηνιφγεζε Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ, Αμηνιφγεζε
κέηξνπ 1.9).
Δηδηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ
ηδηαίηεξσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ
ηεο
πξνζέγγηζεο
LEADER,
ελψ
ζπλεληεχμεηο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηα ζηειέρε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο Σερληθήο
Βνήζεηαο θαη ηα ζηειέρε ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ απάληεζε ησλ θνηλψλ
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Δξσηεκάησλ. Δηδηθφηεξα, γηα ην Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν αμηνπνηήζεθαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα
ηεο ζρεηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2012, κε βάζε ηελ απαίηεζε ηεο
Δπηηξνπήο φπσο εθθξάζζεθε ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Γηθηχνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ
Αμηνιφγεζε.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο θαη ηεο
πνηφηεηαο

ηνπ

ζπζηήκαηνο

παξαθνινχζεζεο

θαη

ειέγρνπ

πξνγξακκαηίζζεθε

έλαο

ζεκαληηθφο αξηζκφο ζπλεληεχμεσλ, κε βάζε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, κε κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, Φνξείο εθαξκνγήο, ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο
θαη ηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ.
Οη

βαζηθνί

δείθηεο

πνπ

ππνινγίδνληαη

ζε

επίπεδν

Μέηξνπ

είλαη

ν

δείθηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο κε βάζε ηνπο ηεζέληεο ζηφρνπο
ησλ δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ.
Ο

ππνινγηζκφο

ηνπ

δείθηε

απνηειεζκαηηθφηεηαο

βαζίδεηαη

ζην

πειίθν

ησλ

πξνγξακκαηηδφκελσλ εθξνψλ (φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ
αμηνιφγεζε θαη ζην θείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο) κε ηηο εθξνέο πνπ ηειηθά πινπνηήζεθαλ. Ο
δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ππνινγίδεηαη ζε επίπεδν Μέηξνπ. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ
πεξηπηψζεσλ ν δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη 1 πνπ ζεκαίλεη φηη επηηεχρζεθε ην ζχλνιν
ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ, αθνχ ππήξμαλ ζπλερείο αλαζεσξήζεηο ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ. Ο
χκβνπινο Αμηνιφγεζεο ζεσξεί σο αλαγθαία ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη κε
βάζε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ έηζη ψζηε λα αλαδεηρζνχλ θαη νη απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ην
αξρηθφ επίπεδν ζηνρνζέηεζεο.
Ζ απνδνηηθφηεηα πξνζεγγίδεηαη κε δχν ηξφπνπο Ο πξψηνο βαζίδεηαη ζην πειίθν ηνπ
πξνγξακκαηηζζέληνο κνλαδηαίνπ θφζηνπο αλά Μέηξν θαη Γξάζε/θαζεζηψο ελίζρπζεο πξνο ην
κνλαδηαίν θφζηνο πνπ ηειηθά δηακνξθψζεθε. Γηα λα εθηηκεζεί ε απφθιηζε ηνπ κνλαδηαίνπ
θφζηνπο ρξεζηκνπνηείηαη ην πειίθν ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνο πνπ ηειηθά δηακνξθψζεθε πξνο ην
πξνγξακκαηηζζέλ κνλαδηαίν θφζηνο. Όπσο θαη γηα ην δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο ν δείθηεο
ππνινγίδεηαη ζε επίπεδν Μέηξνπ αιιά θαη θαηεγνξίαο Γξάζεο.
Οη αληίζηνηρνη δείθηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα
γηα ηα επελδπηηθά Μέηξα θαη φρη γηα ηα Μέηξα φπνπ ην θφζηνο αλά δηθαηνχρν είλαη δεδνκέλν
θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Πξφγξακκα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα Μέηξα πνπ ε παξνρή
αληηζηάζκηζεο πξνο ηνλ παξαγσγφ βαζίδεηαη ζηα «εθηαξηθά» δεδνκέλα (Μέηξα ηνπ Άμνλα 2).

4.4.

ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑ ΣΗ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΚΑΗ ΤΝΑΓΧΓΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ

Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα αμηνιφγεζεο
βαζίζζεθαλ ζηελ αληηζηνίρηζε ησλ Μέηξσλ θαη ησλ θαηεγνξηψλ πξάμεσλ κε βάζε ηνπο
ζηφρνπο ηνπο θαη ην είδνο ησλ παξεκβάζεσλ αλά θνηλφ εξψηεκα. Πξνζδηνξίζζεθαλ ηα θνηλά
εξσηήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ιφγσ ηνπ φηη δελ ππήξραλ αληίζηνηρα Μέηξα.
Με βάζε ηελ εθηίκεζε ηεο ινγηθήο παξέκβαζεο (rationale) ηνπ Μέηξνπ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε πξνέθπςε φηη νη επηρεηξεζηαθνί/εηδηθνί ζηφρνη θαη θαηά αληηζηνηρία νη
ζρεηηθνί δείθηεο γηα θάπνηεο θαηεγνξίεο πξάμεσλ δελ παξέρνπλ επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ
απάληεζε ησλ ζρεηηθψλ θνηλψλ εξσηεκάησλ.
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Αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο θαη ηνπο θνηλνχο δείθηεο ρξεζηκνπνηήζεθε
θαη δηαθνξεηηθή ηερληθή.
Ζ απάληεζε ησλ θνηλψλ εξσηεκάησλ θαη ε ελ γέλεη αμηνιφγεζε ησλ θπξηνηέξσλ Μέηξσλ γηα
ην ζχλνιν ησλ Αμφλσλ έρεη γίλεη ζπλδπαζηηθά κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, αιιά θαη κέζα απφ έξεπλεο πεδίνπ.
Δηδηθφηεξα, γηα ηα επελδπηηθά Μέηξα ηνπ Άμνλα 1 θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Μέηξσλ 1.5 θαη 1.6,
έγηλε ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ επεξεαδφκελσλ δηθαηνχρσλ έλαληη
αληίζηνηρσλ ζπλνιηθψλ πιεζπζκψλ. Δπίζεο, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα εθαξκνζηνχλ
πξνεγκέλεο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη γηα λα κπνξέζνπλ λα απαληεζνχλ ηα νξηδφληηα εξσηήκαηα.
Ωζηφζν, ε έιιεηςε ζηνηρείσλ δελ επέηξεςε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπγθξηκέλσλ κεζφδσλ κε
εμαίξεζε ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ παξεκβάζεσλ ησλ Μέηξσλ 1.5 θαη
1.6.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηνπο ηξεηο πξψηνπο δείθηεο
επηπηψζεσλ (νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ζέζεηο απαζρφιεζεο, παξαγσγηθφηεηα ηεο
εξγαζίαο) ρξεζηκνπνηήζεθε ππφδεηγκα εηζξνψλ-εθξνψλ.
Γηα ηα ζεκαληηθφηεξα Μέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζπζρεηίδνληαη άκεζα θαη επηδξνχλ ζηελ
κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ επηπηψζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έξεπλεο πεδίνπ. ηε
ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ
δηελέξγεηα ησλ εξεπλψλ πεδίνπ ζηα επελδπηηθά Μέηξα 1.5.1 θαη 1.6 ηνπ Άμνλα 1.
Άμνλαο 1, Μέηξν 1.5.1
Ζ απνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ επεξεαδφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ
ζην Μέηξν 1.5.1 έγηλε ζε 42 επελδπηηθά ζρέδηα ηεο Β‟ πξνθήξπμεο ιφγσ ηνπ φηη ζε απηή ηελ
πξνθήξπμε ιήθζεθαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο ηνπο
ζέζεο (βάζε εθθίλεζεο). ε ζχλνιν 557 δηθαηνχρσλ πνπ έιαβαλ ελίζρπζε απφ ην Μέηξν
1.5.1 (Β‟), ην δείγκα αληηπξνζσπεχεη ην 13% ηνπ ζπλφινπ. Σνλίδεηαη φηη ιφγσ δπζθνιηψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 4.5, ην δείγκα ιήθζεθε κε ηπραίν ραξαθηήξα θαη δελ είλαη πιήξσο
αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο θαηά θιάδν ή χςνο ελίζρπζεο ζπκκεηνρήο.
Γηα ηελ δεκηνπξγία «control group» γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηηο
θαζαξέο επηπηψζεηο (deadweight) θαη ηελ απάληεζε ζην ηη ζα είρε ζπκβεί ρσξίο ην
Πξφγξακκα (counterfactual), αιιά θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ
ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ ζηνπο δείθηεο επηπηψζεσλ ν Αμηνινγεηήο πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη
ηελ κέζνδν «Γηαθνξά ζηελ δηαθνξά (DID)» κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ
Γηθηχνπ Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο ησλ εηψλ 2008 – 2013. Γεδνκέλνπ φηη ηειηθά ηα ζηνηρεία απηά
δελ δφζεθαλ, ν Αμηνινγεηήο πξνζπάζεζε λα ζπγθξίλεη ηηο «επηδφζεηο» ησλ εληζρπφκελσλ
εθκεηαιιεχζεσλ κε ηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο Κχπξνπ κε ηελ
εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Όπσο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά
θαησηέξσ.

Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε
Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε γηα ηελ Δθηίκεζε Κνηλψλ Γεηθηψλ Δπηπηψζεσλ Οηθνλνκηθνχ
Δλδηαθέξνληνο
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ηε παξνχζα ελφηεηα ηεο έθζεζεο, αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο αλάιπζεο
εηζξνψλ-εθξνψλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ χκβνπιν Αμηνιφγεζεο γηα ηελ εθηίκεζε
ησλ ηξηψλ Κνηλψλ Γεηθηψλ Δπηπηψζεσλ Οηθνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο (Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε,
Γεκηνπξγία Απαζρφιεζεο, Παξαγσγηθφηεηα ηεο Δξγαζίαο) γηα ην ΠΑΑ 2007-2013. Αθνινπζεί
ε παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ κεζνδνινγίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ.

1. Ζ Αλάιπζε θαη ην Τπφδεηγκα Δηζξνψλ-Δθξνψλ
1.1 Αξρέο θαη Φαξαθηεξηζηηθά
Ζ πξαθηηθή ζεκαζία, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ε επξεία εθαξκνγή ησλ ππνδεηγκάησλ εηζξνψλεθξνψλ (Δ-Δ) ζε δηεζλέο επίπεδν, νθείιεηαη ζην φηη ηα ππνδείγκαηα απηά παξέρνπλ κηα
νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο γεληθήο ηζνξξνπίαο ζηελ νηθνλνκία, θαζψο θαη κηα ιεπηνκεξεηαθή
απνηχπσζε ησλ ελδννηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηνπ ππνδείγκαηνο Δ-Δ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ησλ
επηπηψζεσλ αλακελφκελσλ κεηαβνιψλ νπνηαζδήπνηε πνιηηηθήο πάλσ ζηελ απαζρφιεζε, ην
εηζφδεκα θαη ηελ παξαγσγή ηεο νηθνλνκίαο γηα θάζε θιάδν ρσξηζηά, αιιά θαη γηα ην ζχλνιν
ηεο νηθνλνκίαο.
Δηδηθφηεξα, ε κέζνδνο Δ-Δ απνηειεί έλα ζχζηεκα πνπ θαηαγξάθεη θαη πνζνηηθνπνηεί ηηο
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο νη νπνίεο ιακβάλνπλ
ρψξα ζε έλα νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Καηαγξάθεη ηηο δηάθνξεο ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ζπλήζσο έλα έηνο, ζηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο ή κηαο
πεξηθέξεηαο. Οη δηαθιαδηθέο απηέο ζρέζεηο, ε ξνή δειαδή αγαζψλ, κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
θιάδσλ θαζψο θαη ε αιιειεμάξηεζή ηνπο απεηθνλίδνληαη ζηνλ ιεγφκελν πίλαθα Δ-Δ (InputOutput Table). ηνλ πίλαθα απηφ πεξηγξάθεηαη ε δνκή ησλ πξαγκαηηθψλ ξνψλ αλάκεζα
ζηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ βαζηθή κεζνδνινγία θαη νη θαλφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη
ίδηνη, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ή ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.
Ζ δεκηνπξγία θαη ε θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο Πηλάθσλ Δ-Δ πνπ θαηαγξάθεη ζπζηεκαηηθά
θαη απζηεξά ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ θιάδσλ κηαο νηθνλνκίαο, εζληθήο ή πεξηθεξεηαθήο, έγηλε
απφ ηνλ νηθνλνκνιφγν Wassily Leontief. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη κεηά, νη Πίλαθεο Δ-Δ
απνηεινχλ έλα απφ ηα ζπζηήκαηα ηεο Κνηλσληθήο Λνγηζηηθήο πνπ ζπληάζζνληαη απφ φιεο
ζρεδφλ ηηο ρψξεο θαη ζπληζηνχλ έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο
θαη πξνγξακκαηηζκνχ, ηφζν ζε εζληθφ αιιά θπξίσο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Γηεζλείο
νξγαληζκνί φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ έρνπλ
θαζνξίζεη θνηλνχο θαλφλεο ζχληαμεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ πηλάθσλ Δ-Δ, νη νπνίνη έρνπλ γίλεη
απνδεθηνί θαη ηεξνχληαη απφ φιεο ηηο εζληθέο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο
θαη ζπγθξηζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Αλ θαη ε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε
ζχληαμε θαη δεκηνπξγία πηλάθσλ Δ-Δ απνηειεί ρξνλνβφξα θαη αθξηβή (ζε φξνπο θφζηνπο)
δηαδηθαζία, ε εθαξκνγή ηνπο έρεη επεθηαζεί ζηελ αλάιπζε δηάθνξσλ δεηεκάησλ νηθνλνκηθήο
πνιηηηθήο. Με ηε βνήζεηα θαη ησλ ζχγρξνλσλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ, ε ρξήζε ησλ πηλάθσλ Δ-Δ πιένλ επεθηείλεηαη θαη ελζσκαηψλεη ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ηελ ελέξγεηα, ηελ απαζρφιεζε, ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη θπξίσο ηα ηειεπηαία
ρξφληα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.

1.2 Πίλαθεο Δηζξνψλ-Δθξνψλ θαη ε Λεηηνπξγία ηνπο
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Όπσο

ήδε αλαθέξζεθε,

νη

πίλαθεο

Δ-Δ, αθνινπζψληαο

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο,

νκαδνπνηνχλ (aggregate), απν-νκαδνπνηνχλ (disaggregate) θαη ηαμηλνκνχλ ηελ νηθνλνκία
ζπλνιηθά ζε έλα κεγάιν αξηζκφ θιάδσλ θαη ππνθιάδσλ θαη θαηαγξάθνπλ ηηο ζπλαιιαγέο
κεηαμχ ηνπο. Όιεο απηέο νη δηαθιαδηθέο ξνέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
θιάδσλ παξνπζηάδνληαη ζε έλαλ πίλαθα, ηνλ Πίλαθα ή Μήηξα πλαιιαγψλ (Transactions
Table or Matrix).
Ο ζρεδηαζκφο ησλ πηλάθσλ Δ-Δ δηαρσξίδεη ηε δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο ζε ελδνγελείο θαη
εμσγελείο θιάδνπο. Ο δηαρσξηζκφο απηφο νξηνζεηείηαη θαη θαίλεηαη θαζαξά ζε έλα πίλαθα ΔΔ, νη δε εθξνέο (output) ρσξίδνληαη ζε ελδηάκεζε θαη ηειηθή δήηεζε θαη νη εηζξνέο (inputs) ζε
παξαγφκελεο (produced) θαη πξσηνγελείο (primary). Ζ δηάξζξσζε απηή ηνπ πίλαθα επηηξέπεη
ζηνλ αλαιπηή πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηεί λα εθηηκά, κε δηάθνξεο ηερληθέο, ηηο νηθνλνκηθέο
επηπηψζεηο εμσγελψλ κεηαβνιψλ. Γηα παξάδεηγκα, ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα πξνθαιέζεη κηα
αιιαγή ζηελ ηειηθή δήηεζε ζηηο δηαθιαδηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζηε ζπλνιηθή αθαζάξηζηε
παξαγσγή ηνπ θάζε θιάδνπ ζηελ νηθνλνκία.
Σν φιν ζχζηεκα ησλ πηλάθσλ Δ-Δ νπζηαζηηθά βαζίδεηαη ζε ηξεηο πίλαθεο απφ ηνπο νπνίνπο
εμάγνληαη νη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Ζ βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν αξρηθφο πίλαθαο ή
κήηξα ησλ δηαθιαδηθψλ ζπλαιιαγψλ (transactions table), απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ νη δχν
άιιεο κήηξεο κεηά απφ δηάθνξνπο κεηαζρεκαηηζκνχο, ε κήηξα ησλ ηερλνινγηθψλ
ζπληειεζηψλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ αιιειεμάξηεζεο ή αληίζηξνθε ηνπ Leontief.
Βαζηθφ αληηθείκελν ηνπ πίλαθα ησλ δηαθιαδηθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη ε θαηαγξαθή θαη
απεηθφληζε ηεο ξνήο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ -ησλ δηαθιαδηθψλ ζρέζεσλ- κεηαμχ ησλ
θιάδσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δηδηθφηεξα παξνπζηάδεηαη πσο ε παξαγσγή-εθξνή
(output) ελφο θιάδνπ αλαιχεηαη ζε εηζξνή-αγνξά (input) θάπνησλ άιισλ θιάδσλ. ηηο ζεηξέο
(rows) ηνπ πίλαθα θαηαγξάθνληαη ε παξαγσγή θαη θαη‟ επέθηαζε νη πσιήζεηο ηνπ θάζε
θιάδνπ ζηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ελδηάκεζε δήηεζε
(Intermediate Demand) θαη ηελ ηειηθή δήηεζε (Final Demand).
Αληίζηνηρα, ζηηο ζηήιεο θαηαγξάθνληαη νη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ θάζε θιάδνπ
απφ ηνπο ππφινηπνπο. Οη δαπάλεο δειαδή γηα ελδηάκεζεο εηζξνέο (Intermediate Inputs) θαη
πξσηνγελείο εηζξνέο (Primary Inputs) φπσο νη ακνηβέο ηεο εξγαζίαο (L), νη εηζαγσγέο (M) θαη
ε πξνζηηζέκελε αμία (V). Οη ζηήιεο ινηπφλ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο θιάδνπο αγνξαζηέο
(purchasing sectors) θαη νη ζεηξέο ηνπο θιάδνπο πσιεηέο (selling sectors).
1.3 Μεζνδνινγία Δθηίκεζεο Οηθνλνκηθψλ Δπηπηψζεσλ Δπελδπηηθψλ Γξάζεσλ
Ζ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ Μέηξσλ ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 ζηελ νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ
κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ελφο ππνδείγκαηνο Δ-Δ γηα ηελ Κππξηαθή νηθνλνκία, αθνξά δχν
θαηεγνξίεο επηπηψζεσλ. Πξψηα, ηηο επηπηψζεηο ηεο επελδπηηθήο δηαδηθαζίαο
(θαηαζθεπαζηηθέο) ησλ δξάζεσλ θαη δεχηεξν, ηηο επηπηψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο
κεηαβνιέο ηεο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο (παξαγσγηθέο), νη
νπνίεο πξνθαινχληαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ (π.ρ. δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο
παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, θιπ.).
Οη θαηαζθεπαζηηθέο επηπηψζεηο ππνινγίδνληαη κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ηειηθήο δήηεζεο
(δηάλπζκα αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ) κε ηα αληίζηνηρα πνζά ησλ κέηξσλ
ηνπ ΠΑΑ αλά θιάδν θαη ηεο ηππηθήο ππνινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ εζληθνχ πίλαθα εηζξνψλεθξνψλ (Αληίζηξνθε Μήηξα Leontief), ήηνη:

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

130

Δθ ησλ πζηέξσλ Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013

Σα πεξηερφκελα ηνπ Πίλαθα ελδνθιαδηθψλ ζπλαιιαγψλ απεηθνλίδνληαη απφ ηελ παξαθάησ
εμίζσζε:
qi = wi1 + wi2 + ... + win + fi1 + ... + fim

(i = 1, 2, ..., n)

Ζ εμίζσζε εθθξάδεη κηα ινγηζηηθή ηαπηφηεηα κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ πξντφληνο
ελφο θιάδνπ i θαη ησλ πσιήζεσλ ηνπ θιάδνπ πξνο άιινπο θιάδνπο (ελδνγελέο ηκήκα ηνπ
Πίλαθα) θαη πξνο ηα ζηνηρεία ηεο ηειηθήο δήηεζεο (εμσγελέο ηκήκα ηνπ Πίλαθα).
Σν επφκελν βήκα είλαη ε εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ησλ „ηερληθψλ ζπληειεζηψλ‟, νη νπνίνη
ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα ζηνηρεία ησλ ζηειψλ ηνπ Πίλαθα ελδνθιαδηθψλ ζπλαιιαγψλ κε
ηα αληίζηνηρα ζχλνια θάζε ζηήιεο. Οη ζπγθεθξηκέλνη ζπληειεζηέο εθθξάδνπλ ηηο αξρηθέο
επηπηψζεηο ηεο κεηαβνιήο ηνπ πξντφληνο ελφο θιάδνπ ζηνπο θιάδνπο νη νπνίνη ηνπ πσινχλ
εηζξνέο. Οη ηερληθνί ζπληειεζηέο εθθξάδνληαη σο:
aij = wij / qj
Έηζη, ε πξψηε εμίζσζε κπνξεί λα εθθξαζζεί σο:
qi = ai1q1 + ai2q2 + ... + ainqn + fi1 + ... + fim (i = 1, 2, ..., n)
ή ζε κνξθή κήηξαο:
q = Aq + F
φπνπ q = κήηξα - ζηήιε ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ ησλ θιαδσλ
A = ε ηεηξάγσλε κήηξα ησλ ηερληθψλ ζπληειεζηψλ
F = κήηξα - ζηήιε ηεο ηειηθήο δήηεζεο.
Ζ ηειεπηαία εμίζσζε κπνξεί λα εθθξαζζεί σο::
q (I - A) = F
φπνπ ην (I - A) είλαη ε κήηξα Leontief, θαη
q = (I - A)-1 F
Ζ αληίζηξνθε κήηξα Leontief είλαη:
Z = (I - A)-1 = [ zij ]
Σα ζηνηρεία ηνπ Z, zij, νλνκάδνληαη „ζπληειεζηέο αιιειεμάξηεζεο‟ θαη εθθξάδνπλ ηηο άκεζεο
θαη έκκεζεο επηπηψζεηο ζην πξντφλ ηνπ θιάδνπ i εμαηηίαο ηεο κνλαδηαίαο αχμεζεο ηεο ηειηθήο
δήηεζεο γηα ην πξντφλ ηνπ θιάδνπ j. Καη‟ απηφ ην ηξφπν ε αληίζηξνθε κήηξα Leontief
εθθξάδεη ηηο επηπηψζεηο κηαο πηζαλήο αχμεζεο ηεο ηειηθήο δήηεζεο, κέζσ:
q = (I - A)-1

f

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 (1985), ελψ νη επηπηψζεηο
ζηελ απαζρφιεζε θαη ην εηζφδεκα ζπλάγνληαη απφ ηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πίλαθα (ζπληειεζηέο εηζνδήκαηνο θαη απαζρφιεζεο).
πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο Αλάιπζεο Δ-Δ, εμσγελείο κεηαβνιέο ζην πξντφλ ελφο θιάδνπ
έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ αμία ηνπ πξντφληνο θαη ηεο ηειηθήο δήηεζεο ησλ ππφινηπσλ θιάδσλ
ηεο νηθνλνκίαο (κέζσ ησλ δηαθιαδηθψλ δηαζπλδέζεσλ ηνπ Πίλαθα). Έζησ έλα ππφδεηγκα
ηξηψλ θιάδσλ, κε Y1, Y2, θαη X3 (φπνπ Yi θαη Xi είλαη ε ηειηθή δήηεζε θαη ην αθαζάξηζην

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

131

Δθ ησλ πζηέξσλ Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013

πξντφλ ηνπ θιάδνπ i, αληίζηνηρα) νξηδφκελα εμσγελψο. Ζ βαζηθή εμίζσζε ηζνξξνπίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο είλαη:
(1-a11)X1 - a12X2 - a13X3 = Y1
-a21X1 + (1- a22)X2 -a23X3 = Y2
-a31X1 - a32X2 + (1- a33)X3 = Y3
φπνπ aij είλαη νη ηερληθνί ζπληειεζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη παξαπάλσ εμηζψζεηο κπνξνχλ λα
εθθξαζζνχλ θαη σο:
(1-a11)X1 - a12X2 + 0Y3 = Y1 + 0Y2 + a13X3
-a21X1 + (1- a22)X2 + 0Y3 = 0Y1 + Y2 + a23X3
-a31X1 - a32X2 - Y3 = 0Y1 + 0Y2 - (1- a33)X3
ή ζε κνξθή κεηξψλ:

*

=

*

Καιψληαο ηελ κήηξα ησλ ζπληειεζηψλ (αξηζηεξή πιεπξά ηεο εμίζσζεο) M θαη
ρξεζηκνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο αληίζηξνθεο δηαρσξηζκέλεο (partitioned) κήηξαο, ε
αληίζηξνθε ηεο Μ είλαη:

M-

1

=

φπνπ γij ηα ζηνηρεία ηνπ

, ηεο Αληίζηξνθεο κήηξαο Leontief ηνπ

ππνδείγκαηνο ην νπνίν πεξηέρεη κφλν ηνπο θιάδνπο 1 θαη 2. Έηζη, ε εθηίκεζε ησλ ελδνγελψο
θαζνξηδφκελσλ X1, X2 and Y3 έρεη σο εμήο:

=

*

*

Καη‟ απηφ ην ηξφπν ππνινγίδνληαη νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο εμσγελνχο κεηαβνιήο ηνπ
πξντφληνο.
2. Δθαξκνγή θαη Απνηειέζκαηα
2.1 Δθαξκνγή
Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ηξηψλ δεηθηψλ επηπηψζεσλ, έρνπλ
σο εμήο:
Δζληθφο Πίλαθαο Δ-Δ ηεο Κχπξνπ γηα ην έηνο 2008, δειαδή γηα ηελ έλαξμε ηεο
πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 (πεγή: Eurostat). Ο ελ ιφγσ ζπκκεηξηθφο
Πίλαθαο θαηαζθεπάζηεθε απφ ην ζχκβνπιν κέζσ ηεο ζρεηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ
δηαζέζηκσλ πηλάθσλ Πξνζθνξάο θαη Υξήζεο.
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Γηαξζξσηηθά ζηνηρεία γηα ηελ Κππξηαθή νηθνλνκία (απαζρφιεζε θαη πξντφλ ζε επίπεδν
θιάδνπ). Σα ζηνηρεία απηά αλέδεημαλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη
θαζφξηζαλ ηελ ηειηθή νκαδνπνίεζε ησλ θιάδσλ ηνπ ππνδείγκαηνο.
ηνηρεία γηα ηε δηάξζξσζε ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ ηειηθφ Πίλαθα Δ-Δ εθείλνη νη θιάδνη νη νπνίνη ζηνρεχζεθαλ
ηδηαίηεξα απφ ην Πξφγξακκα.
ηνηρεία γηα ηηο γεσξγηθέο δηαξζξψζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνκαδνπνίεζε ηνπ
γεσξγηθνχ ηνκέα ζηνπο θπξηφηεξνπο ππνθιάδνπο κε βάζε ηελ ηππνινγία TF8 ηνπ
FADN.
Αλαιπηηθά ζηνηρεία (κεηαβιεηέο) ηνπ FADN ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο
δηάξζξσζεο ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ησλ θιάδσλ ηεο ηππνινγίαο TF8 ηεο Κππξηαθήο
γεσξγίαο.
ηνηρεία γηα ηελ θιαδηθή (ζε δηςήθην επίπεδν) απαζρφιεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
εθηίκεζε ησλ ζπληειεζηψλ επηπηψζεσλ απαζρφιεζεο ηνπ ππνδείγκαηνο.
Ζ εηήζηα δεκφζηα δαπάλε γηα θάζε Μέηξν ηνπ ΠΑΑ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ
εμεηδίθεπζε ησλ εμσγελψλ δηαηαξαρψλ (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληίζηνηρε ηδησηηθή
δαπάλε γηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα). Οη ελ ιφγσ αμίεο απνπιεζσξίζζεθαλ ζε ηηκέο 2008
(έηνο βάζεο ηνπ ππνδείγκαηνο) κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ απνπιεζσξηζηή ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ
Κππξηαθή νηθνλνκία (πεγή: World Bank).
Ζ θαηαλνκή (γηα ζπγθεθξηκέλα Μέηξα, φπσο 1.5, 1.6, θιπ.) ηεο επελδπηηθήο δαπάλεο
ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, φπσο (π.ρ.) κεραλήκαηα, εμνπιηζκφο, θηίξηα, θιπ.
ηνηρεία γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο (φπσο κεηαβνιή ηεο ΑΠΑ
γηα ηηο εθκεηαιιεχζεηο θαη επηρεηξήζεηο ησλ Μέηξσλ 1.5 θαη 1.6), θαηέζηεζαλ δηαζέζηκα
απφ ηηο δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ
αμηνιφγεζεο, θαη αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξαγσγηθψλ επηπηψζεσλ.
Γείθηεο κεηαηξνπήο ηξερνπζψλ ηηκψλ ζε PPS (πεγή: Eurostat)
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζνδνινγίαο ηεο αλάιπζεο Δ-Δ δελ θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ
δηεμαγσγή αλάιπζεο επηπηψζεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ ηνπ ΠΑΑ. Απηή ε «αδπλακία»
εληνπίδεηαη ζε Μέηξα soft ραξαθηήξα φπσο ηα Μέηξα 1.1, 1.4, 1.9, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3 θαη 5.1,
θαζψο θαη ην Μέηξν 1.3 ην νπνίν ζπληζηά νηθνλνκηθή δηαηαξαρή εθηφο ηνπ παξαγσγηθνχ
ζπζηήκαηνο ην νπνίν απεηθνλίδεηαη απφ ηνλ Πίλαθα Δ-Δ.
Ο ηξφπνο εηζαγσγήο ζην ππφδεηγκα ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ πνπ αθνξνχλ ηα Μέηξα, φπσο θαη
ε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ησλ δχν θαηεγνξηψλ επηπηψζεσλ (θαηαζθεπαζηηθέο, παξαγσγηθέο)
πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηε ζηφρεπζε ηνπ εθάζηνηε Μέηξνπ. Με βάζε ηα
παξαπάλσ, δηαθξίλνπκε δπν είδε εηζαγσγήο ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ δηαηαξαρψλ ζην
ππφδεηγκα. Γηα Μέηξα ηα νπνία ζπληζηνχλ επελδχζεηο (ηδησηηθέο ή/θαη δεκφζηεο), νη
νηθνλνκηθέο δηαηαξαρέο εηζάγνληαη κέζσ ηεο κεηαβνιήο ηεο ηειηθήο δήηεζεο γηα ηνπο θιάδνπο
ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ κεραλεκάησλ, ηνπ άιινπ εμνπιηζκνχ, θιπ. Ζ πξαθηηθή απηή αθνξά ηα
Μέηξα 1.5, 1.6, 1.7, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1 θαζψο θαη κέξνο ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ην Μέηξν 2.5
(επελδχζεηο). Παξάιιεια, γηα Μέηξα ηα νπνία αθνξνχλ ελίζρπζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο
ησλ εθκεηαιιεχζεσλ/επηρεηξήζεσλ,

νη νηθνλνκηθέο δηαηαξαρέο εηζάγνληαη κέζσ ηεο
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κεηαβνιήο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Ζ πξαθηηθή απηή αθνξά ηα Μέηξα 1.2, 1.8, 1.10, 2.1,
2.3, 2.4 θαη κέξνο ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ην Μέηξν 2.5 (αλαδαζψζεηο).
Σέινο, κε βάζε ηα παξαπάλσ θαη νκνίσο κε άιιεο παξφκνηεο αμηνινγήζεηο ηεο δηεζλνχο
βηβιηνγξαθίαο, ε εθηίκεζε ηφζν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ φζν θαη ησλ παξαγσγηθψλ
επηπηψζεσλ αθνξά ην Μέηξν 1.6. Σα ππφινηπα Μέηξα ζπληζηνχλ είηε κεηαβνιή ηεο
πξνζηηζέκελεο αμίαο ή δεκφζηεο επελδχζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πξνζθνξάο
δεκνζίσλ αγαζψλ. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε έξεπλα πεδίνπ πνπ
δηεμήρζε ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ Μέηξνπ 1.5 δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα ζηνηρεία ηα νπνία
ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξαγσγηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ ελ
ιφγσ Μέηξνπ. Καη απηφ γηα δχν ιφγνπο. Πξψην, ην πνιχ κηθξφ δείγκα ηεο έξεπλαο δελ ήηαλ
αληηπξνζσπεπηηθφ θαη ζπλεπψο, δελ επέηξεςε ζηνλ Αμηνινγεηή λα πξνεθηείλεη ηα επξήκαηα
ζε επίπεδν πιεζπζκνχ δηθαηνχρσλ. Γεχηεξν, ε ππεξβνιηθά ζεηηθή εηθφλα πνπ έδσζαλ νη
δηθαηνχρνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ζρεηηθά κε ηελ ΑΠΑ ησλ εθκεηαιιεχζεψλ ηνπο πξν
ηεο ελίζρπζεο/επέλδπζεο, θξίζεθε σο κε ξεαιηζηηθή θαη ζπλεπψο δελ επέηξεςε ηελ
πξαγκαηνπνίεζε κηαο αμηφπηζηεο ζπγθξηηηθήο ζηαηηθήο αλάιπζεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ,
ν Αμηνινγεηήο ηνλίδεη ηελ θξηζηκφηεηα ηεο χπαξμεο αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ γηα ην έηνο
βάζεο (δει. πξηλ ηελ ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο θαη ηελ πινπνίεζε ηεο εθάζηνηε
επέλδπζεο) πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ ΑΠΑ φζν θαη κε άιια νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ/επηρεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ελίζρπζε.

Έξεπλα Πεδίνπ ζην Μέηξν 1.6 «Πξνζηηζέκελε αμία ζηα γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά πξντφληα»
Ζ έξεπλα πεδίνπ πεξηιάκβαλε δχν ζθέιε:
Αξρηθά ιήθζεθαλ ζηνηρεία απφ θαθέινπο ππνςεθηφηεηαο γηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα σο
πξνο ην πξνθίι ησλ δηθαηνχρσλ επηρεηξήζεσλ, ηνπο ζθνπνχο ησλ επελδχζεσλ θ.α. Σν δείγκα
πεξηιάκβαλε 50 δηθαηνχρνπο νη νπνίνη επηιέγεθαλ ηπραία, αιιά κε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ζε
ζρέζε κε ηνπο θιάδνπο κεηαπνίεζεο. Καηά ηε θάζε επεμεξγαζίαο, 7 δηθαηνχρνη
απνθιείζηεθαλ γηα ηερληθνχο ιφγνπο (π.ρ. κε δηαζεζηκφηεηα θαθέισλ). Σν ηειηθφ δείγκα
απνηειείηαη απφ 43 θαθέινπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 26% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαηνχρσλ νη
νπνίνη φκσο έιαβαλ ην 47% ησλ εληζρχζεσλ. Ζ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο ζε
θιαδηθφ επίπεδν απνηππψλεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα.
Πίλαθαο 4.3: Αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο ζε θιαδηθφ επίπεδν

1.1 Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα

χλνιν
δηθαηνχρσλ
26

Γηθαηνχρνη
ζην δείγκα
8

31%

10.1 Πεξηθεξεηαθά ζθαγεία

2

2

100%

10.2 θαγεία θνπλειηψλ

4

1

25%

10.3 ηππνπνίεζε θαη ηεκαρηζκφο θξέαηνο θαη
θξεαηνπαξαζθεπάζκαηα

34

10

29%

11.1 Αιεπξφκπινη

5

2

40%

12.1 Μεηαπνίεζε μεξψλ θαξπψλ

3

1

33%

13.1 Μεηαπνίεζε μχινπ

3

0

0%

2.1 Μειηζζνθνκηθά πξντφληα

1

0

0%

3.5 Δπεμεξγαζίαο ειαηνθάξπνπ

15

3

20%

4.3 Παξαδνζηαθά πξντφληα

7

1

14%

Κιάδνο
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5.1 Οπσξνθεπεπηηθά – εκπνξία, ζπζθεπαζία, ςχμε
θαη απνζήθεπζε

23

9

39%

5.3 – Οπσξνθεπεπηηθά κεηαπνίεζε

11

1

20%

6.1 Δκπνξία αλζέσλ

5

1

20%

7.1 Σππνπνίεζε θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ

1

0

0%

8.1 Παξαγσγή δσνηξνθψλ

8

2

25%

9.2.1 Σεκαρηζκφο/ ηππνπνίεζεο θξέαηνο πνπιεξηθψλ

13

2

15%

ΤΝΟΛΟ

161

43

Σν δεχηεξν ζθέινο ηεο έξεπλαο πεδίνπ πεξηιάκβαλε ηελ ζπιινγή εξσηεκαηνινγίσλ απφ ην
ζχλνιν ησλ 43 επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο γηα ηελ θαηαγξαθή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. Σν εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε ηαρπδξνκηθψο απφ ηελ
Μνλάδα Δθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ, αθνχ ζα έπξεπε λα ππνβιεζνχλ θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία
απφ ηνπο θνξείο. Απαληήζεθαλ 21 εξσηεκαηνιφγηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 12% ησλ
δηθαηνχρσλ ζπλνιηθά θαη ην 20% ζε ζχλνιν ρνξεγηψλ.
Σα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ κέηξεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ Μέηξνπ 1.6 βαζίδνληαη ζηε
ζπλδπαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πεδίνπ θαη νηθνλνκεηξηθήο
αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ 10 «Βηνκεραλία Σξνθίκσλ» ζπζρεηηδφκελα κε
ηηο εληζρπφκελεο επελδχζεηο ζηνπο ηέζζεξηο ζεκαληηθφηεξνπο ππνθιάδνπο πνπ
ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην Μέηξν 1.6 ζην πιαίζην ησλ ηξηψλ πξνθεξχμεσλ.
Οηθνλνκεηξηθή αλάιπζε Βηνκεραλίαο Τξνθίκσλ Πεγέο άληιεζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ
Γηα ηελ εμέηαζε ησλ εμειίμεσλ ζηε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηνλ θιάδν ηξνθίκσλ θαη
πνηψλ ζηελ Κχπξν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο
Κχπξνπ θαη ηελ Eurostat. Ηδηαίηεξα εθηελψο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη Δηήζηεο Βηνκεραληθέο
Έξεπλεο, νη δεκνζηεπζείζεο ηαηηζηηθέο Βηνκεραλίαο, θαζψο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηνπο
Δζληθνχο Λνγαξηαζκνχο. Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε επαιήζεπζε ησλ απαληήζεσλ, νη νπνίεο
ελδερνκέλσο λα πεξηέρνπλ θαη κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληζκνχ, πξαγκαηνπνηήζεθε
νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε ζε επίπεδν ππνθιάδνπ έηζη ψζηε λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα αθελφο
κελ «επαιεζεπζηκφηεηαο» ησλ απαληήζεσλ θαη αθεηέξνπ εθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ απφ
ηελ εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ θαη ππνινγηζκνχ ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε απνηειέζκαηνο ηνπ Μέηξνπ
πνπ αθνξά ηε κεηαβνιή ζηελ Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε αμία ησλ εληζρπφκελσλ
επηρεηξήζεσλ.
Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηνπο πξναλαθεξζέληεο
ππνθιάδνπο κειεηήζεθαλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ Δηήζηα Βηνκεραληθή Έξεπλα ηεο
Κχπξνπ. Σα δεδνκέλα πνπ ειήθζεζαλ αθνξνχλ ζηα αθφινπζα κεγέζε:
αξηζκφο επηρεηξήζεσλ
αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ
απαζρνινχκελνη σο κέγεζνο αλαγφκελν ζε εηήζηεο κνλάδεο εξγαζίαο (ΔΜΔ)
θχθινο εξγαζηψλ – έζνδα
αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία (ΑΠΑ)
ιεηηνπξγηθά θέξδε
αθαζάξηζηεο επελδχζεηο
θαζαξέο επελδχζεηο
δείθηεο θαηλφκελεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο (ΑΠΑ πξνο απαζρνινχκελνπο)
δείθηεο αθαζάξηζησλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ πξνο έζνδα
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δείθηεο επελδχζεσλ αλά επηρείξεζε
δείθηεο απαζρνινπκέλσλ αλά επηρείξεζε
δείθηεο επελδχζεσλ αλά απαζρνινχκελν
δείθηεο ΔΜΔ αλά επηρείξεζε
δείθηεο επελδχζεσλ αλά ΔΜΔ
δείθηεο εζφδσλ αλά επηρείξεζε
δείθηεο εζφδσλ αλά ΔΜΔ
δείθηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο αλά επηρείξεζε
δείθηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο αλά απαζρνινχκελν
δείθηεο ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ αλά επηρείξεζε
δείθηεο ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ αλά ΔΜΔ
ε πξψηε θάζε έγηλε έιεγρνο ζπζρέηηζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κεγεζψλ έλαληη ησλ
κεγεζψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αθαζάξηζηεο επελδχζεηο (ζχλνιν επελδχζεσλ ππνθιάδνπ
απφ ην νπνίν δελ έρνπλ αθαηξεζεί νη πσιήζεηο πιηθψλ επελδπηηθψλ αγαζψλ) θαη ζηηο
θαζαξέο επελδχζεηο (ζχλνιν επελδχζεσλ ππνθιάδνπ κεηά ηελ αθαίξεζε πσιήζεσλ πιηθψλ
επελδπηηθψλ αγαζψλ) γηα ην ζχλνιν ησλ ππνθιάδσλ. Ο έιεγρνο ζπζρέηηζεο απνζθνπεί ζηελ
εμέηαζε ηεο χπαξμεο ζπλάθεηαο – αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο
κεηαβιεηέο / κεγέζε, θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ έληαζεο απηήο ηεο ζπλάθεηαο – αιιειεπίδξαζεο.
Γεδνκέλνπ φηη ηα κεγέζε πνπ εμεηάδνληαη σο πξνο ηε ζπζρέηηζή ηνπο είλαη πνζνηηθά θαη φρη
πνηνηηθά, ν θαηάιιεινο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο
Pearson (ξ).
Ο ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο Pearson (ξ) ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ πειίθνπ:

COV ( x, y )
x

,

y

φπνπ x, y είλαη ηα δεχγε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ειέγρνληαη σο πξνο ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο

COV ( x, y) είλαη ε ζπλδηαθχκαλζε ησλ κεηαβιεηψλ x θαη y
θαη

x

y

είλαη ην γηλφκελν ησλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ x θαη y.

Όηαλ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο παίξλεη ηελ ηηκή 1 ηφηε ππάξρεη πιήξεο (ηέιεηα) γξακκηθή
ζπζρέηηζε θαη ππάξρεη ζπλαξηεζηαθή ζρέζε ηεο κνξθήο Y=α+βX ε νπνία ζπκπίπηεη πιήξσο
κε ηηο παξαηεξήζεηο. Γηα ηηκέο ηνπ |ξ|>0,7 εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη εμεηαδφκελεο
κεηαβιεηέο έρνπλ πνιχ πςειή ζπζρέηηζε. Ο έιεγρνο ζπζρέηηζεο έγηλε ζε επίπεδν
ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% πνπ είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ δεδνκέλεο ηεο χπαξμεο
κηθξνχ αξηζκνχ δεδνκέλσλ (νη παξαηεξήζεηο δελ ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ 7 ή 8 θάζε θνξά).
ε θάζε δεχγνο κεηαβιεηψλ φπνπ παξαηεξείηαη έληνλε ζπζρέηηζε παξαηίζεληαη θαη νη βαζκνί
ειεπζεξίαο ησλ
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψζεθε γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ
κεηαβιεηψλ έγηλε εθηίκεζε ηεο ζπλάξηεζεο πνπ ζπλδέεη ηηο δπν κεηαβιεηέο x θαη y
ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν ηεο απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε ηε κέζνδν ησλ
ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. ηελ εθαξκνγή ηεο παιηλδξφκεζεο αληηκεησπίζηεθαλ σο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηα κεγέζε ησλ αθαζάξηζησλ θαη ησλ θαζαξψλ επελδχζεσλ θαη ηα
ππφινηπα κεγέζε έιαβαλ ηε ζέζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Σα απνηειέζκαηα ησλ
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παιηλδξνκήζεσλ εθηηκνχλ ηηο γξακκηθέο ζπλαξηεζηαθέο ζρέζεηο ηεο κνξθήο Y=α+βX κε βάζε
ηηο νπνίεο θηλνχληαη νη κεηαβιεηέο. Ζ ειαζηηθφηεηα ζε θάζε ζπλάξηεζε πξνζδηνξίδεηαη απφ
ηελ θιίζε ηεο επζείαο πνπ είλαη ίζε κε ηε ζηαζεξά β. ε θάζε εθηηκεκέλε ζπλάξηεζε
2

παξαηίζεληαη θαη νη έιεγρνη r , F θαη ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (Sig).
Ζ πιήξεο Έξεπλα Πεδίνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 3
Αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ 2.3
Δπίπησζε ζηελ πνηφηεηα ππφγεησλ λεξψλ
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ λεξψλ ρξεζηκνπνηήζεθε κεζνδνινγία
ζπζρεηηζκνχ ησλ πεξηνρψλ κε ηελ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε εθαξκνγήο ησλ
αγξνπεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ ηνπ Μέηξνπ 2.3 κε ηηο αλαιχζεηο ππνγείσλ λεξψλ ζηηο
επαίζζεηεο απφ ηελ ληηξνξχπαλζε πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ (νδεγία ΔΚ 91/676).
ηελ αμηνιφγεζε ησλ θαζεζηψησλ ηεξήζεθε ε εμήο κεζνδνινγία:
-

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θαζεζηψησλ ηελ
πεξίνδν 2007 -2014.

-

Σαμηλνκήζεθαλ νη εθκεηαιιεχζεηο κε βάζε ηελ θνηλφηεηα πνπ βξίζθνληαη θαη επηιέρζεθε
αξηζκφο θνηλνηήησλ κε βάζε ηελ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε εθαξκνγήο αλά θαζεζηψο
(βιέπε Παξάξηεκα ΗΗ).

-

Γηαπηζηψζεθε, σο ήηαλ αλακελφκελν, φηη πιείζηεο ησλ θνηλνηήησλ εκπίπηνπλ ζε
πεξηνρέο νη νπνίεο βξίζθνληαη κε βάζε ηελ πξναλαθεξφκελε νδεγία ζηηο επαίζζεηεο
απφ ηελ ληηξνξχπαλζε δψλεο.

-

Λήθζεθε αξρείν αλαιχζεσλ κε 222 ζεκεία απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ νδεγία Τπεξεζία
(Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο) θαη απνκνλψζεθαλ 33 ζεκεία ηα νπνία εκπίπηνπλ
ζηηο πεξηνρέο κε ηελ κέγηζηε εθαξκνγή ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ 2.3.1,
2.3.2 θαη 2.3.3.

-

Έγηλε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ηάζεσλ κε ην ζχλνιν ησλ
ζεκείσλ δηελέξγεηαο αλαιχζεσλ ππνγείσλ λεξψλ γηα ζθνπνχο ηεο νδεγίαο, ηεξψληαο
ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ζπγθεθξηκέλε νδεγία.

Ζ απάληεζε ζηα θνηλά εξσηήκαηα ησλ Μέηξσλ ηνπ Άμνλα 3 βαζίζζεθε ζηελ επεμεξγαζία
ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβαλφηαλ ζηα ηερληθά δειηία ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, αιιά θαη ζε
ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο κε επηιεγκέλν αξηζκφ δηθαηνχρσλ. Σν δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ.
Ζ απάληεζε ησλ θνηλψλ εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζέγγηζε LEADER βαζίζζεθε
ζηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηηο ηέζζεξηο Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο ζε εξσηεκαηνιφγην
πνπ θαηάξηηζε ν Αμηνινγεηήο.
Σέινο, ηα θνηλά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ησλ κεραληζκψλ
εθαξκνγήο απαληήζεθαλ κε βάζε ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (Παξάξηεκα ΗΗΗ)
πνπ ζηάιζεθαλ ζε κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, ηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ θαη ηνπο Φνξείο Δθαξκνγήο.
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4.5.

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
ΠΡΟΔΓΓΗΖ

ΚΑΗ

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ

ΣΖ

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ

Σα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζζεθαλ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
Διιείςεηο θαη θελά ζηνπο θαθέινπο ππνςεθηφηεηαο (αηηήζεηο):
Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ηηο ειιείςεηο θαη ηα θελά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο θαθέινπο
ππνςεθηφηεηαο κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηηο αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο ησλ επελδπηηθψλ
27

ζρεδίσλ ηνπ Μέηξνπ 1.5.1 , ζηα νπνία δελ πεξηιακβάλεηαη ε απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο εθκεηάιιεπζεο (ζεκείν εθθίλεζεο), κε άκεζε
ζπλέπεηα λα κελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ε κεηαβνιή ζηα θξίζηκα νηθνλνκηθά κεγέζε, φπσο είλαη ε
κεηαβνιή ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο πνπ
επηθέξεη ε πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. Αληίζηνηρα, ζηα έληππα αηηήζεσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πξψηε πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ 1.6 δελ ππήξραλ αλαθνξέο γηα
θξίζηκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Μέηξνπ δεδνκέλα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εηζαγσγή λέσλ
ηερλνινγηψλ, ε επεμεξγαζία γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ εληάζζνληαη ζηα ΠΟΠ - ΠΓΔ. Οη
πξναλαθεξφκελεο ειιείςεηο εληνπίζηεθαλ θαη δηνξζψζεθαλ ζηε δεχηεξε πξνθήξπμε ηνπ
Μέηξνπ.
Με αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πνπ ππνβιήζεθαλ
ζηελ Β’ πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ 1.5.1 (Β’ πξνθήξπμε)
Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο πξνζπάζεζε λα αμηνπνηήζεη ηα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ σο
πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηα έληππα αηηήζεσλ ηεο Β‟ πξνθήξπμεο (θαηφπηλ ζχζηαζεο ζηελ
Δλδηάκεζε Αμηνιφγεζε). Γηαθάλεθε φκσο κηα πξνρεηξφηεηα ζηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ
θαη κηα ππεξβνιηθά πςειή θεξδνθνξία, κε αληηπξνζσπεπηηθή ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Δίλαη
πξνθαλέο φηη ηα ζηνηρεία θαηαρσξήζεθαλ απφ ηνπο δηαπηζηεπκέλνπο ζπκβνχινπο ρσξίο
θάπνηα αληηπαξαβνιή κε πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σν ζηνηρείν απηφ δεκηνπξγεί
αλππέξβιεην πξφβιεκα απνηχπσζεο ησλ νξζψλ κεηαβνιψλ ζηηο ΑΠΑ ησλ εληζρπφκελσλ
εθκεηαιιεχζεσλ ζην Μέηξν, ην νπνίν έρεη ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζην Πξφγξακκα.
Απξνζπκία ή/θαη αδπλακία δηθαηνχρσλ λα παξέρνπλ ζηνηρεία ζηηο έξεπλεο πεδίνπ:
Γηα ηελ απνηχπσζε ησλ επηπηψζεσλ ζηα θπξηφηεξα επελδπηηθά Μέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο –
Μ1.5.1 θαη 1.6 – δηελεξγήζεθαλ δχν έξεπλεο πεδίνπ φπνπ αληηκεησπίζηεθαλ ζνβαξά
πξνβιήκαηα άληιεζεο δεδνκέλσλ θαη αληαπφθξηζεο ησλ δηθαηνχρσλ.
Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο εθηηκά φηη ηξεηο είλαη νη ιφγνη ηεο κε αληαπφθξηζεο :
Αδηαθνξία
Απξνζπκία
27

Ζ παξερφκελε πιεξνθφξεζε ήηαλ ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε ζηηο αηηήζεηο ησλ 1.292 επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηεο Β

Πξνθήξπμεο ηνπ ΑΑ 2004 – 2006 θαη απνχζα ζηα επελδπηηθά ζρέδηα ηεο θαηεγνξίαο Α (κηθξά επελδπηηθά ζρέδηα
πξνυπνινγηζκνχ σο 9000€), θαζψο θαη ζην πιαίζην ησλ δχν πξνθεξχμεσλ ηνπ θαζεζηψηνο (2008, 2011). Γηα ηα
επελδπηηθά ζρέδηα ηεο θαηεγνξίαο Β, ζε ζπλέρεηα ησλ ζρεηηθψλ ζπζηάζεσλ ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο,
πξνζηέζεθε ζηελ πξνθήξπμε ηνπ 2011 ζρεηηθφ έληππν γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ην νπνίν
φκσο δελ κεραλνγξαθήζεθε, ελψ θαηά ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο θξίζεθε σο ειιηπέο θαη κε αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο
πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ δηθαηνχρσλ εθκεηαιιεχζεσλ. εκεηψλεηαη επίζεο φηη δελ θαηαγξάθεηαη ε ππνβνιή απφ
ηνπο δηθαηνχρνπο ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ πνπ είραλ πξνζδηνξηζζεί ζηηο αηηήζεηο
ηνπο. Σν πξφβιεκα απηφ ζα πξέπεη αληηκεησπηζηεί θαηά ηελ λέα Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
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Με γλψζε νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ησλ εθκεηαιιεχζεψλ ηνπο.
ην Μέηξν 1.6, ε πξψηε πξνζπάζεηα ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο λα απνζηαιεί ειεθηξνληθφ
εξσηεκαηνιφγην

ζε

δείγκα

45

δηθαηνχρσλ

(28%

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα)

είρε

απνηειεζκαηηθφηεηα ζπκκεηνρήο ζην 4%, ελψ ζηε ζπλέρεηα κε επζχλε ηεο Μνλάδαο
Δθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ ζηάιζεθαλ ηαρπδξνκηθψο εξσηεκαηνιφγηα ζην ζχλνιν ησλ
δηθαηνχρσλ ηεο Β‟ θαη Γ‟ πξνθήξπμεο (107), αιιά θαη πάιη ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ήηαλ
ρακειφ (15%).
ην Μέηξν 1.5.1 ππήξμε ζεηηθή αληαπφθξηζε κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 70% ζηα ηειεθσληθά
εξσηεκαηνιφγηα πνηνηηθψλ εξσηεκάησλ, αιιά αξλεηηθή αληαπφθξηζε ζηα ηειεθσληθά
εξσηεκαηνιφγηα απνηχπσζεο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο είηε ιφγσ
απξνζπκίαο ή ιφγσ κε γλψζεο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο. Απηφ είρε ζαλ
απνηέιεζκα ηελ κε επίηεπμε αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο ζε επίπεδν δηθαηνχρσλ θαηά
θιάδν ή θαηά χςνο ελίζρπζεο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δείγκαηνο ζε ηπραίν θαη κε κεγαιχηεξε
ζπκκεηνρή κεγάισλ εθκεηαιιεχζεσλ κε επάξθεηα νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ.
Διιείςεηο ζηνηρείσλ βάζεο εθθίλεζεο (base lines) ζε θξίζηκνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο:
Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πξνβιεκάησλ αθνξά ηελ κε χπαξμε γξακκήο εθθίλεζεο ησλ θξίζηκσλ
πνηνηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ
ελίζρπζε ζην πιαίζην ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ Μέηξσλ αιιά θαη γεληθφηεξα ε χπαξμε
εζληθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ κε καθξνρξφληα ζεηξά παξαηεξήζεσλ γηα ηελ βηνπνηθηινηεηα,
ηελ θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ηε ζπκβνιή ηεο γεσξγίαο ζηελ παξαγσγή αεξίσλ πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ επηδείλσζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θιπ.
Γεληθφηεξα εληνπίζζεθαλ ζεκαληηθά θελά ζηνπο κεραληζκνχο παξαθνινχζεζεο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σα θελά αθνξνχλ θπξίσο ζηνλ ζπζρεηηζκφ
ησλ εθαξκνδφκελσλ κέηξσλ/θαζεζηψησλ κε ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζηα νπνία
επηδξνχλ θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ επηπηψζεσλ έλαληη ελφο ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνπ
ζεκείνπ εθθίλεζεο.
Σν πξφβιεκα ελ κέξεη ακβιχλζεθε κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο (εθπφλεζε
ζρεηηθψλ κειεηψλ). Ωζηφζν, ην πξφβιεκα παξακέλεη ιφγσ θαη ηεο κε επθξηλνχο ζηφρεπζεο
ησλ θαζεζηψησλ ηνπ Μέηξνπ 2.3 ζηηο πέληε επηκέξνπο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο πνπ
πεξηιακβάλεη ν δείθηεο απνηειέζκαηνο ηνπ Μέηξνπ «Έθηαζε ππφ επηηπρή δηαρείξηζε γεο»
εληζρχνληαο:
(α) ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο πεξηνρέο απείξνπ θπζηθνχ θάιινπο
(β) ηελ πνηφηεηα λεξνχ
(γ) ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ
(δ) ηελ πνηφηεηα εδάθνπο
(ε) ηελ απνθπγή ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο γεο
Ζ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ είρε εληνπηζζεί ζηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε κέζσ ηεο
αλάζεζεο ζρεηηθήο κειέηεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 29 αγξνπεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ δελ απέδσζε ηα
πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα αθνχ θξίζηκεο ζεκαζίαο δείθηεο φπσο «Υξήζε ζπλζεηηθψλ
ιηπαζκάησλ», «Καηαλάισζε Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Οπζηψλ», «Ηζνδχγην αδψηνπ», «Κίλδπλνο
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ξχπαλζεο απφ θψζθνξν», «Κίλδπλνο απφ Φπηνπξνζηαηεπηηθά Πξντφληα», «Γηάβξσζε
εδάθνπο», «Αγξνηηθέο Πεξηνρέο Τςειήο Φπζηθήο Αμίαο» δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα
ππνινγηζζνχλ ιφγσ ηεο απνπζίαο δεδνκέλσλ αιιά θαη ησλ εθαξκνδφκελσλ κεζφδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηεί ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία.

Απνπζία νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ζε επίπεδν θιάδσλ δξαζηεξηφηεηαο
Μηα ηξίηε θαηεγνξία πξνβιεκάησλ αθνξά ζηελ απνπζία νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ γηα
νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν ηφζν ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ φζν
θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξψηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία ησλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Γηα κελ ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ε κφλε δηαζέζηκε πεγή είλαη ηα
ζηνηρεία ηνπ Γηθηχνπ Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο ηα νπνία φκσο δελ κπνξνχζαλ λα δνζνχλ ζε
κνξθή πνπ λα είλαη δπλαηφ λα αλαιπζνχλ, ελψ ε κε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ησλ
ηζνινγηζκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ (Μέηξν 1.6) θαζηζηά ζρεδφλ αδχλαηε ηελ ζχγθξηζε ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εληζρχζεθαλ ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ δελ εληζρχζεθαλ.
Καηά ζπλέπεηα, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ «dead weight» θαη ηνπ «counter factual», δειαδή ν
πξνζδηνξηζκφο ησλ θαζαξψλ επηπηψζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ κπνξεί λα γίλεη κε βάζε
ηελ ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ αλαιχζεσλ φπσο είλαη ε κέζνδνο «Γηαθνξά ζηε Γηαθνξά»,
αιιά κφλν κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηηο έξεπλεο πεδίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε ησλ επελδχζεσλ ηνπ Μέηξνπ 1.6. Γηα ην ιφγν απηφ πηνζεηήζεθε ε
ιχζε ηεο ζχγθξηζεο ησλ επξεκάησλ ησλ εξεπλψλ πεδίνπ κε ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ
νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε ησλ ηνκεαθψλ/θιαδηθψλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ κέζνδνο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε θαη παξνπζηάζηεθε ζην Κεθάιαην 4.4 ππφθεηηαη ζε νξηζκέλνπο
πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη έγθεηληαη ζηε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ
παξαηεξήζεσλ θαη ζηε κε δπλαηφηεηα απνκφλσζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
εληζρχζεθαλ.
Ζ ρξήζε ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ γηα ηελ πξφβιεςε είλαη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε ηερληθή ε
νπνία φκσο παξνπζηάδεη ηελ ελ γελεί αδπλακία λα κελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ζηηο
κειινληηθέο ηάζεηο ησλ αιιαγψλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Ζ παξαηήξεζε απηή αθνξά ζπλνιηθά ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πνπ βαζίζζεθε ζε
παξαδνρέο θαη δεδνκέλα κηαο πεξηφδνπ πςειψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο, φπσο ήηαλ ε πεξίνδνο
2000 – 2007, ελψ πινπνηήζεθε ζε έλα πεξηβάιινλ ήπηαο χθεζεο ηα πξψηα ρξφληα 20082011 θαη βαζχηαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 2012 -2015.

Αδπλακίεο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο
Μηα άιιε θαηεγνξία δπζθνιηψλ αθνξά ζηελ κε ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο
απφ ηελ αξρηθή πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ ΠΑΑ (2007), κε απνηέιεζκα ηε δπζθνιία
ζπγθέληξσζεο πξσηνγελνχο πιεξνθφξεζεο φπσο είλαη νη δείθηεο εθξνψλ θαη πνιχ
πεξηζζφηεξν

δεπηεξνγελψλ

δεδνκέλσλ

φπσο

είλαη

νη

δείθηεο

απνηειέζκαηνο.

Σν

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ δελ κπνξεί λα παξάγεη δεδνκέλα γηα
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επίηεπμεο ησλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο θαη απαηηείηαη ζεκαληηθή
αλαβάζκηζε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ “operational data base” θαη λα εμππεξεηεί
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ηηο αλάγθεο παξαθνινχζεζεο – αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαη λα παξάγεη αλαθνξέο
πνπ βαζίδνληαη ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ.

Απνπζία κεραληζκνχ άληιεζεο
εληζρπφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ

δεδνκέλσλ

ζε

κεηαβνιέο

νηθνλνκηθψλ

επηδφζεσλ

Άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ην αλσηέξσ ζέκα είλαη ε κε πξφβιεςε ελεκέξσζεο ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα ησλ κεηαβνιψλ ζηελ Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία ησλ εληζρπφκελσλ
εθκεηαιιεχζεσλ/ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ησλ Μέηξσλ ηνπ Άμνλα 1.
Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα αλαδεηθλχεη θαη κηα ελδνγελή αδπλακία ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ
Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο πνπ είλαη ν νξηζκφο ελφο κεγέζνπο φπσο ε Αθαζάξηζηε
Πξνζηηζέκελε Αμία ζαλ δείθηε απνηειέζκαηνο θαη ε ππνρξέσζε εηήζηαο παξαθνινχζεζεο
ηνπ. Αδπλακία εληνπίδεηαη θαη ζηελ άληιεζε δεδνκέλσλ ππνινγηζκνχ ηεο ΑΠΑ απφ
δηθαηνχρνπο πνπ νινθιήξσζαλ ηα επελδπηηθά ηνπο ζρέδηα ζηα Μέηξα 1.5 θαη 1.6, ιφγσ
απξνζπκίαο ή/θαη δπζθνιίαο ησλ δηθαηνχρσλ λα ππνβάινπλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη λα
απαληήζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Παξάιιεια, θαζηζηά επίθαηξε ηελ πξφηαζε ηεο ελδηάκεζεο
αμηνιφγεζεο γηα ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ππνβνιήο ζηνηρείσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ
επελδπηηθψλ Μέηξσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ απνηειεζκάησλ
ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο.

Μαθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία αγξνηηθψλ πεξηνρψλ
Ζ απνπζία θξίζηκσλ καθξννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ζε επίπεδν αγξνηηθψλ πεξηνρψλ δελ
επηηξέπεη ηελ κειέηε επηπηψζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε κεηαβνιέο δεηθηψλ φπσο αλεξγία,
ηνπξηζκφο, ΑΠΑ θιπ. Αλ θαη ε Κχπξνο ραξαθηεξίδεηαη σο κηα εληαία πεξηνρή, ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο εθαξκφδεηαη ζε κε αζηηθέο πεξηνρέο, ελψ ηα καθξννηθνλνκηθά
ζηαηηζηηθά δεδνκέλα είλαη ζαθψο επεξεαζκέλα απφ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο
αζηηθψλ πεξηνρψλ.

4.6.

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΔΗ (ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ), ΘΔΜΗΚΟ
ΠΛΑΗΗΟ

Ωο Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007 – 2013 αξρηθά
νξίζζεθε ην Σκήκα Γεσξγίαο, ην νπνίν αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
Άξζξν 75 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1698/2005. Σν 2014 θαη ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο
αλαδηάξζξσζεο ησλ δνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ππήρζε σο απηνηειήο
ππεξεζία ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο απηνηέιεηαο ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο είρε απνηειέζεη ζχζηαζε ηφζν ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο ηνπ
ΠΑΑ 2004-2006, φζν θαη ηεο Δλδηάκεζεο Αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΑΑ 2007-2013. Ζ Γηαρεηξηζηηθή
Αξρή κπνξεί λα εθρσξήζεη αξκνδηφηεηεο ζε άιιεο Τπεξεζίεο.
Γηαπηζηεπκέλνο Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ νξίζηεθε ν Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ
Πιεξσκψλ (ΚΟΑΠ), ν νπνίνο παξέρεη επαξθή ερέγγπα φηη: (i) ε επηιεμηκφηεηα ησλ αηηήζεσλ
θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ εληζρχζεσλ, θαζψο θαη ε ζπκθσλία ηνπο πξνο ηνπο
θνηλνηηθνχο θαλφλεο πξηλ απφ ηελ εληνιή πιεξσκήο ειέγρνληαη, (ii) νη εθηεινχκελεο
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πιεξσκέο θαηαρσξίδνληαη επαθξηβψο θαη πιήξσο ζηα ινγηζηηθά βηβιία, (iii) δηελεξγνχληαη νη
έιεγρνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, (iv) ηα απαηηνχκελα έγγξαθα
ππνβάιινληαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ θαη ηε κνξθή πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θνηλνηηθνχο
θαλφλεο, (v) ηα έγγξαθα είλαη πξνζπειάζηκα θαη δηαηεξνχληαη κε ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη ηελ
πιεξφηεηα, ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηνπο δηαρξνληθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ππφ ηελ έλλνηα ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ.
Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη ν Οξγαληζκφο πιεξσκψλ αλαζέηνπλ κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο
ζε Μνλάδεο Δθαξκνγήο, νη νπνίεο ζπιιέγνπλ ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη, αμηνινγνχλ ηηο
αηηήζεηο, δηελεξγνχλ ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο θαη ππνβάιινπλ ζηνλ Οξγαληζκφ
Πιεξσκψλ αηηήκαηα πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ. Παξάιιεια, ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε
απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ Μέηξσλ.
Φνξείο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007 – 2013 έρνπλ νξηζζεί :
Μνλάδεο Δθαξκνγήο
Μέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ
αλαηίζεληαη ζε εηδηθέο κνλάδεο πνπ θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Μέηξσλ. Με
ηελ αλάζεζε ησλ ζρεηηθψλ θαζεθφλησλ νη Μνλάδεο Δθαξκνγήο ζπιιέγνπλ ηηο αηηήζεηο πνπ
ππνβάιινληαη, αμηνινγνχλ ηηο αηηήζεηο, δηελεξγνχλ ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο θαη
ππνβάιινπλ ζηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ αηηήκαηα πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ. Παξάιιεια
ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ κέηξσλ (αξηζκφο
πξνθεξχμεσλ, ζπιινγή δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο θιπ.) ε θάζε
πεξίπησζε ε επζχλε έλαληη ηεο Δπηηξνπήο κε βάζε ηα άξζξα 75 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ)
1698/2005 θαη 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1290/2005 παξακέλεη ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη ζηνλ
Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ αληίζηνηρα.
28

Έρνπλ νξηζηεί νη αθφινπζεο 6 Μνλάδεο Δθαξκνγήο:
1. Σνκέαο Δμνπζηνδφηεζεο Πιεξσκψλ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (14 κέηξα)
-

Μέηξν 1.1 «Δθπαίδεπζε, πιεξνθφξεζε θαη δηάδνζε ηεο γλψζεο»

-

Μέηξν 1.2 «Δλίζρπζε πξψηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγψλ»

-

Μέηξν 1.3 «Πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε αγξνηψλ»

-

Μέηξν 1.4 «Υξήζε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο γεσξγνχο θαη ηνπο
δαζνθαιιηεξγεηέο»

-

Μέηξν 1.5 «Δθζπγρξνληζκφο ησλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ»

-

Μέηξν 1.7 «Υσξνηαμηθή θηελνηξνθηθή αλάπηπμε»

-

Μέηξν 1.8 «πκκεηνρή γεσξγψλ ζε ζπζηήκαηα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη
δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ζην πιαίζην ζπζηεκάησλ
γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ»

-

Μέηξν 1.9 «Δλζάξξπλζε ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Οκάδσλ Παξαγσγψλ/ Δλψζεσλ
Οκάδσλ Παξαγσγψλ»

-

28

Μέηξν 1.10 «Δηδηθέο εληζρχζεηο γηα ηθαλνπνίεζε ησλ πξνηχπσλ ηεο Δ.Δ »

ηηο κνλάδεο Δθαξκνγήο είρε πξνζηεζεί θαη ην Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ

3.4 ην

νπνίν ηειηθά δελ πινπνηήζεθε θαη απεληάρζεθε απφ ην ΠΑΑ
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Μέηξν 3.3 «Απφθηεζε δεμηνηήησλ, εκςχρσζε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο

-

αλάπηπμεο»
-

Μέηξν 4.1 «Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο»

-

Μέηξν 4.2 «Γηαηνπηθή θαη δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία»

-

Μέηξν 4.3 «Λεηηνπξγηθά έμνδα, απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζε ζηελ πεξηνρή»

-

Μέηξν 5.1 «Σερληθή ππνζηήξημε»

2. Σκήκα Γαζψλ (3 κέηξα)
-

Μέηξν 2.4 «Γαζψζεηο»

-

Μέηξν 2.5 «Πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ηηο ππξθαγηέο θαη αλαδάζσζε θακέλσλ
πεξηνρψλ»
Μέηξν 2.6 «Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνινγηθνχ ξφινπ ησλ

-

δαζψλ»
3. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (2 κέηξα)
-

Μέηξν 3.1 «Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ»

-

Μέηξν 3.2 «Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
θαη ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ»

4. Κ.Ο.Α.Π. (3 κέηξα)
-

Μέηξν 2.1 «Παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο

-

Μέηξν 2.2. «Δλίζρπζε Βηνπνηθηιφηεηαο θαη παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζηηο
πεξηνρέο ΦΤΖ 2000»
Μέηξν 2.3 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο»

-

5. Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ (1 κέηξν)
Μέηξν 1.6 «Πξνζηηζέκελε αμία ζηα γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά πξντφληα. Γεκηνπξγία θαη

-

εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ
πξντφλησλ»
6 Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο
-

Μέηξν 4.1 «Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο»

-

Μέηξν 4.2 «Γηαηνπηθή θαη δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία»

-

Μέηξν 4.3 «Λεηηνπξγηθά έμνδα, απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζε ζηελ πεξηνρή»

Ζ πιήξε «απηνηέιεηα» ή κε ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο σο θνξέσλ εθαξκνγήο ζα
εμεηαζζεί αλαιπηηθά ζηελ ζρεηηθή ελφηεηα ησλ Κνηλψλ Δξσηεκάησλ.
Γηαρσξηζκφο Αξκνδηνηήησλ
Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ ζαθή δηαρσξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ δχν θπξίαξρσλ
αξρψλ δηεπθξηλίδνληαη επηπιένλ ηα παξαθάησ:
-

Ο Πξνυπνινγηζκφο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ (κεηαθνξέο, αλαθαηαλνκέο
θνλδπιίσλ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη επζχλε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο.

-

Οη απνθάζεηο γηα ηηο πξνθεξχμεηο ησλ δηαθφξσλ Μέηξσλ ιακβάλνληαη απφ ηε
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ. Ζ Γεκνζίεπζε ηεο
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πξνθήξπμεο απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, φπσο επίζεο θαη ε
επξχηεξε δεκνζηφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
-

Ζ έθδνζε ησλ Δλεκεξσηηθψλ Δληχπσλ γίλεηαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.

-

Ζ εηνηκαζία ησλ Δγρεηξηδίσλ Δθαξκνγήο γίλεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Σα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζε δηαδηθαζίεο
ειέγρσλ, πιεξσκψλ θηι είλαη πξσηαξρηθή επζχλε ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ.

-

Ζ εηνηκαζία ησλ Δληχπσλ Αηηήζεσλ γίλεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.

-

Οη έιεγρνη είλαη πξσηαξρηθή επζχλε ηνπ ΚΟΑΠ πνπ εηνηκάδεη θαη ηνπο Καηαιφγνπο
Διέγρσλ.

-

Γηεπθξηλήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα θξηηήξηα δηαθφξσλ Μέηξσλ είλαη επζχλε ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο.

-

Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηελ Δπηηξνπή γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη
αξκνδηφηεηα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο.

-

Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη επζχλε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο
Αξρήο, ελψ νη κνλάδεο εθαξκνγήο θαη ν Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ παξέρνπλ φια ηα
απαξαίηεηα δεδνκέλα.

Οη αξκνδηφηεηεο απηέο αζθνχληαη είηε απεπζείαο είηε κέζσ ησλ Μνλάδσλ Δθαξκνγήο ησλ
Μέηξσλ, εθφζνλ εκπίπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο. Καηά ηελ άζθεζε ησλ
αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ επηδηψθεηαη ε κέγηζηε δπλαηή ζπλεξγαζία ηφζν κεηαμχ ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ δχν απηψλ Αξρψλ
θαη ησλ Μνλάδσλ Δθαξκνγήο.
Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο
Σν Τπνπξγείν Γεσξγίαο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, ζαλ Αξκφδηα Αξρή
Γηαπίζηεπζεο ηνπ ΚΟΑΠ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1290/05 Άξζξν 7 θαη ηνλ
Καλνληζκφ (ΔΚ) 885/06 Άξζξν 5(1), κεηά απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ,
αλέζεζε ηηο εξγαζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ
Πιεξσκψλ ζηνλ Διεγθηηθφ Οίθν KPMG. Ζ ζρεηηθή ζπκθσλία ππνγξάθεθε ζηηο αξρέο
Οθησβξίνπ 2007, κε δηάξθεηα πέληε έηε.
Καηαπνιέκεζε ηεο απάηεο
Ο Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ πξνο πιήξε ελαξκφληζε κε ην θνηλνηηθφ
θεθηεκέλν (Άξζξν 11 ηνπ Καλνληζκνχ 4045/89/ΔΟΚ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 21εο
Γεθεκβξίνπ 1989 πεξί ησλ ειέγρσλ, εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ κειψλ, ησλ πξάμεσλ πνπ
απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδνηήζεσο απφ ην ΔΓΣΠΔ, Σκήκα Δγγπήζεσλ) έρεη
δεκηνπξγήζεη, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 14(2) ηνπ Νφκνπ ηνπ 2003 «Πεξί ηεο Ίδξπζεο θαη
Λεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ», Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο.
πγθεθξηκέλα ε Τπεξεζία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο
εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 4045/89 θαη ηνπ Καλνληζκνχ 1848/2006.
Ζ Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπιινγή ησλ παξαηππηψλ
πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί απφ φια ηα αξκφδηα Σκήκαηα ηνπ ΚΟΑΠ θαη ησλ Μνλάδσλ

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

144

Δθ ησλ πζηέξσλ Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013

Δθαξκνγήο, θαζψο θαη νπνησλδήπνηε εμειίμεσλ ηπρφλ πξνθχςνπλ ζε επφκελν ζηάδην ζε
ζρέζε κε ηηο παξαηππίεο απηέο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ έρνπλ θαηαξηηζηεί γξαπηέο δηαδηθαζίεο
νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηνλ ηξφπν θαη ηε κνξθή ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ παξαηππηψλ πξνο ηελ
Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο απφ ηα εκπιεθφκελα Σκήκαηα. ρεηηθή πξφβιεςε έρεη
ζπκπεξηιεθζεί θαη ζηηο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε φιεο ηηο Μνλάδεο Δθαξκνγήο. Οη
ζπκθσλίεο πξνβιέπνπλ επίζεο φηη ε Μνλάδα Δθαξκνγήο ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηελ
εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ ηεο Δ.Δ.
Ζ Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο είλαη επίζεο ππεχζπλε γηα ηελ θνηλνπνίεζε ησλ
παξαηππηψλ πξνο ηελ OLAF, φπνπ νη παξαηππίεο απηέο μεπεξλνχλ ην πνζφ ησλ 10. 000 €.
Δπίζεο, ζηελ Τπεξεζία έρεη αλαηεζεί θαη ν ρεηξηζκφο φισλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ άπηνληαη
ζεκάησλ παξαηππηψλ θαη πξάμεσλ πνπ εκπεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ δφινπ ή/θαη άιισλ
πνηληθψλ αδηθεκάησλ.
Σν ζεζκηθφ πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ΠΑΑ 2007 -13 βαζίζηεθε ζηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ
είραλ γίλεη ηελ Πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη δελ ππήξμαλ νπζηψδεηο κεηαβνιέο
κε εμαίξεζε ηελ πξνζζήθε ζηνπο θνξείο εθαξκνγήο, ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη
Έξγσλ, Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ πνπ φκσο δελ παξέκεηλε αθνχ ην ζρεηηθφ κέηξν
πνπ ζα πινπνηνχζε απεληάρζεθε. Ζ νπζηψδεο αιιαγή ζε ζρέζε κε ην ΑΑ 2004-2006 είλαη ε
εθρψξεζε ηκήκαηνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θνξέα εθαξκνγήο ζηηο Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο
πνπ πινπνίεζαλ ηα Μέηξα ηνπ Άμνλα 4.
Σν βαζηθφ ζεζκηθφ πιαίζην κε ην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη ηα επηκέξνπο φξγαλα θαη νη θνξείο
ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ΠΑΑ 2007 – 2013 είλαη :
Ο Νφκνο 64(1) ηνπ 2003 «Πεξί ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ
Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ ζεκάησλ». Με ηνλ λφκν απηφ
νξίζηεθε σο Αξρή Γηαπίζηεπζεο ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη
Πεξηβάιινληνο θαη σο Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ ν Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθψλ
Πιεξσκψλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε έγθξηζε πιεξσκψλ, ε εθηέιεζε
πιεξσκψλ θαη ε ηήξεζε ινγαξηαζκψλ γηα ηηο πιεξσκέο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ρεδίνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2004 – 2006.
ηελ απφθαζε 60.635 ηεο 28/7/2004 ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ χζηαζε
ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΑΑ 2004–06. Με
ηελ απφθαζε απηή νξίζηεθε ην ηκήκα Γεσξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ
Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο σο Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ηελ απφθαζε
απηή νξίζηεθε ε δεκηνπξγία λέαο δνκήο κέζα ζηνπο θφιπνπο ηνπ ηκήκαηνο γηα λα
δηαζθαιηζζεί ζαθήο δηνηθεηηθφο θαη ιεηηνπξγηθφο δηαρσξηζκφο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ
ζα αζρνινχληαη κε ηε Γηαρείξηζε ηνπ ρεδίνπ απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαλ
ζηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ ζε ζπλεξγαζία θαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Οξγαληζκνχ
Αγξνηηθψλ Πιεξσκψλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε
ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο
φπσο επίζεο ε ζχλζεζε θαη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο ηνπ ρεδίνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2004–06.
Πξνθεηκέλνπ ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο λα δηακνξθψζεη κία πιεξέζηεξε εηθφλα ζρεηηθά κε
ηνπο κεραληζκνχο εθαξκνγήο θαη γεληθφηεξα κε ηηο δηνηθεηηθέο παξακέηξνπο εθαξκνγήο ηνπ
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Π.Α.Α., επηθαηξνπνίεζε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ πνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ
Δλδηάκεζε Αμηνιφγεζε, δηακφξθσζε έλα λέν εξσηεκαηνιφγην πνπ πεξηειάκβαλε θαη
εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπ Δζληθνχ
Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ, ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε ζην πιαίζην ζπλέληεπμεο κε δχν θνξείο
εθαξκνγήο, ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ηνλ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ θαη έλα Μέινο ηεο Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηε ζχλζεζε ησλ απφςεσλ ησλ παξαπάλσ θνξέσλ, φπσο απηέο εθθξάζηεθαλ κέζσ ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ.
αθήλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
Ζ ζαθήλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δηεξεπλήζεθε κέζσ ηξηψλ θνηλψλ γηα φινπο ηνπο
θνξείο παξακέηξσλ (εθηφο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, ζηα κέιε ηεο νπνίαο
απεπζχλζεθαλ δηαθνξνπνηεκέλεο εξσηήζεηο, αλάινγεο ηνπ ξφινπ ηεο Δπηηξνπήο). Ζ πξψηε
αθνξά ζηελ επάξθεηα θαη ηελ εηνηκφηεηα θάζε θνξέα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο
ειέγρνπ ηνπ ΠΑΑ, ε δεχηεξε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε βάζε ζαθψο
νξηνζεηεκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη δηαθξηηνχο ξφινπο θαη ε ηξίηε ζην βαζκφ πιεξφηεηαο θαη
ζαθνχο εμεηδίθεπζεο ησλ θξίζηκσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη
παξαθνινχζεζεο. Ωο πξνο ηηο ηξεηο απηέο παξακέηξνπο, ε αμηνιφγεζε ησλ θνξέσλ
ζπλνςίδεηαη ζηα αθφινπζα:


H επάξθεηα θαη εηνηκφηεηα ησλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
απαηηήζεηο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο,
ραξαθηεξίδεηαη πιένλ σο ηθαλνπνηεηηθή, ελψ ζηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε είρε
ραξαθηεξηζζεί θαηά θχξην ιφγν σο «Μέηξηα» (5 απφ 8 θνξείο), ελψ κφλν ζε δχν
πεξηπηψζεηο ε εηνηκφηεηα απηή είρε ραξαθηεξηζζεί σο «Ηθαλνπνηεηηθή».



Σν πθηζηάκελν ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ιεηηνπξγεί κε «Πιήξσο»
νξηνζεηεκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη δηαθξηηνχο ξφινπο ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ
ζπλφινπ ησλ εξσηψκελσλ .



Οη θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ
ηνπ ΠΑΑ είραλ ραξαθηεξηζζεί ζηελ έξεπλα Πεδίνπ ηνπ 2010 σο «Μεξηθψο»
εμεηδηθεπκέλεο κε ζαθήλεηα απφ 4 θνξείο, έλαληη δχν πνπ ζεσξνχζαλ φηη νη
αξκνδηφηεηεο απηέο είλαη «πιήξσο» εμεηδηθεπκέλεο. Οη εξσηψκελνη ζηελ παξνχζα
έξεπλα πεδίνπ ζεσξνχλ φηη εμεηδηθεχηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ.

ε γεληθέο γξακκέο θαη φζνλ αθνξά ζηελ πξψηε απηή ελφηεηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ
κεραληζκψλ εθαξκνγήο, ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηα νπνία αλαθχνληαη θαηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαίλεηαη λα πξνέξρνληαη αθελφο απφ ηελ πεξηνξηζκέλε
εηνηκφηεηα νξηζκέλσλ ηνπιάρηζηνλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αθεηέξνπ απφ ηελ ζχγρπζε πνπ
παξαηεξήζεθε αξρηθά, ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ, ζρεηηθά κε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ επηκέξνπο
ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, αιιά κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ θαηέζηεζαλ ζαθείο ηφζν νη ξφινη φζν θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο θνξέσλ.
Δπάξθεηα θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο
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ε ηξεηο πεξηπηψζεηο θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα εληνπίδνληαη ζεζκηθά ή
δηνηθεηηθά θελά ζε φ,ηη αθνξά ην ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ, δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη
ειέγρνπ θαη εηδηθφηεξα:


Όζνλ αθνξά ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, νινθιεξψζεθε ε δηνηθεηηθή ηεο απηνλφκεζε
αιιά φρη θαη ε πεξαηηέξσ ζηειέρσζή ηεο.



Πεξαηηέξσ, ζεσξείηαη φηη ε ζπγθέληξσζε ηεο επζχλεο ζηνλ ΚΟΑΠ ν νπνίνο κπνξεί
λα ακθηζβεηεί πξάμεηο θαη απνθάζεηο ησλ αλαδφρσλ επηθέξεη θαζπζηεξήζεηο ζην
Πξφγξακκα αθφκα θαη γηα απιά ζέκαηα.



Δπίζεο, ζηνλ ηνκέα ησλ ζεζκηθψλ θελψλ, εληνπίδνληαη ζέκαηα ζε ζρέζε κε ηελ
νξηνζέηεζε ησλ πεξηνρψλ πςειήο θπζηθήο αμίαο θαη ηελ εηνηκφηεηα ησλ
δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ησλ πεξηνρψλ Natura.

Ζ κέρξη ζήκεξα γεληθή επίδνζε ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο αμηνινγείηαη πιένλ σο κεξηθψο
«Ηθαλνπνηεηηθή» Ζ πιεηνςεθία ησλ θνξέσλ πνπ απάληεζαλ ζηελ έξεπλα ζσξνχλ φηη ήηαλ
«Μέηξηα» σο «ρακειή» αξρηθά ε εηνηκφηεηα ησλ κνλάδσλ εθαξκνγήο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο παξαθνινχζεζεο θαη αλαθνξάο ησλ έξγσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο
αιιά ππήξμε ζεκαληηθή πξφνδνο.
Ζ κέρξη ζήκεξα παξαηεξνχκελε ζπρλφηεηα ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ απφ ηνλ αξρηθφ
πξνγξακκαηηζκφ ησλ έξγσλ (θπζηθφ ή νηθνλνκηθφ αληηθείκελν, ρξνλνδηάγξακκα θιπ)
ραξαθηεξίδεηαη σο πςειή ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ελψ δελ
δηαπηζηψλνληαη πεξηπηψζεηο Μέηξσλ φπνπ ππάξρεη ζεκαληηθή θαη ζπζηεκαηηθή ππνεθηίκεζε
ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ δηθαηνχρσλ. Μφλν ζε κία
πεξίπησζε θνξέα παξαηεξείηαη δπζθνιία εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ζε έξγα δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
Ζ επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην Πξφγξακκα θξίλεηαη σο θαζνξηζηηθή ηφζν γηα ηελ
πξφνδν ησλ ηδησηηθψλ έξγσλ ηνπ Άμνλα 1 φζν θαη ησλ Γεκφζησλ έξγσλ ησλ Αμφλσλ 3 & 4.
Οη φπνηεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε ή απνθιίζεηο ζην θφζηνο απνδίδνληαη θπξίσο ζηελ
πνιππινθφηεηα θαη ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ λέσλ Καλνληζκψλ, θαζψο θαη ζηε κε
έγθαηξε ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηα πξψηα έηε εθαξκνγήο, ζηελ
αλεπαξθή σξηκφηεηα ησλ έξγσλ θαη ζε αλζξψπηλεο θαη πιηθνηερληθέο αδπλακίεο ησλ θνξέσλ
εθαξκνγήο
ηελ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, δηαπηζηψλεηαη ε
χπαξμε ελφο κεραληζκνχ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο

θαη πξαγκαηνπνίεζεο άκεζσλ

δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο. Ωο
ηέηνηνη κεραληζκνί ζεσξνχληαη θπξίσο ε ζηελή παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο κε βάζε ηελ
εμέιημε ησλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζήο ηνπο, ε δηελέξγεηα
πξνβιέςεσλ πιεξσκψλ κέζσ ζπλερνχο επηθνηλσλίαο κε ηνπο αλαδφρνπο ησλ έξγσλ, ε
παξαθνινχζεζε κε βάζε ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ νη αλάδνρνη κέζσ ησλ
Δπηζηνιψλ Υξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ
αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ ηνπο.
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Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θνξέσλ εθαξκνγήο παξνπζηάδεη επίζεο ζεηηθή εηθφλα. Ζ κεγάιε
πιεηνςεθία ζεσξεί ηελ επηθνηλσλία κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή σο «ηθαλνπνηεηηθή», ελψ
βειηηψζεθε ε επηθνηλσλία κε ηνλ ΚΟΑΠ. ε φζεο πεξηπηψζεηο δηαπηζηψλνληαη πξνβιήκαηα
ζπληνληζκνχ απηά ζπλήζσο ζπλίζηαληαη ζε αλακνλή ηειηθψλ εγθξίζεσλ απφ θεληξηθνχο
θνξείο ηεο δηνίθεζεο θαη ζε θαζπζηεξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη.
Απφ ηνπο θνξείο εθαξκνγήο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, δεηήζεθε ε άπνςή ηνπο ζρεηηθά
κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΚΟΑΠ. Απφ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο
πξνθχπηεη ε παξαθάησ εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ γεληθφηεξε
ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο.


Ζ πιεηνςεθία ησλ θνξέσλ εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηεί δηθφ ηεο πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα ηνπ ΚΟΑΠ.



Όινη νη θνξείο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηνχλ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ ΚΟΑΠ πνπ
θαζπζηέξεζε φκσο ζεκαληηθά λα θαιχςεη ην ζχλνιν ησλ Μέηξσλ.



Ζ εηνηκφηεηα ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ λα αληαπνθξηζεί
ζηηο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο κε βάζε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θξίλεηαη «Μέηξηα»
έσο «Ηθαλνπνηεηηθή», κε ηηο απαληήζεηο ησλ θνξέσλ λα κνηξάδνληαη ζρεδφλ εμ ίζνπ
ζηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο. Πεξίπνπ ίδηα είλαη θαη ε αμηνιφγεζε ησλ θνξέσλ
εθαξκνγήο, αιιά θαη ηνπ ΚΟΑΠ, φζνλ αθνξά ζηελ αληαπφθξηζή ηνπ ζηηο απαηηήζεηο
παξαθνινχζεζεο θαη αλαθνξάο ησλ έξγσλ κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ. Σα
ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα «ιεηηνπξγηθφηεηαο» ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο
εληνπίζζεθαλ ζηα Μέηξα ηνπ Άμνλα 3.



Ωο θπξηφηεξνη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο απνδίδνληαη ηα θελά ζηελ παξαθνινχζεζε
αλαθνξηθά πξνο ηνπο δείθηεο αλαθέξνληαη ε απξνζπκία ζπκκφξθσζεο ησλ θνξέσλ
εθαξκνγήο πξνο ηηο απαηηήζεηο παξαθνινχζεζεο κε βάζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα
ζπκπιήξσζεο, ε πνιππινθφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ, νη ειιείςεηο ζηα
ζρεηηθά έγγξαθα κε ηα νπνία εληάζζνληαη έξγα θαη νη αδπλακίεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο.



Απφ «Μέηξηα» έσο «Ηθαλνπνηεηηθή» είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ θνξέσλ φζνλ αθνξά
ζηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, ηελ επάξθεηα ησλ πθηζηάκελσλ εξγαιείσλ θαη
πξνηχπσλ ειέγρνπ θαη ηελ ζπλνιηθή επάξθεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα
ηελ ππνβνήζεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ έξγσλ.

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη κία νκάδα εξσηεκάησλ ηα νπνία απεπζχλνληαη πξνο ηελ Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο, ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα πηζαλά αίηηα
ηπρφλ απνθιίζεσλ. ρεηηθά κε ηα ζέκαηα απηά, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
έξεπλα εληνπίδνπλ θηλδχλνπο απνθιίζεσλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο
ζηφρνπο, σο πξνο ηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ωο βαζηθά αίηηα απηψλ ησλ
απνθιίζεσλ εθηηκψληαη θπξίσο ε έιιεηςε επηζηεκνληθψλ αλαιχζεσλ θαη εξεπλψλ γηα ηελ
αιιειεπίδξαζε Γεσξγίαο – Πεξηβάιινληνο, αιιά θαη νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ππνρξεψζεηο
πνπ ζέηεη ε Δπηηξνπή.
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Πξνηείλεηαη ε θαιχηεξε ζηφρεπζε ησλ κέηξσλ, ε επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο
απνθάζεσλ, ε βειηίσζε ησλ ηξφπσλ πιεξνθφξεζεο ησλ δηθαηνχρσλ, ε απινχζηεπζε
κέηξσλ θαη ε πξνψζεζε λέσλ κέηξσλ κε βάζε ηελ επαλαμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο ηνπ ηνκέα ηδηαίηεξα ζηα «Αγξνπεξηβαιινληηθά» Μέηξα.
Δπάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ
Σν ζχλνιν ησλ θνξέσλ ραξαθηεξίδεη σο «Ηθαλνπνηεηηθή» ηε κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, θαζψο θαη ηελ εηνηκφηεηα ησλ θνξέσλ εθαξκνγήο γηα ηελ πιήξε
ηεθκεξίσζε ηεο νξζήο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ. Δπίζεο, νη θνξείο ζην ζχλνιφ ηνπο ζεσξνχλ
φηη ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε θαη δηαθαλήο ειεγθηηθή ζηξαηεγηθή θαη ζαθή θξηηήξηα ησλ έξγσλ
πνπ ειέγρσλ. Οη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ κε χπαξμε
επξεκάησλ απφ ηνπο ειέγρνπο ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ (Δζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ) πνπ
δηελεξγήζεθαλ ζην ΠΑΑ 2007-2013.
Γηαδηθαζίεο θαη θξηηήξηα επηινγήο έξγσλ θαη δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο
Όζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ησλ έξγσλ, ε πιεηνςεθία ησλ θνξέσλ εθαξκνγήο δηαπηζηψλεη φηη
ππάξρεη ζχζηεκα εμεηδηθεπκέλσλ θξηηεξίσλ επηινγήο πξάμεσλ γηα φια ηα Μέηξα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο. Ωζηφζν, επηζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζήο ηνπο,
ψζηε λα θαζίζηαηαη επρεξέζηεξε ε επηινγή κεηαμχ έξγσλ πνπ πιεξνχλ ηππηθά ηα
εμεηδηθεπκέλα θξηηήξηα επηινγήο πξάμεσλ.
Σν ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ θνξέσλ εθαξκνγήο, ν Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ αιιά θαη ε
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζεσξνχλ φηη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί
«Απνιχησο» ζε νπνηνλδήπνηε εζληθφ ή θνηλνηηθφ έιεγρν πνπ ζα δηελεξγεζεί, θαζψο θαη φηη
κε βάζε ηελ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία νη αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο επηινγήο είραλ σο
απνηέιεζκα ηελ έληαμε ησλ θαιχηεξσλ έξγσλ, παξά ηελ κέηξηα ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ
αμηνιφγεζεο πξάμεσλ κε βάζε ην ζχζηεκα ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θξηηεξίσλ επηινγήο. Οη
θνξείο εθαξκνγήο θξίλνπλ σο αλαγθαία ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζήκεξα πθηζηάκελσλ
θξηηεξίσλ επηινγήο πξάμεσλ, ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ, φπσο είλαη ηα Μέηξα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.
Αληίζηνηρε είλαη θαη ε εηθφλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχλζεζε ησλ απφςεσλ ησλ κειψλ ηεο
Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην. χκθσλα κε απηά, ε
πιεξφηεηα ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο αλά Μέηξν αμηνινγείηαη σο κέηξηα, ελψ ε επηινγή ησλ
έξγσλ βαζίδεηαη κεξηθψο ζηα εμεηδηθεπκέλα θξηηήξηα. Πεξηνξηζκέλε είλαη ε δπλαηφηεηα ησλ
δηθαηνχρσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε έλα ζχλζεην ζχζηεκα επηινγήο πξάμεσλ. Μεηαμχ ησλ
πξνηάζεσλ βειηίσζεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο είλαη
ε αλάγθε λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ
αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ βειηίσζεο, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Μέηξνπ 2.2 γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ
Γηθηχνπ NATURA ψζηε ην Μέηξν λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο νηθνηφπνπο.
πκβνιή ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο ζηελ πνηφηεηα ηεο παξαθνινχζεζεο θαη πινπνίεζεο
Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πνπ απήληεζαλ ζε απηή
ηελ ελφηεηα εξσηεκάησλ, ζεσξνχλ θαηά θχξην ιφγν «Μέηξηα» ηελ ζπκβνιή θαη ηελ
πξνζηηζέκελε αμία ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο. Καηά ηε θάζε ηνπ αξρηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ην
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Τπνπξγείν είρε «κεγάιε» ζπκβνιή γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εηαίξσλ πνπ απαληνχλ ζην
εξσηεκαηνιφγην, ελψ ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σν
Τπνπξγείν, φπσο αλακελφηαλ, δηαηεξεί πςειή ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ
εηαηξηθή ζρέζε ηφζν ζηε θάζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο, φζν θαη ζηε θάζε ησλ
αλαζεσξήζεσλ. Σν ίδην πςειή είλαη ε ζπκβνιή θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζε απηέο ηηο
θάζεηο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ελψ γεληθά «Μέηξηα» έσο ρακειή θξίλεηαη ε
ζπκβνιή ησλ ινηπψλ εηαίξσλ, φπσο είλαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θαη
θνηλσληθνί εηαίξνη, νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θιπ.
Δμαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ηεο πινπνίεζεο κε ηηο Κνηλνηηθέο Πνιηηηθέο
Ζ ζπκβαηφηεηα κε ηηο Κνηλνηηθέο πνιηηηθέο απνηειεί θξηηήξην επηιεμηκφηεηαο ζε φια ηα Μέηξα
ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ εθαξκνγήο εθηηκά σο ηθαλνπνηεηηθφ ην
επίπεδν ελεκέξσζεο θαη αληαπφθξηζεο ησλ δηθαηνχρσλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλάγθε ηήξεζεο
ηεο ζπκβαηφηεηαο κε ηηο Κνηλνηηθέο πνιηηηθέο θαη ηελ ΚΑΠ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ
έξγσλ. Δπηπιένλ, ε ζπκβαηφηεηα απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη σο θξηηήξην φισλ ησλ
επηηφπησλ ειέγρσλ ησλ πξάμεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο.
Αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλε εηθφλα παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο, ηα νπνία αμηνινγνχλ πνιχ ρακειά ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Σα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνπνίεζε ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο θαη ηνλ ξφιν ηνπ Δζληθνχ
Αγξνηηθνχ Γηθηπνχ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ απάληεζε ησλ αληίζηνηρσλ θνηλψλ εξσηεκάησλ
ζην Κεθάιαην 6.
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5. ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ, ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΜΔΣΡΧΝ

ΣΧΝ

Σν Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Κχπξνπ 2007-2013 εγθξίζεθε κε ηελ Δ(2007) 5837
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2007. Σν Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη πέληε Άμνλεο
29
πξνηεξαηφηεηαο θαη 23 Μέηξα εθ ησλ νπνίσλ πινπνηεζήθαλ ηα 22. Σν Πξφγξακκα ζηφρεπε
ζηελ επίηεπμε ηεζζάξσλ γεληθψλ ζηφρσλ πνπ είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλνη θαη ηαπηφζεκνη
κε ηελ γεληθή ζηξαηεγηθή ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.
Οη γεληθνί απηνί ζηφρνη είλαη :
1. Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηα πξντφληα πνπ ε Κχπξνο έρεη
ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα
2. Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
3. Δλζάξξπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο
πεξηνρέο
4. Βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδνγελνχο αλαπηπμηαθνχ
δπλακηθνχ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (Leader).
Οη ζηφρνη απηνί εμππεξεηνχληαη κέζα απφ ηηο ηέζζεξεηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πνπ είλαη:
√

Αληαγσληζηηθφηεηα, κέζσ ηνπ Άμνλα 1

√

Πεξηβάιινλ, κέζσ ηνπ Άμνλα 2

√

Οηθνλνκία – Γηαθνξνπνίεζε, κέζσ ησλ Αμφλσλ 3 θαη 4

√

Πνηφηεηα δσήο, κέζσ ησλ Αμφλσλ 3 θαη 4

θαη ηελ επίηεπμε ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ θάζε Μέηξνπ.
Καζ‟φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ ππάξρεη κεηαβνιή ησλ γεληθψλ ζηφρσλ.
εκαληηθή είλαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ πνπ γίλεηαη κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2011
σο απνηέιεζκα ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο επαλεμέηαζεο ηεο ινγηθήο ηεο
παξέκβαζεο.
Σν Πξφγξακκα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πιεζψξα εηδηθψλ ζηφρσλ αθφκα θαη γηα ηηο
πεξηπηψζεηο Μέηξσλ κε πνιχ ρακειή ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα. Σν γεγνλφο απηφ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ζρεηηθά πςειή «δέζκεπζε» πφξσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ
30
ζπλερηδφκελσλ δξάζεσλ ησλ Αμφλσλ 1 θαη 2, ηδηαίηεξα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλεηιεκκέλσλ
ππνρξεψζεσλ ηεο δεχηεξεο πξνθήξπμεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο γεσξγηθέο
εθκεηαιιεχζεηο ηνπ ΑΑ 2004 – 2006, ηελ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζεηξάο
κέηξσλ ρσξίο ηαπηφρξνλε κεηαβνιή – πεξηνξηζκφ ησ εηδηθψλ ζηφρσλ δεκηνπξγεί κηα
29
30

ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2009 πξνζεηέζε ην Μέηξν 3.4 ην νπνίν απεληάρζεθε ην 2011.
ηνλ Άμνλα 1 αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ππήξραλ γηα ηα κέηξα 1.3 «Πξφσξε πληαμηνδφηεζε», 1.5.1

«Δπελδχζεηο ζηηο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εθ/ζεηο», 1.8.1 «πζηήκαηα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ 1.10
«Δηδηθέο εληζρχζεηο γηα ηθαλνπνίεζε ησλ πξνηχπσλ ηεο Δ.Δ» ηνλ άμνλα 2 γηα κέηξα 2.3 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο
ππνρξεψζεηο» 2.4 «Γάζσζε Γεσξγηθήο θαη κε Γεσξγηθήο Γεο».
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«αζάθεηα» ζηνρνζέηεζεο πεξηιακβάλνληαο εηδηθνχο ζηφρνπο ε επίηεπμε ησλ νπνίσλ ιφγσ
ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ αιιά θαη πεξηνξηζκέλεο δήηεζεο απφ
πιεπξάο δηθαηνχρσλ δελ ζα κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ.
Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ππάξμεη κηα πνιχ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ θαζ‟φιε ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ σο
απνηέιεζκα ησλ δψδεθα ζπλνιηθά αλαζεσξήζεψλ ηνπ.
Σν αξρηθφ Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη πέληε Άμνλεο θαη 23 Μέηξα ηα νπνία θαηαλέκνληαλ
ζηνπο Άμνλεο σο αθνινχζσο:
Ο Άμνλαο 1 πεξηιακβάλεη δέθα Μέηξα πνπ εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ζε 12 θαζεζηψηα, ν
Άμνλαο 2 ζε 6 Μέηξα θαη 14 θαζεζηψηα, ν Άμνλαο 3 αξρηθά πεξηειάκβαλε ηξία Μέηξα θαη
αληίζηνηρν αξηζκφ Μέηξσλ πεξηειάκβαλε θαη ν Άμνλαο 4, ελψ ηέινο ε Σερληθή Βνήζεηα
απνηειεί δηαθξηηφ Μέηξν.
Ζ πξψηε ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο γίλεηαη ην 2008 ιφγσ ηεο αλάγθεο πξνζαξκνγήο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηνπο λένπο θαλνληζκνχο ησλ ΚΟΑ. Ζ ηξνπνπνίεζε αθνξά ηελ
ελαξκφληζε ησλ επηιεμηκνηήησλ κε ζηφρν ηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ κεηαμχ ΚΟΑ θαη ΠΑΑ.
Σν 2008 απνηειεί νπζηαζηηθά ην έηνο έλαξμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε φξνπο πξνθεξχμεσλ κε
ηελ πξνθήξπμε ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ Μέηξσλ ηνπ Άμνλα 1, ηνπ Μέηξνπ 2.1 ηεο εμηζσηηθήο
απνδεκίσζεο θαη ηνπ θαζεζηψηνο 2.3.7 «Βηνινγηθή Γεσξγία» ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 2.
Σφζν θαηά ην 2007 φζν θαη ην 2008 νη θαηαβιεζείζεο δαπάλεο αθνξνχλ αλεηιεκκέλεο
ππνρξεψζεηο.
Σν 2009 απνζηέιινληαη δχν αηηήκαηα ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ απνηεινχλ
νπζηαζηηθά ηελ πξψηε νπζηψδε αλαζεψξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζε
ησλ έμη ζηφρσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ Νέσλ Πξνθιήζεσλ θαη ηελ κεηαβνιή ησλ
ρξεκαηνδνηηθψλ πηλάθσλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο Κνηλνηηθήο πλδξνκήο θαη ζπλαθφινπζα θαη
ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο θαηά 4,8Μ€.
Οη πξφζζεηνη πφξνη θαηαλέκνληαη ζην λέν Μέηξν 3.4 « Παξνρή Δπξπδσληθνχ Γηθηχνπ ζηηο
Λεπθέο Πεξηνρέο» δηακνξθψλνληαο ζε 24 ηα κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζην θαζεζηψο
2.3.3 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο ζηα εζπεξηδνεηδή».
Σν 2009 πξνθεξχζζνληαη θαη ηα ινηπά κέηξα ηνπ Άμνλα 1 πνπ δελ έρνπλ πξνθεξπρζεί,
δειαδή ηα Μέηξα 1.8 « πζηήκαηα γηα ηελ Πνηφηεηα», ην ζχλνιν ησλ θαζεζηψησλ ηνπ
Μέηξνπ 2.3 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο» κε εμαίξεζε ην θαζεζηψο 2.3.8 , ην ζχλνιν
ησλ κέηξσλ ησλ Αμφλσλ 3 θαη 4. Σν 2009, δελ δεκνζηεχηεθαλ πξνζθιήζεηο γηα ην Μέηξν 1.4
«Υξήζε πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ», 2.2 «Δλίζρπζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο θαη παξνρή
εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζηηο πεξηνρέο Φχζε 2000» θαη ην θαζεζηψο 2.3.8 « Παξνρή
εληζρχζεσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ».
Σν ζχλνιν ησλ πιεξσκψλ ηνπ 2009 αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο. Σν έηνο απηφ πξνθχπηνπλ
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, κε απνηέιεζκα λα
ππάξρνπλ εληάμεηο ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ Μέηξσλ (Μέηξν 1.6, 1.7), ελψ επηπιένλ
θαηαγξάθεηαη πνιχ πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζην Μέηξν 1.1 «Δθπαίδεπζε,
πιεξνθφξεζε & δηάδνζε ηεο γλψζεο», 1.5.2 «Γηαρείξηζε απνβιήησλ ζηηο γεσξγηθέο
εθκεηαιιεχζεηο», 1.9 «Οκάδεο παξαγσγψλ» θαη ζηα θαζεζηψηα 2.3.4 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο
ππνρξεψζεηο ζηηο αξνηξαίεο», ζην Μέηξν 2.4 «Γαζψζεηο» θαη 2.6 «Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε
ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ δαζψλ».
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Σν 2009 ππάξρεη ζεκαληηθή πξφνδνο ζηηο πιεξσκέο πνπ αλέξρνληαη ζε 64,9Μ€, αιιά
αθνξνχλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο, δηακνξθψλνληαο ην πνζνζηφ
απνξξφθεζεο, δχν έηε νπζηαζηηθά κεηά ηελ έλαξμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζην 20%.
Μέζσ ησλ δχν αλαζεσξήζεσλ ηνπ 2009 νπζηαζηηθά νινθιεξψλεηαη ε ελαξκφληζε ηνπ ΠΑΑ
κε ηνλ πξψην ππιψλα (ΚΟΑ Οπσξνθεπεπηηθψλ, Ακπειννηληθψλ, ελζσκάησζε Πξνλνηψλ γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο), ελψ θαιχπηνληαη ηα θελά πνπ ππήξραλ ζηνπο
δείθηεο εθξνψλ.
ε φξνπο εθαξκνγήο, ην 2009 ελεξγνπνηείηαη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κέζσ ηεο
έθδνζεο Πξνζθιήζεσλ, ελψ επηιέγνληαη θαη νη ηέζζεξεηο Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ Άμνλα 4 Leader.
Σν έηνο 2010 απνηειεί κεηαβαηηθφ έηνο, αθνχ νπζηαζηηθά νινθιεξψλεηαη ε απνπιεξσκή ησλ
αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ, ελψ παξάιιεια ζηελ απνξξφθεζε απνηππψλεηαη ε πνιχ
αξγή πξφνδνο ζηηο εληάμεηο ησλ Μέηξσλ πνπ είραλ πξνθεξπρζεί ην 2008, αθνχ ζε ζεκαληηθφ
αξηζκφ κέηξσλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακία πιεξσκή (Μέηξν 1.2,1.4,1.7,1.9, 2.2,2.6).
Παξάιιεια, δηακνξθψλεηαη πιένλ κηα επθξηλήο εηθφλα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
ηξνπνπνίεζεο ησλ ηηκψλ ζηφρσλ ζε ζεηξά Μέηξσλ.
Οη ζπλνιηθέο πιεξσκέο ηνπ έηνπο 2010 αλέξρνληαη ζε 22,3Μ€

πνζφ πνπ είλαη

ππνπνιιαπιάζην ησλ δαπαλψλ ηνπ έηνπο 2009. Σν 2010 γίλεηαη ε ηέηαξηε ηξνπνπνίεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο κε ζηφρν ηελ κεηαθνξά πφξσλ απφ ηνλ Άμνλα 2 (3Μ€ ΓΓ) ζηνλ Άμνλα 4 θαη
αλαθαηαλέκνληαη νη πφξνη κεηαμχ ησλ Μέηξσλ ηνπ Άμνλα 3. Δπηζεκαίλεηαη φηη ήδε απφ ην
2009 εκθαλίδνληαη ζηελ Κππξηαθή νηθνλνκία ηα ζεκάδηα χθεζεο, ρσξίο σζηφζν ην
Πξφγξακκα λα επεξεάδεηαη.
Σν 2010 νινθιεξψλεηαη ε Δλδηάκεζε Αμηνιφγεζε ε νπνία πξνηείλεη ηελ αιιαγή ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ αιιά θαη ησλ ζηφρσλ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ Μέηξσλ.
Σν 2011 πξαγκαηνπνηνχληαη λέεο πξνθεξχμεηο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ Μέηξσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο, απνθαζίζηαηαη ε ξνή ησλ πιεξσκψλ πνπ αλέξρνληαη ζε 45Μ€ πνπ
πξνέξρνληαη φκσο απφ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ Μέηξσλ. Υσξίο πιεξσκέο παξακέλνπλ ηα
Μέηξα 1.4, 1.7, 2.2, 4.1, 4.2 θαη ηα θαζεζηψηα 2.3.8, 2.4.2, 2.6.3, 4.1, 4.2. Σέζζεξα έηε απφ
ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε ζεκεησζείζα απνξξφθεζε αλέξρεηαη ζην 40%.
ε

Σν 2011 πξαγκαηνπνηείηαη ε 5 ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ θξίλεηαη σο πνιχ
ζεκαληηθή, αθνχ κεηαβάιιεηαη ηφζν ν πξνυπνινγηζκφο φζν θαη ε ζηνρνζέηεζε κεγάινπ
αξηζκνχ Μέηξσλ ησλ Αμφλσλ 1 θαη 3. ηνλ Άμνλα 1 ην ζχλνιν ησλ πφξσλ πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηελ κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ Μέηξσλ κεηαθέξεηαη ζην Μέηξν
1.5.
ε

ηελ 5 ηξνπνπνίεζε επίζεο γίλνληαη αιιαγέο ζηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ
ψζηε λα θαηαζηνχλ ειθπζηηθφηεξα, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην Μέηξν 1.1 φπνπ
κεηψλνληαη νη ψξεο δηδαζθαιίαο, ελψ ηέινο θαηαξγείηαη ην Μέηξν 3.4 νη πφξνη ηνπ νπνίνπ
κεηαθέξνληαη ζην θαζεζηψο 2.3.3 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο ζηα εζπεξηδνεηδή».
Με ηελ κεηαθνξά ησλ πφξσλ ηνπ Μέηξνπ 3.4 (2,4Μ€ ΓΓ), ην ζχλνιν ησλ επηπξφζζεησλ
πφξσλ πνπ δηαηέζεθαλ ζην Πξφγξακκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ Νέσλ Πξνθιήζεσλ
δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην θαζεζηψο 2.3.3, γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί νπζηαζηηθά
θαη ηελ πνιχ πεξηνξηζκέλε εμππεξέηεζε ησλ Νέσλ Πξνθιήζεσλ απφ ην ΠΑΑ. Οη
παξεκβάζεηο ηνπ θαζεζηψηνο 2.3.3 δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ελψ
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δπζδηάθξηηε είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ πνηφηεηα ησλ
πδάησλ, ελψ νπδφισο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ γαιαθηνθνκηθνχ ηνκέα.
Σα πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο παξακέλνπλ αθνχ δελ
έρνπλ νινθιεξσζεί νη εθαξκνγέο γηα ηελ απηφκαηε παξαγσγή δεδνκέλσλ γηα ζθνπνχο
παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο.
Σν 2012 επηηείλεηαη ε δεκνζηνλνκηθή θξίζε θαη απνηειεί ην έηνο πνπ επεξεάδεηαη άκεζα ε
πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αθνχ ηνλ Αχγνπζην ηνπ έηνπο απηνχ απνθαζίδεηαη ε
αλαζηνιή εληάμεσλ λέσλ έξγσλ ζην Πξφγξακκα. Ζ αλαζηνιή ζηηο εληάμεηο λέσλ έξγσλ
δηαξθεί ελλέα κήλεο θαη αίξεηαη ηνλ Μάην ηνπ 2013. Σα πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ αδπλακία θαηαβνιήο ηεο Δζληθήο πκκεηνρήο
αιιά θαη ζηελ απξνζπκία πινπνίεζεο απφ πιεπξάο ησλ δηθαηνχρσλ εγθεθξηκέλσλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ Μέηξσλ 1.6 θαη
2.4. Οη πιεξσκέο αλήιζαλ ζε 46,4Μ€, κε απνηέιεζκα ηελ νξηαθή ππεξθάιπςε ηνπ νξίνπ
εθαξκνγήο ηνπ Καλφλα λ+2. Ζ ζπλνιηθή απνξξφθεζε ην πέκπην έηνο εθαξκνγήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο αλήιζε ζην 54% αλαδεηθλχνληαο ηνλ θίλδπλν ηεο κε πιήξνπο απνξξφθεζεο
ησλ πφξσλ.
Σν 2013 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ πλαληίιεςεο θαη ηελ έληαμε ηεο
Κχπξνπ ζηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ
πηλάθσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο (κε ην πνζνζηφ ηεο Δζληθήο ζπκκεηνρήο ζηε Γεκφζηα Γαπάλε
ηνπ Πξνγξάκκαηνο λα πεξηνξίδεηαη απφ ην 50% ζην 15%) θαη ηελ πξνψζεζε Μέηξσλ γηα ηελ
δηεπθφιπλζε ησλ δηθαηνχρσλ, ψζηε λα πινπνηήζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο φπσο ε αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ θαηαβαιιφκελσλ δφζεσλ, ε παξνρή πξνθαηαβνιψλ, δαλεηνδφηεζε κέζσ ησλ
πλεξγαηηθψλ Σξαπεδψλ κε επλντθνχο φξνπο.
Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ πιεξσκψλ αλέξρεηαη ζε 33,8Μ€, ζεκαληηθά ρακειφηεξν απφ ην
πξνεγνχκελν έηνο, ελψ ε ζπλνιηθή απνξξφθεζε ζην ηέινο ηνπ έθηνπ έηνπο εθαξκνγήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο δηακνξθψλεηαη ζην 70%. Σνλ Μάην 2013 αίξεηαη ε αλαζηνιή λέσλ εληάμεσλ
πνπ είρε επηβιεζεί ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2012 θαη επηηξέπεηαη πιένλ ε αλάιεςε λέσλ λνκηθψλ
δεζκεχζεσλ.
Σν 2014 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηελ κεηνλνκαζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ζε Τπνπξγείν Γεσξγίαο,
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο θαη ηελ κεηαθνξά ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο απφ ην
Σκήκα Γεσξγίαο ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ σο απηνηεινχο Τπεξεζίαο. Οη
πιεξσκέο ζπλερίδνπλ λα δηαηεξνχληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα (27,1 Μ€). Σν 2014
ππνβάιινληαη δχν ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΠΑΑ (Απξίιηνο θαη Ηνχιηνο ηνπ 2014) κε αληηθείκελν ηελ
δηαηήξεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Άμνλα 1 ζην 50% θαη ηελ εθ λένπ
κεηαβνιή ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πηλάθσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ κεηαθνξά
πφξσλ απφ ηνπο Άμνλεο 1 & 3 ζηνλ Άμνλα 2. εκεηψλεηαη φηη ην 2014 πξνθεξχζζεηαη γηα
ηξίηε

θνξά

ην

κεγαιχηεξν

απφ

πιεπξάο

ρξεκαηνδνηηθήο

βαξχηεηαο

Μέηξν

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο, ην θαζεζηψο 1.5.1 γηα ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ απνθιεηζηηθά
απφ θηελνηξφθνπο.
Σν 2015 επηηπγράλεηαη δηπιαζηαζκφο ηνπ χςνπο ησλ πιεξσκψλ πνπ αλέξρνληαη ζε 43,2 Μ€,
κε απνηέιεζκα λα επηηεπρζεί ε πιήξεο απνξξφθεζε ηεο Κνηλνηηθήο πλδξνκήο. Σν 2015
ππνβάιιεηαη θαη ε ηειεπηαία πξφηαζε αλαζεψξεζεο κε ηελ νπνία νξηζηηθνπνηνχληαη νη
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ρξεκαηνδνηηθνί

πίλαθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηελ εθ λένπ κεηαθνξά πφξσλ απφ ηνπο

Άμνλεο 1,3 θαη Σερληθή Βνήζεηα πξνο ηνπο Άμνλεο 2 θαη 4.
εκεηψλεηαη φηη απφ ην ζχλνιν ησλ Μέηξσλ θαη θαζεζηψησλ ηνπ ΠΑΑ δελ ππήξμαλ εληάμεηο
ζην Μέηξν 2.2 «Δλίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζηηο
πεξηνρέο Φχζε 2000» θαη ζηα θαζεζηψηα 2.3.8 «Παξνρή εληζρχζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ
θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο» θαη 2.4.2 «Δγθαηάζηαζε γεσξγνδαζνπνληθψλ
ζπζηεκάησλ».
Απφ ηελ ζπλνπηηθή απηή εμέηαζε ηεο εμέιημεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΠΑΑ ζα πξέπεη λα
ζεκεησζεί ε ζπλερήο πξνζπάζεηα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο

Αξρήο γηα ηελ απνθπγή

απψιεηαο πφξσλ κέζσ ησλ ζπλερψλ κεηαβνιψλ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πηλάθσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο. Μηα ζεηξά εμειίμεσλ είρε αλαζηαιηηθφ ξφιν ζηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο φπσο:
ε κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ έληαμε ησλ έξγσλ πνπ παξαηεξήζεθε ηελ πεξίνδν
2008-2011, ελ κέξεη ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο,
ε αλαζηνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ελλέα κήλεο ηελ πεξίνδν 20122013
Καζνξηζηηθή ήηαλ ε ζπκβνιή πξνο ηελ Οινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο κεηαβνιήο ησλ
πνζνζηψλ ζπγρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πεξίνδν 2013-2015 πνπ νδήγεζε κελ ζηελ
απνξξφθεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο Κνηλνηηθήο πλδξνκήο, αιιά θαη ζηελ αιινίσζε ηεο
ζηνρνζέηεζεο κε ηελ ζεκαληηθή κείσζε πφξσλ θαη ζπλαθφινπζα ζηφρσλ ζηελ πιεηνλφηεηα
ησλ

Μέηξσλ.

Αλαιπηηθά,

νη

κεηαβνιέο

ζηνλ

πξνυπνινγηζκφ

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο

παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα 5.2.
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5.1.

ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ ΣΖ SWOT ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ
ΤΛΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΗ
ΣΧΝ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΧΝ ΑΠΟ ΠΛΔΤΡΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ
ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΜΔΣΡΧΝ

ηελ παξνχζα ελφηεηα εμεηάδεηαη ε δηαηήξεζε ηεο εγθπξφηεηαο ηεο SWOT αλάιπζεο πνπ
απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ επαλεθηίκεζε ηεο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο, ηε δηαηήξεζε
ηεο επηθαηξφηεηαο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ηνπ ζηφρσλ ηνπ ΠΑΑ θαη ηελ ζπζρέηηζή ηνπο κε
ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο ησλ Μέηξσλ πνπ έρνπλ βαξχλνπζα ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Ωο SWOT αλάιπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο εμεηάδεηαη ζπλνιηθά ην πεξηερφκελν ηνπ θεθαιαίνπ 3
«Αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο απφ ηελ άπνςε πιενλεθηεκάησλ θαη αδπλακηψλ»
ηνπ εγθεθξηκέλνπ αξρηθά Πξνγξάκκαηνο. Γηα λα απνθεπρζνχλ επηθαιχςεηο κε ηελ αλάιπζε
πνπ πξνεγήζεθε ζην θεθάιαην 3 ηεο παξνχζαο έθζεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ
επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ θαηάζηαζε
ηεο γεσξγίαο θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ζηελ παξνχζα ελφηεηα ε αλάιπζε εζηηάδεηαη ζηελ
αλάδεημε ελδερφκελσλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ έρνπλ ζεκεησζεί θαηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη νη νπνίεο ζα θαζηζηνχζαλ είηε κε αλαγθαίεο ηηο παξεκβάζεηο είηε ζα
πξνζδηφξηδαλ ηελ αλαγθαηφηεηα ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ ζηξαηεγηθή θαη ζπλαθφινπζα
ηελ ζηνρνζέηεζε. Παξάιιεια, κε ηελ παξνχζα αλάιπζε επηρεηξείηαη ε ζπζρέηηζε αλαγθψλζηφρσλ κε ηηο αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο ζε επίπεδν Μέηξσλ, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηα
ελδερφκελα θελά θαη νη απνθιίζεηο κεηαμχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο.
Καηά ηελ έλαξμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαγλσξίδεηαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αγξνηηθνχ
πιεζπζκνχ, παξάκεηξνο πνπ επηβεβαηψλεηαη πεξαηηέξσ κε βάζε θαη ηα λεφηεξα ζηνηρεία. Ζ
παξάκεηξνο απηή

δελ ειήθζε ππφςε απφ ην Πξφγξακκα πνπ παξέκεηλε ζε γεληθέο

αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο,
ρσξίο λα εμεηδηθεχεη επαξθψο θαη λα εζηηάδεη ζε ρσξηθέο ππνελφηεηεο ησλ αγξνηηθψλ
πεξηνρψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη νξεηλέο πεξηνρέο πνπ φλησο πθίζηαηαη πξφβιεκα
πιεζπζκηαθήο απνδπλάκσζεο (φπσο θαηαγξάθεθε ζην Κεθάιαην 3 θαη ζηνπο ράξηεο ηνπ
Παξαξηήκαηνο). Σν πξφβιεκα απηφ αθνξά θπξίσο ηελ ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Άμνλα 3
αιιά θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θνηλνηήησλ ζηηο νπνίεο πινπνηήζεθε ε πξνζέγγηζε Leader
θαη πνιχ δχζθνια κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο αγξνηηθέο.
ην Πξφγξακκα νξζά εληνπίζηεθε ην πξφβιεκα (πνπ δηνγθψζεθε ζεκαληηθά θαηά ηελ
πεξίνδν ηεο εθαξκνγήο) ηεο αθαιιηέξγεηεο γεο, αιιά θαη ε κείσζε ησλ εθηάζεσλ κε ηηο
παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο ησλ ζηηεξψλ, ησλ ακπέισλ θαη ησλ ειηψλ. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο απηνχ νξζά επηρεηξήζεθε λα επηιπζεί κέζσ ηεο παξνρήο εληζρχζεσλ κέζσ ησλ
Μέηξσλ 2.1 θαη 2.3 (ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ηα θαζεζηψηα 2.3.4 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο
ππνρξεψζεηο ζηηο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο», 2.3.5 «Γηάζσζε παξαδνζηαθψλ νηλνπνηήζηκσλ
πνηθηιηψλ ηεο ακπέινπ», 2.3.6 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο ζε παξαδνζηαθέο θπηείεο
δέληξσλ θαη ζάκλσλ». Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ησλ
θαιιηεξγεηψλ ζηηο νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο θπξίσο γηα ιφγνπο πεξηβαιινληηθνχο.Ζ
πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ηεο γεσξγηθήο γεο ηελ πεξίνδν 2007-2013 αλαδεηθλχεη ηελ νξζφηεηα
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ηεο εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ 2.1 «Παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο Πξψηε Πεξηθέξεηα» θαη ηε ζεκαληηθή ρξεκαηνδνηηθή ηνπ βαξχηεηα.
σζηή είλαη θαη ε δηαπίζησζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ησλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ
πνπ επηηεχρζεθε, αθνχ πιένλ ηα θηελνηξνθηθά θπηά απνηεινχλ ηελ κεγαιχηεξε ζε έθηαζε
εηήζηα (αξνηξαία) θαιιηέξγεηα ζηελ Κχπξν. Ζ ζπκβνιή ησλ Μέηξσλ 1.2, 1.3 θαη 1.5 ζηελ
εμέιημε απηή ζα παξνπζηαζζεί ζηελ αλά Μέηξν αλάιπζε ζην επφκελν Κεθάιαην.
Σν Πξφγξακκα ππνγξακκίδεη ηα ζεκαληηθά γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Κππξηαθήο
γεσξγίαο πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην «αλζξψπηλν θεθάιαην», φπσο ην ρακειφ
επίπεδν δεμηνηήησλ, ε γήξαλζε ησλ απαζρνινπκέλσλ, ε αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ηεο
πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο. Γηα ηελ επίιπζε
ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ επηιέρζεθε ε εθαξκνγή ησλ αθφινπζσλ Μέηξσλ πνπ ζηνρεχνπλ
ηφζν ζηε βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη δχν εμ απηψλ θαη ζηελ επίιπζε ηνπ έηεξνπ
δηαξζξσηηθνχ

πξνβιήκαηνο

ηεο

Κππξηαθήο

γεσξγίαο

πνπ

είλαη

ν

κηθξφο

θαη

θαηαθεξκαηηζκέλνο θιήξνο:
Μέηξν 1.1«Δθπαίδεπζε, πιεξνθφξεζε θαη δηάδνζε ηεο γλψζεο»
Μέηξν 1.2-«Δλίζρπζε πξψηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγψλ»
Μέηξν 1.3-«Πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε αγξνηψλ»
Μέηξν 1.4-«Υξήζε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο γεσξγνχο θαη ηνπο
δαζνθαιιηεξγεηέο»
εκεηψλεηαη ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηέζεθε ζηα ζπγθξηκέλα Μέηξα. Ηδηαίηεξα
δε γηα ην Μέηξν 1.1 «Δθπαίδεπζε, πιεξνθφξεζε θαη δηάδνζε ηεο γλψζεο» ζεκεηψλεηαη φηη
αληίζηνηρε εμέιημε (κείσζε πξνυπνινγηζκνχ θαη ζεκαληηθή κείσζε ζηφρσλ) ζεκεηψζεθε θαη
ζην ΠΑΑ 2004-2006, αλαδεηθλχνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα ζπλνιηθά ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ
ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο ή ηελ αλαγθαηφηεηα θαιχηεξεο ζηφρεπζεο.
Μείσζε πξνυπνινγηζκνχ θαη ζηφρσλ ζεκεηψζεθε ζην ζχλνιν ησλ Μέηξσλ πνπ ζηφρεπαλ
ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κε ηηο πιένλ ζεκαληηθέο λα ζεκεηψλνληαη ζηα
Μέηξα 1.1 θαη 1.4, κεηψλνληαο ζεκαληηθά θαη
ζπγθξηκέλσλ Μέηξσλ.

ηελ επίηεπμε ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ησλ

ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο, ην Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη θαη ηελ
ρακειή παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ ελ κέξεη νθείιεηαη θαη ζηελ απνπζία ζχγρξνλσλ
θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ. Σέινο επηζεκαίλεηαη νξζά ζην Πξφγξακκα σο
πξφβιεκα ε κείσζε ησλ εμαγσγψλ ησλ λσπψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ε πησηηθή ηάζε ησλ
νπνίσλ ζπλερίζζεθε θαζ‟φιε ηελ πεξίνδν 2007-2013.
Γηα ηελ αλαζηξνθή απηήο ηεο ηάζεο ην Πξφγξακκα νξζά εληφπηζε ηελ αλαγθαηφηεηα
κεηαζηξνθήο ζηελ παξαγσγή «επψλπκσλ πνηνηηθψλ πξντφλησλ» θαη ζηελ εθαξκνγή
δξάζεσλ πξνψζεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην Πξφγξακκα εληάρζεθαλ δχν Μέηξα. Σν κελ
πξψην πεξηιάκβαλε δχν θαζεζηψηα πνπ είραλ σο απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο
παξαγσγήο επψλπκσλ πξντφλησλ θαη ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ηνπο. πγθεθξηκέλα ηo
Μέηξν 1.8 «πκκεηνρή γεσξγψλ ζε ζπζηήκαηα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη
δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ζην πιαίζην ησλ ζπζηεκάησλ
γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ» πνπ πεξηειάκβαλε δχν θαζεζηψηα ην 1.8.1 «πζηήκαηα γηα
ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ» θαη 1.8.2 «Πξνψζεζε πξντφλησλ». Σν δεχηεξν Μέηξν πνπ
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επίζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ θαιχηεξε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ είλαη ην Μέηξν 1.9
«Δλζάξξπλζε ζχζηαζεο
Παξαγσγψλ».

θαη ιεηηνπξγίαο

Οκάδσλ Παξαγσγψλ/

Δλψζεσλ Οκάδσλ

Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ησλ ηξηψλ Μέηξσλ είλαη ε κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ιφγσ ηνπ
πεξηνξηζκέλνπ ελδηαθέξνληνο απφ πιεπξάο ησλ ελ δπλάκεη δηθαηνχρσλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ.
ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πεξηιακβάλεηαη θαη κηα «αλάιπζε αλά πξντφλ»
κε αλαθνξέο ζε γεσξγηθά πξντφληα πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. ηελ θαηεγνξία απηή
εληάζζνληαη ηα ζηηεξά γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη κείσζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εδαθψλ,
πξφβιεςε πνπ επηβεβαηψζεθε πιήξσο. Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε
ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί κε ηελ ζπλδπαζηηθή
εθαξκνγή ησλ Μέηξσλ 1.2 θαη 1.3, αιιά θαη αιιαγή θαιιηεξγεηψλ γηα ηελ νπνία φκσο δελ ζα
κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν κέηξν ηνπ ΠΑΑ. Όλησο ε ζπλδπαζηηθή
εθαξκνγή ησλ Μέηξσλ 1.2 & 1.3 ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ. Ωζηφζν, πνιχ δχζθνια νη δηαηηζέκελνη πφξνπ ζηα δχν Μέηξα ζα
κπνξνχζαλ λα κεηαβάιινπλ ηελ δπζκελή δεκνγξαθηθή ζχλζεζε, αιιά θαη ην κέζν κέγεζνο
ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο Κχπξνπ.
Γηα ηα εζπεξηδνεηδή αλαγλσξίδεηαη ην πξφβιεκα πνπ πθίζηαηαη κε ηελ κείσζε ησλ εμαγσγψλ
θαη επηιέγεηαη γηα ελίζρπζή ηνπο ην θαζεζηψο 2.3.3 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο ζηα
εζπεξηδνεηδή» πνπ απνξξφθεζε ην ζχλνιν ησλ πξφζζεησλ πφξσλ πνπ δηαηέζεθαλ ζην
Πξφγξακκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ Πξνθιήζεσλ. Παξά ην φηη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ κε εζπεξηδνεηδή θαιχπηεηαη κέζσ ηνπ θαζεζηψηνο 2.3.3, ε
κείσζε ησλ εμαγσγψλ ζπλερίδεηαη.
Γηα ηελ ειαηνθνκία πνπ απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε ζε έθηαζε δελδξψδε θαιιηέξγεηα ζηελ
Κχπξν, ην Πξφγξακκα εληνπίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα αλαβάζκηζεο ησλ ζπλζεθψλ ζπγθνκηδήο,
ησλ κεηαζπιιεθηηθψλ ρεηξηζκψλ, αιιά θαη ησλ ζπλζεθψλ κεηαπνίεζεο θαη ηππνπνίεζεο. Οη
αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο εμππεξεηνχλην κέζσ ησλ Μέηξσλ 1.5.1 «Δπελδχζεηο ζηηο
γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο» θαη 1.6 «Πξνζηηζέκελε αμία ζηα γεσξγηθά θαη
δαζνθνκηθά πξντφληα. Γεκηνπξγία θαη εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο
γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ». Σν πξφβιεκα ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο
εθκεηαιιεχζεσλ ζα κπνξνχζε λα επηιπζεί κέζσ ηεο ζχζηαζεο Οκάδσλ παξαγσγψλ (Μέηξν
1.9). Ωζηφζν, παξά ηελ έγθξηζε δχν Οκάδσλ Παξαγσγψλ, κία κε ζπκβαηηθφ θαη κία κε
βηνινγηθφ ειαηφιαδν, ε αλαγλψξηζε ηνπο αλαθιήζεθε (κηα εθ ησλ δχν αλέζηεηιε θαη ηε
ιεηηνπξγία ηεο).
Γηα ηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα, σο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα αλαγλσξίδνληαη ν πνιπηεκαρηζκφο
θαη ε γήξαλζε ησλ απαζρνινχκελσλ (πξφβιεκα θνηλφ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο
θπηηθήο παξαγσγήο ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο), ελψ παξαηεξείηαη ε ζηξνθή πξνο ηελ
παξαγσγή εκθηαισκέλσλ νίλσλ πνηφηεηαο. Σα πξναλαθεξφκελα πξνβιήκαηα αλ θαη
νξζψο δηαγλψζηεθαλ απφ ην Πξφγξακκα δελ αληηκεησπίζζεθαλ, αθνχ νη ζρεηηθέο
δξάζεηο ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηνλ πξψην ππιψλα κέζσ ησλ δξάζεσλ ηεο ΚΟΑ
Ακπέινπ – Οίλνπ.
Ζ ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο ζηελ Κχπξν αλαγλσξίζζεθε
θαη γηα ην ιφγν απηφ ππήξραλ δχν θαζεζηψηα (2.3.1 & 2.3.5) πνπ αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά
ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 2.3 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο Τπνρξεψζεηο».
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ε φ,ηη αθνξά ζηελ θηελνηξνθία ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλεπάξθεηα
ηεο παξαγσγήο ησλ δσνηξνθψλ θαη ην πςειφ θφζηνο ηνπο πνπ κεξηθψο ζα κπνξνχζε λα
αληηκεησπηζηεί κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηελ παξνρή εληζρχζεσλ κέζσ ηνπ Μέηξνπ 1.5.1
«Δπελδχζεηο ζηηο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο», αιιά θαη ε ξχπαλζε πνπ
δεκηνπξγνχλ νη κεγάιεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ
ζπκπεξηειήθζε ζην Πξφγξακκα δηαθξηηφ Μέηξν 1.5.2 «Γηαρείξηζε απνβιήησλ ζηηο γεσξγηθέο
εθκεηαιιεχζεηο».
Ωο έλα αθφκα δηαξζξσηηθφ πξφβιεκα ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο αλαθέξεηαη ν πεξηνξηζκέλνο
ξφινο ησλ νκάδσλ παξαγσγψλ ζηελ παξαγσγή θαη δηαθίλεζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ,
ελψ αλαθέξεηαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο λέσλ ζε θιάδνπο φπσο ηα ζηηεξά, ηα πνπιεξηθά θαη ηα
αηγνπξφβαηα. Με ζηφρν ηελ παξνρή εληζρχζεσλ γηα ηελ ίδξπζε λέσλ νκάδσλ παξαγσγψλ
ζην Πξφγξακκα πεξηειήθζε ην Μέηξν 1.9 «Δλζάξξπλζε ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Οκάδσλ
Παξαγσγψλ / Δλψζεσλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ». Σν πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ, αιιά θπξίσο ε
κε «βησζηκφηεηα» ησλ ηδξπζέλησλ Οκάδσλ παξαγσγψλ αλαδεηθλχεη ηελ έιιεηςε πλεχκαηνο
ζπλεξγαζίαο ησλ Κππξίσλ γεσξγψλ θαη ελδερνκέλσο ηελ έιιεηςε αληίιεςεο ηνπο γηα ηηο
πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε Κππξηαθή γεσξγία.
Γηα ηε δαζνθνκία ην Πξφγξακκα αλαγλσξίδεη ηελ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο ηεο αιιά
θαη ηνλ νπζηαζηηθφ ηεο ξφιν ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Με νηθνλνκηθνχο φξνπο, ν
δαζηθφο ηνκέαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ θαη
δεκηνπξγίαο ελαιιαθηηθήο απαζρφιεζεο. Ζ νξζφηεηα ησλ επηζεκάλζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
επηβεβαηψλεηαη απφ ην πνιχ πεξηνξηζκέλν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πινπνίεζε
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ 1.6 «Πξνζηηζέκελε αμία ζηα
γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά πξντφληα. Γεκηνπξγία θαη εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ κεηαπνίεζεο
θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ», ελψ αληίζεηα ηελ κεγαιχηεξε δήηεζε
παξνπζίαζε ην θαζεζηψο 2.6.1 «Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνινγηθνχ
ξφινπ ησλ δαζψλ - Με παξαγσγηθέο επελδχζεηο».
Ζ βηνκεραλία ηξνθίκσλ απνηειεί ηνλ δπλακηθφηεξν θιάδν ηεο θππξηαθήο κεηαπνίεζεο παξά
ηα πξνβιήκαηα πνπ επηζεκαίλνληαη ζην Πξφγξακκα, φπσο ε αλάγθε βειηίσζεο ηεο
παξαγσγηθφηεηαο, ν ηερλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο, ην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο, ε
πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ αιιά θαη ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ.
Με εμαίξεζε ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ
πξνβιεκάησλ αληηκεησπίδνληαη απφ ην Πξφγξακκα κέζσ ηνπ Μέηξνπ 1.6 «Πξνζηηζέκελε
αμία ζηα γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά πξντφληα. Γεκηνπξγία θαη εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ
κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ».
Ζ αλάδεημε ηεο ζρέζεο πεξηβάιινληνο θαη γεσξγίαο ζηελ Κχπξν απνηειεί ηελ επφκελε
κεγάιε ελφηεηα ηεο SWOT αλάιπζεο. Σν Πξφγξακκα ζσζηά επηζεκαίλεη δχν ζεκαληηθνχο
θηλδχλνπο πνπ είλαη ε αιιαγή ρξήζεσλ γεο θαη ε ζπλερήο αζηηθνπνίεζε (ηάζε πνπ
επηβεβαηψλεηαη πιήξσο απφ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην Κεθάιαην 3). Ζ
δηαθνπή ηεο άζθεζεο ηεο γεσξγίαο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο δελ νδεγεί ζε εθηαηηθνπνίεζε ηεο
Κππξηαθήο γεσξγίαο αθνχ ζε άιιεο πεξηνρέο απμάλεηαη ππέξκεηξα ε επηβάξπλζε ζην
πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο εληαηηθνπνίεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ
απαηηνχλ πςειέο εηζξνέο.
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε ηξηπιάζηα ζε ζρέζε κε ηνλ Δπξσπατθφ Μέζν φξν
ρξήζε αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ πνπ κε βάζε ηελ ηηκή ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε πιαηζίνπ αλέξρεηαη
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ζε 120Kg/ha, ε χπαξμε 6 δσλψλ-πεξηνρψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εππξφζβιεηεο ζηα
ληηξηθά, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζηηο πεξηνρέο πνπ θαιιηεξγνχληαη παηάηεο,
εζπεξηδνεηδή ή πςειή ζπγθέληξσζε θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ελψ δελ θαηαγξάθεηαη
θαη πησηηθή ηάζε ζηηο κέγηζηεο ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ ζηηο εππξφζβιεηεο πεξηνρέο. Ζ
εμέιημε απηή κεηά απφ κηα δεθαεηία ζπλερνχο εθαξκνγήο ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ Μέηξσλ
κπνξεί λα εξκελεπζεί είηε σο απνηπρία ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ λα
κεηαβάιινπλ ηελ δπζκελή θαηάζηαζε είηε φηη ε άζθεζε ηεο γεσξγίαο δελ είλαη ν θαζνξηζηηθφο
παξάγνληαο γηα ηελ παξνπζία ληηξηθψλ ζηα ππφγεηα χδαηα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο.
Αιιειέλδεην κε ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ είλαη ην πξφβιεκα ηεο ζνβαξήο ππνβάζκηζεο ησλ
ππφγεησλ πδξνθνξέσλ ιφγσ ηεο ππεξάληιεζεο λεξνχ γηα αξδεπηηθή ρξήζε θαη ηεο
ζπλεπαγφκελεο πθαικχξσζεο. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ, ην Πξφγξακκα παξεκβαίλεη
κέζσ ησλ δχν θαζεζηψησλ ηνπ Μέηξνπ 1.5, δειαδή 1.5.1 «Δπελδχζεηο ζηηο γεσξγηθέο θαη
θηελνηξνθηθέο

εθκεηαιιεχζεηο»

θαη

1.5.2

«Γηαρείξηζε

απνβιήησλ

ζηηο

γεσξγηθέο

εθκεηαιιεχζεηο». Ζ παξέκβαζε κέζσ ησλ επελδπηηθψλ κέηξσλ έρεη ζα ζηφρν ηφζν ηελ
εμνηθνλφκεζε κε ηελ εθαξκνγή πξνεγκέλσλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο (κε βάζε φκσο ηα
δεδνκέλα πνπ παξαηίζεληαη ζην Πξφγξακκα, κπνξεί λα επηηεπρζεί κηθξή πεξαηηέξσ
εμνηθνλφκεζε, δεδνκέλνπ φηη ην 95% ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ρξεζηκνπνηεί ήδε βειηησκέλα
ζπζηήκαηα άξδεπζεο), αιιά θαη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ ησλ θηελνηξνθηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ.
Δθηφο ησλ επελδπηηθψλ Μέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο επηβάξπλζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ,
ην Πξφγξακκα παξεκβαίλεη κε ηελ πξνψζεζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο (θαζεζηψο 2.3.7
«Αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ» θαη ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ
κέζσ ησλ θαζεζηψησλ 2.3.1 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο ζηα ακπέιηα», 2.3.2
«Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο παηάηεο», 2.3.3 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο
ππνρξεψζεηο ζηα εζπεξηδνεηδή», 2.3.4 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο αξνηξαίεο
θαιιηέξγεηεο». Σν θαηά πφζνλ ηα ζπγθεθξηκέλα θαζεζηψηα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ πδάησλ ζα πξνζδηνξηζζεί ζε επφκελε ελφηεηα.
Αδπλακία ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ δεκηνπξγεί θαη θελά ζηελ ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ζε
ζπλνιηθφ επίπεδν, κε δεδνκέλε ηελ θξηζηκφηεηα πνπ έρεη ην ζέκα ηεο επάξθεηαο χδαηνο ζηελ
Κχπξν, αιιά θαη ηεο πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ, απνηειεί ε κε
ελεξγνπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ επέθηαζε ησλ δηθηχσλ άξδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ λεξφ
απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, αιιά θαη ε κε χπαξμε εζηηαζκέλσλ
αγξνπεξηβαιινληηθψλ Μέηξσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ ή ζηνλ ζεκαληηθφ
πεξηνξηζκφ ησλ ιηπαζκάησλ.
Αδπλακία ελδερνκέλσο λα απνηειεί θαη ε «νξηδφληηα» εθαξκνγή ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο
ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηδηαίηεξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ
νξηζκέλεο πεξηνρέο πεξηζζφηεξν απφ άιιεο. Ζ εθαξκνγή ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζε
πεξηνρέο πνπ ε πνηφηεηα ησλ πδάησλ είλαη πνιχ θαιή ή ζε θαιιηέξγεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο ιηπαζκάησλ, θπηνθαξκάθσλ θιπ «εμαζζελεί» ηα ζεκαληηθά
πεξηβαιινληηθά νθέιε ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο. Ωζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε
νξηζκέλεο πεξηνρέο εληαηηθήο θαιιηέξγεηαο εμαγψγηκσλ πξντφλησλ, ε εθαξκνγή βηνινγηθψλ
πξαθηηθψλ απμάλεη ζε κεγάιν βαζκφ ην θφζηνο παξαγσγήο ην νπνίν δελ είλαη θαη εχθνια
κεηαθεξφκελν ζηελ αγνξά.
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Δθηφο ηνπ ζέκαηνο ησλ πδάησλ, ζην Πξφγξακκα αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο δηαηήξεζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ, αιιά θαη ηεο ζεηηθήο ζπκβνιήο
άζθεζεο ηεο γεσξγίαο ζε νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο
απφ ηελ δηάβξσζε. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ην Πξφγξακκα πξνέβιεπε ηελ
ελεξγνπνίεζε ζεηξάο Μέηξσλ φπσο ην Μέηξν Μ2.2 «Δλίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη
παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζηηο πεξηνρέο Φχζε 2000» θαη ηα Καζεζηψηα 2.3.8 «Παξνρή
εληζρχζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο», 2.3.5 Α΄
«Γηάζσζε παξαδνζηαθψλ θπιψλ δψσλ πνπ θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε», 2.3.5 Β΄ «Γηάζσζε
παξαδνζηαθψλ νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ ηεο ακπέινπ».
Ζ κε ελεξγνπνίεζε ηνπ Μέηξνπ 2.2 θαη ηνπ θαζεζηψηνο 2.3.8 ζεκαηνδνηεί ηελ κε επαξθή
θάιπςε ηνπ ζηφρνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.
Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ πνπ έρεη αιινησζεί ζεκαληηθά απφ ηελ κείσζε ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαη ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο γεο, ην Πξφγξακκα
ελεξγνπνίεζε ην Μέηξν 2.1 «Παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο» θαη ην
θαζεζηψο 2.3.6 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο ζε παξαδνζηαθέο θπηείεο δέληξσλ θαη
ζάκλσλ», ελψ έκκεζε ζπκβνιή έρνπλ θαη ηα δαζηθά κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Άκεζα
ζπλπθαζκέλε κε ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη θαη ε πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ
Τςειήο θπζηθήο αμίαο (HNV) . Ζ νξηνζέηεζε ησλ πεξηνρψλ θαζπζηέξεζε κε άκεζν
απνηέιεζκα ηελ κε ελεξγνπνίεζε ζρεηηθνχ Μέηξνπ.
Ζ «κέηξεζε» ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ ησλ δεηθηψλ ηνπ Κνηλνχ
Πιαηζίνπ Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο επηρεηξείηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ Γείθηε Farmland
Bird Index (FBI). Ζ ζεκαληηθή επηδείλσζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε φπσο απνηηκάηαη απφ ηηο
ζρεηηθέο κειέηεο ηνπ Πηελνινγηθνχ πλδέζκνπ αλαδεηθλχεη ηελ πεξηνξηζκέλε ζπκβνιή ησλ
δξάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο φπσο ζα αλαιπζεί ζε
επφκελε ελφηεηα.
Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ ηελ δηάβξσζε, ην Πξφγξακκα αλαθέξεηαη
ζηελ απνπζία ζηνηρείσλ, ελψ σο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο πνπ εληείλνπλ ην πξφβιεκα αλαθέξεη
ηηο κεγάιεο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο, ηελ ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο ηηο έληνλεο βξνρνπηψζεηο, ηηο
ππξθαγηέο, ηελ εγθαηάιεηςε ηεο θαιιηεξγνχκελεο γεο θαη ηελ ππεξβφζθεζε. Σν Πξφγξακκα
γηα ηελ άκβιπλζε ησλ παξαγφλησλ πνπ εληείλνπλ ην πξφβιεκα παξεκβαίλεη κέζσ ηνπ Άμνλα
2 κε ηελ παξνρή εληζρχζεσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο
(Μέηξν 2.1), ηελ ελίζρπζε ηεο κεραληθήο θαηαπνιέκεζεο ησλ δηδαλίσλ, ηελ δηαηήξεζε
παξαδνζηαθψλ θπηεηψλ θαη ζακλσδψλ εθηάζεσλ (Μέηξν 2.3). Ζ ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ
Μέηξνπ 2.3 θαη ηδηαίηεξα ηνπ θαζεζηψηνο ηεο κεραληθήο θαηαπνιέκεζεο ησλ δηδαλίσλ ζηηο
ζεκαληηθφηεξεο θαιιηέξγεηεο (ακπέιηα, ζηηεξά, εζπεξηδνεηδή, παηάηεο) παξνπζηάδεη θελά,
ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ ηελ
δηάβξσζε, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο εθαξκνγήο ηνπ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο πνπ ην πξφβιεκα
ηεο δηάβξσζεο είλαη εληνλφηεξν. Γηα ην πξφβιεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ απφ ηηο
ππξθαγηέο, αιιά θαη ηελ αλαδάζσζε ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ ελεξγνπνηήζεθε ην Μέηξν 2.5
«Πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ηηο ππξθαγηέο θαη αλαδάζσζε θακέλσλ πεξηνρψλ».
Σν αξρηθφ Πξφγξακκα είρε πνιχ πεξηνξηζκέλεο αλαθνξέο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Σν ζέκα
ηεο ζρέζεο γεσξγίαο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο επηρεηξήζεθε λα θαιπθζεί ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ
2009, ιφγσ θαη ηεο ππνρξέσζεο επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα λα
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αληηκεησπηζζνχλ κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ νη Νέεο Πξνθιήζεηο πνπ αλέδεημε ν έιεγρνο
πγείαο ηεο ΚΑΠ.
Με δεδνκέλε ηελ απνπζία ζρεδηαζκνχ γηα εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ θιηκαηηθή
αιιαγή, ην Πξφγξακκα πεξηνξίζζεθε ζηελ πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ
Πεγψλ Δλέξγεηαο κέζσ ησλ θαζεζηψησλ ηνπ Μέηξνπ 1.5 (1.5.1 Δπελδχζεηο ζηηο γεσξγηθέο
θαη

θηελνηξνθηθέο

εθκεηαιιεχζεηο,

1.5.2

«Γηαρείξηζε

απνβιήησλ

ζηηο

γεσξγηθέο

εθκεηαιιεχζεηο» θαη 1.6 «Πξνζηηζέκελε αμία ζηα γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά πξντφληα.
Γεκηνπξγία θαη εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαη
δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ» θαη ηελ πξνψζεζε παξεκβάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ηηο ππξθαγηέο (ε Κχπξνο εληάζζεηαη ζηηο ρψξεο πςεινχ θηλδχλνπ
θαη ην πξφβιεκα επηηείλεηαη ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (ιεηςπδξία, πνιχ
πςειέο ζεξκνθξαζίεο). Γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηηο ππξθαγηέο ελεξγνπνηήζεθε ην
Μέηξν 2.5: «Πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ηηο ππξθαγηέο θαη αλαδάζσζε θακέλσλ πεξηνρψλ»,
ελψ γηα ηελ αχμεζε ηεο δαζνθάιπςεο ην Μέηξν 2.4 «Γαζψζεηο».
Ο βαζκφο επίηεπμεο ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ αλαθνξηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή εμεηάδεηαη ζε
επφκελε ελφηεηα ηφζν ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ επελδπηηθψλ Μέηξσλ (1.5.1 -1.5.2
& 1.6) γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο φζν θαη ησλ δαζηθψλ
κέηξσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο απνζήθεπζεο άλζξαθα.
Σν πξφβιεκα ηεο ειιηπνχο αλάιπζεο ηεο πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ
έρεη ήδε επηζεκαλζεί θαη ζε πξνεγνχκελεο αμηνινγήζεηο. Σν Πξφγξακκα πεξηνξίδεηαη ζε
γεληθέο παξαηεξήζεηο φπσο φηη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θαηνίθσλ
ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα (πνπ δελ επηβεβαηψλεηαη
πιήξσο ιφγσ ηεο πνιχ κεγάιεο εηεξναπαζρφιεζεο πνπ παξαηεξείηαη θαη ηνπ πνιχ
πεξηνξηζκέλνπ ζπλνιηθά αξηζκνχ ησλ αξρεγψλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ
δαπαλνχλ άλσ ηνπ 50 % ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζηελ γεσξγία). Αλαθέξεηαη επίζεο ε απνπζία
ππνδνκψλ ρσξίο φκσο λα γίλεηαη κεγαιχηεξε αλάιπζε ζην είδνο ησλ ππνδνκψλ κε κφλε
επηκέξνπο αλαθνξά ζην πξφβιεκα ηεο θαθήο βαηφηεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηεο έιιεηςεο
ζπγθνηλσλίαο. Παξαηεξείηαη. Γειαδ.ή φηη ε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά γίλεηαη ζε θαηεγνξίεο
ππνδνκψλ πνπ δελ παξεκβαίλεη ην Πξφγξακκα.
Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξνζέγγηζε Leader αλαθέξεηαη ε έιιεηςε ζρεηηθήο εκπεηξίαο ζηελ
Κχπξν θαη ην πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ θνηλνηήησλ ζηηο νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ νη πξψηνη
αλαπηπμηαθνί ππξήλεο πνπ θάιππηαλ ην 31% ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ εθαξκνγή ηεο
πξνζέγγηζεο Leader κέζσ ηνπ Άμνλα 4 κεηέβαιε ζεκαληηθά ηα δεδνκέλα, αθνχ ιεηηνχξγεζαλ
ηέζζεξεηο Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο θαιχπηνληαο ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ αγξνηηθνχ
πιεζπζκνχ.
πλνςίδνληαο ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ην ΠΑΑ θσδηθνπνηεί σο
ζεκαληηθφηεξεο αδπλακίεο:
Σν κηθξφ κέγεζνο θαη ηνλ πνιπηεκαρηζκφ ηνπ θιήξνπ πνπ φρη κφλν επηβεβαηψλεηαη
απφ ηα πξφζθαηα ζηνηρεία αιιά επηηείλεηαη
Σελ γήξαλζε πνπ επίζεο επηηείλεηαη
Σν ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο
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Γηα ηα ηξία αλσηέξσ πξνβιήκαηα ην Πξφγξακκα πξνέβιεςε ηελ εθαξκνγή ησλ Μέηξσλ 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.9. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλσηέξσ Μέηξσλ ππήξμε ε ζεκαληηθή κείσζε
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη ζπλαθφινπζα ε κείσζε ησλ ηηκψλ ζηφρσλ.
ηελ ελφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξεηαη ην ΠΑΑ ζρεηηθά κε ην μεξνζεξκηθφ θιίκα, ην
έληνλν αλάγιπθν, ηελ έιιεηςε λεξνχ, ηε κεγάιε απφζηαζε απφ ηηο κεγάιεο Δπξσπατθέο
αγνξέο, ην Πξφγξακκα δελ ζα κπνξνχζε λα παξέκβεη άκεζα, παξά κφλν έκκεζα κέζσ ησλ
επελδχζεσλ γηα αλαπξνζαξκνγή – αλαδηάξζξσζε θαιιηεξγεηψλ, επέθηαζε αξδεπηηθψλ
δηθηχσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ λεξνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ.
Σν ΠΑΑ αλαγλσξίδεη σο ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηελ πεξηνξηζκέλε επηζηεκνληθή έξεπλα ζηνλ
ηνκέα ηεο γεσξγίαο. Ωζηφζν, απηή ε νξζή δηαπίζησζε δελ ζπλνδεχηεθε κε ηελ ελεξγνπνίεζε
31
ηνπ Μέηξνπ 124
«πλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ , επεμεξγαζηψλ θαη
ηερλνινγηψλ», αθνχ ε εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ Μέηξν ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιε. Σελ έιιεηςε
απηή επηρεηξήζεθε λα ππεξθεξάζεη ε απμεκέλε κνξηνδφηεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ησλ
Μέηξσλ 1.5.1 θαη 1.6 πνπ πεξηειάκβαλαλ επελδχζεηο πνπ αμηνπνηνχζαλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο,
κε πεξηνξηζκέλε, φπσο απνδείρζεθε, επηηπρία.
ε φ,ηη αθνξά ηελ αλάγθε αλαδηάξζξσζεο ηνπ θιάδνπ ησλ ζηηεξψλ, γηα ηνλ νπνίν
παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαζ„φιε ηελ πεξίνδν
πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, απηή ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ησλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ Μέηξνπ 1.5.1. Σν θαηά πφζνλ ε αλάγθε απηή εμππεξεηήζεθε κέζσ
ηνπ Πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα δηαπηζησζεί κέζσ ηεο εμέηαζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ πνπ πξνέβιεπαλ ηελ αιιαγή ηνπ ηερλννηθνλνκηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ
εληζρπφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ.
Όζνλ αθνξά ζην πξφβιεκα ηεο πεξηνξηζκέλεο θάιπςεο απφ Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο,
επηιχζεθε κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φπσο θαη ην πξφβιεκα ηεο αλαγθαηφηεηαο αχμεζεο ησλ
επελδχζεσλ ζε θπζηθφ θεθάιαην κέζσ ηνπ Μέηξνπ 1.5.1, ελψ δελ
θαιχθζεθε ε
δηαπηζησκέλε αλάγθε γηα ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε αλζξψπηλν θεθάιαην κέζσ ησλ
Μέηξσλ 1.1 θαη 1.4.
ην Πξφγξακκα αλαγλσξίδνληαη σο δπλαηά ζεκεία ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο ε χπαξμε
επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηθαλνπνηεηηθνχ κεγέζνπο θαη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ
επλννχλ ηελ παξαγσγή πξψηκσλ κεζνγεηαθψλ πξντφλησλ. Ζ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ ελ
δπλάκεη δπλαηψλ ζεκείσλ φκσο δελ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ επηζθφπεζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ
κεγέζνπο (θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ) ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, αθνχ θαηαγξάθεηαη
ελίζρπζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ κηθξψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ζπξξίθλσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
κεγάισλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.
Αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ σο δπλαηά ζεκεία αλαθέξνληαη ε
πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη νη παξαδφζεηο πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν
ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ππνλνψληαο ηελ ελίζρπζε ηνπ
αγξνηνπξηζκνχ. Ζ πξνζδνθία γηα ηελ αχμεζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ δελ επηβεβαηψλεηαη, ελψ
δηαπηζηψζεθε φηη ηα εληαγκέλα έξγα ζηνλ Άμνλα 3 δελ εμππεξεηνχλ κηα ζπγθξνηεκέλε
ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δεκηνπξγία «αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο».

31

Άξζξν 29 ηνπ Καλνληζκνχ 1698/2005
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Απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε, επηβεβαηψλεηαη ε επηθαηξφηεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ηεο SWOT
αλάιπζεο, ελψ θαη ε πηνζεηεζείζα ζηξαηεγηθή θξίλεηαη σο νξζή γηα ηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ. Τζηέξεζε παξνπζηάδεηαη κφλν σο πξνο ηελ αληαπφθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ζηηο Νέεο Πξνθιήζεηο αθνχ δελ ππήξμε ε εηζαγσγή πξφζζεησλ δξάζεσλ πνπ λα ζηνρεχνπλ
ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ. εκαληηθή έιιεηςε ηνπ Πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε
κε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ε πεξηνξηζκέλε πηνζέηεζε δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.
ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη ηέζζεξεηο γεληθνί ζηφρνη, νη
αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα Μέηξα πνπ ηνπο εμππεξεηνχλ. Ζ πιεζψξα ησλ εηδηθψλ
ζηφρσλ ζε επίπεδν Μέηξσλ δελ επηηξέπεη ηελ παξάζεζή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα.
Γηάγξακκα 5-1: Γεληθνί ζηφρνη θαη νη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Α.Π.1
ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ

ΑΠ1: Βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαοηνπ
ηνκέα ηεο γεσξγίαοθαη
ηεο δαζνθνκίαο

Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαοζηα πξντφληα πνπ ε
Κχπξνοέρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα

Αλαπηπμηαθέο Πξνηεξαηφηεηεο

Νέα Πξντφληα

• Δλίζρπζε θαηα
πξνηεξαηφηεηα ζε ΠΟΠΠΓΔ, βηινγηθά Πξντφληα
• Αξσκαηηθά θπηά,
πξψηκα θαη θπιιψδε
ιαραληθά

Δπελδχζεηο ζηηο
Γεσξγηθέο
Δθκεηαιιεχζεηο
Μέηξα: 1.5.1 1.8.1 - 1.8.2 & 1.9

Τθηζηάκελα Πξντφληα
• ηήξημε ζε εμαγσγηθά
πξντφληα πνπ δέρνληαη
αληαγσληζηηθέο πηέζεηο
ζηηο δηεζλείο αγνξέο
• Δζπεξηδνεηδή.
Παηάηεο, Λαραληθά

Βειηίσζε κεζφδσλ
ηππνπνίεζεο,
απνζήθεπζεο,
δηάζεζεο
Μέηξα: 1.5 - 1.61.8 & 1.9
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Δθπαίδεπζε
• Δθπαίδεπζε ζην
αλζξψπηλν θεθάιαην
• Πξνψζεζε
επηρεηξεκαηηθφηεηα,
κεηαθνξά γλψζεο,
εηζαγσγή θαηλνηφκσλ
δξάζεσλ

πκβνπιεπηηθή θαη
Δθπαίδεπζε
Μέηξα: 1.1 & 1.4

Αληαγσληζηηθφηεηα

• Πξνψζεζε
Αληαγσληζηηθφηεηαο κε
αεηθνξηθή δηαρείξηζε
ησλ πδάηηλσλ πφξσλ

Αεηθνξηθή
Γηαρείξηζε
Μέηξα: 1.5 & 1.7
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Γηάγξακκα 5-2: Γεληθνί ζηφρνη θαη νη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Α.Π.2
ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ
ΑΠ2: Βειηίσζε ηνπ
Πεξηβάιινληνοθαη ηεο
Τπαίζξνπ

Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνοθαη ελίζρπζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο

Αλαπηπμηαθέο Πξνηεξαηφηεηεο

Γηαηήξεζε γεσξγηθήο
γεο, αγξνηηθνχ ηνπίνπ
νξεηλψλ , εκηνξεηλψλ
πεξηνρψλ

---

---

---

Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
βειηίσζε ησλ
πδαηηθψλ πφξσλ

Πνηνηηθή αλαβάζκηζε
εδαθψλ

Μέηξα: 2.1

Μείσζε ησλ
επηπηψζεσλ απφ ηελ
αιιαγή ηνπ θιίκαηνο

---

Μέηξα: 2.3, 2.4,
2.5 & 2.6

Μέηξα: 2.3
(+) 1.5.2

Μέηξα: 2.3

Αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη ηελ
ελίζρπζε ηνπ πνιπιεηηνπξγηθνχ
ξφινπ ησλ δαζψλ

Δλίζρπζε Βηνπνηθηιφηεηαο

• Πξνζηαζία ησλ δεκφζησλ θαη
ηδησηηθψλ δαζψλ απφ ηηο ππξθαγηέο
• Δλίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ
ησλ δαζψλ
• Γάζσζε γηα πεξηβαιινληηθνχο
ζθνπνχο

• Βηνινγηθή Γεσξγία
• Γηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ
ακπειηψλ θαη ησλ γεγελψλ θπιψλ
• Ακεηςηζπνξά
• Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε

Μέηξα: 2.4, 2.5 &
2.6

Μέηξα: 2.2 & 2.3

Γηάγξακκα 5-3: Γεληθνί ζηφρνη θαη νη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Α.Π.3
ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ

ΑΠ3: Πνηφηεηα ηεο δσήο
ζηηο αγξνηηθέοπεξηνρέο
θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο
αγξνηηθήονηθνλνκίαο

Δλζάξξπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεοθαη βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαοδσήοζηηο αγξνηηθέοπεξηνρέο

Αλαπηπμηαθέο Πξνηεξαηφηεηεο

Δλζάξξπλζε δηαθνξνπνίεζεοησλ
νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
• Αλαδσνγφλεζε νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζηηο νξεηλέο &
εκηνξεηλέο πεξηνρέο κέζσ έξγσλ
ππνδνκήο
• ηήξημε επηρεηξεκαηηθφηεηαο κηθξνχ θαη
κεζαίνπ κεγέζνπο
• ηήξημε ζπκπιεξσκαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ

Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαοδσήοζηηο
αγξνηηθέοπεξηνρέο

---

Μέηξα: 3.1, 3.2 & 3.3
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Γηάγξακκα 5-4: Γεληθνί ζηφρνη θαη νη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Α.Π.4
ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ
Βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεοθαη θηλεηνπνίεζε
ηνπ ελδνγελνχοαλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ ησλ
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (Leader)

ΑΠ4: Leader

Αλαπηπμηαθέο Πξνηεξαηφηεηεο

Κηλεηνπνίεζε ηνπ ελδνγελνχο
αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ

Βειηίσζε δηαθπβέξλεζεο

---

---

Μέηξα: 4.1, 4.2 & 4.3

Μέηξα: 4.1, 4.2 & 4.3

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαηεπζχλζεηο θαη ηα
ππνδείγκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ «Measure Fiches» ηνπ Δγρεηξηδίνπ ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ
Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο. ηελ ελφηεηα εμεηάδεηαη ε ζηνρνζέηεζε ζε επίπεδν
Μέηξνπ, θαηαλέκνληαη νη αλαθεξφκελνη ζηφρνη ζε επίπεδν γεληθψλ ζηφρσλ, εηδηθψλ ζηφρσλ
θαη επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ θαη αληηζηνηρίδνληαη κε ηνπο πθηζηάκελνπο δείθηεο.
Ζ ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ησλ Μέηξσλ ηνπ ΠΑΑ 2007 – 2013
ΜΔΣΡΟ 1.1 «Δθπαίδεπζε, πιεξνθφξεζε θαη δηάδνζε ηεο γλψζεο»
Γεληθνί ζηφρνη
Γηεχξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα
Δηδηθνί ηφρνη
Πιεξνθφξεζε θαη δηάρπζε ηεο γλψζεο ζε φινπο ηνπο ελήιηθεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ γεσξγψλ θαη ησλ επσθεινχκελσλ ηεο εηνηκαζίαο
ησλ ζρεδίσλ βειηίσζεο)
Δμεηδηθεπκέλε γλψζε ζηε γεσξγία, ηε θηελνηξνθία θαη ηε δαζνθαιιηέξγεηα
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη
Σερληθή θαη νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε
Δθπαίδεπζε ζε λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο
Δθπαίδεπζε ζηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ
Απφ ηελ απνηχπσζε ησλ εηδηθψλ

ζηφρσλ πξνθχπηεη κηα ζεκαληηθή απφθιηζε, αθνχ νη

δξάζεηο εθπαίδεπζεο θάιπςαλ κφλν ηνπο λένπο γεσξγνχο, δελ ππήξμαλ δξάζεηο
πιεξνθφξεζεο θαη δηάρπζεο, ελψ απνδέθηεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Μέηξνπ δελ ήηαλ
δαζνθαιιηεξγεηέο.
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Γηάγξακκα 5-5: Ζ ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Μέηξνπ 1.1

Μέηξν: «1.2 - Δλίζρπζε πξψηεο εγθαηάζηαζεο γεσξγψλ»
Ζ εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ ηεο Πξψηεο Δγθαηάζηαζεο Νέσλ Γεσξγψλ πξνσζεί ηελ επίηεπμε
ησλ πην θάησ ζηφρσλ:
Γεληθνί ζηφρνη
ε ζπλδπαζκφ κε ην Μέηξν ηεο Πξφσξεο πληαμηνδφηεζεο, αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο κε ηελ αχμεζε ηνπ
κεγέζνπο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
Δηδηθνί ηφρνη
1. Γεκηνπξγία βηψζηκσλ αληαγσληζηηθψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε δηαρεηξηζηέο
λένπο αλζξψπνπο, πεξηζζφηεξν επηδεθηηθνχο ζηε ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο
2. Μεηαβνιή ηεο ειηθηαθήο ζχλζεζεο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ γεσξγία
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη
Δγθαηάζηαζε λέσλ γεσξγψλ
Οη εηδηθνί θαη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηνπ Μέηξνπ επηηεχρζεθαλ.
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Γηάγξακκα 5-6: Ζ ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Μέηξνπ 1.2

Μέηξν: «1.3 - Πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε γεσξγψλ»
Γεληθνί ζηφρνη
Αχμεζε

ηεο

παξαγσγηθφηεηαο,

βειηίσζε

ηεο

πνηφηεηαο

θαη

ελίζρπζε

ηεο

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ
Δηδηθνί ηφρνη
1. Ζιηθηαθή αλαλέσζε ησλ αλζξψπσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα
2. Μεηαβίβαζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζε λεφηεξνπο γεσξγνχο, αχμεζε ηνπ
κεγέζνπο, ηερλνινγηθή ηνπο αλαβάζκηζε θαη ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο.
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη
Ζ επίηεπμε κηαο ζεκαληηθή δηαξζξσηηθήο αιιαγήο πνπ είλαη ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο
γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηαδφρνπ γεσξγνχ
Οη εηδηθνί θαη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηνπ Μέηξνπ επηηεχρζεθαλ.
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Γηάγξακκα 5-7: H ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Μέηξνπ 1.3

*Γελ ζα πξέπεη λα ππάξμεη δηπιή κέηξεζε γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν δηάδνρνο γεσξγφο είλαη δηθαηνχρνο
ηνπ Μέηξνπ 1.2

ΜΔΣΡΟ 1.4 «Υξήζε ζπκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ απφ ηνπο γεσξγνχο θαη ηνπο
δαζνθαιιηεξγεηέο»
Γεληθνί ζηφρνη
Καηαγξαθή ησλ απνζεκάησλ θαη ε ινγηζηηθή ησλ ξνψλ ησλ πιηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ
παξαγσγήο ζε επίπεδν εθκεηάιιεπζεο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα φπσο θαζνξίδνληαη
ζηα παξαξηήκαηα III θαη IV ηνπ Καλ. Δ.Δ. 1782/ 2003
Δηδηθνί ηφρνη
Απνηίκεζε ηεο απφδνζεο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζρεηηθά:
α) κε ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο
β) ηηο θαιέο γεσξγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξνυπνζέζεηο φπσο πξνλννχληαη απφ ηα Άξζξα
4 θαη 5 ηνπ Καλνληζκνχ 1782/ 2003
γ) ηα Κνηλνηηθά πξφηππα επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο.
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη
Παξαρψξεζε

νηθνλνκηθήο

ελίζρπζεο

ζε

θαηφρνπο

γεσξγηθψλ

θαη

δαζηθψλ

εθκεηαιιεχζεσλ γηα λα θαιχςνπλ ην θφζηνο απφ ηε ρξήζε ζπκβνπιεπηηθψλ
ππεξεζηψλ.
Ζ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Μέηξνπ θαη ν πνιχ πεξηνξηζκέλνο
αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ θαζηζηά νπζηαζηηθά αλελεξγή ηελ παξέκβαζε.
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Γηάγξακκα 5-8: H ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Μέηξνπ 1.4

Μέηξν: «1.5 - Δθζπγρξνληζκφο ησλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ»
Οη θπξηφηεξνη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη:
Γεληθνί ζηφρνη
Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα
Δηδηθνί ηφρνη
Δηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο θαη πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
Μείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο
Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ
Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη
Δθζπγρξνληζκφο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
Βειηίσζε θαη αλαδηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο
Πξνζηαζία ησλ εθκεηαιιεχζεσλ απφ θαηαζηξνθέο
Βειηίσζε θαη δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
Πξνζηαζία θαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ
Βειηίσζε ηεο επεκεξίαο ησλ δψσλ
Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ
Παξαηεξήζεηο:
Οη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηνπ Μέηξνπ πνπ αθνξνχλ ηελ επεκεξία ησλ δψσλ, ηελ αζθάιεηα
ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ πξνζηαζία ησλ εθκεηαιιεχζεσλ απφ θαηαζηξνθέο δελ κπνξνχλ
λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. Σν θαζεζηψο 1.5.2 παξείρε ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο δηθαηνχρνπο λα
εγθαηαζηήζνπλ ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο. Απφ ην ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ ηνπ
Μέηξνπ 1.5.2 κφλν έλα πεξηειάκβαλε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ
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βηναεξίνπ. Δάλ ππήξραλ πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο ζα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί ζρεηηθφο
δείθηεο πνπ λα κεηξά ζε ηζνδχλακα Ktoe ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί
ε επηηεπρζείζα ηηκή ηνπ δείθηε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ έβδνκνπ δείθηε επηπηψζεσλ.
ε φ,ηη αθνξά ηνλ δείθηε «Πξνζηαζία θαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ»
κπνξεί λα κεηξεζεί κε ηελ πξνζζήθε ελφο λένπ δείθηε απνηειέζκαηνο πνπ είλαη: «φγθνο
απνβιήησλ πνπ ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία» ν νπνίνο λα είλαη ππνρξεσηηθφο γηα ηα
εληζρπφκελα ζρέδηα ηνπ θαζεζηψηνο 1.5.2. Δπίζεο ν επηρεηξεζηαθφο ζηφρνο «Βειηίσζε
θαη δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο» δελ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί απφ ηηο
παξεκβάζεηο ηνπ Μέηξνπ. Δθηφο αλ ζεσξεζεί φηη ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο
πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ κείσζε ηεο ξχπαλζεο ή ηελ κηθξφηεξε δπλαηή ρξήζε ησλ
θπζηθψλ πφξσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο πνπ
πξνέξρεηαη απφ γεσηξήζεηο κε λεξφ πνπ ζπιιέγεηαη ζε κηθξνηακηεπηήξεο ή ηελ ζχλδεζε
κε αξδεπηηθά δίθηπα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα απαηηείην ε πξνζζήθε εηδηθνχ δείθηε
«πνζφηεηα λεξνχ πνπ εμνηθνλνκείηαη».
Ο δείθηεο απνηειέζκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζε «αξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ πνπ εηζήγαγαλ
λέα πξντφληα» ζα πξέπεη λα αθνξά ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ αιιάδνπλ
παξαγσγηθή θαηεχζπλζε θαηά Σερλνηθνλνκηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα παξαθνινχζεζεο Ο121(1), ελψ ην ηη ζεσξείηαη «λέα
ηερληθή» ζα έπξεπε λα είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν ζε επίπεδν πξνθήξπμεο. Ζ «λέα
ηερληθή αλαθέξεηαη ζε λέεο ηερλνινγίεο παξαγσγήο, ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηηο
κεζφδνπο παξαγσγήο ή ζε εμνπιηζκφ πςειήο ηερλνινγίαο»
Γηάγξακκα 5-9: H ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Μέηξνπ 1.5
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Μέηξν: «1.6 - Πξνζηηζέκελε αμία ζηα γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά πξντφληα».
Γεληθνί ζηφρνη
Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο
Δηδηθνί ηφρνη
Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία
Αλάπηπμε λέσλ επεμεξγαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα πξντφληα απηά
θαη ε πξνψζεζε θαηλνηφκσλ επελδχζεσλ
Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο εηδηθφηεξα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο
Βειηίσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη
1. Αμηνπνίεζε πξψησλ πιψλ γεσξγηθήο θαη δαζηθήο πξνέιεπζεο
2. Βειηίσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηήξεζε
ησλ αλαγθαίσλ πξνηχπσλ
3. Βειηίσζε ή εμνξζνινγηζκφο ησλ δηαχισλ εκπνξίαο ή ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαπνίεζεο
4. Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
5. Γηαηήξεζε θαη πξνψζεζε παξαδνζηαθψλ θαη βηνινγηθψλ πξντφλησλ
6. Πξνζαλαηνιηζκφο ηεο παξαγσγήο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο ηάζεηο ησλ
αγνξψλ ή ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο λέσλ δηεμφδσλ γηα ηα γεσξγηθά πξντφληα
Πξφηαζε:
Ζ πνζνηηθή απνηίκεζε ηνπ εηδηθνχ ζηφρνπ «Βειηίσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ αγξνηηθνχ
θφζκνπ» ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ απφ παξαγσγνχο θαη
ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηνπο. Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγήο κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ε αχμεζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε
αλαβαζκηζκέλε κεηαζπιιεθηηθή επεμεξγαζία (απνζήθεπζε, ζπζθεπαζία, ηππνπνίεζε).
Γηάγξακκα 5-10: H ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Μέηξνπ 1.6
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ΜΔΣΡΟ 1.7 «Υσξνηαμηθή Κηελνηξνθηθή Αλάπηπμε»
Γεληθνί ζηφρνη
Πξνψζεζε ηεο νξζνινγηθήο ρσξνηαμηθήο αλάπηπμεο ηεο θηελνηξνθίαο
Δηδηθνί ηφρνη
Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο αξλεηηθέο θαη νριεξέο επηδξάζεηο ησλ
θηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη
Καηαζθεπή βαζηθψλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο
Γηάγξακκα 5-11: H ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Μέηξνπ 1.7

Σν Μέηξν ζπλέβαιε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη έκκεζα θαη ζηελ επδσία ησλ
δψσλ, αθνχ ρξεκαηνδνηήζεθαλ παξεκβάζεηο γηα ηελ ζχλδεζε ησλ θηελνηξνθηθψλ πεξηνρψλ
κε ηα δίθηπα χδξεπζεο θαη ειεθηξηζκνχ.

ΜΔΣΡΟ 1.8 «πκκεηνρή γεσξγψλ ζε ζπζηήκαηα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη
δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ζην πιαίζην
ζπζηεκάησλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ»
Γεληθνί ζηφρνη
Γηαζθάιηζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη
ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν παξαγσγήο
Δηδηθνί ηφρνη
Αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηα πξσηνγελή γεσξγηθά πξντφληα
Γηεχξπλζε επθαηξηψλ γηα ηελ εμεχξεζε αγνξψλ
Βειηίσζεο ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θαηαλαισηή φζνλ αθνξά ηελ χπαξμε πξντφλησλ πνπ
παξάγνληαη κε βάζε θνηλνηηθά ζπζηήκαηα πνηφηεηαο κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο
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Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη
Παξαθίλεζε θαη ελζάξξπλζε ησλ γεσξγψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε θνηλνηηθά ζπζηήκαηα
πνηφηεηαο
ηήξημε κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο
ηήξημε κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία θαιχπηνληαη
απφ ζπζηήκαηα πνηφηεηαο
Οη εηδηθνί θαη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη επεηεχρζεζαλ ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ ιφγσ ηεο κηθξήο
ζπκκεηνρήο ησλ δηθαηνχρσλ, αιιά θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πξντφλησλ ΠΟΠ ΠΓΔ πνπ
δηαζέηεη ε Κχπξνο. Σν Μέηξν ελίζρπζε θπξίσο ηνπο βηνθαιιηεξγεηέο, ελψ δελ ππήξμαλ
δξάζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ.
Γηάγξακκα 5-12: H ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Μέηξνπ 1.8

ΜΔΣΡΟ 1.9 «Δλζάξξπλζε ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Οκάδσλ Παξαγσγψλ/ Δλψζεσλ
Οκάδσλ Παξαγσγψλ»
Γεληθνί ζηφρνη
Πξνζαξκνγή ηεο παξαγσγήο θαη ησλ απνδφζεσλ φζνλ αθνξά ζηηο απαηηήζεηο ηεο
αγνξάο
Δηδηθνί ηφρνη
Απφ θνηλνχ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πξνεηνηκαζίαο πξνο πψιεζε, ηεο θεληξηθήο νξγάλσζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο
δηάζεζεο ηεο παξαγσγήο ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο εκπνξίαο
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Θέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ γηα ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή
Έκθαζε ζηε ζπγθνκηδή θαη ηε δηάζεζε ηεο παξαγσγήο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη
Ζ θαη‟ απνθνπή παξνρή νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ κε βάζε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ή ηελ
αμία ηεο παξαγσγήο πνπ ηίζεηαη ζε εκπνξία θάζε έηνο
Οη εηδηθνί θαη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη επεηεχρζεζαλ ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν βαζκφ ιφγσ ηεο
απνπζίαο πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο παξαγσγνχο ζηελ Κχπξν θαη ηνπ
κηθξνχ αξηζκνχ Οκάδσλ Παξαγσγψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζπλέρηζαλ ηελ ιεηηνπξγία
ηνπο κεηά ηελ πάξνδν ηεο πεληαεηίαο.
Γηάγξακκα 5-13: H ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Μέηξνπ 1.9

Μέηξν «2.1 – Παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο»
Οη θπξηφηεξνη ζηφρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη:
Γεληθνί ζηφρνη
Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ κέζσ ηεο δηαθχιαμεο ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ
Δηδηθνί ηφρνη
Ζ δηαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο αμηνπνίεζεο ηεο γεσξγηθήο γεο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη
Ζ δηαηήξεζε κηαο βηψζηκεο αγξνηηθήο θνηλφηεηαο.
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Ζ δηαρείξηζε ηεο γεο κε κεζφδνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αεηθφξν γεσξγηθή αλάπηπμε
Οη εηδηθνί θαη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηνπ Μέηξνπ επηηεχρζεθαλ.

Γηάγξακκα 5-14: H ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Μέηξνπ 2.1

Μέηξν: «2.3 - Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο»
Σν Μέηξν παξνπζηάδεη κηα αδπλακία ζηνρνζέηεζεο σο πξνο ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ
θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη. Οη εηδηθνί θαη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη παξνπζηάδνληαη ζε επίπεδν
θαζεζηψηνο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πιεζψξα ζηφρσλ πνπ κεξηθέο θνξέο είλαη
επηθαιππηφκελνη. ην πιαίζην ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο είρε επηζεκαλζεί ην ζπγθεθξηκέλν
πξφβιεκα θαη είρε πξνηαζεί ε ζπλνιηθή αλαδηακφξθσζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Μέηξνπ, ψζηε νη
εηδηθνί ζηφρνη λα είλαη κεηξήζηκνη ζε ζρέζε κε ηελ πιεζψξα ησλ ζηφρσλ πνπ θαηαλέκεηαη ζε
επίπεδν Καζεζηψηνο – Γξάζεο ζην Πξφγξακκα.
Γεληθνί ζηφρνη
Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ
Δηδηθνί ηφρνη
1. Αεηθφξνο ρξήζεο ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ
2. Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ
3. Πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο
4. Πξναγσγή ηεο επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο θαη επεκεξίαο ησλ παξαγσγψλ θαη ηνπ
εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ
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Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη
1. Ζ επίηεπμε ζεκαληηθψλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ βειηηψζεσλ ιφγσ ηεο κείσζεο ζηε ρξήζε
δηδαληνθηφλσλ, ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ
2. Αληαπφθξηζε ζηελ απμαλφκελε δήηεζε πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ
3. Βειηίσζε ηεο πθήο θαη γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη αχμεζε ηεο δηαζέζηκεο πγξαζίαο
ηνπ.
4. Γηαηήξεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πςειήο θπζηθήο αμίαο
ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ
5. Γηάζσζε, δηαηήξεζε ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ ηεο
ληφπηαο θπιήο βννεηδψλ θαη ηεο ληφπηαο θπιήο πξνβάηνπ (θππξηαθνχ παρχνπξνπ)
6. Πξνζηαζία θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε γελεηηθνχ πιηθνχ πνπ είλαη απφιπηα
πξνζαξκνζκέλν ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο θαη πνπ απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπίνπ ηεο θππξηαθήο
ππαίζξνπ
Γηα ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζηφρν 3 δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί
ηφζν ζε φξνπο ζηνρνζέηεζεο φζν θαη κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο.
Ζ αλσηέξσ ζχκπηεμε δελ δηαθνξνπνηεί ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ησλ επηκέξνπο θαζεζηψησλ
αιιά απιψο ηα νκαδνπνηεί.
Γηάγξακκα 5-15: H ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Μέηξνπ 2.3
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ΜΔΣΡΟ 2.4 «Γαζψζεηο»
Γεληθνί ζηφρνη
Ζ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε άκβιπλζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ
Δηδηθνί ηφρνη
πκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ ηε δηάβξσζε θαη ηελ απεξήκσζε
πκβνιή ζηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
πκβνιή ζηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ
πκβνιή ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ ηεο ππαίζξνπ
πκβνιή ζηελ άκβιπλζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ
Δπίιπζε δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ γεσξγηθνχ ηνκέα
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη
πκβνιή ζηελ εμαζθάιηζε ζπκπιεξσκαηηθνχ εηζνδήκαηνο ζηνπο γεσξγνχο ησλ
νξεηλψλ πεξηνρψλ κε ηελ πξνζθνξά ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ ρξήζεο ηεο γεσξγηθήο
γεο
πκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηεο ππαίζξνπ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο φπσο νη
πιεκκχξεο θαη νη ππξθαγηέο
Ο πνιχ κηθξφο αξηζκφο δηθαηνχρσλ επηδξά αλαζηαιηηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ εηδηθψλ θαη
επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ Μέηξνπ.
Γηάγξακκα 5-16: H ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Μέηξνπ 2.4
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ΜΔΣΡΟ 2.5 «Πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ηηο ππξθαγηέο θαη αλαδάζσζε θακέλσλ
πεξηνρψλ»
Γεληθνί ζηφρνη
Βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ
Απνθαηάζηαζε ησλ θακέλσλ πεξηνρψλ
Δηδηθνί ηφρνη
Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππξθαγηψλ
Μείσζε ηεο εηήζηαο θακέλεο έθηαζεο
Μείσζε ηεο κέζεο θακέλεο έθηαζεο αλά ππξθαγηά
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη
Μείσζε ηνπ ρξφλνπ αλίρλεπζεο ησλ ππξθαγηψλ
Μείσζε ηνπ ρξφλνπ κεηαμχ ηεο αλίρλεπζεο θαη ηεο αλαγγειίαο κηαο ππξθαγηάο
Μείσζε ηνπ κέζνπ ρξφλνπ επέκβαζεο
Αλαδάζσζε ησλ θακέλσλ πεξηνρψλ
Γηάγξακκα 5-17: H ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Μέηξνπ 2.5

ΜΔΣΡΟ 2.6 «Γηαηήξεζε θαη Βειηίσζε ηνπ Κνηλσληθνχ θαη Οηθνινγηθνχ Ρφινπ ησλ
Γαζψλ»
Γεληθνί ζηφρνη
Οξγάλσζε θαη βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο δαζηθήο αλαςπρήο
Δλίζρπζε ηνπ νηθνινγηθνχ θαη πξνζηαηεπηηθνχ ξφινπ ησλ δαζψλ ζε πεξηνρέο εθηφο
ηνπ δηθηχνπ Φχζε 2000
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Δηδηθνί ηφρνη
Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.
Δλίζρπζε ηεο πξνζηαηεπηηθήο αμίαο ησλ δαζψλ ζε ζρέζε κε ηε δηάβξσζε θαη ηελ
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή βειηίσζε ησλ πδάησλ.
Γηαθχιαμε θαη βειηίσζε ησλ πςειήο αμίαο δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ.
Πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ηελ αλνξγάλσηε πεξηπιάλεζε ησλ πεξηεγεηψλ.
Βειηίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο δαζηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο θαη
εθπαίδεπζεο θαη κέζσ απηήο ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα πξνζηαζία ησλ
δαζψλ.
Αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ εθδξνκηθψλ θαη θαηαζθελσηηθψλ ρψξσλ.
Πνηνηηθή βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο εθδξνκηθνχο θαη
θαηαζθελσηηθνχο ρψξνπο.
Βειηίσζε θαη επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ κνλνπαηηψλ κειέηεο ηεο θχζεο.
Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ζέζεσλ ζέαο.
Γηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 92/43/EEC θαη 79/409/EEC
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη
ην Μέηξν δελ είραλ ηεζεί Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη.
Γηάγξακκα 5-18: H ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Μέηξνπ 2.6

Μέηξν: 3.1 «Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνψζεζε πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο»
Γεληθνί ζηφρνη
Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
Δηδηθνί ηφρνη

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

180

Δθ ησλ πζηέξσλ Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013

Γηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη
Γηαθνξνπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ
αλάπηπμε κε γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο
Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ελφο ξεχκαηνο επηζθεπηψλ θαη πεξηεγεηψλ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο
Δλίζρπζε ηεο πξνψζεζεο θαη πψιεζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ
πκπιεξσκαηηθφηεηα θαη βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιια πξνγξάκκαηα κε
επίθεληξν ηνλ Αγξνηνπξηζκφ
πγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ
Αλάδεημε ησλ αμηφινγσλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ππαίζξνπ θαη
βηψζηκε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ, ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο
Παξαηεξήζεηο:
Οη αλσηέξσ επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη δελ εμππεξεηνχληαη άκεζα απφ ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ
εληαρζεί ζην Μέηξν. Ο πξψηνο επηρεηξεζηαθφο ζηφρνο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα επηηεπρζεί
αθνχ θαη‟νπζία δχζθνια ζπζρεηίδνληαη νη δξάζεηο κε ηελ δεκηνπξγία απαζρφιεζεο θάηη πνπ
επηβεβαηψλεη θαη ν κηθξφο αξηζκφο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ θαηέγξαςε ε έξεπλα πεδίνπ.
Αληίζηνηρνο είλαη θαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζηφρν «Δλίζρπζε ηεο
πξνψζεζεο θαη πψιεζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ». Ζ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη βειηίσζε ηεο
βησζηκφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιια πξνγξάκκαηα κε επίθεληξν ηνλ Αγξνηνπξηζκφ απνηειεί
πεξηζζφηεξν θξηηήξην έληαμεο ησλ πξάμεσλ θαη φρη επηρεηξεζηαθφ ζηφρν, αθνχ δελ είρε
δηαζθαιηζζεί κεραληζκφο ζπληνληζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ κεηαμχ ησλ δχν Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ.
Γηάγξακκα 5-19: H ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Μέηξνπ 3.1
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Μέηξν: «3.2 Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
θαη ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ»
Γεληθνί ζηφρνη
Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
Δηδηθνί ηφρνη
Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο
Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη
• Βειηίσζε ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ησλ Κνηλνηήησλ ηεο ππαίζξνπ έηζη ψζηε λα
δηακνξθσζνχλ ζε πην ειθπζηηθά κέξε γηα δηαβίσζε θαη πξνζέιθπζε νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
Τινπνίεζε παξεκβάζεσλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη αλάδεημε
παξαδνζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αλζξσπνγελνχο αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ζηφρν ηελ
δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη θπζηθνχ πινχηνπ.
Πξνζηαζία, ζπληήξεζε θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη δεκηνπξγία/
αλαβάζκηζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο ππνδνκήο ζε νιφθιεξε ηε Κχπξν θαζψο θαη
αλαδσνγφλεζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ θνηλνηήησλ ηεο ππαίζξνπ θαη
δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο.
Παξαηεξήζεηο:
Τπήξμε εμ αξρήο κηα επηθάιπςε ησλ ζηφρσλ ησλ δχν Μέηξσλ πνπ θαζηζηά αξθεηά
ζπγθερπκέλε θαη επηθαιππηφκελε ηελ ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ησλ δχν Μέηξσλ ηνπ Άμνλα
Γηάγξακκα 5-20: H ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ηνπ Μέηξνπ 3.2
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5.2.

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ

Σν Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007 – 2013 είρε αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ ζε δεκφζηα
δαπάλε 329.127.148€ θαη ζπλνιηθφ θφζηνο 440.097.869€. Ζ πξνβιεπφκελε ηδησηηθή δαπάλε
εθηηκάην φηη ζα αλέιζεη ζε 110.970.721 €. Ζ θνηλνηηθή ζπγρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη
απνθιεηζηηθά απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη αλήιζε
ζε 164.563.574 €. Ζ αξρηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ΔΓΣΑΑ αλεξρφηαλ ζε 162.523.574 € ζηα νπνία
πξνζηέζεθαλ 2.040.000 ην 2009 ζην πιαίζην ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔ γηα ζπκπιεξσκαηηθή
ρξεκαηνδφηεζε κε βάζε ην παθέην αλαζπγθξφηεζεο γηα ηελ ππέξβαζε ηεο δεκνζηνλνκηθή
θξίζεο αιιά θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ ειέγρνπ πγείαο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο. Ζ
αξρηθή αλαινγία εζληθήο θαη θνηλνηηθήο δεκφζηαο ήηαλ 50%-50%. Ζ εζληθή ζπκκεηνρή, γηα ηελ
θάιπςε ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο αξρηθά αλήξρεην ζε 164.563.574 €.
Δπίζεο πξνβιεπφηαλ ε δπλαηφηεηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθήο εζληθήο ρξεκαηνδφηεζεο, κε
βάζε ην Άξζξν 16 παξάγξαθνο (ζη) ηνπ Καλνληζκνχ 1698/2005, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 55.290.328 € απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε (i) ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ηνπ
Mέηξνπ 1.5.1 «Δπελδχζεηο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο» κε αξρηθή εθηίκεζε ηα 26.290.328
€, (ii) ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απφ ηηο ζπλερηδφκελεο δξάζεηο ηνπ ΑΑ 2004 -2006 πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη πιένλ απφ ην Mέηξν 2.3 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο» πνπ
αλακελφηαλ λα αλέιζνπλ ζε 29.000.000 € .
Ζ αξρηθή απηή πξφβιεςε δελ ηεξήζεθε, αθνχ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πεξηνξίζζεθε ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο Δζληθήο πκκεηνρήο. ε φξνπο Γεκφζηαο
Γαπάλεο ν ηειηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλήιζε ζε 281.726.197. Ζ εζληθή
ζπκκεηνρή αλήιζε ζε 117.162.623 (κεησκέλε θαηά 47,4 Μ€). Δπηπξνζζέησο νη αξρηθά
πξνβιεπφκελνη πξφζζεηνη εζληθνί πφξνη χςνπο 50Μ€ δελ δηαηέζεθαλ. Ζ ηειηθή ηδησηηθή
ζπκκεηνρή δηακνξθψζεθε ζε 112.827.734.(απμεκέλε θαηά 1.857.013 €) θαη ν ζπλνιηθφο
Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηακνξθψζεθε ζε 394.553.931.
Ζ δεκφζηα δαπάλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κεηψζεθε θαηά 14% σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο θαηά
29% ηεο Δζληθήο πκκεηνρήο, ελψ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
κεηψζεθε θαηά 10%. Ζ αλαινγία εζληθήο θαη θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ δεκφζηα δαπάλε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο δηακνξθψζεθε ζην 42% - 58%.
ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία αλά Άμνλα θαη
Μέηξν ηνπ αξρηθνχ θαη ηνπ ηειηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
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Πίλαθαο 5.1: Υξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Κππξηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2007-13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ

ΥΔΣΗΚΟ
ΜΔΣΡΟ

111
112
113

1.1 - Δθπαίδεπζε, πιεξνθφξεζε θαη δηάδνζε ηεο
γλψζεο
1.2 - Δλίζρπζε πξψηεο εγθαηάζηαζεο γεσξγψλ
1.3 - Πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε γεσξγψλ

114

1.4 - Υξήζε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο
γεσξγνχο θαη ηνπο δαζνθαιιηεξγεηέο

121

123
125
ΑΞΟΝΑ 1 Βειηίσζε ηεο
Αληαγσληζηηθφηεηαο
ηνπ ηνκέα ηεο
Γεσξγίαο θαη ηεο
Γαζνθνκίαο

132 & 133
142

226

Σειηθή
Γεκφζηα
Γαπάλε
2

%
Πνζνζηηαία
Μεηαβνιή
3=(2-1)/1

Πιεξσκέο
(Γ.Γ.)
4

Τπφινηπν
απφ ηειηθφ
ΠΑΑ
5=2-4

Απνξξφθεζε
(%)
6=4/2

1.028.713
8.154.264
10.313.023

-70,6%
-18,5%
-31,2%

1.028.712
8.134.791
10.297.701

1
19.473
15.322

100,0%
99,8%
99,9%

2.000.000

51.836

-97,4%

51.836

0

100,0%

65.971.676

83.618.578

26,7%

84.158.957

-540.379

100,6%

24.000.000
1.050.000

14.349.207
1.212.537

-40,2%
15,5%

14.243.484
1.156.887

105.723
55.650

99,3%
95,4%

1.8 - πκκεηνρή γεσξγψλ ζε ζπζηήκαηα γηα ηελ
πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ

7.000.000

1.913.043

-72,7%

1.913.060

-16,99

100,0%

1.9 - Δλζάξξπλζε ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Οκάδσλ
Παξαγσγψλ / Δλψζεσλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ

8.000.000

1.181.163

-85,2%

1.027.163

154.000

87,0%

4.000.000
140.521.676

2.084.166
123.906.531

-47,9%
-11,8%

2.084.166
124.096.758

-0,2
-190.227

100,0%
100,2%

49.043.400

46.698.415

-4,8%

46.689.084

9.331

100,0%

2.800.000
75.460.000

10.000
73.740.926

-99,6%
-2,3%

0
73.789.677

10.000
-48.751

0,0%
100,1%

2.4 - Γαζψζεηο

2.600.000

664.429

-74,4%

664.429

-0,17

100,0%

2.5 - Πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ηηο ππξθαγηέο θαη
αλαδάζσζε θακέλσλ πεξηνρψλ

4.500.000

3.590.065

-20,2%

3.589.983

81,87

100,0%

1.5 - Δθζπγρξνληζκφο ησλ γεσξγηθψλ θαη
θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
1.6 - Πξνζηηζέκελε αμία ζηα γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά
πξντφληα. Γεκηνπξγία θαη εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ
κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαη
δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ
1.7 - Υσξνηαμηθή θηελνηξνθηθή αλάπηπμε

1.10 - Δηδηθέο εληζρχζεηο γηα ηθαλνπνίεζε ησλ
πξνηχπσλ ηεο Δ.Δ
ΤΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 1
2.1 - Παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζε κεηνλεθηηθέο
211 & 212 πεξηνρέο

221, 222
& 223

Αξρηθή
Γεκφζηα
Γαπάλε
1
3.500.000
10.000.000
15.000.000

131

213
214
ΑΞΟΝΑ 2 Βειηίσζε ηνπ
Πεξηβάιινληνο θαη
ηεο Τπαίζξνπ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΟΤ

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΑΑ ΜΔΥΡΗ 31/12/2015

2.2 - Δλίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη παξνρή
εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζηηο πεξηνρέο Φχζε 2000
2.3 - Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ

ΥΔΣΗΚΟ
ΜΔΣΡΟ

225 & 227

313 & 323
ΑΞΟΝΑ 3 Πνηφηεηα Εσήο ζηηο
Αγξνηηθέο Πεξηνρέο
θαη Γηαθνξνπνίεζε
ηεο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο

321, 322
& 323

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΟΤ

431

ΑΞΟΝΑ 5 - Σερληθή
Τπνζηήξημε

511

Σειηθή
Γεκφζηα
Γαπάλε
2

%
Πνζνζηηαία
Μεηαβνιή
3=(2-1)/1

Πιεξσκέο
(Γ.Γ.)
4

Τπφινηπν
απφ ηειηθφ
ΠΑΑ
5=2-4

Απνξξφθεζε
(%)
6=4/2

2.6 - Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη
νηθνινγηθνχ ξφινπ ησλ δαζψλ
ΤΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 2

6.000.000
140.403.400

7.148.588
131.852.423

19,1%
-6,1%

7.110.658
131.843.831

37.930
8.592

99,5%
100,0%

3.1 - Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
πξνψζεζε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο

5.662.518

7.551.486

33,4%

3.208.083

4.343.403

42,5%

22.967.196

8.718.812

-62,0%

13.182.983

-4.464.171

151,2%

300.000

119.500

-60,2%

119.500

0,5

100,0%

1.820.000
30.749.714

16.389.798

-100,0%
-46,7%

16.510.565

0
-120.767

100,7%

9.138.000
446.180

5.488.304
338.449

-39,9%
-24,1%

5.385.982
334.349

102.322
4.100

98,1%
98,8%

2.042.000
11.626.180

1.916.207
7.742.960

-6,2%
-33,4%

1.924.985
7.645.316

-8.778
97.644

100,5%
98,7%

5.826.178
5.826.178
329.127.148

1.834.485
1.834.485
281.726.197

-68,5%
-68,5%
-14,4%

2.629.688
2.629.688
282.726.157

-795.203
-795.203
-999.960

143,3%
143,3%
100,4%

3.2 - Γηαηήξεζε, απνθαηά-ζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ

3.3 - Απφθηεζε δεμηνηήησλ, εκςχρσζε θαη εθαξκνγή
341
ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο
3.4 - Παξνρή Δπξπδσληθνχ Γηθηχνπ ζηηο “Λεπθέο
Πεξηνρέο”
ΤΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 3
4.1 - Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο κε ζθνπφ ηε
411, 412
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ηεο
& 413
γεσξγίαο
421
4.2 - Γηαηνπηθή θαη δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία

ΑΞΟΝΑ 4 - Leader

Αξρηθή
Γεκφζηα
Γαπάλε
1

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΑΑ ΜΔΥΡΗ 31/12/2015

4.3 - Λεηηνπξγηθά έμνδα, απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη
εκςχρσζε ζηελ πεξηνρή
ΤΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 4
5.1 - Σερληθήο Τπνζηήξημεο
Γεληθφ χλνιν
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5.3.

ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ ΚΑΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΧΝ
ΠΟΡΧΝ

Ζ απνξξφθεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλήιζε ζην 100% ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ, ελψ νη
θαηαβιεζείζεο πιεξσκέο ππεξβαίλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηελ Γεκφζηα Γαπάλε. Αλαιπηηθφηεξα
νη πιεξσκέο αλήιζαλ ζε 282.726.157€, ελψ ε Γεκφζηα Γαπάλε είλαη 281.726.197€. Ζ
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο πιήξνπο αμηνπνίεζεο ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ επεηεχρζε κε
ζεκαληηθή απφθιηζε ησλ αξρηθψλ θαηαλνκψλ πνπ ζπλαθνινπζά επηθέξεη θαη ηελ κεηαβνιή
ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Ζ κείσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαηά 15% δελ θαηαλεκήζεθε ηζνκεξψο
κεηαμχ ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο. ηνλ Άμνλα 1 «Βειηίσζε ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ
ηνκέα ηεο Γεσξγίαο θαη ηεο Γαζνθνκίαο», ε κείσζε αλέξρεηαη ζην 12%, αιιά κε πνιχ
ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ ην -97,4% ζην
Μέηξν 1.4 «Υξήζε
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο γεσξγνχο θαη ηνπο δαζνθαιιηεξγεηέο» έσο θαη -18,5%
ζην Μέηξν 1.3 – «Πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε γεσξγψλ». Μείσζε άλσ ηνπ 70% ησλ πφξσλ
ζεκεηψζεθε ζηα αθφινπζα Μέηξα:
1.1 -- Δθπαίδεπζε, πιεξνθφξεζε θαη δηάδνζε ηεο γλψζεο (-70%)
1.4 - Υξήζε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο γεσξγνχο θαη ηνπο δαζ/ξγεηέο (-97,4%)
1.8 - πκκεηνρή γεσξγψλ ζε ζπζηήκαηα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ (-72,7%)
1.9 - Δλζάξξπλζε ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Οκάδσλ Παξαγσγψλ / Δλψζεσλ Οκάδσλ
Παξαγσγψλ (-85,2%)
Αληίζεηα, ζεκαληηθή ήηαλ ε αχμεζε ησλ πφξσλ ζην Μέηξν 1.5 «Δθζπγρξνληζκφο ησλ
γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ». εκεηψλεηαη φηη ην Μέηξν είλαη ην
ζεκαληηθφηεξν απφ πιεπξάο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηφζν ζε επίπεδν Άμνλα πνπ
θαιχπηεη πιένλ ην 67,5% ησλ πφξσλ ηνπ έλαληη 47% ηεο αξρηθήο θαηαλνκήο φζν θαη ζε
επίπεδν Πξνγξάκκαηνο πνπ αληηπξνζσπεχεη πιένλ ην 29,6% έλαληη ηνπ 20,6% ηεο αξρηθήο
θαηαλνκήο.
Ζ ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ηνπ Άμνλα 1 απμάλεη ειαθξά ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ
πξνγξακκαηηζκφ θαη δηακνξθψλεηαη πιένλ ζε 44,7% έλαληη 42,7%. Πνιχ πεξηνξηζκέλε είλαη
ε κείσζε ησλ πφξσλ ηνπ Άμνλα 2 «Βειηίσζε ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Τπαίζξνπ» (-6%).
ε ζρέζε κε ηελ εζσηεξηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηα επηκέξνπο Μέηξα ηνπ Άμνλα,
ζεκαληηθή, ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηνρνζέηεζε, είλαη ε κείσζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζην Μέηξν 2.2
«Δλίζρπζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο θαη παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζηηο πεξηνρέο Φχζε 2000» (99,5%) πνπ
νπζηαζηηθά θαηαξγήζεθε.
Ζ ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ηνπ Άμνλα 2 απμάλεη επίζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ
πξνγξακκαηηζκφ θαη δηακνξθψλεηαη πιένλ ζε 46,8% έλαληη. 42,7%.
Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε κείσζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ ζηνλ Άμνλα 3 – «Πνηφηεηα Εσήο
ζηηο Αγξνηηθέο Πεξηνρέο θαη Γηαθνξνπνίεζε ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο» πνπ αλέξρεηαη ζην
46,7%. Ζ ζεκαληηθή κείσζε ησλ πφξσλ νδεγεί ζηε κείσζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο
ηνπ Άμνλα απφ ην 9,4% ζε 5,8% ν νπνίνο φκσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Άμνλα 4 δηαηεξνχλ
ηελ ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε ζην 10%.
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Μείσζε (ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ έλαληη ηνπ „Αμνλα 3) παξνπζηάδεη θαη ν Άμνλαο 4 –
Leader (-33,4%). Παξά ηελ κείσζε ησλ πφξσλ ηνπ Άμνλα, ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπ ζην
ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππεξβαίλεη ην θαλνληζηηθφ ειάρηζην φξην ηνπ
2,5% .
ε επίπεδν Αμφλσλ ε απνξξφθεζε αλήιζε ζην 100% γηα ηνπο ηξείο πξψηνπο άμνλεο, ελψ
πνιχ ειαθξά πζηέξεζε (98,7%) παξνπζηάζζεθε ζηνλ Άμνλα 4, ελψ ηέινο ζεκαληηθή ήηαλ ε
ππέξβαζε ησλ πιεξσκψλ ζηελ ηερληθή βνήζεηα πνπ δηακνξθψζεθε ζην 143%.
ε επίπεδν Μέηξσλ απνξξφθεζε κηθξφηεξε ηνπ 100% ζεκεηψζεθε ζην κέηξν 1.9
«Δλζάξξπλζε ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Οκάδσλ Παξαγσγψλ / Δλψζεσλ Οκάδσλ
Παξαγσγψλ» (87%) θαη ζην Μέηξν 3.1 «Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
πξνψζεζε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» (42,5%). Ζ πζηέξεζε ηεο απνξξφθεζεο ηνπ Μέηξνπ
δελ επηδξά θαη δελ αιινηψλεη ηνπο ζηφρνπο ζπλνιηθά ηνπ Άμνλα ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηαηεο
ππέξβαζεο ηεο απνξξφθεζεο ηνπ Μέηξνπ 3.2 – «Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη
αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ» πνπ δηακνξθψζεθε
ζην 152%. Ζ ινγηθή ηεο παξέκβαζεο θαη ε ζηνρνζέηεζε ησλ δχν κέηξσλ ήηαλ ζρεδφλ
ηαπηφζεκε ιφγσ ηνπ φηη ακθφηεξα πεξηειάκβαλαλ θαηεγνξίεο δξάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο
επηιεμηκφηεηεο ηνπ Μέηξνπ 323.
Ζ ππέξβαζε πνπ ζεκεηψζεθε ζηηο πιεξσκέο ηεο ηερληθήο βνήζεηαο είλαη απνηέιεζκα ηεο
κείσζεο θαηά 68,5% ησλ πφξσλ ηεο ηερληθήο βνήζεηαο, ε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ηεο
νπνίαο δηακνξθψζεθε ζην 0,65% έλαληη 1,6% πνπ ήηαλ ν αξρηθφο Πξνγξακκαηηζκφο. Ζ
δηακφξθσζε ησλ πφξσλ ηεο ηερληθήο βνήζεηαο ζε ηφζν ρακειά πνζνζηά (ην αλψηεξν φξην
πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο είλαη ην 4% ησλ πφξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο) έξρεηαη ζε επζεία
αλαληηζηνηρία κε ηηο ζεκαληηθέο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζζεθαλ θαηά ηα πξψηα έηε
πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ζεκαληηθφηαηε θαζπζηέξεζε ζηελ έληαμε ησλ
πξάμεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ είρε εληνπίζεη ε Δλδηάκεζε έθζεζε
Αμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ηνπο Μεραληζκνχο Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο.
πκπεξαζκαηηθά, ε απνθπγή ηεο απψιεηαο πφξσλ ζε κηα ηφζν δχζθνιε
δεκνζηνλνκηθή πεξίνδν θαη ζε έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ νμχηαηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο
απνηειεί
,αλακθίβνια,
ζεκαληηθή
επηηπρία.
Παξάιιεια,
φκσο,
δεκηνπξγνχληαη εχινγεο αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνί γηα ην επαλαιακβαλφκελν
γηα δεχηεξε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαηλφκελν ηεο απίζρλαζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ

ησλ

«ζπλνδεπηηθψλ»

Μέηξσλ

πνπ

ζπκβάιινπλ

ζηελ

αληαγσληζηηθφηεηα, φπσο εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, κεηαθνξά γλψζεσλ, πξνψζεζε
πξνβνιή, πηζηνπνίεζε πξντφλησλ πνηφηεηαο θαη ε πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Μέηξνπ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο γεσξγηθέο
εθκεηαιιεχζεηο. ε φξνπο γεληθφηεξεο ηζνξξνπίαο, ε ζεκαληηθφηαηε κείσζε ησλ
πφξσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε
νπζηαζηηθά αλαηξεί πιήξσο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζηνρεχνπλ ηελ
δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.
Όπσο απνηππψλεηαη ζην Γηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, παξφιν πνπ ην Πξφγξακκα
πεξηειάκβαλε 24 Μέηξα, εληνχηνηο κφιηο πέληε Μέηξα έρνπλ απνξξνθήζεη ην 81% ησλ
ζπλνιηθψλ πφξσλ θαη έρνπλ νπζηαζηηθά δηακνξθψζεη ηνλ βαζηθφ θνξκφ παξεκβάζεσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο θαη ηα βαζηθά εξγαιεία αγξνηηθήο πνιηηηθήο ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα.
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Γηάγξακκα 5-21: Καηαλνκή εληζρχζεσλ αλά Μέηξν ηνπ ΠΑΑ 2007 – 2013
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5.4.

5.4.1.

ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΟΛΗΑΜΟ ΣΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΑ
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΣΟΥΟΤ – ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΣΑ
ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Οηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα

Ζ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θξίλεηαη σο απφιπηα ηθαλνπνηεηηθή
αθνχ δηακνξθψλεηαη ζην 100%

5.4.2.

Απνηειεζκαηηθφηεηα - Δθξνέο αλά Μέηξν θαη ζην ζχλνιν ηνπ
Πξνγξάκκαηνο

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη εθξνέο αλά Μέηξν. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
θάζε Μέηξνπ θαη ε αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Γξάζεσλ 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:

απνη

ΔθξνΫο Πξαγκαηνπν ηεζεέζεο
ΔθξνΫο Πξνγξακκαη ηζζεέζεο

Όηαλ 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.
Αθνινπζεί ε αλάιπζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην επίπεδν Μέηξνπ/ θαζεζηψηνο:

ΑΞΟΝΑ 1 «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο παξαγσγήο θαη
ηεο δηάζεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ»

Μέηξν 1.1 «Δθπαίδεπζε, πιεξνθφξεζε θαη δηάδνζε ηεο γλψζεο»
Ζ ζπλνιηθή εθξνή γηα ην Μέηξν αλήιζε ζε €1.028.712, πνζφ πνπ αλαινγεί ζην 0,36% ηεο
ζπλνιηθήο ηειηθήο δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Πέξαλ ηνπ Μέηξνπ 1.1, ζην πιαίζην
εο
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηδίνπ Μέηξνπ, εληάζζεηαη θαη ε εθπαίδεπζε 151 λέσλ γεσξγψλ 1
ε

εγθαηάζηαζεο νη νπνίνη εληάρζεθαλ ζην αληίζηνηρν Μέηξν 1 ο εγθαηάζηαζεο θαηά ηελ
πεξίνδν 2004-06 θαη ησλ νπνίσλ ε εθπαίδεπζε ρξεκαηνδνηήζεθε σο «γέθπξα» απφ ην
παξφλ Μέηξν. ηνπο δείθηεο εθξνψλ, γίλεηαη μερσξηζηή αλαθνξά ζε απηνχο ηνπο δηθαηνχρνπο
γηα ζθνπνχο νξζφηεξεο απνηχπσζεο.
Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κέηξνπ ζε ζρέζε κε ηηο εκέξεο εθπαίδεπζεο (εθξνέο)
αλέξρεηαη ζην 1,25 θαη ζε φ,ηη αθνξά ην δείθηε απνηειέζκαηνο ζην 1.
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Πίλαθαο 5.2: Δπίηεπμε ησλ δεηθηψλ Κνηλνχ Πιαηζίνπ ηνπ Μέηξνπ 1.1
Γείθηεο

ηφρνο

Δπίηεπμε

Γείθηεο Απφδνζεο

Αξηζκφο εκεξψλ
εθπαίδεπζεο

200

250

Γείθηεο
Απνηειέζκαηνο

Αξηζκφο
ζπκκεηερφλησλ

315

467

Μέηξν 1.1: 316
ΑΑ 2004-06: 151

Γείθηεο Δπίπησζεο

Παξαγσγηθφηεηα
Δξγαζίαο

κ/δ

Λακβάλεηαη απφ ην Μέηξν 1.2
αθνχ ην 98% ησλ δηθαηνχρσλ
ήηαλ λένη γεσξγνί πξψηεο
εγθαηάζηαζεο

κ/δ

ρφιηα

ην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ ζπλνιηθά έιαβαλ εθπαίδεπζε 316 γεσξγνί εθ ησλ νπνίσλ νη 305
είλαη λένη γεσξγνί πξψηεο εγθαηάζηαζεο. Απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ην 75% (238)
είλαη άλδξεο θαη ην 25% (80) γπλαίθεο, δεδνκέλν πνπ ζπλάδεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ
θαηαλνκή θαηά θχιν ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ γεσξγία. 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 ελίζρπζε ηεο
ζεκαζίαο ηεο δσηθήο παξαγσγήο

θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηα ζπλνιηθά

νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο.
Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο λένπο γεσξγνχο πξψηεο εγθαηάζηαζεο είλαη 250
ψξεο, ελψ γηα πθηζηάκελνπο γεσξγνχο 100 ψξεο. Ωο δείθηεο αλαγξάθεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ
εο
250 σξψλ, αθνχ ην 97% ησλ δηθαηνχρσλ ήηαλ γεσξγνί 1 εγθαηάζηαζεο.
Οη θχξηνη ππνθιάδνη δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ θαηαξηίζζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ
Μέηξνπ απνηππψλνληαη ζην θαησηέξσ Γηάγξακκα, ελψ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην φηη απφ
ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, πεξίπνπ ην 5% είλαη γεσξγνί βηνινγηθήο παξαγσγήο.
Γηάγξακκα 5-22: Κχξηνη θιάδνη παξαγσγήο ησλ εθπαηδεπφκελσλ

Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ ηερλννηθνλνκηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ αξρεγψλ ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ πξνθχπηεη φηη ε πιεηνλφηεηα ηνπο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε θιάδνπο πνπ είραλ
θξηζεί σο θιάδνη
αηγνπξνβαηνηξνθία).

πξνηεξαηφηεηαο

απφ
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Μέηξν 1.2 «Δλίζρπζε πξψηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγψλ»
Σν Μέηξν είρε εθξνέο χςνπο €8.134.791 θαη ελίζρπζε ηελ πξψηε εγθαηάζηαζε 314 λέσλ
γεσξγψλ (απνηειεζκαηηθφηεηα απφδνζεο ζην 0,96) κε κέζν φξν ελίζρπζεο ηα €25.743 αλά
δηθαηνχρν.
Πίλαθαο 5.3: Δπίηεπμε ησλ δεηθηψλ Κνηλνχ Πιαηζίνπ ηνπ Μέηξνπ 1.2
Γείθηεο
Αξηζκφο λέσλ γεσξγψλ
πνπ ιακβάλνπλ ελίζρπζε
Γείθηεο Απφδνζεο

Γείθηεο
Απνηειέζκαηνο

Ύςνο επελδχζεσλ πνπ
πινπνηνχληαη απφ λένπο
γεσξγνχο
Αχμεζε ηεο ΑΠΑ ζηηο
εθκεηαιιεχζεηο πνπ
εληζρχνληαη

ηφρνο

Δπίηεπμε

ρφιηα

330

314

Δπίηεπμε 0.96

€15,3εθ.

Ωο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο ε κέζε επέλδπζε αλά
δηθαηνχρν κεηψζεθε θαηά
πεξίπνπ 50%

€35εθ.

€4εθ

Βι. Μέηξν 1.5.1

Απφ ην ζχλνιν ησλ 314 δηθαηνχρσλ, νη 74 ή ην 25% είλαη γπλαίθεο έλα πνζνζηφ θνληά ηφζν
ζηνλ παγθχπξην κέζν φξν (30%) ησλ γπλαηθψλ απαζρνινχκελσλ ζηελ γεσξγία φζν θαη ζηνλ
αληίζηνηρν κέζν φξν ζε γεσξγνχο θάησ ησλ 40 εηψλ (28%). ε επίπεδν γεσγξαθηθήο
θαηαλνκήο παξνπζηάδεηαη κηα ζρεηηθά ηζφκεξεο θαηαλνκή ηνπο αλά Δπαξρία.
Πίλαθαο 5.4: Καηαλνκή ησλ Νέσλ Γεσξγψλ αλά πξνθήξπμε θαη θχιν
Άληξεο

Γπλαίθεο

χλνιν

Νένη Γεσξγνί

1ε πξνθήξπμε

90

49

139

Νένη Γεσξγνί

2ε πξνθήξπμε

150

25

175

Νένη Γεσξγνί

χλνιν

240

74

314

Γηάγξακκα 5-23: Καηαλνκή ηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγψλ αλά επαξρία

ε επίπεδν γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαηά ηχπν δξαζηεξηφηεηαο πξνθχπηνπλ κε βάζε ηνλ
θαησηέξσ πίλαθα (θαη ην ζρεηηθφ Γηάγξακκα) φηη:
Οη λένη βηνθαιιηεξγεηέο αλέξρνληαη ζην 2,3%
Ζ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε λέσλ γεσξγψλ εληνπίδεηαη ζηνλ θιάδν ιαραληθψλ θαη
αξσκαηηθψλ θπηψλ (33%) ε ελίζρπζε ησλ νπνίσλ απνηεινχζε ζηφρν ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.
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εκαληηθφηεξνο θηελνηξνθηθφο θιάδνο είλαη ε αηγνπξνβαηνηξνθία κε 42 δηθαηνχρνπο,
αιιά ζε ζχλνιν δηθαηνχρσλ κφλν ην 19% ησλ εθκεηαιιεχζεσλ έρνπλ θηελνηξνθηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ.
Πίλαθαο 5.5: Αξηζκφο δηθαηνχρσλ Νέσλ Γεσξγψλ αλά θιάδν γεσξγηθήο παξαγσγήο
ΚΧΓ.

Αξηζκφο Γηθαηνχρσλ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

πκβαηηθά

Βηνινγηθά

πκβαηηθά

Βηνινγηθά

πκβαηηθά

1

Αξνηξαίεο θαι/γεηεο

4

1

15

1

19

2

Παηαηνθαιιηέξγεηα

30

0

26

0

56

3

Λαραληθά/Αξσκαηηθά

46

0

56

2

102

4

Αλζνθνκία

3

0

0

0

3

5

Μαληηαξνθαιιηέξγεηα

0

6

Ακπεινπξγία

4

1

7

Γελδξψδεηο

25

8

Αγειαδνηξνθία

4

9

Υνηξνηξνθία

10

1ε πξνθήξπμε
Βηνινγηθά

2

2ε πξνθήξπμε

χλνιν

0

0

8

1

12

2

30

4

55

0

5

0

9

0

0

1

0

1

Πηελνηξνθία

0

0

0

0

0

11

Μειηζζνθνκία

2

0

3

0

5

12

Κνληθινηξνθία

1

0

1

0

2

13

Αηγνπξνβαηνηξνθία

1

15

0

26

1

41

ΤΝΟΛΟ

5

134

4

171

9

305

2

Γηάγξακκα 5-24: Αξηζκφο λέσλ γεσξγψλ αλά θιάδν γεσξγηθήο παξαγσγήο

Μέηξν 1.3 «Πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε αγξνηψλ»
Σν Μέηξν ρξεκαηνδφηεζε κε €10.297.701 ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε ζε 181 δηθαηνχρνπο,
θαζψο επίζεο θαη ηηο αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο γηα 118 δηθαηνχρνπο νη νπνίνη εγθξίζεθαλ
ζην αληίζηνηρν Μέηξν ηνπ ΑΑ 2004-2006 χςνπο €2.323.047. εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ
δηθαηνχρσλ ηνπ ΑΑ 2004-06 κεηψζεθε ζηνπο 109 ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015, ελψ ν αξηζκφο
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ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 κεηψζεθε ζε 173. Δθηηκάηαη φηη ην 68% ησλ δηαδφρσλ
ήηαλ λένη γεσξγνί 1εο εγθαηάζηαζεο.
Πίλαθαο 5.6: Δπίηεπμε ησλ δεηθηψλ Κνηλνχ Πιαηζίνπ ηνπ Μέηξνπ 1.3
Γείθηεο

Γείθηεο Απφδνζεο

Γείθηεο
Απνηειέζκαηνο

ηφρνο

Δπίηεπμε

ρφιηα

Αξηζκφο εθηαξίσλ πνπ
ειεπζεξψλνληαη

120

850

Δπίηεπμε 7 θνξέο
ππεξθάιπςε ηνπ
ζηφρνπ

Αξηζκφο γεσξγψλ πνπ
ζπληαμηνδνηνχληαη πξφσξα

180

181

Δπίηεπμε 1

Πνζνζηφ λέσλ γεσξγψλ πξψηεο
εγθαηάζηαζεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηηο
γεσξγηθέο εθκ/ιεπζεηο ησλ
απνρσξνχλησλ γεσξγψλ ζε ζρέζε
κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ
απνρσξνχλησλ γεσξγψλ

40%

68% (57)

Αχμεζε ηεο ΑΠΑ ζηηο ζηεξηδφκελεο
εθκ/ιεπζεηο

1εθ€

Τπεξθάιπςε ζηφρνπ
1,6

Ζ εθηίκεζε γηα ηελ αχμεζε ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, σο απνηέιεζκα ηεο
κεηαβίβαζεο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, γίλεηαη ζην πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 1.5.1, κε εηδηθή αλαθνξά
ζηα επελδπηηθά ζρέδηα ησλ Νέσλ Γεσξγψλ, ιφγσ ηνπ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
εο

δηαδφρσλ είλαη γεσξγνί 1 εγθαηάζηαζεο. Ζ απφθιηζε πνπ παξαηεξείηαη ζε ζρέζε κε ηνλ
αξηζκφ εθηαξίσλ πνπ ειεπζεξψλνληαη θξίλεηαη ινγηθή, αθνχ αληηζηνηρεί ζε 4,7 εθηάξηα αλά
δηθαηνχρν πνπ είλαη έλα αλακελφκελν κέγεζνο έθηαζεο γηα εθκεηαιιεχζεηο επαγγεικαηηψλ
γεσξγψλ.
Μέηξν 1.4 «Υξήζε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο γεσξγνχο θαη ηνπο
δαζνθαιιηεξγεηέο»
Ζ ζπλνιηθή εθξνή γηα ην Μέηξν αλήιζε ζε €51.836, πνζφ ακειεηέν ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν
ηνπ πξνγξάκκαηνο ή έζησ θαη ηνπ Άμνλα 1. Σνλίδεηαη φηη ε αξρηθή δαπάλε ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ αλεξρφηαλ ζε € 2 εθ (δειαδή κεηψζεθε θαηά 97% πεξίπνπ). Αληίζηνηρε είλαη
θαη ε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ζηφρνπ, αθνχ ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο πξνέβιεπε ηελ παξνρή
ζπκβνπιψλ ζε 1.300 γεσξγνχο θαη δαζνθαιιηεξγεηέο.
Πίλαθαο 5.7: Δπίηεπμε ησλ δεηθηψλ Κνηλνχ Πιαηζίνπ ηνπ Μέηξνπ 1.4
Γείθηεο

ηφρνο

Δπίηεπμε

ρφιηα

Αξηζκφο γεσξγψλ πνπ θάλνπλ
ρξήζε

80

67

0,83

Γείθηεο
Απνηειέζκαηνο

Αχμεζε ηεο ΑΠΑ ζηηο
εθκ/ιεπζεηο πνπ εληζρχνληαη

10000

κ/δ

Γείθηεο
Δπίπησζεο

Παξαγσγηθφηεηα Δξγαζίαο

Γείθηεο Απφδνζεο

Λφγσ ηνπ πνιχ κηθξνχ
αξηζκνχ δηθαηνχρσλ θαη
ηνπ ζεκαηηθνχ
πεξηερνκέλνπ ησλ
παξερφκελσλ
ζπκβνπιψλ δελ είλαη
δπλαηφ λα εθηηκεζνχλ νη
δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε νηθνλνκηθά κεγέζε

ην πιαίζη ηνπ Μέηξνπ, ζπλνιηθά έιαβαλ ζπκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο 67 γεσξγνί (θαλέλαο
δαζνθαιιηεξγεηήο), δηακνξθψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Μέηξνπ ζην 0,83. Ζ κέζε
ελίζρπζε δηακνξθψζεθε ζε €773 γηα θάζε δηθαηνχρν πνπ έιαβε παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ
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εγθεθξηκέλνπο ζπκβνπιεπηηθνχο θνξείο. ην Μέηξν ζπκκεηείραλ νη αθφινπζνη γεσξγηθνί
θνξείο:
Δηαηξείεο (30)
Νένη Γεσξγνί πξψηεο εγθαηάζηαζεο (9)
Γεσξγνί άλσ ησλ 40 εηψλ

(28)

Με βάζε ηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο ηεο πξνθήξπμεο δχλαηαη λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη θαηά
κέζν φξν νη δηθαηνχρνη αμηνπνίεζαλ κφλν ηελ ππνρξεσηηθή δξάζε «Απαηηήζεηο Πνιιαπιήο
πκκφξθσζεο θαη Πξφηππα Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιεηαο» θαη κηα επηπξφζζεηε πξναηξεηηθή
δξάζε. Ζ επηινγή ηνπ ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ παξερφκελσλ ζπκβνπιψλ δελ ζρεηίδεηαη
κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη κε ηελ κεηαβνιή ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο
αμίαο ησλ εληζρπφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ

Μέηξν 1.5 «Δθζπγρξνληζκφο ησλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ »
Τν κέηξν πεξηιακβάλεη δχν δξάζεηο
Γξάζε 1.5.1 «Δπελδχζεηο ζηηο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο»
Σν Μέηξν 1.5.1 απνξξφθεζε €84.158.957 πνπ αλαινγεί ζην 68% ησλ πφξσλ ηνπ Άμνλα 1 θαη
30% ησλ πφξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο (ην πξψην ζε απνξξφθεζε Μέηξν). ηα
πξναλαθεξφκελα πφζα πεξηιακβάλεηαη θαη σο γέθπξα ρξεκαηνδφηεζεο πνζφ απφ ην Μέηξν
1.1.1 ηνπ ΑΑ 2004-2006, νπφηαλ ε θαηαλνκή έρεη σο εμήο:
ΑΑ 2004-06: €38,764,750 κε 1122 δηθαηνχρνπο
ΠΑΑ 2007-13: €44,367,562 κε 1388 δηθαηνχρνπο
Πίλαθαο 5.8: Δπίηεπμε ησλ δεηθηψλ Κνηλνχ Πιαηζίνπ ηνπ Καζεζηψηνο 1.5.1
Γείθηεο

ηφρνο

Αξηζκφο γεσξγηθψλ εθκ/ιεπζεσλ
πνπ ιακβάλνπλ ελίζρπζε
πλνιηθφο φγθνο επελδχζεσλ

Γείθηεο
Απφδνζεο

Γείθηεο
Απνηειέζκαηνο

Δπίηεπμε

ρφιηα

3000

2510

1.122 ΑΑ 2004-06
1.388 ΠΑΑ 2007-13

€150 εθ.

€168 εθ.

Αξηζκφο γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ πνπ εληζρχζεθαλ
θαηά θαηεγνξία

1 : 1300
2ε: 800

1ε: 831
2ε: 557

Όγθνο επελδχζεσλ θαηά
θαηεγνξία

1ε: 20%
2ε: 80%

1ε: 20%
2ε: 80%

Όγθνο επελδχζεσλ ζε γεσξγία /
θηελνηξνθία αλά θαηεγνξία

1ε: γεσξγία: 60% θηελνηξνθία 40%
2ε: γεσξγία 60% θηελνηξνθία 40%)

92%
8%
33%
66%

Αξηζκφο κνλάδσλ πνπ εηζήγαγαλ
λέα πξντφληα ή λέεο ηερληθέο

50

25

Αχμεζε ηεο ΑΠΑ ζηηο εθκ/ιεπζεηο
πνπ εληζρχνληαη

ε

1ε: κηθξά επελδπηηθά
ζρέδηα κέρξη €9000
ρνξεγία
2ε: κεγάια
επελδπηηθά ζρέδηα>
€9001

Βάζε: 16.498.217€
ηφρνο:
30.000.000€

To Μέηξν 1.5.1. (ΠΑΑ 2007-13) πινπνηήζεθε κε ηξεηο πξνθεξχμεηο σο εμήο:
Α‟ 2008 κε 801 δηθαηνχρνπο θαη απνξξφθεζε ηνπ 51% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο
Β‟ 2011 κε 544 δηθαηνχρνπο θαη απνξξφθεζε ηνπ 43% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο
Γ‟ 2014 κε 43 δηθαηνχρνπο θαη απνξξφθεζε ηνπ 6% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο
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Οη εληζρχζεηο ζην Μέηξν 1.5.1 θαηαλεκήζεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο:
Α‟ κηθξά επελδπηηθά ζρέδηα θάησ ησλ €9.000 ρνξεγία (€18.000-20.000 επελδπηηθφ
ζρέδην)
Β‟ κεγάια επελδπηηθά ζρέδηα άλσ ησλ €9.000
ηελ Α‟ θαηεγνξία πινπνηήζεθαλ 831 επελδπηηθά ζρέδηα κε €5.451.557 (6.560 € κέζε
ρνξεγία αλά επελδπηηθφ ζρέδην) ελψ ζηελ Β‟ θαηεγνξία πινπνηήζεθαλ 557 επελδπηηθά ζρέδηα
κε €38.916.005 (69.867 € κέζε ρνξεγία αλά επελδπηηθφ ζρέδην).
Σνλίδεηαη φηη ζηα πιαίζηα ησλ ηξηψλ πξνθεξχμεσλ εγθξίζεθαλ ζπλνιηθά 2053 αηηήζεηο
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, αιιά πινπνηήζεθαλ ηειηθά κφλν ηα 1388 (68%), δεδνκέλν πνπ απμάλεη
ην ζπλνιηθφ δηνηθεηηθφ θφζηνο ηνπ Μέηξνπ. Παξαηεξείηαη κεγάιε απφθιηζε πινπνίεζεο θαηά
ηελ Β‟ πξνθήξπμε ε νπνία ζπλέπεζε κε ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο θνξχθσζεο ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο, ηελ επηβνιή ησλ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ θαη ηελ δηαθνπή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο
ηξάπεδεο γηα ηελ θάιπςε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ησλ δηθαηνχρσλ. εκεηψλεηαη φκσο φηη απφ ην
ζχλνιν ησλ 665 επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ δελ πινπνηήζεθαλ, ηα 543 (82%) εγθξίζεθαλ ζηα
πιαίζηα ηεο θαηεγνξίαο Α‟ (κηθξά επελδπηηθά ζρέδηα θάησ ησλ €9000 ζε ρνξεγία), γεγνλφο
πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ην πξφβιεκα ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη ιηγφηεξν κε ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε θαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ «κε επαγγεικαηηθφ ραξαθηήξα» ησλ δηθαηνχρσλ ηεο
θαηεγνξίαο Α‟ θαη θαη‟ επέθηαζε κηα ζρεηηθή αζπλέπεηα επελδπηηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Απφ ην ζχλνιν ησλ 1388 ζεκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ κνλαδηαίσλ δηθαηνχρσλ αλέξρεηαη ζε
1304 κε ηνπο ππφινηπνπο λα έρνπλ ιάβεη πέξαλ ηεο κηαο θνξάο ελίζρπζε. Με κέζν φξν
ελίζρπζεο ην 53%, ε ζπλνιηθή αμία ησλ επελδχζεσλ αλέξρεηαη ζε €168εθ. κε ηελ αλαινγία
κεηαμχ γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο λα εθηηκάηαη ζε 55:45. Γεδνκέλεο ηεο πνιχ κεγάιεο
βαξχηεηαο ηνπ ζην πξφγξακκα θαη ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο, ην Μέηξν απνηειεί βαξφκεηξν σο πξνο ηελ
επηηπρία ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Γξάζε 1.5.2 «Γηαρείξηζε απνβιήησλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο»
Απφ ην Μέηξν εληζρχζεθαλ 13 έξγα κε €1.026.645 εθ ησλ νπνίσλ ην 65% ζηελ ρνηξνηξνθία.
Σα έξγα αθνξνχζαλ θπξίσο ζπζηήκαηα κεηαθνξάο ιπκάησλ θαη δηαζθνξπηζκνχ ηνπο ζηα
ρσξάθηα. εκεηψλεηαη ε ζεκαληηθή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ πνπ
πξνέβιεπε ηελ ελίζρπζε 30 θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.
Πίλαθαο 5.9: Δπίηεπμε ησλ δεηθηψλ Κνηλνχ Πιαηζίνπ ηνπ Καζεζηψηνο 1.5.2
Γείθηεο
Γείθηεο
Απφδνζεο

Γείθηεο
Απνηειέζκαηνο

ηφρνο

Δπίηεπμε

ρφιηα

Αξηζκφο γεσξγηθψλ εθκ/ιεπζεσλ πνπ
ιακβάλνπλ ελίζρπζε

12

13

Ζ
απνηειεζκαηηθφηεηα
δηακνξθψλεηαη ζε
1.

Αξηζκφο κνλάδσλ πνπ εηζήγαγαλ λέα
πξντφληα ή λέεο ηερληθέο

8

1

0,125

Αχμεζε ηεο ΑΠΑ ζηηο εθκ/ιεπζεηο πνπ
εληζρχνληαη

80.000 €

κ/δ

Ζ ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ (κε βάζε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ) ζηελ πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ
πδξνθνξέσλ, αιιά θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή.
Με βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ, ην Μέηξν ζηφρεπε θπξίσο ζε πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο θαη ιηγφηεξν
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ζε νηθνλνκηθνχο. Σν φθεινο αλαθνξηθά κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζα πξνεξρφηαλ απφ ηελ
αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Οη θηελνηξνθηθέο κνλάδεο
αλαιφγσο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα παξαγσγήο ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ
ελέξγεηαο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Ζ κε
δπλαηφηεηα πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο θαζηζηά ην Μέηξν ιηγφηεξν ειθπζηηθφ, αθνχ
κέζσ ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη Δμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο νη
εθκεηαιιεχζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ κε
απμεκέλε ελεξγεηαθή ηζρχ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πσιήζνπλ.
Σν φθεινο γηα ην πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθφ ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο ζπκβνιήο ησλ πγξψλ
απνβιήησλ ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ ξχπαλζε ησλ πδάησλ, αιιά θαη ησλ
απμεκέλσλ εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δθηηκάηαη φηη γηα κηα εθκεηάιιεπζε κε 700
ρνηξνκεηέξεο δεκηνπξγνχληαη 17 θπβηθά κέηξα ρνηξνιπκάησλ. Ζκεξεζίσο. Απφ ην Μέηξν
εληζρχζεθαλ εθκεηαιιεχζεηο κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηηο 3000 ρνηξνκεηέξεο άξα ε
πεξηβαιινληηθή απνθφξηηζε ππνινγίδεηαη ζε 72 θπβηθά κέηξα εκεξεζίσο. Απφ ην Μέηξν
δεκηνπξγήζεθε επίζεο κηα κνλάδα βηναεξίνπ ηζρχνο 500KW ε νπνία έρεη κεηψζεη ην ζπλνιηθφ
ελεξγεηαθφ θφζηνο ηεο κνλάδαο θαηά 30% ή €20.000 εηεζίσο.

Μέηξν 1.6 «Πξνζηηζέκελε αμία ζηα γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά πξντφληα. Γεκηνπξγία θαη
εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ
πξντφλησλ»
Σν Μέηξν είρε ηξεηο πξνθεξχμεηο κε ην ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ λα αλέξρνληαη ζε 379 εθ ησλ
νπνίσλ νη 193 λα έρνπλ ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε ζπλνιηθνχ χςνπο €14.243.484. Σα 193
επελδπηηθά ζρέδηα πινπνηήζεθαλ απφ 161 επηρεηξήζεηο (αθνχ νξηζκέλεο είραλ ππνβάιεη
πέξαλ ηεο κίαο αίηεζεο) κε ζπλνιηθφ χςνο επελδχζεσλ ηα €35.6 εθ.
Πίλαθαο 5.10: Δπίηεπμε ησλ δεηθηψλ Κνηλνχ Πιαηζίνπ ηνπ Μέηξνπ 1.6
Γείθηεο

Γείθηεο Απφδνζεο

ηφρνο

Δπίηεπμε

ρφιηα

200

161

Τινπνηήζεθαλ
193
αηηήζεηο αιιά ν αξηζκφο
ησλ ρξεκαηνδνηνπκέλσλ
επηρ/ζεσλ είλαη 161 ιφγσ
ηνπ
φηη
νξηζκέλεο
επηρεηξήζεηο πινπνίεζαλ
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο
επελδπηηθά ζρεδία . Ζ
απνηειεζκαηηθφηεηα
δηακνξθψλεηαη ζην 0,8

€30εθ.

€35.6εθ

8

28

Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ
ιακβάλνπλ ελίζρπζε

πλνιηθφο φγθνο επελδχζεσλ
Αξηζκφο κνλάδσλ πνπ
εηζήγαγαλ λέα πξντφληα ή
ηερληθέο

Γείθηεο
Απνηειέζκαηνο

Αχμεζε ηεο ΑΠΑ ζηηο εθκ/ιεπζεηο
πνπ εληζρχνληαη

€80εθ.

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

30.074.800

Τπεξθάιπςε
θαηά 26%

ζηφρνπ

0,4
αιιά
είλαη
αλακελφκελν
αθνχ
πινπνηήζεθαλ
πνιχ
ιηγφηεξεο
επελδχζεηο
(πινπνηήζεθε ην 43% ησ
αξρηθά πξνβιεπφκελσλ
επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ)
θαη κεηψζεθε θαη ν
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πξνυπνινγηζκφο
Μέηξνπ (-40%)

ηνπ

Απφ ηα ζηνηρεία ζπκπεξαίλεηαη φηη ην 19% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ έρεη
ζπκκεηάζρεη ζην Μέηξν. Με βάζε ηελ έξεπλα πεδίνπ πνπ δηελεξγήζεθε γηα ην Μέηξν δχλαηαη
λα εθηηκεζεί φηη κέζσ ηνπ Μέηξνπ δεκηνπξγήζεθαλ 11 λέεο επηρεηξήζεηο.
Πίλαθαο 5.11: Αξηζκφο αηηήζεσλ αλά πξνθήξπμε πνπ ππνβιήζεθαλ ζην Μέηξν 1.6
Πξνθεξχμεηο
1ε

2ε

3ε

χλνιν

Τπνβιήζεθαλ

147

146

86

379

Άθπξεο

43

71

40

154

Οηλνπνηεία (κεηαθέξζεθαλ γηα ρξεκαηνδφηεζε
ζηελ ΚΟΑ )

28

0

0

28

Μεηαθνξά ζε ΠΑΑ 2014-2020

0

1

3

4

ΤΝΟΛΟ

76

74

43

193

Ζ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Μέηξνπ (-40%) επέθεξε θαη ηελ κείσζε ηεο
ζηνρνζέηεζεο ζε φξνπο εληζρπφκελσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Ο αξρηθφο πξνγξακκαηηζκφο
πξνέβιεπε ηελ ελίζρπζε 375 επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Ζ κεηαβνιή απηή επεξέαζε θαη ην κέζν
χςνο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ δηακνξθψζεθε ζε πςειφηεξν επίπεδν.
Δθηηκάηαη φηη ην 85-87% ησλ επελδχζεσλ αθνξνχζε ζε εμνπιηζκφ θαη κεραλήκαηα θαη κφλν
ην 13-15% αθνξνχζε ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ελψ απφ ηελ έξεπλα θαθέισλ πνπ
δηελεξγήζεθε πξνθχπηνπλ νη εμήο επελδπηηθέο ζθνπηκφηεηεο:
Νέεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ: 7%
Νέεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβαλνκέλσλ
λέσλ πξντφλησλ: 18%
Βειηίσζε πθηζηάκελσλ γξακκψλ παξαγσγήο: 42%
Γηαρείξηζε απνβιήησλ θαη άιισλ πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ: 30%
Γελ έρεη εληνπηζηεί θάπνηα επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ λα αθνξά ζε θαηλνηνκία, ζηνηρείν
φκσο πνπ δελ κπνξνχζε λα εμαρζεί ζαθψο απφ ηελ έξεπλα θαθέισλ, αθνχ ζηα έληππα
αηηήζεσλ δελ ππήξρε πεδίν κε ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηλνηνκίαο. Δθηηκάηαη φκσο κε βάζε
ηελ έξεπλα πεδίνπ φηη αξηζκφο επί κέξνπο επελδπηηθψλ δξάζεσλ πνπ αλέξρνληαη ζην 1-2%
ηνπ ζπλφινπ αθνξνχζαλ „ηερλνινγηθά εμειηγκέλνπ‟ ραξαθηήξα επελδχζεηο.
32

Απφ ην ζχλνιν ησλ 13 θιάδσλ παξαγσγήο, ηέζζεξεηο θιάδνη έρνπλ απνξξνθήζεη ην 62%
ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ ηνπ Μέηξνπ, κε ηελ πιήξε αλάιπζε λα απνηππψλεηαη ζην πην θάησ
Γηάγξακκα.

32

10.3 Ίδξπζε λέσλ ή εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ – ηππνπνίεζεο θξέαηνο θαη

παξαγσγήο θξεαηνζπζθεπααζκάησλ:

21.56%

5.1 Οπσξνθεπεπηηθά – Δκπνξία, ζπζθεπαζία, ηππνπνίεζε, δηαινγή, ζπληήξεζε, ςχμε, απνζήθεπζε:
16.85%
1.1 Ίδξπζε λέσλ ή εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ:
13.87%
8.1 Παξαγσγή δσνηξνθψλ: 10.57%
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Γηάγξακκα 5-25: Καηαλνκή εληζρχζεσλ θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην Μ1.6

Μέηξν 1.7 «Υσξνηαμηθή θαη θηελνηξνθηθή αλάπηπμε»
Σν Μέηξν είρε εθηακίεπζε χςνπο €1.156.887 ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ζε
26 θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο κε ηελ κεγαιχηεξε δαπάλε (56%) λα αθνξά ζηελ βειηίσζε ηεο
πξφζβαζεο (θαηαζθεπή δξφκσλ).
Πίλαθαο 5.12: Δπίηεπμε ησλ δεηθηψλ Κνηλνχ Πιαηζίνπ ηνπ Μέηξνπ 1.7
Γείθηεο
Γείθηεο Απφδνζεο

Γείθηεο
Απνηειέζκαηνο

Αξηζκφο εληζρπφκελσλ έξγσλ

ηφρνο

Δπίηεπμε

20

26

ρφιηα
1,4

Αξηζκφο κνλάδσλ πνπ εηζήγαγαλ
λέα πξντφληα ή λέεο ηερληθέο

Γελ ζρεηίδεηαη κε ηηο
παξεκβάζεηο ηνπ
Μέηξνπ

Αχμεζε ηεο ΑΠΑ ζηηο εθκ/ιεπζεηο
πνπ εληζρχνληαη

Γελ ζρεηίδεηαη κε ηηο
παξεκβάζεηο ηνπ
Μέηξνπ

πλνιηθά απφ ηα έξγα έρνπλ επσθειεζεί 432 εθκεηαιιεχζεηο ησλ νπνίσλ ην δσηθφ θεθάιαην
θαηαγξάθεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα. Ο αξηζκφο ησλ επεξεαδφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ
θαζψο θαη ην δσηθφ ηνπο θεθάιαην σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ δσηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Κχπξνπ
θπκαίλεηαη απφ ην 12% γηα ηα βννεηδή έσο 1% γηα ηνπο ρνίξνπο.
Ζ ζχλδεζε κε ηα δίθηπα ειεθηξνδφηεζεο θαη πδξνδφηεζεο ζπκβάιινπλ ζηελ επδσία ησλ
δψσλ, ελψ ην πεξηβαιινληηθφ φθεινο απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ απνζηξαγγηζηηθψλ έξγσλ είλαη
επίζεο ζεκαληηθφ ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα πνζνηηθνπνηεζεί.
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Πίλαθαο 5.13: Αξηζκφο Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ θαη Εσηθφ Κεθαιαίν πνπ επσθειήζεθαλ
απφ ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ Μέηξνπ 1.7

Οξλίζσλ

Υνηξνκεηέξσλ

Βννεηδψλ

Σχπνο έξγνπ

πλνιηθή
δαπάλε
αλά έξγν
(€)

Αηγνπξνβάησλ

Δθηίκεζε ζπλνιηθνχ δσηθνχ θεθαιαίνπ
Δθκεηαιιεχ
ζεηο
πνπ έρνπλ
επσθειεζεί
αλά έξγν

Απνζηξαγγηζηηθά έξγα

32.880,05

49

5.580

239

0

0

Γξφκνη πξφζβαζεο

699.888,51

232

24.956

6.444

1.714

23.120

Ζιεθηξνδφηεζε

113.182,12

66

4.865

406

0,

0

2.210,00

12

0

0

0

0

396.564,16

73

7.093

456

0

43.354

1.244.724,84(*)

432

42.494

7.545

1.714

66.474

Μειέηεο
Τδξνδφηεζε
χλνιν

*Σεκεηψλεηαη πσο ε ηειηθή εθηακηεπζείζα δαπάλε απφ ην Πξφγξακκα αλήιζε ζε €1.156.887, πνζφ πνπ αλαινγεί ζην
0,5% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Μέηξν 1.8 «πκκεηνρή γεσξγψλ ζε ζπζηήκαηα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη
δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηα πιαίζηα
ζπζηεκάησλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ»
Σν Μέηξν απνηειεί ζπλέλσζε (ππφ ηελ κνξθή δηαθξηηψλ δξάζεσλ) ηνπ Μέηξνπ 132
«πκκεηνρή γεσξγψλ ζε ζπζηήκαηα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ» (Γξάζε 1.8.1) θαη ηνπ
Μέηξνπ 133 «Γξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ζην πιαίζην
ζπζηεκάησλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ» (Γξάζε 1.8.2). Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ζην Μέηξν
αλήιζε €1.913.060 εθ ησλ νπνίσλ €1.556.937 αθνξνχζαλ ην θαζεζηψο 1.8.1 (81,4%) θαη
€356.123 (18,6%) αθνξνχζαλ ην θαζεζηψο 1.8.2. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε ζεκαληηθή
κείσζε ηφζν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Μέηξνπ (-72,7%) φζν θαη ηεο ηηκήο ζηφρνπ (αξρηθφο
ζηφρνο ε ελίζρπζε 3.470 εθκεηαιιεχζεσλ)
Γξάζε 1.8.1 « πκ κεη ν ρ ή
ηξ νθ ίκ σ λ»

γ ε σξγ ψ λ

ζε

ζ πζ ηήκ αη α

γηα

ηελ

πν η φ ηεη α

η σλ

Γηα ην θαζεζηψο 1.8.1 ην πνζφ πνπ εθηακηεχζεθε αλαινγεί ζε €2966/ εθκεηάιιεπζε, πνζφ
πνπ πιεζηάδεη νπζηαζηηθά ην κέγηζην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θαζεζηψηνο (€3000). Αλ θαη
ν ζηφρνο ηνπ δείθηε απφδνζεο έρεη επηηεπρζεί ζε πνζνζηφ 52,5%, ν δείθηεο απνηειέζκαηνο
ππεξθαιχθζεθε θαηά 128%.
Πίλαθαο 5.14: Δπίηεπμε ησλ δεηθηψλ Κνηλνχ Πιαηζίνπ ηνπ Καζεζηψηνο 1.8.1
Γείθηεο
Γείθηεο Απφδνζεο
Γείθηεο
Απνηειέζκαηνο

ηφρνο

Δπίηεπμε

ρφιηα

Αξηζκφο εληζρπφκελσλ γεσξγηθψλ
εθκ/ιεπζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε
ζπζηήκαηα πνηφηεηαο

1000
εθκ/ιεπζεηο

525

0,52

Αμία παξαγσγήο θάησ απφ
αλαγλσξηζκέλα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο

2.880.000 €

3.678.952 €

1,27

Σν θαζεζηψο 1.8.1 ππνζηήξημε 525 βηνθαιιηεξγεηέο κε ζπλνιηθή έθηαζε 3.471,3 εθηάξηα θαη
αμία παξαγσγήο ηα €3.713.665 . Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο (2012) θαη ην
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33

κεηξψν βηνθαιιηεξγεηψλ , ε ζπκκεηνρή ζην Μέηξν αθνξνχζε ζην 69% ηνπ ζπλφινπ ησλ
βηνθαιιηεξγεηψλ (760) θαη ην 85% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο (4.100 εθηάξηα).
Πίλαθαο 5.15: πλνπηηθφο Πίλαθαο εληζρπφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ αλά θαηεγνξία πξντφλησλ

3

€

Αμία

παξαγσγήο

έθηαζε (δεθ)

Αξ. εθκεη.

€

Αμία

2014
παξαγσγήο

έθηαζε (δεθ)

Αξ. εθκεη.

€

Αμία

2011
παξαγσγήο

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

έθηαζε (δεθ)

Αξ. εθκεη.

2009

5.000

4

Βηνινγηθή
θηελνηξνθία

5

Διαηνθαιιηέξγεηα

11.222

1.173.042

3.425

139.080

1.072

22.710

6

Οπσξνθ., ζηηεξά

9.015

751.000

5.690

123.725

989

26.600

7

Εχζνο

17

0

8

Πνηά κε βάζε
εθρχιηζκα
θπηψλ

10

Άιια

173

101.100

2.234

228.410

ΤΝΟΛΟ

3

710.000

284

287

2

225.000

160

3

78.000

73

130

25.650

60

5.500

1.245

182.920

1.675

109.625

21.629

2.842.612

10.850

607.930

162

76

χκθσλα κε ηνλ Γείθηε 23, ε βηνινγηθή γεσξγία ζηελ Κχπξν απμήζεθε απφ 2.323 εθηάξηα ην
2007 ζε 4.315 εθηάξηα ην 2013, δειαδή θαηά 86%. Δθηηκάηαη, ηφζν απφ ηα πξναλαθεξφκελα
ζηνηρεία φζν θαη γεληθφηεξα απφ ζηνηρεία ηεο αγνξάο φηη ην θαζεζηψο έρεη ζπκβάιεη
ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο θαηά ηελ πεξίνδν 2007-13. Ζ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο
εθξνέο, αιιά ππεξθάιπςε ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα.
Γξάζε 1.8.2 «Γ ξα ζη εξ η φ ηεη εο ε λ εκ έξ σζ ε ο θ αη π ξ νψ ζε ζ εο ησ λ πξ ν τ φ λησ λ ζ ην
πι α ί ζ η ν ζ πζ ηε κά ησ λ γ ηα η ε λ π ν ηφ ηε ηα ησ λ η ξ νθ ίκ σ λ»
Πίλαθαο 5.16: Δπίηεπμε ησλ δεηθηψλ Κνηλνχ Πιαηζίνπ ηνπ Καζεζηψηνο 1.8.2
Γείθηεο
Γείθηεο
Απφδνζεο

Αξηζκφο δξάζεσλ πνπ
εληζρχνληαη

ηφρνο

Δπίηεπμε

ρφιηα

7

7

1

ΠΟΠ/ΠΓΔ – 2
Βηνινγηθά – 4
ΟΔΟΠ34 - 1

ΠΟΠ/ΠΓΔ: 199.879€
Βηνινγηθά: 118040€
ΟΔΟΠ: 38.203€

20.000.000

εκαληηθή ππέξβαζε ηνπ
ζηφρνπ πνπ νθείιεηαη
θπξίσο ζηελ θνπκαλδαξία
θαη ηα βηνινγηθά πξντφληα

Αξηζκφο ζηεξηδφκελσλ
δξάζεσλ αλά ζχζηεκα
πνηφηεηαο
Γείθηεο
Απνηειέζκαηνο

Αμία παξαγσγήο θάησ απφ
αλαγλσξηζκέλα ζπζηήκαηα
πνηφηεηαο

2.800.000 €

Τν θαζεζηψο 1.8.2 ρξεκαηνδφηεζε:
ζε πνζνζηφ 53% ησλ δαπαλψλ ην Λνθνχκη Γεξνζθήπνπ, ην νπνίν είλαη έλα εθ ησλ
δχν πξντφλησλ ΠΟΠ/ΠΓΔ ηεο Κχπξνπ θαηά ηελ πεξίνδν 2007-13 κε εκπνξεχζηκε
αμία ην €1εθαη. εηεζίσο.

33
34

Έθζεζε γηα ηελ Βηνινγηθή γεσξγία ζηα πιαίζηα ηεο Ex Ante Αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΑΑ 2014-20
Κνπκαλδαξία
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ζε πνζνζηφ 10% ησλ δαπαλψλ ηελ θνπκαλδαξία, ην πξντφλ ΟΔΟΠ ηεο Κχπξνπ κε
εκπνξεχζηκε αμία ηα €10 εθαη. εηεζίσο
ζε πνζνζηφ 37% ηα βηνινγηθά πξντφληα γηα ηα νπνία ε δεισζείζα ζηελ αίηεζε
εκπνξεχζηκε αμία αλέξρεηαη ζε €9 εθαηνκκχξηα (550 ρηιηάδεο γηα βηνινγηθά ζηαθχιηα
θαη €8,470 εθαηνκκχξηα ζπλνιηθά γηα ηα ππφινηπα πξντφληα.
Ωο εθ ηνχηνπ ζπκπεξαίλεηαη φηη ην Μέηξν ελίζρπζε πξντφληα πνηφηεηαο αμίαο €20 εθαη.
πεξίπνπ κε ηελ δαπάλε ελίζρπζεο λα αλέξρεηαη ζην 1,78% ηεο αμίαο παξαγσγήο. Ζ ελίζρπζε
θαη

νη

δξάζεηο

πνπ

πινπνηήζεθαλ

έρνπλ

σο

επσθεινχκελνπο,

κε

βάζε

ηελ

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ, ην 100% ησλ παξαγσγψλ ησλ ελ ιφγσ
πξντφλησλ.
Μέηξν 1.9 «Δλζάξξπλζε ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Οκάδσλ/ Δλψζεσλ Παξαγσγψλ»
Γηα ην ελ ιφγσ Μέηξν δηελεξγήζεθε Έξεπλα Πεδίνπ ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα
επξήκαηα ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ.
Πίλαθαο 5.17: Δπίηεπμε ησλ δεηθηψλ Κνηλνχ Πιαηζίνπ ηνπ Μέηξνπ 1.9
Γείθηεο

ηφρνο

Δπίηεπμε

ρφιηα

Γείθηεο
Απφδνζεο

Αξηζκφο δηθαηνχρσλ
Οκάδσλ Παξαγσγψλ

9

3

Υξεκαηνδνηήζεθε ε ζχζηαζε
θαη ιεηηνπξγία 10 Οκ.Π. αιιά
αλαθιήζεθε ε άδεηα ζε 7 (0,33)

Γείθηεο
Απνηειέζκαηνο

Αμία παξαγσγήο ησλ
δηθαηνχρσλ Οκάδσλ

24.000.000 €

€64.700.000

Αθνξά ηηο 3 ελ ελεξγεία Οκ.Π.

Καηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-13 εγθξίζεθαλ 13 Οκάδεο Παξαγσγψλ εθ ησλ
νπνίσλ,
ζε 3 αλαθιήζεθε ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ρσξίο λα ιάβνπλ ελίζρπζε,
ζε 7 αλαθιήζεθε ε άδεηα ιεηηνπξγίαο αθνχ έιαβαλ ελίζρπζε γηα ηελ πεληαεηή
πεξίνδν,
γηα 3 νινθιεξψζεθε ε πεληαεηήο πεξίνδνο ελίζρπζεο θαη παξακέλνπλ ζε ελεξγεία.
Ωο εθ ηνχηνπ, αμηνινγνχληαη κφλν νη ηξεηο (3) ελ ελεξγεία Οκάδεο Παξαγσγψλ. πλνιηθά ην
Μέηξν ρξεκαηνδφηεζε ηε ιεηηνπξγία 10 Οκάδσλ Παξαγσγψλ κε πνζφ €1.027.163 εθ ησλ
νπνίσλ €580.000, πνπ αληηζηνηρεί ζην 56% ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εθξνψλ ηνπ Μέηξνπ, λα έρεη
θαηαβιεζεί ζε επηά Οκάδεο Παξαγσγψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ πεληαεηή ιεηηνπξγία, αιιά δελ
ζπλέρηζαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ πξναλαθεξφκελε ρξεκαηνδφηεζε αθνξά ζε Οκάδσλ
Παξαγσγψλ ησλ νπνίσλ νινθιεξψζεθε ε πεληαεηήο πεξίνδνο πξνζαξκνγήο ηνπο.
Ζ ζπκκεηνρή ησλ δηαθφξσλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ ζην ζρεηηθφ Μέηξν ηεο ζηήξημεο ηεο
ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Οκάδσλ Παξαγσγψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηθαλνπνηεηηθή κε
βάζε ηνπο ηεζέληεο ζηφρνπο, αιιά ε ηειηθή απέληαμε ησλ πεξηζζνηέξσλ πξέπεη λα
πξνβιεκαηίζεη σο πξνο ηελ σξηκφηεηα θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα ησλ παξαγσγψλ.
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Μέηξνπ εάλ εθηηκεζεί κε βάζε ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ
θαζίζηαηαη νπζηαζηηθά ζρεδφλ κεδεληθή κε δεδνκέλν φηη ν αξρηθφο πξνγξακκαηηζκφο
πξνέβιεπε ηελ ελίζρπζε 40 Οκάδσλ Παξαγσγψλ, ελψ θαη ν Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Μέηξνπ
κεηψζεθε θαηά 85%. Ζ δεκηνπξγία Οκάδσλ Παξαγσγψλ απνηειεί έλα βαζηθφ κέζν γηα ηελ
ππέξβαζε ελφο εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο πνπ είλαη ην
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πνιχ κηθξφ θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, αιιά ηνχην δελ θαίλεηαη λα
γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνπο παξαγσγνχο.
Μέηξν 1.10 «Δηδηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνηχπσλ ηεο Δ.Δ».
Μέζσ ηνπ Μέηξνπ θαιχπηνληαη νη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο απφ ην αληίζηνηρν Μέηξν 2.1
ηνπ ΑΑ 2004-2006, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Άξζξν 9 ηνπ Καλνληζκνχ 1320/2006. Γελ
ππήξμε πξφζθιεζε γηα ππνβνιή αηηήζεσλ απφ ελδηαθεξφκελνπο θαη ην Μέηξν έθιεηζε ην
2010. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Μέηξνπ δηακνξθψζεθε ζε 2.084.166 € θαη ήηαλ θαηά 48%
κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ.

ΑΞΟΝΑ 2: «Βειηίσζε ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Τπαίζξνπ »
Μέηξν 2.1 «Παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο»
Κχξηνο ζηφρνο ηνπ Μέηξνπ είλαη ε παξνρή αληηζηαζκηζηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο
απψιεηαο εηζνδήκαηνο πνπ νθείιεηαη ζε κφληκα θπζηθά κεηνλεθηήκαηα, κε ζθνπφ ηελ
ζπλέρηζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεξψληαο κεζφδνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αεηθφξν
γεσξγηθή αλάπηπμε. Καζνξίδνληαη δχν πεξηθέξεηεο κε βάζε ηελ ζνβαξφηεηα ησλ κφληκσλ
θπζηθψλ κεηνλεθηεκάησλ κε ηνπο πην θάησ πξνγξακκαηηθνχο ζηφρνπο:
o Πεξηθέξεηα 1 (θσδηθφο 211) – ζε νξεηλέο πεξηνρέο 10.181 εθηάξηα πνπ αληηζηνηρνχλ
ζε 5.012 εθκεηαιιεχζεηο.
o Πεξηθέξεηα 2 (θσδηθφο 212) – ζε άιιεο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο 69.441 εθηάξηα πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε 12.463 εθκεηαιιεχζεηο.
o Έθηαζε ππφ επηηπρή δηαρείξηζε γεο εληζρχνληαο: (α) ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο
πεξηνρέο απείξνπ θπζηθνχ θάιινπο, ζε 54.651 εθηάξηα θαη (ε) ηελπνθπγή ηεο
πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο γεο, ζε 79.622 εθηάξηα.
Καηά ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ, ε ζπκκεηνρή ησλ δηθαηνχρσλ, αιιά θαη ησλ
εθηάζεσλ παξνπζίαζε ζεκαληηθή δηαθχκαλζε: απφ 16.699 ην 2007 παξαηεξείηαη ζεκαληηθή
αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο κέρξη ην 2009 (18.015 δηθαηνχρνη), ελψ έθηνηε θαη κέρξη ην 2014
ζεκεηψλεηαη ζηαδηαθή κείσζε φπνπ ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ αλέξρεηαη ζε 14.438
(θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα επίπεδα ηνπ 2007, (-1,6%). Μεγαιχηεξε είλαη ε κείσζε πνπ
ζεκεηψλεηαη θαη ζε ζρέζε κε ηηο εθηάζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ 82.527 εθηάξηα (πνπ είλαη ε
κέγηζηε έθηαζε) ην 2007, ελψ ην 2014 αλέξρνληαη ζε 65.136 Ζα (κείσζε 21,1%). Οη
θαησηέξσ Πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ εληαγκέλσλ εθηάζεσλ, δηθαηνχρσλ θαη
ηνλ δηακνξθσκέλν κέζν φξν εθηάζεσο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αλά δηθαηνχρν γηα ηηο
δχν πεξηθέξεηεο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ζηηο εληζρπφκελεο εθηάζεηο πνπ
βξίζθνληαη ππφ επηηπρή δηαρείξηζε γηα ηελ απνθπγή ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο
εγθαηάιεηςεο ηεο γεο, ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή αθνχ μεπεξλά ην 0,88, ελψ αληίζεηα φζνλ
αθνξά ζηηο εληζρπφκελεο εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ππφ επηηπρή δηαρείξηζε γηα ηε
βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο πεξηνρέο απείξνπ θπζηθνχ θάιινπο ν δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
είλαη πνιχ κηθξφο.
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Πίλαθαο 5.18: Δμέιημε εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ 2.1, φζνλ αθνξά ζηε ζπλνιηθή έθηαζε
(εθηάξηα)
Έηνο
Δθαξκνγήο

Πεξηθέξεηα Α
Πεξηθέξεηα Β
(Area 211)
(Area 212)
πλνιηθή έθηαζε ζε εθηάξηα

χλνιν

% πεξηνδηθήο
κεηαβνιήο

2007

10.655

71.872

82.527

2008

9.972

68.702

78.674

2009

9.917

67.748

77.665

-1,3%

2010

6.421

57.577

63.998

-17,6%

2011

6.467

58.282

64.749

1,2%

2012

6.596

60.218

66.813

3,2%

2013

6.350

59.312

65.662

-1,7%
-0,8%

2014

5.915

59.222

65.136

(%) 2014/2007

-44,5%

-17,6%

-21,1%

-4,7%

Πίλαθαο 5.19: Δμέιημε εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ 2.1, φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ
Έηνο
Δθαξκνγήο

Πεξηθέξεηα Α
(Area 211)

Πεξηθέξεηα Β
(Area 212)
Γηθαηνχρνη

2007

4.868

11.831

16.699

2008

5.056

12.655

17.711

6,1%

2009

5.113

12.902

18.015

1,7%

2010

5.577

12.998

18.575

3,1%

2011

5.306

12.822

18.128

-2,4%

2012

5.145

12.898

18.043

-0,5%

2013

4.832

12.352

17.184

-4,8%

2014

4.454

11.984

16.438

-4,3%

(%) 2014/2007

-8,5%

1,3%

-1,6%

χλνιν

% πεξηνδηθήο
κεηαβνιήο

Πίλαθαο 5.20: Δμέιημε εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ 2.1, φζνλ αθνξά ζηε κέζε έθηαζε (εθηάξηα)/
Γεσξγηθή Δθκεηάιιεπζε (Γ.Δ.)
Έηνο
Δθαξκνγήο

Πεξηθέξεηα Α
(Area 211)

Πεξηθέξεηα Β
(Area 212)

χλνιν

% πεξηνδηθήο
κεηαβνιήο

Mέζε έθηαζε (εθηάξηα)/ Γεσξγηθή Δθκεηάιιεπζε (Γ.Δ.)
2007

2,2

6,1

4,9

2008

2,0

5,4

4,4

2009

1,9

5,3

4,3

-2,9%

2010

1,2

4,4

3,4

-20,1%

2011

1,2

4,5

3,6

3,7%

2012

1,3

4,7

3,7

3,7%

2013

1,3

4,8

3,8

3,2%
3,7%

2014

1,3

4,9

4,0

(%) 2014/2007

-39,3%

-18,7%

-19,8%

-10,1%

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Μέηξνπ, φπσο δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ εθηάζεσλ θαηά ην ηειεπηαίν έηνο
εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ (2014) θαη αλά πεξηθέξεηα αλαδεηθλχεη έλαλ βαζκφ ζεκαληηθήο
πζηέξεζεο σο πξνο ηνπο ηεζέληεο πξνγξακκαηηθνχο ζηφρνπο, ζε αληίζεζε κε ηα πξψηα έηε
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εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ πνπ ηφζν νη εθηάζεηο φζν θαη νη δηθαηνχρνη ππεξέβαηλαλ ηνπο ηεζέληεο
ζηφρνπο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ζηφρνπ ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2011.
Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη φηη ε εμέιημε ηνπ Μέηξνπ θαηά ηε πεξίνδν 2007-2010 παξνπζηάδεη
έλαλ αληίζηξνθν ζπζρεηηζκφ κεηαμχ αξηζκνχ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηεο ζπλνιηθήο επηιέμηκεο
έθηαζεο. Ωο δηαθαίλεηαη ζην πην θάησ Γηάγξακκα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο δηθαηνχρσλ
παξνπζηάδεη αχμεζε θαηά πεξίπνπ 1.876 άηνκα (+11%), ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν νη ζπλνιηθέο
εθηάζεηο κεηψλνληαη θαηά πεξίπνπ 18.529 εθηάξηα (-22%). Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ
κείσζε ηεο κέζεο έθηαζεο αλά δηθαηνχρν ηφζν ζηηο εθκεηαιιεχζεηο ηεο πεξηθέξεηαο 1 (νξεηλέο
πεξηνρέο) φζν θαη ζε εθείλεο ηεο πεξηθέξεηαο 2 (επηιέμηκεο κεηνλεθηηθέο).
Δλψ κεηά ην 2010 θαη κέρξη ην 2012 παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
δηθαηνχρσλ θαη αχμεζε ζηηο εθηάζεηο, γηα ην έηνο 2012 ε αχμεζε ησλ εθηάζεσλ ήηαλ 4,2% ζε
ζρέζε κε ην 2010 κε ηελ αληίζηνηρή κείσζε ησλ δηθαηνχρσλ λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 2,9%, ελψ
γηα ην έηνο 2014 παξαηεξείηαη κηθξή κείσζε ησλ εθηάζεσλ ηεο ηάμεο (-2,5%, κε έηνο βάζεο
ην 2012) ελψ ε κείσζε ησλ αληίζηνηρσλ δηθαηνχρσλ δηακνξθψλεηαη ζε πςειφηεξν επίπεδν (9,1%, κε έηνο βάζεο ην 2012).
Βαζηθφ ζπκπέξαζκα απνηειεί ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εληζρπφκελσλ εθηάζεσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Α (νξεηλψλ πεξηνρψλ) πνπ θπκαίλεηαη ζην -44,5% θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ
Μέηξνπ ην έηνο 2014 ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ έηνο εθαξκνγήο (2007), ελψ αληίζηνηρα
κηθξφηεξε κείσζε ησλ εθηάζεσλ παξαηεξείηαη γηα ηε Πεξηθέξεηα Β (-17,6%). πλνιηθά ε
κείσζε φισλ ησλ εθηάζεσλ εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ 2.1 είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 21% θαηά ην έηνο
2014 ζε ζρέζε κε ην 2007 κε ηελ αληίζηνηρε κείσζε ησλ δηθαηνχρσλ λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ
1,6%. Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ Μέηξνπ (εηήζηα πξνθήξπμε θαη έληαμε ησλ δηθαηνχρσλ) επηιέγεηαη
ν δείθηεο απνηειέζκαηνο λα ππνινγηζζεί κε βάζε ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπ αξηζκνχ ησλ
εληαγκέλσλ δηθαηνχρσλ θαη εθηάζεσλ θαζ‟φιε ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
εκεηψλεηαη φηη κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ Γεσξγηθψλ ηαηηζηηθψλ ηνπ 2014 ην ζχλνιν ηεο
θαιιηεξγήζηκεο γεσξγηθήο γεο ήηαλ 94.200 εθηάξηα (εηήζηεο θαιιηέξγεηεο & κφληκεο θπηείεο)
(βιέπε Παξάξηεκα Η), επνκέλσο ην πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο έθηαζεο πνπ έρεη εληαρζεί ζην
Μέηξν εάλ ιεθζεί ην ηειεπηαίν δηαζέζηκν έηνο εθαξκνγήο (2014) ππεξβαίλεη ην 69% ησλ
ζπλνιηθψλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ηεο ρψξαο φηαλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ην 2007
αλεξρφηαλ ζην 64%. Αληίζηνηρε είλαη ε εμέιημε ζε φξνπο ζπκκεηνρήο ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ. Ο αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ ηελ πεξίνδν 2007-2014 κεηψζεθε θαηά 1,6%
φηαλ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κεηψζεθε
θαηά 11,8%. πλεπψο πξνθχπηεη φηη είλαη θαζνξηζηηθή ε ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ γηα ηελ
ζπλέρηζε ηεο άζθεζεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο νξεηλέο θαη ινηπέο πεξηνρέο αιιά
πξνθαλψο ζεκεηψλεηαη κείσζε ζην κέζν κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεψλ ηνπο.
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Γηάγξακκα 5-26: Γηαρξνληθή εμέιημε εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ 2.1 "Παξνρή εμηζσηηθψλ
πιεξσκψλ ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο"

ε επίπεδν πεξηθεξεηψλ, φπσο παξαηεξείηαη ζηα παξαθάησ Γηαγξάκκαηα γηα ηελ Πεξηθέξεηα
Α νη αξνηξαηείο θαιιηέξγεηεο θαηαιακβάλνπλ πνιχ κηθξφηεξε έθηαζε ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο
θαιιηέξγεηεο, ελψ αληίζεηα ζηηο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο (Πεξηθέξεηα Β) νη αξνηξαίεο
θαιιηέξγεηεο απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθηάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε κέζσ ηνπ
Μέηξνπ 2.1.
Γηάγξακκα 5-27: Δθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ 2.1 αλά είδνο θαιιηέξγεηαο – Πεξηθέξεηα Α

Γηάγξακκα 5-28: Δθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ 2.1 αλά είδνο θαιιηέξγεηαο – Πεξηθέξεηα Β
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Απφ ην αλσηέξσ Γηάγξακκα πξνθχπηεη ε ζεκαληηθφηαηε ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ 212 (πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ Β Πεξηθέξεηα ηνπ Μέηξνπ 2.1) ζηελ δηαηήξεζε ησλ αξνηξάησλ θαιιηεξγεηψλ
ε έθηαζε ησλ νπνίσλ απμάλεη θαηά ηελ πεξίνδν 2010-2014 (+4%).
Ο δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Μέηξνπ είλαη ίζνο κε ηελ κνλάδα ζε φ,ηη αθνξά ηνπο
δηθαηνχρνπο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ πιήξε επίηεπμε ηνπ ηεζέληνο ζηφρνπ, ελψ φζνλ αθνξά ηηο
εθηάζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ κέηξνπ δηακνξθψλεηαη ζην 0,96 κε ζεκαληηθή απφθιηζε κεηαμχ
ηνπ Μέηξνπ 211 (Πεξηθέξεηα Α) πνπ είλαη 0,81 θαη ηνπ Μέηξνπ 212 (Πεξηθέξεηα Β πνπ είλαη
0,99.
Μέηξν 2.2 «Δλίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζηηο
πεξηνρέο ΦΤΖ 2000»
Σν Μέηξν πξνθεξχρζεθε κφλν κηα θνξά θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ην 2011.
Παξαιήθζεθαλ κφλν ηξηάληα ηέζζεξηο (34) αηηήζεηο, αιιά θακία αίηεζε δελ εγθξίζεθε γηα λα
ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε. ην ζπγθεθξηκέλν Μέηξν παξνπζηάζηεθε θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή
ηνπ, ιφγσ ιαλζαζκέλεο εθηίκεζεο ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηαδφηαλ γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ
δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ησλ πεξηνρψλ Natura 2000 κε απνηέιεζκα ην Μέηξν λα απεληαρζεί
απφ ην Πξφγξακκα.
ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Third Countries έρνπλ θεξπρζεί 36 Σφπνη Κνηλνηηθήο
εκαζίαο σο Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ). Γηα ηηο ηξεηο απφ ηηο 36 ΔΕΓ έρνπλ θαηαξηηζηεί
κέηξα δηαρείξηζεο. Οη ηξεηο ΔΕΓ πνπ έρνπλ θεξπρζεί θαη σο Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ)
είλαη:
o
o
o

Βνπλί Παλαγηάο, 947 εθηάξηα.
Κνηιάδα Γηαξίδνπ, 1.358 εθηάξηα.
Ξεξφο πνηακφο, 4.111 εθηάξηα.

Σν ζχλνιν ηεο έθηαζεο ησλ πην πάλσ πεξηνρψλ είλαη 6.416 εθηάξηα. ηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα
ησλ αλσηέξσ ηξηψλ πεξηνρψλ έρεη πεξηιεθζεί θαη ε ζπκκεηνρή ζην Μέηξν 2.2 θαη ε αλάιεςε
ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ησλ επηδνηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην
Μέηξν. Με βάζε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ε κε ελεξγνπνίεζε ηνπ Μέηξνπ πεξηνξίδεη ηελ ζπκβνιή
ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο.
Μέηξν 2.3 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο »
Σν Μέηξν πεξηειάκβαλε νθηψ θαζεζηψηα ελίζρπζεο θαη ε αξρηθή ζηνρνζέηεζε εθαξκφζηεθε
ζην επίπεδν ηνπ Μέηξνπ φπνπ πξνέβιεπε ηα θάησζη:
Πίλαθαο 5.21: Δπίηεπμε ησλ δεηθηψλ Κνηλνχ Πιαηζίνπ ηνπ Μέηξνπ 2.3
Γείθηεο
Αξηζκφο γεσξγψλ θαη άιισλ
δηαρεηξηζηψλ γεο πνπ εληζρχνληαη
Γείθηεο
Απφδνζεο

ηφρνο

15.895

Δπίηεπμε

ρφιηα

11.407

Ο ζηφρνο πεξηιακβάλεη +400
ιφγσ ζρεδίνπ νηθνλνκηθήο
αλαζπγθξφηεζεο απφ
θαζεζηψο 2.3.3 (Απ 0,71)

Οιηθή έθηαζε θάησ απφ
αγξνπεξηβαιινληηθή ελίζρπζε
(ha)

39.270

16.888

Ο ζηφρνο πεξηιακβάλεη
+1.150 απφ ην θαζεζηψο
2.3.3
(Απ 0,43)

Φπζηθή έθηαζε θάησ απφ

33.720

Με

Ο ζηφρνο πεξηιακβάλεη +600
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αγξνπεξηβαιινληηθή ελίζρπζε
(ha)

Απνηέιεζκα

Καηά

ηελ

δηαζέζηκν

απφ ην θαζεζηψο 2.3.3
Γείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
0,50

πλνιηθφο αξηζκφο ζπκβνιαίσλ

15.395

11.407

Γείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
0,74

Αξηζκφο δξάζεσλ πνπ
ζπλδένληαη κε γελλεηηθφ πιηθφ

2

2

Γείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
1

Έθηαζε ππφ επηηπρή δηαρείξηζε
γεο εληζρχνληαο:
(α) ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο
πεξηνρέο απείξνπ θπζηθνχ
θάιινπο
(β) ηελ πνηφηεηα λεξνχ
(γ) ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
θιηκαηηθψλ αιιαγψλ
(δ) ηελ πνηφηεηα εδάθνπο
(ε) ηελ απνθπγή ηεο
πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο
εγθαηάιεηςεο ηεο γεο

πξνγξακκαηηθή

πεξίνδν

Γείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο

(α) 4.963
(β) 18.120
(γ) –
(δ) 9.000
(ε) 6.000

(α) 2.805
(β) 11.518
(γ)(δ) 0
(ε) 2.805

2007-2013,

ζην

πιαίζην

α) 0,57
(β) 0,64
(γ)(δ) 0
(ε) 0,47

ηνπ

Μέηξνπ

2.3

«Αγξνπεξηβαιινληηθέο Τπνρξεψζεηο» θαιχθζεθαλ θαη νη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο γηα ηηο
πεληαεηείο δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβαλ νη δηθαηνχρνη θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 20042006. Οη δεζκεχζεηο απηέο αθνξνχζαλ 5.601 ζπκβάζεηο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε έθηαζε
10.115 εθηαξίσλ. Αλαιπηηθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη αλά θαζεζηψο. πλνιηθά ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Μέηξνπ είλαη ρακειή αθνχ ζε ζρέζε κε ηηο εθηάζεηο δηακνξθψλεηαη
ζην 0,43 θαη ζε ζρέζε κε ηνπο δηθαηνχρνπο ζην 0,71. Ζ ζεκαληηθή απφθιηζε ζε ζρέζε κε ηηο
εθηάζεηο είλαη απφξξνηα ηφζν ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαη
ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ζεκεηψλεηαη ηελ πεξίνδν 2007-2015, αιιά θαη ιφγσ ηνπ
φηη δχν απφ ηα νθηψ θαζεζηψηα ηνπ Μέηξνπ δελ εθαξκφζζεθαλ (θαζεζηψο 2.3.4 «Αλάιεςε
αγξνπεξηβαιινληηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηηο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο» θαη θαζεζηψο 2.3.8
«Παξνρή εληζρχζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο».
Γηα ιφγνπο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ επηιέρζεθε ε κέηξεζε ηνπ δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο
λα γίλεηαη κε βάζε ηνλ κέζν φξν ησλ εληαγκέλσλ δηθαηνχρσλ θαη ζπλαθφινπζα εθηάζεσλ
ηεο πεξηφδνπ 2007-2014.
Καζεζηψο 2.3.1 «Αλάιεςε αγξνπεξηβαιινληηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηα νηλνπνηήζηκα θαη
επηηξαπέδηα ακπέιηα»
ην θαζεζηψο ζπκκεηείραλ δηθαηνχρνη κε εθηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαησηέξσ
πίλαθα.
Πίλαθαο 5.22: Δμέιημε εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο 2.3.1 «Αλάιεςε αγξνπεξηβαιινληηθψλ
ππνρξεψζεσλ ζηα νηλνπνηήζηκα θαη επηηξαπέδηα ακπέιηα»
Έηνο

Αξ. Γηθαηνχρσλ

Έθηαζε
(εθηάξηα)

Μέζε έθηαζε
(εθηάξηα)/
εθκεηάιιεπζε

Αξηζκφο
θνηλνηήησλ
εθαξκνγήο ηνπ
θαζεζηψηνο

2008

5.127

6.362,0

1,2

204

2009

3.951

5.046,0

1,3

2010

4.195

3.860,2

0,9

263

2011

3.998

3.782,9

0,9

261
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2012

3.835

3.619,5

0,9

254

2013

3.791

3.514,5

0,9

254

2014

3.396

3.194,5

0,9

246

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαζεζηψηνο απνηειεί ε κεγάιε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ δηθαηνχρσλ,
παξάκεηξνο πνπ δπζρεξαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ ζην πεξηβάιινλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 2008 έιαβαλ ελίζρπζε
5.127 δηθαηνχρνη ζε 204 θνηλφηεηεο κε κέζε έθηαζε ηα 1,2 εθηάξηα, ελψ ην 2014 ν αξηζκφο
ησλ δηθαηνχρσλ κεηψζεθε ζηνπο 3.396 (-34%), ελψ αληίζηνηρε είλαη ε κείσζε ησλ
εληζρπφκελσλ εθηάζεσλ (-50%, 3.195 εθηάξηα) θαη ηελ αληίζηνηρε δηαζπνξά ησλ
εληζρπφκελσλ εθηάζεσλ λα απμάλεη ζε 246 θνηλφηεηεο.
Ζ κέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε θηλείηαη νξηαθά γχξσ απφ ην έλα εθηάξην αλά εθκεηάιιεπζε
κεηαμχ ησλ εηψλ 2008 -2014, ελψ ε κείσζε ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ δηθαηνχρσλ νθείιεηαη
κάιινλ ζην γεγνλφο φηη αξθεηά απφ ηα ζπκβφιαηα ηνπ θαζεζηψηνο αλήθνπλ ζηελ πξνθήξπμε
ηνπ 2004 θαη έιεμαλ ην 2008. Με δεδνκέλεο ηηο ζεκαληηθέο κεηψζεηο ηφζν ζηνλ αξηζκφ ησλ
δηθαηνχρσλ φζν θαη ηηο ηειηθέο εληζρπφκελεο εθηάζεηο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο
2.3.1, βαίλεη κεηνχκελε φζν αθνξά ζηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Μέηξνπ. Σν πνζνζηφ
ησλ ζπκκεηερφλησλ εθκεηαιιεχζεσλ ζην θαζεζηψο ην 2008 αληηζηνηρνχζε ζην 75,7% ησλ
εθηάζεσλ ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο, ελψ ην 2014 ζην 52,4%
Γηάγξακκα 5-29: Δληζρπφκελεο εθηάζεηο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο 2.3.1
«Αλάιεςε αγξνπεξηβαιινληηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηα νηλνπνηήζηκα θαη επηηξαπέδηα ακπέιηα»

ε επίπεδν ρψξαο, ην θαζεζηψο δελ αξθνχζε ψζηε λα επηηεπρζεί ε αλαζηξνθή ζηελ
δηαρξνληθά κεηνχκελε έθηαζε ακπειηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ παξαγφκελε πνζφηεηα, θάηη
πνπ δηαθαίλεηαη ζηα θάησζη δηαγξάκκαηα.
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Γηάγξακκα 5-30: Γηαρξνληθή εμέιημε ζηηο ρξήζεηο γεο ζηηο θπηείεο ακπέινπ (εθηάξηα)

Πεγή: Δηήζηα Γεσξγηθή Σηαηηζηηθή, 2007-2013

Γηάγξακκα 5-31: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ζηαθπιηψλ (νηλνπνηήζηκσλ &
επηηξαπέδησλ)

Πεγή: Δηήζηα Γεσξγηθή Σηαηηζηηθή, 2007-2013

Ζ κε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ ζε 4.531 εθηάξηα γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ
Καζεζηψηνο 3.2.1 έρεη νδεγήζεη ζπλνιηθά ζηε κε ρξήζε 194.833 kg δηδαληνθηφλσλ, φπσο
απνηππψλεηαη ζην Πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε 31.717m3 λεξνχ. Δπίζεο ε
κε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 3.623.894 Kg CO2.
Πίλαθαο 5.23: Απνηειέζκαηα απφ ηε κε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ (*) ζηηο εληζρπφκελεο θπηείεο
ακπέινπ απφ ην θαζεζηψο 3.2.1

Εηδαληνθηφλα

Diuron 80
WP
Glyphosate
48EC
Fluazifobbutyl 25EC
ΤΝΟΛΟ

Πεξίνδνο
εθαξκνγήο

Μέζε
πνζφηεηα
δηδαληνθηφλνπ
γηα ηελ
εθαξκνγή ζε
θπηείεο
ακπέινπ, γηα
πεξίνδν
επηαεηίαο (kg
or L/ha ιίηξα ή θηιά
αλά εθηάξην)

Ννε.-Γεθ.

Μ.Ο.
εθηαξίσλ
εληαγκέλα
ζην
θαζεζηψο
3.2.1

Πνζφηεηα
δηδαληνθηφλνπ
πνπ δελ
ρξεζηκνπνηείηαη,
απφ ηε
εθαξκνγή ηνπ
θαζεζηψηνο 3.2.1
(kg)

Γηάιπκα
(ιίηξα
αλά
εθηάξην)

Δμνηθνλφκεζε
λεξνχ απφ ηε
κε εθαξκνγή
δηδαληνθηφλσλ
(απφ εθηάξηα
ηνπ
θαζεζηψηνο
3.2.1), ζε
θπβηθά κέηξα
(m3)

27

4.531

122.337

500

15858,5

Απξ.-Μάηνο

12

4.531

54.372

250

7929,2

Απξ.-Μάηνο

4

4.531

18.124

250

7929,2

43
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(*) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ είδνπο θαη ησλ πνζνηήησλ δηδαληνθηφλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ην «Agricultural
Economics Report 46», πνπ αθνξά «Σππηθέο εηζξνέο – εθξνέο γηα ηηο θχξηεο θπηηθέο θαη δσνθνκηθέο επηρεηξήζεηο ηεο
Κχπξνπ», ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΤΠΡΟΤ.
(**) Γηα ηελ παξαγσγή 1Kg δηδαληνθηφλνπ εθπέκπνληαη 18,6 Kg CO2

Καζεζηψο 2.3.2 «Αλάιεςε αγξνπεξηβαιινληηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηηο παηάηεο»
Σν θαζεζηψο πξνβιέπεη γηα ηελ εθαξκνγή (α) ηξηεηέο ζχζηεκα ακεηςηζπνξάο - πνπ
πεξηιακβάλεη ελαιιαγή κε έλα ρξφλν παηάηεο, έλα ρξφλν άιιε εηήζηα θαιιηέξγεηα εθηφο ησλ
ζνιαλσδψλ θαη έλα ρξφλν ππνρξεσηηθή αγξαλάπαπζε κε ηνπιάρηζηνλ δχν θαιιηέξγεηεο ηνπ
εδάθνπο (θζηλφπσξν - άλνημε) θαη εθαξκνγή ρισξήο ιίπαλζεο, (β) νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε
παξαγσγήο ε νπνία πεξηιακβάλεη βαζηθά ηε δηαρείξηζε ηεο ιίπαλζεο, ηελ νινθιεξσκέλε
θπηνπξνζηαζία, ηελ νξζή ρξήζε ηνπ λεξνχ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο νινθιεξσκέλεο
δηαρείξηζεο παξαγσγήο.
ην θαζεζηψο εληάρζεθαλ θαηά θχξην ιφγν εθκεηαιιεχζεηο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή
Κνθθηλνρσξίσλ κε ηελ ζπγθέληξσζε ησλ εληζρπφκελσλ εθηάζεσλ θαηά ην 2014 λα βξίζθεηαη
ζην εμαηξεηηθά ςειφ επίπεδν ηνπ 80% ζε 9 θνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο.
Πίλαθαο 5.24: Δμέιημε εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο 2.3.2 «Αλάιεςε αγξνπεξηβαιινληηθψλ
ππνρξεψζεσλ ζηηο παηάηεο»

2.153,0

Mέζε έθηαζε
(εθηάξηα)/
εθκεηάιιεπζε
3,6

Αξηζκφο θνηλνηήησλ
εθαξκνγήο ηνπ
Καζεζηψηνο
50

1.198,0

4,7

16

737

5.479,1

7,4

68

740

5.550,2

7,5

67

2012

572

3.986,4

7,0

66

2013

561

3.918,3

7,0

64

2014

503

3.614,2

7,2

59

Έηνο

Αξηζκφο
Γηθαηνχρσλ

Έθηαζε
(εθηάξηα)

2008

593

2009

256

2010
2011

Με βάζε ηα δηαηηζέκελα ζηνηρεία, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα ππήξμε κηα
ζπλερήο αχμεζε ησλ εληζρπφκελσλ εθηάζεσλ θαηά ηα έηε εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο κε
θνξχθσζε ζηα έηε 2010 θαη 2011, ελψ αληίζηνηρε είλαη ε εμέιημε θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ
δηθαηνχρσλ. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή ζπκβνιή ζην ζπλνιηθφ ζηφρν
ηνπ Μέηξνπ, ηφζν ζε αξηζκφ δηθαηνχρσλ φζν θαη ζε αξηζκφ εθκεηαιιεχζεσλ. Ζ κέζε έθηαζε
αλά εθκεηάιιεπζε έβαηλε απμαλφκελε θαηά ηα έηε εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ, απφ 3,6 εθηάξηα
αλά εθκεηάιιεπζε ην 2008, κεηά ην 2010 ε έθηαζε ήηαλ θαηά κέζν φξν 7 εθηάξηα αλά
εθκεηάιιεπζε.
Γηα ηηο εθηάζεηο πνπ εθαξκφζηεθε ε δεχηεξε δξάζε ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο
παξαγσγήο θαη ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, παξαηεξείηαη γηα ηα έηε 2010 θαη
2011 νξηαθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηηο εληαγκέλεο εθηάζεηο ζηελ ηξηεηή
ακεηςηζπνξά. Γηα ηα επφκελα έηε εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο, γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ησλ εληζρπφκελσλ εθηάζεσλ εθαξκφζηεθε ε δεχηεξε δξάζε ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο
Παξαγσγήο ζε πνζνζηφ ζρεδφλ 70%, ελψ ζην ππφινηπν πνζνζηφ ησλ εληζρπφκελσλ
εθηάζεσλ εθαξκφζηεθε ε πξψηε δξάζε ηεο Σξηεηήο Ακεηςηζπνξάο. Σα αλσηέξσ
παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο δηθαηνχρσλ πνπ
εληάζζνληαη θαη ζηηο δχν δξάζεηο. Καηά ζπλέπεηα ε έθηαζε πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα
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είλαη ε νιηθή έθηαζε θαη φρη ε θπζηθή, ελψ ε κέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε πηζαλφλ λα είλαη
κηθξφηεξε.
Γηάγξακκα 5-32: Καηαλνκή ησλ εληζρπφκελσλ εθηάζεσλ ζηηο δχν δξάζεηο εθαξκνγήο ηνπ
Καζεζηψηνο 2.3.2

Με βάζε ηα ζηνηρεία ησλ Δηήζησλ Γεσξγηθψλ ηαηηζηηθψλ, ε ζπλνιηθή έθηαζε ηεο
θαιιηεξγνχκελεο παηάηαο εκθαλίδεη γεληθά πησηηθή ηάζε. Όζν αθνξά ζηελ θαιιηεξγνχκελε
έθηαζε γηα ην 2013 αλέξρεηαη ζε 4.638 εθηάξηα, ελψ κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία νη
εληζρπφκελεο εθηάζεηο απφ ην θαζεζηψο 2.3.2 γηα ην 2014 αλέξρνληαη ζε 3.614 εθηάξηα,
ζηνηρείν πνπ δεηθλχεη φηη ε ζπκκεηνρή ζην θαζεζηψο θαιχπηεη ην 78% ηεο ζπλνιηθήο
θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο κε παηάηεο ζηε ρψξα, ελψ ην 2008 κέζσ ηνπ θαζεζηψηνο
θαιππηφηαλ ην 42% ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. Πάληα κε ηελ επηθχιαμε πνπ
δεκηνπξγεί ε θπζηθή έθηαζε πνπ εθαξκφδεηαη ην θαζεζηψο.
Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηξηεηνχο ακεηςηζπνξάο γηα ηα έηε 2007-2014 πξνθχπηεη ε
εμνηθνλφκεζε 12.922 θπβηθψλ κέηξσλ λεξνχ, ε κε απφζεζε ζην πεξηβάιινλ 205 ηφλσλ
αδψηνπ, 155,4 ηφλσλ θσζθφξνπ θαη 125 ηφλσλ θαιίνπ θαη‟έηνο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο
εηήζηεο απαηηήζεηο ιίπαλζεο ηεο θαιιηέξγεηαο. Ζ εμνηθνλφκεζε χδαηνο αιιά θαη ε κείσζε ηεο
ρξήζεο ιηπαζκάησλ, θπηνθαξκάθσλ, εληνκνθηφλσλ θαη ινηπψλ παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε, δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε δεδνκέλν φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ βξίζθεηαη ζε εππξφζβιεηεο ζηελ ληηξνξχπαλζε πεξηνρέο φπνπ
κε βάζε θαη ηνπο θψδηθεο νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο θαη ηα ζρέδηα δξάζεο, νη παξαγσγνί
νθείινπλ λα ηεξνχλ απζηεξφηεξεο ππνρξεψζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηελ ιίπαλζε θαη ηελ ρξήζε
ινηπψλ εηζξνψλ. Ζ δε κε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ ζπκβάιιεη θαη ζηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ

(**) θαηά 705.051Κg CO2
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Γηάγξακκα 5-33: Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ παηάηαο ζε επίπεδν
ρψξαο

Πεγή: Δηήζηα Γεσξγηθή Σηαηηζηηθή, 2007-2013

Πίλαθαο 5.25: Απνηειέζκαηα απφ ηε κε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ (*) ζηηο εληζρπφκελεο
θαιιηέξγεηεο παηάηαο απφ ην Καζεζηψο 3.2.2

Εηδαληνθηφλα

Πεξίνδνο
εθαξκνγήο

Μέζε
πνζφηεηα
δηδαληνθηφλνπ
γηα ηελ
εθαξκνγή ζε
παηαηνθαιιηέξγεηα,
γηα πεξίνδν
επηαεηίαο (kg
or L/ha - ιίηξα
ή θηιά αλά
εθηάξην)

Μ.Ο. εθηαξίσλ
εληαγκέλσλ
ζηε Γξάζε Α1
"Σξηεηήο
Ακεηςηζπνξά"
ηνπ θαζεζηψο
3.2.2

Πνζφηεηα
δηδαληνθηφλνπ
πνπ δελ
ρξεζηκνπνηείηαη,
απφ ηε
εθαξκνγή ηνπ
θαζεζηψηνο
3.2.2

Γηάιπκα
(ιίηξα
αλά
εθηάξην)

Δμνηθνλφκεζε
λεξνχ απφ ηε
κε εθαξκνγή
δηδαληνθηφλσλ
(απφ εθηάξηα
ηνπ
θαζεζηψηνο
3.2.2), ζε
θπβηθά κέηξα
(m3)

Metribuzin
1ν έηνο
3
1.723
5.169
500
4.307,5
70WP
Aclonifen
2ν έηνο
9
1.723
15.507
500
4.307,5
80EC
Pendimethalin
3ν έηνο
10
1.723
17.230
500
4.307,5
33EC
ΤΝΟΛΟ
22
37.906
12.922.
(*) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ είδνπο θαη ησλ πνζνηήησλ δηδαληνθηφλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ην «Agricultural
Economics Report 46», πνπ αθνξά «Σππηθέο εηζξνέο – εθξνέο γηα ηηο θχξηεο θπηηθέο θαη δσνθνκηθέο επηρεηξήζεηο ηεο
Κχπξνπ», ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΤΠΡΟΤ.
(**) Γηα ηελ παξαγσγή 1Kg δηδαληνθηφλνπ εθπέκπνληαη 18,6 Kg CO2

Καζεζηψο 2.3.3 «Αλάιεςε αγξνπεξηβαιινληηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηα εζπεξηδνεηδή»
Σν θαζεζηψο πεξηιακβάλεη δχν επηιέμηκεο δξάζεηο: (α) Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε
Παξαγσγήο Δζπεξηδνεηδψλ θαη (β) κεραληθή αληηκεηψπηζε δηδαλίσλ έλαληη ρξήζεο
δηδαληνθηφλσλ. ην θαζεζηψο εληάρζεθαλ δηθαηνχρνη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Γεληθφηεξα, θαηά ηα έηε εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ, παξαηεξείηαη κηα ηάζε αχμεζεο ησλ
εληζρπφκελσλ εθηάζεσλ απφ ην θαζεζηψο 2.3.3, κε ην κέγηζην ησλ εληαγκέλσλ εθηάζεσλ λα
αληηζηνηρεί ζηα έηε 2010 θαη 2011. Αληίζηνηρε θαηαλνκή παξαηεξείηαη θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ
δηθαηνχρσλ. Ζ κέζε εθηαξηθή έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε βαίλεη απμαλφκελε θαηά ηα έηε
εθαξκνγήο, απφ 1,3 εθηάξηα αλά εθκεηάιιεπζε ην 2008 ζε 2,5 εθηάξηα αλά εθκεηάιιεπζε ην
2014. Παξά ηελ επξεία δηαζπνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο, ζεκεηψλεηαη φηη ην 60%
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ησλ

εληαγκέλσλ

εθκεηαιιεχζεσλ

βξίζθεηαη

ζε

20

θνηλφηεηεο.

Απφ

ηα

αλσηέξσ

επηβεβαηψλεηαη ε ηθαλνπνηεηηθή ζπκβνιή ζηνπο πξνγξακκαηηθνχο ζηφρνπο ηνπ Μέηξνπ. Ζ
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ζηηο δχν δξάζεηο δελ επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκφ
ησλ θπζηθψλ εθηάζεσλ εθαξκνγήο. Όπσο θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παηάηαο, ελδερνκέλσο
λα επεξεάδεηαη θαη ε κέζε έθηαζε.
Πίλαθαο 5.26: Δμέιημε εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο 2.3.3 «Αλάιεςε αγξνπεξηβαιινληηθψλ
ππνρξεψζεσλ ζηα εζπεξηδνεηδή»
Έηνο

Αξηζκφο
Γηθαηνχρσλ

Έθηαζε
(εθηάξηα)

Mέζε έθηαζε
(εθηάξηα)/
εθκεηάιιεπζε

2008

2.554

3.231,0

1,3

Αξηζκφο
θνηλνηήησλ
εθαξκνγήο ηνπ
Καζεζηψηνο
246

2009

1.414

1.443,0

1,0

213

2010

1.813

4.225,5

2,3

252

2011

1.792

4.565,3

2,5

250

2012

1.660

4.165,5

2,5

248

2013

1.643

4.160,5

2,5

247

2014

1.404

3.553,2

2,5

233

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηα έηε 2011 & 2012, παξαηεξείηαη φηη ζρεδφλ γηα ην 50%
ησλ εληζρπφκελσλ εθηάζεσλ εθαξκφζηεθε ε πξψηε δξάζε ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο
Παξαγσγήο Δζπεξηδνεηδψλ θαη ζην ππφινηπν πνζνζηφ ησλ εληζρπφκελσλ εθηάζεσλ
εθαξκφζηεθε ε δεχηεξε δξάζε ηεο κεραληθήο αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ έλαληη ρξήζεο
δηδαληνθηφλσλ. Γηα ηα ππφινηπα έηε νη εθηάζεηο πνπ εθαξκφζηεθε ε δεχηεξε δξάζε ηεο
κεραληθήο αληηκεηψπηζεο ησλ δηδαλίσλ απνηειεί ζρεδφλ ην 55% ησλ ζπλνιηθψλ
εληζρπφκελσλ εθηάζεσλ. Σα αλσηέξσ παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.
Γηάγξακκα 5-34: Καηαλνκή ησλ εληζρπφκελσλ εθηάζεσλ ζηηο δχν δξάζεηο εθαξκνγήο ηνπ
θαζεζηψηνο 2.3.3

Με βάζε ηελ ζπλνιηθή Γεσξγηθή ηαηηζηηθή 2008, ε ζπκκεηνρή ησλ εληζρπφκελσλ εθηάζεσλ
αλέξρεηαη πάλσ απφ ην 76% (2008) ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο εζπεξηδνεηδψλ ηεο Κχπξνπ. Με
βάζε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2010, θαζψο θαη ηηο εηήζηεο γεσξγηθέο ζηαηηζηηθέο ην
ζχλνιν ησλ θαιιηεξγεηψλ ησλ εζπεξηδνεηδψλ ηεο Κχπξνπ εκθαλίδνπλ πησηηθή ηάζε (φπσο
απνηππψλεηαη θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί), ελψ γηα ηα έηε εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο
απφ ην 2010 έσο 2014 παξνπζηάδεηαη θάπνηα αλαθνινπζία, αθνχ νη εληζρπφκελεο εθηάζεηο
ππεξβαίλνπλ ηηο ζπλνιηθέο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο εζπεξηδνεηδψλ απηφ νθείιεηαη, κε βάζε
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ηα δνζέληα ζηνηρεία απφ ην ΚΟΑΠ, ζην γεγνλφο φηη δηπιν-κεηξνχληαη θάπνηεο εθηάζεηο αθνχ
εληάζζνληαη θαη ζηηο δχν δξάζεηο ηνπ θαζεζηψηνο (δειαδή θαη ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε
θαη ζηε κεραληθή αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ)
Γηάγξακκα 5-35: Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ εζπεξηδνεηδψλ ζε
επίπεδν ρψξαο

Ζ κε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ θαηά κέζν φξν 2.291 εθηάξηα γηα νιφθιεξε ηε πεξίνδν εθαξκνγήο
ηνπ θαζεζηψηνο 3.2.3 έρεη νδεγήζεη ζπλνιηθά ζηελ κε ρξήζε 67.585 kg δηδαληνθηφλσλ, φπσο
απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε 22.050 m3 λεξνχ, ελψ έρεη
ζπκβάιιεη θαη ζηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ(**) θαηά 1.257.081Kg CO2.
Πίλαθαο 5.27: Απνηειέζκαηα απφ ηε κε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ (*) ζηηο εληζρπφκελεο
θαιιηέξγεηεο παηάηαο απφ ην θαζεζηψο 3.2.3

Εηδαληνθηφλα

Πεξίνδνο
εθαξκνγήο

Μέζε
πνζφηεηα
δηδαληνθηφλνπ
γηα ηελ
εθαξκνγή ζε
εζπεξηδνεηδή,
γηα πεξίνδν
επηαεηίαο (kg
or L/ha - ιίηξα
ή θηιά αλά
εθηάξην)

Μ.Ο. εθηαξίσλ
εληαγκέλσλ
ζηε Γξάζε B3
"Μεραληθή
αληηκεηψπηζε
δηδαλίσλ έλαληη
ρξήζεο
δηδαληνθηφλσλ"
ηνπ θαζεζηψο
3.2.3

Πνζφηεηα
δηδαληνθηφλνπ
πνπ δελ
ρξεζηκνπνηείηαη,
απφ ηε
εθαξκνγή ηνπ
θαζεζηψηνο
3.2.3

Γηάιπκα
(ιίηξα
αλά
εθηάξην)

Δμνηθνλφκεζε
λεξνχ απφ ηε
κε εθαξκνγή
δηδαληνθηφλσλ
(απφ εθηάξηα
ηνπ
θαζεζηψηνο
3.2.3), ζε
θπβηθά κέηξα
(m3)

Diuron 80
Ννε. ή
8
2.291
18.328
500
8.018
WP
Μαξ.
Oxadiazon
Ννε.
9
2.291
20.619
500
8.018
25EC
Glyphosate
Γεθ. - Ηνπλ.
12,5
2.291
28.638
375
6.014
48EC
ΤΝΟΛΟ
29,5
67.585
22.050
(*) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ είδνπο θαη ησλ πνζνηήησλ δηδαληνθηφλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ην «Agricultural
Economics Report 46», πνπ αθνξά «Σππηθέο εηζξνέο – εθξνέο γηα ηηο θχξηεο θπηηθέο θαη δσνθνκηθέο επηρεηξήζεηο ηεο
Κχπξνπ», ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΤΠΡΟΤ.
(**) Γηα ηελ παξαγσγή 1Kg δηδαληνθηφλνπ εθπέκπνληαη 18,6 Kg CO2

Καζεζηψο 2.3.4
θαιιηέξγεηεο»

«Αλάιεςε

αγξνπεξηβαιινληηθψλ

ππνρξεψζεσλ

ζηηο

αξνηξαίεο

Σν θαζεζηψο δελ έρεη ειθχζεη ην ελδηαθέξνλ λέσλ δηθαηνχρσλ, ελψ παξάιιεια ν κηθξφο
αξηζκφο εληαγκέλσλ (κε παιαηφηεξα ζπκβφιαηα δηθαηνχρσλ) έρεη ζρεδφλ κεδεληζηεί ιφγσ
απνρψξεζεο ηνπο απφ ην θαζεζηψο.
Καζεζηψο 2.3.5 «Γηάζσζε θαη ζπληήξεζε παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ νηλνπνηήζηκσλ ακπειηψλ
θαη δηάζσζε παξαδνζηαθψλ θπιψλ δψσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ εμαθάληζε»
Α: Γηάζσζε παξαδνζηαθψλ θπιψλ δψσλ πνπ θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε»
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ην Μέηξν εληάρζεθαλ θαη έηπραλ αξσγήο θαηά κέζν φξν 50 ζπλνιηθά δηθαηνχρνη κε
αηηνχκελν κ.ν. 748 βννεηδή θαη 807 αηγνπξφβαηα, σο απηά αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ
Πίλαθα θαη αθνξνχζαλ ζε πθηζηάκελα ζπκβφιαηα. Με βάζε ηελ πξνθήξπμε ην 2009
πξνέθπςε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εληζρπφκελσλ δψσλ, ελψ κε εμαίξεζε ην έηνο
2014 ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ παξακέλεη ζηαζεξφο. Γηα ηελ πεξίνδν 2010-2014 θαηά κέζν
φξν ν αξηζκφο ησλ εληζρπκέλσλ βννεηδψλ αλέξρεηαη ζε 720, ελψ ν αξηζκφο ησλ
αηγνπξνβάησλ παξνπζηάδεη έληνλεο δηαθπκάλζεηο κε ηνλ κέζν φξν λα αλέξρεηαη ζε 761 δψα.
Όζνλ αθνξά ζηηο αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ ΠΑΑ 2004-2006 παξνπζηάδνληαη ζηνλ
θαησηέξσ πίλαθα:
πλερηδφκελα ΑΑ

ΒΟΟΔΗΓΖ

ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΑ

Αξ. Γηθαηνχρσλ

44

9

ΤΝΟΛΟ
53

Αξ. Εψσλ

449

679

1128

Πίλαθαο 5.28: Αξηζκφο δηθαηνχρσλ θαη δψσλ πνπ εληάρζεθαλ ζην θαζεζηψο 2.3.5
Αξηζκφο δψσλ ζηελ
αίηεζε
βννεηδή αηγνπξφβαηα

Αξηζκφο δψσλ ζηελ
πιεξσκή
βννεηδή αηγνπξφβαηα

ΔΣΟ

Αξηζκφο
Αηηήζεσλ
(Γηθαηνχρνη)

βννεηδή

αηγνπξφβαηα

2010

52

756

582

717

576

215.100

33.275

2011

51

612

878

586

705

175.800

40.727

2012

52

719

941

663

903

198.900

52.166

2013

52

825

822

815

816

244.500

47.140

2014

45

830

810

820

803

246.000

46.389

κ.ν.

50

748

807

720

761

216.060

43.939

Πιεξσζέληα πνζά (€)

Ο ζηφρνο αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ ππεξθαιχθζεθε αθνχ ππεξέβεζαλ ηνπο
50 θαζ‟φιε ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δηήζηαο
Δπηζθφπεζεο Αγειαδνηξνθίαο ηνπ 2010, ν ζπλνιηθφο θαηαγεγξακκέλνο αξηζκφο βνεηδψλ ηεο
ληφπηαο θπιήο αλέξρεηαη ζε 464 θαη άξα ε ζπκκεηνρή ζην Μέηξν πιεζηάδεη ην 100%. Γηα ηελ
ληφπηα θπιή παρχνπξνπ πξνβάηνπ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο εθηηκάηαη απφ ηνλ αξκφδην θιάδν ζε
750-800 θαη άξα ε ζπκκεηνρή εθηηκάηαη ζε 95%. Σν θαζεζηψο ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά φρη
κφλν ζηε δηαηήξεζε αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ βννεηδψλ αιιά θαη ησλ
πξνβάησλ.
Β: Γηάζσζε παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ ηεο ακπέινπ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ εμαθάληζε
Οη πιεξσκέο ηνπ Μέηξνπ αθνξνχλ ζε ζπλερηδφκελα ζπκβφιαηα ηνπ .Α.Α. 2004-2006 αιιά
θαη λέεο εληάμεηο. Καηά κέζν φξν θαζ‟ φιε ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ έρνπλ εληαρζεί
152 εθηάξηα ππεξθαιχπηνληαο ηνλ πξνγξακκαηηθφ ζηφρν. Ζ έθηαζε απνηειεί θαη‟ εθηίκεζε ην
48% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο γεγελψλ πνηθηιηψλ (314 εθηάξηα ζχκθσλα κε ηελ Δηήζηα Έθζεζε
ηνπ πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ). ρεηηθά θζίλνπζα πνξεία ησλ εληζρπφκελσλ
εθηάζεσλ παξαηεξείηαη ζηα επφκελα έηε εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο κε ηε κέζε έθηαζε ζε
εθηάξηα λα παξακέλεη ζηαζεξή ζηα 0,7 εθηάξηα αλά εθκεηάιιεπζε.
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Πίλαθαο 5.29: Δμέιημε εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψο 2.3.5 (Β: Γηάζσζε παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ
ηεο ακπέινπ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ εμαθάληζε)
Έηνο

Αξηζκφο
Δθκεηαιιεχζεσλ

Έθηαζε
(εθηάξηα)

Mέζε έθηαζε
(εθηάξηα)/
εθκεηάιιεπζε

Αξηζκφο θνηλνηήησλ
εθαξκνγήο ηνπ
Καζεζηψηνο

2007

5

2,0

0,4

2008

164

115,5

0,7

2012

152

102,4

0,7

41

2014

141

91,9

0,7

42

Ζ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο ζεσξείηαη φηη ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
Μέηξνπ ηφζν ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ εληζρπφκελσλ γεσξγψλ φζν θαη εθηάζεσλ. Δάλ
ζπλππνινγηζζεί δε ε κείσζε ηεο θαιιηέξγεηαο ακπέινπ πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ Κχπξν, ην
Μέηξν είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ απεηινχκελσλ πνηθηιηψλ.
Καζεζηψο 2.3.6 «Γηαηήξεζε ηεο θπζηθήο αμίαο ηνπ γεσξγηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ
παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ κε έκθαζε ζηηο απνζηεξεκέλεο πεξηνρέο»
Σν Μέηξν πεξηιακβάλεη ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ εηψλ 2008-2009 πνπ είραλ εληαρζεί ηελ
πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν αιιά θαη λέεο εληάμεηο ζε ζπλέρεηα ηεο πξφζθιεζεο
πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2009.
Οη ζπλνιηθέο εληάμεηο δηθαηνχρσλ θαη εθηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ γίλεη πιεξσκέο
αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο παξαηεξείηαη κηα
ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα φζνλ αθνξά ζηε κέζε εθηαξηθή έθηαζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,7 εθηαξίσλ αλά
εθκεηάιιεπζε θαη κηα αξθεηά κεγάιε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ θαζεζηψηνο.
Πίλαθαο 5.30: Δμέιημε εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο 2.3.6 «Γηαηήξεζε ηεο θπζηθήο αμίαο ηνπ
γεσξγηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ κε έκθαζε ζηηο απνζηεξεκέλεο
πεξηνρέο»

4.244

Mέζε έθηαζε
(εθηάξηα)/
εθκεηάιιεπζε
0,6

Αξηζκφο θνηλνηήησλ
εθαξκνγήο ηνπ
Καζεζηψηνο
357

2.497

0,6

305

2.714

0,7

321

3.877

2.531

0,7

313

3.672

2.423

0,7

307

2013

3.650

2.393

0,7

302

2014

3.111

2.110

0,7

289

Έηνο

Αξηζκφο
Γηθαηνχρσλ

Έθηαζε
(εθηάξηα)

2008

7.122

2009

3.912

2010

4.163

2011
2012

Οη εληζρπφκελεο εθηάζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψο θαιχπηεη ζρεδφλ ην 50% ησλ
αληίζηνηρσλ ζπλνιηθψλ εθηάζεσλ. Γεληθφηεξα ζεσξείηαη φηη ην θαζεζηψο 2.3.6 ζπκβάιιεη
ζηελ δηαηήξεζε ηνπ ηνπίνπ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ (κε βάζε ηνλ
κέζν φξν ησλ εληαγκέλσλ εθηάζεσλ ηελ πεξίνδν 2007-2014) δηακνξθψλεηαη ζην 0,45.
Δπηπιένλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ φπσο απνηππψλεηαη θαη απφ ην θάησζη
δηάγξακκα, παξαηεξείηαη φηη απφ ηε πιεηνλφηεηα ησλ εληζρπκέλσλ εθηάζεσλ εθαξκφζηεθε ε
πξψηε δξάζε πνπ αθνξά ζε πνηθηιίεο/είδε δέλδξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξάδνζε θαη
είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ηνπίνπ φπσο π.ρ. ακπγδαιηέο, ραξνππηέο,
θνπληνπθηέο, πνιεκηδηέο θ.ι.π.
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Γηάγξακκα 5-36: Καηαλνκή ησλ εληζρπφκελσλ εθηάζεσλ ζηηο δχν δξάζεηο εθαξκνγήο ηνπ
θαζεζηψηνο 2.3.6

Καζεζηψο 2.3.7 «Αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ»
Σα πξψηα έηε εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο θαιχθζεθαλ ηφζν νη δαπάλεο ησλ εληαγκέλσλ ζην
ΑΑ 2004-2006 δηθαηνχρσλ κε ηελ ζπλνιηθή έθηαζε λα αλέξρεηαη ζε 1.575 εθηάξηα. Σν
θαζεζηψο πξνθεξχρζεθε ην 2008, ην 2009 θαη ην 2011 (γηα έληαμε λέσλ δηθαηνχρσλ –
εθκεηαιιεχζεσλ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη εληαγκέλεο εθηάζεηο ζην
θαζεζηψηνο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο γηα ηα έηε 2012 θαη 2014. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ
ζηνηρείσλ παξαηεξείηαη κηα κηθξή αχμεζε ησλ εληαγκέλσλ εθηάζεσλ απφ ην έηνο 2012 ζην
2014, κε αληίζηνηρε κηθξή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ αιιά θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ
θνηλνηήησλ πνπ βξίζθνληαη νη εληζρπφκελεο εθηάζεηο. Ωζηφζν, ε ηφζν κεγάιε δηαζπνξά ησλ
θαιιηεξγεηψλ νπζηαζηηθά αλαηξεί ηα νθέιε ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο.
Ζ κέζε έθηαζε απφ 3,7 εθηάξηα αλά εθκεηάιιεπζε ην 2012 απμάλεηαη ζε 4,6 εθηάξηα αλά
εθκεηάιιεπζε ην 2014 πνπ είλαη πςειφηεξε απφ ην κέζν κέγεζνο ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ Κχπξν (3,1 εθηάξηα). Ζ έθηαζε πνπ εληάρζεθε ζην θαζεζηψο αλέξρεηαη
θαηά κέζν φξν γηα ηελ πεξίνδν 2007-2014 ζε 2.565 εθηάξηα ππνιεηπφκελε απφ ηνλ
πξνγξακκαηηθφ ζηφρν (4.000 εθηάξηα) κε απνηέιεζκα ν δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
θαζεζηψηνο λα δηακνξθψλεηαη ζε 0,64.
Πίλαθαο 5.31: Δμέιημε εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο 2.3.7 «Αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο
παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ»
Έηνο

Αξηζκφο
Γηθαηνχρσλ

Έθηαζε (εθηάξηα)

Mέζε έθηαζε
(εθηάξηα)/
εθκεηάιιεπζε

Αξηζκφο θνηλνηήησλ
εθαξκνγήο ηνπ
Καζεζηψηνο

2012

686

2.515

3,7

277

2014

569

2.615

4,6

264

ε ζρέζε κε ηελ παξαγσγηθή θαηεχζπλζε ησλ εληαγκέλσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζην
θαζεζηψο ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, πνπ απνηππψλεηαη ζην θάησζη δηάγξακκα, πξσηεχνπζα
είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο (επηηξαπέδηα θαη ειαηνπνηήζηκε), αθνινπζνχλ νη γεσξγηθέο
εθκεηαιιεχζεηο κε ινηπέο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, ελψ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ
εληαγκέλσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε παξαγσγηθή θαηεχζπλζε ηελ ακπεινπξγία
(πεξηιακβάλνληαη επηηξαπέδηεο θαη νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο ακπέινπ). ε ζρέζε κε ηελ
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πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ εληζρπφκελσλ εθηάζεσλ θαηά παξαγσγηθή θαηεχζπλζε, ηα
θηελνηξνθηθά θπηά θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε 37%, αθνινπζνχλ νη εθηάζεηο
ειαηνθαιιηεξγεηψλ κε πνζνζηφ 33% θαη ελ ζπλερεία νη εηήζηεο θαιιηέξγεηεο κε πνζνζηφ 17%.
Γηάγξακκα 5-37: Αξηζκφο ησλ εληαγκέλσλ Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ ζην θαζεζηψο ηεο
Βηνινγηθήο Γεσξγίαο αλά είδνο θαιιηέξγεηαο

Γηάγξακκα 5-38: Δληαγκέλεο εθηάζεηο ζην θαζεζηψο ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο αλά είδνο
θαιιηέξγεηαο

Γηάγξακκα 5-39: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ εληαγκέλσλ εθηάζεσλ ζηε βηνινγηθή γεσξγία
αλά είδνο θαιιηέξγεηαο γηα ην έηνο εθαξκνγήο 2014
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ε αξηζκεηηθνχο φξνπο, νη εληαγκέλεο ζην θαζεζηψο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο αληηζηνηρνχλ
ζην 60% ησλ εθηάζεσλ ππφ βηνινγηθή παξαγσγή ζηελ Κχπξν (4.315 εθηάξηα), ελψ νη
δηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ ζην 70% ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην κεηξψν βηνθαιιηεξγεηψλ ηεο
Κχπξνπ. Σν θαζεζηψο έρεη ζπκβάιιεη ζηελ ζπλερή αχμεζε ησλ εθηάζεσλ ππφ βηνινγηθή
παξαγσγή ζηελ Κχπξν .
Καζεζηψο 2.3.8 «Παξνρή εληζρχζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ηεο
άγξηαο παλίδαο»
Σν θαζεζηψο δελ πξνθεξχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-13.

Μέηξν 2.4 «Γάζσζε γεσξγηθήο γεο»
Σν Μέηξν πεξηιακβάλεη ηξία θαζεζηψηα ελίζρπζεο, ελψ πξνθεξχρηεθε δχν θνξέο, ην 2007
θαη 2010 θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-13.
Καζεζηψο 2.4.1 «Γάζσζε γεσξγηθήο γεο »
Ζ αξρηθή πξνγξακκαηηθή ζηνρνζέηεζε ηνπ θαζεζηψηνο αθνξνχζε:
o Αξηζκφο δηθαηνχρσλ πνπ ιακβάλνπλ ελίζρπζε γηα Γάζσζεο: 15
o Έθηαζε γεο πνπ έρεη δαζσζεί (ha): 10,5
o Έθηαζε ππφ επηηπρή δηαρείξηζε γεο εληζρχνληαο: (γ) ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θιηκαηηθψλ
αιιαγψλ, πνπ είλαη 10,5ha
ην θαζεζηψο εληάρζεθαλ ζπλνιηθά 17 δηθαηνχρνη κε αληίζηνηρν αξηζκφ εθηαξίσλ γεσξγηθήο
γεο πνπ δαζψζεθαλ λα είλαη 10,5, ελψ φια ηα έξγα νινθιεξψζεθαλ νκαιά κέζα ζην 2014,
ρσξίο επαλαπξνθήξπμε ηνπ θαζεζηψηνο. Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
θαζεζηψηνο ησλ δαζψζεσλ γεσξγηθή γεο ζεσξείηαη ζεκαληηθή, αθνχ ε δηακφξθσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ζηνπο δηθαηνχρνπο είλαη 1,13, ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηα
πνπ αθνξά ζηηο δαζσζείζεο εθηάζεηο γεσξγηθήο γεο είλαη κνλάδα. Δπηπιένλ θαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δείθηε απνηειέζκαηνο «Έθηαζε ππφ επηηπρή δηαρείξηζε γεο
εληζρχνληαο: (γ) ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ» είλαη ζεκαληηθή αθνχ ε εληαγκέλε
έθηαζε ζην θαζεζηψο ήηαλ αθξηβψο ε ίδηα κε απηή ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ζηφρνπ.
Καζεζηψο 2.4.2 «Δγθαηάζηαζε γεσξγνδαζνπνληθψλ ζπζηεκάησλ»
Γηα ην θαζεζηψο είραλ ππνβιεζεί ζπλνιηθά 4 αηηήζεηο. Οη 3 αηηήζεηο είραλ ππνβιεζεί απφ
λνκηθά πξφζσπα πνπ δελ είλαη δηθαηνχρνη θαη απνξξίθζεθαλ θαη κία αίηεζε ππνβιήζεθε απφ
θπζηθφ πξφζσπν, αιιά γηα θπηεία πνπ πξνγξακκαηηδφηαλ λα γίλεη ζε επφκελν ζηάδην, ελψ ην
κέηξν πξνλνεί γηα πθηζηάκελεο θπηείεο. ηε δεχηεξε πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ ηελ άλνημε ηνπ
2010 δελ παξνπζηάζηεθε θαλέλα ελδηαθέξνλ θαη σο εθ ηνχηνπ ην θαζεζηψο δελ
πξνθεξχρζεθε εθ λένπ θαη νπζηαζηηθά παξέκεηλε αλελεξγφ.
Καζεζηψο 2.4.3 «Γάζσζε κε γεσξγηθήο γεο»
Ζ αξρηθή πξνγξακκαηηθή ζηνρνζέηεζε ηνπ θαζεζηψηνο αθνξνχζε:
o Αξηζκφο δηθαηνχρσλ πνπ ιακβάλνπλ ελίζρπζε γηα Γάζσζεο: 21
o Έθηαζε γεο πνπ έρεη δαζσζεί (ha): 17,2
o Έθηαζε ππφ επηηπρή δηαρείξηζε γεο εληζρχνληαο: (γ) ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θιηκαηηθψλ
αιιαγψλ (ha), πνπ είλαη 17,2 εθηάξηα
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ην θαζεζηψο έρνπλ εληαρζεί 21 δηθαηνχρνη κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ εθηαξίσλ κε γεσξγηθήο
γεο πνπ δαζψζεθαλ λα αλέξρεηαη ζε 17,2 εθηάξηα. Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο ζεσξείηαη ζεκαληηθή, αθνχ ηφζν ν αξηζκφο ησλ
δηθαηνχρσλ φζν θαη νη εληαγκέλεο εθηάζεηο δηακνξθψλνληαη ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ησλ
πξνγξακκαηηθψλ ζηφρσλ. Αληίζηνηρα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ αθνξά ζηηο εθηάζεηο πνπ
εληζρχνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή.
πλνιηθά κέζσ ηνπ Μέηξνπ δαζψζεθαλ 27,7 εθηάξηα, πνπ είλαη πνιχ κηθξφηεξε έθηαζε ζε
ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ππνιείπεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο εθηάζεηο πνπ είραλ
εληαρζεί ηελ πεξίνδν 2004-2006.

Μέηξν 2.5 «Πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ππξθαγηέο θαη αλαδάζσζε θακέλσλ
πεξηνρψλ»
Ζ αξρηθή πξνγξακκαηηθή ζηνρνζέηεζε ηνπ Μέηξνπ αθνξνχζε:
o Αξηζκφο δξάζεσλ πξφιεςεο / απνθαηάζηαζεο: 116
o Δληζρπκέλε έθηαζε γηα ηελ νπνία ιακβάλνληαη ελέξγεηεο πξφιεςεο: 53.700ha
o Δληζρπκέλε έθηαζε γηα απνθαηάζηαζε θακέλσλ πεξηνρψλ: 432ha
o πλνιηθφ χςνο επελδχζεσλ: 3.638.130€
o Έθηαζε ππφ επηηπρή δηαρείξηζε γεο εληζρχνληαο: (α) ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο
πεξηνρέο απείξνπ θπζηθνχ θάιινπο, πνπ είλαη 53.700ha θαη (δ) ηελ πνηφηεηα εδάθνπο,
πνπ είλαη 432ha
Σν Μέηξν πξνθεξχρζεθε ζπλνιηθά δχν θνξέο ην 2007 θαη 2011. πλνιηθά νινθιεξψζεθαλ
116 δξάζεηο πξφιεςεο/ απνθαηάζηαζεο, φπνπ αληηζηνηρνχλ ζε έθηαζε 53.700ha γηα
εληζρπφκελεο – πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ζε 432ha γηα ηε δάζσζε θακέλσλ πεξηνρψλ
κε ην ζπλνιηθφ πνζφ επελδχζεσλ λα θζάλεη ηα 3.638.130 €. Με βάζε ηα αλσηέξσ ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Μέηξνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθή, αθνχ ε εληζρπφκελε έθηαζε γηα ηελ
νπνία ιακβάλνληαη ελέξγεηεο πξφζιεςεο, ε έθηαζε πνπ αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε θακέλσλ
πεξηνρψλ, ν αξηζκφο ησλ δξάζεσλ πξφιεςεο/απνθαηάζηαζεο θαζψο θαη ην ηειηθφ ζπλνιηθφ
χςνο επελδχζεσλ θαιχπηεη απφιπηα ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Αληίζηνηρα θαιχπηνληαη
θαη νη πξνγξακκαηηθνί ζηφρνη ηνπ δείθηε απνηειέζκαηνο.

Μέηξν 2.6. «Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνινγηθνχ ξφινπ ησλ
δαζψλ»
Καζεζηψο 2.6.1 «Με παξαγσγηθέο επελδχζεηο»
Σν 2015 νινθιεξψζεθαλ φια ηα έξγα ηα νπνία εγθξίζεθαλ ζην πιαίζην ησλ δχν
πξνθεξχμεσλ ηνπ θαζεζηψηνο. Απφ ηελ πξψηε πξνθήξπμε ηνπ 2008 νινθιεξψζεθαλ 44
έξγα, ελψ απφ ηε δεχηεξε πξνθήξπμε νινθιεξψζεθαλ ηξηάληα νθηψ (38) έξγα. Οη ζπλνιηθέο
δξάζεηο (νξηζκέλα έξγα πεξηιακβάλνπλ πέξαλ ηεο κίαο δξάζεο) θαη γηα ηηο δχν πξνθεξχμεηο
αλέξρνληαη ζε 103 (βιέπε παξαθάησ πίλαθα). Σν ζπλνιηθφ πνζφ επελδχζεσλ αλήιζε ζηα
€7,2 εθαηνκκχξηα.
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Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο είλαη ζεκαληηθή αθνχ θαιχπηεη ηνπο αξρηθνχο
πξνγξακκαηηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη πξνέβιεπαλ α) ηελ παξνρή εληζρχζεσλ γηα 82
ππνζηεξηδφκελνπο δαζνθηήκνλεο (ζρέδηα) θαη β) ζπλνιηθφ χςνο επελδχζεσλ ζηα
7.600.000€.
Πίλαθαο 5.32: Γξάζεηο ηνπ θαζεζηψηνο 2.6.1 «Με παξαγσγηθέο επελδχζεηο»
ΓΡΑΔΗ

Πιήζνο
Γξάζεσλ

χλνιν
Πιεξσκψλ

Μέζε αμία / έξγν

Αλάδεημε ζέζεο ζέαο

23

254.913

11.083

Αλαβάζκηζε πθηζηάκελνπ εθδξνκηθνχ ρψξνπ

3

193.122

64.374

Αλαβάζκηζε πθηζηάκελνπ θαηαζθελσηηθνχ ρψξνπ

2

382.046

191.023

Αλαβάζκηζε πθηζηάκελνπ κνλνπαηηνχ κειέηεο ηεο θχζεο

9

128.046

14.227

Αλάδεημε ζηνηρείσλ δαζηθήο θιεξνλνκηάο

8

184.199

23.025

Γεκηνπξγία Κέληξνπ Δπηζθεπηψλ

3

2.090.830

696.943

Γεκηνπξγία λένπ εθδξνκηθνχ ρψξνπ

11

1.216.946

110.631

Γεκηνπξγία λένπ κνλνπαηηνχ κειέηεο ηεο θχζεο

43

1.688.555

39.269

698.090

698.090

Δθζεηήξην δαζηθψλ εξγαιείσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ
ΤΝΟΛΟ

1
103

6.836.745

Καζεζηψο 2.6.2 «Γαζνπεξηβαιινληηθέο εληζρχζεηο»
Σν 2009 παξαιήθζεθαλ 62 αηηήζεηο γηα ζπκκεηνρή ζην θαζεζηψο 2.6.2. Σειηθά ν αξηζκφο
ησλ ζρεδίσλ πνπ νινθιεξψζεθαλ απφ ηηο εληζρπφκελεο δαζηθέο εθκεηαιιεχζεηο ήηαλ 48 κε
ζπλνιηθά 600 ha δαζηθήο γεο λα βξίζθνληαη ππφ ην θαζεζηψο δαζνπεξηβαιινληηθήο
ελίζρπζεο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ
εληζρπφκελσλ δαζηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (ζπκβφιαηα) είλαη ηθαλνπνηεηηθή, αθνχ ν δείθηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη κνλαδηαίνο, αληίζηνηρα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
εληζρπφκελσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ είλαη κνλαδηαία. Δπηπιένλ κνλαδηαία απνηειεζκαηηθφηεηα
εκθαλίδνπλ νη εθηάζεηο θπζηθψλ δαζηθψλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη ππφ δαζνπεξηβαιινληηθή
ελίζρπζε, θαζψο επίζεο θαη ν αξηζκφο ησλ ζπκβνιαίσλ. Αληίζηνηρα θαιχπηνληαη θαη νη
πξνγξακκαηηθνί ζηφρνη ηνπ δείθηε απνηειέζκαηνο.
Καζεζηψο 2.6.3 «Δληζρχζεηο ΝΑΣURA 2000»
Σν θαζεζηψο πξνθεξχρζεθε ηελ άλνημε ηνπ 2009 θαη ζε απηφ δελ ππνβιήζεθε θακία αίηεζε,
ίζσο γηαηί ε επηδφηεζε ζεσξήζεθε ρακειή θαη δελ απνηεινχζε θίλεηξν έληαμεο. Σν θαζεζηψο
παξέκεηλε αλελεξγφ.
Ζ κε ελεξγνπνίεζε ηνπ θαζεζηψηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κε νπζηαζηηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ
Μέηξνπ 2.2 ζεκαηνδνηεί ηελ απνπζία παξεκβάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηηο πεξηνρέο ηνπ
Γηθηχνπ ΦΤΖ 2000 κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.
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ΑΞΟΝΑ 3: «Πνηφηεηα ηεο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο»
Σα κέηξα ηνπ Άμνλα 3 αμηνινγνχληαη απφ θνηλνχ ιφγσ ηεο θνηλήο ζηφρεπζεο αιιά θαη ησλ
νκνεηδψλ δξάζεσλ ζε φξνπο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ απηά πεξηιακβάλνπλ.
Μέηξν 3.1 «Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνψζεζε πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο» &

Μέηξν

3.2

«Γηαηήξεζε

απνθαηάζηαζε

θαη αλαβάζκηζε

ηεο

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ»
Ζ ζπλνιηθή απνξξφθεζε ησλ Μέηξσλ αλέξρεηαη ζε €16.391.066 κε ην κελ Μέηξν 3.1 λα
παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πζηέξεζε ζηελ απνξξφθεζε, ελψ ην Μέηξν 3.2 ππεξαπνξξφθεζε.
Μέζσ ησλ Μέηξσλ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί ε θαηαζθεπή 14 έξγσλ/ππνδνκψλ πνπ έρνπλ
νινθιεξψζεη ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνπο αληηθείκελν, ελψ 16 έξγα ζα νινθιεξσζνχλ κε
πφξνπο ηνπ ΠΑΑ 2014 -2020. Ωο εθ ηνχηνπ, ε αμηνιφγεζε εζηηάδεηαη ζηα 14 έξγα ησλ νπνίσλ
ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν νινθιεξψζεθαλ ην 2015.
Πίλαθαο 5.33: Δπίηεπμε ησλ δεηθηψλ Κνηλνχ Πιαηζίνπ ησλ Μέηξσλ 3.1 & 3.2
Γείθηεο

Γείθηεο
Απφδνζεο

Γείθηεο
Απνηειέζκ
αηνο

Μέηξν 3.1
ηφρνο

Μέηξν 3.2

Δπίηεπμε

ηφρνο

ρφιηα

Δπίηεπμε

Αξηζκφο ρσξηψλ
ζηα νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθ
αλ νη δξάζεηο

28

9

10

5

πλνιηθφ χςνο
επελδχζεσλ

5.622.518

2.994.017

2.967.196

13.397.049

Πιεζπζκφο ζηηο
αγξνηηθέο
πεξηνρέο ν νπνίνο
επσθειείηαη απφ
ηηο βειηησκέλεο
ππεξεζίεο

23.090

23.199

75.000

11,971

3 έξγα ζην Μ3.1
θαη 13 έξγα ζην
Μ3.2 ζα
ρξεκαηνδνηεζνχλ
απφ ην ΠΑΑ
2014-2020 γηα
ηελ νινθιήξσζε
ηνπο

Σεκείσζε: Πεγή άληιεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο Μνλάδαο Δθαξκνγήο, ηα απνηειέζκαηα
έξεπλαο πεδίνπ πνπ δηελεξγήζεθε κε εξσηεκαηνιφγην ζηνπο δηθαηνχρνπο.

Σα Μέηξα 3.1 θαη 3.2 απφ θνηλνχ έρνπλ εληζρχζεη ηελ θαηαζθεπή 14 ζπλνιηθά έξγσλ
ππνδνκψλ ζηελ χπαηζξν εθ ησλ νπνίσλ ηα 3 ρσξνζεηνχληαη ζε κηα θνηλφηεηα. πλνιηθά, απφ
ηα έξγα επσθειήζεθαλ 28 θνηλφηεηεο εθ ησλ νπνίσλ νη 17 απφ έλα κφλν έξγν, ην νπνίν
αθνξνχζε ζηε δεκηνπξγία ζεκαηηθήο δηαδξνκήο γηα ην θξαζί. Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ζηηο 28
θνηλφηεηεο αλέξρεηαη ζε 30.153 θαηνίθνπο, ρσξίο φκσο λα εμππαθνχεηαη φηη ην ζχλνιν ηνπ
πιεζπζκνχ επσθειείηαη απφ ην ελ ιφγσ έξγν. Απφ ηα 14 νινθιεξσκέλα έξγα κφλν ην
πξναλαθεξφκελν (ζεκαηηθή δηαδξνκή γηα ην θξαζί) κπνξεί λα ζεσξεζεί σο δηαδεκνηηθφ
(ζπκπιεγκαηνπνηεκέλν) αθνξά δειαδή πέξαλ ηεο κίαο θνηλφηεηαο (ην παξφλ θξηηήξην δελ
απνηεινχζε ζηνρνζέηεζε ηνπ Μέηξνπ). Σα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ δηαρσξίδνληαη ζε
ηξεηο θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ ζηφρεπζε ηνπο σο αθνινχζσο:
Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ ζηελ χπαηζξν:
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Αθνξά ζηε δεκηνπξγία δχν Πνιπδχλακσλ Κέληξσλ θαη κηαο ηέγεο ελειίθσλ. Ζ δεκφζηα
δαπάλε ησλ ηξηψλ έξγσλ αλαινγεί ζην 51% (δαπάλε €7.266.868) ησλ ζπλνιηθψλ πιεξσκψλ
ηνπ Άμνλα. Δηδηθφηεξα ε δεκηνπξγία ηνπ Πνιπδχλακνπ Κέληξνπ ζην Πειέληξη έρεη ζπλνιηθή
δαπάλε πνπ αληηζηνηρεί ζην 31,54% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηνπ Άμνλα (€4.463.725). Σα
ηξία έξγα δχλαηαη λα εμππεξεηήζνπλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 6.366 θαηνίθσλ (2.3% ηνπ
ζπλνιηθνχ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ), αιιά ελδεηθηηθά, ζε εηήζηα βάζε, έρνπλ εμππεξεηήζεη
άκεζα (ζηνηρεία 2015) ην 14% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θνηλνηήησλ. Οη άκεζα σθεινχκελνη
εληάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο



Παηδηά – 435
Δλήιηθεο – 200



Σξίηε ειηθία – 58




ΑΜΔΑ – 15
Δθδειψζεηο 12

εκεηψλεηαη βέβαηα φηη νη άκεζα σθεινχκελνη είλαη κέιε εμαξηψκελα απφ ηηο νηθνγέλεηεο
ηνπο, άξα νη άκεζα επσθεινχκελνη είλαη θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο πνπ δηαθνξεηηθά
ζα έπξεπε λα είραλ ηελ θξνληίδα ησλ αηφκσλ απηψλ. Αλ δειαδή γίλεη ε ππφζεζε φηη γηα θάζε
1 άηνκν πνπ εμππεξεηείηαη άκεζα ππάξρνπλ άιινη δχν ελήιηθεο πνπ επσθεινχληαη, ηφηε ν
αξηζκφο ησλ άκεζα επσθεινχκελσλ αληηζηνηρεί ζην 33% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θνηλνηήησλ (ζε
εηήζηα βάζε πνπ δχλαηαη λα κεηαβάιιεηαη απφ ρξφλν ζε ρξφλν). Δίλαη ηδηαίηεξα ζεηηθφ φηη
κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο άκεζα σθεινχκελνη είλαη άηνκα πνπ ρξήδνπλ θξνληίδαο, ελψ κηα
έκκεζε σθέιεηα πξνθχπηεη γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αηφκσλ απηψλ ηδηαηηέξα δε γηα ηηο γπλαίθεο
πνπ δχλαληαη λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία αθνχ απαιιάζζνληαη ηεο επζχλεο παξνρήο
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο άκεζα εμππεξεηνχκελνπο απφ ην Πνιπδχλακν Κέληξν.
Δλίζρπζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ χπαηζξν:
Αθνξά ζηελ δεκηνπξγία 7 ζεκαηηθψλ κνπζείσλ θαη 2 ζεκαηηθψλ δηαδξνκψλ κε ζπλνιηθή
δαπάλε €3.329.622 θαη €1.279.058 αληίζηνηρα πνπ αλαινγνχλ ζην 37% ηεο ζπλνιηθήο
δαπάλεο ησλ Μέηξσλ. Ο επσθεινχκελνο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε 23.199 άηνκα (8,3% ηνπ
ζπλνιηθνχ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ), αιιά ε ζπλνιηθή θαη άκεζε επίπησζε ησλ έξγσλ ζηελ
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα πξνζδηνξηζζεί. Απφ ζηνηρεία
πνπ ζπιιέρηεθαλ κέζσ ηεο έξεπλαο πεδίνπ πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα αλαθνξηθά κε ηα έξγα:
Μέζε εηήζηα επηζθεςηκφηεηα ζηα Μνπζεία / ζεκεία ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο: 2.057
άηνκα
Μέζε εηήζηα επηζθεςηκφηεηα ζηηο ζεκαηηθέο δηαδξνκέο: 1.250 άηνκα
Μέζε εηήζηα εθηίκεζε πξφζζεησλ εζφδσλ ζηηο θνηλφηεηεο πνπ εμππεξεηνχληαη:
€3.000-€ 10.000
Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ επσθεινχληαη αλά έξγν: Μεξηθψο 2
Έξγα πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο φζν θαη ηε
δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο:
Αθνξά ζε 2 αλαπιάζεηο πιαηεηψλ ζε θνηλφηεηεο κε ζπλνιηθή δαπάλε €1.653.873 πνπ
αλαινγεί ζην 12% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ησλ Μέηξσλ. Σα έξγα έρνπλ εμππεξεηήζεη 5.605
θαηνίθνπο ζε 2 θνηλφηεηεο εθ ησλ νπνίσλ ε κία (Υιψξαθα – 5.356 θαηνίθνπο) κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί σο θνηλφηεηα κε κεγάιε νηθνλνκηθή θαη ηνπξηζηηθή πξννπηηθή.
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Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο:
Ο δείθηεο επίηεπμεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο έλαληη ησλ πξαγκαηηθψλ
αλέξρεηαη ζην 0,55, αιιά πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη απφ ην ζχλνιν ησλ 24 ζέζεσλ (22
πιήξνπο θαη 4 κεξηθήο απαζρφιεζεο) νη 16 δεκηνπξγήζεθαλ ζε έλα κφλν έξγν (Πνιπδχλακν
Κέληξν Πειελδξίνπ). Σνλίδεηαη φηη ηα ηνπξηζηηθά έξγα έρνπλ πξνζθέξεη κφλν 5 λέεο ζέζεηο
απαζρφιεζεο κε δείθηε επίηεπμεο έλαληη ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην 0,29.
Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πεδίνπ, εθηηκάηαη πσο ε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο
σο άκεζν απνηέιεζκα ησλ έξγσλ είλαη ζαθψο πεξηνξηζκέλε, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηα έξγα
πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ ηα νπνία έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζε
κηθξέο θνηλφηεηεο θαη ιεηηνπξγνχλ πεξηζηαζηαθά ρσξίο λα έρνπλ δεκηνπξγήζεη θάπνηα ζέζε
απαζρφιεζεο.
Πίλαθαο 5.34: Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο αλά ηχπν έξγνπ
Σχπνο έξγσλ

Πξνβιεπφκελεο ζέζεηο
απαζρφιεζεο

Θέζεηο απαζρφιεζεο κεηά ηελ
νινθιήξσζε

Αλαπιάζεηο

3

0

Σνπξηζηηθέο Γηαδξνκέο

5

0

Κνηλσληθέο Παξνρέο

23

19

Θεκαηηθά κνπζεία

12

5

ΤΝΟΛΟ

43

24

Σα Μέηξα 3.1 θαη 3.2 έρνπλ δεκηνπξγήζεη ππνδνκέο ζε θνηλφηεηεο ηεο ππαίζξνπ πνπ
θαιχπηνπλ ην 11% ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, αιιά ε άκεζε επίπησζε είλαη ζαθψο
ρακειφηεξε ζε επίπεδν επσθεινπκέλσλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηα ηνπξηζηηθά έξγα ησλ
νπνίσλ ε επίπησζε ζηελ δηαθνξνπνίεζε θξίλεηαη πεξηνξηζκέλε. Ηδηαίηεξε αδπλακία
εληνπίδεηαη ζηα 4 κνπζεία πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε πνιχ κηθξέο θνηλφηεηεο (κέζνο
πιεζπζκφο 275 θάηνηθνη) φπνπ ζεκεηψλεηαη έιιεηςε εθζεκάησλ θαη πεξηερνκέλνπ γηα λα ηα
θαηαζηήζεη ειθπζηηθά. Σα Μνπζεία ππνιεηηνπξγνχλ θαη δελ θαίλεηαη λα έρνπλ ζπκβάιεη ζηε
δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ζηηο πεξηνρέο φπνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. εκεηψλεηαη πσο νη
ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο θαιχπηνπλ θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη ην 3,8% ησλ
αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη απφ ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε θαίλεηαη πσο δελ
σθειήζεθαλ απφ ηα έξγα.

Μέηξν 3.3 «Απφθηεζε δεμηνηήησλ, εκςχρσζε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο
αλάπηπμεο»
Μνλάδα εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ είλαη ν Σνκέαο Δμνπζηνδφηεζεο Πιεξσκψλ ηνπ Σκήκαηνο
Γεσξγίαο . Σν Μέηξν πεξηιακβάλεη πέληε θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ πνπ είλαη:
(α) κειέηεο ζπγθξηκέλσλ πεξηνρψλ (εηαηξηθά ζρήκαηα κε ηελ έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο
(β) κέηξα γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπηθήο
αλάπηπμεο (εηαηξηθά ζρήκαηα κε ηελ έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο)
(γ) θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πξνπαξαζθεπή θαη ζηελ εθαξκνγή κηαο
ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο (εηαηξηθά ζρήκαηα κε ηελ έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο)
(δ) δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ πξνβνιήο θαη θαηάξηηζε αηφκσλ κε εγεηηθφ ξφιν
(ε) εθαξκνγή απφ εηαηξηθά ζρήκαηα δεκφζηνπ ηνκέα εθηφο ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο δξάζεο πνπ
εγθξίλνληαη απφ ηνλ Άμνλα Leader.
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ηελ πξψηε πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ (Μάξηηνο – Μάηνο 2009) ππνβιήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ
δχν αηηήζεηο (Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Δπαξρίαο Λεκεζνχ, Δηαηξία Αλαπηχμεσο Σπιιεξίαο).
Με δεδνκέλν φηη έρεη θαιπθζεί ήδε ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Κχπξνπ
απφ ηελ πξνζέγγηζε Leader, ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ νη ζηφρνη ηνπ Μέηξνπ θαη ε
αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ζην Μέηξν θαη ησλ πέληε επηκέξνπο θαηεγνξηψλ δξάζεσλ κε
δεδνκέλν φηη νη δξάζεηο (β), (γ) θαη (δ) γηα ηηο ηέζζεξεηο νκάδεο ηνπηθήο δξάζεο θαιχπηνληαη
απφ ην κέηξν 4.3 «Λεηηνπξγηθά έμνδα, απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζε ζηελ πεξηνρή» .
Ο δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηακνξθψλεηαη ζην 0,17 (δχν δξάζεηο έλαληη πξνγξακκαηηθνχ
ζηφρνπ 12). Οπζηαζηηθά ην Μέηξν έθιεηζε ην 2009 φηαλ νινθιεξψζεθε ε επηινγή
ηεζζάξσλ νκάδσλ ηνπηθήο δξάζεο.

ησλ

Μέηξν 3.4 «Παξνρή επξπδσληθνχ Γηθηχνπ ζηηο ιεπθέο πεξηνρέο»
Σν Μέηξν πξνζηέζεθε ζην Πξφγξακκα ην 2009 ζην πιαίζην ηεο αλαζεψξεζεο ησλ
Πξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ 27 θξαηψλ κειψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ
πξφζζεησλ πφξσλ πνπ θαηαλεκήζεθαλ ζαλ απνηέιεζκα ηνπ παθέηνπ νηθνλνκηθήο
αλαζπγθξφηεζεο πνπ απνθαζίζζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Σν Μέηξν δελ
ελεξγνπνηήζεθε, αθνχ νη αλάγθεο θάιπςεο ησλ αγξνηηθψλ ιεπθψλ πεξηνρψλ είραλ ήδε
θαιπθζεί απφ ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο.

ΑΞΟΝΑ 4: «LEADER »
Ωο Οκάδεο ηνπηθήο δξάζεο έρνπλ εγθξηζεί ηέζζεξεηο αλαπηπμηαθνί θνξείο πνπ είλαη:
- Ζ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Δπαξρίαο Λεκεζνχ ΛΣΓ,
-

Ζ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Δπαξρίαο Λάξλαθαο ΛΣΓ,
Ζ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πάθνπ Αθξνδίηε ΛΣΓ

- Ζ εηαηξεία Αλάπηπμεο Κνηλνηήησλ Πεξηνρήο Σξνφδνπο ΛΣΓ.
πλνιηθά νη εγθξηζείζεο Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο είλαη ηέζζεξεηο έλαληη πξνγξακκαηηθνχ
ζηφρνπ 6 .
Πεξηγξαθή πεξηνρψλ παξέκβαζεο ΟΣΓ
ην πξφγξακκα Leader ζπκκεηείραλ 4 ΟΣΓ κε έθηαζε 3.539 η.ρικ. (56% ηεο ζπλνιηθήο
έθηαζεο θαη 63% ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ) θαη πιεζπζκνχ 198.679 (23% ηνπ ζπλνιηθνχ
πιεζπζκνχ θαη 71% ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ). ηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ
ζπκκεηείραλ 244 θνηλφηεηεο (64% ησλ αγξνηηθψλ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ). Σνλίδεηαη πσο ζηηο
ΟΣΓ ζπκκεηείρε θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο πεξηαζηηθψλ θνηλνηήησλ ησλ νπνίσλ ην αλαπηπμηαθφ
πξνθίι δελ ζπλάδεη κε εθείλν ησλ θαζαξά αγξνηηθψλ ή/θαη νξεηλψλ θνηλνηήησλ ηεο ρψξαο. Ο
χκβνπινο Αμηνιφγεζεο εθηηκά φηη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ ζπκκεηείραλ γχξσ
ζηηο 10 πεξηαζηηθέο θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ πξνζέγγηζε Leader.
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Πίλαθαο 5.35: ηνηρεία ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ
ΟΣΓ

Έθηαζε (km2)

Πιεζπζκφο

Αξ. Κνηλνηήησλ

ΛΑΡΝΑΚΑ

956,189

83.267

48

ΣΡΟΟΓΟ

984,332

17.926

76
63

ΠΑΦΟ

742,205

26.396

ΛΔΜΔΟ

855,823

71.090

57

ΤΝΟΛΟ

3.539

198.679

244

Λεηηνπξγία ησλ ΟΣΓ
Οη 3 ΟΣΓ είραλ ζπζηαζεί απφ ηελ πεξίνδν 2004-06, ελψ ε ΟΣΓ Σξνφδνπο απνηέιεζε
νπζηαζηηθά πξνέθηαζε κηαο κηθξφηεξεο ζε θάιπςε ΟΣΓ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην φξνο
Σξνφδνο, αιιά ζεσξείηαη σο λέα ΟΣΓ γηα ηελ πεξίνδν 2007-13. Οη ΟΣΓ ζπζηάζεθαλ θαη
αλαπηχρζεθαλ κέζσ πξσηνβνπιηψλ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη Γήκσλ, ελψ ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ ε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ππνζηεξίδεηαη θαη απφ πλδέζκνπο Απνδήκσλ ησλ θνηλνηήησλ.
Ζ ιεηηνπξγία ησλ ηεζζάξσλ ΟΣΓ έρεη δεκηνπξγήζεη 16 ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηηο πεξηνρέο
παξέκβαζεο. Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο Leader απνξξφθεζε €7.645.316 πνπ αληηζηνηρνχλ
ζην 2,7% ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ελψ επηπξφζζεην πνζφ €2,2 εθαη.
πεξίπνπ πνπ αθνξά ζε 6 δεκφζηα έξγα (Καζεζηψο 4.1.3) ζα θαηαβιεζνχλ απφ ην
Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-20 γηα ηελ Οινθιήξσζε ησλ έξγσλ .
Πίλαθαο 5.36: Απνξξνθήζεηο αλά ΟΣΓ ζηνλ Άμνλα 4 Leader
ΟΣΓ

ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ

ΟΣΓ Λάξλαθνο

€2.252.667

ΟΣΓ Πάθνπ

€ 1.656.284

ΟΣΓ Σξνφδνπο

€1.586.894

ΟΣΓ Λεκεζνχ

€2.149.472

Μέηξν 4.1 «Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο»
Σν Μέηξν πεξηιακβάλεη ηξία θαζεζηψηα πνπ πεξηιακβάλνπλ παξεκβάζεηο γηα ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.
Ζ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, σο απνηππψλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, θαηαδεηθλχεη πσο ην
Leader επηθεληξψζεθε νπζηαζηηθά ζηελ ρξεκαηνδφηεζε δεκφζησλ παξεκβάζεσλ, αθνχ
απνξξφθεζε ην 80% ησλ πφξσλ ηνπ Μέηξνπ 4.1 θαη 68% ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ ηνπ Άμνλα
(εθηφο ησλ Λεηηνπξγηθψλ Δμφδσλ).
Πίλαθαο 5.37: Καηαλνκή ησλ πφξσλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4
Μέηξα / Καζεζηψηα
Μέηξν 4.1:
«Δθαξκνγή
ζηξαηεγηθψλ
ηνπηθήο
αλάπηπμεο»

Έξγα

Δλίζρπζε

Δπέλδπζε

4.1.1 Αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα γεσξγίαο θαη
δαζνθνκίαο

16

1.013.550

2.480.000

4.1.2 Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
ππαίζξνπ

13

451.095

451.095

4.1.3 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο
αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο

26

3.921.337

4.469.000

Μέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε Leader ρξεκαηνδνηήζεθαλ 55 έξγα γηα ηελ εθαξκνγή
ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο.
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Πίλαθαο 5.38: Δπίηεπμε ησλ δεηθηψλ Κνηλνχ Πιαηζίνπ ηνπ Μέηξνπ 4.1
Γείθηεο

ηφρνο

Δπίηεπμε

14

55

4
14

4
55

3.600

3.539

1

198.000

198.679

1

20

29

1,45

Αξηζκφο έξγσλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ
απφ ΟΣΓ
Γείθηεο
Απφδνζεο

Απνηειέζκαηνο

Αξηζκφο ΟΣΓ
Αξηζκφο δηθαηνχρσλ πνπ εληζρχνληαη
πλνιηθή έθηαζε (η.ρικ) πνπ
θαιχπηεηαη απφ ΟΣΓ
πλνιηθφο πιεζπζκφο ζηηο πεξηνρέο
πνπ θαιππηνληαη απφ ΟΣΓ
Μηθηφο αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ
δεκηνπξγνχληαη

ρφιηα
4.1.1 - 16
4.1.2 -13
4.1.3 - 26
Απνηειεζκαηηθφηεηα: 3,9
1

Καζεζηψο 4.1.1 «Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο»
πλνιηθά ππνβιήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ 28 αηηήζεηο κε εγθεθξηκέλε επέλδπζε ηα €2,99 εθαη.,
αιιά ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πινπνηήζεθαλ ηειηθά 16 επελδπηηθά ζρέδηα εθηηκψκελεο
επέλδπζεο €2,5 εθ. Οη ΟΣΓ θαηέβαιαλ ελίζρπζε χςνπο €990,674, κε ηελ κέζε ελίζρπζε αλά
επελδπηηθφ ζρέδην λα αλέξρεηαη ζε €61.974.
Καηά θιάδν, εληζρχζεθαλ θπξίσο κνλάδεο νπσξνθεπεπηηθψλ (63%) θαη γαιαθηνθνκηθψλ
πξντφλησλ (23%) εθ ησλ νπνίσλ ην 65% πεξίπνπ αθνξνχζε ζε λέεο κνλάδεο. Σν θαζεζηψο
ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία 10 λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ελψ ηνλίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηά ηνπ
σο πξνο ηελ θαζεηνπνίεζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο, αθνχ
ην 55% ησλ επελδχζεσλ έγηλε απφ γεσξγνχο / θηελνηξφθνπο.
Πίλαθαο 5.39: Καηάζηαζε ρνξεγηψλ αλά ΟΣΓ, γηα ην θαζεζηψο 4.1.1
ΟΣΓ

ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ
ΥΟΡΖΓΗΑ (€)

ΔΓΚΡΗΜΔΝΖ ΔΠΔΝΓΤΖ
Κηίξηα

Μεραλ/ηα

χλνιν

ΔΓΚΡΗΜΔΝΖ
ΥΟΡΖΓΗΑ (€)

ΚΑΣΑΒΟΛΖ
ΥΟΡΖΓΗΑ
(€)

Λάξλαθα

157.060

0

392.650

392.650

157.060

46.914

Λεκεζφο

531.873

440.000

748.749

1.188.749

473.922

354.060

Σξνφδνο

289.034

474.854

214.530

689.384

271.913

269.001

Πάθνο

482.152

458.474

720.581

1.179.055

471.622

320.699

1.460.119

1.373.328

2.076.510

3.449.838

1.374.517

990.674

ΤΝΟΛΟ

Πίλαθαο 5.40: Καηάζηαζε ρνξεγηψλ αλά θιάδν παξαγσγήο, γηα ην θαζεζηψο 4.1.1
Γξαζηεξηφηεηα

ΑΗΣΟΤΜΔΝΖ
ΥΟΡΖΓΗΑ (€)

ΔΓΚΡΗΜΔΝΖ ΔΠΔΝΓΤΖ
Κηίξηα

Μεραλ/ηα

χλνιν

ΔΓΚΡΗΜΔΝΖ
ΥΟΡΖΓΗΑ (€)

ΚΑΣΑΒΟΛΖ
ΥΟΡΖΓΗΑ
(€)

Γαιαθηνθνκηθά
πξντφληα

273.948

252.374

374.778

627.152

247.020

232.042

Μειηζζνθνκηθά
πξντφληα

80.645

70.000

127.238

197.238

77.318

65.839

Οπσξνθεπεπηηθά
θαη αξσκαηηθά

990.333

908.554

1.430.037

2.338.591

935.436

630.928

Παξαδνζηαθά
πξντφληα

115.193

142.400

144.457

286.857

114.743 €

61.865

1.460.119

1.373.328

2.076.510

3.449.838

1.374.517

990.674

ΤΝΟΛΟ
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Με δεδνκέλν φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ (80%) ζην παξφλ θαζεζηψο
νινθιεξψζεθαλ ην 2014 θαη 2015, ε αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ πινπνίεζή ηνπο
δελ είλαη δπλαηφ λα αμηνινγεζεί κε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα, εηδηθφηεξα δε φηαλ πξφθεηηαη
θπξίσο γηα λέεο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ κφιηο εηζέιζεη ζηελ αγνξά.
Καζεζηψο 4.1.2 «Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ»
Σν θαζεζηψο αμηνπνηήζεθε απφ 2 ΟΣΓ (Λεκεζνχ θαη Σξνφδνπο) θαη νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία
13 έξγσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ζθνπνχο
αλαςπρήο θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο ζηηο πεξηνρέο
παξέκβαζεο. πλνιηθά εθηακηεχζεθαλ €451.095 πνπ αληηζηνηρεί ζην 6% ησλ πφξσλ ηνπ
Leader κε ηελ θαηαλνκή λα παξνπζηάδεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα
Πίλαθαο 5.41: Καηάζηαζε εληαγκέλσλ έξγσλ ζην θαζεζηψο 4.1.2, αλά δξάζε παξέκβαζεο
Πεξηγξαθή

Αξ. έξγσλ

Γαπάλε €

Θέζεηο ζέαο θαη ζηνηρεία δαζηθήο θιεξνλνκηάο

5

81.220

Δθδξνκηθνί ρψξνη

1

90.570

Μνλνπάηηα κειέηεο ηεο θχζεο (λέα)

6

259.305

Μνλνπάηηα κειέηεο ηεο θχζεο (αλαβάζκηζε πθηζηάκελνπ)
ΤΝΟΛΟ

1

20.000

13

451.095

Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο παξαηεξεί φηη ην 33% ησλ έξγσλ έρεη πινπνηεζεί ζε θνηλφηεηεο κε
πςειή ηνπξηζηηθή δπλακηθή, αιιά θξίλεη πσο ε εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ
ησλ έξγσλ δελ κπνξεί λα γίλεη αθνχ δελ ππάξρεη θακία δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο
αμηνπνίεζεο ηνπο απφ ην επξχ θνηλφ.
Σν κέζν κήθνο ησλ λέσλ κνλνπαηηψλ αλέξρεηαη ζε 4 ρικ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε
ησλ κνλνπαηηψλ κειέηεο ηεο θχζεο ζηελ Κχπξν ζε 117 (68 πθηζηάκελα ζπλ 43 λέα απφ ην
κέηξν 2.6.1) θαη ηελ αχμεζε ηνπ κήθνπο ηνπο θαηά 27,4 ρικ (5,6%), ελψ ην ζπλνιηθφ κήθνο
ηνπο αλέξρεηαη ζε 510ρικ., αξηζκφο πνπ θξίλεηαη ππεξβνιηθά κεγάινο γηα ην κέγεζνο ηνπ
λεζηνχ.
Απφ ην πξφγξακκα δεκηνπξγήζεθε επίζεο έλαο λένο εθδξνκηθφο ρψξνο δπλακηθφηεηαο 200
αηφκσλ, πνπ απμάλεη ηελ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ηεο Κχπξνπ ζε εθδξνκηθνχο ρψξνπο θαηά
0,8%.
Καζεζηψο 4.1.3 «Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο »
Σν πξφγξακκα Leader ρξεκαηνδφηεζε 25 έξγα ηα νπνία εμππεξεηνχλ 25 θνηλφηεηεο κε
πιεζπζκφ 34.573 θαηνίθνπο (έλα εθ ησλ έξγσλ έγηλε ζε πεξηαζηηθή θνηλφηεηα κε πιεζπζκφ
19.228 θαηνίθνπο), ζηνηρείν πνπ θαηαδεηθλχεη φηη θαλέλα έξγν δελ είρε ζπκπιεγκαηνπνηεκέλν
ή πεξηθεξεηαθφ ραξαθηήξα. Ωο εθ ηνχηνπ νη δεκφζηεο παξεκβάζεηο έγηλαλ ζην 10% ηεο
ζπλνιηθήο πεξηνρήο παξέκβαζεο Leader κε πιεζπζκφ πνπ αλαινγεί ζην 17%.
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Πίλαθαο 5.42: Καηάζηαζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ζην θαζεζηψο 4.1.3 κε βάζε ηε θχζε ηνπ

Σχπνο έξγνπ

Δγθεθξηκέλνο
Π/Τ (πλνιηθφο)

Δγθεθξηκέλνο
Π/Τ (Δπηιέμηκνο)

Πιεζπζκφο πνπ
εμππεξεηείηαη

Πξνβιεπφκελεο
ζέζεηο
απαζρφιεζεο

Αξ. Κνηλνηήησλ
πνπ
εμππεξεηνχληαη

Θέζεηο
απαζρφιεζεο
θαηά ηελ
νινθιήξσζε

Μεξηθή
απαζρφιεζε

έξγνπ

Γηαθνξνπνίεζε
ηεο νηθνλνκίαο

1.834.768 €

1.653.424 €

4.079

4

12

0

0

Αλαπιάζεηο
πιαηεηψλ

1.699.544 €

1.441.993 €

3.546

1

6

0

0

Βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο

1.424.514 €

1.243.245 €

26.948

3

7

1

4

34.573

8

25

1

4

ΤΝΟΛΟ

Έξγα γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο: Μέζα απφ ην θαζεζηψο δεκηνπξγήζεθαλ 7
Μνπζεία/ Κέληξα Πιεξνθφξεζεο θαη 5 αλαθαηαζθεπέο/ αλαπιάζεηο παξαδνζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηνπ πνιηηηζκνχ. Απφ ηα 12 ζπλνιηθά έξγα, ηα δέθα έγηλαλ ζε θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ
ιηγφηεξν ησ 400 θαηνίθσλ. Απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ έρνπλ πξνθχςεη κηα ζεηξά δεδνκέλσλ πνπ
νδεγνχλ ζην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ηα έξγα δελ είραλ ζπκβνιή ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο
νηθνλνκίαο ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο. Δηδηθφηεξα, ζπκπεξαίλεηαη φηη ηα έξγα δελ έρνπλ
νδεγήζεη ζε θακία λέα ζέζε απαζρφιεζεο, αθνχ ππνιεηηνπξγνχλ, παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο
εθζεκάησλ θαη δελ έρνπλ εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα επηζθέςεσλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ πξνθχπηεη κηα κέζε εηήζηα επηζθεςηκφηεηα 890 αηφκσλ θαη έλα
πνιιαπιαζηαζηηθφ φθεινο €600 - €3000 εηεζίσο γηα θάζε έξγν. Ζ έκκεζε επίπησζε ησλ
έξγσλ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θνηλνηήησλ (αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ
επεξεάδνληαη) είλαη νπζηαζηηθά κεδεληθή, αθνχ δηαθαίλεηαη πσο φζα έξγα δέρνληαη
επηζθέπηεο, απηνί είλαη καζεηέο ζρνιείσλ κε πεξηνξηζκέλε πξφζζεηε θαηά θεθαιή δαπάλε
ζηελ θνηλφηεηα.
Έξγα γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ζηελ χπαηζξν: Υξεκαηνδνηήζεθε ε δεκηνπξγία 6
πνιπδχλακσλ Κέληξσλ θαη ελφο παηδηθνχ πάξθνπ ζε 7 θνηλφηεηεο θαη άξα θαλέλα έξγν δελ
είρε πεξηθεξεηαθφ ραξαθηήξα. Απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ ζπκπεξαίλεηαη φηη δεκηνπξγήζεθε 1
κφληκε ζέζε απαζρφιεζεο θαη 4 ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο. ε εηήζηα βάζε θαη ζχκθσλα
κε ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πεδίνπ δηαθαίλεηαη φηη ηα έξγα έρνπλ εμππεξεηήζεη κέζσ ησλ
δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε απηά, 2.700 παηδηά θαη 720 ελήιηθεο, ελψ ην
παηδηθφ πάξθν δέρεηαη γχξσ ζηα 5.000 παηδηά θαη ελήιηθεο θάζε ρξφλν.
Σα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην πξφγξακκα Leader έρεη
εληζρχζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ζε 2,9% ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ κε ηνλ
επεξεαδφκελν πιεζπζκφ λα αλέξρεηαη ζε 13%, ελψ ηνλ άκεζα επσθεινχκελν πιεζπζκφ ζε
35
7% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ.
Δπηπξφζζεηα, ην θαζεζηψο νδήγεζε ζε έμη αλαπιάζεηο πιαηεηψλ ζε θνηλφηεηεο κε ζπλνιηθφ
πιεζπζκφ 3.546 θαηνίθνπο.
35

7.700 παηδηά + 5.400 γνλείο + 720 ελήιηθεο
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Μέηξν 4.2 «Γηαηνπηθή θαη δηαθξαηηθή εξγαζία»
ηελ δηαηνπηθή ζπλεξγαζία πινπνηήζεθε 1 έξγν ζην νπνίν ζπκκεηείραλ θαη νη 4 ΟΣΓ, ελψ
ζηελ δηαθξαηηθή πινπνηήζεθαλ 4 έξγα, κε ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο επέλδπζεο λα αλέξρεηαη ζε
334.349 €. Ο δείθηεο επίηεπμεο ζηνλ αξηζκφ ησλ έξγσλ νξίδεηαη ζε 1,2 ελψ ζε ζρέζε κε ηα
πνζά πνπ εθηακηεχζεθαλ ζε 0,75.
Πίλαθαο 5.43: Δπίηεπμε ησλ δεηθηψλ Κνηλνχ Πιαηζίνπ ηνπ Μέηξνπ 4.2
Απφδνζεο
Απνηειέζκαηνο

Γείθηεο
Αξηζκφο έξγσλ ζπλεξγαζίαο
πλνιηθφ χςνο επέλδπζεο

ηφρνο
4
446.180

Δπίηεπμε
5
334.349

ρφιηα
1,25

Μέηξν 4.3 «Λεηηνπξγηθά έμνδα, απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζε ζηελ πεξηνρή»
Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΓ νδήγεζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ζε 16
άηνκα άκεζα απαζρνινχκελα ζην Leader κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ λα αλέξρεηαη ζην 0,8. Ζ
ζπλνιηθή δαπάλε πνπ αθνξνχζε ην Μέηξν 4.3 αλήιζε ζε €1.924.985 (25% ησλ πφξσλ ηνπ
leader) πνζφ πνπ αλαινγεί ζε €120.311 γηα θάζε απαζρνινχκελν ζπλνιηθά γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Θα πξέπεη φκσο λα ηνληζηεί φηη επηπξφζζεηα, ε ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΓ
έρεη έκκεζα νδεγήζεη ζηελ απαζρφιεζε άιισλ 17-20 αηφκσλ (εηήζηνο κέζνο φξνο
επηαεηίαο) ηα νπνία πινπνίεζαλ άιια πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ησλ ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ,
απφξξνηα ηεο δξάζεο ησλ ΟΣΓ πνπ δελ εληάζζνληαη φκσο ζην πξφγξακκα Leader.
Πίλαθαο 5.44: Δπίηεπμε ησλ δεηθηψλ Κνηλνχ Πιαηζίνπ ηνπ Μέηξνπ 4.3
Απφδνζεο
Απνηειέζκαηνο

Γείθηεο
Αξηζκφο δξάζεσλ πνπ εληζρχνληαη
Αξηζκφο
ζπκκεηερφλησλ
πνπ
νινθιήξσζαλ κε επηηπρία κηα εθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα

ηφρνο
40
20

Δπίηεπμε
47
16

ρφιηα

ΑΞΟΝΑ 5: «Σερληθή ππνζηήξημε»
Μέηξν 5.1 «Σερληθή ππνζηήξημε»
ην Μέηξν πεξηιακβάλνληαη δχν ελφηεηεο δξάζεσλ. Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο γηα
ηελ δεκνζηφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ, ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη
εκπεηξνγλσκνζπλψλ, ηελ δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη γεληθφηεξα θάζε είδνπο
ππνζηεξηθηηθή ελέξγεηα πξνο ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη ηνπο θνξείο εθαξκνγήο πνπ ζηνρεχεη
ζηελ νξζνινγηθφηεξε, απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Ζ δεχηεξε ελφηεηα δαπαλψλ αθνξά ζηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ
δηθηχνπ. Γηα ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ δαπαλήζεθε ην 14%
ησλ πφξσλ ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο .
Γελ ππήξραλ πνζνηηθνπνηεκέλνη δείθηεο γηα ηελ Σερληθή Βνήζεηα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη
δπλαηφλ λα ππνινγηζζνχλ δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε
ζεκαληηθφηαηε κείσζε ησλ πφξσλ ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο (-68,5%) πνπ δηακφξθσζε ην ηειηθφ
πνζνζηφ ησλ πφξσλ ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο ζην 0,93% ησλ πιεξσκψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Απφ ηελ εμέηαζε ησλ δαπαλψλ θαηά θαηεγνξία δξάζεο παξαηεξείηαη ε πνιχ κεγάιε
ζπγθέληξσζε πφξσλ ζηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (70%) Σν 12% ησλ πφξσλ
αθνξνχζε ζηελ θάιπςε δαπαλψλ δεκνζηφηεηαο θαη πξνβνιήο, ελψ ην 18% αθνξνχζε ζηελ
ρξεκαηνδφηεζε ησλ αμηνινγήζεσλ θαη ηελ εθπφλεζε ζπλνδεπηηθψλ κειεηψλ. Παξά ηνλ
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ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ησλ πφξσλ θαιχθζεθαλ νη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ άπηνληαη
ησλ ελεξγεηψλ αμηνιφγεζεο (εθ ησλ πξνηέξσλ, παξάιιειε αμηνιφγεζε, εθ ησλ πζηέξσλ
αμηνιφγεζε). Ζ κηθξή ζπκκεηνρή ησλ δαπαλψλ δεκνζηφηεηαο κπνξεί λα εμεγεζεί ιφγσ ηεο
αμηνπνίεζεο πθηζηάκελσλ κεραληζκψλ δεκνζηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο (πεξηνδηθφ
Αγξφηεο, ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ηεο Γεκφζηαο ξαδηνηειεφξαζεο).
Οπζηαζηηθά ε Σερληθή Βνήζεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο αμηνπνηήζεθε ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν βαζκφ
γηα ηελ εθπφλεζε ζεκαηηθψλ αμηνινγήζεσλ θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ επηπηψζεσλ.
Σέινο ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ είραλ επηζεκαλζεί αλαθνξηθά κε ηελ «ρξεζηηθφηεηα»
ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ. Ζ πξνζπάζεηα πνπ
θαηεβιήζε κεηά ην 2010 γηα ηελ θάιπςε ησλ ζεκαληηθφηαησλ θελψλ πνπ δηαγλψζζεθαλ ζηελ
Δλδηάκεζε αμηνιφγεζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ ηνπ
Άμνλα 2 δελ απέδσζε, αθνχ θαη ε ζρεηηθή κειέηε πνπ αλαηέζεθε νπζηαζηηθά θαηέγξαςε ηελ
αδπλακία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Κχπξνπ λα παξέρεη αμηφπηζηα ζηνηρεία αλαθνξηθά
κε ηελ ρξήζε ησλ ρεκηθψλ ζθεπαζκάησλ (ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα θιπ), ηελ δηάβξσζε ησλ
εδαθψλ θιπ. Οπζηαζηηθά κέζσ ησλ κειεηψλ πνπ ρξεκαηνδφηεζε ε Σερληθή Βνήζεηα δφζεθε ε
δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηνπ Γείθηε επηπηψζεσλ πνπ αθνξά ζηνλ Γείθηε Πνπιηψλ
Γεσξγηθψλ Πεξηνρψλ.
Σν Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν νπζηαζηηθά μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Μάην ηνπ 2009 κε ηελ
χζηαζε ηεο Οκάδαο Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο πνπ ζηειερψζεθε αξρηθά κε 3 άηνκα έλαληη
7 πνπ πξνέβιεπε ν Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ. ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ έρνπλ
δεκηνπξγεζεί 4 Θεκαηηθέο νκάδεο κία αλά Άμνλα πξνηεξαηφηεηαο. πλνιηθά ζην Δζληθφ
Αγξνηηθφ Γίθηπν κεηέρνπλ 55 κέιε. Ζ νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ δηήξθεζε δχν έηε θαη
θνξπθψζεθε ην 2012 φηαλ ε ζηειέρσζε ηεο Οκάδαο Γηαρείξηζεο αξηζκνχζε πέληε ζηειέρε.
Λφγσ ηεο εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ παχεη νπζηαζηηθά ε απηνηειήο
ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ θαη ε πινπνίεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ
κεηαθέξεηαη ζηελ ηνκέα Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο κε άκεζν
απνηέιεζκα ην ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αθνχ θαη„νπζίαλ έλαο
ιεηηνπξγφο είρε ηελ επζχλε γηα ηελ ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ.
Οη ζηφρνη ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ είλαη :
-

Ζ δηεπθφιπλζε ησλ κειψλ ηνπ θαη φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε
γηα αληαιιαγή εκπεηξηψλ.

-

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ σο θέληξνπ ζπιινγήο θαη δηάρπζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο
ζε εζληθφ θαη Κνηλνηηθφ επίπεδν.

-

Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πνπ ζπληνλίδεη ην ζρεδηαζκφ ηεο

-

Πνιηηηθήο γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε.
Ζ ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηεο Κππξηαθήο

-

Γεκνθξαηίαο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε.
Ζ πξνψζεζε ηεο δηεπαγγεικαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε Δζληθφ θαη Δπξσπατθφ επίπεδν
κε ζηφρν ηε παξαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.

-

-

Ζ ζπλεξγαζία θαη ελαξκφληζε κε ηα ππφινηπα Δζληθά αγξνηηθά Γίθηπα θαη ε
δηνξγάλσζε θνηλψλ ζεκηλαξίσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αγξνηηθή
αλάπηπμε.
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.

Γελ ππήξραλ πνζνηηθνπνηεκέλνη ζηφρνη αλά θαηεγνξία παξεκβάζεσλ.
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εκεηψλεηαη φηη ην 2010 ήηαλ ην πξψην έηνο πνπ ππήξρε εηήζην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην. To
2012 ζην πιαίζην ηεο παξάιιειεο αμηνιφγεζεο, αμηνινγήζεθε ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γηθηχνπ
θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ απάληεζε ησλ Κνηλψλ
Δξσηεκάησλ. ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη αλαπηπρζεί
απφ ην Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κέρξη θαη ην 2012, πνπ
απνηειεί θαη ην ηειεπηαίν έηνο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ.
Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο πξνηείλεη ηελ πξνζζήθε δχν εηδηθψλ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο πνπ
είλαη αξηζκφο απνδεθηψλ ηνπ «newsletter» κε ηηκή 250 θαη ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο
ηζηνζειίδαο ηνπ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ φηαλ ιεηηνπξγνχζε απηνηειψο θαη ππάξρνπλ κεηξήζεηο
πνπ αλέξρνληαη ζε 600 επηζθέςεηο ην κήλα.
Απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαθαίλεηαη ζεκαληηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ Γηθηχνπ ζε δξάζεηο
δεκνζηφηεηαο - πιεξνθφξεζεο θαη πεξηνξηζκέλε ελεξγνπνίεζε ζε ζέκαηα δηάδνζεο θαιψλ
πξαθηηθψλ θαη δηθηχσζεο.

1. ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ
ΓΗΑΥΤΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΗ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ

2.
ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ
ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ
ΟΡΘΧΝ
ΜΔΣΑΒΗΒΑΗΜΧΝ
ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΓΗΑΓΟΖ ΣΗ

Αξ. Θεκάησλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί γηα ζθνπνχο
ελεκέξσζεο
Αξ. Παξαιεπηψλ πιεξνθνξηψλ ελεκέξσζεο
Αξ. Δπαθψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί γηα ζθνπνχο αξρείνπ
επαθψλ
Αξ. ζπκκεηνρψλ ζε ζπλαληήζεηο Δζληθψλ Αγξνηηθψλ
Γηθηχσλ
Αξ ζπκκεηνρψλ ζε ζπλαληήζεηο επηηξνπψλ Δπξσπατθνχ
Γηθηχνπ γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε
Αξ. πλαληήζεσλ ΘΓΟ
Αξ ζπκκεηνρψλ αλά ζπλάληεζε ΘΓΟ
Αξ. πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε Γ.Α. ζε ζέκαηα
ζρεδηαζκνχ αγξνηηθήο πνιηηηθήο
Αξ. πξνηάζεσλ γηα Γξάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ γηα
πινπνίεζε κε ην ΔΑΓ
Αξηζκφο ελεξγεηψλ/δξάζεσλ ελεκέξσζεο γηα Μέηξα ΠΑΑ
2007-13
Αξ κειψλ θαη ζχλζεζε ad hoc επηηξνπήο
Αξ. πλαληήζεσλ
Αξ. Γηεξεπλεζέλησλ θαη θαηαγξακκέλσλ παξαδεηγκάησλ
εμσηεξηθνχ
Αξ. Γηεξεπλεζέλησλ θαη θαηαγξακκέλσλ παξαδεηγκάησλ
Κχπξνπ
Αξ. πλαληήζεσλ ΘΓΟ κε ζέκα ηελ ππνβνιή δξάζεσλ

3 & 7.
ΤΛΟΠΟΗΖΖ
ΓΡΑΔΧΝ ΣΧΝ
ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΔΑΓ

4. ΔΤΡΤΘΜΖ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΑΓ

Αξ. Γξάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ 2009 /2010
Αξ. Δγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ 2009/2010
Αξ. δξάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ 2009/2 10
Αξ. πκκεηερφλησλ ζπλέδξσλ αλά δξάζε
Δκπεηξνγλψκνλεο εηζεγεηέο απφ Κχπξν αλά δξάζε
Δκπεηξνγλψκνλεο εηζεγεηέο απφ εμσηεξηθφ αλά δξάζε
Αμηνιφγεζε επηηπρίαο δξάζεσλ (Παξάξηεκα 4)
Αξ. Μειψλ
Αξ. Μειψλ ΔΑΓ αλά ΘΓΟ
Αξηζκφο ζπλαληήζεσλ πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο
πλαληήζεηο κε άιια Σκήκαηα Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο,
Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο
πλαληήζεηο κε άιια Σκήκαηα/Τπεξεζίεο άιισλ
εκπιεθνκέλσλ Τπνπξγείσλ
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14
4.000
80
10
8
16 (4 αλά
ΘΓΟ)
κέζνο φξνο
5,43*
11
32
4
6
3
264
5
12 (3 αλά
ΘΓΟ)
32
4
3
κ. o. 56
κ.ν.4,3
κ. o. 0,67
55
κ. o. 13,5
3
45
15
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5. ΖΜΔΡΗΓΔ ΓΗΑ
ΔΝΖΜΔΡΧΖ
ΝΔΟΤΣΑΣΧΝ
ΟΣΓ
6. ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΖ
ΚΑΗ ΓΗΑΣΟΠΗΚΖ
ΤΝΔΡΓΑΗΑ

8. ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ

5.4.3.

Αμηνιφγεζε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (Παξάξηεκα 5)
Αξ. Ζκεξίδσλ
Αξ. πκκεηερφλησλ

5
κ. o. 12

Αξ. Γειηίσλ πνπ πξνσζήζεθαλ

50

Αξ. πλεξγαζηψλ πνπ επηηεχρζεθαλ

1

Αξ. Δληχπσλ
Αξ. Δλεκεξσηηθψλ δειηίσλ πνπ απνζηάιεθαλ
Αξ. Παξαιεπηψλ θαηαρσξεκέλσλ ζε βάζε
Αξ. Ραδηνθσληθψλ ζπκκεηνρψλ
Αξ. Σειενπηηθψλ παξνπζηάζεσλ
Αξ. Γεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ
Αξ Δπηζθεπηψλ ηζηνζειίδαο
Αξ. πκκεηνρψλ ζε εθζέζεηο

7
100
250
3
4
2
1258
5

Απνδνηηθφηεηα

Ζ απνδνηηθφηεηα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηχπν

απνδνη

Μνλαδηαέν Κόζηνο Πξαγκαηνπν ηεζΫλ
* 100 [ Α΄ Σχπνο]
Μνλαδηαέν Κόζηνο Πξνγξακκαη ηζζΫλ

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. Γειαδή 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:

αποδοτ

Μοναδιαίο Κόστος Προγραμματ ισθέν
Μοναδιαίο Κόστος Πραγματοπο ιηθέν

[ Β΄ Σχπνο]

Δίλαη 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. Σν κνλαδηαίν θφζηνο ππνινγίδεηαη γηα ηα Μέηξα ησλ
Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 1, 3 θαη 4 θαη φρη γηα ηα Μέηξα ηνπ Άμνλα 2 , αθνχ ην θφζηνο ζηα
ζπγθεθξηκέλα Μέηξα είλαη «εθ ησλ πξνηέξσλ πξνζδηνξηζκέλν.
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,
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δηφηη ζε άιιε πεξίπησζε εμάγνληαη ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
απνηειεί ην Μέηξν 1.5.1 ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ δαπαλψλ ηνπ νπνίνπ θάιπςε αλεηιεκκέλεο
ππνρξεψζεηο ηνπ ΠΑΑ 2004-2006, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη κέξνο ησλ δαπαλψλ ησλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ είρε ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
Δπίζεο γηα ηα Μέηξα ηνπ Άμνλα 3 δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, αθνχ
ζην Μέηξν πεξηιακβάλνληαη θαη πιεξσκέο γηα έξγα πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ην θπζηθφ
ηνπο αληηθείκελν
Οπζηαζηηθή απφθιηζε κεηαμχ αξρηθά εθηηκψκελνπ θφζηνπο θαη ηειηθά δηακνξθσζέληνο
παξνπζηάδεη ην Μέηξν 1.3 - Πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε γεσξγψλ πνπ φκσο δηθαηνινγείηαη ιφγσ
ηεο θάιπςεο δαπαλψλ δηθαηνχρσλ ηνπ ΠΑΑ 2004-2006. Αληίζεηα πνιχ ρακειφηεξα ησλ
αξρηθψλ πξνβιέςεσλ δηακνξθψζεθε ην θφζηνο γηα ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Μέηξνπ 1.7 Υσξνηαμηθή θηελνηξνθηθή αλάπηπμε θαη ησλ Μέηξσλ ηνπ Άμνλα 4 Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία
παξαηίζεληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα. ε θάζε πεξίπησζε, ην Πξφγξακκα ζπλνιηθά
παξνπζηάδεη απνδνηηθφηεηα πνπ δηακνξθψλεηαη ζην 1, δειαδή ην θφζηνο ησλ παξεκβάζεσλ
είρε ππνινγηζζεί κε ζεκαληηθή αθξίβεηα θαη δελ δεκηνπξγήζεθαλ πξνβιήκαηα απφ
ππνεθηίκεζε ή ππεξεθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ παξεκβάζεσλ.
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Πίλαθαο 5.45: Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ κέηξσλ/ θαζεζηψησλ ηνπ 1
Σειεπηαία ηξνπνπνίεζε ΠΑΑ
ΜΔΣΡΟ / ΚΑΘΔΣΧ

1.1 - Δθπαίδεπζε, πιεξνθφξεζε θαη δηάδνζε ηεο
γλψζεο
1.2 - Δλίζρπζε πξψηεο εγθαηάζηαζεο γεσξγψλ
1.3 - Πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε γεσξγψλ

1.6 - Πξνζηηζέκελε αμία ζηα γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά
πξντφληα.
1.7 - Υσξνηαμηθή θηελνηξνθηθή αλάπηπμε
1.8.1 «πκκεηνρή γεσξγψλ ζε ζπζηήκαηα γηα ηελ
πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ»
1.8.2: «Πξνψζεζε πξντφλησλ»
1.9 «Δλζάξξπλζε ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Οκάδσλ
Παξαγσγψλ / Δλψζεσλ Οκάδσλ παξαγσγψλ»

νπ

νπ

,3 &4

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο

Τινπνίεζε ηνπ ΠΑΑ
(31/12/2015)

Απνηειεζκαηηθφηεηα - Απνδνηηθφηεηα

Γεκφζηα
Γαπάλε

Πξνγξακκαηηθφο
ηφρνο

Τινπνηεζέληα
Δπελδπηηθά
ζρέδηα

Σειηθέο
Πιεξσκέο
(Γ.Γ.)

Απνηειεζκα
ηηθφηεηα

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)/(2)

1.028.713

315

316

Μνλαδηαίν
Πξνγξακκα
ηηζζέλ
Κφζηνο
(6) = (1)/(2)

Μνλαδηαίν
Πξαγκαηνπ
νηεζέλ
Κφζηνο
(7)=(4)/(3)

Απνδνηηθφη
εηα
(8)=(7)/(6)

1.028.712

1,00

3.266

3.255

99,7%

8.154.264

330

314

8.134.791

0,95

24.710

25.907

104,8%

10.313.023

180

181

10.297.701

1,00

34.440

34.440

100,0%

51.836

80

67

51.836

0,84

648

774

119,4%

83.618.578

3.000

3.300

84158957

1,10

27.873

25.503

91,5%

14.349.207

200

193

14.243.484

0,97

71.746

73.800

102,9%

1.212.537

20

28

1.156.887

1,40

60.627

41.317

68,2%

1.549.689

1.000

525

1.556.937

0,53

1.550

2.966

191,4%

1.4 - Υξήζε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο
γεσξγνχο θαη ηνπο δαζνθαιιηεξγεηέο
1.5 - Δθζπγρξνληζκφο ησλ γεσξγηθψλ θαη
θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ

νπ

363.353

7

7

356.123

1,00

51.908

50.875

98,0%

1.181.163

9

3

1.027.163

0,33

131.240

342.388

260,9%

3.1 - Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
πξνψζεζε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο

7.551.486

28

9

3.208.083

0,32

269.696

356.454

132,2%

3.2 - Γηαηήξεζε, απνθαηά-ζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ

8.718.812

10

5

13.182.983

0,50

871.881

2.636.597

302,4%

3.3 - Απφθηεζε δεμηνηήησλ, εκςχρσζε θαη εθαξκνγή
ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο

119.500

2

2

119.500

1,00

59.750

59.750

100,0%

5.488.304

14

57

5.385.982

4,07

392.022

94.491

24,1%

338.449

4

5

334.349

1,25

84.612

66.870

79,0%

1.916.207

40

40

1.924.985

1,00

47.905

48.125

100,5%

4.1 «Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο»
4.2 «Γηαηνπηθή θαη Γηεζληθή πλεξγαζία»
4.3 «Λεηηνπξγία ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο,
απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζε ζηελ πεξηνρή»
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Πίλαθαο 5.46: Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Μέηξσλ/ θαζεζηψησλ ηνπ 2
Αξρηθφο
Πξνγξακκαηη
θφο ηφρνο

ΜΔΣΡΟ / ΚΑΘΔΣΧ

(1)
Μέηξν 2.1:
«Παξνρή
εμηζσηηθψλ
πιεξσκψλ ζε
κεηνλεθηηθέο
πεξηνρέο»

2.3.4 Αξνηξαίεο

Μέηξν 2.3:
«Αγξνπεξηβαιι
νληηθέο
ππνρξεψζεηο»

Μέηξν 2.4:
«Γαζψζεηο»

Μέηξν 2.5:
«Πξνζηαζία
ησλ δαζψλ
απφ ηηο
ππξθαγηέο θαη
αλαδάζσζε
θακέλσλ
πεξηνρψλ»
Μέηξν 2.6:
«Γηαηήξεζε θαη
βειηίσζε ηνπ
θνηλσληθνχ θαη
νηθνινγηθνχ
ξφινπ ησλ
δαζψλ»

2.3.5
Παξαδνζηαθέο
πνηθηιίεο
νηλνπνηήζηκσλ
ακπειηψλ θαη
παξαδνζηαθέο
θπιέο δψσλ

(2)

Απνηειεζκα
ηηθφηεηα
(3) = (2)/(1)
1,01

Δθηάζεηο (ha)

10.181

κ.ν.= 7.786

0,76

Αξηζκφο

12.463

κ.ν.= 12.555

1,01

Δθηάζεηο (ha)

69.441

κ.ν.= 62.867

0,91

Αξηζκφο

5.800

κ.ν.= 4.042

0,70

Δθηάζεηο (ha)

6.000

κ.ν.= 4.197

0,70

800

κ.ν.= 566

0,71

Δθηάζεηο (ha)

3.000

κ.ν.= 3.700

1,23

Αξηζκφο

2.600

κ.ν.= 1.754

0,67

Δθηάζεηο (ha)

4.600

κ.ν.= 3.621

0,79

700

0

0,00

9.000

0

0,00

35

κ.ν.= 50

1

1

160

κ.ν.= 152

120

κ.ν.= 103

κεηνλεθηηθέο
πεξηνρέο (εθηφο
νξεηλψλ πεξηνρψλ)

2.3.3 Δζπεξηδνεηδή

Τινπνηεζέληα
Δπελδπηηθά
ζρέδηα
κ.ν.= 5.044

Αξηζκφο

2.3.2 Παηάηεο

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο

5.012

νξεηλέο
πεξηνρέο

2.3.1 Ακπέιηα

νπ

Αξηζκφο

Αξηζκφο
Δθηάζεηο (ha)
(Α) Εψα
(αξηζκφο)
(Α) Εψα
δξάζεηο
(Β) Ακπέιηα
(Β) Ακπέιηα
(ha)

1,43
1,00
0,95
0,86

2.3.6 Παξαδνζηαθφ
Σνπίν

Αξηζκφο

4.500

κ.ν.= 4.215

0,94

Δθηάζεηο (ha)

6.000

κ.ν.= 2.702

0,45

2.3.7 Βηνινγηθή
Παξαγσγή

Αξηζκφο

600

κ.ν.= 628

1,05

4.000

κ.ν.= 2.565

0,64

2.3.8 Φπζηθνί
Οηθφηνπνη

Αξηζκφο

300

0

0,00

1.000

0

0,00

2.4.1 Γάζσζε
γεσξγηθήο γεο

Αξηζκφο

15

17

1,13

10,5

10,5

1,00

2.4.2 Δγθαηάζηαζε
γεσξγνδαζνπνληθ
ψλ ζπζηεκάησλ

Αξηζκφο

0

0

0,00

Δθηάζεηο (ha)

0

0

2.4.3 Γάζσζε κε
γεσξγηθήο γεο

Αξηζκφο

21

21

1,00

Δθηάζεηο (ha)

17,2

17,2

1,00

πλνιηθφο

Αξηζκφο

116

116

1,00

α) Κακέλεο
πεξηνρέο

Δθηάζεηο (ha)

432

432

1,00

β) Δλέξγεηεο
πξφιεςεο

Δθηάζεηο (ha)

53.700

53.700

1,00

Δθηάζεηο (ha)
Δθηάζεηο (ha)
Δθηάζεηο (ha)

2.6 .1 Με
παξαγσγηθέο
επελδχζεηο
2.6.2
Γαζνπεξηβαιινληηθ
έο εληζρχζεηο

Αξηζκφο

2.6.3 Δληζρχζεηο
Natura 2000

0,00

1,00

82

82

7.600.000

7.200.000

48

48

Δθηάζεηο (ha)

600

600

Αξηζκφο

125

0

0,00

Δθηάζεηο (ha)

400

0

0,00

€
Αξηζκφο
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5.5.

ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΟΛΗΑΜΟ ΣΧΝ ΠΟΟΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΧΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ
ΠΟΤ
ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ
ΑΠΟ
ΓΖΜΟΗΔ
ΣΑΣΗΣΗΚΔ ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΜΔΛΔΣΔ/ Ζ ΑΛΛΔ ΠΖΓΔ

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα πνπ παξνπζηάζζεθε ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε
πνπ πηνζεηήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο, ε εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ βαζίδεηαη ζηνλ ζπγθεξαζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ επίζεκεο
ζηαηηζηηθέο πεγέο πνπ είλαη ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Κχπξνπ θαη ε Δurostat (νη αλαιπηηθέο
πεγέο ησλ ζηνηρείσλ παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα 4.3), απφ κειέηεο, έξεπλεο θαη εθζέζεηο
(ηδηαίηεξα γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο), αιιά θαη απφ πνηνηηθά/πνζνηηθά ζηνηρεία
πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο έξεπλεο πεδίνπ αιιά θαη ηα δεδνκέλα πνπ ππήξραλ ζηηο αηηήζεηο ησλ
ππνςεθίσλ.
Ζ πξψηε ελφηεηα ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνχλ ηελ απαζρφιεζε
θαη ηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα. Ζ απαζρφιεζε ζηνλ
πξσηνγελή ηνκέα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ιφγσ ηεο θπξηαξρίαο ησλ
νηθνγελεηαθήο κνξθήο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Ζ κείσζε ηεο απαζρφιεζεο αληαλαθιάηαη
ζην ζχλνιν ησλ ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, νη ζπλνιηθέο Μνλάδεο
Αλζξψπηλεο Δξγαζίαο (ΜΑΔ) απφ 26.319 ην 2007 (6,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ
απαζρνινπκέλσλ) δηακνξθψλνληαη ζε 18.400 (4,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ).
Με βάζε ηα ζηνηρεία ησλ Δξεπλψλ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ ηηκψλ ησλ θνηλψλ δεηθηψλ
πιαηζίνπ (contex related indicator) ν αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ απφ 15.871
απαζρνινχκελνπο ην 2007 δηακνξθψλνληαη ζε 15.600 ην 2014, αλαδεηθλχνληαο ηελ
ζεκαληηθφηαηε επηβξάδπλζε ηεο απψιεηαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζπλαθφινπζα ηελ «αληνρή»
ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζε κηα πεξίνδν ξαγδαίαο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο ηδηαίηεξα κεηά ην 2011.
Σν πνζνζηφ απαζρνινχκελσλ ζηελ γεσξγία θαη δαζνθνκία αλέξρεηαη ζε 4,3% ηνπ ζπλφινπ
ησλ απαζρνινχκελσλ θαη είλαη ειαθξά ρακειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ -28 πνπ είλαη
4,7%. Ζ δηαθνξεηηθή εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο εθπεθξαζκέλεο ζε ηζνδχλακα απαζρφιεζεο
θαη αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο
νηθνγελεηαθήο εξγαζίαο ζηελ ζπλνιηθή απαζρφιεζε θαη ε αχμεζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Σν
2007 νη γεσξγνί θηελνηξφθνη θαη ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ ην 73,2%
ηνπ ζπλφινπ ησλ ΜΑΔ ζηελ γεσξγία, ελψ ην πνζνζηφ απηφ κεηψλεηαη ζην 68% ην 2013.
εκαληηθή είλαη ε επηδείλσζε ηεο δεκνγξαθηθήο ζχλζεζεο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ
γεσξγία πνπ απνηππψλεηαη κέζσ ηνπ δείθηε πνπ κεηξά ηελ αλαινγία ησλ γεσξγψλ ειηθίαο
κηθξφηεξεο ησλ 35 εηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο γεσξγνχο ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηψλ Ζ ηηκή ηνπ
δείθηε ην 2007 ήηαλ 0,04 θαη ην 2013 0,024 απνηππψλνληαο ην νμπκέλν πξφβιεκα γήξαλζεο
πνπ επηδξά άκεζα ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο. ε ζχλνιν αξρεγψλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 35 εηψλ, ην 2007 αλήθε ην 4,1%
ησλ αξρεγψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ελψ ην 2013 ην 2,1%. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ
ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαβνιψλ ηεο απαζρφιεζεο ηεο πεξηφδνπ 2007 – 2014 απνηειεί ε
δηαθνξνπνίεζε ηεο θαηά θχιιν ζχλζεζεο ησλ απαζρνινχκελσλ κεηαμχ 2007 θαη 2014. Σν
2007 ην 63,2% ησλ απαζρνινχκελσλ ήηαλ άλδξεο θαη ην 36,8% γπλαίθεο, ην 2013 ην
αληίζηνηρν πνζνζηφ δηακνξθψλεηαη ζε 73% θαη 27% αληίζηνηρα.
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Ζ κεηαβνιή ησλ κεγεζψλ ηεο γεσξγηθήο απαζρφιεζεο ζε φξνπο ηζνδπλάκσλ κπνξεί λα
εμεγεζεί απφ ηελ κείσζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ κεηαμχ 2007 – 2014 θαη ηελ κείσζε
ηνπ αξηζκνχ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαηά 4740.
Ζ δεχηεξε ελφηεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνχλ ηηο κεηαβνιέο
ζηα ζπλνιηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ ηνκέα, φπσο είλαη ε κεηαβνιή ηεο αμίαο παξαγσγήο ηνπ
γεσξγηθνχ ηνκέα, ηεο αθαζάξηζηεο αμίαο παξαγσγήο, ηνπ γεσξγηθνχ νηθνγελεηαθνχ
εηζνδήκαηνο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη ησλ κεηαβνιψλ ζηνλ αξηζκφ ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ, φπσο είλαη ε έθηαζε ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θπηηθήο παξαγσγήο θαη ην δσηθφ θεθάιαην ζηηο εθκεηαιιεχζεηο
δσηθήο παξαγσγήο αιιά θαη ην νηθνλνκηθφ ηνπο κέγεζνο.
Ζ εμέηαζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ δείρλεη κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο θαη αξγή ζχγθιηζε κε ηνπο κέζνπο φξνπο ηεο ΔΔ ζε θξίζηκα κεγέζε,
φπσο είλαη ην νηθνλνκηθφ κέγεζνο θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα, ε ΑΠΑ
ην 2007 ήηαλ 293Μ€ (ζε ηξέρνπζεο ηηκέο), ελψ ην 2014 (πξνζσξηλά ζηνηρεία) αλήιζε ζε
358,3Μ€.
Ζ Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία ζεκείσζε κεηαβνιέο θαζφιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν κε
ηελ κέγηζηε ηηκή λα αλέξρεηαη ζε 358,3Μ€ ην 2011 θαη ηελ κηθξφηεξε ζε 341,4Μ€ ην 2013. ε
ζηαζεξέο ηηκέο ε ΑΠΑ ηελ πεξίνδν 2007-2014 απμάλεηαη θαηά 9,5%, ελψ ην αληίζηνηρν
δηάζηεκα ε αθαζάξηζηε αμία παξαγσγήο κεηψλεηαη θαηά 7,6%. Ζ Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε
Αμία σο πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο αμίαο παξαγσγήο ζεκείσζε ζεκαληηθή άλνδν
θαη απφ 46% ην 2007 αλήιζε ζε 54% ην 2014 πνπ απνηειεί ζεηηθή εμέιημε. Δάλ δε ε ΑΠΑ
ζπλεμεηαζζεί κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη
ηελ αχμεζε ηνπ κέζνπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ δηαθαίλεηαη
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα.
Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο πνπ απνηειεί θαη έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο δείρλεη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο πνπ απφ
12.353 € /ΜΑΔ ηελ δηεηία 2005-2007 δηακνξθψλεηαη ζε 13.174 €/ΜΑΔ ηελ δηεηία 2012-2014.
Σν κέζν νηθνλνκηθφ κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ απμάλεη ζεκαληηθά ηελ πεξίνδν 2007-2013.
Σν 2007 ήηαλ 9.600 €, ελψ ην 2013 απμάλεη ζε 14.003 €. Παξά ηελ αχμεζε ηνπ κέζνπ
νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ Κχπξν, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη
ζεκαληηθή απφθιηζε κε ηελ ΔΔ -28 πνπ ην αληίζηνηρν κέγεζνο δηακνξθψλεηαη ζε 30.536 €.
ε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2005, ε πξνζηηζέκελε αμία ην 2007 αλήξρεην ζε 362,05Μ€, ελψ ην
2014 δηακνξθψλεηαη ζε 293,95Μ€.Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ
36

απνηππψλεηαη ζην δείθηε Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία αλά απαζρνινχκελν . Με βάζε ηα
ζηνηρεία ηεο EUROSTAT, ην 2006 ε ηηκή ηνπ δείθηε ήηαλ 30,4 ρηιηάδεο € /απαζρνινχκελν,
ελψ ην 2013 28,2 ρηιηάδεο € /απαζρνινχκελν. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο Δηήζηαο Βηνκεραληθήο
έξεπλαο πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα (Πίλαθαο 20 & 21) δίλνληαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα
ηελ εμέιημε ηνπ δείθηε πνπ ην 2007 είλαη 29,9 ρηιηάδεο € /απαζρνινχκελν θαη ην 2014 30,9
ρηιηάδεο € /απαζρνινχκελν. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε παξαηεξνχκελε αχμεζε ηεο
απαζρφιεζεο ζηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ε απαζρφιεζε ζηε βηνκεραλία
ηξνθίκσλ παξνπζηάδεη ζηαζεξφηεηα. Με ηηκή βάζεο ην 2006 ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ
απαζρνινχλην 11,2 ρηιηάδεο εξγαδφκελνη, ελψ ην 2013 11,5 ρηιηάδεο απαζρνινχκελνη. ε κηα
36

Ο δείθηεο απνηειεί ηνλ contex indicator C16 ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Παξαθνινχζεζεο Αμηνιφγεζεο 2014-2020
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ρξνληθή πεξίνδν πνπ ε αλεξγία ηεηξαπιαζηάζηεθε ζηελ Κχπξν, ε αχμεζε ησλ
απαζρνινχκελσλ αλαδεηθλχεη ηελ δπλακηθή ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ
Μηα ηέηαξηε ελφηεηα ζηνηρείσλ αλαθέξεηαη ζηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα θαη ηελ δηαρξνληθή
εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ απφ φπνπ πξνθχπηεη ε ζεηηθή πιεζπζκηαθή
εμέιημε. Οη ξπζκνί αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζπκβαδίδνπλ κε ηνλ
ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Κχπξν. Ο αγξνηηθφο πιεζπζκφο έρεη ζηαζεξνπνηεζεί
θαη ην ξεχκα αζηπθηιίαο έρεη αλαθνπεί. Σαπηφρξνλα φκσο δελ παξαηεξείηαη θαη κεηαθίλεζε
ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ πξνο ηηο αγξνηηθέο. Ζ εμέηαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ
κεηαβνιψλ θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζπλνιηθά δελ είλαη
νκνηνγελήο, αθνχ νη νξεηλέο πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή πιεζπζκηαθή απνδπλάκσζε
ζε αληίζεζε κε ηηο πεδηλέο θαη παξάθηηεο αγξνηηθέο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή
πιεζπζκηαθή αχμεζε.
Μηα πέκπηε ελφηεηα ζηνηρείσλ αθνξά ζηελ κεηαβνιή ησλ ρξήζεσλ γεο, πνπ αλαδεηθλχεη ηελ
ζεκαληηθή κείσζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε αλαινγία κεηαμχ
εηήζησλ θαη κφληκσλ θαιιηεξγεηψλ. Οη κεγαιχηεξεο κεηψζεηο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ
παξνπζηάδνληαη ζηα ζηηεξά, ζηα ακπέιηα θαη ζηα εζπεξηδνεηδή. εκαληηθέο είλαη νη κεηαβνιέο
πνπ παξνπζηάδνληαη ζην εμσηεξηθφ εκπφξην απφ φπνπ πξνθχπηεη ε πνιχ κεγάιε αχμεζε ηνπ
φγθνπ θαη ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ κεηαπνηεκέλσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ε ζπλνιηθή
ζηαζηκφηεηα κε δηαθνξνπνηήζεηο αλά πξντφλ ησλ λσπψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ελψ
ηαπηφρξνλα παξαηεξείηαη γηα ην εμεηαδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κηα ζεκαληηθή ηαπηφρξνλε
αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ λσπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Οη πηέζεηο είλαη εληνλφηεξεο ζηα
πξντφληα θπηηθήο παξαγσγήο πνπ αλαδεηθλχνπλ θαη έλα έιιεηκκα αληαγσληζηηθφηεηαο ην
νπνίν έγηλε νξαηφ ιφγσ ηεο άξζεο θάζε είδνπο δαζκνινγηθήο πξνζηαζίαο κεηά ηελ πιήξε
έληαμε.
Σέινο, ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη ειιείςεηο ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παξνπζηάζηεθαλ ζηα
δεδνκέλα πνπ άπηνληαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ, φπσο είλαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ
βηνπνηθηιφηεηα, ηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο, ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ. Δθ ησλ πξαγκάησλ, ε
αμηνπνίεζε εξεπλψλ φπσο ε έξεπλα ηνπ πηελνινγηθνχ ζπλδέζκνπ γηα ηηο κεηαβνιέο ηνπ
αξηζκνχ ησλ πνπιηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην Farmland Bird index (FBI), ηα ζηνηρεία ησλ εθζέζεσλ
ηκεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ, φπσο ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεο θαη ηνπ Σκήκαηνο
Τδάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έξεπλα πεδίνπ πνπ δηεμήρζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ ζπκβνιή ησλ Μέηξσλ ηνπ Άμνλα 2 «Βειηίσζε
ηνπ Πεξηβάιινληνο». Αλαιπηηθά, ην πεξηερφκελν ησλ κειεηψλ θαη ησλ εθζέζεσλ
παξνπζηάδεηαη αλά πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν ζηε ζπλέρεηα.
Πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα
Ζ απάληεζε ζηα θνηλά εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Μέηξα ηνπ Άμνλα 2 θαη ν
ππνινγηζκφο ησλ ηεζζάξσλ θνηλψλ δεηθηψλ επηπηψζεσλ βαζίδεηαη ζηελ εμέηαζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηξηψλ εθζέζεσλ θαη δχν κειεηψλ.
Ύδαηα
Οη εθζέζεηο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ θαηάζηαζε ησλ πδάησλ ζηελ Κχπξν είλαη:
o Έθζεζε Δπαλεμέηαζεο, Αλαζεψξεζεο θαη Δπαλαραξαθηεξηζκνχ ησλ πζηεκάησλ
Τπφγεηνπ Ύδαηνο ηεο Κχπξνπ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην
πεξί Τδάησλ, 2000/60/EK πνπ εθπνλήζεθε ην 2014 απφ ην ηκήκα Τδάησλ.

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

239

Δθ ησλ πζηέξσλ Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013

o Έθζεζε ζε ζρέζε κε ηελ Δθαξκνγή ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Νεξψλ απφ ηελ
Νηηξνξχπαλζε Γεσξγηθήο Πξνέιεπζεο (91/676/ΔΟΚ) Άξζξν 10.
o Δζληθή Έθζεζε ηεο Κχπξνπ 2012-2015 πνπ εθπνλήζεθε ην 2016 κε ηελ ζπλεξγαζία
Πέληε ηκεκάησλ ηνπ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο.
Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ησλ εθζέζεσλ απηψλ αλαιχνληαη θαησηέξσ
1. Έθζεζε Δπαλεμέηαζεο, Αλαζεψξεζεο θαη Δπαλαραξαθηεξηζκνχ ησλ πζηεκάησλ
Τπφγεηνπ Ύδαηνο ηεο Κχπξνπ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην πεξί
Τδάησλ, 2000/60/EK
Ζ έθζεζε εμεηάδεη ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή θαηάζηαζε ησλ Τπνγείσλ Τδαηηθψλ σκάησλ
ηεο Κχπξνπ. Ζ έθζεζε απηή κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο ζρεηηθήο νδεγίαο ζπληάζζεηαη αλά
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ έθζεζε ηνπ 2014 επαλαμηνινγεί ηελ θαηάζηαζε ησλ Τπνγείσλ
Τδαηηθψλ σκάησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ έλα εθηεηακέλν
ζχζηεκα ζηαζκψλ κέηξεζεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί Παγθχπξηα. ηνλ Πίλαθα 1 πνπ
παξαηίζεηαη θαησηέξσ παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ 19 πζηεκάησλ ππνγείσλ πδάησλ
ηεο Κχπξνπ, ελψ ζηνλ Πίλαθα 2 ε θαηάζηαζε ζε 21 νπζηαζηηθά Τπφγεηα Τδαηηθά ψκαηα ηεο
Κχπξνπ. Ζ κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ νθείιεηαη ζηελ πξνζζήθε είηε δηαθνξεηηθψλ πηέζεσλ είηε
δηαθνξεηηθνχ γεσινγηθνχ πεξηβάιινληνο.Σα αθφινπζα 3 ΤΤ έρνπλ δηαρσξηζηεί ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζή ηνπο:
o

Σν ΤΤ CY-3 Κίηη – Πεξβφιηα έρεη δηαρσξηζηεί ζε δχν ΤΤ, ην CY-3A Κνίηεο
Σξέκηλζνπ θαη ην CY-3B Κίηη-Πεξβφιηα

o

Σν ΤΤ CY-11 Πάθνο έρεη δηαρσξηζηεί ζε δχν ΤΤ, ην CY-11A Πάθνο θαη ην CY-11B
Κνίηεο Έδνπζα

o

Σν ΤΤ CY-15 Υξπζνρνχ – Γηαιηά έρεη δηαρσξηζηεί ζε δχν ΤΤ, ην CY-15A
Υξπζνρνχ-Γηαιηά θαη ην CY-15B Κνίηεο Υξπζνρνχ, αιιά θαη ζηελ κε κέηξεζε ηνπ
ππνγείνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Αξαδίππνπ κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα
ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο.

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο επαλαμηνιφγεζεο είλαη ηα αθφινπζα:
Απφ ηα 21 ππφ κειέηε ΤΤ ηα 5 αμηνινγνχληαη ζε θαιή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή θαηάζηαζε. Σα
9 ΤΤ βξίζθνληαη ζε θαιή πνηνηηθή θαηάζηαζε, αιιά ε πνζνηηθή ηνπο θαηάζηαζε είλαη θαθή.
Σα ππφινηπα 7 ΤΤ βξίζθνληαη ζε θαθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή θαηάζηαζε. Σα πξνβιήκαηα
ηεο ληηξνξχπαλζεο θαη ηεο πθαικχξηζεο έλεθα ζαιάζζηαο δηείζδπζεο, αλαδεηθλχνληαη θαη
πάιη σο νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ.
ε επηά πδαηηθά ζπζηήκαηα ππνγείσλ πδάησλ παξαηεξήζεθε ππέξβαζε ηεο κέγηζηεο ηηκήο
παξνπζίαο ληηξηθψλ ηφλησλ (ΝΟ3) πνπ είλαη 50mg/lt.
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Πίλαθαο 5.47: Καηάζηαζε ΤΤ (19) πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο ππφ απνηειεζκαηηθφ
Κπβεξλεηηθφ έιεγρν πεξηνρήο (κε δεδνκέλα κέρξη θαη ην 2008)

Πίλαθαο 5.48: Απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο πζηεκάησλ Τπφγεηνπ Ύδαηνο 2014

2. Έθζεζε ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Νεξψλ απφ ηελ
Νηηξνξχπαλζε Γεσξγηθήο Πξνέιεπζεο
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ληηξνξχπαλζεο γεσξγηθήο πξνέιεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη δίθηπν
παξαθνινχζεζεο ησλ πδάησλ πνπ απνηειείηαη απφ 222 ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο ησλ
ππφγεησλ πδάησλ, (δεθαηξείο (13) ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη
δεθαέμη (16) ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο ησλ παξάθηησλ πδάησλ. Ζ επηινγή ησλ ζηαζκψλ
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έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ρεκηθή θαηάζηαζε ησλ λεξψλ, ηηο πδξξνγεσινγηθέο /
πδξνινγηθέο ζπλζήθεο, ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηηο πηέζεηο ζηα λεξά, έηζη ψζηε ηα απνηειέζκαηα
ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηεο θαηάζηαζεο ησλ λεξψλ. Όζνλ
αθνξά ζην δίθηπν παξαθνινχζεζεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ, 202 απφ ηνπο πθηζηάκελνπο
ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο είλαη θνηλνί κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν αλαθνξάο (2008-2011),
ελψ είθνζη (20) ζηαζκνί έρνπλ αληηθαηαζηαζεί.
ΔΤΠΡΟΒΛΖΣΔ ΕΧΝΔ – ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΖ ΕΧΝΔ
ην πιαίζην ηεο πξψηεο (πξναηξεηηθήο) έθζεζεο ηνπ 2004, θαζνξίζηεθαλ έμη (6)
εππξφζβιεηεο δψλεο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 460 km². Οη πεξηνρέο απηέο είλαη νη ππφγεηνη
πδξνθφξνη Κνθθηλνρσξίσλ, Αθξσηεξίνπ, Πάθνπ, Κίηη – Πεξβνιηψλ θαη ηεο Πφιεσο
Υξπζνρνχο, θαζψο επίζεο ε ιεθάλε ηνπ ρείκαξξνπ Καξγψηε. Πεξαηηέξσ, νη πδξνθφξνη ηεο
Γπηηθήο Μεζανξίαο θαη ηνπ Πεληάζθνηλνπ θαη ηα παξάθηηα λεξά ηεο Ννηηναλαηνιηθήο
Μεζανξίαο (Κνθθηλνρψξηα) πξνζδηνξίζηεθαλ σο ππφ δηεξεχλεζε πεξηνρέο. Σν 2008
απνθαζίζηεθε ν απνραξαθηεξηζκφο ηεο ιεθάλεο ηνπ ρείκαξξνπ Καξγψηε (Κ.Γ.Π 186/2008)
θαη ην 2011 ν ραξαθηεξηζκφο κέξνο ηνπ ππφγεηνπ πδαηηθνχ ζψκαηνο ηεο Κεληξηθήο θαη
Γπηηθήο Μεζανξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο πεξηνρήο Οξνχληαο, σο Eππξφζβιεηε ζε Nηηξηθά
δψλε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ πδξνθφξνπ ηεο ιεθάλεο ηνπ Πεληάζθνηλνπ αλαπηχζζεηαη
γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ραξαθηεξίδεηαη σο έληνλε.
Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε ηξσηφηεηα ζε ληηξνξχπαλζε ηνπ ελ ιφγσ πδξνθνξέα λα είλαη
απμεκέλε. Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο απφ
ην 2002 θαη έπεηηα, δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο,
αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηζνηνπηθψλ πξνζδηνξηζκψλ ζηνπο ζηαζκνχο
παξαθνινχζεζεο ηνπ ελ ιφγσ πδξνθφξνπ, απνηειέζκαηα ηα νπνία δείρλνπλ ζαλ θχξηα πεγή
ησλ ληηξηθψλ αιάησλ ηελ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα, απνθαζίζηεθε ν ραξαθηεξηζκφο κέξνπο
ηεο πεξηνρήο ηεο ιεθάλεο ηνπ Πεληάζθνηλνπ σο δψλεο εππξφζβιεηεο ζε ληηξηθά άιαηα
γεσξγηθήο πξνέιεπζεο. Ο ραξαθηεξηζκφο ζα νινθιεξσζεί πεξί ην ηέινο ηνπ 2016.
Σν αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ φξην ηεο πξνηεηλφκελεο δψλεο ζπκπίπηεη κε απηφ ηεο ιεθάλεο
απνξξνήο ηνπ ρείκαξξνπ ηνπ Πεληάζθνηλνπ, ην λφηην φξην εθάπηεηαη κε ηελ αθηνγξακκή θαη
ην βφξεην φξην κε ηκήκα ηνπ λφηηνπ νξίνπ ηεο νηθηζηηθήο πεξηνρήο ηεο θνηλφηεηαο Αγίνπ
Θενδψξνπ Λάξλαθαο. Σνλίδεηαη φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ πδξνθφξνπ ηεο ιεθάλεο ηνπ
Πεληάζθνηλνπ, εθηφο ηεο πξνηεηλφκελεο δψλεο, δελ παξαηεξήζεθαλ κέζεο ζπγθεληξψζεηο
ληηξηθψλ πάλσ απφ 50 mg/l, θαηά ηελ πεξίνδν 2012-2015.
Όζνλ αθνξά ζηελ ιεθάλε ηνπ ρείκαξξνπ Καξγψηε, ε νπνία απνραξαθηεξίζηεθε απφ
εππξφζβιεηεο ζε ληηξηθά άιαηα δψλε ην 2008, εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη ρακειέο
ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ (κηθξφηεξεο ησλ 15 mg/l) αθφκε θαη θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν,
φπνπ ιφγσ ηεο κεησκέλεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο θαη ηεο δπλαηφηεηαο αξαίσζεο ησλ
ληηξηθψλ, νη ηηκέο παξνπζηάδνληαη πην απμεκέλεο.
πλνςίδνληαο ηα πην πάλσ, γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο 2012-2015, θαζνξίδνληαη σο
εππξφζβιεηεο δψλεο, νη πεξηνρέο ησλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ Κνθθηλνρσξίσλ, Αθξσηεξίνπ,
Πάθνπ, Κίηη–Πεξβνιηψλ, Πφιεσο Υξπζνρνχο θαη Οξνχληαο ζπλνιηθήο έθηαζεο 444 km² θαη
κε πνζνζηφ 7,5% ησλ πεξηνρψλ πνπ ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν,
ελψ ε παξάθηηα πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Μεζανξίαο (Κνθθηλνρψξηα), θαζνξίδεηαη σο
ππφ κειέηε δψλε.
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Σέινο, απνθαζίζηεθε φπσο κέξνο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Πεληάζθνηλνπ ζπλνιηθήο
έθηαζεο 9 km2 πξνηαζεί σο λέα εππξφζβιεηε δψλε.
Απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη απμάλεηαη ε έθηαζε (απφ 6% ζε 7%) ησλ εθηάζεσλ
πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο εππξφζβιεηεο δψλεο .
πλνιηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έθζεζεο αλαδεηθλχνπλ ηελ πνιχ θαιή πνηφηεηα ησλ
επηθαλεηαθψλ θαη παξαθηίσλ πδάησλ ηεο Κχπξνπ, αθνχ νη ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ ηφλησλ
δηακνξθψλνληαη ζε πνιχ ρακειφηεξν απφ ηα επηηξεπηά φξηα. Σν πξφβιεκα ηεο πςειήο
ζπγθέληξσζεο ληηξηθψλ ηφλησλ εληνπίδεηαη ζηα ππφγεηα χδαηα κε επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο
αλάινγα κε ηελ ηππνινγία ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ.
Ζ θαηάζηαζε ησλ ππφ πίεζε (αξηεζηαλψλ) πδξνθφξσλ θαη ησλ πδξνθφξσλ ζηα δηαξξεγκέλα
πεηξψκαηα ηνπ Σξνφδνπο (fractured aquifers), θαζψο επίζεο ησλ βαζηψλ θξεαηίσλ
πδξνθφξσλ, είλαη πνιχ θαιχηεξε απφ απηή ησλ θξεαηίσλ πδξνθφξσλ κε πςειή ζηάζκε. Σν
85% ησλ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο ησλ ππφ πίεζε πδξνθφξσλ θαη ην 89% ησλ ζηαζκψλ
παξαθνινχζεζεο ησλ πδξνθφξσλ ζε δηαξξεγκέλα πεηξψκαηα, παξνπζηάδνπλ κέζε
ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ θάησ απφ ηα 25mg/l θαη κφλν ην 9% θαη 3% αληίζηνηρα ησλ ζηαζκψλ
ζηνπο ελ ιφγσ πδξνθφξνπο, παξνπζηάδνπλ κέζε ζπγθέληξσζε κεγαιχηεξε απφ 50mg/l.
Αληίζεηα ζηνπο ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο ησλ θξεαηίσλ πδξνθφξσλ κε ζηάζκε 15-30
κέηξσλ, ην 47% παξνπζηάδνπλ κέζε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ κεγαιχηεξε απφ 50 mg/l θαη
κφλν ην 44% παξνπζηάδνπλ κέζε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ θάησ απφ ηα 25 mg/l.
Όζνλ αθνξά ζηνπο ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο ησλ θξεαηίσλ πδξνθφξσλ, κε ππφγεηα
πδαηηθή ζηάζκε βαζχηεξε ησλ 30 κέηξσλ, ην 71% παξνπζηάδνπλ κέζε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ
θάησ απφ ηα 25 mg/l ελψ ην 15% κεγαιχηεξε απφ 50 mg/l.
Αλαθνξηθά κε ηνπο θαξζηηθνχο πδξνθφξνπο θαη ηνπο θξεάηηνπο πδξνθφξνπο πνιχ πςειήο
ζηάζκεο (5-15 κέηξσλ), δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαζψο
απνηεινχληαη απφ πνιχ κηθξφ αξηζκφ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο.
πλνιηθά ην 74,5% ησλ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ παξνπζηάδνπλ κέζε
ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ θάησ απφ ηα 25 mg/l θαη ην 80% θάησ απφ ηα 40 mg/l. Έλα πνζνζηφ
ηεο ηάμεο ηνπ 17,4% παξνπζηάδνπλ κέζε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ κεγαιχηεξε απφ 50 mg/l.
πγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν αλαθνξάο (2008 – 2011), 43% ησλ ζηαζκψλ
παξνπζηάδνπλ ηάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο κέζεο ζπγθέληξσζεο ησλ ληηξηθψλ θαη ην 24%
πησηηθή ηάζε. Αληίζεηα ην ππφινηπν 33% παξνπζηάδεη αλνδηθέο ηάζεηο, ελψ ζην 18% ησλ
ζηαζκψλ, ε αλνδηθή ηάζε είλαη έληνλε.
Όζνλ αθνξά ζηηο πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη εππξφζβιεηεο ζε ληηξηθά άιαηα δψλεο, απηέο
θαιχπηνληαη απφ 50 ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο ή έλα πνζνζηφ 21,7%. Απφ απηνχο ην 36%
παξνπζηάδνπλ κέζε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ θάησ απφ ηα 25 mg/l, ην 40% θάησ απφ ηα
40mg/l, ελψ πεξίπνπ νη κηζνί (54%) παξνπζηάδνπλ κέζε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ κεγαιχηεξε
απφ 50 mg/l.
πγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν αλαθνξάο (2008 – 2011), πνζνζηφ 54,5% ησλ
ζηαζκψλ παξνπζηάδνπλ ηάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο ή/θαη πηψζεο ηεο κέζεο ηηκήο ζπγθέληξσζεο
ληηξηθψλ, ελψ ην ππφινηπν 45,5% παξνπζηάδεη αλνδηθέο ηάζεηο. ην 38,6%, ε αλνδηθή ηάζε
είλαη έληνλε Σα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζην θαησηέξσ Γηάγξακκα.
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Γηάγξακκα 5-40: Πνζνζηφ επί ηεο εθαηφ ησλ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο πνπ βξίζθνληαη ζε
Δππξφζβιεηεο Εψλεο, ζε ζρέζε κε ηελ κεηαβνιή, απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν αλαθνξάο,
ηεο κέζε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ (NO3 mg/l)

ηνλ ράξηε πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη εππξφζβιεηεο απφ ηα Νηηξηθά Εψλεο.
Υάξηεο 1: Δππξφζβιεηεο ζηε Νηηξνξχπαλζε Εψλεο πεξηφδνπ 2012 – 2015

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έθζεζεο παξνπζηάδεηαη νπζηαζηηθά ακεηάβιεηε ε
πνηφηεηα ησλ ππφγεησλ πδάησλ κε νξηαθέο κεηψζεηο ζε θάπνηεο πεξηνρέο, αιιά θαη κε κεγάιε
αχμεζε θαη ζπλέρηζε ηεο αλνδηθήο ηάζεο ζε θάπνηνπο ζηαζκνχο κεηξήζεσλ.
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή κεηαβνιή ησλ ηάζεσλ ζηελ
ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ κεηαμχ ησλ ηνπ 2008 θαη ηνπ 2015.
Πίλαθαο

5.49:

Καηεγνξίεο

ηάζεο

κεηαμχ

πξνεγνχκελεο

θαη

ηξέρνπζαο

πεξηφδνπ

παξαθνινχζεζεο ληηξηθψλ (ΝΟ3).

Πίλαθαο 5.50: Σάζε ζηελ κέζε ζπγθέληξσζε ΝΟ3 ζην ππφγεην λεξφ (% ησλ θνηλψλ ζεκείσλ
δεηγκαηνιεςίαο).

Πίλαθαο 5.51: Σάζε ζηελ κέγηζηε ζπγθέληξσζε ΝΟ3 ζην ππφγεην λεξφ (% ησλ θνηλψλ
ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο)

Απφ ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ απηψλ παξνπζηάδνληαη ζην θαηψηεξν δηάγξακκα νη κεηαβνιέο
ησλ ηάζεσλ ηφζν ζε ζρέζε κε ηηο κέζεο ηηκέο φζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο κέγηζηεο
ζπγθεληξψζεηο.
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Γηάγξακκα 5-41: Μεηαβνιέο ησλ ηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηε κέζε θαη ηε κέγηζηε ζπγθέληξσζε
NO3 ζην ππφγεην λεξφ.

Βηνπνηθηιφηεηα
Γηα ηελ εμέηαζε ησλ ηάζεσλ ζηελ βηνπνηθηιφηεηα βαζηθή πεγή αλαθνξάο απνηειεί ε «Σειηθή
έθζεζε νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπφλεζεο ηνπ Γείθηε Πνπιηψλ Γεσξγηθψλ
Πεξηνρψλ θαη Γείθηε Κνηλψλ Πνπιηψλ 2012 – 2014» ηνπ Πηελνινγηθνχ πλδέζκνπ Κχπξνπ
ηνπ 2014.
Τν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έθζεζεο είλαη :
Ο Γείθηεο Πνπιηψλ Γεσξγηθψλ Πεξηνρψλ (FBI) δείρλεη φηη νη αξηζκνί πνπιηψλ γεσξγηθψλ
πεξηνρψλ κεηψζεθαλ θαηά 43% απφ ην 2006 κέρξη ην 2014 ζηελ Κχπξν, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν
ν Γείθηεο Κνηλψλ Πνπιηψλ κεηψζεθε θαηά 10%. πγθξηκέλα κε έηνο βάζεο ην 2006 θαη ηηκή
100 ην 2014, ν δείθηεο πνπιηψλ γεσξγηθψλ πεξηνρψλ ιακβάλεη ηελ ηηκή 57, ελψ ησλ θνηλψλ
πνπιηψλ ζε 90. Μηα πξψηε εμέηαζε ησλ δπν δεηθηψλ δείρλεη φηη ε αλνκβξία ηνπ 2007 - 2008
θαίλεηαη πσο είρε κηα ζεκαληηθή αξλεηηθή επίδξαζε ζηνπο πιεζπζκνχο πνπιηψλ γεσξγηθψλ
πεξηνρψλ, αιιά θαη ησλ θνηλψλ πνπιηψλ γεληθά.
Παξ‟ φια απηά, ε γεληθή αξλεηηθή ηάζε ησλ πιεζπζκψλ πνπιηψλ γεσξγηθψλ πεξηνρψλ είλαη
μεθάζαξε θαη αξθεηά πην έληνλε απφ ηελ ηάζε (θαη απηή αξλεηηθή) ησλ πιεζπζκψλ θνηλψλ
πνπιηψλ γεληθά ζε φινπο ηνπο βηφηνπνπο.
Ζ κέηξεζε ηνπ Γείθηε Πνπιηψλ Γεσξγηθψλ Πεξηνρψλ γίλεηαη ζε έμη θαηεγνξίεο βηνηφπσλ πνπ
είλαη νη εθηάζεηο κε ζηηεξά, δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, ακπέιηα, θξπγαλφηνπνη, γεσξγηθά
κσζατθά, ζακλψλεο θαη δάζε. Οη εθηάζεηο ησλ ζηηεξψλ απνηεινχλ αληηθείκελν ελίζρπζεο ηνπ
θαζεζηψηνο 2.3.4 πνπ φκσο δελ ελεξγνπνηήζεθε, ηα ακπέιηα εληζρχνληαη κέζσ ηνπ
θαζεζηψηνο 2.3.1 θαη 2.3.5, νη δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο κέζσ ηνπ 2.3.3, (εζπεξηδνεηδή, ελψ νη
ζακλψλεο θαη ινηπέο δελδξψδεηο (πιελ εζπεξηδνεηδψλ θαιιηέξγεηεο απφ ην θαζεζηψο 2.3.6.
πλνδεπηηθά ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ ιεηηνπξγεί ην θαζεζηψο 2.3.7 Βηνινγηθή Γεσξγία θαη ην
Μέηξν 2.1
Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ Σξηγσληζκνχ θξίζεθε αλαγθαία απφ ηνλ χκβνπιν
Αμηνιφγεζεο, ιφγσ ηεο παξαηεξνχκελεο πνιχ πςειήο δηαθνξάο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ
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δείθηε FBI ζε ζρέζε κε ην Γείθηε Κνηλψλ Πνπιηψλ θαη δεηήζεθε ζπλάληεζε κε ηελ αξκφδηα
γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα ππεξεζία ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. Ζ ζέζε ηνπ Σκήκαηνο
«Φχζε» αιιά θαη ηεο Γηεχζπλζεο Θήξαο είλαη φηη ε δηαθνξά νθείιεηαη ζηελ αζπλέρεηα ησλ
πεξηνρψλ κέηξεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Μειέηε ηνπ Πηελνινγηθνχ ζπλδέζκνπ. Οη
κεηξήζεηο ησλ εηψλ 2011 -2012 έγηλαλ κφλν ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ελψ ησλ επνκέλσλ εηψλ
πεξηειάκβαλαλ θαη δαζηθέο πεξηνρέο. Ζ αλσηέξσ δηεπθξίλεζε δελ αλαηξεί φηη ππάξρεη
ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ Γείθηε FBI, ελψ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε αλαζεψξεζε ηνπ
πιέγκαηνο ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ θαζεζηψησλ ιφγσ ηνπ φηη παξαηεξείηαη κηθξή
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.
Κιηκαηηθή αιιαγή
Σα ζηνηρεία γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή αληινχληαη απφ ηελ έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ
πεξηβάιινληνο ζηελ Κχπξν αιιά θαη απφ ηνπο θνηλνχο δείθηεο πιαηζίνπ.
Ζ κεηαβνιή ησλ εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Κχπξν απεηθνλίδεηαη ζην θαησηέξσ
δηάγξακκα, ελψ ν δείθηεο πιαηζίνπ 26 «Κιηκαηηθέο κεηαβνιέο /πνηφηεηα ηνπ αέξα : εθπνκπέο
αεξίσλ απφ ηελ γεσξγία» δείρλεη πησηηθή ηάζε κεηαμχ 2007-2013. πγθξηκέλα ε ηηκή ην 2007
ήηαλ 761 (εθπεθξαζκέλν ζε 1000 ηφλνπο ηζνδπλάκνπ CO 2, ελψ ην 2013 ε ηηκή
δηακνξθψλεηαη ζε 698,2.
Γηάγξακκα 5-42: Σάζεηο ζηελ εθπνκπή αεξηψλ ζεξκνθεπίνπ αλά αέξην απφ φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Κχπξν (γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο NACE) (Πεγε: Eurostat)

Σν κεζάλην θαη ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ είλαη δχν αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα
κε ηελ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα. ηα θαησηέξσ δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο
ησλ ηηκψλ ησλ δχν αεξίσλ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2013.
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Γηάγξακκα 5-43: Δθπνκπέο κεζαλίνπ αλά θαηεγνξία δξαζηεξηνηήησλ ζε ηζνδχλακν CO 2,
ζηελ Κχπξν (Πεγή: Eurostat)

Γηάγξακκα 5-44: Δθπνκπέο νμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ αλά θαηεγνξία δξαζηεξηνηήησλ ζε
ηζνδχλακα CO2, ζηελ Κχπξν

εκαληηθή είλαη θαη πξφνδνο πνπ έρεη επηηεπρζεί θαη ζηε κείσζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ
πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ άζθεζε ηεο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο φπσο είλαη ε ακκσλία.
(ΝΖ3). Οη εθπνκπέο ΝΖ3 έρνπλ κεησζεί θαηά πεξίπνπ 24% απφ ην 2000, θπξίσο ιφγσ ησλ
αιιαγψλ ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη νη αιιαγέο ζηνλ ρεηξηζκφ θαη ηε
δηαρείξηζε ηφζν ησλ νξγαληθψλ φζν θαη ησλ ζπλζεηηθψλ ιηπαζκάησλ. Ο γεσξγηθφο ηνκέαο
θπξηαξρεί ζηηο εθπνκπέο ΝΖ3, φπνπ απηέο αλέξρνληαλ ζην 86% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ
ηνπ ξχπνπ ζηελ Κχπξν ην 2013 θαη ζην 81% ην 2000. Οη εθπνκπέο πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ
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ηελ απνζχλζεζε νπξίαο ζε δσηθά απφβιεηα θαη ην νπξηθφ νμχ ζηα απφβιεηα πνπιεξηθψλ. Οη
εθπνκπέο εμαξηψληαη απφ ην είδνο ηνπ δψνπ, ηελ ειηθία, ην βάξνο, ηε δηαηξνθή, ηα
ζπζηήκαηα ζηέγαζεο, ηηο κεζφδνπο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη ηηο ηερληθέο απνζήθεπζεο
πγξήο θνπξηάο.
Υξήζε πδάηηλσλ πφξσλ
Ζ θαηάζηαζε ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ αλαθνξηθά κε ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάζζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. πλνιηθά νη πηέζεηο πνπ
δέρνληαη νη πδάηηλνη πφξνη απνηππψλεηαη ζηνλ δείθηε ρξήζεο λεξνχ. Ζ γεσξγία απνηειεί ηνλ
κεγαιχηεξν ρξήζηε λεξνχ θαη επεξεάδεη άκεζα ηελ επάξθεηα ησλ πδαηίλσλ πφξσλ. ηελ
Κχπξν παξαηεξείηαη φηη ην δηάζηεκα 2004-2013, ην λεξφ πνπ αληιείηαη απφ ππφγεηα λεξά γηα
ζθνπνχο χδξεπζεο είλαη ζρεηηθά ζηαζεξφ. Σν λεξφ πνπ πξνέξρεηαη απφ επηθαλεηαθά λεξά γηα
ζθνπνχο χδξεπζεο παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο ην ίδην δηάζηεκα θαη θαηαγξάθεη ηε κεγαιχηεξή
ηνπ ηηκή ην 2013. Απμνκεηψζεηο παξνπζηάδνληαη θαη ζηε ρξήζε λεξνχ, είηε απφ ππφγεηα είηε
απφ επηθαλεηαθά λεξά γηα ζθνπνχο άξδεπζεο. εκεηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
αλαγθψλ γηα ζθνπνχο άξδεπζεο θαιχπηεηαη απφ ππφγεηα λεξά.
Γηάγξακκα 5-45: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο πνζφηεηαο αληινχκελνπ λεξνχ ζε θπβηθά κέηξα αλά
θαηεγνξία ρξήζεο

Ζ Κχπξνο θαηαγξάθεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ Γείθηε Δθκεηάιιεπζεο Τδάησλ απφ φιεο
ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Ο Γείθηεο παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο ζηηο ηηκέο πνπ ιακβάλεη θάζε έηνο
γηα ην δηάζηεκα 1998-2013 ζηελ Κχπξν. Οη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ θαηαγξάθεθαλ ηα έηε 2003
(75,51%), 2004 (83,27%), 2012 (79,56%) θαη 2013 (79,56%). Οη ηηκέο απηέο δείρλνπλ φηη ζην
λεζί ππάξρεη ζνβαξή πδαηηθή θαηαπφλεζε, θαζψο ν δείθηεο ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ 40%.
ην αλσηέξσ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ζηηο πνζφηεηεο ηνπ αληινχκελνπ χδαηνο πνπ
θαζηζηνχλ ηελ Κχπξν ηελ ρψξα κε ηελ κεγαιχηεξε θαηαπφλεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ιεπηνκεξήο εθαξκνγή ηνπ Γείθηε WEI+ γηα ηηο πδξνινγηθέο πεξηνρέο
πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαηέιεμε ζηε κέζε ηηκή 73,1%
γηα ηελ ηειεπηαία 5εηία (2009-2013), πνπ νδεγεί ζην γλσζηφ ζπκπέξαζκα φηη ε Κχπξνο
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βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο ζεκαληηθήο πίεζεο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο αθφκα θαη κε ην επκελέο
φξην ηνπ 60%. Οη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ WEI+ εκθαλίδνληαη ζηηο Τδξνινγηθή Πεξηνρή 6, 7 θαη
9 (Πεξηνρή Λεπθσζίαο, Κνθθηλνρσξίσλ θαη Λεκεζνχ) θαη κάιηζηα είλαη πάλσ απφ ην 100%
ιφγσ ηεο άληιεζεο ηκήκαηνο ησλ κφληκσλ ππφγεησλ απνζεκάησλ.
Καηά ζπλέπεηα ε απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ κείσζε ησλ πηέζεσλ
ζηνπο πδξνθνξείο απνηειεί θξίζηκε παξάκεηξν γηα ηελ ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή απνηίκεζε
ησλ επηπηψζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο .
Υξήζε Γεο
Ζ κείσζε ηεο γεσξγηθήο γεο σο απνηέιεζκα ησλ νηθηζηηθψλ πηέζεσλ θαη ηεο αζηηθήο
δηάρπζεο είλαη έλα θαηλφκελν θνηλφ θαη παξαηεξείηαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Σν κεγαιχηεξν
κέξνο ηεο γεο γηα ηε δεκηνπξγία αζηηθήο αλάπηπμεο ή άιισλ ηερλεηψλ εθηάζεσλ ζηελ Κχπξν
γηα ην δηάζηεκα 2000-2006, πξνήιζε απφ βνζθφηνπνπο, γεσξγηθέο εθηάζεηο θαη
θαιιηεξγήζηκε γε θαη, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, απφ θπζηθά ιηβάδηα, εξεηθψλεο θαη ζθιεξφθπιιε
βιάζηεζε. O θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηελ αχμεζε ησλ αλαγθψλ γηα αζηηθέο πεξηνρέο ή άιιεο
ηερλεηέο πεξηνρέο είλαη γηα ζηέγαζε, ππεξεζίεο θαη αλαςπρή. ην θαησηέξσ δηάγξακκα
παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ζηηο ρξήζεηο γεο ηελ πεξίνδν 2000-2006 . Γελ ππάξρνπλ λεψηεξα
ζηνηρεία, αιιά κε δεδνκέλε ηελ ζπλνιηθή εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ηελ ζεκαληηθή
πηψζε ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπψλ, ε έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαηξνπήο γεσξγηθήο γεο
ζε ηερλεηή πξέπεη λα έρεη κεησζεί κεηά ην 2009.
Γηάγξακκα 5-46: πκβνιή ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θάιπςεο γεο ζηελ αλάπηπμε αζηηθψλ
πεξηνρή ή άιισλ ηερλεηψλ πεξηνρψλ (2000 – 2006) ζηελ Κχπξν

Πεγή: Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Πεξηβάιινληνο, Τκήκα Πεξηβάιινληνο
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5.6.

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΚΤΠΡΗΑΚΟΤ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007 – 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ην παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη ζπγθεληξσηηθά φιεο νη ηηκέο επίηεπμεο ησλ επηά
δεηθηψλ επηπηψζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007 – 2013.
Πίλαθαο 5.52: Γείθηεο Δπηπηψζεσλ ΠΑΑ 2007-2013
Α/Α

Γείθηεο Δπηπηψζεσλ

1

Οηθνλνκηθή αλάπηπμε

2

Γεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο

3

Παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο

4

Αλαζηξνθή ηεο ηάζεο κείσζεο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο

5

Γηαηήξεζε ησλ γεσξγηθψλ
εθηάζεσλ θαη ηεο δαζνθνκίαο
πςειήο θπζηθήο αμίαο

6

Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
πδάησλ

7

πκβνιή ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
θιηκαηηθψλ κεηαβνιψλ

Μνλάδα Μέηξεζεο
Μνλάδα Αγνξαζηηθήο
Γχλακεο (PPS)
Ηζνδχλακν Πιήξνπο
Απαζρφιεζεο (FTE)
€ αλά Ηζνδχλακν Πιήξνπο
Απαζρφιεζεο (FTE)
% πνζνζηφ κεηαβνιήο
Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αιιαγή
ηεο πςειήο θπζηθήο αμίαο ησλ
γεσξγηθψλ εθηάζεσλ θαη ηεο
δαζνθνκίαο
Σηκή & Σάζε (ζε αιιαγέο ζην
αθαζάξηζην ηζνδχγην
ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ)

Kroes ή Ktons
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Σηκή Δπίηεπμεο
688,81
15.353
168,92
Ο δείθηεο πνπιηψλ γεσξγηθψλ
πεξηνρψλ ιακβάλεη ηελ ηηκή 57
(κεηψζεθαλ θαηά 43% απφ ην
2006 κέρξη ην 2014)
Με δηαζέζηκν

ηαζεξφηεηα
Απφ ην Μέηξν 2.3 φπσο
πξναλαθέξζεθε πξνθχπηεη κηα
κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά
5.586 ηφλσλ ηζνδπλάκνπ
ηζνδπλάκνπ CO2.
Σν Μέηξν 2.5 ζπκβάιεη ζηελ
αχμεζε ηεο απνζήθεπζεο
άλζξαθα θαηά 9.720 ηφλνπο.
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6. ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΑ ΚΟΗΝΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

6.1.

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΠΟΤ

ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ

ΜΔ

ΣΟ

1. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο;
(ζηφρνη Ληζζαβφλαο, ρεηηθνί δείθηεο επηπηψζεσλ: 1) Οηθνλνκηθή αλάπηπμε & 3)
Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο)
Ζ απάληεζε ζην θνηλφ εξψηεκα δίλεηαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην
κνληέιν εηζξνψλ – εθξνψλ. Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή
ηνπ παξνπζηάζζεθε ζην Κεθάιαην 4. ηνπο θαησηέξσ πίλαθεο 6.1 θαη 6.2, παξνπζηάδνληαη ηα
αλαιπηηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ αλαθνξηθά κε ηελ ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ
αθαζάξηζηε αμία παξαγσγήο αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλνιηθά θαη αλά
Μέηξν, ε ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπλνιηθά θαη αλά Μέηξν ζηελ Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε,
ηελ δεκηνπξγία απαζρφιεζεο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο Δξγαζίαο. Γηα ιφγνπο
πιεξέζηεξεο θαηαλφεζεο ηεο κεζφδνπ θαη ησλ εξκελεπηηθψλ παξαδνρψλ ην κνληέιν
εηζξνψλ εθξνψλ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ.

Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε
Ζ ζπλνιηθή νηθνλνκηθή δηαηαξαρή (κεηαβνιή ηεο δήηεζεο ή κεηαβνιή ηεο πξνζηηζέκελεο
αμίαο) ησλ Μέηξσλ ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 γηα ηα νπνία γίλεηαη ε εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ
επηπηψζεσλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ππνδείγκαηνο εηζξνψλ-εθξνψλ, αλήιζε ζε 376,79 εθαη. €
(ζε ηηκέο 2008). Ζ ηηκή απηή αληηζηνηρεί ζην 2,69% ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο Κππξηαθήο
Γεσξγίαο ζσξεπηηθά γηα ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ελψ εάλ αλαρζεί ζε
εηήζηα βάζε ζην 0,34%. Απφ απηά, ηα 212,23 εθαη. € (56,3% ηνπ ζπλφινπ) αθνξνχλ ηνλ
Άμνλα 1, ελψ ηα 142,15 εθαη. € (37.7%) αληηζηνηρνχλ ζε Μέηξα ηνπ Άμνλα 2. Σν
ζεκαληηθφηεξν Μέηξν είλαη ην Μ1.5 γηα ην νπνίν αληηζηνηρεί δαπάλε 170,70 εθαη. € (45,3%
ηνπ ζπλφινπ), ελψ αθνινπζνχλ ηα κέηξα Μ2.3 (85,66 εθαη. € – 22,7%), Μ2.1 (45,57 εθαη. € –
12,1%), Μ1.6 (28,70 εθαη. € – 7,6%) θαη Μ3.2 (13,26 εθαη. € – 3,5%).
ε φ,ηη αθνξά ηνπο ζηφρνπο ησλ νηθνλνκηθψλ δηαηαξαρψλ, απφ ηνλ Πίλαθα 1 πξνθχπηεη φηη ν
ζεκαληηθφηεξνο απφ απηνχο (ζε φξνπο δαπάλεο) είλαη ε κεηαβνιή ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο
ηνπ πξσηνγελή ηνκέα , ε νπνία αληηζηνηρεί ζε 144,84 εθαη. € (38,4% ηνπ ζπλφινπ) θαη αθνξά
ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ Μέηξσλ ηνπ Άμνλα 2, θαζψο θαη ηα Μέηξα Μ1.2, Μ1.8 θαη Μ1.10.
Αθνινπζεί ε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ ηνπ εκπνξίνπ (128,60 εθαη. € –
34,1%), ε νπνία ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηεο αθνξά ζηα Μέηξα Μ1.5 θαη Μ1.6 θαη αληηζηνηρεί
ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε εηζαγσγέο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Έπεηαη ν θιάδνο ησλ
θαηαζθεπψλ (66,72 εθαη. € – 17,7%) ν νπνίνο αληηζηνηρεί θπξίσο ζηα Μέηξα Μ1.5, Μ3.2,
Μ2.6 θαη Μ4.1.2 – Μ4.1.3.
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Αθαζάξηζηε
Πξνζηηζέκελε Αμία,
πξσηνγελή
Δκπφξην

11,73

Μ2.5

45,57

85,66

0,64

1,24

38,01

0,80

20,22

126,12

1,43

5,05

35,31

33,48

3,43

105,90
30,26

1,10

Μ2.6

Μ3.1

Μ3.2

Μ4.1.1

Μ4.1.2
&
4.1.3

133,11
7,61

6,81

χλνιν

Μ2.4

Γεληθφ

2,08

Μ2.3

Άμνλα 4

1,84

Μ2.1

χλνιν

Μ1.10

Άμνλα 3

Μ1.8

χλνιν

Μ1.7

7,81

Καηαζθεπέο

Μεραλήκαηα
Δμνπιηζκφο
εγρψξηα

Μ1.6

Άμνλα 2

Μ1.5

χλνιν

Μ1.2

Άμνλα 1

Μέηξα /
ηφρνο
Γηαηαξαρήο

χλνιν

Πίλαθαο 6.1: Οηθνλνκηθέο δηαηαξαρέο αλά Μέηξν ΠΑΑ 2007-2013 (εθαη. €, ηηκέο 2008)

144,84
2,44

13,26

15,70

1,43

5,40

66,72

1,05

1,05

128,60

0,26

0,26

35,57

1,15

4,25

&

Άιιεο Τπεξεζίεο
χλνιν

1,06

1,06
7,81

170,70

28,70

1,10

1,84

2,08

212,23

1,06
45,57

85,66

0,64

3,47

6,81

142,15

2,44

13,26

15,70

2,46

4,25

6,71

376,79

Μ1.2

Μ1.5

Μ1.6

Μ1.7

Μ1.8

Μ1.10

χλνιν
Άμνλα 1

Μ2.1

Μ2.3

Μ2.4

Μ2.5

Μ2.6

Μ3.1

Μ3.2

χλνιν
Άμνλα 3

Μ4.1.1

Μ4.1.2
& 4.1.3

χλνιν
Άμνλα 4

Γεληθφ
χλνιν

19,43

234,38

38,84

2,05

4,57

5,17

304,44

113,36

213,09

1,59

6,85

12,72

347,61

3,89

21,09

24,98

3,84

7,94

11,78

688,81

Γεκηνπξγία Απαζρφιεζεο
(λέεο ζέζεηο εξγαζίαο)

282

7.287

1253

47

66

75

9.010

1.644

3.090

23

156

291

5.204

132

718

850

107

182

289

15.353

Παξαγσγηθφηεηα
ηεο
Δξγαζίαο (κεηαβνιή ΑΠΑ
αλά ζέζε εξγαζίαο – € ζε
PPS)

20,35

(-)
152,69

(-)
30,39

0,37

4,79

5,42

(-)
152,15

118,27

221,51

1,67

1,31

2,31

345,07

(-)
3,77

(-)
20,41

(-)
24,18

(-)
1,26

1,44

0,18

168,92

Οηθνλνκηθή

χλνιν
Άμνλα 2

Πίλαθαο 6.2: Γείθηεο επηπηψζεσλ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο αλά Μέηξν ΠΑΑ 2007-2013
Μέηξα /
ηφρνο
Γηαηαξαρήο
Αλάπηπμε

(αχμεζε
πξνζηηζέκελεο
αμίαο ζε PPS - εθαη. €)
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Ζ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ ηεο θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ θαη
εμνπιηζκνχ Κππξηαθήο Βηνκεραλίαο αλέξρεηαη ζε 35,57 εθαη. € θαη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηεο
αθνξά ηα Μέηξα Μ1.5 (30,26 εθαη. €) θαη Μ1.6 (5,05 εθαη. €). Σέινο, ππάξρεη κηα κηθξή
αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηνλ θιάδν ησλ άιισλ ππεξεζηψλ (1,06 εθαη. €) ε νπνία αθνξά ην
Μέηξν Μ1.5.
Ζ εθηίκεζε ησλ δεηθηψλ επηπηψζεσλ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (ζπλνιηθά θαη αλά Μέηξν)
παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2 αλσηέξσ. ε φ,ηη αθνξά ηνλ δείθηε «Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε», ηα
Μέηξα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 πξνμέλεζαλ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ νηθνλνκία ηεο
Κχπξνπ θαηά 688,91 εθαη. € ζε φξνπο PPS (ηηκέο 2008). ε πνζνζηηαίνπο φξνπο θαη ζε
ζχγθξηζε κε ην έηνο βάζεο (2008), ε ζπγθεθξηκέλε αχμεζε αλέξρεηαη ζε 4,32%. Γειαδή, ε
θαη‟έηνο ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε αλέξρεηαη ζε 0,54%, ηηκή
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αλ ζπλππνινγηζζεί φηη ε πεξίνδνο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πηψζε ηνπ ΑΔΠ. Ζ αχμεζε απηή πξνέξρεηαη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηεο
απφ ηα Μέηξα ηνπ Άμνλα 2 (347,61 εθαη. €) θαη ηνπ Άμνλα 1 (304,44 εθαη. €), ελψ ε ζπκβνιή
ησλ Αμφλσλ 3 (24,98 εθαη. €) θαη 4 (11,78 εθαη. €) είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε. ηελ αχμεζε
απηή ζπλέβαιαλ θπξίσο ηα Μέηξα Μ1.5 (234,38 εθαη. €), Μ2.3 (213,09 εθαη. €), Μ2.1 (113,36
εθαη. €), Μ1.6 (38,84 εθαη. €), Μ3.2 (21,09 εθαη. €) θαη Μ1.2 (19,43 εθαη. €).

Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο
ε φ,ηη αθνξά ηνλ δείθηε «Παξαγσγηθφηεηα ηεο Δξγαζίαο», ηα Μέηξα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013
πξνμέλεζαλ αχμεζε ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο αλά ζέζε εξγαζίαο ζηελ
νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ, θαηά 168,92 εθαη. € ζε φξνπο PPS. ε πνζνζηηαίνπο φξνπο θαη ζε
ζχγθξηζε κε ην έηνο βάζεο (2008), ε ζπγθεθξηκέλε αχμεζε αλέξρεηαη ζε 0,42%. Ζ αχμεζε
απηή πξνέξρεηαη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηεο απφ ηα Μέηξα ηνπ Άμνλα 2 (345,07 εθαη. €) ιφγσ
ηνπ φηη νη εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο θαη ζπλαθφινπζα ε αχμεζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο
δηαρέεηαη νκνηφκνξθα ζην ζχλνιν ησλ θιάδσλ. Σν δεδνκέλν απηφ ζρεηίδεηαη κε ηε
δηαπίζησζε φηη ζηνλ Άμνλα 1 (-152,15 εθαη. €) φζν θαη ζηνλ Άμνλα 3 (-24,18 εθαη. €), ε (επί
ην πιείζηνλ) επελδπηηθή δαπάλε ησλ Μέηξσλ ηνπ ΠΑΑ αχμεζε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα
ζε θιάδνπο ζρεηηθήο εληάζεσο εξγαζίαο ή/θαη ρακειφηεξεο (ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν φξν)
αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο αλά ζέζε εξγαζίαο. ηελ ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ δείθηε
ζπλέβαιαλ θπξίσο ηα κέηξα Μ2.3 (221,51 εθαη. €), Μ2.1 (118,27 εθαη. €) θαη Μ1.2 (20,35
εθαη. €), ελψ ηδηαίηεξα αξλεηηθή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί ε ζπκβνιή ησλ κέηξσλ Μ1.5
(-152,69 εθαη. €), Μ1.6 (-30,39 εθαη. €), θάηη πνπ πηζαλφλ νθείιεηαη ζην φηη νη δαπάλεο γηα ηα
ελ ιφγσ Μέηξα αθνξνχζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ εηζαγσγέο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη
βέβαηα λα δηεπθξηληζηεί φηη νη παξαπάλσ αξλεηηθέο επηπηψζεηο αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν
πινπνίεζεο - θαηαζθεπαζηηθφ ζηάδην - θαη φηη ε εθηίκεζε ησλ παξαγσγηθψλ επηπηψζεσλ ησλ
Μέηξσλ ηφζν ζηελ γεσξγία – θηελνηξνθία φζν θαη ζηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ
πηζαλφηαηα ζα αλαζηξέςεη ηελ αλσηέξσ αξλεηηθή εηθφλα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί κηα
ηδηαίηεξα θξίζηκε παξάκεηξνο πνπ είλαη ε «αδπλακία» ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο λα
κεγηζηνπνηήζεη ηα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ιφγσ ηεο «δηαξξνήο»
ζεκαληηθψλ πφξσλ πξνο ην εμσηεξηθφ, απφξξνηα ηνπ γεγνλφηνο φηη κηθξφ κφλν κέξνο ησλ
δαπαλψλ ησλ επελδπηηθψλ κέηξσλ απνξξνθάηαη απφ ηελ εγρψξηα βηνκεραλία θαη ηδηαίηεξα
ηνλ θιάδνπ θαηαζθεπήο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
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2. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο; (ζρεηηθνί δείθηεο
επηπηψζεσλ: 2) Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο)
ε φ,ηη αθνξά ηνλ δείθηε «Γεκηνπξγία Απαζρφιεζεο», ηα Μέηξα ηνπ ΠΑΑ 2007-2013
νδήγεζαλ ζηελ κε απψιεηα 15.353 ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Κππξηαθή νηθνλνκία. ε
πνζνζηηαίνπο φξνπο θαη ζε ζχγθξηζε κε ην έηνο βάζεο (2008), ε ζπγθεθξηκέλε αχμεζε
αλέξρεηαη ζε 3,91%. ε αληίζεζε κε ηνλ δείθηε «Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε», ε αχμεζε ησλ
ζέζεσλ απαζρφιεζεο πξνέξρεηαη πξσηίζησο απφ ηα Μέηξα ηνπ Άμνλα 1 (9010 λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο) θαη δεπηεξεχνλησο απφ ηα Μέηξα ηνπ Άμνλα 2 (5204 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο). Σα
Μέηξα ηνπ Άμνλα 3 δεκηνχξγεζαλ/ δηαηήξεζαλ 850 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ελψ ηα αληίζηνηρα
ηνπ Άμνλα 4.289 ζέζεηο. Οη ζέζεηο εξγαζίαο ησλ Αμφλσλ 3 θαη 4 ζρεηίδνληαη πξνθαλψο κε ηελ
θάζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ.
Πεξίπνπ ην 50% ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο δεκηνχξγεζε ην Μέηξν Μ1.5 (7287 λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο). Αθνινπζνχλ ηα Μέηξα Μ2.3 (3090 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο), Μ2.1 (1644 λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο), Μ1.6 (1253 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο), Μ3.2 (718 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο) θαη Μ1.2 (282
λέεο ζέζεηο εξγαζίαο). Οη ζέζεηο εξγαζίαο αθνξνχλ ζηελ κέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο ζπκβνιήο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ απαζρφιεζε θαη αλαδεηθλχνπλ κηα θξίζηκε παξάκεηξν πνπ είλαη ε
πεξίπησζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ελ πξνθεηκέλσ ηεο αγνξάο εξγαζίαο εάλ δελ
είρε εθαξκνζζεί ην Πξφγξακκα.
Με βάζε ηελ κέηξεζε ησλ άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνχξγεζε ην Πξφγξακκα, ν
ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο αλέξρεηαη ζε 750 κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο λα
πξνέξρεηαη απφ ηα Μέηξα ηνπ Άμνλα 1 θαη θπξίσο ηα Μέηξα 1,2 (κε ηελ παξαδνρή φηη νη λένη
γεσξγνί απνηεινχλ κηα λέα ζέζε εξγαζίαο) θαη ην Μέηξν 1.6 πνπ είλαη ην Μέηξν κε ηελ
κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο (383 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο).
Απνγνεηεπηηθή είλαη ε επίδνζε ηνπ Άμνλα 3 ζηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο (24
ζέζεηο εξγαζίαο).

3. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνπίσλ, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαζψο θαη ησλ γεσξγηθψλ &
δαζνπνληθψλ ζπζηεκάησλ πςειήο θπζηθήο αμίαο; (Κνηλνηηθή ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα,
Βηνπνηθηιφηεηα είλαη επίζεο ζηφρνο ηνπ Health Check, ζρεηηθνί δείθηεο επηπηψζεσλ: 4)
Γείθηεο ησλ Αγξνηηθψλ Πνπιηψλ «FBI», 5) Γεσξγηθά & δαζνπνληθά ζπζηήκαηα πςειήο
θπζηθήο αμίαο θαη 6) Πνηφηεηα λεξνχ)
Δίλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ε πνζνηηθή απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ
πξνζηαζία θαη βειηίσζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, αθνχ νη ζρεηηθνί δείθηεο επηπηψζεσλ
παξνπζηάδνπλ είηε επηδείλσζε είηε ζηαζηκφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ν Γείθηεο
«Πνπιηά Γεσξγηθψλ Πεξηνρψλ (FBI)» πνπ δείρλεη φηη νη αξηζκνί πνπιηψλ γεσξγηθψλ πεξηνρψλ
κεηψζεθαλ θαηά 43% απφ ην 2006 κέρξη ην 2014, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν ν Γείθηεο «Κνηλά
Πνπιηά» κεηψζεθε θαηά 10%. πγθξηκέλα κε έηνο βάζεο ην 2006 θαη ηηκή 100, ην 2014 ν
δείθηεο «Πνπιηά γεσξγηθψλ πεξηνρψλ» ιακβάλεη ηελ ηηκή 57, ελψ ν δείθηεο «Κνηλά πνπιηά»
90. Δίλαη δεδνκέλν φηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο θαη ηηο
δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε δηαδνρηθέο έξεπλεο ρσξίο λα αλαηξείηαη
φκσο ε έληνλε πησηηθή ηάζε. Καηά ζπλέπεηα ζε φ,ηη αθνξά ηελ βηνπνηθηιφηεηα, άκεζε ζεηηθή
ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί. Απφ ηε αλάιπζε φκσο ησλ
πεξηνρψλ εθαξκνγήο αλά ηχπν θαιιηεξγεηψλ ηνπ Μέηξνπ 2.1 «Παξνρή εμηζσηηθψλ
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πιεξσκψλ ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο» θαη ηεο δξάζεο 2.3.6 «Παξαδνζηαθφ Σνπίν» κπνξεί
βαζίκσο λα ζεσξεζεί φηη ε απνπζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Μέηξσλ ζα νδεγνχζε ζε πεξαηηέξσ
ππνβάζκηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ πνπ
απνηεινχλ βηνηφπνπο ηεο νξληζνπαλίδαο (αξνηξαίεο, δελδξψδεηο, ακπέιηα.).
Ζ δξάζε ηνπ ΠΑΑ πνπ ζηφρεπε απνθιεηζηηθά ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη ην
θαζεζηψο 2.3.5 «Γηάζσζε θαη ζπληήξεζε παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ νηλνπνηήζηκσλ ακπειηψλ
θαη δηάζσζε παξαδνζηαθψλ θπιψλ δψσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ εμαθάληζε».
ην θαζεζηψο 2.3.5 «Γηάζσζε παξαδνζηαθψλ θπιψλ δψσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ
εμαθάληζε» εληζρχζεθαλ θαηά κέζν φξν (ππήξμαλ θαη‟έηνο δηαθπκάλζεηο) 748 βννεηδή θαη
807 αηγνπξφβαηα, νπζηαζηηθά δειαδή ην ζχλνιν ησλ δψσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο δχν
παξαδνζηαθέο θπιέο. Σν θαζεζηψο ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά φρη κφλν ζηελ δηαηήξεζε αιιά
θαη ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ βννεηδψλ αιιά θαη ησλ πξνβάησλ.
ηελ «Γηάζσζε θαη ζπληήξεζε παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ νηλνπνηήζηκσλ ακπειηψλ» έρνπλ
εληαρζεί 152 εθηάξηα ππεξθαιχπηνληαο ηνλ πξνγξακκαηηθφ ζηφρν. Ζ έθηαζε απνηειεί θαη‟
εθηίκεζε ην 48% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο γεγελψλ πνηθηιηψλ (314 εθηάξηα ζχκθσλα κε ηελ
Δηήζηα Έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ). Ζ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο
ζεσξείηαη φηη ζπλέβαιε απνηειεζκαηηθά ζηελ δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ κε
δεδνκέλε ηελ ζπλερηδφκελε ζεκαληηθή κείσζε ηεο έθηαζεο ηεο θαιιηέξγεηαο ακπέινπ (-25%)
ηελ πεξίνδν 2007-2013.
Παξεκβάζεηο ζε γεσξγηθά & δαζνπνληθά

ζπζηήκαηα

πςειήο θπζηθήο αμίαο δελ

πινπνηήζεθαλ απφ ην Πξφγξακκα, αθνχ ηφζν ην Μέηξν 2.2 «Δλίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
θαη παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζηηο πεξηνρέο Φχζε 2000» φζν θαη ε δξάζε 2.6.3
«Δληζρχζεηο Natura 2000» δελ ελεξγνπνηεζήθαλ.
εκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ δηαηήξεζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ
ηδηαίηεξα κέζσ ηνπ θαζεζηψηνο «Γηαηήξεζε ηεο θπζηθήο αμίαο ηνπ γεσξγηθνχ πεξηβάιινληνο
θαη ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ κε έκθαζε ζηηο απνζηεξεκέλεο πεξηνρέο» φπνπ εληζρπζήθαλ
θαηά κέζν φξν 2.702 εθηάξηα δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ θαη εθηάξηα ζάκλσλ. Ζ κείσζε ησλ
δηθαηνχρσλ ηνπ θαζεζηψηνο δηαρξνληθά αθνινπζεί ηελ ίδηα ηάζε κείσζεο ησλ δελδξσδψλ
θαιιηεξγεηψλ μεξψλ θαξπψλ πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ Κχπξν ηελ πεξίνδν 2007-2013 πνπ
αλέξρεηαη ζε 50%. Ζ πιήξεο ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο κεηαβνιήο ησλ εληζρπφκελσλ εθηάζεσλ
απφ ην θαζεζηψο κε ηελ κεηαβνιή ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ αλαδεηθλχεη ηελ
ζεκαληηθφηεηα ησλ δξάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ
αγξνηηθνχ ηνπίνπ.

4. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηελ παξνρή Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ);
(ζηφρνο Health Check, ζρεηηθνί δείθηεο επηπηψζεσλ: 7) Αχμεζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο
απφ αλαλεψζηκεο πεγέο)
Σν ΠΑΑ δελ ζπλέβαιε ζηελ πξνψζεζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο αθνχ
ρξεκαηνδνηήζεθε κφλν έλα επελδπηηθφ ζρέδην ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 1.5.2 ζπλνιηθήο
εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο. Σν Πξφγξακκα δελ ήηαλ ειθπζηηθφ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ δηφηη
νη κεγάιεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο πνπ παξάγνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο βηναεξίνπ επηιέγνπλ
λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ άιιεο πεγέο (Δηδηθφ ηακείν ΑΠΔ θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο),
δεδνκέλνπ φηη ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα πσινχλ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα. ηελ
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Κχπξν ιεηηνπξγνχλ 14 κνλάδεο βηνκάδαο / βηναεξίνπ κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 9.714Kwνπδεκία
εθ ησλ νπνίσλ έρεη επηδνηεζεί απφ ην ΔΓΣΑΑ.

5. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ηεο
γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο; (Κνηλνηηθή ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα)
Ζ έιιεηςε ηηκψλ βάζεο εθθίλεζεο δελ κπνξεί λα επηηξέςεη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κεηαβνιήο ηεο
ΑΠΑ σο ζηνηρείν κέηξεζεο ηεο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Μηα ζεηξά φκσο άιισλ
δεδνκέλσλ ζπγθιίλνπλ θαη επηβεβαηψλνπλ ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηφζν ζηνλ
πξσηνγελή ηνκέα, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία.
Ζ θπξηφηεξε ζπκβνιή ησλ επελδχζεσλ ζηελ γεσξγία/ θηελνηξνθία αθνξνχζε ζηελ αχμεζε
ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, αιιά παξάιιεια είρε ειάρηζηε ζπκβνιή
ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. Ζ απνηχπσζε απηή νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη εληζρχζεθε ε
αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ εγρψξηα αγνξά κέζσ (α) ηεο αχμεζεο ηεο κέζνπ κεγέζνπο ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ (απηφ αθνξά θπξίσο ηεο επαγγεικαηηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη δελ
απνηππψλεηαη ζε επίπεδν παγθχπξηνπ ζπλφινπ, φπνπ κφλν ην 20% ραξαθηεξίδνληαη σο
επαγγεικαηηθέο), (β) ηεο αχμεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ, (γ) ηεο
εμαζθάιηζεο κηαο ηθαλνπνηεηηθήο ΑΠΑ/ΑΜΔ, πςειφηεξεο ηνπ κέζνπ φξνπ θπξίσο ζηνπο
λένπο επαγγεικαηίεο γεσξγνχο.
Δπηπξφζζεηα, ε έξεπλα πεδίνπ θαηαδεηθλχεη φηη:
• ην 92% ησλ δηθαηνχρσλ είρε αχμεζε ζην εηζφδεκά ηνπ
• ην ½ πεξίπνπ ησλ δηθαηνχρσλ είρε αχμεζε 10-19% ηφζν ζηηο πσιήζεηο φζν θαη ζην
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα.
Αληίζεηα φκσο, ην Πξφγξακκα δελ θαίλεηαη λα είρε νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο ησλ πξντφλησλ πξσηνγελνχο παξαγσγήο θάηη πνπ
εξκελεχεηαη θαη απφ ηηο έξεπλεο πεδίνπ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ ζπλνιηθή εηθφλα
εμαγσγψλ λσπψλ πξντφλησλ.
ηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα, ε αληαγσληζηηθφηεηα επηβεβαηψλεηαη κε βάζε ηελ έξεπλα πεδίνπ,
φπνπ πξνθχπηεη φηη νη εληζρπφκελεο επηρεηξήζεηο θαηάθεξαλ κέζα απφ ην επελδπηηθφ ηνπο
ζρέδην λα,
απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο θαηά 18%
απμήζνπλ ηνλ δείθηε ΑΠΑ/Αθαζάξηζηε αμία παξαγσγήο (πσιήζεηο) απφ 10,56% ζε
11,91%
απμήζνπλ ηνλ δείθηε ΑΠΑ/ΜΑΔ απφ €19.000 ζε €19.405
απμήζνπλ ην πξνζσπηθνχ ηνπο θαηά 30%
Με βάζε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο πεδίνπ, νη εληζρπφκελεο επελδχζεηο έρνπλ ζπκβάιεη
ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαηά 19%, ελψ ζηηο εμαγσγέο ραινπκηνχ ε αχμεζε αλέξρεηαη
απφ 30% έσο θαη 25 θνξέο κεηαμχ ησλ εηψλ 2008-2014.

6. ε πνην βαζκφ ην ΠΑΑ βξηζθφηαλ ζε ζπκθσλία κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ γαιαθηνθνκηθνχ
ηνκέα; (ζηφρνο Health Check)
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Σν πξφγξακκα δελ ζπλέβαιε ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ γαιαθηνθνκηθνχ ηνκέα. Σν ζχλνιν ησλ
πξφζζεησλ πφξσλ πνπ δηαηεζήθαλ ζην Πξφγξακκα (€2,4Μ) δηαηέζεθαλ κφλν ζε κηα
πθηζηάκελε δξάζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αλάιεςε αγξνπεξηβαιινληηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηα
εζπεξηδνεηδή» κε απνηέιεζκα λα κελ εμππεξεηεζεί κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε πιεηνλφηεηα
ησλ λέσλ ζηφρσλ πνπ έζεζε φ έιεγρνο πγείαο ηεο ΚΑΠ.

7. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηνλ κεηξηαζκφ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ θαηλνκέλσλ ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο; (ζηφρνο Health Check)
Ζ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή (adaptation) πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν σλ δξάζεσλ πνπ
ζηνρεχνπλ ζηελ άκβιπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηε γεσξγία θαη ηα
δάζε. Ο κεηξηαζκφο (mitigation) πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ
άκβιπλζε ησλ αηηίσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ην θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ είλαη νη
εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
Ζ ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηνλ κεηξηαζκφ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ θαηλνκέλσλ ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο πξνθχπηεη (α) κέζσ ηνπ Μέηξνπ 2.3 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο
ππνρξεψζεηο» ιφγσ ηεο επηδησθφκελεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
ρξήζεο ιηπαζκάησλ θαη δηδαληνθηφλσλ, (β) κέζσ ηνπ Μέηξνπ 1.5.2 «Γηαρείξηζε απνβιήησλ
ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο» πνπ ρξεκαηνδφηεζε ηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ απφ ηηο
θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ απνηεινχλ κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο πεγέο εθπνκπψλ
κεζαλίνπ θαη αδψηνπ ζηελ αηκφζθαηξα, (γ) κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Μέηξνπ 1.7
«Υσξνηαμηθή θηελνηξνθηθή αλάπηπμε» θαη (δ) κέζσ ησλ δαζηθψλ Μέηξσλ.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ Μέηξσλ πξφιεςεο θαηά ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε έθηαζε 53.000
Ζa βειηίσζε ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία ζην 30% ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ηεο Κχπξνπ. Ζ
αχμεζε ηεο δαζνθάιπςεο θαηά 460 εθηάξηα αχμεζε ηελ απνζήθεπζε άλζξαθα θαηά 10.350
ηφλνπο εηεζίσο, ελψ νη παξεκβάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ θαηαζθελσηηθψλ ρψξσλ ζε δάζε ζπλέβαιε ζηελ κείσζε θαηά 1% ησλ
ππξθαγηψλ πνπ νθείινληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο εθδξνκέσλ ζηα δάζε πνπ απνηειεί ηελ ηέηαξηε
ζεκαληηθφηεξε αίηηα εθδήισζεο ππξθαγηψλ.
Ζ παξνρή εληζρχζεσλ ζε 48 δαζνθαιιηεξγεηέο πνπ θαηέρνπλ έθηαζε 600 Ζa, ε νπνία
αληηζηνηρεί ζην 4% ηεο έθηαζεο ησλ ηδησηηθψλ δαζψλ ηεο Κχπξνπ γηα ηελ πηνζέηεζε δξάζεσλ
πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ, ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ πξνζαξκνγή
ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο γηα
ηελ Κχπξν είλαη νη απμεκέλνη θίλδπλνη γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ.
Ζ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή εμππεξεηήζεθε πιεκκειψο ζε φ,ηη αθνξά ζηε κείσζε
ηεο θαηαλάισζεο πδάησλ, αιιά ν ζηφρνο απηφο πξνυπφζεηε καθξνρξφληα δξάζε θαη
επηζηεκνληθή γλψζε. Γεληθφηεξα, ην ζέκα ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο θαη νη επηπηψζεηο
ηνπ ζηε γεσξγία θαη ηελ δαζνθνκία δελ έρνπλ κειεηεζεί επαξθψο ζηελ Κχπξν κε άκεζν
απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη θαη ε απαηηνχκελε γλψζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ
δξάζεσλ. Ζ πεξίνδνο 2007-2013 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζεκαληηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ
αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ φπσο απνηηκάηαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ηνπ θνηλνχ δείθηε βάζεο
26 «Κιηκαηηθέο κεηαβνιέο/πνηφηεηα ηνπ αέξα: εθπνκπέο αεξίσλ απφ ηε γεσξγία» πνπ
παξνπζηάδεηαη κεησκέλνο θαηά 8,25% κεηαμχ 2007-2013 θαη απνηππψλεηαη θαη ζηα
Γηαγξάκκαηα 5-42 θαη 5-43 ηνπ θεθαιαίνπ 5.5.
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Ο βαζκφο ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ κεηαβνιή απηή είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα
εθηηκεζεί, ιφγσ ηεο παληεινχο έιιεηςεο δηαζχλδεζεο ησλ ζρεηηθψλ Μέηξσλ κε ηελ
ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηα Μέηξα 1.5.2 «Γηαρείξηζε
απνβιήησλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο» θαη 1.7 «Υσξνηαμηθή θηελνηξνθηθή αλάπηπμε,
φπνπ ζηα ηερληθά δειηία ησλ Μέηξσλ αιιά θαη ζηηο αηηήζεηο ησλ δηθαηνχρσλ απνπζηάδεη
θάπνηα αλαθνξά ζηηο πηζαλέο σθέιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ αλαθνξηθά κε ηελ κείσζε ησλ
εθπνκπψλ.
Απφ ην Μέηξν 2.3 φπσο πξναλαθέξζεθε πξνθχπηεη κηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 5.586
ηφλσλ ηζνδπλάκνπ ηζνδπλάκνπ CO2 πνπ αληηζηνηρεί ζην 0,00009 ηεο ζεκεησζείζαο κείσζεο
εθπνκπψλ άξα θξίλεηαη σο παληειψο ακειεηέα. Αλακθίβνια, πνιχ ζεκαληηθφηεξε ζα ήηαλ ε
ζπκβνιή ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ απφ ηελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ησλ
θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, αιιά δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία.
Μείσζε ησλ εθπνκπψλ πξνθχπηεη επίζεο απφ ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ. Ζ
κέηξεζε κπνξεί λα γίλεη κφλν γηα ηελ εμνηθνλνκνχκελε πνζφηεηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
βηνινγηθήο γεσξγίαο πνπ αληηζηνηρεί φκσο κφιηο ζην 2,67% ηεο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ
εθηάζεσλ θαη ησλ βνζθνηφπσλ ηεο Κχπξνπ, θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηξηεηνχο
ακεηςηζπνξάο ζηηο παηάηεο. Ωζηφο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε γηα ηα
δηδαληνθηφλα, ε ζπκβνιή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ είλαη ακειεηέα.

8. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηελ βειηίσζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ (πνηφηεηα,
ρξήζε θαη πνζφηεηα); (ζηφρνο Health Check)
Ζ ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ βειηίσζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ήηαλ πνιχ
πεξηνξηζκέλε θαη δχζθνια κπνξεί λα απνηηκεζεί πνζνηηθά. ε φ,ηη αθνξά ηελ πνζφηεηα ησλ
πδάησλ, νη δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο χδαηνο ζα κπνξνχζαλ λα πξνέιζνπλ κέζσ ησλ
επελδπηηθψλ κέηξσλ. Ωζηφζν δελ ππήξρε πξφλνηα κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ αλαθνξηθά
κε ηελ εμνηθνλφκεζε πδάησλ, πνπ φκσο δελ αλακέλεηαη λα ήηαλ ζεκαληηθή, αθνχ κφλν ην 4%
ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηνπ Μέηξνπ 1.5 απνζθνπνχζε ζηελ εγθαηάζηαζε απνδνηηθφηεξσλ
ζπζηεκάησλ άξδεπζεο.
Δμνηθνλφκεζε

χδαηνο

ζεκεηψζεθε

κέζσ

ηνπ

Μέηξνπ

2.3

«Αγξνπεξηβαιινληηθέο

ππνρξεψζεηο» θαη ηδηαίηεξα ησλ δξάζεσλ 2.3.1 «Ακπέιηα», 2.3.2 «Παηάηεο» 2.3.3
«Δζπεξηδνεηδή» ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ ςεθαζκψλ πνπ επηθέξεη ε απαγφξεπζε ρξήζεο
δηδαληνθηφλσλ ε νπνία ππνινγίδεηαη ζπλνιηθά ζε 128.459 θπβηθά κέηξα.
Σελ κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ είρε ε δξάζε ηεο ηξηεηνχο ακεηςηζπνξάο
ζηηο παηάηεο, αθνχ ε εμνηθνλφκεζε χδαηνο απφ ηελ ππνρξεσηηθή γηα έλα έηνο αγξαλάπαπζε
επέθεξε εμνηθνλφκεζε χδαηνο πνπ αλέξρεηαη ζε 9.217.903 θπβηθά κέηξα. Ζ ηξηεηήο
ακεηςηζπνξά εθαξκφζζεθε ζε 1.723 Ζa, ελψ ν ππνινγηζκφο βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε
αλά εθηάξην απαίηεζε ζε λεξφ αλέξρεηαη ζε 3.105 θπβηθά κέηξα.
ηαζεξφηεηα παξνπζηάδεη θαη ε πνηνηηθή θαηάζηαζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ φπνπ εληνπίδνληαη
πξνβιήκαηα ξχπαλζεο. πλνιηθά ην 74,5% ησλ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο ηνπ ππφγεηνπ
λεξνχ παξνπζηάδνπλ κέζε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ θάησ απφ ηα 25 mg/l θαη ην 80% θάησ απφ
ηα 40 mg/l. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 17,4% παξνπζηάδνπλ κέζε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ
κεγαιχηεξε απφ 50 mg/l. πγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν αλαθνξάο (2008 – 2011),
43% ησλ ζηαζκψλ παξνπζηάδνπλ ηάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο κέζεο ζπγθέληξσζεο ησλ
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ληηξηθψλ θαη ην 24% πησηηθή ηάζε. Αληίζεηα ην ππφινηπν 33% παξνπζηάδεη αλνδηθέο ηάζεηο
θαη ζην 18% ησλ ζηαζκψλ, ε αλνδηθή ηάζε είλαη έληνλε.
Όζνλ αθνξά ζηηο εππξφζβιεηεο ζε ληηξηθά άιαηα πεξηνρέο νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ 50
ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο (21,7%) παξαηεξείηαη φηη απφ απηνχο ην 36% παξνπζηάδνπλ
κέζε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ θάησ απφ ηα 25 mg/l, ην 40% θάησ απφ ηα 40mg/l, ελψ πεξίπνπ
νη κηζνί (54%) παξνπζηάδνπλ κέζε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ κεγαιχηεξε απφ 50 mg/l.
πγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν αλαθνξάο (2008 – 2011), πνζνζηφ 54,5% ησλ
ζηαζκψλ παξνπζηάδνπλ ηάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο ή/θαη πηψζεο ηεο κέζεο ηηκήο ζπγθέληξσζεο
ληηξηθψλ, ελψ ην ππφινηπν 45,5% παξνπζηάδεη αλνδηθέο ηάζεηο. ην 38,6%, ε αλνδηθή ηάζε
είλαη έληνλε.
Με δεδνκέλν φηη ηα αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα απνηεινχλ ζπλέρεηα ησλ Μέηξσλ πνπ
εθαξκφζζεθαλ ηελ πεξίνδν 2004-2006, θαηά ζπλέπεηα εθαξκφδνληαη γηα κηα πεξίνδν 12
εηψλ, πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ επηδξάζεη ζεηηθά σο πξνο ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
ππνγείσλ πδάησλ. Σν Μέηξν 1.5.2 «Γηαρείξηζε απνβιήησλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο»,
πνπ νπζησδψο ζηφρεπε ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνγείσλ πδάησλ
ρξεκαηνδνηψληαο παξεκβάζεηο γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ησλ
θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ απνηεινχλ κηα βαζηθή πεγή ξχπαλζεο, θάιπςε 13
θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ ήηαλ ρνηξνηξνθηθέο θαη κε
εθηηκψκελν δσηθφ θεθάιαην λα αλέξρεηαη ζε 4.000 κνλάδεο.

9. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο
πεξηνρέο θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο; (Κνηλνηηθή
ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα)
Γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ρξεκαηνδνηήζεθαλ παξεκβάζεηο κέζσ ησλ
Μέηξσλ ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 3 «Πνηφηεηα ηεο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη
δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο» θαη 4 «LEADER». Ο κηθξφο αξηζκφο
νινθιεξσκέλσλ έξγσλ θαζηζηά ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, ηδηαίηεξα ζην ζθέινο ηεο δηαθνξνπνίεζεο, αθνχ ζεκαληηθφο αξηζκφο
νινθιεξσκέλσλ έξγσλ έρεη, κε βάζε ηελ έξεπλα πεδίνπ, πνιχ πεξηνξηζκέλε ζπκβνιή ζηελ
βειηίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο. Απφ ην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ελ δπλάκεη
ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ ζηελ χπαηζξν (κνπζεία, ζεκαηηθέο δηαδξνκέο,
κνλνπάηηα ηεο θχζεο, ζέζεηο ζέαο, εθδξνκηθφο ρψξνο), ε επηζθεςηκφηεηα έρεη απμεζεί θαηά
4.200 άηνκα, αξθεηά απφ ηα νπνία είλαη καζεηέο, ελψ έρεη απμεζεί θαηά 200 ζέζεηο ε
δπλακηθφηεηα θηινμελίαο επηζθεπηψλ (αχμεζε θαηά 0,8%). Ζ ζπκβνιή ησλ έξγσλ απηψλ ζηελ
δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε (νθηψ ηζνδχλακεο ζέζεηο
εξγαζίαο).
ε ζρέζε κε ηελ απαζρφιεζε πνιχ ζεκαληηθφηεξε είλαη ε ζπκβνιή ησλ ηδησηηθψλ
επελδχζεσλ ηνπ Μέηξνπ 4.1.1 «Αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα γεσξγίαο θαη δαζνθνκίαο»,
κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγήζεθαλ 10 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ
αγξνδηαηξνθηθφ θιάδν.
ηελ αλάιπζε ηεο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είρε ηνληζζεί ε αδχλακε
πξνζέγγηζε ηνπ Άμνλα 3 πνπ νπζηαζηηθά ηαχηηδε ηηο παξεκβάζεηο γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε κε

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

260

Δθ ησλ πζηέξσλ Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013

ηελ δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξεχκαηνο επηζθεπηψλ. Με βάζε ηελ αλσηέξσ
πξνγξακκαηηθή παξαδνρή ζα έπξεπε ηα έξγα λα πινπνηνχληαη ζε πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ
πνπ πθίζηαηαη έληνλε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ πξνέθπςε φηη ζηηο
πεξηνρέο πνπ πινπνηεζήθαλ ηα έξγα αληηζηνηρεί ην 3,8% ησλ θιηλψλ ησλ νξεηλψλ ζέξεηξσλ,
ελψ απφ ηηο παξεκβάζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία κνπζείσλ θαη ζεκαηηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ Άμνλα 3
σθεινχληαη κεξηθψο κφλν κία κε δχν επηρεηξήζεηο αλά έξγν.
Οη παξεκβάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο πεξηιακβάλνπλ δχν θαηεγνξίεο
παξεκβάζεσλ.Ζ πξψηε αθνξά ζηελ αλάπιαζε πιαηεηψλ θαη δεκνζίσλ ρψξσλ, ελψ ε
δεχηεξε ζηελ θαηαζθεπή πνιπδχλακσλ θέληξσλ γηα ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πξφλνηαο. Ζ
θαηαζθεπή ελλέα πνιπδχλακσλ θέληξσλ θαη κηαο ζηέγεο ελειίθσλ έρνπλ εμππεξεηήζεη 3.135
παηδηά, 15 άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, 58 άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη 920 ελήιηθεο.
Παξαηεξείηαη φηη ηα Πνιπδχλακα θέληξα πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ ηνπ Άμνλα 3
πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή επξέσο θάζκαηνο ππεξεζηψλ θαη είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθά
δεκηνπξγψληαο 19 ζέζεηο εξγαζίαο, ζε αληίζεζε κε ηα πνιπδχλακα θέληξα πνπ έρνπλ
ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ Άμνλα 4 γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηξεηο
ηζνδχλακεο ζέζεηο εξγαζίαο. Οη νθηψ αλαπιάζεηο πιαηεηψλ δελ δεκηνπξγνχλ ζέζεηο
εξγαζίαο, ελψ δελ είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ ζε αληίζεζε κε
ηελ θαηαζθεπή ελφο πάξθνπ πνπ εμππεξεηεί 5.000 ελήιηθεο θαη παηδηά. Ο ζπλνιηθφο
πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ ηηο παξεκβάζεηο ζε 28 θνηλφηεηεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη
κέζσ ηνπ Άμνλα 3 αλέξρεηαη ζε 30.153 θαηνίθνπο, ρσξίο φκσο λα εμππαθνχεηαη φηη ην ζχλνιν
ηνπ πιεζπζκνχ επσθειείηαη απφ ηα ελ ιφγσ έξγα. Ο άκεζα σθεινχκελνο πιεζπζκφο είλαη
ζεκαληηθά ρακειφηεξνο, κε δεδνκέλν φηη ην έξγν ηεο ζεκαηηθήο δηαδξνκήο ηνπ θξαζηνχ
εμππεξεηεί 17 θνηλφηεηεο.
Δίλαη ηδηαίηεξα ζεηηθφ φηη κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο άκεζα σθεινχκελνη είλαη άηνκα πνπ
ρξήδνπλ θξνληίδαο, ελψ κηα έκκεζε σθέιεηα πξνθχπηεη γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αηφκσλ
απηψλ, ηδηαίηεξα δε γηα ηηο
γπλαίθεο πνπ δχλαληαη λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία αθνχ
απαιιάζζνληαη ηεο επζχλεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο άκεζα εμππεξεηνχκελνπο απφ
ηα Πνιπδχλακα Κέληξα.

10. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ (ζηφρνο
Health Check)
Ζ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλε. Ζ κεγαιχηεξε ζπκβνιή
ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο πξνήιζε απφ ην Μέηξν 1.6 «Πξνζηηζέκελε αμία ζηα
γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά πξντφληα. Γεκηνπξγία θαη εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ κεηαπνίεζεο
θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ» πνπ 28 επηρεηξήζεηο πξνρψξεζαλ
ζηελ παξαγσγή λένπ πξντφληνο γηα ηελ επηρείξεζε θαη πηνζέηεζαλ λέεο ηερληθέο. Αληίζεηα
πνιχ πεξηνξηζκέλε ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ 1.5 «Δθζπγρξνληζκφο ησλ γεσξγηθψλ θαη
θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ» θαη ησλ δχν θαζεζηψησλ πνπ απηφ πεξηιακβάλεη. Απφ ην
θαζεζηψο 1.5.1 «Δπελδχζεηο ζηηο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο» κφλν ην 1%
ησλ πφξσλ αθνξνχζε θαηλνηφκεο δξάζεηο, ελψ γηα ην θαζεζηψο 1.5.2 «Γηαρείξηζε
απνβιήησλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο» θξίλεηαη σο θαηλνηνκία, γηα ηα δεδνκέλα
εθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ε ρξεκαηνδφηεζε κηαο θηελνηξνθηθήο
εθκεηάιιεπζεο γηα ηελ παξαγσγή ΑΠΈ. Ζ κε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο είρε ζεκεησζεί θαη
ζηελ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ηνπ ΠΑΑ 2004-2006 θαη πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν
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πξνβιεκαηηζκνχ. Σν εξγαιείν πνπ δηέζεηε ην Πξφγξακκα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο
ήηαλ ην Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν, αιιά δελ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ
επελδχζεσλ (θπξίσο ηνπ Μέηξνπ 1.5 «Δθζπγρξνληζκφο ησλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ») ζηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ επελδχζεσλ. Ζ αξλεηηθή επίδνζε αλαδεηθλχεη
θαη ηελ ζεκαζία πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ην Μέηξν 16 «πλεξγαζία» ζην λέν Πξφγξακκα
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020.

11. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηελ δεκηνπξγία πξφζβαζεο ζην επξπδσληθφ δίθηπν
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαβαζκίζεσλ); (ζηφρνο Health Check)
Ζ θάιπςε ησλ «ιεπθψλ» πεξηνρψλ απφ ηελ επέθηαζε ηνπ επξπδσληθνχ δηθηχνπ κέζσ ησλ
επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο παξφρνπο νδήγεζε ζηελ κε ελεξγνπνίεζε
ηνπ Μέηξνπ 3.4 πνπ είρε πξνζηεζεί ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2009 θαη ζην νπνίν είρε δηαηεζεί ην
ήκηζπ ησλ πξφζζεησλ πφξσλ πνπ δηαηέζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ recovery package.

12. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην Δζληθφ Αγξνηηθφ Γίθηπν (ΔΑΓ) ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ
ΠΑΑ;
Ζ απάληεζε ζην θνηλφ εξψηεκα βαζίδεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ θνξέσλ εθαξκνγήο, κειψλ
ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ αιιά θαη ζε ζπλέληεπμε κε ηελ
αξκφδηα ππεξεζία θαη ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Τπάξρνπλ δηηζηάκελεο απφςεηο κεηαμχ ησλ
εξσηψκελσλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Κνηλή
ζπληζηακέλε φκσο φισλ ησλ απαληήζεσλ είλαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πνπ
πεξηνξίζηεθε νπζηαζηηθά ζε κφλν δχν έηε. Ζ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζεκεηψλεηαη ηα
δχν απηά έηε είλαη απηνλφεην φηη δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νπζηψδε ζπκβνιή ηνπ Γηθηχνπ
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Ζ ζπλέρηζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ ελεξγνπνίεζε/αμηνπνίεζε ηεο Σερληθήο
Βνήζεηαο ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαηηείηαη
γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ, ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε
πεξηνξηζκέλε θάιπςε ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζην ΠΑΑ 2014-2020 ππνρξεψζεσλ ηνπ Δζληθνχ
Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ, αθνχ ε απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε κφλν ελφο ζηειέρνπο δελ επαξθεί.

13. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ε Σερληθή Βνήζεηα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΠΑΑ;
Ζ δπλαηφηεηα ζπκβνιήο ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ήηαλ πεξηνξηζκέλε, ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηαηεο κείσζεο ησλ πφξσλ ηεο (68,5%). Ο αξρηθφο πξνγξακκαηηζκφο πξνέβιεπε ην 1,77% ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο λα δηαηεζεί γηα ηελ Σερληθή Βνήζεηα, ελψ ην πνζνζηφ απηφ δηακνξθψζεθε
ηειηθά ζην 0,68%.
Σν 72% ησλ πφξσλ δηαηέζεθε γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ Φνξέσλ
Δθαξκνγήο θαη ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ έξεπλα
πεδίνπ θνηλή δηαπίζησζε ησλ εξσηψκελσλ (Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ,
Φνξείο Δθαξκνγήο) ήηαλ φηη θαζνξηζηηθή παξάκεηξνο, εθηφο ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ πφξσλ,
απνηέιεζε ε αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο λα εληνπίζεη ζεηξά πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε
ηηο δξάζεηο απφθηεζεο δεμηνηήησλ, αιιά θαη ε ππνηίκεζε ησλ πξνβιεκάησλ αλαθνξηθά κε ηε
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ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ
Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο. Απφξξνηα φισλ ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ζέζπηζε πνιχ απζηεξψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε
δξάζεσλ Σερληθήο Βνήζεηαο πνπ εηέζεζαλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ιφγσ ηεο
εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη ηεο ζπλεπαγφκελεο
δξαζηηθήο κείσζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ πνπ ηέζεθαλ ην 2013, νδήγεζαλ ζηελ πνιχ
πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο.

14. Πφζν απνηειεζκαηηθά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, νη δηαηηζέκελνη πφξνη απφ ην ΠΑΑ, ζε ζρέζε
κε ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ;
Οη πφξνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνηειεζκαηηθά ζηελ
πιεηνλφηεηα ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ
επηηεπρζείζα ηηκή ηνπ δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε επίπεδν εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ,
ελψ θαη ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ ιακβάλεη ηηκή
πιεζίνλ ηεο κνλάδνο πνπ δείρλεη φηη νη παξεκβάζεηο πινπνηήζεθαλ κε θφζηνο πνπ δελ
ππεξβαίλεη ην αξρηθά πξνγξακκαηηζζέλ. Ζ κεγαιχηεξε απφθιηζε κεηαμχ πξνγξακκαηηζζέληνο
θαη πινπνηεκέλνπ θπζηθνχ αληηθείκελνπ παξαηεξείηαη ζηα ελφηεηα ησλ δαζηθψλ κέηξσλ θαη
ηδηαίηεξα ζην Μέηξν «Γαζψζεηο». Ζ αλαθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα γίλεηαη ζηε βάζε ηεο
ζηνρνζέηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζή ηνπ. Οη
ζεκαληηθά ρακειφηεξνη ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ δηαηηζέκελνη πφξνη
ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνηειεζκαηηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζεκαληηθά ρακειφηεξσλ ζε φξνπο
δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειέζκαηνο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο.
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6.2.

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΑ ΜΔΣΡΑ

6.2.1.

6.2.1.1.

Άμνλαο 1 «Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο
παξαγσγήο θαη ηεο δηάζεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ»

Μέηξν 1.1- Δθπαίδεπζε, πιεξνθφξεζε θαη δηάδνζε ηεο γλψζεο

15. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
δηθαηνχρσλ; (Αλάινγα ηελ πεξίπησζε, νη απαληήζεηο ζε απηφ ην θνηλφ εξψηεκα αμηνιφγεζεο
ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε ε ζπκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνκέσλ ηεο
γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο λα εζηηάδεηαη μερσξηζηά ζην θάζε ηνκέα)
Δπίπησζε ζηελ βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο / θαηάξηηζεο ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ
Δίλαη εκθαλέο φηη ην Μέηξν αμηνπνηήζεθε νπζηαζηηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ
λέσλ γεσξγψλ πξψηεο εγθαηάζηαζεο, ψζηε λα ηεξεζεί ε ππνρξέσζε ηνπο γηα ζπκκεηνρή
ζην Μέηξν 1.2 θαζψο θαη ζην Μέηξν 1.5.1. Ωο εθ ηνχηνπ ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ βειηίσζε ηεο
εθπαίδεπζεο ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ είλαη πεξηνξηζκέλε αθνχ επηθεληξψλεηαη
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε λένπο γεσξγνχο θαη σο εθ ηνχηνπ ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ
ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα.
Δθπαίδεπζε ζε λένπο γεσξγνχο:
Με βάζε ηνλ Πίλαθα 10 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η πνπ αλαθέξεηαη ζηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο ηεο
Eurostat, βαζηθή θαη πιήξε εθπαίδεπζε θαηείραλ κφλν 70 γεσξγνί θάησ ησλ 35 εηψλ θαηά ηα
έηε 2005, 2010 θαη 2013. Απηφ ην ζηνηρείν δελ ζπλάδεη θαζφινπ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ
Μέηξνπ ην νπνίν εθηηκάηαη λα έρεη εθπαηδεχζεη ηελ πεξίνδν 2007-13 ηα 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ
δηθαηνχρσλ, δειαδή 308 λένπο γεσξγνχο ζηελ ειηθηαθή κάδα θάησ ησλ 35 εηψλ, δεδνκέλν
πνπ ζα έπξεπε λα απνηππψλεηαη κεξηθψο ζηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ 2010 θαη αληηζηνίρσο ηνπ
2013. Ωο εθ ηνχηνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία εθπαηδεχζεσλ πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ Eurostat, θαηά
ην 2013, ζα έπξεπε ην πνζνζηφ ησλ γεσξγψλ θάησ ησλ 35 εηψλ κε βαζηθή θαη πιήξε
εθπαίδεπζε λα έθηαλε ην 50% πεξίπνπ. Γηα κηα ελαιιαθηηθή αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε
δεδνκέλσλ κε βάζε ηελ ειηθηαθή νκάδα έσο ηα 40 έηε (ην ίδην δειαδή κε ηελ εξκελεία λέσλ
γεσξγψλ ζην Μέηξν), γίλεηαη απνηίκεζε κε ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο Γεσξγίαο 2010 (Πίλαθαο
51). χκθσλα κε απηή ηελ ζηαηηζηηθή βάζε, ην Μέηξν θαίλεηαη λα έρεη ζπκβάιεη νπζηαζηηθά
εο
ζηελ εθπαίδεπζε λέσλ γεσξγψλ 1 εγθαηάζηαζεο θαη λα έρεη εληζρχζεη ηηο γλψζεηο ηνπ 20%
πεξίπνπ ησλ λέσλ γεσξγψλ (467 έλαληη ζπλφινπ 2.342).
Δθπαίδεπζε ζπλφινπ γεσξγηθνχ δπλακηθνχ
Σν Μέηξν έρεη ζπκβάιεη νξηαθά ζηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ζην ζχλνιν ησλ
γεσξγψλ ζπκβάιινληαο θαζνξηζηηθά θαη ζηελ κεηαβνιή ηνπ δείθηε βάζεο αξ. 4 θαηά κία
πνζνζηηαία κνλάδα (απφ 6,4% ην 2005 ζην 7,5% ην 2013). Μεηαμχ ησλ δχν εηψλ πνπ
ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο (2010 θαη 2013) παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ησλ γεσξγψλ πνπ έρνπλ πιήξε
γεσξγηθή εθπαίδεπζε θαηά 410 άηνκα, αξηζκφο πνπ πξνζεγγίδεη ην ζχλνιν ησλ
εθπαηδεπζέλησλ απφ ην Μέηξν πνπ είλαη ζπλνιηθά 467 άηνκα. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθπαηδεχζεηο θαη ηα έηε 2014 θαη 2015. Γχλαηαη λα εμαρζεί
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ην ζπκπέξαζκα πσο ζε ζχλνιν γεσξγηθνχ δπλακηθνχ ην Μέηξν έρεη ζπκβάιεη νξηαθά ζηελ
βειηίσζε ηεο άθξσο αξλεηηθήο εηθφλαο πνπ αθνξά ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Ζ επίπησζε
ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 35 δελ αληαλαθιάηαη ζην δείθηε, αθνχ νη ζπλνιηθνί αξηζκνί
ζηηο ζηαηηζηηθέο δελ ζπλάδνπλ κε ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Μέηξν.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην Σκήκα Γεσξγίαο παξέρεη ζπζηεκαηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε
επαγγεικαηίεο γεσξγνχο απφ ίδηνπο πφξνπο πνπ ελδερνκέλσο λα κελ απνηππψλνληαη ζε
απηά ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. Ζ κεγάιε απφθιηζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ
θαηαγξακκέλσλ ζηηο ηαηηζηηθέο Γεσξγψλ πνπ έρνπλ βαζηθή εθπαίδεπζε θαη ηνπ αξηζκνχ
ησλ θαηαξηηδφκελσλ γεσξγψλ απφ ηνλ θιάδν Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Σκήκαηνο
Γεσξγίαο είρε επηζεκαλζεί θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ζηελ Δθ
ησλ Πξνηέξσλ Αμηνιφγεζε. Αθνινχζσο είρε πξνηαζεί γηα ηελ θαιχηεξε ζηαηηζηηθή
απνηχπσζε ησλ εθπαηδεχζεσλ πνπ δηελεξγεί ην Σκήκα Γεσξγίαο ε δεκηνπξγία πζηήκαηνο
αλαγλψξηζεο εθπαηδεπκέλσλ γεσξγψλ κε δηαβάζκηζε επηπέδσλ Πηζηνπνίεζεο θαη
Καηάξηηζεο πνπ λα κπνξεί λα ηα αμηνπνηήζεη ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία. Δπηπξφζζεηνο ιφγνο
πνπ δεκηνπξγείηαη απηή ε απφθιηζε είλαη θαη ε κεγάιε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ αξρεγψλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη αξηζκνχ αζθαιηδνκέλσλ ζηνλ Οξγαληζκφ Γεσξγηθψλ
Αζθαιίζεσλ
20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ (έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
Τπάξρνπλ ζπλέξγεηεο κε ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2, αθνχ ηκήκα ησλ καζεκάησλ αθνξά
ζηελ εμνηθείσζε ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Μέηξνπ κε ηελ πηνζέηεζε γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ θηιηθψλ
πξνο ην πεξηβάιινλ.
Δπίπησζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα
Με δεδνκέλν φηη ην παξφλ Μέηξν έρεη νπζηαζηηθά πινπνηεζεί απφ λένπο γεσξγνχο πξψηεο
εγθαηάζηαζεο, ε επίπησζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο απνηππψλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε
ηνπ Μέηξνπ 1.2 θαη 1.5.1.

6.2.1.2.

Μέηξν 1.2- Δλίζρπζε πξψηεο εγθαηάζηαζεο Νέσλ Γεσξγψλ

15. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
δηθαηνχρσλ; (Αλάινγα ηελ πεξίπησζε, νη απαληήζεηο ζε απηφ ην θνηλφ εξψηεκα αμηνιφγεζεο
ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε ε ζπκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνκέσλ ηεο
γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο, λα εζηηάδεηαη μερσξηζηά ζην θάζε ηνκέα)
Ζ ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ Δλίζρπζε πξψηεο εγθαηάζηαζεο Νέσλ Γεσξγψλ ζε ζρέζε κε
ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα ζα απαληεζεί ζην ζρεηηθφ θνηλφ εξψηεκα ηνπ Μεηξνπ 1.5
Δηδηθφ θνηλφ Δξψηεκα
Δπηπηψζεηο ζηελ ειηθηαθή δηάξζξσζε ηεο γεσξγίαο
Με βάζε ηελ Γεσξγηθή ηαηηζηηθή κε έηνο αλαθνξάο 2013 (Πίλαθαο 9-Παξάξηεκα Η), ε
είζνδνο ησλ 314 λέσλ γεσξγψλ αληηζηνηρεί ζε αχμεζε θαηά πεξίπνπ 1% ηνπ εξγαηηθνχ
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δπλακηθνχ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Ωζηφζν, ε ελίζρπζε ησλ λέσλ γεσξγψλ πξψηεο
εγθαηάζηαζεο θαηά ηελ πεξίνδν 2007-13 δελ θαίλεηαη λα έρεη αλαζηξέςεη ηελ αξλεηηθή
πνξεία ηεο ειηθηαθήο δηάξζξσζεο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα σο αλαδεηθλχεηαη κε ηνλ δείθηε βάζεο
αξ. 5. Ο δείθηεο απνηππψλεη κηα ειηθηαθή γήξαλζε ηνπ γεσξγηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
θαηά ηελ πεξίνδν 2007-13 ζηελ ειηθηαθή νκάδα λέσλ θάησ ησλ 35 απφ 14% ην 2003 ζε 2,4%
(γεσξγνί θάησ ησλ 35 έλαληη γεσξγψλ άλσ ησλ 55). Σνλίδεηαη πσο ε εγθαηάζηαζε λέσλ
γεσξγψλ αθνξνχζε ζηηο ειηθίεο έσο 40 εηψλ, ελψ ν δείθηεο πεξηνξίδεηαη ζηελ ειηθία έσο 35
εηψλ. Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο αξλεηηθήο εηθφλαο πνπ παξνπζηάδεη ε ειηθηαθή νκάδα θάησ
ησλ 40 εηψλ ζην γεσξγηθφ δπλακηθφ ζεκεηψλεηαη φηη κεηαμχ ησλ Απνγξαθψλ 2003 θαη 2010 ε
κείσζε ηνπ αξηζκνχ γεσξγψλ θάησ ησλ 40 αλέξρεηαη ζε 60% πεξίπνπ (απφ 5.637 ζε 2.406).
εο

Οπζηαζηηθά ε είζνδνο ησλ γεσξγψλ 1 εγθαηάζηαζεο ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 35
εηψλ (αληηπξνζσπεχνπλ ηα 2/3 πεξίπνπ ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Μέηξνπ) αληηζηνηρεί ζην 40%
ηνπ ζπλφινπ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2013. Απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ην Μέηξν ήηαλ
άθξσο βνεζεηηθφ ζηελ ζπγθξάηεζε ηεο ειηθηαθήο απνδπλάκσζεο ηνπ γεσξγηθνχ θιάδνπ.
Ωζηφζν παξακέλεη σο δεδνκέλν ε κεγάιε αδπλακία ηνπ γεσξγηθνχ θιάδνπ λα απνξξνθήζεη
λένπο αγξφηεο, παξά ηε ζεκαληηθή αλεξγία πνπ παξαηεξείηαη ζηελ ρψξα απφ ην 2012 (βι.
Γείθηε βάζεο αξ 3).
20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ (έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
Δπηπηψζεηο ζηελ γεσξγηθή έθηαζε: Οη λένη γεσξγνί αλαιακβάλνπλ έθηαζε ε νπνία
αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο ΥΓΔ θαη ην 5% πεξίπνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ αηγνπξνβάησλ. Σν κέζν
κέγεζνο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αλέξρεηαη ζε 8,4 εθηάξηα έλαληη 3,1 πνπ είλαη ν
παγθχπξηνο κέζνο φξνο. Δίλαη εκθαλέο φηη νη λένη γεσξγνί εηζέξρνληαη κε πνιχ κεγαιχηεξα
κεγέζε εθκεηαιιεχζεσλ, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ην θαησηέξσ Γηάγξακκα ην νπνίν είλαη
ελδεηθηηθφ ηεο κεγάιεο δηαθνξάο ζε κεγέζε έλαληη ηεο εηθφλαο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ζε
παγθχπξηα θιίκαθα.
Γηάγξακκα 6-1: Μέζα κεγέζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θπηηθήο παξαγσγήο γεσξγψλ 1

εο

εγθαηάζηαζεο
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Αληίζηνηρε είλαη ε εηθφλα θαη ζηηο θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο κε ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ηνλ
κεγαιχηεξν ζε αξηζκφ δηθαηνχρσλ ζηνλ θιάδν ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο. Σν Γηάγξακκα πνπ
αθνινπζεί απνηππψλεη ηελ εηθφλα ζε κεγέζε εθκεηαιιεχζεσλ έληαμεο ζην Μέηξν έλαληη ηνπ
παγθχπξηνπ (έηνο αλαθνξάο2013).
εο

Γηάγξακκα 6-2: Αξηζκφο δψσλ αλά εθκεηάιιεπζε γεσξγψλ 1 εγθαηάζηαζεο

Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ησλ εθηάζεσλ ησλ γεσξγψλ 1

εο

εγθαηάζηαζεο θαηά ηελ έληαμε ηνπο ζην

Μέηξν θαζψο θαη ην κέζν κέγεζνο αλά θιάδν απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα πην θάησ.
Πίλαθαο 6.3: Μειινληηθή θαηάζηαζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ησλ Νέσλ Γεσξγψλ
αλά θιάδν γεσξγηθήο παξαγσγήο
ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΘΔΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ
ΚΛΑΓΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

Μειινληηθή
έθηαζε (δεθάξηα)

Αξηζκφο
δψσλ ζηε
κειινληηθή

01 Β - Αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο (Βηνινγηθή)

338

500

01  - Αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο (πκβαηηθή)

7174

348

02  - Παηαηνθαιιηέξγεηα (πκβαηηθή)

4609

25

03 Β - Λαραληθά / Αξσκαηηθά Φπηά (Βηνινγηθή)

117

65

03  - Λαραληθά / Αξσκαηηθά Φπηά (πκβαηηθή)

4678

200

04  - Αλζνθνκία (πκβαηηθή)

51,8

0

06 Β - Ακπεινπξγία (Βηνινγηθή)

127

0

06  - Ακπεινπξγία (πκβαηηθή)

908

35

07 Β - Γελδξψδεηο Καιιηέξγεηεο (Βηνινγηθή)

280

0

07  - Γελδξψδεηο Καιιηέξγεηεο (πκβαηηθή)

2921

115

08  - Αγειαδνηξνθία (πκβαηηθή)

1205

460

0

1500

09  - Υνηξνηξνθία (πκβαηηθή)
10  - Πηελνηξνθία (πκβαηηθή)

0

0

11  - Μειηζζνθνκία (πκβαηηθή)

47

1970

12  - Κνληθινηξνθία (πκβαηηθή)

35

1540

13 B - Αηγνπξνβαηνηξνθία (Βηνινγηθή)

2

750

13  - Αηγνπξνβαηνηξνθία (πκβαηηθή)

2288

15208

24780,8

22716

ΤΝΟΛΟ

Μέζν
Μέγεζνο
εθκ/ζεο*
410
78
47

96
53
58

361

* ζηνπο θπξηφηεξνπο θιάδνπο
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6.2.1.3.

Μέηξν 1.3- Πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε αγξνηψλ

15. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
δηθαηνχρσλ; (Αλάινγα ηελ πεξίπησζε, νη απαληήζεηο ζε απηφ ην θνηλφ εξψηεκα αμηνιφγεζεο
ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε ε ζπκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνκέσλ ηεο
γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο, λα εζηηάδεηαη μερσξηζηά ζην θάζε ηνκέα)
Σν Μέηξν ζπλέβαιε ζηελ ζπληαμηνδφηεζε 181 αγξνηψλ, 38% ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο
απφ ηνλ θιάδν ησλ αξνηξαίσλ θαη 28% απφ ηνλ θιάδν νπσξνθεπεπηηθψλ. Σν Μέηξν
ζπλέρηζε επίζεο λα εληζρχεη ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε 118 γεσξγψλ πνπ εληάρζεθαλ ζην
αληίζηνηρν Μέηξν θαηά ηελ πεξίνδν 2004-06.
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο αξρεγψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηψλ
αλέξρεηαη ζε 24.280. Ωζηφζν, δηθαηνχρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη νη επαγγεικαηίεο γεσξγνί. Με
βάζε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ν εθηηκψκελνο αξηζκφο απηήο ηεο ππν-νκάδαο γεσξγψλ
αλέξρεηαη ζε 2.962. Σν Μέηξν νπζηαζηηθά ζπλέβαιε ζηελ ελίζρπζε ηεο πξφσξεο
ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ 10% πεξίπνπ ησλ γεσξγψλ άλσ ησλ 55 εηψλ, ελψ έρεη ακειεηέα
ζπκβνιή ζηελ ειηθηαθή αλαδηάξζξσζε ηνπ γεσξγηθνχ θιάδνπ ζηε βάζε ηνπ ζπλνιηθνχ
γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ αξρεγψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Δθηηκάηαη φηη ζε πνζνζηφ 68%
νη δηάδνρνη είλαη γεσξγνί 1εο εγθαηάζηαζεο νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζην Μέηξν 1.2,
αλαδεηθλχνληαο έηζη κηα ζεηηθή επίδξαζε ηνπ Μέηξνπ 1.2 ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ εθξνψλ
ηνπ Μέηξνπ 1.3.
Ζ απνπζία ζηνηρείσλ πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Μέηξνπ ζην έληππν
αίηεζεο θαζηζηά αδχλαηε ηελ απνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ Μέηξνπ ζηελ ΑΠΑ ησλ
δηαδφρσλ εθκεηαιιεχζεσλ.
Αλεμάξηεηα φκσο ηεο ζπκβνιήο ηνπ Μέηξνπ ζηελ βειηίσζε ηεο ΑΠΑ ζηηο εληζρπφκελεο
εθκεηαιιεχζεηο ησλ δηάδνρσλ δηθαηνχρσλ, ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο θξίλεη σο ηδηαίηεξα
δαπαλεξφ ην Μέηξν, αθνχ αληηζηνηρεί ζε πνζφ €7.500 εηεζίσο αλά δηθαηνχρν θαη δελ κπνξεί
λα αληηκεησπίζεη απνδνηηθά ην κεγάιν πξφβιεκα ηνπ γεξαζκέλνπ γεσξγηθνχ δπλακηθνχ.
εκεηψλεηαη φηη κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ εληάμεσλ ηνπ 2004-06, ην 93% ησλ δηθαηνχρσλ
ζπλερίδεη γηα έλλαην ρξφλν λα εληζρχεηαη απφ ην Μέηξν (κέγηζην 15 ρξφληα), γεγνλφο πνπ
νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δηθαηνχρσλ αλακέλεηαη λα ιάβνπλ
άλσ ησλ €75.000 απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Μέηξν, ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεη θαη ην
ηδηαίηεξα πςειφ θφζηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Μέηξνπ.
20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ (έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε αχμεζε ζην κέγεζνο ησλ δηάδνρσλ εθκεηαιιεχζεσλ, αθνχ θαηά
δηθαηνχρν ε κέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε απμήζεθε απφ 4,9 ζε 19,1 εθηάξηα, δειαδή
έθηαζε ζαθψο κεγαιχηεξε (εμαπιάζηα) ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
ηεο Κχπξνπ (3,1 εθηάξηα).
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6.2.1.4.

Μέηξν 1.4- Φξήζε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο γεσξγνχο θαη
ηνπο δαζνθαιιηεξγεηέο

15. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
δηθαηνχρσλ; (Αλάινγα ηελ πεξίπησζε, νη απαληήζεηο ζε απηφ ην θνηλφ εξψηεκα αμηνιφγεζεο
ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε ε ζπκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνκέσλ ηεο
γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο, λα εζηηάδεηαη μερσξηζηά ζην θάζε ηνκέα)
Λφγσ ηεο πνιχ κηθξήο ζπκκεηνρήο ησλ δηθαηνχρσλ ζην Μέηξν, ηεο πεξηνξηζκέλεο ζε έθηαζε
δξάζεο πνπ έηπραλ ελίζρπζεο θαη ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηνπ Μέηξνπ ζε ζρέζε κε ην
ζχλνιν ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε κηα εηο βάζνο
αμηνιφγεζε ησλ δεηθηψλ επίπησζεο θαη δελ κπνξνχλ λα δνζνχλ επαξθείο απαληήζεηο ζηα
θνηλά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην Μέηξν, αθνχ νη παξερφκελεο ζπκβνπιέο αθνξνχζαλ ηελ
εμνηθείσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πνιιαπιή ζπκκφξθσζε.
Δίλαη πξνθαλέο φηη ην Μέηξν σο πξνθεξχρζεθε δελ πέηπρε λα απνξξνθήζεη ηνπο
δηαζέζηκνπο ρξεκαηνδνηηθνχο ηνπ πφξνπο. Δλδερνκέλσο ε απνηπρία ηνπ Μέηξνπ λα
ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ δσξεάλ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ γεσπφλνπο –
ιεηηνπξγνχο πνπ ζηειερψλνπλ ηα Δπαξρηαθά Γξαθεία Σκήκαηνο Γεσξγίαο, θάηη ην νπνίν
απνηειεί θαη ηελ ζέζε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηελ αηηία ηεο κε ελεξγνπνίεζεο ηνπ Μέηξνπ ζην
37
ΠΑΑ 2014 – 2020 . Θα ήηαλ φκσο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα γίλεη κηα γεληθφηεξε αμηνιφγεζε
ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο Κχπξηνπο γεσξγνχο,
ψζηε λα δηαθαλεί ε επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα επηβεβαησζεί ε ζέζε ηνπ Τπνπξγείνπ
αλαθνξηθά κε ην ζέκα.
20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ (έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
Λφγσ ηεο αλεπηηπρνχο πινπνίεζεο ηνπ Μέηξνπ θαη ησλ πνιχ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ πνπ
ηειηθά απνξξφθεζε, δελ ζεκεηψλνληαη επηπηψζεηο ζε άιινπο ζηφρνπο.

6.2.1.5.

Μέηξν 1.5 - Δθζπγρξνληζκφο
εθκεηαιιεχζεσλ

ησλ

γεσξγηθψλ

θαη

θηελνηξνθηθψλ

15. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
δηθαηνχρσλ; (Αλάινγα ηελ πεξίπησζε, νη απαληήζεηο ζε απηφ ην θνηλφ εξψηεκα αμηνιφγεζεο
ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε ε ζπκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνκέσλ ηεο
γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο, λα εζηηάδεηαη μερσξηζηά ζην θάζε ηνκέα)
Δλίζρπζε ζε θαηά θχξην επάγγεικα γεσξγνχο:
Σν 73% ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ ήηαλ θαηά θχξην επάγγεικα γεσξγνί νη νπνίνη έρνπλ
απνξξνθήζεη ην 93% ησ πφξσλ ηνπ Μέηξνπ. Με βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ δείθηε «Απαζρφιεζε

37

Δθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε ηνπ ΠΑΑ 2014-2020.
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ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (BO8)», κφλν ζε 7,6% απφ ηηο 35.380 εθκεηαιιεχζεηο νη αξρεγνί
απαζρνινχληαη πιήξσο ζηε γεσξγία, ελψ ην πνζνζηφ απηψλ πνπ απαζρνινχληαη θαηά 75%
ηνπ ρξφλνπ ηνπο αλέξρεηαη ζην 12,2%. Με βάζε ηελ ππφζεζε φηη σο επαγγεικαηίεο γεσξγνί
λννχληαη φζνη απαζρνινχλ πάλσ ηνπ 75% ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζηε γεσξγία, πξνθχπηεη φηη ην
Μέηξν απεπζχλζεθε πξσηίζησο ζε 4.316 πεξίπνπ εθκεηαιιεχζεηο θαη ελίζρπζε ην 58%
απηψλ κε ην 93% ησλ πφξσλ ηνπ Μέηξνπ (€77εθ πεξίπνπ). Δπηπξφζζεηα, ζεκεηψλεηαη φηη
αξηζκφο κε επαγγεικαηηψλ γεσξγψλ εληζρχζεθαλ (ζην Μέηξν 1.5.1) κφλν κέζσ ησλ κηθξψλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηεο θαηεγνξίαο Α‟, πνπ δελ μεπεξλνχλ ζε ρνξεγία ηηο €9.000.
πκπεξαζκαηηθά, ην Μέηξν έδσζε πνιχ κεγάιε έκθαζε ζηελ ππνζηήξημε επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ πνπ αλαιήθζεθαλ απφ επαγγεικαηίεο γεσξγνχο θαη νη νπνίνη απνηεινχλ έλα πνιχ
κηθξφ ηκήκα ηνπ ζπλφινπ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αιιά ηαπηφρξνλα απνηεινχλ θαη
ηελ ξαρνθνθαιηά ηεο Κππξηαθήο γεσξγηθήο παξαγσγήο.
Γηάγξακκα 6-3: Καηαλνκή ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ επηρνξεγήζεσλ ζην Καζεζηψο 1.5.1 κε
βάζε ηε θαηά θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα

Φχιν θαη ειηθία:
Σν Μέηξν απεπζχλζεθε θπξίσο ζε άλδξεο, ζε πνζνζηφ 75% ελψ ην 8% ηνπ ζπλφινπ
αθνξνχζε ζε λνκηθά πξφζσπα. Ζ αλαινγία αλδξψλ – γπλαηθψλ ζπλάδεη κε ηελ αληίζηνηρε
αλαινγία ηεο θαηά θχιν θαηαλνκήο ησλ αξρεγψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο Κχπξνπ.
Σνλίδεηαη φηη ζε ζρέζε κε ην 1,2% ηνπ παγθχπξηνπ ζπλφινπ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα, ζην Μέηξν ζπκκεηείρε αξηζκφο λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ
αλέξρνληαη ζην 8%, ζηνηρείν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη νη λνκηθέο νληφηεηεο αθνξνχλ
ζε επαγγεικαηηθέο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Ζιηθηαθά, ην Μέηξν επηθεληξψζεθε ζεκαληηθά ζε λένπο γεσξγνχο θάησ ησλ 40 εηψλ (28%
ησλ δηθαηνχρσλ). ε επίπεδν παγθχπξηνπ ζπλφινπ εθκεηαιιεχζεσλ, κφλν ην 30% αθνξά ζε
αξρεγνχο θάησ ησλ 55 εηψλ, ελψ ζε ζρέζε κε ηηο εληζρχζεηο ηνπ Μέηξνπ, ην 51%
θαηεπζχλζεθε ζε εθκεηαιιεχζεηο ησλ νπνίσλ νη αξρεγνί είλαη ειηθίαο θάησ ησλ 49 εηψλ.
πκπεξαίλεηαη φηη ην Μέηξν επηθεληξψζεθε λα εληζρχζεη γεσξγνχο ειηθίαο θάησ ησλ 50 εηψλ
κε αθφκε κεγαιχηεξε έκθαζε ζε γεσξγνχο θάησ ησλ 40 εηψλ, ησλ νπνίσλ νη εληζρχζεηο
αλέξρνληαη ζην 25% ηνπ ζπλφινπ, νη νπνίεο είλαη ζαθψο πςειφηεξεο ησλ ππνινίπσλ
ειηθηαθψλ νκάδσλ.
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Γηάγξακκα 6-4: Καηαλνκή ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ θαζεζηψηνο 1.5.1 αλά θχιν θαη ειηθηαθή
νκάδα

Καηαλνκή ρνξεγηψλ κε βάζε ην χςνο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ:
Απφ ην πην θάησ Γηάγξακκα δηαθαίλεηαη έλαο ζαθήο πξνζαλαηνιηζκφο ελίζρπζεο κεγάισλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ (ρνξεγίεο άλσ ησλ €50 ρηιηάδσλ.) ηα νπνία αληινχλ ην 55% ησλ
ζπλνιηθψλ πφξσλ, αιιά αληηζηνηρνχλ ζην 15% ησλ δηθαηνχρσλ. Ζ πξναλαθεξφκελε
δηαπίζησζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ εμέηαζε ησλ ρνξεγνχκελσλ πνζψλ γηα θάζε εθαηφ
δηθαηνχρνπο θαηά θζίλνπζα ζεηξά αμίαο ρνξεγνχκελσλ πνζψλ. Οη πξψηνη 100 δηθαηνχρνη κε
ρνξεγίεο πνπ θαηά βάζε μεπεξλνχλ ηηο €100 ρηιηάδεο έθαζηνο, έρνπλ απνξξνθήζεη ην 44%
ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ. Αλ θαη ε κνξηνδφηεζε ησλ Μέηξσλ δελ έρεη πξνθξίλεη κεγάια ζε
επέλδπζε ζρέδηα βειηίσζεο, εληνχηνηο δηαθαίλεηαη πσο νη επηιέμηκνη δηθαηνχρνη κε θχξην
επάγγεικα γεσξγνχ είραλ πινπνηήζεη επελδπηηθά ζρέδηα άλσ ησλ €100ρηιηάδσλ θαηά κέζν
φξν.
Γηάγξακκα 6-5: Καηαλνκή ρξεκαηνδνηήζεσλ κε βάζε ηελ αμία ρνξεγηψλ €/ δηθαηνχρν
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Γηάγξακκα 6-6: Καηαλνκή ρνξεγηψλ θαηά θζίλνπζα αμία επελδπηηθνχ ζρεδίνπ

Καηαλνκή εληζρχζεσλ θαηά θιάδν παξαγσγήο:
Σα δεδνκέλα πνπ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εληζρχζεσλ θαηά θιάδν παξαγσγήο
αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά ην Μέηξν 1.5.1, αθνχ ε θαηά θιάδν πιεξνθφξεζε δελ ήηαλ
δηαζέζηκε ζην Μέηξν 1.1.1.. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εληζρχζεσλ θαηεπζχλζεθε ζηελ
αηγνπξνβαηνηξνθία αθνινπζνχκελν απφ ηνλ θιάδν ηεο ιαραλνθνκίαο. Γεληθφηεξα, ε
θηελνηξνθία έιαβε ην 45% ησλ εληζρχζεσλ, ελψ απνηειεί ην 48% ηεο ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο
πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο γεσξγίαο.

Δίλαη επλφεην φηη ζηνπο θπξηφηεξνπο ζε ρνξεγίεο

θιάδνπο, ζπγθαηαιέγεηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο δηθαηνχρσλ κε επελδπηηθά ζρέδηα άλσ ησλ
€100ρηι.. Δμαίξεζε απνηειεί ν θιάδνο δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ φπνπ παξαηεξείηαη κεγάινο
αξηζκφο δηθαηνχρσλ κε κηθξά επελδπηηθά ζρέδηα. Πάλησο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε κεγάιε
ζπγθέληξσζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ άλσ ησλ €200 ρηιηάδσλ (ρνξεγία άλσ ησλ €100
ρηιηάδσλ) ζηνπο θηελνηξνθηθνχο θιάδνπο αηγνπξνβαηνηξνθίαο θαη αγειαδνηξνθίαο φπνπ
ινγηθά ζα πξέπεη λα εληνπηζηεί ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ
εθζπγρξνληζκέλσλ εθκεηαιιεχζεσλ.
Γηάγξακκα 6-7: Καηαλνκή ρνξεγηψλ θαηά παξαγσγηθφ θιάδν – Μ1.5.1 (εθαη. €)
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Γηάγξακκα 6-8: Δπελδπηηθά ζρέδηα κεγαιχηεξα απφ €100ρηι (Αξηζκφο γεσξγψλ αλά θιάδν)

Γηάγξακκα 6-9: Δπελδπηηθά ζρέδηα κεγαιχηεξα απφ €100 ρηιηάδεο (Αμία ρνξεγηψλ θαηά
θιάδν)

ε ζχλνιν ρνξεγηψλ, ε κέζε αμία επελδπηηθνχ ζρεδίνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο
δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηνπο θιάδνπο παξαγσγήο. αθψο πςειφηεξε είλαη ε κέζε αμία
ζε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θηελνηξνθία κε ππεξδηπιάζηα κέζε αμία απφ εθείλα
ηεο θπηηθήο παξαγσγήο (βιέπε Γηάγξακκα).
Γηάγξακκα 6-10: Μέζε αμία ρνξεγηψλ αλά ρέδην Βειηίσζεο – θαηά θιάδν Μ1.5.1

Ζ αλαινγία εληζρχζεσλ κεηαμχ ζπκβαηηθψλ θαη βηνινγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη 97:3,
δειαδή νξηαθά ρακειφηεξε ηεο αληίζηνηρεο αλαινγίαο ζε επίπεδν ρψξαο.
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Γηάγξακκα 6-11: Καηαλνκή ρνξεγηψλ ζε βηνινγηθέο εθκεηαιιεχζεηο (Μ1.5.1)

Γεσξγνί πξψηεο εγθαηάζηαζεο:
Σφζν ζηελ πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ 1.1.1 (.Α.Α. 2004-06) φζν θαη ζε εθείλε ηνπ Μέηξνπ
1.5.1, νη λένη γεσξγνί πξψηεο εγθαηάζηαζεο απνηέιεζαλ ην 15% ησλ δηθαηνχρσλ, αιιά
απνξξφθεζαλ ζαθψο κεγαιχηεξα πνζά αθνχ πινπνίεζαλ, θπξίσο ζην Μέηξν 1.5.1,
κεγαιχηεξα επελδπηηθά ζρέδηα. πγθεθξηκέλα, ελψ ζε ζχλνιν επελδπηηθψλ ζρεδίσλ έιαβαλ
ην 25% ησλ εληζρχζεσλ, ε αλαινγία ζην Μέηξν 1.5.1 ήηαλ ζαθψο ςειφηεξε ηνπ Μέηξνπ
1.1.1 θαη αλήιζε ζην 34%. ην Γηάγξακκα «Μέζε Υνξεγία αλά επελδπηηθφ ζρέδην», είλαη
εκθαλήο ε κεγάιε αχμεζε ζην κέζν κέγεζνο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ λέσλ γεσξγψλ 1εο
εγθαηάζηαζεο ζην Μέηξν 1.5.1 (€150 ρηιηάδεο πεξίπνπ) έλαληη €50 ρηιηάδεο πεξίπνπ ζηνπο
ππφινηπνπο δηθαηνχρνπο. Αληίζεηα ζην Μέηξν 1.1.1, νη δχν θαηεγνξίεο παξνπζηάδνπλ
παξφκνηνπ κεγέζνπο επελδπηηθά ζρέδηα χςνπο €70 ρηιηάδεο πεξίπνπ.
εο

Γηάγξακκα 6-12: Καηαλνκή ρνξεγηψλ ζε γεσξγνχο 1 εγθαηάζηαζεο
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Γηάγξακκα 6-13: Μέζε ρνξεγία αλά επελδπηηθφ ζρέδην

Σεκείσζε
1. Mέηξν 1.1.1 Λνηπνί Γεσξγνί
2. Μέηξν 1.1.1 Γεσξγνί 1εο εγθαηάζηαζεο
3. Mέηξν M1.5.1 Λνηπνί Γεσξγνί
4. Mέηξν 1.5.1 Γεσξγνί 1εο εγθαηάζηαζεο
5. χλνιν Λνηπνί Γεσξγνί
6. χλνιν Γεσξγνί 1εο εγθαηάζηαζεο

Καηαλνκή εληζρχζεσλ θαηά ηχπν επελδπηηθήο δξάζεο
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εληζρχζεσλ θαηεπζχλζεθε ζε επελδπηηθέο δξάζεηο πνπ αθνξνχζαλ
κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ (68%). Ζ θαηεγνξία κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο ππνδηαηξείηαη ζε
ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο σο εμήο:
γεσξγηθνί ειθπζηήξεο πνπ αλαινγεί ην 18% ησλ πφξσλ
εμνπιηζκφ ζρεηηδφκελν κε πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο 6%
εμνπιηζκφ αικεθηεξίσλ 3%
άιινο εμνπιηζκφο 41%
Γηάγξακκα 6-14: Καηαλνκή ρνξεγηψλ θαηά ηχπν επέλδπζεο
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ηφρνη επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
Ζ θπξηφηεξε ζπκβνιή ησλ επελδχζεσλ αθνξνχζε ζηελ αχμεζε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ
ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, αιιά παξάιιεια είρε ειάρηζηε ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. Ζ
απνηχπσζε απηή ησλ εθηηκήζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ ζην δείγκα θαηαγξάθεη μεθάζαξα ην
πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγεί ε κεγάιε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ εγρψξηα αγνξά. Ζ
αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ρσξίο εμαγσγηθέο δπλαηφηεηεο, πεξηνξίδεη ηνπο γεσξγνχο λα
αληαγσλίδνληαη ζηελ κηθξή ηνπηθή αγνξά. Ωο εθ ηνχηνπ ε αχμεζε ηνπ παξαγσγηθνχ
δπλακηθνχ νδεγεί ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζηελ αγνξά, ρακειφηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ
θαη κεησκέλεο ηηκέο παξαγσγνχ. Απηφ βέβαηα αληηζηαζκίδεηαη κεξηθψο απφ ηελ αλνκβξία θαη
ηελ έμνδν απφ ηε γεσξγία πεξηζσξηαθψλ εθκεηαιιεχζεσλ φκσο ην πξφβιεκα ηεο κε
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο απνηειεί θξίζηκν
αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξφζζεηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη ζέηεη ελ
ακθηβφισ ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ησλ επελδχζεσλ ζηελ κεζνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ηνπ
γεσξγηθνχ θιάδνπ.
Γηάγξακκα 6-15: πκβνιή ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ θαζεζηψηνο

Δπηπηψζεηο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ επί ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ
δηθαηνχρσλ:
Όπσο πξναλαθέξζεθε ζην Κεθάιαην Μεζνδνινγίαο, ε έξεπλα πεδίνπ δηελεξγήζεθε ζηε βάζε
ηεο απνηχπσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο αξρηθήο νηθνλνκηθήο ζέζεο (base line) ηα νπνία είραλ
ππνβιεζεί κε ηηο αηηήζεηο θαηά ηελ Β‟ πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ ην 2011. Όκσο, θαηά ηελ θάζε
ηεο αμηνιφγεζεο ηα ζηνηρεία θξίζεθαλ σο κε αμηφπηζηα, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα
ππνινγηζηεί ε κεηαβνιή ζηελ ΑΠΑ ζηηο εληζρπφκελεο εθκεηαιιεχζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ ν
χκβνπινο Αμηνιφγεζεο έρεη πξνρσξήζεη κφλν ζηελ ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ηεο ΑΠΑ θαηά ην
έηνο Τ+3 πνπ είλαη ηα έηε 2013-14 θαη ηα νπνία απνηππψλνληαη ζην πην θάησ Γηάγξακκα.
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Γηάγξακκα 6-16: ΑΠΑ αλά ΜΑΔ – πγθξηηηθή Απνηίκεζε

Πίλαθαο 6.4: πγθξηηηθή απνηίκεζε ηεο ΑΠΑ, ζηνπο ελ ελεξγεία γεσξγνχο θαη ζηνπο
γεσξγνχο πξψηεο εγθαηάζηαζεο
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ

Γεσξγνί
1εο εγθαηάζηαζεο

Δλ ελεξγεία
Γεσξγνί

Τ-0

Τ+3

Τ-0

Τ+3

MAE

1,68

3,32

3,19

3,51

ΑΠΑ/ΠΩΛΖΔΗ

41%

27%

29%

19%

ΠΩΛΖΔΗ/ ΔΚΣΑΡΗΟ

581 €

665 €

1.051 €

1.010 €

ΑΠΑ/ΔΚΣΑΡΗΟ

240 €

179 €

304 €

195 €

ΠΩΛΖΔΗ/ΕΩΟ

528 €

481 €

416 €

364 €

ΑΠΑ/ΕΩΟ

218 €

129 €

120 €

70 €

ΑΠΑ/ΜΑΔ

35.499 €

14.563 €

17.284 €

10.311 €

ΠΩΛΖΔΗ/ΜΑΔ

86.022 €

54.229 €

59.784 €

53.425 €

Μηα πξφζζεηε επηβεβαίσζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο νηθνλνκηθέο
επηδφζεηο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πξνθχπηεη θαη απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο.
Απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ κε ηε ρξήζε πνηνηηθψλ εξσηεκάησλ αμηνιφγεζεο πξνθχπηεη ην πην
θάησ Γηάγξακκα θαη ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
• ην 92% ησλ δηθαηνχρσλ είρε αχμεζε ζην εηζφδεκα ηνπ
• ην ½ πεξίπνπ ησλ δηθαηνχρσλ είρε αχμεζε 10-19% ηφζν ζηηο πσιήζεηο φζν θαη ζην
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα
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Γηάγξακκα 6-17: Δπηπηψζεηο ζηηο πσιήζεηο σο απνηέιεζκα ηεο επέλδπζεο

Ζ ελίζρπζε σο θίλεηξν πινπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ ζηε γεσξγία:
Ζ ζπκβνιή ησλ εληζρχζεσλ πνπ παξέρεη ην Μέηξν ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ ζηελ γεσξγία θαίλεηαη έληνλα κέζα απφ δχν εξσηήκαηα. Σν πξψην εξψηεκα,
απεπζπλφκελν ζην ζχλνιν ησλ δηθαηνχρσλ, ππνδειψλεη φηη ην 75% ησλ δηθαηνχρσλ δελ ζα
πινπνηνχζαλ ηελ επέλδπζε ρσξίο ηελ ελίζρπζε, ζηνηρείν πνπ ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο
αληαλαθιά ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ελίζρπζεο σο πξνο ηελ βειηίσζε ησλ δεηθηψλ
απνδνηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, θαζψο θαη ηεο κείσζεο ηνπ
επελδπηηθνχ ξίζθνπ. Αληίζηνηρν εξψηεκα απεπζπλφκελν κφλν ζηνπο λένπο γεσξγνχο πνπ
επηδηψθεη λα „κεηξήζεη‟ θαηά πφζν ζα έκπαηλαλ ζην επάγγεικα ρσξίο ηελ ελίζρπζε (κε
αλαθνξά ζηελ ελίζρπζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ), θαηαγξάθεη φηη ην 53% απηψλ δελ ζα
πξνρσξνχζε ζηελ επέλδπζε θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ είζνδν ζην γεσξγηθφ επάγγεικα ρσξίο
ηελ ελίζρπζε.
Γηάγξακκα 6-18: Πξφζεζε πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο ρσξίο ηελ ρνξεγία

20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ (έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
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ην Μέηξν πξνβιέθζεθαλ δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πφξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα,
ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ κε πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν αλήιζε ζην 7% ησλ πφξσλ ή
€5,88 εθαη. πεξίπνπ,
ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχζε εμνηθνλφκεζε πδάηηλσλ πφξσλ αλήιζε ζε
5% ή €4,2 εθαη πεξίπνπ θαη αθνξνχζε θπξίσο ηελ εγθαηάζηαζε βειηησκέλσλ
ζπζηεκάησλ άξδεπζεο. εκεηψλεηαη ην πνιχ πεξηνξηζκέλν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ
ησλ δηθαηνχρσλ (θάησ ηνπ 0,5% ησλ επελδχζεσλ) γηα ηελ εγθαηάζηαζε
πδαηνδεμακελψλ απνζήθεπζεο ή δεμακελψλ ζπιινγήο φκβξησλ.
Δπηπξφζζεηα ην Μέηξν έρεη ζπκβάιεη ζηελ εγθαηάζηαζε θαηλνηφκσλ εγθαηαζηάζεσλ,
ζρεηηδφκελεο θπξίσο κε ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο ζε ππνζηξψκαηα,
απνξξφθεζαλ ην 1% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ (€800 ρηιηάδεο πεξίπνπ).

6.2.1.6.

νη

νπνίεο

Μέηξν 1.6 - Πξνζηηζέκελε αμία ζηα γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά πξντφληα.
Γεκηνπξγία θαη εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο
γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ πξντφλησλ

15. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
δηθαηνχρσλ; (Αλάινγα ηελ πεξίπησζε, νη απαληήζεηο ζε απηφ ην θνηλφ εξψηεκα αμηνιφγεζεο
ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε ε ζπκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνκέσλ ηεο
γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο, λα εζηηάδεηαη μερσξηζηά ζην θάζε ηνκέα)
Με βάζε ηελ έξεπλα πεδίνπ πξνθχπηεη φηη νη εληζρπφκελεο επηρεηξήζεηο θαηάθεξαλ κέζα απφ
ην επελδπηηθφ ηνπο ζρέδην λα:
απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο θαηά 18%
απμήζνπλ ηνλ δείθηε ΑΠΑ/Αθαζάξηζηε αμία παξαγσγήο (πσιήζεηο) απφ 10,56% ζε
11,91%
απμήζνπλ ηνλ δείθηε ΑΠΑ/ΜΑΔ απφ €19.000 ζε €19.405
απμήζνπλ ην πξνζσπηθνχ ηνπο θαηά 30%
Δίλαη πξνθαλέο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο πεδίνπ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην
27% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαηνχρσλ φηη ζην Μέηξν ζπκκεηείραλ επηρεηξήζεηο κε νηθνλνκηθά
κεγέζε (πσιήζεσλ) δηπιάζηα ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ φξνπ ζε επίπεδν θιάδνπ.
Πίλαθαο 6.5: Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ εληζρπφκελσλ επηρεηξήζεσλ απφ ην Μέηξν 1.6
Y-1

Y-0

Y+3 Πξφβιεςε

Πξαγκαηηθά 2014

Πσιήζεηο

€ 4,640,000

€ 5,400,000

€ 6,540,000

€ 6,356,800

Κφζηνο Αγνξάο

€ 3,640,000

€ 4,260,000

€ 4,750,000

€ 5,096,000

Γηνηθεηηθφ θφζηνο

€ 560,000

€ 570,000

€ 650,000

€ 504,000

ΑΠΑ

€ 440,000

€ 570,000

€ 1,140,000

€ 756,800

9.48%

10.56%

17.43%

11.91%

25

30

31

39

€ 17,600

€ 19,000

€ 36,774

€ 19,405

ΑΠΑ/ Πσιήζεηο
Μέζνο αξ. Πξνζσπηθνχ
ΑΠΑ/ΜΑΔ

Οη επηρεηξήζεηο απηέο ιφγσ κεγεζψλ θαη νηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο κπφξεζαλ κέζα ζηελ
νηθνλνκηθή θξίζε λα πινπνηήζνπλ κεγάια επελδπηηθά ζρέδηα θαη σο εθ ηνχηνπ λα έρνπλ
απνξξνθήζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εληζρχζεσλ ηνπ Μέηξνπ (58% ησλ πφξσλ).
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ηνλ πην θάησ πίλαθα παξαηίζεηαη κηα ζπγθξηηηθή απεηθφληζε ηεο εμέιημεο βαζηθψλ
νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ησλ εληζρπφκελσλ επηρεηξήζεσλ έλαληη ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ. Σνλίδεηαη
φηη ηα ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ δελ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε απηά ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
Μέηξνπ, αθνχ ν θιάδνο ηξνθίκσλ πεξηιακβάλεη ζε κεγάιν βαζκφ επηρεηξήζεηο εθηφο ησλ
επηιέμηκσλ ζην Μέηξν θιάδσλ κεηαπνίεζεο. Δίλαη φκσο ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ζηηο
εληζρπφκελεο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνληαη ζεηηθνί δείθηεο εμέιημεο νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζε
κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά παξάιιεια ζεκεηψλεηαη θαη κηα αζπλήζηζηε αχμεζε
απαζρφιεζεο (+30%),ε νπνία θαίλεηαη λα πξνθχπηεη απφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ ζην δείγκα
κε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, κεηψλνληαο παξάιιεια ηνπο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο
εξγαζίαο. Μέζα απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ αιιά εηδηθφηεξα κέζα απφ ζπλεληεχμεηο κε αξηζκφ
δηθαηνχρσλ θαίλεηαη λα πξνθχπηεη φηη νη επελδχζεηο έρνπλ νδεγήζεη ζε κεγάιε αχμεζε ζην
παξαγσγηθφ δπλακηθφ θαη ζηελ απαζρφιεζε ρσξίο αθφκε λα έρεη επηηεπρζεί ε κέγηζηε
κεηαηξνπή ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ζε αμία πσιήζεσλ.
Πίλαθαο 6.6: πγθξηηηθή απεηθφληζε ηεο εμέιημεο βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ησλ
εληζρπφκελσλ επηρεηξήζεσλ απφ ην Μ1.6 έλαληη ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ
Δπηρεηξήζεηο πνπ
έιαβαλ ρνξεγία

χλνιν θιάδνπ
Σξνθίκσλ

2008-2014

2008-2014

Πεξίνδνο
Αχμεζε Πσιήζεσλ

18%

-7,5%

Αχμεζε ΑΠΑ

32%

-10,8%

Αχμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο

30%

-6,02%

Αχμεζε δείθηε πσιήζεσλ / απαζρνινχκελν

-9%

6,55%

19.000

€ 27,369

ΑΠΑ/ απαζρνινχκελν 2014

19.405

€ 27,204

Κ.Δ./ απαζρνινχκελν 2008

180.000

€ 95,081

Κ.Δ./ απαζρνινχκελν 2014

162.917

€ 95,678

ΑΠΑ/ απαζρνινχκελν 2008

Ζ εγθεθξηκέλε ρνξεγία αλέξρεηαη ζε €18.095.111, ελψ ε ηειηθή ρνξεγία πνπ πιεξψζεθε
αλέξρεηαη ζε €14.243.489 (79% επί ησλ εγθξηζέλησλ πνζψλ). Με βάζε ηα ζπγθεληξσηηθά
ζηνηρεία ηνπ Μέηξνπ, ε εγθεθξηκέλε ρνξεγία αλέξρεηαη ζην 37,5% ηεο ζπλνιηθήο εγθεθξηκέλεο
επέλδπζεο θαη σο εθ ηνχηνπ αμηνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε αλαινγία γηα λα ππνινγηζηεί ε ηειηθή
δαπάλε επέλδπζεο κε βάζε ηελ πιεξσζείζα ρνξεγία. Ζ ζπλνιηθή επέλδπζε ζηνλ θιάδν πνπ
έιαβε ελίζρπζε απφ ην Μέηξν ππνινγίδεηαη ζε €37.981.000, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 10 κε
38
14% ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο ζηνλ θιάδν θαηά ηελ πεξίνδν 2009 -14, πνπ πινπνηήζεθαλ
νη επελδχζεηο .
Απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά ην ζηάδην ηειηθήο πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ έρεη
επηβεβαησζεί φηη ην Μέηξν δεκηνχξγεζε 383 λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ αλαινγνχλ θαηά
κέζν φξν ζε 2 ζέζεηο αλά επελδπηηθφ ζρέδην ή ζε 1 ζέζε απαζρφιεζεο γηα θάζε €37.000
ελίζρπζεο. Ζ πξναλαθεξφκελε ζεηηθή εηθφλα δηαθνξνπνηείηαη θάπσο φηαλ αλαθεξζεί φηη 125
λέεο ζέζεηο (ζρεδφλ ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ) δεκηνπξγήζεθαλ απφ 7 επελδπηηθά ζρέδηα, ελψ
ηαπηφρξνλα ζεκεηψλεηαη φηη ζε 75 επελδπηηθά ζρέδηα (39% ηνπ ζπλφινπ) δελ δεκηνπξγήζεθε
θακία λέα ζέζε απαζρφιεζεο.

38

χλνιν €362.562.000 επελδχζεηο 2008-14 ή € 271201.000 2009-14
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Ζ θαηά θιάδν θαηαλνκή ησλ λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο έρεη σο εμήο:
Πίλαθαο 6.7: Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ 1.6
ζηνπο επηρνξεγνχκελνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ.
Κιάδνο

Νέεο ζέζεηο

Γαιαθηνθνκηθά Πξντφληα

86

θαγεία θξέαηνο

14

θαγεία θνπλειηψλ
Σππνπνίεζεο θξεάησλ / θξεαηνπαξαζθεπαζκάησλ

65

Αιεπξφκπινη

10

Μεηαπνίεζε θηζηηθηψλ, ακπγδάισλ θαη απνμήξαλζε θξνχησλ

2

πγθνκηδή θαη κεηαπνίεζε μχινπ

1

Μειηζζνθνκηθά πξντφληα

3

Δπεμεξγαζία λσπνχ ειαηνθάξπνπ

17

Παξαδνζηαθά πξντφληα

9

Οπσξνθεπεπηηθά (εκπνξία, ζπζθεπαζία απνζήθεπζε)

14

Οπσξνθεπεπηηθά κεηαπνίεζε

100

Δκπνξία Αλζέσλ

6

Σππνπνίεζε αξσκαηηθψλ θπηψλ

0

Παξαγσγή Εσνηξνθψλ

12

Σππνπνίεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ

44

ΤΝΟΛΟ

383

ε δείγκα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ ην 60% ησλ λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο (230
ζέζεηο) έρεη ζεκεησζεί αχμεζε ησλ απαζρνινχκελσλ θαηά 19,2% ζηηο εληζρπφκελεο
επηρεηξήζεηο, σο άκεζν απνηέιεζκα ησλ επελδχζεσλ, ελψ απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ πξνθχπηεη
κε ζηνηρεία ηνπ 2014 κηα αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηηο εληζρπφκελεο επηρεηξήζεηο θαηά 30%.
Σν ζηνηρείν απηφ είλαη ζαθψο κεγαιχηεξν ηεο εηήζηαο κεηαβνιήο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ
θιάδν ηξνθίκσλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-14 πνπ θπκαίλεηαη απφ +2,9% έσο -7.3%. εκεηψλεηαη
επίζεο πσο νη εληζρπφκελεο επηρεηξήζεηο δεκηνχξγεζαλ 383 λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο σο
άκεζν απνηέιεζκα ησλ επελδχζεσλ, ελψ ζε ζχλνιν θιάδνπ θαηαγξάθεηαη κείσζε ζηελ
απαζρφιεζε θαηά 7,2%, απφ 10.798 ζε 10.020 (2007-2014).
Με βάζε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο πεδίνπ, νη εληζρπφκελεο επελδχζεηο έρνπλ ζπκβάιεη
ζε ζαθψο κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο πξψησλ πιψλ ηνπηθήο πξνέιεπζεο
έλαληη ηεο εηζαγφκελεο πξψηεο χιεο, ζηνηρεία πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε θαηά 19%
ζηηο εμαγσγέο απνηεινχλ ζεηηθά ζηνηρεία βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Κππξηαθήο
γεσξγίαο. εκεηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ θαηά 19% ζπκπίπηεη κε
απφθιηζε κφλν κηαο πνζνζηηαίαο κνλάδαο (ζε 20%) κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην
δείγκα θαθέισλ 43 δηθαηνχρσλ, αθνχ φκσο απνκνλσζνχλ νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ
γαιαθηνθνκηθνχ θιάδνπ πνπ ην επελδπηηθφ ηνπο πξφγξακκα έρεη επηηξέςεη απμήζεηο ζηηο
εμαγσγέο ραινπκηνχ απφ 30% έσο θαη 25 θνξέο κεηαμχ ησλ εηψλ 2008-2014.
Σα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ ζπγθξίζεθαλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
νηθνλνκηθήο αλάιπζεο πνπ έθαλε ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο θαη ε νπνία παξαηίζεηαη ζην
Παξάξηεκα 2. Ζ δε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε παξνπζηάζζεθε ζην Κεθάιαην 4.
ηφρνο ηεο αλάιπζεο είλαη ε πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο θαζαξήο ζπκβνιήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ζηνπο ηέζζεξεηο βαζηθνχο ππνθιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ πνπ
ελίζρπζε.
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Γηάγξακκα 6-19: πκβνιή απφ ηελ επέλδπζε ζην Μέηξν 1.6

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ εμεηάζζεθαλ, ζπλάγεηαη φηη ζηνπο δχν θιάδνπο φπνπ ην πξφγξακκα είρε
ηε κηθξφηεξε επίδξαζε (Εσνηξνθέο θαη Γάια), ιφγσ ηνπ ζρεηηθά κηθξνχ κεξηδίνπ
επηρεηξήζεσλ πνπ εληζρχζεθαλ ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν, αιιά θαη ηνπ αληίζηνηρα κηθξφηεξνπ
κεξηδίνπ ησλ εληζρπφκελσλ επελδχζεσλ ζε απηνχο. Σν πξφγξακκα δελ θαίλεηαη απφ ηε
ζηαηηζηηθή αλάιπζε λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα κεγέζε ηα νπνία αλαιχζεθαλ ζε ζρέζε
κε ηηο αθαζάξηζηεο θαη ηηο θαζαξέο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε απηνχο.
Αληίζεηα ζηνπο θιάδνπο ησλ Οπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηνπ Κξέαηνο – Πνπιεξηθψλ φπνπ ηφζν ην
κεξίδην ησλ εληζρπφκελσλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ην κεξίδην ησλ εληζρπφκελσλ επελδχζεσλ
εκθαλίδεη κία ζηαηηζηηθά κέηξηα επίδξαζε παξαηεξείηαη φηη :
Αθελφο ζηνλ θιάδν ησλ Οπσξνθεπεπηηθψλ ππάξρεη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ
αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ κε ηα επίπεδα απαζρφιεζεο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε
αχμεζε ησλ επελδχζεσλ απμάλεη θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν. Παξά ηε ζεηηθή
ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη φηη δηαρξνληθά ε ζρέζε είλαη θζίλνπζα κε ην πέξαζκα ησλ
ρξφλσλ, θαζψο ππάξρεη κείσζε ησλ αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ κε ηαπηφρξνλε
κείσζε ηεο απαζρφιεζεο, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο νθείιεηαη θαη ζηελ νηθνλνκηθή
θξίζε. Δθ ησλ αλσηέξσ, ζπλάγεηαη άκεζε επίδξαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ
δεκηνπξγία απαζρφιεζεο ζηνλ θιάδν ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ.
Αθεηέξνπ ζηνλ θιάδν ηνπ Κξέαηνο – Πνπιεξηθψλ, εκθαλίδεηαη έληνλε ζεηηθή
ζπζρέηηζε αθαζάξηζησλ θαη θαζαξψλ επελδχζεσλ κε ηελ πξνζηηζέκελε αμία θαζψο
επίζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ. Όπσο θαη ζηνλ
θιάδν ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ, ε ζρέζε είλαη θζίλνπζα κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ
θαζψο ηφζν νη αθαζάξηζηεο φζν θαη νη θαζαξέο επελδχζεηο κεηψλνληαη θαη απηφ έρεη
ζαλ απνηέιεζκα ηφζν ηε κείσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ φζν θαη ηε κείσζε
ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Καηά ζπλέπεηα ε απνπζία ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα νδεγνχζε
ζε κείσζε ηφζν ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ
ππνθιάδνπ.
Οξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα θάπνην ππνθιάδν ελδέρεηαη λα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε άιια
πνπ πξνθχπηνπλ γηα δηαθνξεηηθφ ππνθιάδν. Απηφ είλαη θπζηνινγηθφ ππφ ηελ έλλνηα φηη νη
ππνθιάδνη αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, πηέζεηο θαη έρνπλ δηαθνξεηηθή δπλακηθή
κεηαμχ ηνπο.
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Πξνθαλψο, νη ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ ηνπο δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδψζνπλ ηελ
πιήξε εηθφλα γηα ην πσο επεξεάδνπλ νη επελδχζεηο ηελ εμέιημε ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ κηαο
δξαζηεξηφηεηαο. Δπηπιένλ, φηαλ ε ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ δεδνκέλσλ είλαη πεξηνξηζκέλε,
φπσο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα θξίλνληαη κε πξνζνρή.

Λνηπέο Παξαηεξήζεηο :
Γάια: Ο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ 125 κέρξη ην 2009 κεηψλεηαη ζε 75 ην 2010 γηα λα
θηάζεη ην 2014 ζηηο 82.πλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη έρνπλ γίλεη ζπγρσλεχζεηο επηρεηξήζεσλ,
θαζψο δελ ππάξρεη ζεκαληηθά κεγάιε κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ελψ ην 2008 ην χςνο
ησλ αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ είλαη ζεκαληηθά κεγάιν (28,6) ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα έηε
πνπ θπκαίλεηαη απφ 5,4 κέρξη 8,9. Πνιχ ζεκαληηθέο ηέινο είλαη νη απμήζεηο απφ ην 2013 ζην
2014 ζε ΑΠΑ (38%), έζνδα (48%), ιεηηνπξγηθά θέξδε (62%) θαη απαζρνινχκελνπο (33%), κε
ηε δεκηνπξγία 12 λέσλ επηρεηξήζεσλ. Καηά ζπλέπεηα ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ζηελ δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ, αιιά νη ζεηηθέο νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο
ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο είλαη απφξξνηα ησλ γεληθφηεξσλ ζεηηθψλ επηδφζεσλ ηνπ
ππνθιάδνπ.
Εσνηξνθέο: Παξαηεξείηαη κεγάιε κείσζε (83%) ζηηο αθαζάξηζηεο επελδχζεηο θαη αληίζηνηρε
(86%) ζηηο θαζαξέο επελδχζεηο απφ ην 2012 ζην 2013. Ζ πξνζηηζέκελε αμία έρεη αλνδηθή
ηάζε απφ ην 2007 κέρξη 2011 απ‟ φπνπ θαη εκθαλίδεη κηθξή πηψζε, ελψ ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε
αλά επηρείξεζε απμάλνληαη ζπλερψο φπσο θαη ε πξνζηηζέκελε αμία αλά επηρείξεζε ε νπνία
εκθαλίδεη κία κηθξή πησηηθή ηάζε ηα έηε 2013 θαη 2014. Ζ ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο
νπζηαζηηθά είλαη ε αλαζηξνθή ησλ πησηηθψλ ηάζεσλ ζηηο επελδχζεηο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν
ππνθιάδν θαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξείρε ζηηο εληζρπφκελεο επηρεηξήζεηο λα δηαηεξήζνπλ ηελ
ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά.

20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ (έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
Απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ πξνθχπηεη φηη ζε 24% ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, κέξνο ηνπο
αθνξνχζε ηε βειηίσζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο – αθνξνχζε δειαδή
κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ή βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Αληίζηνηρα ζε
12% ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, κέξνο ησλ δξάζεσλ αθνξνχζε ηελ αμηνπνίεζε αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο. Απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαθέισλ δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην χςνο
ησλ επελδχζεσλ κε άκεζν αληίθηππν ή άκεζεο επηπηψζεηο ζηα ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο
αεηθνξίαο, κπνξεί φκσο λα επηβεβαησζνχλ ηα πξναλαθεξφκελα πνζνζηά απφ ηελ έξεπλα
πεδίνπ ζηηο επηρεηξήζεηο, φπνπ δηαθαίλεηαη κηα ζεηηθή ηνπνζέηεζε σο πξνο ηελ ζπκβνιή ησλ
επελδχζεσλ ηνπο ζηηο παξακέηξνπο πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην
παξαθάησ Γηάγξακκα.
Θα πξέπεη πάλησο λα ηνληζηεί ε κεγάιε ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ σο θίλεηξν ζηε δεκηνπξγία
επελδχζεσλ, θάηη πνπ δηαθαίλεηαη απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ φπνπ θαηαγξάθεηαη ε επίδνζε ησλ
2,33 κνλάδσλ (3 κέγηζην) ζην εξψηεκα «ε πνηφ βαζκφ έρεη επεξεάζεη ηελ απφθαζε ζαο γηα
ηελ επέλδπζε, ε χπαξμε ηνπ Μέηξνπ ρξεκαηνδφηεζεο;»
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Γηάγξακκα 6-20: Δξψηεζε: ε πνηφ βαζκφ έρεη επεξεάζεη ηελ απφθαζε ζαο γηα ηελ
επέλδπζε, ε χπαξμε ηνπ Μέηξνπ ρξεκαηνδφηεζεο;

Δπηπξφζζεηα, ζε εληζρπφκελεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ηνκείο κε ζεκαληηθέο
εμαγσγηθέο δπλαηφηεηεο, θπξίσο ζηελ κεηαπνίεζε ραινπκηνχ, νη εληζρπφκελεο επηρεηξήζεηο
πέηπραλ, κέζσ ησλ επελδχζεσλ, λα απμήζνπλ ην παξαγσγηθφ ηνπο δπλακηθφ ψζηε λα
αληηκεησπίζνπλ ηελ απμαλφκελε δηεζλή δήηεζε θαη λα απμήζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ
εμαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. ηελ έξεπλα πεδίνπ πεξηιακβάλνληαη επηρεηξήζεηο ηνπ
θιάδνπ ηπξνθνκίαο πνπ έρνπλ απμήζεη ηηο εμαγσγέο ραινπκηψλ απφ 30% έσο 25 θνξέο ηελ
πεξίνδν 2007-2014 θαη απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε εληζρπφκελα επελδπηηθά ζρέδηα.
Σν ζηνηρείν επηβεβαηψλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απφ ην εξψηεκα ζηελ έξεπλα πεδίνπ γηα
ηε ζπκβνιή ηνπ ζρεδίνπ ζηνλ βαζκφ δηείζδπζεο ζηηο μέλεο αγνξέο (1,73/3 κνλάδεο).
Σέινο, κέζα απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ δηαθαίλεηαη φηη ην Μέηξν ζπλέβαιε πξσηίζησο ζηε
βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζην ρψξν εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε
πξνηχπσλ πγηεηλήο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ή ηερλνινγηψλ.
Αμίδεη φκσο αλαθνξάο ην δεδνκέλν φηη ζε 25% ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ επίθεληξν ήηαλ ε
δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είηε σο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο (7%) ή
σο επέθηαζε εξγαζηψλ ζε λένπο παξαγσγηθνχο ηνκείο απφ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο (18%).
ην Γηάγξακκα πνπ αθνπινπζεί, απηή ε παξάκεηξνο έρεη βαζκνινγεζεί απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο κε 1,20 θαη 1,53 απφ 3 κνλάδεο θαη απνηππψλεη κε παξφκνην ηξφπν ηελ
ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ ζε επεθηάζεηο ή λεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο.
Γηάγξακκα 6-21: πκβνιή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ
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6.2.1.7.

Μέηξν 1.7- Φσξνηαμηθή θηελνηξνθηθή αλάπηπμε

15. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
δηθαηνχρσλ; (Αλάινγα ηελ πεξίπησζε, νη απαληήζεηο ζε απηφ ην θνηλφ εξψηεκα αμηνιφγεζεο
ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε ε ζπκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνκέσλ ηεο
γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο, λα εζηηάδεηαη μερσξηζηά ζην θάζε ηνκέα)
Απφ ηε θχζε ησλ έξγσλ δελ κπνξεί λα θαηαγξαθνχλ ζαθείο δείθηεο επηπηψζεσλ ζηελ
αληαγσληζηηθφηεηα, αθνχ ζην ζχλνιν ηνπο ηα έξγα αθνξνχζαλ βειηηψζεηο ζε βαζηθέο
ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θηελνηξνθηθψλ πεξηνρψλ.
Σν Μέηξν ζπλέβαιε ζηελ επδσία ησλ δψσλ θαη ζηελ κείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο φριεζεο
πνπ δεκηνπξγνχλ νη δηάζπαξηεο θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ελψ δελ κπνξεί λα κεηξεζεί ε
ζπκβνιή

ηνπ

ζε

φξνπο

βειηίσζεο

ηεο

αληαγσληζηηθφηεηαο

ησλ

σθεινχκελσλ

εθκεηαιιεχζεσλ.
20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ (έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
Ωο έκκεζεο επηπηψζεηο δχλαληαη λα θαηαγξαθνχλ (α) ε βειηίσζε ηεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ ζε
73 εθκεηαιιεχζεηο, θπξίσο αηγνπξνβάησλ, σο απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο επαξθνχο
πδξνδφηεζεο ησλ κνλάδσλ θαη (β) ν πεξηνξηζκφο ηεο κφιπλζεο ησλ ππνγείσλ λεξψλ θαη ηνπ
εδάθνπο σο απνηέιεζκα απνζηξαγγηζηηθψλ έξγσλ πνπ επεξεάδνπλ 49 εθκεηαιιεχζεηο κε
5.800 δψα πεξίπνπ.

6.2.1.8.

Μέηξν 1.8 - Σπκκεηνρή γεσξγψλ ζε ζπζηήκαηα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ
ηξνθίκσλ θαη δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ
ζηα πιαίζηα ζπζηεκάησλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ

15. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
δηθαηνχρσλ; (Αλάινγα ηελ πεξίπησζε, νη απαληήζεηο ζε απηφ ην θνηλφ εξψηεκα αμηνιφγεζεο
ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε ε ζπκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνκέσλ ηεο
γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο, λα εζηηάδεηαη μερσξηζηά ζην θάζε ηνκέα)
Σν πνζφ ελίζρπζεο ηνπ Μέηξνπ πνπ αλαινγεί ζε κέζν φξν ζηηο €2.966 αλά εθκεηάιιεπζε δελ
κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, αθνχ πξφθεηηαη γηα
εθκεηαιιεχζεηο κέζνπ κεγέζνπο απφ 3,7 έσο 9,7 εθηάξηα (ειαηνθνκία θαη νπσξνθεπεπηηθά
αληίζηνηρα) θαη άξα ην πνζφ απηφ είλαη αξθεηά κηθξφ γηα λα έρεη νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηνπο
δείθηεο θεξδνθνξίαο ησλ εληζρπφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ. Όκσο, δηαθαίλεηαη φηη ην Μέηξν έρεη
ζπκβάιεη πξσηίζησο ζηελ κεηαηξνπή

λέσλ εθηάζεσλ ζε βηνινγηθέο, θαζψο θαη ζηελ

κεηαπήδεζε πθηζηάκελσλ γεσξγψλ απφ ηε ζπκβαηηθή ζηε βηνινγηθή γεσξγία, κε ζεκαληηθή
αχμεζε ζηελ θαηαγξαθή ησλ εθηάζεσλ βηνινγηθήο γεσξγίαο, πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ην
θαζεζηψο 2.3.7 «Βηνινγηθή Γεσξγία» ηνπ Μέηξνπ 2.3 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο».
Σν ζηνηρείν απηφ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο κε
ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε λέσλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο θαη ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο.
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Σν Μέηξν 1.8.1 πέηπρε θπξίσο λα εληζρχζεη 1.570 εθηάξηα ειαηνδέληξσλ κε αμία παξαγσγήο
€1,3 εθ θαη 1.770 εθηάξηα νπσξνθεπεπηηθψλ κε αμία παξαγσγήο €1 εθαη. Πεξίπνπ, ηα νπνία
κεηεηξάπεζαλ ζε βηνινγηθά πξνθεηκέλνπ λα ζηνρεχζνπλ ζε κηα αλαδπφκελε επηηφπηα αγνξά,
απηήο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. ε επίπεδν εμαγσγηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ, ην κνλαδηθφ
πξντφλ πνπ παξνπζηάδεη πξννπηηθέο εμαγσγηθήο δπλακηθήο είλαη ε βηνινγηθή ζνπιηαλίλα. Αλ
θαη δελ ππάξρεη μερσξηζηή θαηεγνξία ζην Μέηξν πνπ λα δηαρσξίδεη ηηο εληζρπφκελεο
θαιιηέξγεηεο αλά πξντφλ παξαγσγήο, εθηηκάηαη φηη ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ
ζηελ παξαγσγή ζνπιηαλίλαο γηα εμαγσγή.

20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ (έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
Οη εληζρχζεηο πνπ δφζεθαλ κέζσ ηνπ Μέηξνπ 1.8.2 θαη πνπ αθνξνχζαλ ηελ πξνψζεζε ησλ
πξντφλησλ πνηφηεηαο, επεξέαζαλ έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ παξαγσγψλ, αθνχ ζηα
ηξία θπξηφηεξα πξντφληα (ινθνχκη Γεξνζθήπνπ, θνπκαλδαξία θαη βηνινγηθά πξντφληα)
ζπκκεηείραλ ζηηο δξάζεηο θνξείο πνπ εθπξνζσπνχλ ζρεδφλ ην 100% ησλ παξαγσγψλ. Μέζα
απφ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο 5 δηθαηνχρνπο πνπ έιαβαλ ελίζρπζε γηα πξνβνιή θαη
πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ πνηφηεηαο δηαθάλεθε κηα ζεηηθή αληίιεςε σο πξνο ηε βειηίσζε
ηεο αλαγλσζηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη κηα ζαθήο βειηίσζε ησλ πσιήζεσλ θαη
ηεο κέζεο ηηκήο παξαγσγνχ κεηά ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ δελ κπνξνχλ φκσο λα
ηεθκεξησζνχλ κε κεηξήζηκα δεδνκέλα απνκνλψλνληαο ηελ επίπησζε ησλ πξνσζεηηθψλ
ελεξγεηψλ.

6.2.1.9.

Μέηξν 1.9 - Δλζάξξπλζε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγίαο Οκάδσλ Παξαγσγψλ /
Δλψζεσλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ

15. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
δηθαηνχρσλ; (Αλάινγα ηελ πεξίπησζε, νη απαληήζεηο ζε απηφ ην θνηλφ εξψηεκα αμηνιφγεζεο
ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη έηζη ψζηε ε ζπκβνιή ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνκέσλ ηεο
γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο, λα εζηηάδεηαη μερσξηζηά ζην θάζε ηνκέα)
Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα επηθεληξψλεηαη ζηηο 3 ελ ελεξγεία Οκάδεο Παξαγσγψλ απφ ηηο 10
πνπ εληάρζεθαλ ζην Μέηξν θαη πινπνίεζαλ πιήξσο ην 5εηέο επελδπηηθφ ηνπο ζρέδην, αθνχ νη
επηά απεληάρζεθαλ θαη νη πέληε εμ‟ απηψλ δελ πθίζηαληαη πιένλ. Σν ζηνηρείν απηφ απνηειεί
θξίζηκε παξάκεηξν κέηξεζεο ηεο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, αθνχ απφ ηα δηαζέζηκα
ζηνηρεία δχλαηαη λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη 56% ησλ πφξσλ ηνπ Μέηξνπ δφζεθαλ κε
κεδεληθή ζεηηθή επίπησζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, θάηη πνπ δηαθαίλεηαη επίζεο θαη απφ ηηο
έξεπλεο πεδίνπ ηνπ 2011 θαη 2016 γηα ην Μέηξν. Απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ Οκάδσλ
Παξαγσγψλ ζπλερίδνπλ λα επσθεινχληαη 928 εθκεηαιιεχζεηο, δειαδή ην 2,5% ηνπ ζπλφινπ
κε αμία παξαγσγήο ηα €64 εθαη. πεξίπνπ εθ ησλ νπνίσλ φκσο ηα €58 αθνξνχλ ηελ Οκάδα
Παξαγσγψλ αγειαδνηξνθίαο.
Ζ ελίζρπζε πνπ δφζεθε απφ ην Μέηξν 1.9, αμηνπνηήζεθε ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηεο (πέξαλ ηνπ
90%) γηα ελίζρπζε ηεο νξγάλσζεο ησλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ, δειαδή ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο
δαπαλψλ. Απηφ είλαη κελ αλακελφκελν, αιιά παξάιιεια ζεκεηψλεηαη ν πεξηνξηζκέλνο έσο
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αλχπαξθηνο βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ γηα πξνζαξκνγή ηεο παξαγσγήο ζε λέεο
πνηθηιίεο θαη ζηε βειηίσζε ησλ παξαγσγηθψλ επηδφζεσλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Καζ‟ φιε ηελ
δηάξθεηα πξνζαξκνγήο, νη Οκάδεο Παξαγσγψλ επηδίσμαλ, κε ηελ ιήςε ηεο ελίζρπζεο, λα
θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζε βξαρππξφζεζκν δειαδή νξίδνληα, αιιά
ειάρηζηα επηδηψρζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε κεζνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα δξάζεσλ, π.ρ. ζηελ
πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ή ζηελ επέθηαζε θαη ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ησλ
εξγαζηψλ ηνπο ζηελ κεηαπνίεζε ή/θαη ιηαληθή εκπνξία (θαζεηνπνίεζε).
Σν ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβιήζεθε ζηηο ελ ελεξγεία Οκάδεο Παξαγσγψλ
αληηπξνζσπεχεη γχξσ ζην 2% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ηηνπαξαγσγψλ θαη
Μπαλαλνπαξαγσγψλ, ελψ κφλν ην 0,1% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Οκάδαο Παξαγσγψλ
Αγειαδνηξφθσλ. Σα πξναλαθεξφκελα πνζνζηά δχλαληαη λα ζεσξεζνχλ, σο ρακειά
πνζνζηά ζε ζρέζε κε ηα ελδεδεηγκέλα ή αληηπξνζσπεπηηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα ηα νπνία
εθηηκψληαη ζε 8-10% (πεξηιακβαλνκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, εμφδσλ πξνψζεζεο θαη
ηερληθήο ππνζηήξημεο).
ε επίπεδν παξαγσγνχ, ε εθηίκεζε ηεο βειηίσζεο ηεο ΑΠΑ είλαη αδχλαην λα εθηηκεζεί σο
απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κέζα απφ ηελ Οκάδα Παξαγσγψλ ιφγσ :
(α) ηεο κε ηήξεζεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ,
(β) ηεο απξνζπκίαο ησλ κειψλ λα δψζνπλ νηθνλνκηθά δεδνκέλα,
(γ) ηεο κε ππνρξέσζεο ησλ κειψλ λα παξέρνπλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ζθνπνχο
αμηνιφγεζεο.
Απφ ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα δελ κπνξεί λα εμαρζεί αζθαιέο ζπκπέξαζκα γηα ηηο Οκάδεο
Παξαγσγψλ Μπαλαλψλ θαη ηηεξψλ, αλ θαη απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ δηαθαίλεηαη γηα ηηο κελ
κπαλάλεο κηα ζηαζεξνπνίεζε ηηκψλ, ελψ γηα ηα ζηηεξά δελ πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα ιφγσ
ηεο κεγάιεο αλνκβξίαο ησλ ηειεπηαίσλ 2-3 εηψλ (ε εηαηξεία ζπζηάζεθε ην 2011). Αζθαιή
δεδνκέλα δχλαηαη λα εμαρζνχλ γηα ηελ Οκάδα Παξαγσγψλ Αγειαδνηξφθσλ, πνπ δηαρξνληθά
παξνπζηάδνπλ κηα ζαθή βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο. εκεηψλεηαη δε φηη ην 70%
ησλ αγειαδνηξφθσλ είλαη κέιε ζηελ Οκάδα Παξαγσγψλ θαη δηαθηλεί ην 60% πεξίπνπ ηνπ
γάιαθηνο (63% ζε φγθν θαη 60% ζε αμία).
Απηή ε δηαπίζησζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ πξφζθαηε έθδνζε ηεο ΔΔ

39

ε νπνία αλεβάδεη ηελ

κέζε ηηκή αγειαδηλνχ γάιαθηνο ζηελ Κχπξν σο ηελ ςειφηεξε ζηελ ΔΔ-27 κε κηα κέζε ηηκή
58,13 ιεπηά/ιίηξν έλαληη 30,67 ιεπηά/ιίηξν πνπ είλαη ν κέζνο φξνο ζηελ ΔΔ. Δπηπξφζζεηα, ν
κέζνο φξνο εηήζηαο γαιαθηνπαξαγσγήο αλά παξαγσγφ θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία λα
απμάλεηαη απφ 528 ηφλνπο (2005) ζε 601 ηφλνπο (2014) έλαληη 203 ηφλνπο πνπ είλαη ν κέζνο
40
φξνο ηεο ΔΔ-27 γηα ην 2013 . Σν ζηνηρείν απηφ είλαη επίζεο εληζρπηηθφ σο πξνο ηελ δπλακηθή
πνπ έρεη πεηχρεη λα αλαπηχμεη ε Οκάδα Παξαγσγψλ ζε επίπεδν ηηκψλ παξαγσγνχ.

20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/ Άμνλεο, ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ (έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);

39
40

http://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/milk/
EU dairy farm report 2011, European Commission 2013
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Παξά ην ρακειφ πνζφ ελίζρπζεο ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ, ε ιεηηνπξγία ηεο Οκάδαο
Παξαγσγψλ Αγειαδνηξφθσλ Κχπξνπ απνηειεί πξφηππν παξάδεηγκα ζσζηήο νξγάλσζεο
παξαγσγψλ γηα ελίζρπζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπο ζέζεο ζηελ αγνξά θαη επηηπρνχο
θαζεηνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ.
Σν γεγνλφο φηη ην 70% ησλ αγειαδνηξφθσλ είλαη κέιε ζηελ Οκάδα Πξαγσγψλ δηαζθαιίδεη
κηα δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ε νπνία επηηξέπεη ζηελ Οκάδα λα εμαζθαιίδεη ζηα κέιε

ηεο

ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο. Θα πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Οκάδαο
Παξαγσγψλ είλαη ηδηαίηεξα πςειά, αθνχ ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε €58
εθαη. πεξίπνπ (2014), ελψ απνηειεί έλαλ εθ ησλ θπξηνηέξσλ κεηαπνηεηψλ θαη εμαγσγέσλ
ραινπκηνχ.

6.2.2.

6.2.2.1.

Άμνλαο 2 «Βειηίσζε ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Τπαίζξνπ»

Μέηξν 2.1 - Παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο

16. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο;
Σν Μέηξν ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο
δηαηήξεζεο ηεο άζθεζεο ηεο γεσξγίαο ζε νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο. Ζ ζπλέρηζε ηεο
άζθεζεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο, αθνχ νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο απνηεινχλ βαζηθά ελδηαηηήκαηα γηα ηελ
παλίδα. Σν Μέηξν ζπκβάιιεη θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ ηελ δηάβξσζε, αιιά ε
παληειήο έιιεηςε ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν
θαζηζηά αδχλαηε ηελ πνζνηηθή απνηίκεζε (ν δείθηεο ΒΟ22 Έδαθνο: Πεξηνρέο πνπ
απεηινχληαη κε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο δελ έρεη ηηκή).
Αλαιπηηθφηεξα κέζσ ηνπ Μέηξνπ εληζρχζεθαλ θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν 2007-2013. ζηηο
νξεηλέο θαη ινηπέο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο (Πεξηθέξεηα Α θαη Πεξηθέξεηα Β) 70.473 Ζa πνπ
αληηζηνηρνχλ ζην 73,4% ησλ ζπλνιηθψλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θα βνζθνηφπσλ ηεο
Κχπξνπ. Ο αξηζκφο ησλ εθηάζεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Μέηξν κεηψζεθε ηελ πεξίνδν
2007-2015. πλνιηθά ε κείσζε φισλ ησλ εθηάζεσλ εθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ 2.1 είλαη ηεο
ηάμεο ηνπ 21% θαηά ην έηνο 2014 ζε ζρέζε κε ην 2007, κε ηελ αληίζηνηρε κείσζε ησλ
δηθαηνχρσλ λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1,6%. Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ Μέηξνπ (εηήζηα πξνθήξπμε θαη
έληαμε ησλ δηθαηνχρσλ) επηιέγεηαη ν δείθηεο απνηειέζκαηνο λα ππνινγηζζεί κε βάζε ηνπο
κέζνπο φξνπο ηνπ αξηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ δηθαηνχρσλ θαη εθηάζεσλ θαζ‟φιε ηελ δηάξθεηα
εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Να ζεκεησζεί φηη κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ Γεσξγηθψλ ηαηηζηηθψλ ηνπ 2014 ην ζχλνιν ηεο
θαιιηεξγήζηκεο γεσξγηθήο γεο ήηαλ 94.200 εθηάξηα (εηήζηεο θαιιηέξγεηεο & κφληκεο θπηείεο)
(βιέπε Παξάξηεκα Η), επνκέλσο ην πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο έθηαζεο πνπ έρεη εληαρζεί ζην
Μέηξν, εάλ ιεθζεί ην ηειεπηαίν δηαζέζηκν έηνο εθαξκνγήο (2014), ππεξβαίλεη ην 69% ησλ
ζπλνιηθψλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ηεο ρψξαο φηαλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ην 2007
αλεξρφηαλ ζην 64%. Αληίζηνηρε είλαη ε εμέιημε ζε φξνπο ζπκκεηνρήο ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ. Ο αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ ηελ πεξίνδν 2007-2014 κεηψζεθε θαηά 1,6%,
φηαλ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κεηψζεθε
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θαηά 11,8%. πλεπψο πξνθχπηεη φηη είλαη θαζνξηζηηθή ε ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ γηα ηελ
ζπλέρηζε ηεο άζθεζεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο νξεηλέο θαη ινηπέο πεξηνρέο θαη
έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο ηηκέο ησλ Γεηθηψλ πιαηζίνπ «BC7 Κάιπςε ηεο γεο»
δηαηεξψληαο ην πνζνζηφ εθηάζεσλ γεσξγηθήο γεο κεηαμχ 2007-2012 ζηαζεξφ θαη «BC9
Πεξηνρέο εθηαηηθήο γεσξγίαο» κε ειαθξία κείσζε, αθνχ ε αζθνχκελε ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο
ηεο Κχπξνπ γεσξγία είλαη ρακειψλ εηζξνψλ.
Με βάζε ηελ ζηνρνζέηεζε ζε ζρέζε κε ηνπο δείθηεο απνηειέζκαηνο ζην Πξφγξακκα, ε
ζπλνιηθή έθηαζε ζηηο Πεξηθέξεηεο Α θαη Β ζπλέβαιαλ ζηνλ πέκπην ζηφρν πνπ είλαη «Έθηαζε
ππφ επηηπρή δηαρείξηζε γεο εληζρχνληαο ηελ απνθπγή ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο
εγθαηάιεηςεο ηεο γεο». Παξαηεξείηαη κηθξή απφθιηζε ηεο ηάμεο ηνπ 12% (ν δείθηεο
απνηειέζκαηνο δηακνξθψλεηαη ζην 0,88), ελψ ηκήκα ησλ εθηάζεσλ πνπ εληζρχνληαλ κέζσ
ηνπ Μέηξνπ ζεσξείην φηη ζπλέβαιε ζηνλ πξψην ζηφρν «Έθηαζε ππφ επηηπρή δηαρείξηζε γεο
εληζρχνληαο ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο πεξηνρέο απείξνπ θπζηθνχ θάιινπο«. ηηο εηήζηεο
εθζέζεηο ζηνλ πίλαθα R 6 πνπ απνηππψλνληαη ζπλνιηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ Άμνλα 2, νη
εληζρπφκελεο εθηάζεηο ηεο Πξψηεο Πεξηθέξεηαο (νξεηλέο) θαηαλέκνληαλ ζην ζηφρν ηεο
απνθπγήο ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο, ελψ νη εθηάζεηο ηεο Β Πεξηθέξεηαο (ινηπέο κεηνλεθηηθέο)
θαηαλέκνληαλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Ο χκβνπινο
Αμηνιφγεζεο ζεσξεί φηη νη εληαζζφκελεο εθηάζεηο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο εμππεξεηνχλ εμίζνπ
ηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ζα έπξεπε νη εληζρπφκελεο απφ ην Μέηξν εθηάζεηο λα
θαηαλεκεζνχλ ζηελ εμππεξέηεζε ακθνηέξσλ ησλ ζηφρσλ.

20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/Άμνλεο, ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ (έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
Μηα βαζηθή επίπησζε ηνπ Μέηξνπ είλαη ε ζπκβνιή ζην γεσξγηθφ εηζφδεκα ησλ δηθαηνχρσλ.
Τπνινγίδεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Γηθηχνπ Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο φηη ε παξερφκελε ελίζρπζε
αληηζηνηρεί ζην 7% - 10% ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Μέηξνπ. Παξάιιεια ε πνιχ κηθξφηεξε κείσζε
ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Μέηξνπ ζε ζρέζε ηελ ζπλνιηθή κείσζε ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ θνηλφ δείθηε πιαηζίνπ BC4 «Γηάξζξσζε
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηηο παξακέηξνπο α) Αξηζκφο Δθκεηαιιεχζεσλ, β)
Υξεζηκνπνηνχκελε Γεσξγηθή Έθηαζε (Ha)» αλαδεηθλχεη ηελ ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ ζηελ
κηθξφηεξε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ ζρεηηθψλ κεγεζψλ. Δπίζεο ε εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ επηδξά
ζηηο ηηκέο ηνπ Γείθηε BC3 «Υξήζε γεσξγηθήο γεο», αθνχ ζε αληίζεζε κε ηελ κείσζε πνπ
παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ εηψλ 2007 -2013 ζηελ πνζνζηηαία θαηαλνκή ηεο %ΥΓΔ ζε αξφζηκε
γε, ν αξηζκφο ησλ αξνηξαίσλ εθηάζεσλ ζηελ Β Πεξηθέξεηα απμάλεηαη θαηά 4%.

6.2.2.2.

Μέηξν 2.2 - Δλίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη παξνρή εμηζσηηθψλ
απνδεκηψζεσλ ζε πεξηνρέο Φχζε 2000

16. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο;
Σν Μέηξν δελ εθαξκφζζεθε.
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20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/Άμνλεο, ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ (έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
Σν Μέηξν δελ εθαξκφζζεθε.

6.2.2.3.

Μέηξν 2.3 - Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο

16. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο;
Ζ ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ ζηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απνηηκάηαη κε
βάζε ηελ επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ απνηειέζκαηνο θαη ηελ πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο κε
ηνπο θνηλνχο δείθηεο πιαηζίνπ, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ φκσο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά θελά. Οη
αθφινπζνη δείθηεο πιαηζίνπ δελ έρνπλ ηηκή.
BO 17 «Βηνπνηθηιφηεηα: Πιεζπζκφο πηελψλ ζε γεσξγηθέο εθηάζεηο»
BO 20 «Πνηφηεηα ησλ πδάησλ: Αθαζάξηζηα ηζνδχγηα ζξεπηηθψλ νπζηψλ»
BO 21 «Πνηφηεηα ησλ πδάησλ: Ρχπαλζε απφ ληηξηθά άιαηα θαη θπηνθάξκαθα»
BO 22 «Έδαθνο: Πεξηνρέο πνπ απεηινχληαη κε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο»
Οη παξεκβάζεηο ηνπ Μέηξνπ κε βάζε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζηφρεπαλ ζηνλ ζηφρν «Έθηαζε
ππφ επηηπρή δηαρείξηζε γεο εληζρχνληαο (α) ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο πεξηνρέο απείξνπ
θπζηθνχ θάιινπο» κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ ησλ θαζεζηψησλ 2.3.6 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο
ππνρξεψζεηο ζε παξαδνζηαθέο θπηείεο δέληξσλ θαη ζάκλσλ, κε έκθαζε ζηηο κεηνλεθηηθέο
πεξηνρέο» θαη ηνπ θαζεζηψηνο 2.3.5 «Παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο νηλνπνηήζηκσλ ακπειηψλ», (β)
ηελ πνηφηεηα λεξνχ κέζσ ησλ θαζεζηψησλ 2.3.1 Ακπέιηα, 2.3.2 Παηάηεο, 2.3.3
Δζπεξηδνεηδή, 2.3.7 Βηνινγηθή Παξαγσγή, (γ) ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ,
ρσξίο λα ηίζεηαη ζηφρνο ζρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, γεγνλφο πνπ απνηειεί κηα βαζηθή
αδπλακία ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
εκεηψλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ πφξσλ πνπ δηαηέζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ πγείαο
θαηαλεκήζεθαλ ζην Μέηξν, αθνχ κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ επηηπγράλεηαη έζησ θαη ζε
κηθξφ βαζκφ κείσζε ησλ εθπνκπψλ απφ ηελ κε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη δηδαληνθηφλσλ, αιιά
θαη κηθξή αχμεζε ηεο απνζήθεπζεο άλζξαθα ζην πιαίζην ηεο ηξηεηνχο ακεηςηζπνξάο φηαλ
θαιιηεξγνχληαη ςπραλζή θαη εθαξκφδεηαη ρισξή ιίπαλζε. Ζ κε ζέζπηζε ζηφρνπ ζεκαηνδνηεί
κηα αζηνρία ηνπ Πξνγξάκκαηνο φηη θαλέλα θαζεζηψο ηνπ Μέηξνπ δελ ζπκβάιιεη ζηελ
εμππεξέηεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ.
Δθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ην Μέηξν ζα ζπλέβαιε (δ) ζηελ πνηφηεηα εδάθνπο κέζσ ηνπ
Καζεζηψηνο 2.3.4 «Αξνηξαίεο» πνπ φκσο δελ εθαξκφζζεθε θαη ηέινο ζηελ (ε) ηελ απνθπγή
ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο γεο επίζεο κέζσ ηνπ θαζεζηψηνο 2.3.6
«Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο ζε παξαδνζηαθέο θπηείεο δέληξσλ θαη ζάκλσλ, κε
έκθαζε ζηηο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο». Σα έμη θαζεζηψηα ηνπ Μέηξνπ εθαξκφζζεθαλ θαηά κέζν
φξν ηελ πεξίνδν 2007-2013 ζε 16.888 εθηάξηα θαιχπηνληαο ην 18% ησλ θαιιηεξγνχκελσλ
εθηάζεσλ. Σν πνζνζηφ ηεο θαιιηεξγνχκελεο γεο πνπ ππφθεηηαη ζε αγξνπεξηβαιινληηθέο
ππνρξεψζεηο είλαη ζεηηθφ.
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εκαληηθή είλαη ε απφθιηζε πνπ παξαηεξείηαη ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε πνπ εθαξκφδνληαη ηα
θαζεζηψηα ε νπνία δηαρξνληθά βαίλεη κεηνχκελε. Αλά ζηφρν ηνπ Μέηξνπ παξαηεξνχληαη ηα
αθφινπζα :
(α) ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο πεξηνρέο απείξνπ θπζηθνχ θάιινπο: ε απνηειεζκαηηθφηεηα
δηακνξθψλεηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα αθνχ νπζηαζηηθά ζην θαζεζηψο εληάρζεθε
ζεκαληηθά κηθξφηεξνο αξηζκφο εθηάζεσλ απφ ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ, αλ θαη ζε αξηζκφ
δηθαηνχρσλ ε απφθιηζε είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε. Δάλ ζπλππνινγηζζεί ε κε εθαξκνγή ηνπ
Μέηξνπ 2.2 «Δλίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζηηο πεξηνρέο
Φχζε 2000» θαη ηνπ θαζεζηψηνο 2.3.8 «Παξνρή εληζρχζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ
νηθνηφπσλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο» δελ ηεθκαίξεηαη θαηά πφζν ην Πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηελ
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ ησλ ζπγθξηκέλσλ
δξάζεσλ, αθνχ δηαπηζηψλεηαη αδπλακία κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο θαηακέηξεζεο ηνπ
δείθηε «Πνπιηά γεσξγηθψλ πεξηνρψλ» ζε δηαδνρηθέο έξεπλεο πεδίνπ. πγθεθξηκέλα, κε έηνο
βάζεο ην 2006 θαη ηηκή 100 ην 2014 ν δείθηεο «Πνπιηά γεσξγηθψλ πεξηνρψλ» ιακβάλεη ηελ
ηηκή 57, ελψ ν δείθηεο «Κνηλά πνπιηά» 90. Δίλαη δεδνκέλν φηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ
αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο ρσξίο λα αλαηξείηαη φκσο ε έληνλε πησηηθή ηάζε. Καηά ζπλέπεηα ζε
φ,ηη αθνξά ηελ βηνπνηθηιφηεηα άκεζε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ κπνξεί λα
ηεθκεξησζεί κέζσ ηνπ θαζεζηψηνο 2.3.6. Ο δείθηεο πιαηζίνπ BO 17 «Βηνπνηθηιφηεηα:
41
Πιεζπζκφο πηελψλ ζε γεσξγηθέο εθηάζεηο» δελ έρεη ηηκή κε πεγή αλαθνξάο ηελ Eurostat . Ζ
δξάζε ηνπ ΠΑΑ πνπ ζηφρεπε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
είλαη ην θαζεζηψο 2.3.5 «Γηάζσζε θαη ζπληήξεζε παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ νηλνπνηήζηκσλ
ακπειηψλ θαη δηάζσζε παξαδνζηαθψλ θπιψλ δψσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ εμαθάληζε». ηε
δξάζε «Γηάζσζε παξαδνζηαθψλ θπιψλ δψσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ εμαθάληζε»
εληζρχζεθαλ θαηά κέζν φξν (ππήξμαλ θαη‟ έηνο δηαθπκάλζεηο) 748 βννεηδή θαη 807
αηγνπξφβαηα νπζηαζηηθά δειαδή ην ζχλνιν ησλ δψσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο δχν παξαδνζηαθέο
θπιέο. Σν θαζεζηψο ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά φρη κφλν ζηε δηαηήξεζε αιιά θαη ζηελ αχμεζε
ηνπ αξηζκνχ ησλ βννεηδψλ αιιά θαη ησλ πξνβάησλ.
ηε δξάζε «Γηάζσζε θαη ζπληήξεζε παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ νηλνπνηήζηκσλ ακπειηψλ»
έρνπλ εληαρζεί 152 εθηάξηα ππεξθαιχπηνληαο ηνλ πξνγξακκαηηθφ ζηφρν. Ζ έθηαζε απνηειεί
θαη‟ εθηίκεζε ην 48% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο γεγελψλ πνηθηιηψλ (314 εθηάξηα ζχκθσλα κε
ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ). Ζ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο
ζεσξείηαη φηη έρεη ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηε δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ κε
δεδνκέλε ηελ ζπλερηδφκελε ζεκαληηθή κείσζε ηεο έθηαζεο ηεο θαιιηέξγεηαο ακπέινπ(-25%)
θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2013.
Παξεκβάζεηο ζε γεσξγηθά & δαζνπνληθά ζπζηήκαηα
πςειήο θπζηθήο αμίαο δελ
πινπνηήζεθαλ απφ ην Πξφγξακκα, αθνχ ηφζν ην Μέηξν 2.2 «Δλίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
θαη παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζηηο πεξηνρέο Φχζε 2000» φζν θαη ε δξάζε 2.6.3
«Δληζρχζεηο Natura 2000» δελ ελεξγνπνηεζήθαλ.
(β) ηελ πνηφηεηα λεξνχ: Οη εθηάζεηο πνπ εληζρχζεθαλ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ηνπ λεξνχ παξνπζίαζαλ επίζεο πζηέξεζε έλαληη ηνπ ζηφρνπ, αθνχ ν δείθηεο
απνηειεζκαηηθφηεηνο δηακνξθψζεθε ζην 0,77. Μηθξφηεξε ήηαλ ε απφθιηζε ζε ζρέζε κε ηνλ
αξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ. Ζ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ ζπλέβαιε ζηε δηαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο
41

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο κεηξήζεηο ηνπ Πηελνινγηθνχ ζπλδέζκνπ φπσο αλαιπηηθά απηά

παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην 5.5.
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ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θαη ηελ κε πεξαηηέξσ επηδείλσζε, αιιά φρη ζηελ βειηίσζε πνπ ζα
απνηππσλφηαλ ζηε κείσζε ησλ πεξηνρψλ πνπ παξαηεξείηαη παξνπζία ληηξηθψλ άλσ ηνπ
νξίνπ ησλ 50 mg/l. πλνιηθά ην 74,5% ησλ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ
παξνπζηάδνπλ κέζε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ θάησ απφ ηα 25 mg/l θαη ην 80% θάησ απφ ηα 40
mg/l. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 17,4% παξνπζηάδνπλ κέζε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ
κεγαιχηεξε απφ 50 mg/l. πγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν αλαθνξάο (2008 – 2011),
43% ησλ ζηαζκψλ παξνπζηάδνπλ ηάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο κέζεο ζπγθέληξσζεο ησλ
ληηξηθψλ θαη ην 24% πησηηθή ηάζε. Αληίζεηα ην ππφινηπν 33% παξνπζηάδεη αλνδηθέο ηάζεηο
θαη ζην 18% ησλ ζηαζκψλ, ε αλνδηθή ηάζε είλαη έληνλε.
Οη δείθηεο πιαηζίνπ «BO 20 Πνηφηεηα ησλ πδάησλ: Αθαζάξηζηα ηζνδχγηα ζξεπηηθψλ νπζηψλ»
δίλεη ηηκή κφλν γηα ηελ πεξίνδν 2009-2012 ρσξίο ηηκή βάζεο. Καηά αζπλέπεηα δελ κπνξεί λα
ππάξμεη ζχγθξηζε ελψ ν «BO 21 Πνηφηεηα ησλ πδάησλ: Ρχπαλζε απφ ληηξηθά άιαηα θαη
θπηνθάξκαθα» δελ έρεη θαζφινπ ηηκέο. Με ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ ζρεηίδεηαη ν δείθηεο
πιαηζίνπ «BO23 «Έδαθνο: βηνινγηθή γεσξγία» κε αχμεζε ησλ εθηάζεσλ θαηά 1.922. Ζa. Ζ
ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη θαζνξηζηηθή, αθνχ ην ζχλνιν ησλ εθηάζεσλ πξνέξρεηαη
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο 2.37 «Αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο γεσξγηθψλ
πξντφλησλ».
Γείθηεο πιαηζίνπ πνπ έρνπλ ηηκή γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 είλαη ν «BC14 Πνηφηεηα ησλ
πδάησλ» πνπ δείρλεη κηα βειηίσζε, αθνχ ην πνζνζηφ γηα ηηο πεξηνρέο ραξαθηεξηζκέλεο σο
δψλεο εππξφζβιεηεο ζηα ληηξηθά κεηψλεηαη απφ 6,8% ζε 5,3%.
(γ) ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ: Γελ έρνπλ ηεζεί ζηφρνη
(δ) ζηελ πνηφηεηα εδάθνπο: Σν θαζεζηψο «Αλάιεςε αγξνπεξηβαιινληηθψλ ππνρξεψζεσλ
ζηηο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο» δελ εθαξκφζζεθε, ελψ δελ κπνξεί λα πνζνηηθνπνηεζεί ε
ζπκβνιή ησλ δξάζεσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηδαληνθηνλίαο, αιιά θαη ηεο νινθιεξσκέλεο
δηαρείξηζεο ζηηο παηάηεο θαη ζηα εζπεξηδνεηδή ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο .
ε) ηελ απνθπγή ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο γεο: ε ζπκβνιή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ζηελ απνθπγή ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη εγθαηάιεηςεο ηεο γεο ζηελ
δηαηήξεζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ ηδηαίηεξα κέζσ ηνπ θαζεζηψηνο «Γηαηήξεζε ηεο θπζηθήο
αμίαο ηνπ γεσξγηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ κε έκθαζε ζηηο
απνζηεξεκέλεο πεξηνρέο» είλαη ζεκαληηθή παξά ηελ απφθιηζε ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ.
ηφρν. Μέζσ ηνπ θαζεζηψηνο εληζρχζεθαλ θαηά κέζν φξν 2.702 .εθηάξηα δελδξσδψλ
θαιιηεξγεηψλ θαη εθηάξηα ζάκλσλ. Ζ κείσζε ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ θαζεζηψηνο δηαρξνληθά
αθνινπζεί ηελ ίδηα ηάζε κείσζεο ησλ δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ μεξψλ θαξπψλ πνπ
ζεκεηψλεηαη ζηελ Κχπξν ηελ πεξίνδν 2007-2013 θαη αλέξρεηαη ζε 50%. Ζ πιήξεο ζπζρέηηζε
κεηαμχ ηεο κεηαβνιήο ησλ εληζρπφκελσλ εθηάζεσλ απφ ην θαζεζηψο κε ηελ κεηαβνιή ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ αλαδεηθλχεη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή παξάκεηξν πνπ είλαη ε
ζεκαληηθφηεηα ησλ δξάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ
αγξνηηθνχ ηνπίνπ.
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20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/Άμνλεο, ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ (έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
Αξλεηηθέο επηπηψζεηο δελ ππάξρνπλ, ελψ ζηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο αλακθίβνια είλαη ε
ζεκαληηθή ζπκβνιή ζην γεσξγηθφ εηζφδεκα θαη ζηελ δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο. Οη
εληζρχζεηο ηνπ Μέηξνπ ζπκβάιινπλ ζηελ Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία, φπσο επίζεο θαη
ζηελ αλαζηξνθή ηεο πησηηθήο πνξείαο πνπ ζεκεηψλεηαη θαζ‟φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν
ζηελ θαιιηέξγεηα δχν βαζηθψλ εμαγσγηθψλ λσπψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, φπσο είλαη νη
παηάηεο θαη ηα εζπεξηδνεηδή.

6.2.2.4.

Μέηξν 2.4 - Γαζψζεηο

16. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο;
Ζ ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλε αθνχ δαζψζεθαλ ζπλνιηθά 27,7 εθηάξηα
γεσξγηθήο (10,5 Ζa) θαη κε γεσξγηθήο γεο (17,2 Ha). Ζ αχμεζε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ
πξνθχπηεη είλαη ακειεηέα (ε έθηαζε ησλ δαζψλ ζηελ Κχπξν είλαη 175.404 Ha), ελψ ε
ζεκαληηθφηαηε πζηέξεζε πνπ παξαηεξείηαη ζε ζρέζε κε ηνπο ηεζέληεο ζηφρνπο πξέπεη λα
πξνβιεκαηίζεη κε δεδνκέλε ηελ δηαθαηλφκελε ηάζε εγθαηάιεηςεο ησλ νξηαθήο
απνδνηηθφηεηαο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, δεδνκέλνπ φηηην Μέηξν δελ πξνζειθχεη ην
ελδηαθέξνλ ησλ δηθαηνχρσλ. Απφ ηα 27,2 Ha πξνθχπηεη αχμεζε ηεο απνζήθεπζεο άλζξαθα
θαηά 510,75 ηφλνπο άλζξαθα. εκεηψλεηαη φηη ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2004-2006 βάζεη
ηνπ Καλνληζκνχ, ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Μέηξνπ ήηαλ θαη νη Γεκφζηεο Αξρέο.
Μεηαμχ άιισλ, ην Σκήκα Γαζψλ ήηαλ δηθαηνχρνο θαη πξνρψξεζε ζε δάζσζε πέξαλ ησλ 100
εθηαξίσλ γεσξγηθήο γεο (βνζθφηνπνη). Σελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 ππήξραλ
πεξηνξηζκνί ζηηο εληζρχζεηο γηα ηηο Γεκφζηεο Αξρέο, κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη κεησκέλν
ελδηαθέξνλ, εηδηθά απφ ηηο Αξρέο Σνπηθήο Γηνίθεζεο θαη θαη‟ επέθηαζε κεγάιε δηαθνξά ζηηο
εθηάζεηο πνπ δαζψζεθαλ θαηά ηηο δπν πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο. Απηφ ζε κεγάιν βαζκφ
νθείιεηαη θαη ζηνπο δεκνζηνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ηέζεθαλ σο απνηέιεζκα ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Γηα ηα θαζεζηψηα 2.4.1 θαη 2.4.3 παξνπζηάζηεθε κεησκέλν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο αηηνχληεο,
παξφιε ηε δηαθψηηζε θαη ελεκέξσζε ησλ δηθαηνχρσλ (δηαιέμεηο, ξαδηνθσληθέο θαη
ηειενπηηθέο εθπνκπέο). Απηφ νθείιεηαη ζε ιφγνπο πέξαλ ησλ εθηηκήζεσλ θαηά ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ θαη νη νπνίνη ζπλνςίδνληαη σο εμήο:
εο

Οη ζπλερείο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ πξηλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 1
πξνθήξπμεο (2008), ιεηηνχξγεζαλ σο αληηθίλεηξν, αθνχ νη δηαζέζηκεο εθηάζεηο
πξννξίδνληαλ γηα ζθνπνχο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο (νηθνδνκηθήο αλάπηπμεο)
παξά γηα ζθνπνχο δάζσζεο.

Οη καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο πνπ απαηηνχλην απφ ηα θαζεζηψηα, γηα δηαηήξεζε ηεο
δάζσζεο γηα 10 ρξφληα (5 ρξφληα κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο ηειεπηαίαο νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη πεξηπνίεζε ηεο θπηείαο γηα ην θαζεζηψο 2.4.3) ή
20 ρξφληα (15 ρξφληα κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο ηειεπηαίαο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, κεηά
ηελ εγθαηάζηαζε θαη πεξηπνίεζε ηεο θπηείαο γηα ην θαζεζηψο 2.4.1) ρξφληα, ζε
ζπλδπαζκφ κε ην αλσηέξν ζεκείν .
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Οη ζπλερείο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ θαηά ηα ηειεπηαία 5-6 ρξφληα, νη νπνίεο
θαηέζηεζαλ ην θφζηνο δάζσζεο πνιχ πην ςειφ απφ ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο (2003), κε
απνηέιεζκα απηφ λα ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο. Απηφο
ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ αξθεηνί αηηνχληεο, παξφιν πνπ εγθξίζεθαλ, δελ πινπνίεζαλ ηα
έξγα (δελ ππέγξαςαλ ηα ζπκβφιαηα ή απέζπξαλ αξγφηεξα ηηο αηηήζεηο ηνπο).
Οη κε επλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο κε ηε
ρακειή βξνρφπησζε θαη ηηο ςειέο ζεξκνθξαζίεο.
Οη απνκνλσκέλεο θαη κηθξνχ κεγέζνπο εθηάζεηο γηα δάζσζε.
Ζ κε χπαξμε ελεξγνχο ηδησηηθήο δαζνπνλίαο.
ε

Ζ επξχηεξε νηθνλνκηθή θξίζε, θπξίσο θαηά ηελ 2 πξνθήξπμε (2010), είρε ζαλ
απνηέιεζκα ηελ κε πινπνίεζε εγθξηκέλσλ αηηήζεσλ θαη ηελ απφζπξζή ηνπο.
20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/Άμνλεο, ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ (έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
Γελ πξνθχπηνπλ άιιεο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ.

6.2.2.5.

Μέηξν 2.5 - Πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ππξθαγηέο θαη αλαδάζσζε
θακέλσλ πεξηνρψλ

16. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο;
Οη 116 δξάζεηο πξφιεςεο ησλ ππξθαγηψλ αληηζηνηρνχλ ζε έθηαζε 53.700 Ζa πνπ αληηζηνηρεί
ζην 30,6% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ δαζψλ ηεο Κχπξνπ, ζηελ νπνία αλαβαζκίδεηαη ε
ππξνπξνζηαζία. Ζ ζπλερήο αλαβάζκηζε ηεο ππξνπξνζηαζίαο αληαλαθιάηαη ζε δχν θξίζηκα
κεγέζε πνπ είλαη ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο απφ ηελ εθδήισζε ηεο ππξθαγηάο πνπ κεηψζεθε ην
2015 ζε 10 ιεπηά, φηαλ ν κέζνο φξνο ηεο πεληαεηίαο 2010-2014 ήηαλ 11 ιεπηά θαη ν κέζνο
φξνο ηεο πεξηφδνπ 2000-2014 12 ιεπηά θαη ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο κέζεο θακέλεο
έθηαζεο αλά ππξθαγηά απφ 14 Ha πνπ ήηαλ ν κέζνο φξνο ηεο πεξηφδνπ 2000-2014 ζε 10,8
Ha ηελ πεληαεηία 2010-2014 ζε 4,9 Ha ην 2014 θαη ζε 3,9 Ha ην 2015.
Πίλαθαο 6.8: Μέζε θακέλε έθηαζε αλά ππξθαγηά θαη κέζνο ρξφλνο επέκβαζεο ζε δαζηθέο
ππξθαγηέο ζηε Κχπξν
ΜΔΖ ΚΑΜΔΝΖ ΔΚΣΑΖ ΑΝΑ ΠΤΡΚΑΓΗΑ (Ha)
Κξαηηθφ
Εψλε ησλ 2 km (1 km
Πεξίνδνο
Γάζνο
κέρξη ην 2011)
3,8
15εηία: 2000 – 2014
5,1

Τπφινηπε
Πεξηνρή
23,1

Οιηθά

19,3

10,8

14,0

5εηία: 2010 – 2014

2,6

2,9

Έηνο 2014

0,1

1,4

13,5

4,9

Έηνο 2015

0,2

0,7

7,3

3,9

ΥΡΟΝΟ ΔΠΔΜΒΑΖ ΓΑΗΚΧΝ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ
Πεξίνδνο:
Πεληαεηία:
Παξάκεηξνο
2000 – 2014
2010 – 2014
12
11
Υξφλνο (ιεπηά)

Έηνο: 2014

Έηνο: 2015

11

10

Πεγή: Σηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Τκήκαηνο Γαζψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο
ηεο Κχπξνπ
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Οη παξεκβάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο

ππξνπξνζηαζίαο αληαλαθιψληαη

θαη ζηελ

ζεκαληηθφηαηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππξθαγηψλ ζηα θξαηηθά δάζε απφ 22 ζε 11 ην 2015.
Οη αλαδαζσζείζεο εθηάζεηο αλέξρνληαη ζε 432 Ha πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο
απνζήθεπζεο άλζξαθα θαηά 9.720 ηφλνπο ζπκβάιινληαο ζηνλ κεηξηαζκφ (mitigation) ησλ
επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.
Σνλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ, έλαο κεγάινο αξηζκφο
δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαηαθαίεη έθηαζε κηθξφηεξε απφ 3 Ζa (γηα ην Mέηξν 8.4 ε ειάρηζηε
επηιέμηκε έθηαζε γηα ηηο αηηήζεηο ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ ήηαλ 3 Ζa). Ζ θαηαζηξνθή ζηηο
πεξηπηψζεηο απηέο, δελ είλαη ηέηνηα πνπ λα ρξεηάδεηαη άκεζε επέκβαζε κε ηελ θαηαζθεπή
αληηδηαβξσηηθψλ ή αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ή ηερλεηή εγθαηάζηαζε θπηείαο. Απηέο νη εθηάζεηο
πνιιέο θνξέο ζπλνξεχνπλ κε ςειφ δάζνο, δηαηεξνχλ ηθαλνπνηεηηθή ηξάπεδα ζπφξσλ θαη
επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή κε θπζηθή αλαγέλλεζε ρσξίο λα ππάξρεη νπνηαδήπνηε
αλάγθε αλζξψπηλεο επέκβαζεο.
Πίλαθαο 6.9: Αξηζκφο δξάζεσλ αλά ηειηθφ δηθαηνχρν ζην Μέηξν 2.5
ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΧΝ
ΓΡΑΔΗ

ΣΜΖΜΑ
ΓΑΩΝ

ΑΛΛΟΗ
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ

ΤΝΟΛΟ

Βειηίσζε πζηήκαηνο
Σειεπηθνηλσληψλ

1

0

1

Απηφκαηα πζηήκαηα Αλίρλεπζεο
Ππξθαγηψλ

1

0

1

Καηαζθεπή Αληηππξηθψλ Λσξίδσλ
πληήξεζε Αληηππξηθψλ Λσξίδσλ
Γηάλνημε Γξφκσλ
πζηήκαηα Ππξαζθάιεηαο
Καιιηέξγεηα Αγξψλ
Δθαξκνγή Γαζνθνκηθψλ Μέηξσλ
Καηαζθεπή Τδαηνδεμακελψλ
Καηαζθεπή Ππξνθπιαθίσλ
Βειηίσζε Ππξνθπιαθίσλ
Καηαζθεπή Θέζεο Παξαηήξεζεο
Βειηίσζε Θέζεο Παξαηήξεζεο
Δγθαηάζηαζε Τδξνζηνκίνπ
Καηαζθεπή Μνλνπαηηνχ
Αλαδάζσζε Κακέλσλ Πεξηνρψλ
ΤΝΟΛΟ

0
4
0
7
0
0
5
2
0
0
1
0
0
2
23

1
1
3
17
7
47
0
0
0
1
0
2
2
12
93

1
5
3
24
7
47
5
2
0
1
1
2
2
14
116

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Μήθνο 1,65 Km
Αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 80 δεθάξηα
Αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 600 δεθάξηα

Αληηζηνηρεί ζε 1,6 Km

Γηάγξακκα 6-22: Καηαλνκή έξγσλ κε βάζε ηνπο Σειηθνχο Γηθαηνχρνπο
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20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/Άμνλεο, ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ (έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
Οη παξεκβάζεηο ηνπ Μέηξνπ ηδηαίηεξα ε αλαβάζκηζε ησλ δαζηθψλ δξφκσλ ζπκβάιιεη ζηελ
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ δαζηθνχ ηνκέα ρσξίο λα κπνξεί λα απνηηκεζεί
πνζνηηθά ε ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ ζηελ βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο.

6.2.2.6.

Μέηξν 2.6 - Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνινγηθνχ ξφινπ
ησλ δαζψλ

16. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο;
Σν Μέηξν πεξηιακβάλεη δχν δηαθξηηέο θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ. Ζ πξψηε δξάζε αθνξά
ζηελ ρξεκαηνδφηεζε παξεκβάζεσλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα θαη δελ ζπκβάιινπλ ζηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αθνχ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ νηθνινγηθνχ θαη
θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ησλ δαζψλ. Ζ δεχηεξε δξάζε αθνξά ζηελ παξνρή εληζρχζεσλ ζε
δαζνθηήκνλεο γηα ηελ εθαξκνγή αεηθνξηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ. Οη εληζρπφκελεο
εθηάζεηο θαιχπηνπλ ην 22,63% ησλ ηδησηηθψλ δαζψλ ηεο Κχπξνπ.
Ζ πξψηε θαηεγνξία παξεκβάζεσλ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί έκκεζα φηη ζπκβάιιεη ζηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αθνχ νη παξεκβάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη
ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαζθελσηηθψλ ρψξσλ ζε δάζε ζπλέβαιε ζηελ κείσζε θαηά
1% ησλ ππξθαγηψλ πνπ νθείινληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο εθδξνκέσλ ζηα δάζε, ηελ ηέηαξηε
ζεκαληηθφηεξε αίηηα εθδήισζεο ππξθαγηψλ ζηελ Κχπξν
Γηάγξακκα 6-23: Υσξνηαμηθή θαηαλνκή δξάζεσλ αλά θνξέα εθαξκνγήο

20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/Άμνλεο, ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ (έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
ηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα έξγα δαζηθήο αλαςπρήο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ
απφ ην Μέηξν. Οη παξεκβάζεηο απηέο ηαπηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ Μέηξνπ 4.1.2
«Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ» ηνπ Άμνλα 4, αιιά θαη ηελ ινγηθή ηεο
παξέκβαζεο ηνπ Άμνλα 3 πνπ ζηφρεπε ζηελ δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
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αγξνηνπξηζκνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ. Πξνβιεκαηηζκφ δεκηνπξγεί ε
πιεζψξα ησλ εθδξνκηθψλ ρψξσλ (11 λένη εθδξνκηθνί ρψξνη θαη αλαβάζκηζε 3 πθηζηακέλσλ),
φπσο επίζεο θαη ε αχμεζε θαηά 40% ηνπ κήθνπο ησλ κνλνπαηηψλ ηεο θχζεο θαη θαηά 43%
ηνπ αξηζκνχ ηνπο. Γελ είλαη ζαθέο αλ ε ζεκαληηθφηαηε απηή αχμεζε ησλ ππνδνκψλ ήηαλ
αλαγθαία σο απνηέιεζκα ηεο κε δπλαηφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ λα θαιχςνπλ ηελ
δήηεζε γηα δαζηθή αλαςπρή.

Πίλαθαο 6.10: Έξγα δαζηθήο αλαςπρήο (Μέηξν 2.6.1)
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Γεκηνπξγία Κέληξσλ Δπηζθεπηψλ

ΠΟΟ ΠΟΤ
ΠΛΖΡΧΘΖΚΔ €
2.788.920

Αξ.
έξγσλ
4

Μήθνο
(ρηι.)

Γπλακηθφηεηα

Γεκηνπξγία λέσλ εθδξνκηθψλ ρψξσλ

1.216.945

11

Γεκηνπξγία λέσλ κνλνπαηηψλ κειέηεο ηεο θχζεο

1.688.554

43

164,2

Αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ κνλνπαηησλ κειέηεο ηεο
θχζεο

128.046

9

21,8

Αλάδεημε ζέζεσλ ζέαο

254.912

23

Αλάδεημε ζηνηρείσλ δαζηθήο θιεξνλνκηάο

184.198

8

Αλαβάζκηζε πθηζηάκελνπ εθδξνκηθνχ ρψξνπ

193.121

3

630

Αλαβάζκηζε πθηζηάκελνπ θαηαζθελσηηθνχ ρψξνπ

382.046

2

212

1.360

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Μέηξνπ 2.6 ήηαλ ε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ δηακέζνπ ηεο αλάδεημεο ηεο νηθνινγηθήο αμίαο ησλ δαζψλ, ηεο δηαρείξηζεο
ησλ επηζθεπηψλ θαη παξάιιεια επηκφξθσζήο ηνπο γηα ηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή
αμία ησλ δαζψλ. Ο ζηφρνο απηφο επηιέρζεθε λα εμππεξεηεζεί δηακέζνπ ελφο θαιά
ζρεδηαζκέλνπ δηθηχνπ ππνδνκψλ δαζηθήο αλαςπρήο πνπ ζπκπεξηιάκβαλε κεηαμχ άιισλ θαη
ηα κνλνπάηηα. Ζ πξαθηηθή απηή πεγάδεη θαη απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ πνπ
επηηπρεκέλα εθαξκφδεη απηή ηελ πξαθηηθή γηα δεθαεηίεο. πλεπψο ε ζπκπεξίιεςε ησλ ελ
ιφγσ ππνδνκψλ ζε απηφ ηνλ Άμνλα είλαη απφιπηα ζπκβαηή θαη κφλν εκκέζσο εμππεξεηνχλ
ηνπο ζηφρνπο ησλ Αμφλσλ 3 θαη 4. Αλαγλσξίδεηαη δε φηη ην Μέηξν είρε κεγάιε αληαπφθξηζε
απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη γηα απηφ νδήγεζε ζε κεγάιν αξηζκφ έξγσλ πνπ
ελδερνκέλσο πιένλ λα έρνπλ ππεξθαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο ζε ζέκαηα δαζηθήο
αλαςπρήο.

6.2.3.

6.2.3.1.

Άμνλαο 3 «Πνηφηεηα δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε
ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο»

Μέηξν 3.1- Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνψζεζε ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο

18. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ
δηθαηνχρσλ;
Ζ ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλε ζηελ ελζάξξπλζε ησλ ηνπξηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.Ζ κηθξή ζπκβνιή ηνπ
Μέηξνπ νθείιεηαη ζηνλ κηθξφ αξηζκφ έξγσλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί, ζηελ ζεκαληηθή
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πζηέξεζε ηφζν ηνπ αξηζκνχ ησλ επσθεινχκελσλ θνηλνηήησλ φζν θαη ηνπ επσθεινχκελνπ
πιεζπζκνχ (νη δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη 0,32 θαη 0,48 αληίζηνηρα).
Ζ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζηηο πεξηνρέο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ είλαη πνιχ
πεξηνξηζκέλε, αθνχ ζηα Μνπζεία / ζεκεία ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ππνινγίδεηαη ζε 2.057
άηνκα θαη ζηηο ζεκαηηθέο δηαδξνκέο ζε 1.250 άηνκα. Ζ νηθνλνκηθή επίπησζε φπσο πξνέθπςε
απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ επίζεο είλαη ακειεηέα κε δεδνκέλν φηη ε εθηίκεζε πξφζζεησλ εζφδσλ
ζηηο θνηλφηεηεο πνπ εμππεξεηνχληαη θπκαίλεηαη ζε εηήζηα βάζε κεηαμχ €3.000-€10.000. Πνιχ
κηθξή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ ζηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο πνπ εθηηκνχληαη ζε
δχν ηζνδχλακα πιήξνπο απαζρφιεζεο.

20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/Άμνλεο, ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ (έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
Γελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί νπδεκία κεηαβνιή ζηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο πιαηζίνπ.

6.2.3.2.

Μέηξν 3.2- Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο θαη ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ

18. Πψο θαη ζε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ
δηθαηνχρσλ;
Σν Μέηξν ζπλέβαιε ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηα δσήο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ θαηνίθσλ ησλ
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Ωο βαζηθή αηηία είλαη ν κεγάινο αξηζκφο έξγσλ πνπ ζα νινθιεξσζνχλ
ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν (13 έξγα). ε ζρέζε κε ην Μέηξν 3.1 ε ζπκβνιή ηνπ
είλαη πεξηζζφηεξν κεηξήζηκε ηφζν αλαθνξηθά κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη
αλέξρνληαη ζε 19 (ζην ζχλνιν ηνπο απφ ηηο πξνλνηαθέο ππνδνκέο) φζν θαη κε ηνπο άκεζα
σθεινχκελνπο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθε ζηελ ζρεηηθή ελφηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ 5.
20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/Άμνλεο, ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ (έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
Γελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί νπδεκία κεηαβνιή ζηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο πιαηζίνπ.

6.2.3.3.

Μέηξν 3.3 - Απφθηεζε δεμηνηήησλ, εκςχρσζε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ
ηνπηθήο αλάπηπμεο

19. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην Μέηξν ζηελ επαχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηε
βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο;
Σν Μέηξν νινθιεξψζεθε ην 2009 θαη νπζηαζηηθά ε ζπκβνιή ηνπ ζπλίζηαηαη ζηελ
πξνεηνηκαζία ελφο Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ δεκηνπξγία κηαο ΟΣΓ.
20. Πνηεο άιιεο επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο
ζηφρνπο/Άμνλεο, ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ Μέηξνπ (έκκεζεο, ζεηηθέο/ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, κε δηθαηνχρνπο, ηνπηθφ επίπεδν);
Γελ εληνπίδνληαη.
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6.2.4.
6.2.4.1.

Άμνλαο 4 «Leader»
Μέηξν.4.1- Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο

21. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ
απαζρφιεζε θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε κέζσ ηνπ LEADER; (Κνηλνηηθή ζηξαηεγηθή
πξνηεξαηφηεηα)
Καηά ηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ιεηηνχξγεζαλ 4 ΟΣΓ εθ ησλ νπνίσλ νη ηξεηο
πξνυπήξραλ, ελψ ε κία ήηαλ λενζπζηαζείζα. Οη ηέζζεξηο ΟΣΓ έδσζαλ κέζα απφ ηηο
εληζρχζεηο πνπ παξείραλ απαζρφιεζε ζε 11 πεξίπνπ άηνκα. Σν ζχλνιν ησλ ζέζεσλ
απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αθνξνχλ ζηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κε ηηο 10 λα αθνξνχλ ζηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο ηνπ ππνκέηξνπ 4.1.1
«Αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα γεσξγίαο θαη δαζνθνκίαο» πνπ νπζηαζηηθά απνηεινχζε ηελ
εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ 1.6 «Πξνζηηζέκελε αμία ζηα γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά πξντφληα.
Γεκηνπξγία θαη εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαη
δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ» κέζσ ησλ Σνπηθψλ Πξνγξακκάησλ. Μία 1 ζέζε εξγαζίαο πιήξνπο
απαζρφιεζεο θαη 4 ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηα έξγα ηνπ
ππνκέηξνπ 4.1.3 «Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε
ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο» . εκεηψλεηαη ε αλαληηζηνηρία ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ κεηαμχ ησλ
ππνκέηξσλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο: ην Τπνκέηξν 4.1.1 είρε ην 1/3 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Τπνκέηξνπ 4.1.3, ελψ κέζσ ηνπ ππνκέηξνπ 4.1.2 «Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
ππαίζξνπ» δελ δεκηνπξγήζεθε νπδεκία ζέζε απαζρφιεζεο.
Οη ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αθνξνχλ θπξίσο λέα άηνκα θάησ ησλ 40 εηψλ,
απνηεινχλ δε ακειεηέν πνζνζηφ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηηο πεξηνρέο
παξέκβαζεο, αιιά ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηνπο πφξνπο πνπ δηαηέζεθαλ.
Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ κέζσ ηνπ Τπνκέηξνπ 4.1.3
απνζθνπνχζαλ ζηελ δηαθνξνπνίεζε, θξίλνληαη φκσο φηη δελ ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζε απηή,
θπξίσο

ηα

έξγα

ησλ

Οξγαληζκψλ

Σνπηθήο

απηνδηνίθεζεο

πνπ

αθνξνχλ

Κέληξα

Πιεξνθφξεζεο θαη Μνπζεία. Δηδηθφηεξα, ζπκπεξαίλεηαη φηη ηα έξγα δελ έρνπλ νδεγήζεη ζε
θακία λέα ζέζε απαζρφιεζεο, αθνχ ππνιεηηνπξγνχλ, παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο εθζεκάησλ θαη
δελ έρνπλ εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα επηζθέςεσλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ πξνθχπηεη κηα κέζε εηήζηα επηζθεςηκφηεηα 890 αηφκσλ θαη έλα
πνιιαπιαζηαζηηθφ φθεινο €600 - €3.000 εηεζίσο γηα θάζε έξγν. Ζ έκκεζε επίπησζε ησλ
έξγσλ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θνηλνηήησλ (αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ
επεξεάδνληαη) είλαη πνιχ ρακειή, αθνχ δηαθαίλεηαη πσο φζα έξγα δέρνληαη επηζθέπηεο, απηνί
είλαη καζεηέο ζρνιείσλ κε πεξηνξηζκέλε πξφζζεηε θαηά θεθαιή δαπάλε ζηελ θνηλφηεηα. Οη
ππνδνκέο δχλαληαη λα αμηνπνηεζνχλ ηελ πεξίνδν 2014-20, ψζηε λα απνηειέζνπλ κηα ζσζηή
βάζε γηα ηε δηαθνξνπνίεζε.
Γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο εθ ησλ πζηέξσλ
αμηνιφγεζεο, ν ζηφρνο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο δελ εμππεξεηήζεθε απφ
ην Μέηξν 4.1.
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22. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιαλ νη Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ) ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο θαη ηνπ ΠΑΑ;
Οη Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο ζπλέβαιαλ ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν βαζκφ ζηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο θαη ηνπ ΠΑΑ ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
δσήο φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Μηα βαζηθή αηηία ήηαλ
ε δπζαλαινγία ηεζέλησλ ζηφρσλ ζε ζρέζε κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, αιιά θαη
ζπλεθηηθφηεηαο – κεγέζνπο ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ελ κέξεη θαη
σο θπζηνινγηθή κε δεδνκέλν φηη ε πξνζέγγηζε Leader εθαξκφζζεθε πξψηε θνξά ζε κηα
πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζε έλα ζεζκηθφ πεξηβάιινλ «πξνβιεκαηηθφ», φπσο ζα
αλαιπζεί ζηελ απάληεζε ηνπ επφκελνπ Κνηλνχ Δξσηήκαηνο.
Οη δηαζέζηκνη πφξνη θξίλνληαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνη (2,7% ηνπ Πξνγξάκκαηνο) γηα λα
ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο ηνπηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο πνπ ζπγθέληξσλαλ ην
71% ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, ψζηε λα έρνπλ νπζηαζηηθή επίπησζε ζηελ πινπνίεζε ησλ
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. Σνλίδεηαη φηη ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο πνπ παξαηεξήζεθε
ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηα πιείζηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ νινθιεξψζεθαλ ην
2014/15 κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη κεηξήζηκε ε επίπησζε απφ ηελ πινπνίεζή ηνπο.
Απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ πνπ δηελεξγήζεθε πξνθχπηεη κηα ζεηηθή ζπκβνιή σο πξνο ηα ζέκαηα
δηθηχσζεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, κηα κνλνζήκαληε ηαχηηζε ησλ δεκφζησλ
έξγσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ ζε
Μνπζεία, κνλνπάηηα, ζέζεηο Θέαο, αλαπιάζεηο πιαηεηψλ πνπ ελ δπλάκεη απνηεινχλ
ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο, αιιά νπζηαζηηθά είλαη ηαπηφζεκεο δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη κέζσ
ησλ Μέηξσλ 3.1 θαη 3.2, αιιά θαη ηνπ Μέηξνπ 2.6 δεκηνπξγψληαο έληνλν πξνβιεκαηηζκφ γηα
ηελ βησζηκφηεηα ηνπο ζην κέιινλ, αιιά παξέρνληαο παξάιιεια έλα πινχζην απφζεκα
ππνδνκψλ γηα αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζην κέιινλ.
Γελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί θάπνηα νπζηαζηηθή πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ησλ ΟΣΓ
αθνχ,
(α) εμππεξεηήζεθε έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο ελ δπλάκεη δηθαηνχρσλ – 15% ησλ θνξέσλ
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ακειεηένο αξηζκφο ηδησηψλ δηθαηνχρσλ (16)
(β) ηα έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ είραλ πνιχ ρακειφ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα
(γ) νη πφξνη πνπ δηαηέζεθαλ δελ είραλ ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή ζηφρεπζε ή ζαθή ζπζρεηηζκφ κε
ηηο νχησο ή άιισο αζαθείο θαη δπζδηάθξηηεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΠΑΑ αλαθνξηθά κε ηελ
δηαθνξνπνίεζε. ε ζρέζε κε ηνλ δεχηεξε βαζηθφ ζηφρν ησλ Σνπηθψλ ηξαηεγηθψλ αιιά θαη
ηνπ ΠΑΑ πνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ππήξμε θαιχηεξε ζηφρεπζε ηνπιάρηζηνλ
ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εμππεξεηνχκελσλ πνιηηψλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ 6
πνιπδχλακσλ Κέληξσλ θαη ελφο παηδηθνχ πάξθνπ ζε 7 θνηλφηεηεο. Απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ
ζπκπεξαίλεηαη φηη δεκηνπξγήζεθε 1 κφληκε ζέζε απαζρφιεζεο θαη 4 ζέζεηο κεξηθήο
απαζρφιεζεο. ε εηήζηα βάζε θαη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πεδίνπ δηαθαίλεηαη φηη
ηα έξγα έρνπλ εμππεξεηήζεη κέζσ ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε απηά,
2.700 παηδηά θαη 720 ελήιηθεο, ελψ ην παηδηθφ πάξθν δέρεηαη γχξσ ζηα 5.000 παηδηά θαη
ελήιηθεο θάζε ρξφλν.
Σα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην πξφγξακκα Leader έρεη
εληζρχζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ζε 2,9% ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ κε ηνλ
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επεξεαδφκελν πιεζπζκφ λα αλέξρεηαη ζε 13%, ελψ ηνλ άκεζα επσθεινχκελν πιεζπζκφ ζε
7% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ.
23. ε πνην βαζκφ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ε πξνζέγγηζε Leader;
Οη νθηψ αξρέο ηεο πξνζέγγηζεο Leader πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Άξζξν 61 ηνπ Καλνληζκνχ
αξ. 1698/2005 θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο ζε ηνπηθή βάζε, πνπ πξννξίδνληαη γηα ζαθψο
πξνζδηνξηζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο κηθξφηεξεο ηεο πεξηθέξεηαο,·
β) ηνπηθέο εηαηξηθέο ζρέζεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα (ζην εμήο θαινχκελεο «νκάδεο ηνπηθήο
δξάζεο»,·
γ) πξνζέγγηζε εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ κε εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηηο νκάδεο
ηνπηθήο δξάζεο φζνλ αθνξά ηελ εθπφλεζε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο
αλάπηπμεο,·
δ) πνιπηνκεαθφο ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, κε βάζε ηελ αιιειεπίδξαζε
κεηαμχ θνξέσλ θαη έξγσλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο,·
ε) εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ,·
ζη) εθαξκνγή έξγσλ ζπλεξγαζίαο,·
δ) δηθηχσζε ησλ ηνπηθψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ
Δπίζεο

ζην

Άξζξν

62

ζηελ

ηξίηε

παξάγξαθν

γίλεηαη

αλαθνξά

ζηα

ηδηαίηεξα

ραξαθηεξηζηηθά/πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη ε πεξηνρή παξέκβαζεο θαη ζηελ ηέηαξηε
παξάγξαθν ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Οκάδαο Σνπηθήο Γξάζεο. Αλαιπηηθφηεξα ζηελ παξ. 3
αλαθέξεηαη « Ζ πεξηνρή πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε ζηξαηεγηθή πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζπλνρή
θαη λα δηαζέηεη επαξθή θξίζηκε κάδα απφ ηελ άπνςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαζψο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίδεη κηα βηψζηκε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή»,
ελψ ζηελ παξ 4 «Οη νκάδεο ηνπηθήο δξάζεο επηιέγνπλ ηα έξγα πνπ ζα ρξεκαηνδνηνχληαη ζην
πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο. Μπνξνχλ επίζεο λα επηιέγνπλ έξγα ζπλεξγαζίαο».
Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε

απάληεζε πνπ δίλεηαη ζην θνηλφ εξψηεκα βαζίδεηαη ζηα ηξία

εξσηεκαηνιφγηα πνπ απαληήζεθαλ (εξσηεκαηνιφγηα ζηάιζεθαλ θαη ζηηο ηέζζεξεηο Οκάδεο
Σνπηθήο Γξάζεο, αιιά απάληεζαλ κφλν νη ηξεηο). Ζ απνζηνιή εξσηεκαηνινγίσλ θξίζεθε
αλαγθαία γηα λα κπνξέζνπλ λα «θσδηθνπνηεζνχλ» νη απαληήζεηο, αιιά θαη λα βνεζεζνχλ νη
εξσηψκελνη ζηελ απνζαθήληζε ελλνηψλ φπσο ε ζπλεξγαζία, ε δηθηχσζε θαη ε πνηφηεηα ηεο
δηαθπβέξλεζεο ζε φξνπο ζρεδηαζκνχ- πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο. Ζ πνηφηεηα ηεο
δηαθπβέξλεζεο είλαη επίζεο κηα έλλνηα πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο,
ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ ελδνγελνχο
δπλακηθνχ, αιιά θαη ηε δηακφξθσζε θαη «θαηνρχξσζε ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο πνπ
απνηειεί αληηθείκελν ηνπ επφκελνπ θνηλνχ εξσηήκαηνο.
Ζ πξνζέγγηζε Leader πινπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Κχπξν ηελ πεξίνδν 2007-13 θαη
θάιπςε κηα κεγάιε έθηαζε αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (63%) θαη πιεζπζκνχ (71%) απφ 4 Οκάδεο
Σνπηθήο Γξάζεο. Ζ πξνζέγγηζε leader δελ επηθεληξψζεθε ζε ζπγθεθξηκέλεο αγξνηηθέο
πεξηνρέο κε θπζηθά, πιεζπζκηαθά, νηθνλνκηθά ή άιια κεηνλεθηήκαηα κε απνηέιεζκα εληφο
ησλ πεξηνρψλ ΟΣΓ λα βξίζθνληαη ηφζν νξεηλέο θαη ππνβαζκηζκέλεο θνηλφηεηεο φζν θαη
έληνλα αζηηθνπνηεκέλεο πεξηαζηηθέο θνηλφηεηεο/ δήκνη.
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Οπζηαζηηθά νη ηξεηο Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο (Λάξλαθα, Λεκεζφο, Πάθνο) πξνζπάζεζαλ λα
θαιχςνπλ ην κεγαιχηεξν δπλαηφ ηκήκα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ησλ νκψλπκσλ επαξρηψλ,
ελψ κφλν κηα Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ
θαιχπηεη ηκήκα δχν επαξρηψλ θαη έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή αλαθνξά πνπ βαζίδεηαη ζε
έλα ζπλεθηηθφ γεσκνξθνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ είλαη ην φξνο Σξφνδνο.
Καηά ζπλέπεηα, ε πξψηε απφθιηζε ζε ζρέζε κε

ηελ πξνζέγγηζε Leader αθνξά ζηελ

«ζπλεθηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο»
ε φ,ηη αθφξα ηελ Σνπηθή Δηαηξηθή ρέζε έρεη θαιπθζεί ε απαίηεζε γηα ηελ ζχκπξαμε
ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ, ηελ πξσηνβνπιία ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ηνπηθήο εηαηξηθήο
ζρέζεο είραλ νη Αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ελψ ζην
επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ θεληξνβαξήο είλαη ν ξφινο ησλ Φνξέσλ ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο (40-42%) θαη ησλ επηκειεηεξίσλ (20% ζε δχν ΟΣΓ), ελψ ζπκκεηέρνπλ θαη
ινηπνί κε θξαηηθνί ηνπηθνί θνξείο, ελψ αμηνζεκείσηε είλαη ε κε ζπκκεηνρή ζε θακηά ΟΣΓ
αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη γεληθά θνξέσλ πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ γεσξγηθή παξαγσγή.
Τςειή είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη ζηνλ
ππεξεζηαθφ ππξήλα ησλ ΟΣΓ, ελψ αληίζεηα πεξηνξηζκέλε είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην
επίπεδν ιήςεσλ απνθάζεσλ αλ θαη παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ
ΟΣΓ.
Οη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ επηινγή ησλ εηαίξσλ ήηαλ νη απαηηήζεηο ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ ηνπ Άμνλα 4 θαηά 28%, νη Άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο ηνπηθήο αλαπηπμηαθήο
ζηξαηεγηθήο θαηά 28% θαη ε πεξηνρή παξέκβαζεο θαηά 44%. Παξαηεξείηαη δειαδή φηη ε
δεκηνπξγία ηεο Σνπηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο είλαη απφξξνηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη απηφ
απνηειεί κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ ΠΑΑ ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ηνπηθψλ
εηαίξσλ αλεμάξηεηα ηνπ βαζκνχ επηηπρίαο ησλ ηνπηθψλ ηξαηεγηθψλ. Παξά ηηο ζεκαληηθέο
πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιαλ γηα λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ φπσο
αλαγλσξίδνπλ νη ίδηεο νη ΟΣΓ ζηελ ζρεηηθή εξψηεζε «Πνηα είλαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο ΟΣΓ
απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία» απαληνχλ φηη απηή είλαη πεξηνξηζκέλε, ελψ αλαγλσξίδνπλ φηη ε
ζεκεξηλή ζχλζεζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ππξήλα ηεο Ο.Σ.Γ. δελ είλαη επαξθήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. πκπεξαζκαηηθά ζε φ,ηη αθφξα ηελ Σνπηθή Δηαηξηθή ρέζε θαιχπηεηαη ε
απαίηεζε ηεο πξνζέγγηζεο Leader.
Γηα ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο κε ηελ παξάκεηξν «πξνζέγγηζε εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ» κε
εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηηο νκάδεο ηνπηθήο δξάζεο φζνλ αθνξά ζηελ εθπφλεζε θαη
ηελ εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο, ε απάληεζε ζα δνζεί ζην ζρεηηθφ
εξψηεκα ηνπ Μέηξνπ 4.3.
ε ζρέζε κε ην θαηά πφζν πηνζεηήζεθε ν πνιπηνκεαθφο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηεο
ζηξαηεγηθήο, κε βάζε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θνξέσλ θαη έξγσλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο
ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ε απάληεζε είλαη φηη δελ πηνζεηήζεθε αθνχ εμ αξρήο ήηαλ δεδνκέλν φηη ε
πξνζέγγηζε Leader, κε ηελ επξεία ρσξηθή θάιπςε, ζηεξίρζεθε ζε έλα πνιχ ζηελφ πιαίζην
εθαξκνγήο, φπνπ νη ηνπηθέο ΟΣΓ θιήζεθαλ λα εθαξκφζνπλ εξγαιεία πινπνίεζεο ησλ
ζηξαηεγηθψλ ηνπο κε πνιχ πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη ζηεξηδφκελε ζε ηξία Μέηξα 3 Αμφλσλ
ηνπ ΠΑΑ (Μ1.6, Μ2.6 θαη Μ3.1/3.2) κε άκεζν απνηέιεζκα λα πινπνηνχληαη ίδηαο θχζεσο έξγα
κε ηα αληίζηνηρα έξγα ησλ Μέηξσλ ησλ Αμφλσλ. Μφλε ίζσο δηαθνξνπνίεζε πξνθχπηεη ζηηο
ηδησηηθέο επελδχζεηο ηνπ Μέηξνπ 4.1.1 πνπ είραλ ζαλ θνξέα πινπνίεζεο πξφζσπα πνπ ήηαλ
γεσξγνί θαη ζηφρεπαλ ζηελ πεξαηηέξσ θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο ζε αληίζεζε κε ηηο
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ηδησηηθέο επελδχζεηο ηνπ Μέηξνπ 1.6 πνπ είραλ σο θνξέα πινπνίεζεο λνκηθά πξφζσπα
θαζαξά κεηαπνηεηηθνχ ραξαθηήξα.
Αλαθνξηθά

κε

ηελ

εθαξκνγή

θαηλνηφκσλ

πξνζεγγίζεσλ

δελ

ππήξμαλ

θαηλνηφκεο

πξνζεγγίζεηο θαη νη βαζηθνί ιφγνη ήηαλ ε πιήξεο αδπλακία ησλ «δεκφζησλ θνξέσλ» λα
πξνσζήζνπλ θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο, ελψ θαη ην ζαθψο νξηνζεηεκέλν πιαίζην ησλ
επηιεμηκφηεησλ δελ βνεζνχζε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Θα απνηεινχζε άιισζηε έθπιεμε
λα πξνσζεζνχλ θαηλνηνκίεο κέζσ ησλ ΟΣΓ, φηαλ νη επηδφζεηο ζπλνιηθά ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ζε ζέκαηα πηνζέηεζεο/εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ είλαη πνιχ θησρέο.
Σν ζέκα ηεο εθαξκνγή έξγσλ ζπλεξγαζίαο απαληάηαη ζην ζρεηηθφ θνηλφ εξψηεκα ηνπ Μέηξνπ
4.2 ελψ ην ζέκα ηεο δηθηχσζεο ησλ ηνπηθψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ απαληάηαη ζην ζρεηηθφ
εξψηεκα ηνπ Μέηξνπ 4.3.
24. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ε εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο Leader ζηελ βειηίσζε ηεο ηνπηθήο
δηαθπβέξλεζεο; (Κνηλνηηθή ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα)
Μέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο δηαθάλεθε φηη νη ΟΣΓ αθελφο πέηπραλ ηελ δηθηχσζε
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ζπκκεηνρή 64% θνηλνηήησλ ηεο ππαίζξνπ), αιιά αθεηέξνπ δελ
έπεηζαλ γηα ηελ δπλαηφηεηά ηνπο λα επεξεάζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ ηνπηθή δηαθπβέξλεζε.
Γχν ήηαλ νη θξίζηκνη ιφγνη πνπ δελ επέηξεςαλ ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ ηνπηθή
δηαθπβέξλεζε. Ο πξψηνο ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη νη ΟΣΓ θάιπςαλ έλα κεγάιν ζε έθηαζε
θαη πιεζπζκφ κέξνο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κε πνιχ πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη άξα δελ
έπεηζαλ γηα ηελ δηνηθεηηθή ηνπο ηζρχ ζηε δηακφξθσζε ηνπηθψλ πνιηηηθψλ. Γηαθάλεθε επίζεο
κηα ζρέζε εμάξηεζεο ηνπο (δηνηθεηηθά) απφ κεγάινπο πεξηαζηηθνχο δήκνπο ζε βάξνο ησλ
θαζαξά αγξνηηθψλ δήκσλ – αθφκα θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ δχν ΟΣΓ βξίζθεηαη εληφο ησλ
αζηηθψλ θέληξσλ, ελψ ηεο ηξίηεο ζε πεξηαζηηθή θνηλφηεηα. Σέινο, ην ζεζκηθφ πιαίζην
παξακέλεη πξνβιεκαηηθφ σο πξνο ηελ χπαξμε ησλ ΟΣΓ, αθνχ δελ έρεη πξνζαξκνζηεί ε
ελζσκάησζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη λνκηθήο ππφζηαζεο ηνπο σο ζηνηρείν ηεο ηνπηθήο
δηαθπβέξλεζεο.

6.2.4.2.

Μέηξν.4.2- Γηαηνπηθή θαη δηεζληθή ζπλεξγαζία

21. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηελ δεκηνπξγία ηνπηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ
απαζρφιεζε θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε κέζσ ηνπ LEADER; (Κνηλνηηθή ζηξαηεγηθή
πξνηεξαηφηεηα)
Γελ έρεη αλαγλσξηζηεί θάπνηα αχμεζε ζηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο ή επίδξαζε ζε άιινπο
δείθηεο επηπηψζεσλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ δηαθξαηηθψλ θαη δηαηνπηθψλ ζπλεξγαζηψλ.
22. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιαλ νη Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ) ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο θαη ηνπ ΠΑΑ;
Οη δξάζεηο ζπλέβαιαλ ζηελ δηθηχσζε θαη ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο ΟΣΓ θαη κε
άιιεο 4 ΟΣΓ ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειή (€334 ρηιηάδεο) θαη
αληηζηνηρνχζε ζην 4,3% ησλ πφξσλ ηνπ leader, ελψ δελ είρε νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηνπο
ζηφρνπο.
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23. ε πνην βαζκφ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ε πξνζέγγηζε Leader;
Οη δηαθξαηηθέο θαη ε δηαηνπηθή ζπλεξγαζία έρνπλ εκπιέμεη γχξσ ζηηο 22 θνηλφηεηεο ζηηο
πεξηνρέο παξέκβαζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 10% πεξίπνπ ησλ θνηλνηήησλ ησλ ΟΣΓ
24. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ε εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο Leader ζηελ βειηίσζε ηεο ηνπηθήο
δηαθπβέξλεζεο; (Κνηλνηηθή ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα)
Γελ ζπζρεηίζηεθαλ νη δξάζεηο ησλ ζπλεξγαζηψλ κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ηνπηθή
δηαθπβέξλεζε.

6.2.4.3.

Μέηξν.4.3 - Λεηηνπξγία ησλ Οκάδσλ Τνπηθήο Γξάζεο, απφθηεζε
δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζε ζηελ πεξηνρή

21. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ην ΠΑΑ ζηελ δεκηνπξγία ηνπηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ
απαζρφιεζε

θαη

ηελ

δηαθνξνπνίεζε

κέζσ

ηνπ

LEADER;

(Κνηλνηηθή

ζηξαηεγηθή

πξνηεξαηφηεηα)
Καηά ηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ιεηηνχξγεζαλ 4 ΟΣΓ εθ ησλ νπνίσλ νη ηξεηο
πξνυπήξραλ, ελψ ε κία ήηαλ λενζπζηαζείζα. Οη ηέζζεξηο ΟΣΓ έδσζαλ άκεζε απαζρφιεζε
ζε 16 άηνκα, ελψ επηπξφζζεηα ε ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΓ έδσζε άιιεο 17-20 ζέζεηο
απαζρφιεζεο σο απνηέιεζκα ζπκπιεξσκαηηθψλ δξάζεσλ ησλ Αλαπηπμηαθψλ εηαηξεηψλ
απφ άιια ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία. Σν ζχλνιν ησλ 36 πεξίπνπ ζέζεσλ απαζρφιεζεο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ αθνξνχλ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Οη
ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά λέα άηνκα θάησ ησλ 40
εηψλ, ελψ ηα άηνκα απηά έρνπλ αλαπηχμεη δεμηφηεηεο γηα ηε δηθηχσζε, ζπλεξγαζία θαζψο θαη
γηα ηελ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηε δηαρείξηζε εξγαιείσλ
πινπνίεζήο ησλ.
22. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιαλ νη Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ) ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο θαη ηνπ ΠΑΑ;
Ωο αλαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν εξψηεκα ζην Μέηξν 4.1
23. ε πνην βαζκφ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ε πξνζέγγηζε Leader;
Ωο αλαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν εξψηεκα ζην Μέηξν 4.1
24. ε πνην βαζκφ ζπλέβαιε ε εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο Leader ζηελ βειηίσζε ηεο ηνπηθήο
δηαθπβέξλεζεο; (Κνηλνηηθή ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα)
Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΓ ζπλέβαιε ζεκαληηθά, παξέρνληαο εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία
γηα ηελ πεξηνρή, ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη
ηελ αχμεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο, εζεινληηθή
πξνζθνξά, πλεχκα ζπλεξγαζίαο). ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ζπκκεηέρνπλ θνξείο απφ φιν ην
θάζκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ πεξίπνπ 50
άηνκα, ελψ ζηηο ΔΓΠ εθπξνζσπνχληαη (θαηά πξνζέγγηζε πνζνζηά)
Σνπηθή απηνδηνίθεζε κε 40%
Σνπηθά επηκειεηήξηα κε 18%
Άιιεο ΜΚΟ κε 25%
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Υξεκαηννηθνλνκηθνί θνξείο κε 17%
ε ζρέζε κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ, έρεη πξνθχςεη σο ζπκπέξαζκα ε θηλεηνπνίεζε θαη
ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, αιιά ζε πνιχ ιηγφηεξν βαζκφ ζηηο δηαδηθαζίεο
θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σνλίδεηαη δε πσο ζε επίπεδν δεκνζηνπνίεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, δηαθαίλεηαη κηα ζεηηθή εηθφλα αλ ιεθζεί ππφςε φηη φιεο νη πξνθεξχμεηο ησλ
κέηξσλ ησλ ΟΣΓ είραλ ππεξθάιπςε ησλ δηαζέζηκσλ ηνπο πφξσλ.
ε ζπλνιηθφ πάλησο επίπεδν, ε άπνςε ησλ ζηειερψλ ησλ ΟΣΓ είλαη φηη δελ ήηαλ
ηθαλνπνηεηηθή ε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία
ζην πιαίζην ηεο Leader (66% αξλεηηθή άπνςε).
Γηάγξακκα 6-24: Δλεξγνπνίεζε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ηεο πεξηνρήο θαη ζπκκεηνρή ζηελ
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο
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7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΣΑΔΗ

7.1.

ΤΝΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΑΗ
ΣΧΝ ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΧΝ ΣΟΥΧΝ ΗΟΡΡΟΠΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ
ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Οη αξρηθέο πξνβιέςεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ επηηεχρζεθαλ ιφγσ ηεο
ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο θαηά 29% απφ 164.563.574€ ζε 117.162.623€.
Ζ δεκφζηα δαπάλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κεηψζεθε θαηά 14% απφ 329.127.148€ ζε
281.726.197€. πλέπεηα ηεο κεηαβνιήο απηήο ήηαλ θαη ε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο θαηά 10% (απφ 440.097.869€ ζε 394.555.391€). Ζ ηδησηηθή ζπκκεηνρή
απμήζεθε θαηά 1,6% (112.827.734 €) ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθά πξνβιεπφκελε ησλ
110.970.720€. Δπηπξνζζέησο νη αξρηθά πξνβιεθζέληεο πξφζζεηνη εζληθνί πφξνη, γηα ηελ
θάιπςε ησλ Μέηξσλ 1.5.1 θαη 2.3, χςνπο 50Μ€, δελ δηαηέζεθαλ. Ζ αλαινγία εζληθήο θαη
θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο ζηε δεκφζηα δαπάλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηακνξθψζεθε ηειηθά ζε
42%-58% ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή θαηαλνκή πνπ ήηαλ 50%-50%.
Ζ απνξξφθεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλήιζε ζην 100% ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ, ελψ νη
θαηαβιεζείζεο πιεξσκέο (282.726.157€) ππεξέβεζαλ ηε δεκφζηα δαπάλε (281.726.197€). Ζ
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο πιήξνπο αμηνπνίεζεο ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ επεηεχρζε κελ αιιά
κε ζεκαληηθή απφθιηζε ησλ αξρηθψλ θαηαλνκψλ ζε Άμνλεο θαη Μέηξα, πνπ ζπλαθφινπζα
επέθεξε θαη ηελ κεηαβνιή ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ζ κείσζε ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Πξνηεξαηφηεηαο.

θαηά

14%

δελ

θαηαλεκήζεθε

ηζνκεξψο

κεηαμχ

ησλ

Αμφλσλ

ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 «Βειηίσζε ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ηεο Γεσξγίαο θαη
ηεο Γαζνθνκίαο», ε κείσζε αλέξρεηαη ζην 12%, αιιά κε πνιχ ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο ησλ
πφξσλ ησλ Μέηξσλ πνπ θπκαίλνληαη απφ ην -97,4% έσο θαη -18,5% . Πεξηνξηζκέλε είλαη ε
κείσζε ησλ πφξσλ ηνπ Άμνλα 2 «Βειηίσζε ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Τπαίζξνπ» (-6%), κε
ζεκαληηθφηεξε φκσο ηε κείσζε ηνπ Μέηξνπ 2.2 (99,5%). Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε κείσζε ησλ
δηαηηζέκελσλ πφξσλ ζηνλ Άμνλα 3 – «Πνηφηεηα Εσήο ζηηο Αγξνηηθέο Πεξηνρέο θαη
Γηαθνξνπνίεζε ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 3» πνπ αλέξρεηαη ζην 46,7%. Αληίζηνηρα, κείσζε
(ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνλ Άμνλα 3) θαηά 33,4% παξνπζηάδεη θαη ν Άμνλαο 4 –
Leader.
εκαληηθή κείσζε ζεκεηψζεθε ζηα Μέηξα : 1.1. - Δθπαίδεπζε, πιεξνθφξεζε θαη δηάδνζε ηεο
γλψζεο (-70%), 1.4 - Υξήζε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο γεσξγνχο θαη ηνπο
δαζ/ξγεηέο (-97,4%), 1.8 - πκκεηνρή γεσξγψλ ζε ζπζηήκαηα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ
ηξνθίκσλ (-72,7%) θαη 1.9 - Δλζάξξπλζε ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Οκάδσλ Παξαγσγψλ /
Δλψζεσλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ (-85,2%), ελψ ζεκαληηθή αχμεζε ζεκεηψζεθε ζην Μέηξν 1.5.
Ζ ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 απμήζεθε ειαθξά ζε ζρέζε κε ηνλ
αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη δηακνξθψζεθε ζην 44,7% έλαληη ηνπ αξρηθνχ 42,7%. Ζ
ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ηνπ Άμνλα 2 απμήζεθε επίζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ
πξνγξακκαηηζκφ θαη δηακνξθψζεθε ζε 46,8% έλαληη ηνπ αξρηθνχ 42,7%. Ο Άμνλαο 3
επεξεάζηεθε ζεκαληηθά απφ ηε κείσζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ θαη ε ρξεκαηνδνηηθή ηνπ
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βαξχηεηα ππνρψξεζε απφ ην 9,4% ζην 5,8%. Σέινο, γηα ηνλ Άμνλα 4 ζεκεηψλεηαη φηη παξά
ηελ κείσζε ησλ πφξσλ ηνπ ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ππεξβαίλεη ην θαλνληζηηθφ ειάρηζην φξην ηνπ 2,5%. ην Γηάγξακκα πνπ
αθνινπζεί θαίλεηαη φηη ζε ζχλνιν 24 Μέηξσλ πνπ πεξηειάκβαλε ην Πξφγξακκα, κφιηο πέληε
εμ απηψλ απνξξφθεζαλ ην 81% ησλ πφξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηα νπνία δηακφξθσζαλ
νπζηαζηηθά ηνλ θνξκφ παξεκβάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη πξνζδηφξηζαλ ηα βαζηθά
εξγαιεία γηα ηελ άζθεζε αγξνηηθήο πνιηηηθήο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ
δεχηεξνπ ππιψλα ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο
Καηαλνκή εληζρχζεσλ αλά Μέηξν ηνπ ΠΑΑ 2007 – 2013

ε φ,ηη αθνξά ηε ζπλεθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ εθαξκνδφκελσλ Μέηξσλ θαη ησλ επηδησθνκέλσλ
ζηφρσλ πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο:
Ο Γεληθφο ηφρνο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 είλαη ε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ζηα πξντφληα πνπ ε Κχπξνο έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Ζ
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ επηδηψθεηαη κέζσ ηεζζάξσλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ, πνπ
αθνξνχλ ζηα Νέα Πξντφληα, ζε Τθηζηάκελα Πξντφληα, ζηελ Δθπαίδεπζε – Αλζξψπηλν
Γπλακηθφ θαη ηελ Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε.
Ο βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ αλά αλαπηπμηαθή πξνηεξαηφηεηα,
κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Μέηξσλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα
παξαθάησ δεδνκέλα.
Δθπαίδεπζε – Αλζξψπηλν Κεθάιαην
Σν Μέηξν 1.1 (Δθπαίδεπζε, πιεξνθφξεζε θαη δηάδνζε ηεο γλψζεο) είρε πεξηνξηζκέλε
ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ γεσξγία, αθνχ
επηθεληξψζεθε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε λένπο γεσξγνχο. Οπζηαζηηθά αμηνπνηήζεθε γηα ηελ
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ λέσλ γεσξγψλ πξψηεο εγθαηάζηαζεο, ψζηε λα ηεξεζεί ε
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ζπκβαηηθή ηνπο ππνρξέσζή. Σν Μέηξν έρεη ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ εθπαίδεπζε λέσλ
εο
γεσξγψλ 1 εγθαηάζηαζεο θαη έρεη εληζρχζεη ηηο γλψζεηο ηνπ 20% πεξίπνπ ησλ γεσξγψλ
ειηθίαο θάησ ησλ 40 εηψλ. Αληίζεηα, έρεη ζπκβάιεη κφλν νξηαθά ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ
εθπαίδεπζεο ζην ζχλνιν ησλ γεσξγψλ.
Σν Μέηξν 1.2 (Δλίζρπζε πξψηεο εγθαηάζηαζεο Νέσλ Γεσξγψλ) ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ
ζπγθξάηεζε ηεο ειηθηαθήο απνδπλάκσζεο ηνπ γεσξγηθνχ θιάδνπ, αλ θαη παξακέλεη
δεδνκέλε ε κεγάιε αδπλακία ηνπ γεσξγηθνχ θιάδνπ λα απνξξνθήζεη λένπο
απαζρνινχκελνπο παξά ηε ζεκαληηθή αλεξγία πνπ παξαηεξείηαη ζηελ ρψξα απφ ην 2012.
εο

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε είζνδνο ησλ γεσξγψλ 1 εγθαηάζηαζεο ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ
ησλ 35 εηψλ (αληηπξνζσπεχνπλ ηα 2/3 πεξίπνπ ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ κέηξνπ) αληηζηνηρεί ζην
40% ηνπ ζπλφινπ ηεο αληίζηνηρεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2013.
Σν Μέηξν 1.3 (πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε αγξνηψλ) ζπλέβαιε ζηελ ζπληαμηνδφηεζε 181
αγξνηψλ εθ ησλ νπνίσλ ην 38% πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηνλ θιάδν ησλ αξνηξαίσλ θαη ην
28% απφ ηνλ θιάδν νπσξνθεπεπηηθψλ. Σν Μέηξν ζπλέρηζε επίζεο λα εληζρχεη ηελ πξφσξε
ζπληαμηνδφηεζε 118 γεσξγψλ πνπ εληάρζεθαλ ζην αληίζηνηρν Μέηξν θαηά ηελ πεξίνδν 20042006. Σν Μέηξν νπζηαζηηθά ζπλέβαιε ζηελ ελίζρπζε ηεο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ 10%
πεξίπνπ ησλ γεσξγψλ άλσ ησλ 55 εηψλ, ελψ έρεη ακειεηέα ζπκβνιή ζηελ ειηθηαθή
αλαδηάξζξσζε ηνπ γεσξγηθνχ θιάδνπ κε βάζε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θαηφρσλ – αξρεγψλ
ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Ζ απνπζία ζηνηρείσλ ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ ζην έληππν αίηεζεο θαζηζηά αδχλαηε ηελ
απνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ Μέηξνπ ζηελ ΑΠΑ ησλ δηαδφρσλ εθκεηαιιεχζεσλ.
Αλεμάξηεηα φκσο ηεο ζπκβνιήο ηνπ Μέηξνπ ζηελ βειηίσζε ηεο ΑΠΑ ζηηο γεσξγηθέο
εθκεηαιιεχζεηο ησλ δηάδνρσλ δηθαηνχρσλ, ην Μέηξν εθηηκάηαη σο ηδηαίηεξα δαπαλεξφ, αθνχ
αληηζηνηρεί ζε πνζφ €7.500 εηεζίσο αλά δηθαηνχρν θαη δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη
απνδνηηθά ην κεγάιν πξφβιεκα ηνπ γεξαζκέλνπ γεσξγηθνχ δπλακηθνχ. Πάλησο, ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή είλαη ε αχμεζε ζην κέγεζνο ησλ δηάδνρσλ εθκεηαιιεχζεσλ, αθνχ θαηά δηθαηνχρν ε
κέζε έθηαζε αλά εθκεηάιιεπζε απμήζεθε απφ 4,9 ζε 19,1 εθηάξηα, δειαδή έθηαζε ζρεδφλ
εμαπιάζηα ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο Κχπξνπ (3,1 εθηάξηα).
Σν Μέηξν 1.4 (Υξήζε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο γεσξγνχο θαη ηνπο
δαζνθαιιηεξγεηέο) παξνπζίαζε πνιχ κηθξή ζπκκεηνρή ησλ δηθαηνχρσλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη
ην Μέηξν δελ πέηπρε λα απνξξνθήζεη ηνπο δηαζέζηκνπο ρξεκαηνδνηηθνχο ηνπ πφξνπο θαη ε
απνηπρία ηνπ ζρεηίδεηαη ελδερνκέλσο κε ηελ δσξεάλ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ
απφ γεσπφλνπο – ιεηηνπξγνχο πνπ ζηειερψλνπλ ηα Δπαξρηαθά Γξαθεία Σκήκαηνο Γεσξγίαο,
θάηη ην νπνίν απνηειεί θαη ηελ ζέζε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηελ αηηία ηεο κε ελεξγνπνίεζεο ηνπ
Μέηξνπ ζην ΠΑΑ 2014 – 2020.

Τθηζηάκελα Πξντφληα
Σν Μέηξν 1.5 (Δθζπγρξνληζκφο ησλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ)
απνηέιεζε ην θχξην Μέηξν φζνλ αθνξά ηελ αλαπηπμηαθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ
πθηζηάκελσλ βαζηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
Όζνλ αθνξά ζηηο εληζρχζεηο ζε θαηά θχξην επάγγεικα γεσξγνχο, ην 73% ηνπ αξηζκνχ ησλ
δηθαηνχρσλ ηνπ Μέηξνπ ήηαλ θαηά θχξην επάγγεικα γεσξγνί νη νπνίνη απνξξφθεζαλ ην 93%
ησ πφξσλ ηνπ. Σν Μέηξν απεπζχλζεθε πξσηίζησο ζε 4.316 πεξίπνπ εθκεηαιιεχζεηο θαη
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ελίζρπζε ην 58% απηψλ θαη έδσζε κεγάιε έκθαζε ζηελ ππνζηήξημε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
πνπ αλαιήθζεθαλ απφ επαγγεικαηίεο γεσξγνχο νη νπνίνη απνηεινχλ έλα πνιχ κηθξφ ηκήκα
ηνπ ζπλφινπ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ (12%) αιιά ηαπηφρξνλα απνηεινχλ ηελ βάζε
ηεο Κππξηαθήο γεσξγηθήο παξαγσγήο. Δπηπξφζζεηα, αξηζκφο κε επαγγεικαηηψλ γεσξγψλ
εληζρχζεθαλ απφ ην Μέηξν 1.5.1 κφλν κέζσ ησλ κηθξψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηεο
θαηεγνξίαο Α‟, πνπ δελ μεπεξλνχλ ζε ρνξεγία ηηο €9.000.
Σν Μέηξν απεπζχλζεθε θπξίσο ζε άλδξεο, ζε πνζνζηφ 75%, ελψ ην 8% ηνπ ζπλφινπ ησλ
δηθαηνχρσλ αθνξνχζε λνκηθά πξφζσπα. Ζ αλαινγία αλδξψλ – γπλαηθψλ ζην Μέηξν ζπλάδεη
κε ηελ αληίζηνηρε αλαινγία ηεο θαηά θχιν θαηαλνκήο ησλ αξρεγψλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ ηεο Κχπξνπ. Σν Μέηξν επηθεληξψζεθε νξζά ζηελ ελίζρπζε γεσξγψλ ειηθίαο
θάησ ησλ 50 εηψλ κε εληνλφηεξε εζηίαζε ζε γεσξγνχο θάησ ησλ 40 εηψλ, νη νπνίνη έιαβαλ
ην 25% ησλ πφξσλ ηνπ Μέηξνπ, πνζνζηφ ζαθψο πςειφηεξν ησλ ππνινίπσλ ειηθηαθψλ
νκάδσλ.
Ζ πινπνίεζε ηνπ Μέηξνπ αλαδεηθλχεη έλαλ ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ ελίζρπζεο κεγάισλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ (ρνξεγίεο άλσ ησλ €50ρηι.) ηα νπνία αληινχλ ην 55% ησλ ζπλνιηθψλ
πφξσλ, αιιά αληηζηνηρνχλ ζην 15% ησλ δηθαηνχρσλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εληζρχζεσλ
θαηεπζχλζεθε ζηελ αηγνπξνβαηνηξνθία, αθνινπζνχκελν απφ ηνλ θιάδν ιαραλνθνκίαο.
Ζ αλαινγία εληζρχζεσλ κεηαμχ ζπκβαηηθψλ θαη βηνινγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη 97:3,
δειαδή νξηαθά ρακειφηεξε ηεο αληίζηνηρεο αλαινγίαο ζε επίπεδν ρψξαο. Σν κεγαιχηεξν
κέξνο ησλ εληζρχζεσλ θαηεπζχλζεθε ζε επελδπηηθέο δξάζεηο πνπ αθνξνχζαλ κεραλήκαηα
θαη εμνπιηζκφ (68%).
Ζ θπξηφηεξε ζπκβνιή ησλ επελδχζεσλ αθνξνχζε ζηελ αχμεζε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ
ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, αιιά παξάιιεια είρε ειάρηζηε ζπκβνιή ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ.
Δπηπιένλ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Έξεπλα Πεδίνπ ηνπ πκβνχινπ, ην 92% ησλ
δηθαηνχρσλ είρε αχμεζε ζην εηζφδεκα ηνπ, ελψ ην ήκηζπ πεξίπνπ ησλ δηθαηνχρσλ είρε αχμεζε
κεηαμχ 10-19% ηφζν ζηηο πσιήζεηο φζν θαη ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. χκθσλα κε ηελ
έξεπλα ην 75% ησλ δηθαηνχρσλ δελ ζα πινπνηνχζαλ ηελ επέλδπζε ρσξίο ηελ ελίζρπζε,
ζηνηρείν πνπ ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο αληαλαθιά ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ελίζρπζεο σο
θηλήηξνπ πξνο ηελ βειηίσζε ησλ δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ, θαζψο θαη ηεο κείσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ξίζθνπ.
Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εληάρζεθαλ ζην Μέηξν 1.6 (Πξνζηηζέκελε αμία ζηα γεσξγηθά θαη
δαζνθνκηθά πξντφληα. Γεκηνπξγία θαη εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο
γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ πξντφλησλ) κε βάζε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ ηνπ
πκβνχινπ, πέηπραλ ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο θαηά 18%, ηελ αχμεζε ηνπ δείθηε
Αθαζάξηζηε Πξνζηηζεκέλε Αμία /Αθαζάξηζηε αμία παξαγσγήο (πσιήζεηο) απφ 10.56% ζε
11.91%, ηελ αχμεζε ηνπ δείθηε ΑΠΑ/ΜΑΔ απφ €19.000 ζε €19.405 θαη ηελ αχμεζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπο θαηά 30%. Οη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ εληάρζεθαλ, ιφγσ κεγεζψλ
θαη νηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο, πέηπραλ παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε λα πινπνηήζνπλ επελδπηηθά
ζρέδηα πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ θαη σο εθ ηνχηνπ λα απνξξνθήζνπλ θαη ην κεγαιχηεξν
κέξνο ησλ εληζρχζεσλ ηνπ Μέηξνπ (58% ησλ πφξσλ).
Απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά ην ζηάδην ηειηθήο πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ έρεη
επηβεβαησζεί φηη ην Μέηξν δεκηνχξγεζε 383 λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ αλαινγνχλ θαηά
κέζν φξν ζε 2 ζέζεηο αλά επελδπηηθφ ζρέδην ή ζε 1 ζέζε απαζρφιεζεο αλά

€37.000

ελίζρπζεο.

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

309

Δθ ησλ πζηέξσλ Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013

Με βάζε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο πεδίνπ, νη εληζρπφκελεο επελδχζεηο έρνπλ ζπκβάιεη
ζε ζαθψο κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο πξψησλ πιψλ ηνπηθήο πξνέιεπζεο
έλαληη ηεο εηζαγφκελεο πξψηεο χιεο, ζηνηρείν πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε θαηά 19%
ησλ εμαγσγψλ απνηεινχλ ζεηηθά ζηνηρεία θαη ζαθήο έλδεημε βειηίσζεο ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο. εκεηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ
εμαγσγψλ θαηά 19% ζπκπίπηεη κε απφθιηζε κφλν κηαο πνζνζηηαίαο κνλάδαο (ζε 20%) κε ηελ
αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην δείγκα θαθέισλ 43 δηθαηνχρσλ, αθνχ φκσο απνκνλσζνχλ
νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ γαιαθηνθνκηθνχ θιάδνπ πνπ ην επελδπηηθφ ηνπο πξφγξακκα έρεη
επηηξέςεη απμήζεηο ζηηο εμαγσγέο ραινπκηνχ απφ 30% έσο θαη 25 θνξέο κεηαμχ ησλ εηψλ
2008-2014.
Απφ ηελ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε, πξνθχπηεη επίζεο, φηη ζηνπο δχν θιάδνπο φπνπ ην
πξφγξακκα είρε ηε κηθξφηεξε επίδξαζε (Εσνηξνθέο θαη Γάια), ιφγσ ηνπ ζρεηηθά κηθξνχ
κεξηδίνπ επηρεηξήζεσλ πνπ εληζρχζεθαλ ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν, αιιά θαη ηνπ αληίζηνηρα
κηθξφηεξνπ κεξηδίνπ ησλ εληζρπφκελσλ επελδχζεσλ ζε απηνχο, ην πξφγξακκα δελ θαίλεηαη
απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζε ζρέζε κε ηηο αθαζάξηζηεο θαη ηηο
θαζαξέο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε απηνχο. Αληίζεηα ζηνπο θιάδνπο ησλ
Οπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηνπ Κξέαηνο – Πνπιεξηθψλ, φπνπ ηφζν ην κεξίδην ησλ εληζρπφκελσλ
επηρεηξήζεσλ φζν θαη ην κεξίδην ησλ εληζρπφκελσλ επελδχζεσλ εκθαλίδεη κία ζηαηηζηηθά
κέηξηα επίδξαζε. Παξαηεξείηαη φηη ζηνλ θιάδν ησλ Οπσξνθεπεπηηθψλ ππάξρεη ηζρπξή ζεηηθή
ζπζρέηηζε ησλ αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ κε ηα επίπεδα απαζρφιεζεο, ελψ ζηνλ θιάδν ηνπ
Κξέαηνο - Πνπιεξηθψλ εκθαλίδεηαη έληνλε ζεηηθή ζπζρέηηζε αθαζάξηζησλ θαη θαζαξψλ
επελδχζεσλ κε ηελ πξνζηηζέκελε αμία, θαζψο επίζεο θαη ησλ αξηζκφ ησλ
δξαζηεξηνπνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ.
Οξηαθή είλαη ε επίπησζε ηνπ Μέηξνπ 1.8 (πκκεηνρή γεσξγψλ ζε ζπζηήκαηα γηα ηελ
πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηα
πιαίζηα ζπζηεκάησλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ) ζην ζηφρν ηεο βειηίσζεο ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο, αθνχ ην πνζφ ελίζρπζεο θαηά κέζν φξν χςνπο €2.966 αλά
εθκεηάιιεπζε θαηά κέζν απφ 3,7 έσο 9,7 εθηάξηα, είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ γηα λα έρεη
νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηνπο δείθηεο θεξδνθνξίαο ησλ εληζρπφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ. Σν
Μέηξν έρεη ζπκβάιεη πξσηίζησο ζηελ κεηαηξνπή λέσλ εθηάζεσλ ζε βηνινγηθέο, θαζψο θαη
ζηελ κεηαπήδεζε πθηζηάκελσλ γεσξγψλ απφ ηε ζπκβαηηθή ζηε βηνινγηθή γεσξγία, κε
ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εθηάζεσλ βηνινγηθήο γεσξγίαο πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαζεζηψο
2.3.7 «Βηνινγηθή Γεσξγία» ηνπ Μέηξνπ 2.3 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο». Σν ζηνηρείν
απηφ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο κε ζθνπφ ηελ
ηθαλνπνίεζε λέσλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.
Οη εληζρχζεηο πνπ δφζεθαλ κέζσ ηνπ Μέηξνπ 1.8.2 θαη αθνξνχζαλ ζηελ πξνψζεζε ησλ
πξντφλησλ πνηφηεηαο, επεξέαζαλ έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ παξαγσγψλ αθνχ ζηα ηξία
θπξηφηεξα πξντφληα (ινθνχκη Γεξνζθήπνπ, θνπκαλδαξία θαη βηνινγηθά πξντφληα) ζπκκεηείραλ
ζηηο δξάζεηο θνξείο πνπ εθπξνζσπνχλ ζρεδφλ ην 100% ησλ παξαγσγψλ ησλ αληίζηνηρσλ
πξντφλησλ. Μέζα απφ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο 5 δηθαηνχρνπο πνπ έιαβαλ ελίζρπζε
γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ πνηφηεηαο δηαθάλεθε κηα ζεηηθή αληίιεςε σο
πξνο ηε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη κηα ζαθήο βειηίσζε
ησλ πσιήζεσλ, αιιά θαη ηεο κέζεο ηηκήο παξαγσγνχ κεηά ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, πνπ
δελ κπνξνχλ φκσο λα ηεθκεξησζνχλ κε κεηξήζηκα δεδνκέλα, απνκνλψλνληαο ηελ επίπησζε
ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ.
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Σέινο, ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 1.9 (Δλζάξξπλζε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγίαο Οκάδσλ
Παξαγσγψλ / Δλψζεσλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ) εληάρζεθαλ 10 Οκάδεο Παξαγσγψλ, ελψ
ζηελ εμέιημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο έπαςαλ λα ιεηηνπξγνχλ νη επηά. Σν ζηνηρείν
απηφ απνηειεί θξίζηκε παξάκεηξν γηα ηελ κέηξεζε ηεο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο,
αθνχ απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία δχλαηαη λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη 56% ησλ πφξσλ ηνπ
Μέηξνπ δελ νδήγεζαλ ζε κφληκε ζεηηθή επίπησζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, θάηη πνπ
δηαθαίλεηαη επίζεο θαη απφ ηηο έξεπλεο πεδίνπ ηνπ 2011 θαη 2016 πνπ έγηλαλ γηα ην Μέηξν.
Απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ ζπλερίδνπλ λα επσθεινχληαη 928
εθκεηαιιεχζεηο, δειαδή ην 2,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ κε αμία παξαγσγήο ηα
€64εθ πεξίπνπ.
Ζ ελίζρπζε πνπ δφζεθε απφ ην Μέηξν 1.9, αμηνπνηήζεθε ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηεο γηα ελίζρπζε
ηεο θεληξηθήο νξγάλσζεο ησλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ, δειαδή ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο
δαπαλψλ. Απηφ είλαη κελ αλακελφκελν, αιιά παξάιιεια επηζεκαίλεηαη ν πεξηνξηζκέλνο έσο
αλχπαξθηνο βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ γηα πξνζαξκνγή ηεο παξαγσγήο ζε λέεο
πνηθηιίεο, ζηε βειηίσζε ησλ παξαγσγηθψλ επηδφζεσλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, ζηελ αλαδήηεζε
θαιχηεξσλ δηεμφδσλ ζηελ αγνξά.

Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε
Σν Μέηξν 1.7 (Υσξνηαμηθή θηελνηξνθηθή αλάπηπμε) ζπλέβαιε ζηελ επδσία ησλ δψσλ θαη
ζηελ κείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο φριεζεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη δηάζπαξηεο θηελνηξνθηθέο
εθκεηαιιεχζεηο, ελψ δελ κπνξεί λα «κεηξεζεί» ε ζπκβνιή ηνπ ζε φξνπο βειηίσζεο ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ σθεινχκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ. Ωο έκκεζεο επηπηψζεηο ηνπ Μέηξνπ
θαηαγξάθνληαη (α) ε βειηίσζε ηεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ ζε 73 εθκεηαιιεχζεηο, θπξίσο
αηγνπξνβάησλ, σο απνηέιεζκα ηεο παξνρήο επαξθνχο πδξνδφηεζεο ησλ κνλάδσλ θαη (β) ν
πεξηνξηζκφο ηεο κφιπλζεο ησλ ππνγείσλ λεξψλ θαη ηνπ εδάθνπο σο απνηέιεζκα
απνζηξαγγηζηηθψλ έξγσλ πνπ επεξεάδνπλ 49 εθκεηαιιεχζεηο κε 5.800 δψα πεξίπνπ.
ην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 1.5.1 (Δθζπγρξνληζκφο ησλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ) εληζρχζεθαλ δξάζεηο πνπ
πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:

ζρεηίδνληαη

κε

ηελ

πξνζηαζία

ησλ

ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ κε πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν αλήιζε ζην 7% ησλ πφξσλ ηνπ
Μέηξνπ ή €5.88εθ πεξίπνπ,
ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχζε εμνηθνλφκεζε πδάηηλσλ πφξσλ αλήιζε ζην
5%, δειαδή ζε €4.2εθ πεξίπνπ θαη αθνξνχζε θπξίσο ηελ εγθαηάζηαζε βειηησκέλσλ
ζπζηεκάησλ άξδεπζεο, εκεηψλεηαη ην πνιχ πεξηνξηζκέλν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ
ησλ δηθαηνχρσλ (θάησ ηνπ 0,5% ησλ επελδχζεσλ) γηα ηελ εγθαηάζηαζε
πδαηνδεμακελψλ απνζήθεπζεο ή δεμακελψλ ζπιινγήο νκβξίσλ.
Μέζσ ηνπ Μέηξνπ 1.5.2 εληζρχζεθαλ 13 έξγα κε €1.026.645 εθ ησλ νπνίσλ ην 65% ζηελ
ρνηξνηξνθία. Σα έξγα αθνξνχζαλ θπξίσο ζπζηήκαηα κεηαθνξάο ιπκάησλ θαη δηαζθνξπηζκνχ
ηνπο ζηα ρσξάθηα. Σν φθεινο γηα ην πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθφ ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο
ζπκβνιήο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ησλ θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ ξχπαλζε ησλ
πδάησλ, αιιά θαη ησλ απμεκέλσλ εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ πεξηβαιινληηθή
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απνθφξηηζε ππνινγίδεηαη ζε 72 θπβ. κέηξα ιπκάησλ εκεξεζίσο κηα κνλάδα βηναεξίνπ ηζρχνο
500KW, ε νπνία έρεη κεηψζεη ην ζπλνιηθφ ελεξγεηαθφ θφζηνο ηεο κνλάδαο θαηά 30% ή
€20.000 εηεζίσο θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά 3.300 ηφλνπο
εηεζίσο
Δπηπιένλ, απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ ηνπ πκβνχινπ πξνθχπηεη φηη ζην 24% ησλ επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ ηνπ Μέηξνπ 1.6, ηκήκα ηνπο αθνξνχζε ηε βειηίσζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο, δειαδή κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ή βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο
απνβιήησλ. Αληίζηνηρα ζην 12% ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, κέξνο ησλ δξάζεσλ αθνξνχζε
ζηελ αμηνπνίεζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο..
Νέα Πξντφληα
Οη παξεκβάζεηο πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ αθνξνχλ έλα κηθξφ ηκήκα ησλ
παξεκβάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ Μέηξνπ 1.6
(Πξνζηηζέκελε αμία ζηα γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά πξντφληα. Γεκηνπξγία θαη εθζπγρξνληζκφο
κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ πξντφλησλ), νη παξεκβάζεηο πνπ
ζπγρξεκαηνδνηήζεθαλ δηαθαίλεηαη φηη ζπλέβαιαλ πξσηίζησο ζηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο
θαη πγηεηλήο ζην ρψξν εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε πξνηχπσλ πγηεηλήο θαη
ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ή ηερλνινγηψλ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε 25% ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ επίθεληξν ήηαλ ε δεκηνπξγία λέσλ
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είηε σο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο (7%) ή σο επέθηαζε
εξγαζηψλ απφ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ζε λένπο παξαγσγηθνχο ηνκείο (18%). ην
Γηάγξακκα πνπ αθνινπζεί απηή ε παξάκεηξνο έρεη βαζκνινγεζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε
1.20 θαη 1.53 (κε κέγηζην ην 3) θαη απνηππψλεη κε παξφκνην ηξφπν ηελ αληίιεςε ησλ
δηθαηνχρσλ γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ ζε επεθηάζεηο ή λεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο.
Μέηξν 1.6: πκβνιή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ

Ο Γεληθφο ηφρνο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 είλαη ε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε
ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ επηδηψθεηαη κέζσ αλαπηπμηαθψλ
πξνηεξαηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηαηήξεζε γεσξγηθήο γεο, αγξνηηθνχ ηνπίνπ νξεηλψλ θαη
εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ, ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε εδαθψλ, ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
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βειηίσζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ζηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο,
ζηελ ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη ελίζρπζε ηνπ
πνιπιεηηνπξγηθνχ ξφινπ ησλ δαζψλ.
Ο βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ αλά αλαπηπμηαθή πξνηεξαηφηεηα,
κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Μέηξσλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα
αθφινπζα δεδνκέλα.
Γηαηήξεζε γεσξγηθήο γήο, αγξνηηθνχ ηνπίνπ νξεηλψλ θαη εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ
Σν Μέηξν 2.1 (Παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο) ζπλέβαιε ζεκαληηθά
ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηεο άζθεζεο ηεο
γεσξγίαο ζε νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο. Ζ ζπλέρηζε ηεο άζθεζεο ηεο γεσξγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, αθνχ νη
θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο απνηεινχλ βαζηθά ελδηαηηήκαηα γηα ηελ παλίδα. Αλαιπηηθφηεξα,
κέζσ ηνπ Μέηξνπ εληζρχζεθαλ θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν 2007-2013 ζηηο νξεηλέο θαη ινηπέο
κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο (Πεξηθέξεηα Α θαη Πεξηθέξεηα β) 70.473 Ha πνπ αληηζηνηρνχλ ζην
73,4% ησλ ζπλνιηθψλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαη βνζθνηφπσλ ηεο Κχπξνπ.
Πνηνηηθή αλαβάζκηζε εδαθψλ
Γελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ε ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ
εδαθψλ. Σν θαζεζηψο «Αλάιεςε αγξνπεξηβαιινληηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηηο αξνηξαίεο
θαιιηέξγεηεο» δελ εθαξκφζζεθε, ελψ δελ κπνξεί λα πνζνηηθνπνηεζεί ε ζπκβνιή ησλ
δξάζεσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηδαληνθηνλίαοαιιά θαη ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηηο
παηάηεο θαη ζηα εζπεξηδνεηδή ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο .
Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή βειηίσζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ
Δμνηθνλφκεζε

χδαηνο

ζεκεηψζεθε

κέζσ

ηνπ

Μέηξνπ

2.3

(Αγξνπεξηβαιινληηθέο

ππνρξεψζεηο) θαη ηδηαίηεξα ησλ δξάζεσλ 2.3.1 «Ακπέιηα», 2.3.2 «Παηάηεο», 2.3.3
«Δζπεξηδνεηδή», ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ ςεθαζκψλ πνπ επηθέξεη ε απαγφξεπζε ρξήζεο
δηδαληνθηφλσλ ε νπνία ππνινγίδεηαη ζπλνιηθά ζε 128.459 θπβηθά κέηξα, ε νπνία ζεσξείηαη
ακειεηέα ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε λεξνχ ζηελ γεσξγία. Σε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ
εμνηθνλφκεζε λεξνχ είρε ε δξάζε ηεο ηξηεηνχο ακεηςηζπνξάο ζηηο παηάηεο, αθνχ ε
εμνηθνλφκεζε χδαηνο απφ ηελ ππνρξεσηηθή γηα έλα έηνο αγξαλάπαπζε επηθέξεη
εμνηθνλφκεζε χδαηνο πνπ αλέξρεηαη ζε 9.217.903 θπβηθά κέηξα.
ηαζεξφηεηα παξνπζηάδεη θαη ε πνηνηηθή θαηάζηαζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ φπνπ εληνπίδνληαη
πξνβιήκαηα ξχπαλζεο. πλνιηθά ην 74,5% ησλ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο ησλ ππνγείσλ
πδάησλ παξνπζηάδνπλ κέζε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ κηθξφηεξε απφ 25 mg/l θαη ην 80% θάησ
απφ 40 mg/l. ην 17,4% ησλ ζηαζκψλ παξνπζηάδεηαη κέζε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ
κεγαιχηεξε απφ 50 mg/l. πγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν αλαθνξάο (2008 – 2011),
43% ησλ ζηαζκψλ παξνπζηάδνπλ ηάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο κέζεο ζπγθέληξσζεο ησλ
ληηξηθψλ θαη ην 24% πησηηθή ηάζε. Αληίζεηα, ην ππφινηπν 33% παξνπζηάδεη αλνδηθέο ηάζεηο
θαη ζην 18% ησλ ζηαζκψλ ε αλνδηθή ηάζε είλαη έληνλε.
Ζ πνηφηεηα ησλ πδάησλ ζηηο εππξφζβιεηεο ζηε ληηξνξχπαλζε πεξηνρέο παξαθνινπζείηαη
απφ 50 ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο (ην 21,7% ησλ ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο). ην 36%
ησλ ζηαζκψλ παξνπζηάδεηαη κέζε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ κηθξφηεξε απφ 25 mg/l, ζην 40%
θάησ απφ ηα 40mg/l ελψ πεξίπνπ νη κηζνί (54%) παξνπζηάδνπλ κέζε ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ
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κεγαιχηεξε απφ 50 mg/l. πγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν αλαθνξάο (2008 – 2011),
ζην 54,5% ησλ ζηαζκψλ παξαηεξείηαη ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο ή/θαη πηψζεο ηεο κέζεο ηηκήο
ζπγθέληξσζεο ληηξηθψλ, ελψ ην ππφινηπν 45,5% παξνπζηάδεη αλνδηθέο ηάζεηο. ην 38,6%
ησλ ζηαζκψλ, ε αλνδηθή ηάζε είλαη έληνλε.
Με δεδνκέλν φηη ηα αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα απνηεινχλ ζπλέρεηα ησλ Μέηξσλ πνπ
εθαξκφζηεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2006, δειαδή εθαξκφδνληαη γηα κηα πεξίνδν 12 εηψλ
πνπ απνηειεί ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνθχπηεη φηη δελ παξαηεξείηαη βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ ππνγείσλ πδάησλ ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπο.
Μείσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο
Ζ ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην κεηξηαζκφ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ θαηλνκέλσλ ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο πξνθχπηεη κέζσ ηνπ Μέηξνπ 2.3 (Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο)
ιφγσ ηεο επηδησθφκελεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο
ιηπαζκάησλ θαη δηδαληνθηφλσλ, κέζσ ηνπ Μέηξνπ 1.5.2 «Γηαρείξηζε απνβιήησλ ζηηο
γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο» πνπ ρξεκαηνδφηεζε ηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ απφ ηηο
θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο πεγέο εθπνκπψλ
κεζαλίνπ θαη αδψηνπ ζηελ αηκφζθαηξα, κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Μέηξνπ 1.7
«Υσξνηαμηθή θηελνηξνθηθή αλάπηπμε» θαη ηέινο κέζσ ησλ δαζηθψλ Μέηξσλ.
Απφ ην Μέηξν 2.3 πξνθχπηεη κηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά 5.586 ηφλσλ ηζνδπλάκνπ CO 2
πνπ αληηζηνηρεί ζην 0,00009 ηεο ζεκεησζείζαο κείσζεο εθπνκπψλ, άξα θξίλεηαη σο
παληειψο ακειεηέα. Μείσζε ησλ εθπνκπψλ πξνθχπηεη επίζεο απφ ηελ κείσζε ηεο ρξήζεο
ιηπαζκάησλ (κέηξεζε κπνξεί λα γίλεη κφλν γηα ηελ εμνηθνλνκνχκελε πνζφηεηα απφ ηελ
εθαξκνγή ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, πνπ αληηζηνηρεί φκσο κφιηο ζην 2,67% ηεο ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαη ησλ βνζθνηφπσλ ηεο Κχπξνπ) θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
ηξηεηνχο ακεηςηζπνξάο ζηηο παηάηεο. Ωζηφζν, ε ζπκβνιή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ είλαη
ακειεηέα.
Αλακθίβνια πνιχ ζεκαληηθφηεξε ζα ήηαλ ε ζπκβνιή ζηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ απφ ηελ
νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, αιιά δελ
ππάξρνπλ ζηνηρεία. Σν κφλν δηαζέζηκν πνζνηηθφ δεδνκέλν ηνπ Μέηξνπ 1.5.1 είλαη ε κείσζε
θαηά 3.300 ηφλνπο εηεζίσο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
δεκηνπξγία κνλάδνο ειεθηξνπαξαγσγήο δπλακηθφηεηαο 500 Kw απφ ηελ αμηνπνίεζε
βηναεξίνπ πνπ ππνθαζηζηά ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ
θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ (ε ειεθηξνπαξαγσγή ζηελ Κχπξν πξνέξρεηαη θπξίσο απφ
42

ζεξκνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο κε θαχζηκε χιε ην πεηξέιαην ) .
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ κέηξσλ πξφιεςεο θαηά ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε έθηαζε 53.000 Ha
βειηίσζε ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία ζην 30% ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ηεο Κχπξνπ. Ζ αχμεζε
ηεο δαζνθάιπςεο θαηά 460 εθηάξηα αχμεζε ηελ απνζήθεπζε άλζξαθα θαηά 10.350 ηφλνπο
εηεζίσο, ελψ νη παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ θαηαζθελσηηθψλ ρψξσλ ζε δάζε ζπλέβαιε ζηε κείσζε θαηά 1% ησλ ππξθαγηψλ πνπ
νθείινληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο εθδξνκέσλ ζηα δάζε, πνπ απνηειεί ηελ ηέηαξηε ζεκαληηθφηεξε
αίηηα εθδήισζεο ππξθαγηψλ.

42

Ο ππνινγηζκφο ησλ εθπνκπψλ γίλεηαη κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γηα ηελ

παξαγσγή 1 Kw απφ νξπθηά θαχζηκα
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Ζ παξνρή εληζρχζεσλ ζε 48 δαζνθαιιηεξγεηέο πνπ θαηέρνπλ έθηαζε 600 Ha, ε νπνία
αληηζηνηρεί ζην 4% ηεο έθηαζεο ησλ ηδησηηθψλ δαζψλ ηεο Κχπξνπ, γηα ηελ πηνζέηεζε
δξάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ
πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο γηα ηελ Κχπξν είλαη νη απμεκέλνη θίλδπλνη απφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ.
Ζ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή εμππεξεηήζεθε πιεκκειψο ζε φ,ηη αθνξά ηε κείσζε
ηεο θαηαλάισζεο πδάησλ, αιιά ν ζηφρνο απηφο πξνυπνζέηεη καθξνρξφληα δξάζε θαη
επηζηεκνληθή γλψζε.
Γεληθφηεξα ην ζέκα ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη νη επηπηψζεηο ηνπ ζηε
Γεσξγία θαη ηελ Γαζνθνκία δελ έρνπλ κειεηεζεί επαξθψο ζηελ Κχπξν, κε άκεζν απνηέιεζκα
λα κελ ππάξρεη θαη ε απαηηνχκελε γλψζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ δξάζεσλ. Ζ
πεξίνδνο 2007-2013 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζεκαληηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, φπσο απνηηκάηαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ηνπ θνηλνχ δείθηε βάζεο 26
«Κιηκαηηθέο κεηαβνιέο/πνηφηεηα ηνπ αέξα: εθπνκπέο αεξίσλ απφ ηε γεσξγία», πνπ
παξνπζηάδεηαη κεησκέλνο θαηά 8,25% κεηαμχ 2007-2013. Ο βαζκφο ζπκβνιήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ζηελ κεηαβνιή απηή είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα εθηηκεζεί, ιφγσ ηεο παληεινχο
έιιεηςεο δηαζχλδεζεο θαη πνζνηηθήο απνηίκεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ ζρεηηθψλ Μέηξσλ κε
ηελ ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν.
Δλίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
Δίλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ε πνζνηηθή απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ
πξνζηαζία θαη βειηίσζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, αθνχ νη ζρεηηθνί δείθηεο επηπηψζεσλ
παξνπζηάδνπλ είηε επηδείλσζε είηε ζηαζηκφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ν Γείθηεο
Πνπιηψλ Γεσξγηθψλ Πεξηνρψλ (FBI) πνπ δείρλεη φηη νη αξηζκνί πνπιηψλ γεσξγηθψλ πεξηνρψλ
κεηψζεθαλ θαηά 43% απφ ην 2006 κέρξη ην 2014, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν ν Γείθηεο Κνηλψλ
Πνπιηψλ κεηψζεθε θαηά 10%. Καηά ζπλέπεηα, ζε φ,ηη αθνξά ηελ βηνπνηθηιφηεηα, άκεζα ζεηηθή
ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί πνζνηηθά. Απφ ηελ αλάιπζε φκσο
ησλ πεξηνρψλ εθαξκνγήο αλά ηχπν θαιιηεξγεηψλ ηνπ Μέηξνπ 2.1 «Παξνρή εμηζσηηθψλ
πιεξσκψλ ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο» θαη ηεο δξάζεο 2.3.6 «Παξαδνζηαθφ Σνπίν» κπνξεί
βαζίκσο λα ζεσξεζεί φηη ε απνπζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Μέηξσλ ζα νδεγνχζε ζε πεξαηηέξσ
ππνβάζκηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ πνπ
απνηεινχλ βηνηφπνπο ηεο νξληζνπαλίδαο (αξνηξαίεο, δελδξψδεηο, ακπέιηα).
Σν Μέηξν 2.2 «Δλίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη παξνρή εμηζσηηθψλ απνδεκηψζεσλ ζε
πεξηνρέο Φχζε 2000» θαη ην θαζεζηψο 2.6.3 «Παξνρή εληζρχζεσλ ζε δαζηθέο πεξηνρέο ηνπ
δηθηχνπ Φχζε 2000» δελ εθαξκφζηεθαλ. Ζ κφλε δξάζε ηνπ ΠΑΑ πνπ ζηφρεπε απνθιεηζηηθά
θαη κφλν ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη ην θαζεζηψο 2.3.5 «Γηάζσζε θαη
ζπληήξεζε παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ νηλνπνηήζηκσλ ακπειηψλ θαη δηάζσζε παξαδνζηαθψλ
θπιψλ δψσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ εμαθάληζε». ηε δξάζε «Γηάζσζε παξαδνζηαθψλ θπιψλ
δψσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ εμαθάληζε» εληζρχζεθαλ θαηά κέζν φξν, κε εηήζηεο
δηαθπκάλζεηο, 748 βννεηδή θαη 807 αηγνπξφβαηα, νπζηαζηηθά δειαδή ην ζχλνιν ησλ δψσλ
πνπ αλήθνπλ ζηηο δχν παξαδνζηαθέο θπιέο. Σν θαζεζηψο ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά φρη κφλν
ζηε δηαηήξεζε αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ βννεηδψλ αιιά θαη ησλ πξνβάησλ ησλ
παξαδνζηαθψλ θπιψλ .
ηε δξάζε «Γηάζσζε θαη ζπληήξεζε παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ νηλνπνηήζηκσλ ακπειηψλ»
έρνπλ εληαρζεί 152 εθηάξηα ππεξθαιχπηνληαο ηνλ πξνγξακκαηηθφ ζηφρν. Ζ εθαξκνγή ηνπ
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θαζεζηψηνο ζεσξείηαη φηη ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηε δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ
πνηθηιηψλ, κε δεδνκέλε ηε ζπλερηδφκελε ζεκαληηθή κείσζε ηεο έθηαζεο ηεο θαιιηέξγεηαο
ακπέινπ (-25%) θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2013.
Αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη ελίζρπζε ηνπ πνιπιεηηνπξγηθνχ ξφινπ ησλ δαζψλ
Ζ ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ 2,4 (Γαζψζεηο) ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλε, αθνχ κέζσ ηνπ Μέηξνπ
δαζψζεθαλ ζπλνιηθά 27,7 εθηάξηα γεσξγηθήο (10,5Ha) θαη κε γεσξγηθήο γεο (17,2Ha ). Ζ
αχμεζε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ πξνθχπηεη είλαη ακειεηέα, ελψ παξαηεξείηαη πζηέξεζε
ζε ζρέζε κε ηνπο ηεζέληεο ζηφρνπο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη, φπσο εμεγήζεθε ζην Κεθάιαην 6
ζε κηα ζεηξά εμσγελψλ παξαγφλησλ.
ην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 2.5 (Πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ππξθαγηέο θαη αλαδάζσζε θακέλσλ
πεξηνρψλ) νινθιεξψζεθαλ 116 δξάζεηο πξφιεςεο ησλ ππξθαγηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
έθηαζε 53.700ha (30,6% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ δαζψλ ηεο Κχπξνπ) ζηελ νπνία
αλαβαζκίδεηαη ε ππξνπξνζηαζία. Ζ ζπλερήο αλαβάζκηζε ηεο ππξνπξνζηαζίαο αληαλαθιάηαη
ζε δχν θξίζηκα κεγέζε, πνπ είλαη ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο απφ ηελ εθδήισζε ηεο ππξθαγηάο
πνπ κεηψζεθε ην 2015 ζε 10 ιεπηά, φηαλ ν κέζνο φξνο ηεο πεληαεηίαο 2010-2014 ήηαλ 11
ιεπηά θαη ν κέζνο φξνο ηεο πεξηφδνπ 2000-2014 12 ιεπηά θαη ε κέζε θακέλε έθηαζε αλά
ππξθαγηά (απφ 14 Ha πνπ ήηαλ ν κέζνο φξνο ηεο πεξηφδνπ 2000-2014 ζε 10,8 Ha ηελ
πεληαεηία 2010-2014, ζε 4,9 Ha ην 2014 θαη ζε 3,9 Ha ην 2015).
Οη παξεκβάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο

ππξνπξνζηαζίαο αληαλαθιψληαη

θαη ζηελ

ζεκαληηθφηαηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππξθαγηψλ ζηα θξαηηθά δάζε απφ 22 ζε 11 ην 2015.
Οη παξεκβάζεηο ηνπ Μέηξνπ θαη ηδηαίηεξα ε αλαβάζκηζε ησλ δαζηθψλ δξφκσλ ζπκβάιινπλ,
επίζεο, ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ δαζηθνχ ηνκέα, ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα
απνηηκεζεί πνζνηηθά ε ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ.
Σν Μέηξν 2.6 (Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνινγηθνχ ξφινπ ησλ δαζψλ)
πεξηιακβάλεη δχν δηαθξηηέο θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ. Ζ πξψηε δξάζε αθνξά ηελ
ρξεκαηνδφηεζε παξεκβάζεσλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα θαη δελ ζπκβάιινπλ ζηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αθνχ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ νηθνινγηθνχ θαη
θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ησλ δαζψλ, ελψ ε δεχηεξε δξάζε αθνξά ηελ παξνρή εληζρχζεσλ ζε
δαζνθηήκνλεο γηα ηελ εθαξκνγή αεηθνξηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ. Οη εληζρπφκελεο
εθηάζεηο θαιχπηνπλ ην 22,63% ησλ ηδησηηθψλ δαζψλ ηεο Κχπξνπ. Ζ πξψηε θαηεγνξία
παξεκβάζεσλ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί έκκεζα φηη ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, αθνχ νη παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ θαηαζθελσηηθψλ ρψξσλ ζε δάζε ζπλέβαιαλ ζηε κείσζε θαηά 1% ησλ
ππξθαγηψλ πνπ νθείινληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο εθδξνκέσλ ζηα δάζε, ηελ ηέηαξηε
ζεκαληηθφηεξε αίηηα εθδήισζεο ππξθαγηψλ ζηελ Κχπξν.
Ο ηξίηνο γεληθφο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο

Δλζάξξπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο εμππεξεηήζεθε απφ παξεκβάζεηο
πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ κέζσ ησλ Μέηξσλ ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 3 «Πνηφηεηα ηεο
δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο» θαη 4
«LEADER».
Δηδηθφηεξα, ν Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 3 εμππεξεηείηαη απφ δχν αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο,
εθ ησλ νπνίσλ ε κελ πξψηε αθνξά ζηελ ελζάξξπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ε δε δεχηεξε ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο
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(Μέηξα 3.1, 3.2 θαη 3.3). Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4 εμππεξεηείηαη απφ δχν αλαπηπμηαθέο
πξνηεξαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ
ελδνγελνχο αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ (Μέηξα 4.1., 4.2, 4.3.).
Ο κηθξφο αξηζκφο νινθιεξσκέλσλ έξγσλ θαζηζηά ηδηαίηεξε δχζθνιε ηελ απνηίκεζε ηεο
ζπκβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηδηαίηεξα ζην ζθέινο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο
νηθνλνκίαο, αθνχ ζεκαληηθφο αξηζκφο νινθιεξσκέλσλ έξγσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηε
δηαθνξνπνίεζε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηε
δεκηνπξγία ελφο ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο δελ είλαη πιήξσο
ιεηηνπξγηθά. Απφ ην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ελ δπλάκεη ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζέιθπζε
ηνπξηζηψλ ζηελ χπαηζξν (κνπζεία, ζεκαηηθέο δηαδξνκέο, κνλνπάηηα ηεο θχζεο, ζέζεηο ζέαο,
εθδξνκηθφο ρψξνο) παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο, θπξίσο απφ καζεηέο, θαζψο
θαη ηεο δπλακηθφηεηαο θηινμελίαο επηζθεπηψλ (αχμεζε θαηά 0,8%). Ζ ζπκβνιή ησλ έξγσλ
απηψλ ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, ελψ πνιχ
ζεκαληηθφηεξε είλαη ε ζπκβνιή ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ
«Αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα γεσξγίαο θαη δαζνθνκίαο».

ηνπ

Μέηξνπ

4.1.1

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ κέζσ ηνπ Τπνκέηξνπ 4.1.3 απνζθνπνχζαλ ζηε
δηαθνξνπνίεζε, θξίλεηαη φκσο φηη δελ ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζε απηή, θπξίσο ηα έξγα ησλ
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ Κέληξα Πιεξνθφξεζεο θαη Μνπζεία.
Δηδηθφηεξα, ζπκπεξαίλεηαη φηη ηα έξγα δελ έρνπλ νδεγήζεη ζε θακία λέα ζέζε απαζρφιεζεο,
αθνχ ππνιεηηνπξγνχλ, παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο εθζεκάησλ θαη δελ έρνπλ εληαρζεί ζε
πξνγξάκκαηα επηζθέςεσλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Ζ έκκεζε επίπησζε ησλ έξγσλ ζηελ
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θνηλνηήησλ (αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ επεξεάδνληαη) είλαη
νπζηαζηηθά κεδεληθή, αθνχ δηαθαίλεηαη πσο φζα έξγα δέρνληαη επηζθέπηεο απηνί είλαη
καζεηέο ζρνιείσλ κε πεξηνξηζκέλε πξφζζεηε θαηά θεθαιή δαπάλε ζηελ θνηλφηεηα.
πλεπψο, γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 ν ζηφρνο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο
ηνπηθήο νηθνλνκίαο δελ εμππεξεηήζεθε απφ ην Μέηξν 4.1.
ηελ αλάιπζε ηεο ινγηθήο ηεο παξέκβαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είρε επηζεκαλζεί ε
πξνβιεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3, πνπ νπζηαζηηθά ηαχηηδε ηηο
παξεκβάζεηο γηα ηε δηαθνξνπνίεζε κε ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ
αγξνηνπξηζκνχ. Με βάζε ηελ αλσηέξσ πξνγξακκαηηθή παξαδνρή ζα έπξεπε ηα έξγα λα
πινπνηνχληαη ζε πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ, φπνπ πθίζηαηαη ηνπξηζηηθή αλσδνκή. Ωζηφζν απφ
ηελ έξεπλα πεδίνπ ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ
παξεκβάζεσλ ηνπ Άμνλα πξνέθπςε φηη ζηηο πεξηνρέο πνπ πινπνηήζεθαλ ηα έξγα αληηζηνηρεί
ην 3,8% ησλ θιηλψλ ησλ νξεηλψλ ζέξεηξσλ, ελψ απφ ηηο παξεκβάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία
κνπζείσλ θαη ζεκαηηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ Άμνλα 3 σθεινχληαη κεξηθψο κφλν δχν επηρεηξήζεηο
αλά έξγν.
Οη παξεκβάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο πεξηιακβάλνπλ δχν θαηεγνξίεο
παξεκβάζεσλ, εθ ησλ νπνίσλ ε πξψηε αθνξά ζηελ αλάπιαζε πιαηεηψλ θαη δεκνζίσλ
ρψξσλ, ελψ ε δεχηεξε ζηελ θαηαζθεπή Πνιπδχλακσλ Κέληξσλ γηα ηελ πξνζθνξά
ππεξεζηψλ πξφλνηαο. Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ ηηο παξεκβάζεηο ζε 28
θνηλφηεηεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Άμνλα 3 αλέξρεηαη ζε 30.153 θαηνίθνπο, ρσξίο
φκσο λα εμππαθνχεηαη φηη ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ επσθειείηαη απφ ηα ελ ιφγσ έξγα,
θαζφηη ν άκεζα σθεινχκελνο πιεζπζκφο είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα
Πνιπδχλακα Κέληξα πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ κέζσ ηνπ Άμνλα 3 πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή
επξέσο θάζκαηνο ππεξεζηψλ θαη είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθά, ζπκβάιινληαο ζε κεγαιχηεξν
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βαζκφ ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ζε ζχγθξηζε κε ηα Πνιπδχλακα Κέληξα πνπ έρνπλ
ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ ηνπ Άμνλα 4.
ε φ,ηη αθνξά ηε ζπκβνιή ησλ επηκέξνπο Μέηξσλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ ζπλδέεηαη
κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, παξαηεξείηαη φηη ε ζπκβνιή ηνπ
Μέηξνπ 3.1 ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλε ζηελ ελζάξξπλζε ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ νινθιεξσκέλσλ
έξγσλ, ηεο ζεκαληηθήο πζηέξεζεο ηφζν ηνπ αξηζκνχ ησλ επσθεινχκελσλ θνηλνηήησλ φζν
θαη ηνπ επσθεινχκελνπ πιεζπζκνχ, ηεο πεξηνξηζκέλεο αχμεζεο ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζηα
Μνπζεία / ζεκεία ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, ηεο ακειεηέαο νηθνλνκηθήο επίπησζεο / πξφζζεησλ
εηήζησλ εζφδσλ ζηηο θνηλφηεηεο πνπ εμππεξεηνχληαη θαη ηεο πνιχ κηθξήο ζπκβνιήο ηνπ
Μέηξνπ ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Πεξηνξηζκέλε, αληίζηνηρα, ήηαλ θαη ε ζπκβνιή
ηνπ Μέηξνπ 3.2., ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ έξγσλ πνπ ζα νινθιεξσζνχλ ηελ επφκελε
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ελψ ε ζπκβνιή ηνπ ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο
πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα έξγα ησλ πξνλνηαθψλ ππνδνκψλ. Σέινο, ην Μέηξν 3.3.
νινθιεξψζεθε ην 2009 θαη νπζηαζηηθά ε ζπκβνιή ηνπ ζπλίζηαηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ελφο
Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηε δεκηνπξγία κηαο ΟΣΓ.
Ο ηέηαξηνο γεληθφο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο

Βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη

θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδνγελνχο αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ
εμππεξεηήζεθε κέζσ ηνπ Άμνλα 4.
Ζ πξνζέγγηζε Leader πινπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Κχπξν ηελ πεξίνδν 2007-13 θαη
θάιπςε κηα κεγάιε έθηαζε αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (63%) θαη πιεζπζκνχ (71%) απφ 4 Οκάδεο
Σνπηθήο Γξάζεο, εθ ησλ νπνίσλ νη ηξεηο πξνυπήξραλ ελψ ε κία ήηαλ λενζπζηαζείζα. Οη
ηξεηο Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο (Λάξλαθα, Λεκεζφο, Πάθνο) πξνζπάζεζαλ λα θαιχςνπλ ην
κεγαιχηεξν δπλαηφ ηκήκα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ησλ νκψλπκσλ επαξρηψλ, ελψ κφλν κηα
Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ θαιχπηεη ηκήκα
δχν επαξρηψλ θαη έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή αλαθνξά πνπ βαζίδεηαη ζε έλα ζπλεθηηθφ
γεσκνξθνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ είλαη ην φξνο Σξφνδνο. Καηά ζπλέπεηα, ε πξψηε
απφθιηζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνζέγγηζε Leader αθνξά ζηελ «ζπλεθηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο». Ζ
πξνζέγγηζε Leader δελ επηθεληξψζεθε ζε ζπγθεθξηκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο κε θπζηθά,
πιεζπζκηαθά, νηθνλνκηθά ή άιια κεηνλεθηήκαηα, κε απνηέιεζκα εληφο ησλ πεξηνρψλ ΟΣΓ λα
βξίζθνληαη ηφζν νξεηλέο θαη ππνβαζκηζκέλεο θνηλφηεηεο φζν θαη έληνλα αζηηθνπνηεκέλεο
πεξηαζηηθέο θνηλφηεηεο/ δήκνη.
Οη Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο ζπλέβαιαλ ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν βαζκφ ζηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ ΠΑΑ ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
δσήο φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Μηα βαζηθή αηηία ήηαλ
ε δπζαλαινγία ηεζέλησλ ζηφρσλ, δηαζέζηκσλ πφξσλ αιιά θαη ζπλεθηηθφηεηαο – κεγέζνπο
ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ελ κέξεη θαη σο θπζηνινγηθή κε
δεδνκέλν φηη ε πξνζέγγηζε Leader εθαξκφζζεθε πξψηε θνξά ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο
θξίζεο θαη ζε έλα ζεζκηθφ πεξηβάιινλ αξθνχλησο πξνβιεκαηηθφ.
Οη δηαζέζηκνη πφξνη θξίλνληαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνη (2,7% ηνπ Πξνγξάκκαηνο) γηα λα
ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο ηνπηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο πνπ ζπγθέληξσλαλ ην
71% ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, ψζηε λα έρνπλ νπζηαζηηθή επίπησζε ζηελ πινπνίεζε ησλ
ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. Σνλίδεηαη φηη ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο πνπ παξαηεξήζεθε
ζηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Leader, αιιά θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο
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πνπ αθνινχζεζε, ηα πιείζηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ νινθιεξψζεθαλ ην 2014-2015, κε
απνηέιεζκα λα κελ είλαη κεηξήζηκε ε επίπησζε απφ ηελ πινπνίεζή ηνπο.
Σν πξφγξακκα Leader σο εθαξκφζηεθε ηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν δελ έρεη
εμππεξεηήζεη ηνπο ζηφρνπο ησλ ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ πνπ
δηαηέζεθαλ έλαληη ηεο κεγάιεο έθηαζεο πνπ εληάρζεθε ζην Πξφγξακκα. Δπηπξφζζεηα, νη
πφξνη πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο είραλ κηα
εηεξνβαξή θαηαλνκή κε ην 81% λα εληζρχεη ηε δεκηνπξγία δεκφζησλ ππνδνκψλ πνπ
απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο (ζε
αλαινγία 1:2 πεξίπνπ κεηαμχ πνηφηεηαο δσήο θαη δηαθνξνπνίεζεο). Απηφ είρε ζαλ
απνηέιεζκα ηελ πνιχ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζε δξάζεηο Leader
θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ ρακειή αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ ΟΣΓ ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ηνπο.
ε φ,ηη αθνξά ην Μέηξν 4.1. νη ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ηνπ Μέηξνπ
αθνξνχλ θπξίσο λέα άηνκα θάησ ησλ 40 εηψλ, απνηεινχλ δε ακειεηέν πνζνζηφ ηνπ
νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο, αιιά ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε
ηνπο πφξνπο πνπ δηαηέζεθαλ.
Απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ πνπ δηελεξγήζεθε πξνθχπηεη κηα ζεηηθή ζπκβνιή σο πξνο ηα ζέκαηα
δηθηχσζεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη κηα κνλνζήκαληε ηαχηηζε ησλ δεκφζησλ
έξγσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ ζε
κνπζεία, κνλνπάηηα, ζέζεηο ζέαο, αλαπιάζεηο πιαηεηψλ, πνπ ελ δπλάκεη απνηεινχλ
ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο, αιιά νπζηαζηηθά είλαη ηαπηφζεκεο κε ηηο δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη
κέζσ ησλ Μέηξσλ 3.1 θαη 3.2 αιιά θαη ηνπ Μέηξνπ 2.6, δεκηνπξγψληαο έληνλν
πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπο αιιά θαη ηελ ζπληήξεζή ηνπο ζην κέιινλ.
Γελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί θάπνηα νπζηαζηηθή πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ησλ ΟΣΓ
αθνχ (α) εμππεξεηήζεθε έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο ελ δπλάκεη δηθαηνχρσλ – 15% ησλ
θνξέσλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ακειεηένο αξηζκφο ηδησηψλ δηθαηνχρσλ (16), (β) ηα έξγα
ηνπ πινπνηήζεθαλ είραλ πνιχ ρακειφ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη (γ) νη
πφξνη πνπ δηαηέζεθαλ δελ είραλ ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή ζηφρεπζε ή ζαθή ζπζρεηηζκφ κε ηηο
νχησο ή άιισο αζαθείο θαη δπζδηάθξηηεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΠΑΑ αλαθνξηθά κε ηελ
δηαθνξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ε ζρέζε κε ηνλ δεχηεξν βαζηθφ ζηφρν
ησλ ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ, αιιά θαη ηνπ ΠΑΑ πνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο
ππήξμε θαιχηεξε ζηφρεπζε ηνπιάρηζηνλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εμππεξεηνχκελσλ
πνιηηψλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ 6 Πνιπδχλακσλ Κέληξσλ θαη ελφο παηδηθνχ πάξθνπ ζε 7
θνηλφηεηεο, παξά ην γεγνλφο φηη θαλέλα έξγν δελ είρε δηαδεκνηηθφ ραξαθηήξα.
Σα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην πξφγξακκα Leader έρεη
εληζρχζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ζην 2,9% ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ κε ηνλ
επεξεαδφκελν πιεζπζκφ λα αλέξρεηαη ζε 13%, ελψ ηνλ άκεζα επσθεινχκελν πιεζπζκφ ζε
7% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ.
ε φ,ηη αθνξά ζηελ Σνπηθή Δηαηξηθή ρέζε έρεη θαιπθζεί ε απαίηεζε γηα ηελ ζχκπξαμε
ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ. Σελ πξσηνβνπιία ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ηνπηθήο εηαηξηθήο
ζρέζεο είραλ νη Αλαπηπμηαθέο Δηαηξείεο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ελψ ζην
επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ θεληξνβαξήο είλαη ν ξφινο ησλ θνξέσλ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο (40-42%) θαη ησλ επηκειεηεξίσλ (20% ζε δχν ΟΣΓ), ελψ ζπκκεηέρνπλ θαη
ινηπνί κε θξαηηθνί ηνπηθνί θνξείο. Αμηνζεκείσηε είλαη ε κε ζπκκεηνρή ζε θακηά ΟΣΓ
αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη γεληθά θνξέσλ πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηε γεσξγηθή παξαγσγή.
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Τςειή είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη ζηνλ
ππεξεζηαθφ ππξήλα ησλ ΟΣΓ, ελψ αληίζεηα πεξηνξηζκέλε είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην
επίπεδν ιήςεσλ απνθάζεσλ αλ θαη παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ
ΟΣΓ.
Οη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ επηινγή ησλ εηαίξσλ ήηαλ νη απαηηήζεηο ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ ηνπ Άμνλα 4 (28%), νη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηεο ηνπηθήο αλαπηπμηαθήο
ζηξαηεγηθήο (28%) θαη ε πεξηνρή παξέκβαζεο (44%). Παξαηεξείηαη, δειαδή, φηη ε δεκηνπξγία
ηεο Σνπηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο είλαη απφξξνηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη απηφ απνηειεί κηα
ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ ΠΑΑ ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ηνπηθψλ εηαίξσλ
αλεμάξηεηα ηνπ βαζκνχ επηηπρίαο ησλ ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Παξά ηηο ζεκαληηθέο
πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιαλ γηα λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, φπσο
αλαγλσξίδνπλ νη ίδηεο νη ΟΣΓ, απηή είλαη πεξηνξηζκέλε, ελψ ζεσξνχλ φηη ε ζεκεξηλή ζχλζεζε
ηνπ ππεξεζηαθνχ ππξήλα ηεο Ο.Σ.Γ. δελ είλαη επαξθήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
ε ζρέζε κε ην θαηά πφζν πηνζεηήζεθε πνιπηνκεαθφο ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ηεο
ζηξαηεγηθήο, κε βάζε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θνξέσλ θαη έξγσλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο
ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ε απάληεζε είλαη φηη δελ πηνζεηήζεθε αθνχ εμ αξρήο ήηαλ δεδνκέλν φηη ε
αθφινπζε πξνζέγγηζε δελ κπνξνχζε λα γίλεη.Ζ επξεία ρσξηθή θάιπςε ηνπ Leader
ζηεξίρζεθε ζε έλα πνιχ ζηελφ πιαίζην εθαξκνγήο φπνπ νη ηνπηθέο ΟΣΓ θιήζεθαλ λα
εθαξκφζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο κε πνιχ πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη ζηεξηδφκελνη ζε ηξία
Μέηξα αληίζηνηρα ησλ νπνίσλ εθαξκφζηεθαλ ζηνπο ηξεηο άμνλεο ηνπ ΠΑΑ (Μ1.6, Μ2.6 θαη
Μ3.1/3.2), κε άκεζν απνηέιεζκα λα πινπνηνχληαη ίδηαο θχζεσο έξγα κε ηα αληίζηνηρα έξγα
ησλ Μέηξσλ ησλ Αμφλσλ ηα νπνία κάιηζηα νπζηαζηηθά επηιεγφηαλ θαη παξαθνινπζνχλην απφ
ηνπο θνξείο εθαξκνγήο πνπ είραλ ηε επζχλε πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ ζην πιαίζην
ησλ Αμφλσλ. Μφλε ίζσο δηαθνξνπνίεζε απνηέιεζαλ νη ηδησηηθέο επελδχζεηο ηνπ Μέηξνπ
4.1.1 πνπ είραλ ζαλ θνξέα πινπνίεζεο θπζηθά πξφζσπα, γεσξγνχο, θαη ζηφρεπαλ ζηελ
πεξαηηέξσ θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο ζε αληίζεζε κε ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο ηνπ
Μέηξνπ 1.6 πνπ είραλ σο θνξέα πινπνίεζεο λνκηθά πξφζσπα.
Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ δελ ππήξμαλ θαηλνηφκεο
πξνζεγγίζεηο θαη νη βαζηθνί ιφγνη ήηαλ ε πιήξεο αδπλακία ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ λα
πξνσζήζνπλ θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο, ελψ θαη ην ζαθψο νξηνζεηεκέλν πιαίζην ησλ
επηιεμηκνηήησλ δελ βνεζνχζε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.
Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΓ ζπλέβαιε ζεκαληηθά, παξέρνληαο εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία
γηα ηελ πεξηνρή, ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη
ηελ αχμεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο, εζεινληηθή
πξνζθνξά, πλεχκα ζπλεξγαζίαο). ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ζπκκεηέρνπλ θνξείο απφ φιν ην
θάζκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ πεξίπνπ 50
άηνκα, ελψ ζηηο ΔΓΠ εθπξνζσπνχληαη (θαηά πξνζέγγηζε πνζνζηά):
Σνπηθή απηνδηνίθεζε κε 40%
Σνπηθά επηκειεηήξηα κε 18%
Άιιεο ΜΚΟ κε 25%
Υξεκαηννηθνλνκηθνί θνξείο κε 17%
ε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζηε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ έρεη πξνθχςεη σο ζπκπέξαζκα ε θηλεηνπνίεζε θαη
ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, αιιά ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ ζηηο δηαδηθαζίεο
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θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σνλίδεηαη δε πσο ζε επίπεδν δεκνζηνπνίεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο δηαθαίλεηαη κηα ζεηηθή εηθφλα, αλ ιεθζεί ππφςε φηη φιεο νη πξνθεξχμεηο ησλ
κέηξσλ ησλ ΟΣΓ είραλ ππεξθάιπςε ησλ δηαζέζηκσλ ηνπο πφξσλ.
ε ζπλνιηθφ πάλησο επίπεδν, ε άπνςε ησλ ζηειερψλ ησλ ΟΣΓ είλαη φηη δελ ήηαλ
ηθαλνπνηεηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ζην πιαίζην
ηεο πξνζέγγηζεο Leader (66% αξλεηηθή άπνςε).
ε φ,ηη αθνξά ζηε ζπκβνιή ηεο πξνζέγγηζεο Leader ζηε βειηίσζε ηεο ηνπηθήο
δηαθπβέξλεζεο πξνθχπηεη φηη νη ΟΣΓ πέηπραλ ηε δηθηχσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
(ζπκκεηνρή 64% θνηλνηήησλ ηεο ππαίζξνπ), αιιά δελ έπεηζαλ γηα ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα
επεξεάζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ ηνπηθή δηαθπβέξλεζε, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζε δχν
ιφγνπο. Ο πξψηνο ζρεηίδεηαη κε ην φηη νη ΟΣΓ θάιπςαλ έλα κεγάιν ζε έθηαζε θαη πιεζπζκφ
κέξνο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, κε πνιχ πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη ζπλεπψο δελ έπεηζαλ
γηα ηε δηνηθεηηθή ηνπο ηζρχ ζηε δηακφξθσζε ηνπηθψλ πνιηηηθψλ. Γηαθάλεθε επίζεο κηα ζρέζε
εμάξηεζεο ηνπο (δηνηθεηηθά) απφ κεγάινπο πεξηαζηηθνχο δήκνπο ζε βάξνο ησλ θαζαξά
αγξνηηθψλ δήκσλ – αθφκα θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ δχν ΟΣΓ βξίζθεηαη εληφο ησλ αζηηθψλ
θέληξσλ, ελψ ηεο ηξίηεο ζε πεξηαζηηθή θνηλφηεηα. Σέινο, ην ζεζκηθφ πιαίζην παξακέλεη
πξνβιεκαηηθφ σο πξνο ην θαζεζηψο ησλ ΟΣΓ, αθνχ δελ έρεη πξνζαξκνζηεί ε ελζσκάησζε
ηεο ιεηηνπξγίαο θαη λνκηθήο ππφζηαζεο ηνπο σο ζηνηρείν ηεο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο.

7.2.

ΒΑΘΜΟ
ΔΠΗΣΔΤΞΖ
ΣΧΝ
ΔΗΓΗΚΧΝ
ΣΟΥΧΝ
ΣΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΧΝ ΣΟΥΧΝ ΠΟΤ ΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΣΖΝ
ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ

ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 θαη ζην Πξφγξακκα
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ε ζηξαηεγηθή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο ηέζζεξεηο ο γεληθνχο ζηφρνπο
θαζψο θαη ηνπο επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, πνπ ηνπο εμεηδηθεχνπλ φπσο παξνπζηάδνληαη
αλαιπηηθά θαησηέξσ
1) Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηα πξντφληα πνπ ε Κχπξνο έρεη
ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα
Δηδηθνί ηφρνη
Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θπξίσο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα µε εζηίαζε ζε ηνκείο
θαη πξντφληα ζηα νπνία ππάξρεη ή κπνξεί δπλεηηθά λα ππάξμεη ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα
Ο εηδηθφο ζηφρνο ηεο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θπξίσο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα µε
εζηίαζε ζε ηνµείο θαη πξντφληα ζηα νπνία ππάξρεη ή µπνξεί δπλεηηθά λα ππάξμεη ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα, εμππεξεηήζεθε απφ ην Μέηξν 1.5: «Δθζπγρξνληζκφο ησλ γεσξγηθψλ θαη
θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ» θαη ζπγθεθξηκέλα ην θαζεζηψο 1.5.1 «Δπελδχζεηο ζηηο
γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο». Σν Μέηξν 1.5 αληηπξνζσπεχεη ην 67% ησλ
πφξσλ ηνπ Άμνλα 1 θαη ην 30% ησλ πφξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, πνζνζηά πνπ νθείινληαη
ζηελ δηαδνρηθή αχμεζε (απμήζεθε θαηά 26,7%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ κέζσ ησλ
αλαζεσξήζεσλ. Ζ δεζπφδνπζα ζέζε ηνπ Μέηξνπ ζην Πξφγξακκα είλαη αληηζηξφθσο
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αλάινγε ηεο δπλαηφηεηαο πνζνηηθήο απνηίκεζεο ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ. Απφ ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κέζσ ηεο έξεπλαο πεδίνπ πξνθχπηεη φηη θχξηα
επηδίσμε ησλ δηθαηνχρσλ ήηαλ ε αχμεζε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ
κε ειάρηζηε ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. Απφ ηελ αλάιπζε εηζξνψλ – εθξνψλ
πξνθχπηεη ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, αιιά ηαπηφρξνλα κηθξή ζπκβνιή ζηελ
ζπλνιηθή νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ιφγσ ηνπ φηη πνιχ κεγάιν ηκήκα ησλ πφξσλ ηνπ Μέηξνπ
αμηνπνηείηαη γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ.
Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πξνθχπηεη φηη νη επελδχζεηο
πνπ έηπραλ ζηήξημεο θαηά θχξην ιφγν πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζηελ αγνξά κεραλεκάησλ θαη
εμνπιηζκνχ πνπ ζθνπφ είρε ηελ εθκεράληζε ηεο παξαγσγήο, Οη επελδχζεηο απηέο εθηηκψληαη
ζην 68% ηνπ ζπλφινπ, ελψ ην 24% ησλ επελδχζεσλ θαηεπζχλζεθε ζε έξγα ππνδνκήο
(θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο – γεσξγηθνχο ειθπζηήξεο). Οη εληζρχζεηο απηέο θαηεπζχλνληαη
πξσηίζησο ζε γεσξγνχο λεφηεξεο ειηθίαο, δεδνκέλν πνπ εληζρχεη ηελ κεζνπξφζεζκε
βησζηκφηεηα θαη ηελ δπλακηθή ηνπ ηνκέα θαη είραλ σο απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε ηεο
θεξδνθνξίαο θαη ηνπ γεσξγηθνχ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο. Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο
αμηνιφγεζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη εληζρπφκελεο εθκεηαιιεχζεηο ησλ λέσλ γεσξγψλ
πέηπραλ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο πνπ ππεξβαίλεη ηηο €14.000
/ΜΑΔ. ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκηψλ, θαηεπζχλζεθε κφιηο ην 1% ηνπ
ζπλφινπ ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ, νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο απνξξφθεζαλ ην 7% ησλ πφξσλ, νη δξάζεηο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ
εμνηθνλφκεζε θαη νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ απνξξφθεζαλ ην 5% ησλ πφξσλ
ηνπ Μέηξνπ. Απφ ηελ αλσηέξσ θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ ησλ Μέηξνπ δελ πξνθχπηεη ε
εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ – θαηλνηνκίαο ζηελ Κππξηαθή γεσξγία ελψ δελ πξνσζείηαη θαη ε
πηνζέηεζε θηιηθφηεξσλ πξνο ην πεξηβαιινληηθψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ
Πξνψζεζή ησλ πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ελίζρπζε ηνπ εμαγσγηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ
Ο εηδηθφο ζηφρνο επεηεχρζε ελ κέξεη θαη εκκέζσο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ εμαγσγηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ ιφγσ ηεο αχμεζεο θαηά 209% ησλ εμαγσγψλ ησλ εληζρπφκελσλ
επηρεηξήζεσλ κέζσ ηνπ Μέηξνπ 1.6., φπσο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ. Απφ ηελ
αλάιπζε ησλ εμαγσγψλ ησλ Κππξηαθψλ πξντφλησλ ηελ πεξίνδν 2007-2013 πξνθχπηεη ε
ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηνπ ραινπκηνχ. Καηά ζπλέπεηα, νη επελδχζεηο ζηηο
θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ κέζσ ηνπ Μέηξνπ 1.5 κπνξεί λα ζεσξεζεί
φηη ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε θαη πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ γάιαθηνο πνπ απνηειεί
θαη ηελ πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ραινπκηνχ. Σν Μέηξν 1.8.2 «Πξνψζεζε
πξντφλησλ» αμηνπνηήζεθε ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ιφγσ ηεο πνιχ ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ
δηθαηνχρσλ ηνπ Μέηξνπ 1.8 ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ Πξνγξακκαηηζκφ (κείσζε θαηά 73%),
αιιά θαη σο απφξξνηα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πξντφλησλ ΠΟΠ – ΠΓΔ ηεο Κχπξνπ.
Ωο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ, θχξηα ζηφρεπζε ηνπ Μέηξνπ 1.8 απεηέιεζαλ ηα βηνινγηθά
πξντφληα πνπ παξά ηελ αχμεζε ησλ εθηάζεσλ ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε βηνινγηθή γεσξγία
ηελ πεξίνδν 2007-2013 σο απφξξνηα ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο , δελ
μεπεξλνχλ ην 3-4% ηεο εκπνξεχζηκεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Σν Πξφγξακκα
ζηφρεπε ζηελ δεκηνπξγία Οκάδσλ Παξαγσγψλ ζαλ βαζηθνχ κέζνπ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ
πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο.
Απφ ηηο δέθα νκάδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κφλν ηξεηο ζπλερίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, ελψ ν
αξρηθφο πξνγξακκαηηζκφο ήηαλ ε δεκηνπξγία 40 νκάδσλ παξαγσγψλ. Ζ ελίζρπζε πνπ
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δφζεθε

απφ ην Μέηξν 1.9, αμηνπνηήζεθε ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηεο

(πέξαλ ηνπ 90%) γηα

ελίζρπζε ηεο θεληξηθήο νξγάλσζεο ησλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ, δειαδή ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο
δαπαλψλ. Απηφ είλαη κελ αλακελφκελν, αιιά παξάιιεια ζεκεηψλεηαη σο γεληθή δηαπίζησζε,
ν πεξηνξηζκέλνο έσο αλχπαξθηνο βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ γηα πξνζαξκνγή ηεο
παξαγσγήο ζε λέεο πνηθηιίεο θαη ζηε βειηίσζε ησλ παξαγσγηθψλ επηδφζεσλ ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ
Πξνψζεζε πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ µε πςειή πξνζηηζέκελε αμία
ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε έλλνηα ησλ πξντφλησλ πνηφηεηαο νξίδεηαη ζε φξνπο
αλαγλσξηζκέλσλ ζεκάησλ πνηφηεηαο ηεο Δ.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πξντφληα βηνινγηθήο
παξαγσγήο, ΠΟΠ θαη ΠΓΔ. Σα πξντφληα πνηφηεηαο εληζρχζεθαλ κέζσ ησλ δχν θαζεζηψησλ
ηνπ Μέηξνπ 1.8. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θαζεζηψο 1.8.1 ππνζηήξημε ην 69% ηνπ ζπλφινπ ησλ
βηνθαιιηεξγεηψλ θαη ην 85% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο θαη έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε
ησλ εθηάζεσλ ζηε βηνινγηθή γεσξγία θαηά 86% ηελ πεξίνδν 2007-13. Υξήδεη φκσο
πεξαηηέξσ εμέηαζεο, ε εκπνξηθφηεηα ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ αθνχ νη κεγαιχηεξεο
απμήζεηο εθηάζεσλ θαηαγξάθνληαη ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα θαη ζηηο αξνηξαίεο εθηάζεηο, ελψ ε
ζεκαληηθφηεξε δήηεζε εληνπίδεηαη ζηα θξνχηα θαη ιαραληθά.
Σν θαζεζηψο 1.8.2 αμηνπνηήζεθε ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ, αθνχ πεξηνξηζκέλνο είλαη θαη ν
αξηζκφο ησλ ΠΟΠ/ΠΓΔ, ελψ ηα βηνινγηθά πξντφληα, παξά ηελ αχμεζε ησλ εθηάζεσλ, δελ
μεπεξλνχλ ην 3-4% ηεο εκπνξεχζηκεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Δπηπξφζζεηα ζα
πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη επελδχζεηο ζε εθκεηαιιεχζεηο βηνινγηθήο παξαγσγήο αλήιζαλ κφιηο
ζην 3% ζην επελδπηηθφ Μέηξν 1.5.1, ελψ ακειεηέα ήηαλ θαη ε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην
Μέηξν 1.6 ζε επηρεηξήζεηο πνπ αμηνπνηνχλ πξντφληα πνηφηεηαο σο πξψηε χιε θαηά ηελ
κεηαπνηεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.
Βειηίσζε ησλ κεζφδσλ ηππνπνίεζεο, απνζήθεπζεο, ζπζθεπαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ
πξντφλησλ
Ο εηδηθφο ζηφρνο εμππεξεηήζεθε απφιπηα απφ ηηο επελδχζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην Μέηξν
1.6. ην νπνίν ελίζρπζε 193 επελδπηηθά ζρέδηα ζε 161 επηρεηξήζεηο. Οη εληζρπφκελεο
επηρεηξήζεηο πξνρψξεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο πξψησλ πιψλ ηνπηθήο πξνέιεπζεο
έλαληη ηεο εηζαγφκελεο πξψηεο χιεο, ελψ αχμεζαλ θαηά 19% ηηο εμαγσγέο ηνπο (εμέιημε πνπ
ζπλάδεη πιήξσο κε ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ επεμεξγαζκέλσλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο Κχπξνπ). Θεηηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ
Μέηξνπ ζηελ δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ζηελ ζηξνθή ησλ πθηζηακέλσλ
επηρεηξήζεσλ ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ (σο πξνο ην πθηζηάκελν κίγκα πξντφλησλ).
Πιελ ησλ αλσηέξσ ζεκαληηθφηαηεο είλαη νη επξχηεξεο επηπηψζεηο ηνπ Μέηξνπ ζηελ
δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο (397 άκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη
επηπιένλ άιιεο 603 ζέζεηο εξγαζίαο ζε ινηπνχο θιάδνπο). Ζ επίδνζε απηή είλαη
αμηνκλεκφλεπηε ιφγσ ηνπ πεληαπιαζηαζκνχ ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζηελ Κχπξν ηελ
πεξίνδν 2007-2013 Μεηξήζηκε είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ ζε ζπλνιηθά νηθνλνκηθά
κεγέζε φπσο ε κεηαβνιή ηνπ δείθηε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαηά 31,38 εθαη. Δπξψ ζε φξνπο
PPS (αχμεζε θαηά 0,20% ζε ζχγθξηζε κε ην έηνο βάζεο) θαη ηνπ δείθηε Παξαγσγηθφηεηα ηεο
Δξγαζίαο θαηά 19,18 Δπξψ (+0,05%)/ηζνδχλακν ζέζεο εξγαζίαο. Με βάζε ηελ εξεπλά
πεδίνπ, νη επηρεηξήζεηο αχμεζαλ ηηο πσιήζεηο ηνπο θαηά 18% θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο
εξγαζίαο θαηά 2,13% (ΑΠΑ/ΜΑΔ απφ € 19.000 ζε € 19.405). Απνθιεηζηηθά ζην Πξφγξακκα
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(θαζαξφ απνηέιεζκα) κπνξεί λα απνδνζνχλ νη επηδφζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ππνθιάδνπ
επεμεξγαζίαο θξέαηνο θαη κεηαπνίεζεο-ηππνπνίεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ.
Δπέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην αιιά θαη ζην θπζηθφ θεθάιαην
Οη παξεκβάζεηο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηφρεπαλ ζηελ ειηθηαθή αλαλέσζε ησλ
απαζρνινχκελσλ ζηνλ ηνκέα αιιά θαη ηελ βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο.
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ γεσξγψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην Μέηξν ηεο Πξφσξεο
ζπληαμηνδφηεζεο, αιιά θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ζε φξνπο απαζρφιεζεο (νη λένη γεσξγνί πνπ εγθαηαζηάζεθαλ
απνηεινχλ ην 1,7% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα ζε ηζνδχλακν
πιήξνπο απαζρφιεζεο, δεκνγξαθηθήο αλαλέσζεο (αλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηνλ
αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ), αιιά θαη δηαξζξσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ.
Θεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη λένη γεσξγνί ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα (70%)
ζηξέθνληαη ζε δπλακηθνχο ππνθιάδνπο ηεο Κππξηαθήο Γεσξγίαο (παηάηεο ιαραληθά
αηγνπξνβαηνηξνθία). εκεηψλεηαη επίζεο φηη ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν βαζκφ εθδειψζεθε
ελδηαθέξνλ απφ ηνπο λένπο γεσξγνχο γηα ηελ πηνζέηεζε ηδηαίηεξα θηιηθψλ πξνο ην
πεξηβάιινλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ, φπσο είλαη ε βηνινγηθή γεσξγία (2,3%). Μέζσ ηνπ
Μέηξνπ 1.2 εληζρχνληαη 74 γπλαίθεο (25% ησλ εληζρπφκελσλ λέσλ γεσξγψλ θάησ ησλ 40
εηψλ). Ζ κέζε ειηθία ησλ δηθαηνχρσλ αλέξρεηαη ζε 31 έηε γηα ηνπο άλδξεο θαη 34 γηα ηηο
γπλαίθεο, δεκνγξαθηθφ ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεη ηηο πξννπηηθέο γηα καθξνρξφληα
εγθαηάζηαζε. Αλαθνξηθά κε ηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ησλ λέσλ
γεσξγψλ ηνλίδεηαη φηη νη λένη γεσξγνί αλαιακβάλνπλ έθηαζε ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο
ΥΓΔ θαη ην 5% πεξίπνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ αηγνπξνβάησλ. Σν κέζν κέγεζνο ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ αλέξρεηαη ζε 8,4 εθηάξηα έλαληη 3,1 εθηάξηα πνπ είλαη ην
κέζν κέγεζνο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο Κχπξνπ. Αληίζηνηρε είλαη ε εηθφλα θαη ζηηο
θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο κε ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ηνλ κεγαιχηεξν ζε αξηζκφ
δηθαηνχρσλ θιάδν αηγνπξνβαηνηξνθίαο. Σν κεγάιν κέγεζνο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
ησλ λέσλ γεσξγψλ είλαη απφξξνηα ηνπ κεγάινπ βαζκνχ ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο πνπ είρε ην
κέηξν ησλ λέσλ γεσξγψλ κε ην Μέηξν ηεο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο, αθνχ ην 68% ησλ
δηαδφρσλ ησλ 118 πξφσξα ζπληαμηνδνηνχκελσλ γεσξγψλ ήηαλ γεσξγνί πξψηεο
εγθαηάζηαζεο ηνπ κέηξνπ 1.2. Ζ έθηαζε πνπ κεηαβηβάζηεθε αλεξρφηαλ ζε 850 Ha νχζα
ζρεδφλ πεληαπιάζηα ηνπ αξρηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ.
ε ζρέζε κε ηελ δεκνγξαθηθή αλαλέσζε, ε ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ είλαη θαηαιπηηθή ιφγσ ηνπ
εο
φηη ε είζνδνο ησλ γεσξγψλ 1 εγθαηάζηαζεο ζηελ ειηθηαθή νκάδα θάησ ησλ 35 εηψλ
(αληηπξνζσπεχνπλ ηα 2/3 πεξίπνπ ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Μέηξνπ) αληηζηνηρεί ζην 40% ηνπ
ζπλφινπ ησλ γεσξγψλ απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2013. Ζ
ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Μέηξνπ εάλ εμεηαζζεί ππφ ην πξίζκα ηνπ κεγέζνπο ηνπ
πξνβιήκαηνο ηεο ζπλερνχο δεκνγξαθηθήο επηδείλσζεο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ γεσξγία
είλαη αηειήο, αλαδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα ηελ κεγάιε αδπλακία ηνπ γεσξγηθνχ θιάδνπ λα
απνξξνθήζεη λένπο αγξφηεο.
Γηα ηελ βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ πξσηνγελή
ελεξγνπνηήζεθαλ ηα Μέηξα 1.1 «Δθπαίδεπζε» θαη 1.4«Υξήζε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ».
Σν Μέηξν ηεο εθπαίδεπζεο ζπλεμεηάδεηαη καδί κε ην Μέηξν ησλ λέσλ γεσξγψλ, αθνχ ε
παξερφκελε εθπαίδεπζε εζηηάζηεθε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηνπο λένπο γεσξγνχο πξψηεο
εγθαηάζηαζεο. Απφξξνηα ηεο εζηίαζεο απηήο (αληίζηνηρε εμέιημε παξνπζίαζε ην Μέηξν θαη
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ηελ πεξίνδν 2004 -2006) είλαη κέζσ ηνπ Μέηξνπ λα έρεη εθπαηδεπηεί ην 20% ησλ γεσξγψλ
ειηθίαο θάησ ησλ 40 εηψλ ηεο Κχπξνπ. Σν Μέηξν ζπλέβαιε νξηαθά ζηελ βειηίσζε ηνπ
επηπέδνπ θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ γεσξγία, φπσο
απνηππψλεηαη θαη ζηελ κεηαβνιή ηνπ δείθηε βάζεο αξ. 4 «Καηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ζηνλ
ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα» (απφ 6,4% ην 2005 ζην 7,5% ην 2013).
Σν Μέηξν 1.4: «Υξήζε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο γεσξγνχο θαη ηνπο
δαζνθαιιηεξγεηέο» δελ ζπλέβαιε ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ιφγσ ηνπ ειάρηζηνπ
αξηζκνχ δηθαηνχρσλ θαη ηεο νπζηαζηηθήο εθκεδέληζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ.
πκπεξαζκαηηθά, ν εηδηθφο ζηφρνο ηνπ Άμνλα «Δπέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην»
εμππεξεηήζεθε κεξηθψο ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ (ζε
ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ) σο απφξξνηα θαη ηνπ ζεκαληηθνχ πεξηνξηζκνχ ησλ
δηαηηζέκελσλ πφξσλ (ε κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηα ηέζζεξα Μέηξα πνπ ζπκβάιινπλ
ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ θπκάλζεθε ζε πςειά επίπεδα (-97,4% ζην Μέηξν 1.4 «Υξήζε
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο γεσξγνχο θαη ηνπο δαζνθαιιηεξγεηέο», -70,6% ζην
Μέηξν 1.1 «Δθπαίδεπζε, πιεξνθφξεζε θαη δηάδνζε ηεο γλψζεο», -31,2% ζην Μέηξν 1.3
«Πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε αγξνηψλ» θαη –18,5% ζην Μέηξν 1.2 «Δλίζρπζε πξψηεο
εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγψλ»).
2) Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
Δηδηθνί ηφρνη
δηαηήξεζε ηεο γεσξγηθήο γεο θαη δηαηήξεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ, θπξίσο ζηηο
νξεηλέο / εκηνξεηλέο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ
Σν Μέηξν 2.1 (Παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο) ζπλέβαιε ζεκαληηθά
ζηε δηαηήξεζε ηεο άζθεζεο ηεο γεσξγίαο ζε νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο. Ζ ζπλέρηζε
ηεο άζθεζεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο, αθνχ νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο απνηεινχλ βαζηθά ελδηαηηήκαηα γηα ηελ
παλίδα. Αλαιπηηθφηεξα, κέζσ ηνπ Μέηξνπ εληζρχζεθαλ θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν 20072013 ζηηο νξεηλέο θαη ινηπέο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο (Πεξηθέξεηα Α θαη Πεξηθέξεηα Β) 70.473
Ζa πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 73,4% ησλ ζπλνιηθψλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. Ζ κείσζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ εληζρπκέλσλ εθηάζεσλ ηνπ Μέηξνπ είλαη πνιχ επηφηεξε ζε
ζρέζε κε ηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ,
αιιά θαη ηεο γεσξγηθήο γεο ζηελ Κχπξν γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013. Σνλίδεηαη φηη ε απνπζία
ηνπ Μέηξνπ ζα νδεγνχζε ζε κεγαιχηεξε πηψζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ, σο
απνηέιεζκα ησλ αξλεηηθψλ ινηπψλ παξαγφλησλ. Παξάιιεια, ε παξαηεξνχκελε δηαρξνληθή
κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ (11% γηα ηε πεξίνδν 2007-2013) δελ παξνπζηάδεη
ηάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο ή αλαζηξνθήο, θάηη πνπ εληζρχεη ηελ άπνςε φηη νη παξερφκελεο
εληζρχζεηο, κε ηελ κνξθή, ην χςνο θαη ηελ επξεία γεσγξαθηθή θαηαλνκή, έρνπλ ζπκβάιεη
απνηειεζκαηηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη εγθαηάιεηςεο ηεο ππαίζξνπ.
Δθηηκάηαη φηη δεδνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Μέηξνπ 2.1 γηα εθαξκνγή ηνπ
Κψδηθα Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο θαη ηεο Πνιιαπιήο πκκφξθσζεο πξνσζείηαη ε
εθαξκνγή θηιηθφηεξσλ πξνο ην πεξηβάιινλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ.
ε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ην Μέηξν 2.1, ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ζπκβάιιεη ην
θαζεζηψο 2.3.6 «Γηαηήξεζε ηεο θπζηθήο αμίαο ηνπ γεσξγηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ
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παξαδνζηαθνχ ηνπίνπ κε έκθαζε ζηηο απνζηεξεκέλεο πεξηνρέο» κέζσ ηνπ νπνίνπ
εληζρχνληαη 2.805 εθηάξηα δέλδξσλ (ακπγδαιηέο, θαξπδηέο ραξνππηέο) θαη ζάκλσλ πνπ
δηακνξθψλνπλ θαζνξηζηηθά ην αγξνηηθφ ηνπίν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ.
Αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο
ην Πξφγξακκα δελ πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο πνπ λα ζρεηίδνληαη

κε ηελ άκβιπλζε ηεο

εληαηηθνπνίεζεο ηεο δσηθήο παξαγσγήο. Μέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ Μέηξνπ 2.3 εληάρζεθαλ
ζπλνιηθά 16.888 εθηάξηα γεσξγηθήο γεο πνπ αληηζηνηρεί ζην 18% ηεο ζπλνιηθήο
θαιιηεξγήζηκεο γεο φπνπ εθαξκφζηεθαλ, σο απνηέιεζκα ησλ επηκέξνπο θαζεζηψησλ ηνπ
κέηξνπ, γεσξγηθέο πξαθηηθέο κε ζεκαληηθέο παξακέηξνπο αεηθνξίαο φπσο βηνινγηθή γεσξγία,
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε, κεραληθή θαιιηέξγεηα δηδαλίσλ θαη νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ
κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ άζθεζε γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ κε πςειφ
πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα. Μέζσ ηνπ θαζεζηψηνο 2.3.7 εληάρζεθαλ 2.565 εθηάξηα φπνπ ε
εθαξκνγή ησλ βην-θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ έρεη επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε ησλ ρεκηθψλ
ζθεπαζκάησλ θαη άξα ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Ζ θχξηα θαιιηέξγεηα πνπ εληζρχζεθε
ήηαλ ε ειαηνθνκία φπνπ εθηηκάηαη κείσζε ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ θπηνθαξκάθσλ θαηά 25 θηιά
αλά εθηάξην θαη ησλ δηδαληνθηφλσλ θαηά 8 θηιά αλά εθηάξην. Απφ ηα ζηνηρεία απηά, πξνθχπηεη
φηη ε ζπλνιηθή κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ ρεκηθψλ θπηνθαξκάθσλ/ δηδαληνθηφλσλ ιφγσ ηεο
εθαξκνγήο βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ είλαη ζεκαληηθή, ελψ ηαπηφρξνλα εθηηκάηαη κείσζε ηεο
ρξήζεο ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ θαηά 90%. Δπηπιένλ, σο απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ γηα
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε, εθηηκάηαη φηη ε κείσζε ζηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ έλαληη ησλ
ζπκβαηηθψλ θαιιηεξγεηψλ αλήιζε ζην 50%, ε κείσζε αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ θαηά 40% θαη
ε κείσζε ινηπψλ ιηπαζκάησλ θαηά 20%. Γηα ηα εζπεξηδνεηδή φπνπ ππάξρνπλ επαξθή
ζηνηρεία αλαθνξάο θαιιηεξγεηηθψλ αλαγθψλ, απηή ε κείσζε κεηαθξάδεηαη ζε 110 ηφλνπο
θπηνθαξκάθσλ θαη 5 ηφλνπο δηδαληνθηφλσλ εηεζίσο
Δλίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο µέζσ ζηνρεπφκελσλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ
ε φ,ηη αθνξά ζηε βηνπνηθηιφηεηα άκεζε θαη κεηξήζηκε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο
δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί. Σν Μέηξν 2.2 «Δλίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη παξνρή
εμηζσηηθψλ απνδεκηψζεσλ ζε πεξηνρέο Φχζε 2000) θαη ην θαζεζηψο 2.6.3 «Δληζρχζεηο ζε
δαζηθέο πεξηνρέο Φχζε 2000» δελ εθαξκφζηεθαλ. Απφ ηελ αλάιπζε φκσο ησλ πεξηνρψλ
εθαξκνγήο αλά ηχπν θαιιηεξγεηψλ ηνπ Μέηξνπ 2.1 «Παξνρή εμηζσηηθψλ πιεξσκψλ ζε
κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο» θαη ηεο δξάζεο 2.3.6 «Παξνρή εληζρχζεσλ γηα ηελ δηαηήξεζε
παξαδνζηαθψλ ζάκλσλ θαη δέληξσλ κε ηξφπνπο θηιηθνχο πξνο ην πεξηβάιινλ ζε
απνζηεξεκέλεο πεξηνρέο» κπνξεί βαζίκσο λα ζεσξεζεί φηη ε απνπζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
Μέηξσλ ζα νδεγνχζε ζε πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ πνπ απνηεινχλ βηνηφπνπο ηεο νξληζνπαλίδαο.
Οη δξάζεηο ηνπ θαζεζηψηνο 2.3.6 πεξηειάκβαλαλ ηελ παξνρή ελίζρπζεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ
θαη ηελ απνκάθξπλζε αλεπηζχκεηεο βιάζηεζεο. ε απηή ηε Γξάζε εληάρζεθαλ 2.702 Ha
εθηάξηα δέληξσλ θαη παξαδνζηαθψλ αλζνθφξσλ ζάκλσλ. Παξάιιεια, εληζρχζεθε ε
βηνπνηθηιφηεηα κέζσ ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε κείσζε
ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ ζθεπαζκάησλ (ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ) ηα νπνία επεξεάδνπλ
άκεζα ηηο ηζνξξνπίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ.
Ζ κφλε δξάζε ηνπ ΠΑΑ πνπ ζηφρεπε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ πξνζηαζία ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο είλαη ην θαζεζηψο 2.3.5 «Γηάζσζε θαη ζπληήξεζε παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ
νηλνπνηήζηκσλ ακπειηψλ θαη δηάζσζε παξαδνζηαθψλ θπιψλ δψσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

326

Δθ ησλ πζηέξσλ Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013

εμαθάληζε» κέζσ ηνπ νπνίνπ εληζρχζεθαλ κε εηήζηεο δηαθπκάλζεηο, 748 βννεηδή θαη 807
αηγνπξφβαηα, ησλ ηνπηθψλ θπιψλ πνπ θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε ελψ εληζρχνληαη θαη 152
εθηάξηα παξαδνζηαθψλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ ακπέινπ. Ζ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο ζεσξείηαη
φηη ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηε δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ, κε δεδνκέλε ηε
ζπλερηδφκελε ζεκαληηθή κείσζε ηεο έθηαζεο ηεο θαιιηέξγεηαο ακπέινπ (-25%) πνπ
ζεκεηψλεηαη ζηελ Κχπξν ηελ πεξίνδν 2007-2013.
Πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ εδαθψλ θαη πνζνηηθή θαη πνηνηηθή βειηίσζε ησλ πδαηηθψλ
πφξσλ θαη ζπζηεκάησλ
Γελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ε ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ
εδαθψλ αθνχ δελ ππάξρνπλ ηηκέο βάζεο. Σν θαζεζηψο «Αλάιεςε αγξνπεξηβαιινληηθψλ
ππνρξεψζεσλ ζηηο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο» πνπ κε βάζε ην Πξφγξακκα ζηφρεπε ζηελ
πξνζηαζία ησλ εδαθψλ δελ εθαξκφζζεθε. ηελ πξνζηαζία ησλ εδαθψλ (κε βάζε ην
Πξφγξακκα) ζπκβάιιεη ε αλαδάζσζε 450 εθηαξίσλ θαη ε παξνρή δαζνπεξηβαιινληηθψλ
εληζρχζεσλ ζε έθηαζε 100 εθηαξίσλ. Πεξηνξηζκέλεο ήηαλ νη παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ
πνζνηηθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ. Σε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ είρε ε
δξάζε ηεο ηξηεηνχο ακεηςηζπνξάο ζηηο παηάηεο, αθνχ ε εμνηθνλφκεζε χδαηνο απφ ηελ
ππνρξεσηηθή γηα έλα έηνο αγξαλάπαπζε επηθέξεη εμνηθνλφκεζε χδαηνο πνπ αλέξρεηαη ζε
9.217.903 θπβηθά κέηξα. Ακειεηέα είλαη ε εμνηθνλφκεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ δξάζε ηεο
κεραληθήο αληηκεηψπηζεο ησλ δηδαλίσλ ζε 11.518 εθηάξηα (ακπέιηα, παηάηεο, εζπεξηδνεηδή).
ε ζρέζε κε ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ησλ πδάησλ, ηα αγξνπεξηβαιινληηθά κέηξα πνπ
εθαξκφδνληαη ζηηο εππξφζβιεηεο δψλεο απφ ληηξηθά δελ βειηηψλνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ
ππνγείσλ πδαηηθψλ ζσκάησλ, αιιά ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ληηξηθψλ ζηα
ππφγεηα χδαηα ησλ εππξφζβιεησλ ζηελ ληηξνξχπαλζε πεξηνρψλ. Μέζσ ηνπ θαζεζηψηνο
2.3.7 εληάρζεθαλ 2.565 εθηάξηα, φπνπ ε εθαξκνγή ησλ βην-θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ έρεη
επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε ησλ ρεκηθψλ ζθεπαζκάησλ θαη άξα κείσζε ηεο ξχπαλζεο ησλ
πδάησλ. Ζ θχξηα θαιιηέξγεηα πνπ εληζρχζεθε ήηαλ ε ειαηνθνκία φπνπ εθηηκάηαη κείσζε ηεο
ρξήζεο ρεκηθψλ θπηνθαξκάθσλ θαηά 25 θηιά αλά εθηάξην θαη ησλ δηδαληνθηφλσλ θαηά 8 θηιά
αλά εθηάξην. Απφ ηα ζηνηρεία απηά, πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ ρεκηθψλ
θπηνθαξκάθσλ/δηδαληνθηφλσλ ιφγσ ηεο εθαξκνγήο βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ είλαη ζεκαληηθή,
ελψ ηαπηφρξνλα εθηηκάηαη κείσζε ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ θαηά 90%. εκεηψλεηαη
φκσο φηη νη εθηάζεηο πνπ εθαξκφδεηαη ε βηνινγηθή γεσξγία είλαη ζε πεξηνρέο πνπ δελ
εληνπίδεηαη πξφβιεκα κε ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ.
Μείσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο
Ζ ζπκβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ κείσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο
πξνθχπηεη κέζσ ηνπ Μέηξνπ 2.3 «Αγξνπεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο» ιφγσ ηεο
επηδησθφκελεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
ρξήζεο ιηπαζκάησλ θαη δηδαληνθηφλσλ. Ο πεξηνξηζκφο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα απφ ηελ ρξήζε δηδαληνθηφλσλ εθηηκάηαη ζε 5.586 ηφλνπο ηζνδχλακνπ άλζξαθα. Μηα
απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο γηα ηελ Κχπξν είλαη νη απμεκέλνη
θίλδπλνη γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ. Ζ ζπλνιηθή αχμεζε ησλ δαζνθαιπκκέλσλ
εθηάζεσλ θαηά 460 Ζa (Μέηξα 2.4 θαη 2.5) ζα ζπλεηζθέξεη ζε πξφζζεηε απνζήθεπζε
άλζξαθα (aerial biomass of the forests) θαηά 10.343 ηφλνπο εηεζίσο (ππνινγίδεηαη σο 22.5
ηφλνπο/ ha), δειαδή ζε πνζνζηφ 0,3% επί ηνπ ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ φγθνπ απνζήθεπζεο
άλζξαθα. Ζ αχμεζε ηεο δπλαηφηεηαο απνζήθεπζεο άλζξαθα αληηζηνηρεί ζην 0,02% ηνπ νξίνπ
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εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (5,48 εθαηνκκχξηα ηφλσλ εηεζίσο) πνπ θαζνξίζηεθαλ σο
ηα κέγηζηα επηηξεπηά φξηα γηα ηελ Κχπξν γηα ηελ πεξίνδν 2008-12.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ Μέηξσλ πξφιεςεο θαηά ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε έθηαζε 53.000
Ζa βειηίσζε ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία ζην 30% ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ηεο Κχπξνπ. Ζ
αχμεζε ηεο δαζνθάιπςεο θαηά 460 εθηάξηα αχμεζε ηελ απνζήθεπζε άλζξαθα θαηά 10.350
ηφλνπο εηεζίσο, ελψ νη παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ θαηαζθελσηηθψλ ρψξσλ ζε δάζε ζπλέβαιε ζηε κείσζε θαηά 1% ησλ
ππξθαγηψλ πνπ νθείινληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο εθδξνκέσλ ζηα δάζε, ηελ ηέηαξηε
ζεκαληηθφηεξε αίηηα εθδήισζεο ππξθαγηψλ. Ζ παξνρή εληζρχζεσλ ζε 48 δαζνθαιιηεξγεηέο
πνπ θαηέρνπλ έθηαζε 600 Ζa, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 4% ηεο έθηαζεο ησλ ηδησηηθψλ δαζψλ
ηεο Κχπξνπ, γηα ηελ πηνζέηεζε δξάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ
δαζψλ ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
Αεηθνξηθή δηαρείξηζε ελίζρπζε ηνπ πνιπιεηηνπξγηθνχ ξφινπ ησλ δαζψλ
ην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 2.5 (Πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ππξθαγηέο θαη αλαδάζσζε θακέλσλ
πεξηνρψλ) νινθιεξψζεθαλ 116 δξάζεηο πξφιεςεο ησλ ππξθαγηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
έθηαζε 53.700 Ha (30,6% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ δαζψλ ηεο Κχπξνπ) ζηελ νπνία
αλαβαζκίδεηαη ε ππξνπξνζηαζία κε απνηειέζκαηα ηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ αληαπφθξηζεο
απφ ηελ εθδήισζε ηεο ππξθαγηάο (ην 2015 κεηψζεθε ζε 10 ιεπηά φηαλ ν κέζνο φξνο ηεο
πεληαεηίαο 2010-2014 ήηαλ 11 ιεπηά θαη ν κέζνο φξνο ηεο πεξηφδνπ 2000-2014 12 ιεπηά)
θαη ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο κέζεο θακέλεο έθηαζεο αλά ππξθαγηά (απφ 14 Ζa πνπ ήηαλ ν
κέζνο φξνο ηεο πεξηφδνπ 2000-2014 ζε 10,8 Ζa ηελ πεληαεηία 2010-2014, ζε 4,9 Ζa ην
2014 θαη ζε 3,9 Ζa ην 2015). Οη παξεκβάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ππξνπξνζηαζίαο
αληαλαθιψληαη θαη ζηελ ζεκαληηθφηαηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππξθαγηψλ ζηα θξαηηθά δάζε
απφ 22 ην 2007 ζε 11 ην 2015. Σν Μέηξν 2.6 (Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη
νηθνινγηθνχ ξφινπ ησλ δαζψλ) πεξηιακβάλεη δχν δηαθξηηέο θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ. Ζ
πξψηε δξάζε αθνξά ζηελ ρξεκαηνδφηεζε παξεκβάζεσλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα θαη δελ
ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αθνχ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ
νηθνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ησλ δαζψλ, ελψ ε δεχηεξε δξάζε αθνξά ζηελ
παξνρή εληζρχζεσλ ζε δαζνθηήκνλεο γηα ηελ εθαξκνγή αεηθνξηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ
πξαθηηθψλ. Οη εληζρπφκελεο εθηάζεηο θαιχπηνπλ ην 22,63% ησλ ηδησηηθψλ δαζψλ ηεο
Κχπξνπ.
Οη παξεκβάζεηο γηα ηελ βειηίσζε θαη αλάδεημε ηνπ νηθνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ
δαζψλ απνξξφθεζαλ δπζαλάινγα πςειφ πνζφ πφξσλ (63%) ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ
πφξσλ πνπ δηαηέζεθαλ γηα δαζηθά κέηξα, ελψ ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ έξγσλ ζπλάδεη πνιχ
πεξηζζφηεξν κε ηελ ινγηθή ηεο παξέκβαζεο ησλ Αμφλσλ 3 θαη 4, ζε ζπλδπαζκφ πάληνηε κε
ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ νηθνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ δαζψλ θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ επηζθεπηψλ ζε φιεο ηηο δαζηθέο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ

3. Δλζάξξπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο
πεξηνρέο
Δηδηθνί ηφρνη
Γηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
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Ο ζηφρνο ηεο δηαθνξνπνίεζεο δελ επεηεχρζε αθνχ εμ αξρήο ε ζηφρεπζε δελ αθνξνχζε ζηελ
πινπνίεζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ (ηα Μέηξα 311 θαη 312 δελ πεξηιακβάλνληαλ ζην
Πξφγξακκα, ελψ κέζσ ηνπ Μέηξνπ 3.1 (313) νη παξεκβάζεηο εζηηάδνληαη ζηελ δεκηνπξγία
δεκφζησλ ππνδνκψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ –ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ. Οη
παξεκβάζεηο ηνπ Μέηξνπ 3.1 ζηνρεχνπλ ζηελ δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αχμεζε
ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο απνηειψληαο νπζηαζηηθά έξγα
ππνδνκήο, νη νπνίεο αλακελφηαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο
πξνο ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαηά 7.000 επηζθέπηεο. Ζ πξφβιεςε απηή δελ επηβεβαηψζεθε
πιήξσο, αθνχ ε επηζθεςηκφηεηα ζηηο λενδεκηνπξγεζείζεο ππνδνκέο (2 ζεκαηηθέο δηαδξνκέο,
7 Μνπζεία Κέληξα Πιεξνθφξεζεο) εθηηκάηαη ζε 3.307 άηνκα.
Σελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν δελ κπνξεί λα γίλεη εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ δηαθνξνπνίεζεο
ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Οη παξεκβάζεηο θάιπςαλ 29 αγξνηηθέο θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ
23.090 θαηνίθσλ (έλα κφλν έξγν ε ζεκαηηθή δηαδξνκή ηνπ θξαζηνχ θάιππηε 17 θνηλφηεηεο),
ελψ ν εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο απφ ηηο παξεκβάζεηο αλέξρεηαη ζε 11.000 πεξίπνπ.
Πεξηνξηζκέλνο ήηαλ αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο (4 ζέζεηο εξγαζίαο εθπεθξαζκέλα ζε
ηζνδχλακν πιήξνπο απαζρφιεζεο).
Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο
ην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 3.2 πινπνηήζεθαλ παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ησλ
πξνζθεξνκέλσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο θαηνίθνπο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο πνιπδχλακσλ θέληξσλ, ζηε βειηίσζε ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ
δεκηνπξγία ρψξσλ αλαςπρήο θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο ζπλνιηθφο άκεζα
σθεινχκελνο πιεζπζκφο απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Μέηξνπ αλέξρεηαη ζε 16.961 θαηνίθνπο
θαη δεκηνπξγήζεθαλ 19 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Οη παξεκβάζεηο ηνπ Μέηξνπ πινπνηνχληαη ζε
νθηψ θνηλφηεηεο ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 16.691 θαηνίθσλ, ζηνρεχνληαο ζηε βειηίσζε ησλ
παξερφκελσλ πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο, φπσο είλαη νη
ειηθησκέλνη, ηα παηδηά θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (σθειήζεθαλ άκεζα 508 άηνκα ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ζηφρνπ) ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ δηεπθφιπλζε
πξφζβαζεο ησλ γπλαηθψλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.

ηεο

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 4: LEADER
Γελ ππήξραλ εηδηθνί ζηφρνη ζηνλ Άμνλα, αιιά ζε επίπεδν Πξνγξάκκαηνο ππήξραλ νη
αθφινπζεο Αλαπηπμηαθέο Πξνηεξαηφηεηεο:
o

Βειηίσζε δηαθπβέξλεζεο

o

Κηλεηνπνίεζε ηνπ ελδνγελνχο αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ

Ο Άμνλαο ρξεκαηνδνηεί παξεκβάζεηο νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηνλ εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ
ζρεδηαζκφ ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο (πξνζέγγηζε LEADER) θαη ζρεδηάδνληαη θαη
εθαξκφδνληαη απφ θνξείο ησλ ηνπηθψλ αγξνηηθψλ θνηλσληψλ. H εθαξκνγή ηνπ Άμνλα εληζρχεη
ηελ απνθέληξσζε ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο, θπξίσο κέζσ ηεο πνιιαπιήο εθπξνζψπεζεο
ηνπηθψλ θνξέσλ ζηελ ΟΣΓ θαη ηεο νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ, ελψ o ζρεδηαζκφο ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεη
δηαπεξηθεξεηαθέο θαη δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ κεηαθνξά
ηερλνγλσζίαο κέζσ ηεο δηθηχσζεο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δξάζεηο
απφ θνηλνχ κε εηαίξνπο απφ άιιεο πεξηνρέο ή άιιεο ρψξεο. Μέζσ ηεο παξερφκελεο
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ελίζρπζεο θαηέζηε δπλαηή ε ζηειέρσζε ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο θαη ε δεκηνπξγία ησλ
ηνπηθψλ εηαηξηθψλ ζρεκάησλ, αθνχ απφ ηηο ηέζζεξηο ελ ιεηηνπξγία κέρξη ζηηγκήο Οκάδεο
Σνπηθήο Γξάζεο κφλν ε κία πξνυπήξρε ζαλ εηαηξηθφ ζρήκα (Αλαπηπμηαθή Λάξλαθαο).
Ζ εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο LEADER κέζσ ησλ 4 ΟΣΓ θάιπςε έθηαζε 3.539 η.ρικ. (56%
ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο θαη 63% ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ) θαη πιεζπζκνχ 198.679 (23% ηνπ
ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη 71% ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ). ηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ησλ
ΟΣΓ ζπκκεηείραλ 244 θνηλφηεηεο (64% ησλ αγξνηηθψλ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ) θαιχπηνληαο
ηνπο ηεζέληεο ζηφρνπο. Σφζν ε έθηαζε φζν θαη ν πιεζπζκφο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγα ησλ
πφξσλ πνπ δηαηέζεθαλ θαζηζηψληαο πξνβιεκαηηθή ηελ δπλαηφηεηα εζηίαζεο θαη δεκηνπξγίαο
αλαπηπμηαθνχ αληίθηππνπ. ην ζεηηθά ζεκεία θαηαγξάθεηαη ε ππεξθάιπςε ησλ ηεζέλησλ
ζηφρσλ αλαθνξηθά κε ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη αξηζκφ εληζρπφκελσλ δξάζεσλ. Ζ
πιεηνλφηεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πξνήιζε απφ ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο (10 λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο) ηνπ Μέηξνπ 4.1 - Αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνκέα γεσξγίαο θαη δαζνθνκίαο, πνπ
νξηαθά κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπκβάιινπλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο αθνχ
νη επελδχζεηο αθνξνχλ ζηελ επεμεξγαζία γεσξγηθψλ πξντφλησλ. ε φξνπο θαηαλνκήο
πφξσλ, ε βαξχηεηα δφζεθε ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο κε ζηφρν ηελ δηαθνξνπνίεζε
ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη
ηέινο ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ησλ δεκφζησλ ρψξσλ (αλαπιάζεηο πιαηεηψλ) κέζσ ηνπ
Μέηξνπ 4.1.3 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο πνπ απνξξφθεζε ην 75% ησλ πφξσλ ηνπ Μέηξνπ 4.1: «Δθαξκνγή
ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο». Οη παξεκβάζεηο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο έρνπλ ζαθέζηεξα
κεηξήζηκα απνηειέζκαηα ηφζν ζε ζρέζε κε ηηο δεκηνπξγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο φζν θαη κε
ηνλ σθεινχκελν πιεζπζκφ ζε αληίζεζε κε ηα έξγα ππνδνκψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
ηνπξηζκνχ.
Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο LEADER βαζίδεηαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ επηά βαζηθψλ
αξρψλ πνπ πξνζδίδνπλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο πξνζέγγηζεο ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο
mainstreaming
δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ησλ ινηπψλ ηξηψλ Αμφλσλ
Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο,
α) ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο ζε ηνπηθή βάζε, πνπ πξννξίδνληαη γηα ζαθψο
πξνζδηνξηζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο κηθξφηεξεο ηεο πεξηθέξεηαο. Δθπιεξψζεθε κεξηθψο
ιφγσ ηεο αλνκνηνγέλεηαο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε ηνπο δηαζέζηκνπο
πφξνπο,
β) ηνπηθέο εηαηξηθέο ζρέζεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα (ζην εμήο θαινχκελεο «Οκάδεο
Σνπηθήο Γξάζεο» LEADER. Δθπιεξψζεθε απνηειψληαο βαζηθή ηνκή ζην «πθηζηάκελν
ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο» πνπ φκσο δελ έρεη πιήξσο θαηαλνεζεί απφ φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο,
γ) πξνζέγγηζε εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ κε εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηηο Οκάδεο
Σνπηθήο δξάζεο φζνλ αθνξά ζηελ εθπφλεζε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο
αλάπηπμεο. Δθπιεξψζεθε κεξηθψο κε επζχλε θαη ησλ ΟΣΓ πνπ δελ έδεημαλ ηελ απαηηνχκελε
«ηδηνθηεζία
θαη ιήςε επζχλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ ηνπηθψλ
πξνγξακκάησλ »
δ) πνιπηνκεαθφο ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, κε βάζε ηελ αιιειεπίδξαζε
κεηαμχ θνξέσλ θαη έξγσλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Γελ επεηεχρζε αθνχ εμ
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αξρήο ήηαλ αζαθψο νξηνζεηεκέλν ην εχξνο ησλ παξεκβάζεσλ ζε έλα πνιχ ζηελφ πιαίζην
εθαξκνγήο φπνπ νη ηνπηθέο ΟΣΓ θιήζεθαλ λα εθαξκφζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο κε πνιχ
πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη ζηεξηδφκελεο ζε ηξία Μέηξα, αληίζηνηρα ησλ νπνίσλ
εθαξκφζηεθαλ ζηνπο ηξεηο Άμνλεο ηνπ ΠΑΑ (Μ1.6, Μ2.6 θαη Μ3.1/3.2), κε απνηέιεζκα λα
πινπνηνχληαη ίδηαο θχζεσο έξγα κε ηα αληίζηνηρα ησλ mainstreaming παξεκβάζεσλ.
ε) εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ: Γελ επεηεχρζε
ζη) εθαξκνγή έξγσλ ζπλεξγαζίαο: Δπεηεχρζε
δ) δηθηχσζε ησλ ηνπηθψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ: Δπεηεχρζε
Απφ ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ήηαλ αλακελφκελν θαηά
ηελ πξψηε πεξίνδν εθαξκνγήο ηεο πξνζέγγηζεο LEADER λα παξνπζηαζηνχλ αξθεηέο απφ
ηηο αδπλακίεο πνπ ηαιαλίδνπλ αξθεηά Κξάηε Μέιε κε πνιχ κεγαιχηεξε πεξίνδν εθαξκνγήο
ηεο πξνζέγγηζεο Leader, φπσο έρεη αλαδείμεη θαη ζρεηηθή έθζεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
ηεο Δ. Δ.
Κνηλνηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο
πεξηφδνπ 2007 – 2013
Ο θαζνξηζκφο ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε βάζε ηηο θνηλνηηθέο
ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηφδνπ 2007 – 2013,
πξνζδηνξίδεηαη απφ έλα πιαίζην ηεζζάξσλ γεληθψλ ζηφρσλ θαζψο θαη κε ηηο επηκέξνπο
βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ θαη σο εηδηθνί ζηφρνη.
Σφζν νη γεληθνί ζηφρνη, φζν θαη νη επηκέξνπο θαηεπζχλζεηο ησλ θνηλνηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ,
βξίζθνληαη ζε άκεζε αληηζηνίρηζε κε ηε ζηξαηεγηθή, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ
ΠΑΑ 2007 -2013. Καηά ζπλέπεηα, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ θνηλνηηθψλ θαηεπζχλζεσλ, κέζσ
ηεο κέρξη ζήκεξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη ηαπηφζεκνο κε ηηο παξαπάλσ
παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά πξνο ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΠΑΑ θαη εηδηθφηεξα:
Ο πξψηνο γεληθφο ζηφρνο ησλ θνηλνηηθψλ θαηεπζχλζεσλ αληηζηνηρεί ζηνλ πξψην
ζηφρν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη εμππεξεηείηαη κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 1.
Ο δεχηεξνο ζηφρνο ησλ θαηεπζχλζεσλ αληηζηνηρεί ζην δεχηεξν ζηφρν ηνπ
Πξνγξάκκαηνο θαη ζηηο παξεκβάζεηο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2.
Ο ηξίηνο ζηφρνο ησλ θνηλνηηθψλ θαηεπζχλζεσλ εκπεξηέρεηαη ζηνλ ηξίην ζηφρν ηνπ
Πξνγξάκκαηνο θαη ζηηο παξεκβάζεηο γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ
πεξηνρψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο Leader (Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 3 θαη
4). Παξά ηαχηα, νξηζκέλεο θαηεπζχλζεηο ηνπ ηξίηνπ ζηφρνπ φπσο είλαη ε ελζάξξπλζε
ηεο ρξήζεο θαη δηάδνζεο ησλ ΣΠΔ ή ε αλάπηπμε ηεο παξνρήο θαη ρξήζεο
θαηλνηφκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο δελ θαιχπηνληαη απφ παξεκβάζεηο ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 3.
Ο ηέηαξηνο ζηφρνο ησλ θνηλνηηθψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ αθνξά ζηε δεκηνπξγία
ηνπηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε αληηζηνηρεί ελ κέξεη
κε ηνλ ηξίην ζηφρν ηνπ ΠΑΑ, αλ θαη νξηζκέλεο θαηεπζχλζεηο φπσο είλαη ε πξνψζεζε
θνηλνπξαμηψλ κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ ηνκέα, δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο
παξεκβάζεηο πνπ
Πξνηεξαηφηεηαο 3.

πξνβιέπεηαη

λα

πινπνηεζνχλ
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Ο βαζκφο εμππεξέηεζεο ησλ ζηφρσλ απηψλ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ πέκπηνπ
θαη έθηνπ Κεθαιαίνπ .
1. Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ γεσξγηθνχ θαη ηνπ δαζνθνκηθνχ ηνκέα
Βαζηθέο θαηεπζχλζεηο
Αλαδηάξζξσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο γηα ηελ γεσξγηθή
πξνζαξκνγή πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ην θιεηδί γηα ηε βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα θαη γηα
ηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ζε ζπλαθείο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.
Δπηηεχρζεθε ζην ζθέινο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, ελ κέξεη ζην ζθέινο ηεο πξνζαξκνγήο
θαη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζην ζθέινο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ
δεζκψλ κεηαμχ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ ηνκέα ηεο αγξνδηαηξνθήο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ
πξψηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
Βειηίσζε ηεο ελνπνίεζεο ηεο αιπζίδαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη εηδψλ
δηαηξνθήο.
Δπηηεχρζεθε κέζσ ησλ επελδχζεσλ ησλ Μέηξσλ 1.6 θαη 4.1.1 πνπ νδήγεζαλ ζε
ζεκαληηθή αχμεζε ηεο επεμεξγαζίαο λσπψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
Γηεπθφιπλζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε (Δ&Α).
Γελ επηηεχρζεθε.
Δλζάξξπλζε ηεο πηνζέηεζεο θαη δηάδνζεο ηερλνινγηψλ
επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), ηδηαίηεξα γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο.

πιεξνθνξηθήο

θαη

Γελ επηηεχρζεθε.
Πξνψζεζε ηεο δπλακηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Δπηηεχρζεθε κεξηθψο ιφγσ ηεο δπλακηθήο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ
δεκηνχξγεζαλ νη λένη γεσξγνί, αιιά θαη ηεο επέθηαζεο ζηελ παξαγσγή λέσλ
πξντφλησλ (σο πξνο ηελ επηρείξεζε ) θαη ηελ βειηίσζε ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ
νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ εληζρπφκελσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Μέηξνπ 1.6. ·
Αλάπηπμε λέσλ αγνξψλ γηα ηα γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά πξντφληα.
Γελ επηηεχρζεθε.
Βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηεο
δαζνθνκίαο.
Δπηηεχρζεθε ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ ιφγσ ηνπ πνιχ κηθξνχ πνζνζηνχ ησλ δαπαλψλ
(5%) πνπ αθνξνχζαλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ην Μέηξν 1.5.1 θαη ηνπ
πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζην Μέηξν
1.5.2, ελψ δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί πνζνηηθά ε ζπκβνιή ηνπ Μέηξνπ 1.7.
2. Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ
Βαζηθέο Καηεπζχλζεηο
Πξνψζεζε πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ θαη θηιηθψλ πξνο ηα δψα πξαθηηθψλ εθηξνθήο.
Γελ ππήξραλ ζρεηηθέο δξάζεηο
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Γηαηήξεζε ηνπ ηνπίνπ πνπ δηακφξθσζε ε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ησλ
δαζψλ.
Δπηηεχρζεθε.
Καηαπνιέκεζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο.
ε πνιχ πεξηνξηζκέλν βαζκφ θπξίσο ιφγσ ησλ δαζηθψλ Μέηξσλ.
Παγίσζε ηεο ζπκβνιήο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο.
Δπηηεχρζεθε.
Δλζάξξπλζε ακνηβαία επσθειψλ πεξηβαιινληηθψλ /νηθνλνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ.
Γελ ππήξραλ ζρεηηθέο δξάζεηο.
Πξνψζεζε ηεο εδαθηθήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζην
πιαίζην κηαο αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο, βαζηζκέλεο ζηε γλψζε.
Γελ ππήξραλ ζρεηηθέο δξάζεηο.
3. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ελζάξξπλζε ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
Βαζηθέο Καηεπζχλζεηο
Αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ζηελ επξχηεξε
αγξνηηθή νηθνλνκία.
ε ακειεηέν βαζκφ
Δλζάξξπλζε ηεο εηζφδνπ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Δπηηεχρζεθε έκκεζα ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ ππνδνκψλ (Πνιπδχλακα
Κέληξα) πνπ παξέρνπλ έλα επξχ πιέγκα ππεξεζηψλ πξνο ηα παηδηά (παηδηθνί ζηαζκνί,
θέληξα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο) πνπ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ έμνδν ζηελ
αγνξά εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ.
Αλαδσνγφλεζε ησλ ρσξηψλ, κε ηελ αλάιεςε νινθιεξσκέλσλ πξσηνβνπιηψλ κε ζθνπφ
ηε δηαθνξνπνίεζε, ηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ, ηηο επελδχζεηο ζηελ αγξνηηθή
θιεξνλνκηά, ηηο ππνδνκέο γηα ηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ αλαθαίληζε κπνξεί λα
ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξννπηηθψλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο·
Πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ έξγσλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί.
Αλάπηπμε κηθξνεπηρεηξήζεσλ θαη ρεηξνηερλίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζε παξαδνζηαθέο
δεμηφηεηεο ή λα εηζάγεη λέεο ηθαλφηεηεο, ηδίσο αλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ αγνξά εμνπιηζκνχ,
θαζψο θαη κε θαηάξηηζε θαη θαζνδήγεζε, πνπ βνεζνχλ ηελ πξνψζεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηζηνχ·
Γελ ππήξμαλ αληίζηνηρεο δξάζεηο.
Καηάξηηζε λέσλ ζε δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο
Γελ ππήξμαλ αληίζηνηρεο δξάζεηο.
Δλζάξξπλζε ηεο πηνζέηεζεο θαη δηάδνζεο ΣΠΔ.
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Γελ ππήξμαλ αληίζηνηρεο δξάζεηο.
Αλάπηπμε ηεο παξνρήο θαη θαηλνηφκνπ ρξήζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.
Γελ ππήξμαλ αληίζηνηρεο δξάζεηο.
Δλζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ.
Δπηηεχρζεθε κεξηθψο.
Αλαβάζκηζε ηεο ηνπηθήο ππνδνκήο
Δπηηεχρζεθε ζε ζρέζε κε ηηο πξνλνηαθέο ππνδνκέο.
4. Γεκηνπξγία ηνπηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε
Βαζηθέο Καηεπζχλζεηο
Γεκηνπξγία ηνπηθψλ ηθαλνηήησλ ζπγθξφηεζεο θνηλνπξαμηψλ, ε εκςχρσζε θαη ε
πξναγσγή ηεο απφθηεζεο δεμηνηήησλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θηλεηνπνίεζε
ηνπ ηνπηθνχ δπλακηθνχ·
Δπηηεχρζεθε.
Πξνψζεζε θνηλνπξαμηψλ δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα. Ηδίσο ην Leader ζα ζπλερίζεη λα
παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελζάξξπλζε θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ ηεο αγξνηηθήο
αλάπηπμεο θαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ δεκφζηνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα·
Δπηηεχρζεθε.
Πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο.
Γελ επηηεχρζεθε.
Βειηίσζε ηεο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο.
Δπηηεχρζεθε κεξηθψο.
5. Αληηκεησπίδνληαο ηηο λέεο πξνθιήζεηο
Βαζηθέο Καηεπζχλζεηο
Δηδηθφηεξα, ε επελδπηηθή ζηήξημε βάζεη ηνπ Άμνλα 1 κπνξεί λα ζηνρεχεη ζηελ
ελέξγεηα, ηα χδαηα θαη ζε κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκνχο εμνηθνλφκεζεο εηζξνψλ,
θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο γηα ρξήζε ζηε γεσξγηθή
εθκεηάιιεπζε.
Γελ επηηεχρζεθε.
Σα γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη δαζνθνκηθά κέηξα βάζεη ηνπ Αμνλα 2 κπνξνχλ ηδίσο λα
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηχπσλ
βιάζηεζεο πινχζησλ ζε είδε, θαη ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ιεηκψλσλ θαζψο
θαη εθηαηηθψλ κνξθψλ γεσξγηθήο παξαγσγήο.
Γελ ππήξμαλ αληίζηνηρεο δξάζεηο.
Δίλαη δπλαηφ λα ζηεξίδνληαη έξγα θαη ελέξγεηεο ζπλεξγαζίαο ζε ηνπηθή θιίκαθα ζηνλ
ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο βάζεη ησλ Αμφλσλ 3 θαη 4, θαζψο θαη γηα
ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ γεσξγψλ σο πξνο ηελ παξαγσγή βηνελέξγεηαο.
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Γελ ππήξμαλ αληίζηνηρεο δξάζεηο.
Γεδνκέλνπ φηη ηα ζέκαηα ηα ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη ηηο αλαλεψζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο αθνξνχλ φιεο ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα
ελζαξξχλνπλ ηηο Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο βάζεη ηνπ Άμνλα 4 (Leader) λα
ζπκπεξηιάβνπλ ηα δεηήκαηα απηά
Γελ ππήξμαλ αληίζηνηρεο δξάζεηο.
Ζ θαηλνηνκία έρεη ην δπλακηθφ λα επηηπγράλεη απνηειέζκαηα ηδηαίηεξα ζεηηθά
αληαπνθξηλφκελε ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, ηεο παξαγσγήο
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ κε πην βηψζηκεο
πξαθηηθέο θαη ηελ αλάζρεζε ηεο θζίλνπζαο πνξείαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.
Γελ ππήξμαλ αληίζηνηρεο δξάζεηο.
Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ παξαηίζεηαη δηαγξακκαηηθά ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Σν βαζηθφ
ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ε αδπλακία ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 λα πξνζαξκνζζεί ζηηο
λέεο θαηεπζχλζεηο ηεο ΚΑΠ, πηνζεηψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επαλάιεςε ησλ δξάζεσλ ηνπ
ΠΑΑ 2004-2006.
Ζ αληηζηνίρηζε ησλ Γεληθψλ ηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο Κνηλνηηθέο ηξαηεγηθέο
Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο (Κ..Κ.Γ) γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηφδνπ 2007 – 2013,
δελ ζπλνδεχηεθε απφ ηελ πηνζέηεζε αληηζηνίρσλ θαηεγνξηψλ δξάζεσλ είηε κέζσ ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ Μέηξσλ ή ηελ ζέζπηζε θξηηεξίσλ επηινγήο πξάμεσλ γηα λα επηιερζνχλ
έξγα ζπκβαηά κε ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ησλ Κ..Κ.Γ. Ηδηαίηεξα ε αληηκεηψπηζε ησλ Νέσλ
Πξνθιήζεσλ κέζσ ηνπ ΠΑΑ θξίλεηαη πιεκκειήο, αλ θαη ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί ε αηπρήο
ρξνληθή ζπγθπξία ηεο έλαξμεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηελ πεξίνδν ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ
γηα ηηο Νέεο Πξνθιήζεηο.
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Πίλαθαο 7.1: πζρέηηζε ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΠΑΑ 2007 – 2013 κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε (2007 – 2013)
ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007 - 2013

Κηλεηνπνίεζε ηνπ ελδνγελνχο
αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ

Βειηίσζε δηαθπβέξλεζεο

Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο
αγξνηηθέο πεξηνρέο

ηήξημε ζπκπιεξσκαηηθψλ
ηνπξηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ

Δλζάξξπλζε δηαθνξνπνίεζεο
ησλ νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ

Αλαδσνγφλεζε νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο κέζσ
έξγσλ ππνδνκήο
ηήξημε
επηρεηξεκαηηθφηεηαο
κηθξνχ θαη κεζαίνπ
κεγέζνπο

Μείσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ
αιιαγή ηνπ θιίκαηνο

Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή βειηίσζε ησλ
πδαηηθψλ πφξσλ

Πνηνηηθή αλαβάζκηζε εδαθψλ

Γηαηήξεζε γεσξγηθήο γεο, αγξνηηθνχ
ηνπίνπ νξεηλψλ , εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ

Γάζσζε γηα
πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο

+

Δλίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ
ξφινπ ησλ δαζψλ

+

Πξνζηαζία ησλ δεκφζησλ
θαη ηδησηηθψλ δαζψλ απφ
ηηο ππξθαγηέο

Γηαηήξεζε ησλ
παξαδνζηαθψλ ακπειηψλ
θαη ησλ γεγελψλ θπιψλ

Πξνψζεζε
Αληαγσληζηηθφηεηαο κε
αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ
πδάηηλσλ πφξσλ

+

Αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη
ηελ ελίζρπζε ηνπ
πνιπιεηηνπξγηθνχ ξφινπ
ησλ δαζψλ

Δλίζρπζε
Βηνπνηθηιφηεηαο

Βηνινγηθή Γεσξγία

Αληαγσληζηη
θφηεηα

Δθπαίδεπζε ζην αλζξψπηλν
θεθάιαην
Πξνψζεζε
επηρεηξεκαηηθφηεηα,
κεηαθνξά γλψζεο,
εηζαγσγή θαηλνηφκσλ
δξάζεσλ

Δζπεξηδνεηδή Παηάηεο,
Λαραληθά
++

Δθπαίδεπζε

Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε

++

Τθηζηάκελα
Πξντφληα

ΑΠ3: Πνηφηεηα ηεο δσήο ζηηο αγξνηηθέο
ΑΠ4: Leader
πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο

ΑΠ2: Βειηίσζε ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Τπαίζξνπ

Ακεηςηζπνξά

1. Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ γεσξγηθνχ θαη ηνπ δαζνθνκηθνχ
ηνκέα
i) ε αλαδηάξζξσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο
ii) ε βειηίσζε ηεο ελνπνίεζεο ηεο αιπζίδαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ
θαη εηδψλ δηαηξνθήο

Αξσκαηηθά θπηά, πξψηκα
θαη θπιιψδε ιαραληθά

Κνηλνηηθέο ζηξαηεγηθέο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε
(πεξίνδνο πξνγξακκαηηζκνχ2007-2013)

Δλίζρπζε θαηα
πξνηεξαηφηεηα ζε ΠΟΠΠΓΔ, βηινγηθά Πξντφληα

Νέα Πξντφληα

ηήξημε ζε εμαγσγηθά
πξντφληα πνπ δέρνληαη
αληαγσληζηηθέο πηέζεηο
ζηηο δηεζλείο αγνξέο

Δηδηθνί ηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007 - 2013

ΑΠ1: Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
δαζνθνκίαο

+

iii) ε δηεπθφιπλζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηελ έξεπλα θαη
αλάπηπμε(Δ&Α)
iv) ε ελζάξξπλζε ηεο πηνζέηεζεο θαη δηάδνζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο
θαη επηθνηλσλίαο(ΣΠΔ)
v) ε πξνψζεζε ηεο δπλακηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
vi)ε αλάπηπμε λέσλ αγνξψλ γηα ηα γεσξγηθά θαη δαζνθνκηθά πξντφληα
vii)ε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηεο δαζνθνκίαο
2. Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ
i) ε πξνψζεζε πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ θαη θηιηθψλ πξνο ηα δψα
πξαθηηθψλ εθηξνθήο
ii) ε δηαηήξεζε ηνπ ηνπίνπ πνπ δηακφξθσζε ε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα,
θαζψο θαη ησλ δαζψλ.
iii) ε θαηαπνιέκεζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο.
iv) ε παγίσζε ηεο ζπκβνιήο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο.
v) ε ελζάξξπλζε ακνηβαία επσθειψλ πεξηβαιινληηθψλ / νηθνλνκηθψλ
πξσηνβνπιηψλ
vi)ε πξνψζεζε ηεο εδαθηθήο ηζνξξνπίαο.
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Βειηίσζε δηαθπβέξλεζεο

Κηλεηνπνίεζε ηνπ ελδνγελνχο
αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ

Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο
αγξνηηθέο πεξηνρέο

ηήξημε ζπκπιεξσκαηηθψλ
ηνπξηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ

Δλζάξξπλζε δηαθνξνπνίεζεο
ησλ νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ

Αλαδσνγφλεζε νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο κέζσ
έξγσλ ππνδνκήο
ηήξημε
επηρεηξεκαηηθφηεηαο
κηθξνχ θαη κεζαίνπ
κεγέζνπο

Μείσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ
αιιαγή ηνπ θιίκαηνο

Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή βειηίσζε ησλ
πδαηηθψλ πφξσλ

Πνηνηηθή αλαβάζκηζε εδαθψλ

Γηαηήξεζε γεσξγηθήο γεο, αγξνηηθνχ
ηνπίνπ νξεηλψλ , εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ

Γάζσζε γηα
πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο

Δλίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ
ξφινπ ησλ δαζψλ

Πξνζηαζία ησλ δεκφζησλ
θαη ηδησηηθψλ δαζψλ απφ
ηηο ππξθαγηέο

Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε

Ακεηςηζπνξά

Πξνψζεζε
Αληαγσληζηηθφηεηαο κε
αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ
πδάηηλσλ πφξσλ

Αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη
ηελ ελίζρπζε ηνπ
πνιπιεηηνπξγηθνχ ξφινπ
ησλ δαζψλ

Δλίζρπζε
Βηνπνηθηιφηεηαο

Γηαηήξεζε ησλ
παξαδνζηαθψλ ακπειηψλ
θαη ησλ γεγελψλ θπιψλ

Αληαγσληζηη
θφηεηα

ΑΠ3: Πνηφηεηα ηεο δσήο ζηηο αγξνηηθέο
ΑΠ4: Leader
πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο

ΑΠ2: Βειηίσζε ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Τπαίζξνπ

Βηνινγηθή Γεσξγία

Δθπαίδεπζε

Δθπαίδεπζε ζην αλζξψπηλν
θεθάιαην
Πξνψζεζε
επηρεηξεκαηηθφηεηα,
κεηαθνξά γλψζεο,
εηζαγσγή θαηλνηφκσλ
δξάζεσλ

Τθηζηάκελα
Πξντφληα

Δζπεξηδνεηδή Παηάηεο,
Λαραληθά

Αξσκαηηθά θπηά, πξψηκα
θαη θπιιψδε ιαραληθά

Κνηλνηηθέο ζηξαηεγηθέο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε
(πεξίνδνο πξνγξακκαηηζκνχ2007-2013)

Δλίζρπζε θαηα
πξνηεξαηφηεηα ζε ΠΟΠΠΓΔ, βηινγηθά Πξντφληα

Νέα Πξντφληα

ηήξημε ζε εμαγσγηθά
πξντφληα πνπ δέρνληαη
αληαγσληζηηθέο πηέζεηο
ζηηο δηεζλείο αγνξέο

Δηδηθνί ηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007 - 2013

ΑΠ1: Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
δαζνθνκίαο

+

+

Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ελζάξξπλζε
ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
i) ε αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ζηελ επξχηεξε αγξνηηθή νηθνλνκία
ii) ε ελζάξξπλζε ηεο εηζφδνπ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
iii) ε αλαδσνγφλεζε ησλ ρσξηψλ.
iv) ε αλάπηπμε κηθξνεπηρεηξήζεσλ θαη ρεηξνηερλίαο κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζε
παξαδνζηαθέο δεμηφηεηεο ή λα εηζάγεη λέεο ηθαλφηεηεο
v) ε θαηάξηηζε λέσλ ζε δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηε δηαθνξνπνίεζε
ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο
vi) ε ελζάξξπλζε ηεο πηνζέηεζεο θαη δηάδνζεο ΣΠΔ.
vii) ε αλάπηπμε ηεο παξνρήο θαη θαηλνηφκνπ ρξήζεο ησλ αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο
viii) ε ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ.
ix) ε αλαβάζκηζε ηεο ηνπηθήο ππνδνκήο, ηδίσο ζηα λέα θξάηε κέιε.
Γεκηνπξγία ηνπηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε
i) ε δεκηνπξγία ηνπηθψλ ηθαλνηήησλ ζπγθξφηεζεο θνηλνπξαμηψλ, ε
εκςχρσζε θαη ε πξναγσγή ηεο απφθηεζεο δεμηνηήησλ
ii) ε πξνψζεζε θνηλνπξαμηψλ δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα.
iii) ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο.
iv) ε βειηίσζε ηεο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο.
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ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007 - 2013

Αληηκεησπίδνληαο ηηο λέεο πξνθιήζεηο
(i) Δηδηθφηεξα, ε επελδπηηθή ζηήξημε βάζεη ηνπ άμνλα 1 κπνξεί λα ζην-ρεχεη
ζηελ ελέξγεηα, ηα χδαηα θαη ζε κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκνχο εμνηθνλφκεζεο
εηζξνψλ, θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο γηα ρξήζε ζηε
γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλαδηάξζξσζεο ζηνλ ηνκέα ησλ
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ
(ii) Σα γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη δαζνθνκηθά κέηξα βάζεη ηνπ άμνλα 2
κπνξνχλ ηδίσο λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηχπσλ βιάζηεζεο πινχζησλ ζε είδε, θαη ηεο
πξνζηαζίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ιεηκψλσλ θαζψο θαη εθηαηηθψλ κνξθψλ
γεσξγηθήο παξαγσγήο.
(iii) Δίλαη δπλαηφ λα ζηεξίδνληαη έξγα θαη ελέξγεηεο ζπλεξγαζίαο ζε ηνπηθή
θιίκαθα ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο βάζεη ησλ αμφλσλ 3
θαη 4 θαζψο θαη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ γεσξγψλ σο πξνο ηελ παξαγσγή
βηνελέξγεηαο.

Κηλεηνπνίεζε ηνπ ελδνγελνχο
αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ

Βειηίσζε δηαθπβέξλεζεο

Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο
αγξνηηθέο πεξηνρέο

ηήξημε ζπκπιεξσκαηηθψλ
ηνπξηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ

Δλζάξξπλζε δηαθνξνπνίεζεο
ησλ νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ

Αλαδσνγφλεζε νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο κέζσ
έξγσλ ππνδνκήο
ηήξημε
επηρεηξεκαηηθφηεηαο
κηθξνχ θαη κεζαίνπ
κεγέζνπο

Μείσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ
αιιαγή ηνπ θιίκαηνο

Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή βειηίσζε ησλ
πδαηηθψλ πφξσλ

Πνηνηηθή αλαβάζκηζε εδαθψλ

Γηαηήξεζε γεσξγηθήο γεο, αγξνηηθνχ
ηνπίνπ νξεηλψλ , εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ

Γάζσζε γηα
πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο

Δλίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ
ξφινπ ησλ δαζψλ

Πξνζηαζία ησλ δεκφζησλ
θαη ηδησηηθψλ δαζψλ απφ
ηηο ππξθαγηέο

Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε

Ακεηςηζπνξά

Πξνψζεζε
Αληαγσληζηηθφηεηαο κε
αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ
πδάηηλσλ πφξσλ

Αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη
ηελ ελίζρπζε ηνπ
πνιπιεηηνπξγηθνχ ξφινπ
ησλ δαζψλ

Δλίζρπζε
Βηνπνηθηιφηεηαο

Γηαηήξεζε ησλ
παξαδνζηαθψλ ακπειηψλ
θαη ησλ γεγελψλ θπιψλ

Αληαγσληζηη
θφηεηα

ΑΠ3: Πνηφηεηα ηεο δσήο ζηηο αγξνηηθέο
ΑΠ4: Leader
πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο

ΑΠ2: Βειηίσζε ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Τπαίζξνπ

Βηνινγηθή Γεσξγία

Δθπαίδεπζε

Δθπαίδεπζε ζην αλζξψπηλν
θεθάιαην
Πξνψζεζε
επηρεηξεκαηηθφηεηα,
κεηαθνξά γλψζεο,
εηζαγσγή θαηλνηφκσλ
δξάζεσλ

Τθηζηάκελα
Πξντφληα

Δζπεξηδνεηδή Παηάηεο,
Λαραληθά

Αξσκαηηθά θπηά, πξψηκα
θαη θπιιψδε ιαραληθά

Κνηλνηηθέο ζηξαηεγηθέο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε
(πεξίνδνο πξνγξακκαηηζκνχ2007-2013)

Δλίζρπζε θαηα
πξνηεξαηφηεηα ζε ΠΟΠΠΓΔ, βηινγηθά Πξντφληα

Νέα Πξντφληα

ηήξημε ζε εμαγσγηθά
πξντφληα πνπ δέρνληαη
αληαγσληζηηθέο πηέζεηο
ζηηο δηεζλείο αγνξέο

Δηδηθνί ηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007 - 2013

ΑΠ1: Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
δαζνθνκίαο

++

(iv) Γεδνκέλνπ φηη ηα ζέκαηα ηα ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη ηηο
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο αθνξνχλ φιεο ηηο αγξνηηθέο πεξην-ρέο, ηα θξάηε κέιε
κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηηο νκάδεο ηνπηθήο δξάζεο βάζεη ηνπ άμνλα4 (Leader) λα
ζπκπεξηιάβνπλ ηα δεηήκαηα απηά
(v) Ζ θαηλνηνκία έρεη ην δπλακηθφ λα επηηπγράλεη απνηειέζκαηα ηδηαί-ηεξα ζεηηθά
αληαπνθξηλφκελε ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, ηεο παξαγσγήο
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηεο δηαρεί-ξηζεο ησλ πδάησλ κε πην βηψζηκεο
πξαθηηθέο θαη ηελ αλάζρεζε ηεο θζίλνπζαο πνξείαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.
(vi) Ωο γεληθή αξρή, ε ζηήξημε ζηνρεχεη ζηνπο ηχπνπο ελεξγεηψλ νη νπνίεο ζπλάδνπλ
πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.
1698/ 2005
(++) Μεγάιε ζπκβνιή
(+) Μηθξή ζπκβνιή
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7.3.

ΤΣΑΔΗ ΒΑΗΕΟΜΔΝΔ ΣΑ ΠΟΡΗΜΑΣΑ ΣΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Οη αδπλακίεο πνπ εληνπίζζεθαλ θαη ζπλαθνινχζα νη ζπζηάζεηο νκαδνπνηνχληαη ζε δχν
ελφηεηεο πνπ είλαη:
(α) Βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο
Οη αδπλακίεο πνπ εληνπίζηεθαλ θαη ζπλαθφινπζα νη ζπζηάζεηο αθνξνχλ ζηελ αλαγθαηφηεηα
ξηδηθήο αλαβάζκηζεο ησλ κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε θάιπςε
ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (ΚΠΑΑ)
ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 πνπ είλαη απφιπηα ελαξκνληζκέλν κε ηελ ζηνρνθεληξηθή πξνζέγγηζε
(result orientated) ησλ Καλνληζκψλ ηεο ΔΔ. ην πιαίζην απηφ απαηηείηαη :
o

Ζ ηήξεζε 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. Ηδηαίηεξα δε ζηα βαζηθά Μέηξα
πξνηείλεηαη λα γίλεη ππνρξεσηηθή ε ζπκπιήξσζε δεδνκέλσλ γηα ηελ
θαηάζηαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο/επηρείξεζεο πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο
επέλδπζεο θαη κεηά ηελ επέλδπζε /ιήςε ηεο ελίζρπζεο.

o

Ζ εμεηδίθεπζε θαη ε ζηνρνζέηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε φξνπο δεηθηψλ πξέπεη
λα αληαλαθιάηαη ζην επίπεδν ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη γηα έληαμε θάηη
πνπ απνηειεί δηαρξνληθή αδπλακία ζην Μέηξν 1.5.1. Ζ αδπλακία ηνπ πκβνχινπ
Αμηνιφγεζεο λα κεηξήζεη ηελ κεηαβνιή ηεο ΑΠΑ ιφγσ έιιεηςεο δεδνκέλσλ, ηφζν
ζηελ αξρηθή ζέζε φζν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ απνηειεί
ηαπηφρξνλα κηα ζνβαξή αδπλακία ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην ζχλνιν ηνπ, αθνχ ην
Μέηξν είλαη δηαρξνληθά ην θχξην εξγαιείν πνιηηηθήο. Ζ πξνζπάζεηα γηα θαηαγξαθή
ζην έληππν αηηήζεσλ ηεο Β‟ πξνθήξπμεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο δελ θαίλεηαη
λα έρεη ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αθνχ ηα ζηνηρεία θξίζεθαλ
αλαμηφπηζηα θαηά ηε θάζε αμηνιφγεζεο, θάηη πνπ είλαη ινγηθφ αθνχ ηα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία δελ ζπλδένληαλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κε ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ησλ αηηνχλησλ, αιιά θαηαρσξνχληαλ ελδερνκέλσο „ηπραία‟ απφ ηνπο
δηαπηζηεπκέλνπο ζπκβνχινπο. πζηήλεηαη φπσο, πξνο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο,
δεηείηαη κφλν απφ ηνπο εγθεθξηκέλνπο δηθαηνχρνπο θαηά ην ζηάδην ππνγξαθήο ηεο
νπ
ζχκβαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ή θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ 1 αηηήκαηνο ελίζρπζεο λα
ππνβάιινπλ ζε ηππνπνηεκέλν έληππν ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εθκεηάιιεπζεο
βεβαησκέλε απφ εγθεθξηκέλν ινγηζηή. Δλαιιαθηηθή ιχζε κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ε
αμηνπνίεζε ηνπ Γηθηχνπ Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο κε έληαμε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ απηψλ
ζε έλα δηεπξπκέλν δείγκα, ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ήδε εθαξκφδεη.
Άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ην αλσηέξσ είλαη θαη ην πξφβιεκα πνπ εληνπίζζεθε
αλαθνξηθά κε ηελ έιιεηςε ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Θα πξέπεη λα
εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα γηα ηελ ππνρξεσηηθή ηήξεζε ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο
εο

δηθαηνχρνπο ησλ Μέηξσλ 1 εγθαηάζηαζεο (Μ1.2) θαη Δπελδπηηθψλ ζρεδίσλ (Μ1.5.1)
θαη ηα ζηνηρεία απηά λα θνηλνπνηνχληαη ζηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπιάρηζην κέρξη δχν
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έηε απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζε κειινληηθέο
πξνθεξχμεηο γηα πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο. Ηδηαίηεξα ζνβαξφ είλαη ην πξφβιεκα
ζην Μέηξν 1.5 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ ιακβάλνπλ ζεκαληηθά
πνζά ελίζρπζεο πινπνηψληαο επελδπηηθά ζρέδηα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ
€100.000 (€50.000 ζε ρνξεγία) θαη νη νπνίνη νπζηαζηηθά απνξξνθνχλ ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ (53%) ησλ παξερφκελσλ εληζρχζεσλ.
Πξνηείλεηαη, άξα, ν θαζνξηζκφο ελφο νξίνπ ελίζρπζεο πάλσ απφ ηνλ νπνίν ζα πξέπεη
λα πξνζθνκίδνληαη εγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
επέλδπζεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, κε επζχλε ππνβνιήο ησλ ηδίσλ θαη κε επζχλε
κεραλνγξάθεζεο ησλ Δπαξρηαθψλ Γξαθείσλ ηεο Μνλάδαο Δθαξκνγήο ηνπ Μέηξνπ.
ε απηήλ επίζεο ηελ πεξίπησζε, ε εκπινθή ηνπ Γηθηχνπ Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο
ελδερνκέλσο λα είλαη ππνβνεζεηηθή σο πξνο ηελ δεκηνπξγία ελφο αμηφπηζηνπ
δείγκαηνο εληζρπφκελσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ γηα ηελ άληιεζε νηθνλνκηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ζχγθξηζή ηνπο κε ην πθηζηάκελν δείγκα εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ηεξείηαη
γηα ζθνπνχο FADN.
Σνλίδεηαη φηη κε βάζε ηελ πθηζηάκελε πιεξνθφξεζε απφ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ
είλαη αδχλαηνο ν αμηφπηζηνο ππνινγηζκφο ηεο κεηαβνιήο ηεο Αθαζάξηζηεο
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ησλ εληζρπφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ, ελψ θξίλεηαη θαη σο
ελδεδεηγκέλε, απφ πιεπξάο αγξνηηθήο πνιηηηθήο, ε ππνρξέσζε ηήξεζεο νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ απφ εθκεηαιιεχζεηο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο ζε επελδπηηθά
ζρέδηα ελδεηθηηθνχ χςνπο άλσ ησλ €100.000.
o

Γεκηνπξγία ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Βάζεο δεδνκέλσλ (operational data base) πνπ
ζα επηηξέπεη φρη κφλν ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηνξνψλ, αιιά θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ αλά πεξηνρή εζηίαζεο θαη
θνηλνηηθή

πξνηεξαηφηεηα

-

Βειηίσζε

κεραλνγξαθηθψλ

δεδνκέλσλ

γηα

εμππεξέηεζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (ΚΠΠΑ)
Ωο κηα γεληθή δηαπίζησζε αλαθέξεηαη ε έιιεηςε, ζε επίπεδν θπξίσο πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ, θαηαρσξεκέλσλ δεδνκέλσλ πνπ λα εμππεξεηνχλ ηελ εθηίκεζε δεηθηψλ
ηνπ ΚΠΠΑ. πζηήλεηαη φπσο θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ λέσλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε νη απαηηήζεηο ηνπ πιαηζίνπ, ψζηε λα
αληινχληαη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη ελδερνκέλσο λα πξέπεη λα ηππνπνηεζεί κηα
δηαδηθαζία ε νπνία λα „ειέγρεη‟ ηφζν ζε επίπεδν αίηεζεο φζν θαη επίπεδν δεκηνπξγίαο
ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πιαηζίνπ.
πζηήλεηαη, επίζεο, ε πιήξεο 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. Θα πξέπεη
επίζεο λα εμεηαζηεί θαη ε απνηχπσζε ζην έληππν αίηεζεο, ζε φξνπο κεηξήζηκσλ
δεδνκέλσλ, ησλ ηπρφλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ εληζρπφκελεο δξάζεηο
πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα.
o

Βειηίσζε

ηνπ

ζπζηήκαηνο

παξαθνινχζεζεο

θαη

αμηνιφγεζεο

ησλ

απαηηνχκελσλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ
Παξακέλεη σο ζεκαληηθή αδπλακία ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε απνπζία ηηκψλ εθθίλεζεο
αξηζκνχ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ, θαζψο επίζεο θαη ε αλαγθαηφηεηα ειέγρνπ ησλ
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επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ
Μέηξσλ. πζηήλεηαη φπσο αμηνπνηεζνχλ ηα πνξίζκαηα ηεο κειέηεο γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ, ψζηε λα ηεζεί έλα πιαίζην ζπιινγήο
θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
o

Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ζηηο Μνλάδεο Δθαξκνγήο σο πξνο
ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (ΚΠΠΑ)
πζηήλεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ
ησλ Μνλάδσλ Δθαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο λέαο ΚΑΠ θαη ην πιαίζην
εθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θπξίσο σο πξνο ηελ
ζηξαηεγηθή ηεο ζηφρεπζεο ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ (objective related
strategies).

o

Βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αγξνηηθή
νηθνλνκία
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, ψζηε λα κελ δηαπηζηψλνληαη αζηνρίεο ζηελ απνηχπσζε κεηαβνιψλ
πνπ μεθάζαξα εληφπηζε ε εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε (π.ρ. κεηαβνιέο αξηζκνχ λέσλ
γεσξγψλ θαη χςνπο επελδχζεσλ ζηε γεσξγία); (iii) ηελ δεκηνπξγία κεζνδνινγίαο
ππνινγηζκνχ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο (π.ρ.
ππνινγηζκφο αλεξγίαο).

(β) Βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Ζ δεχηεξε ελφηεηα ζπζηάζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγθαηφηεηα ππέξβαζεο ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ νδεγνχλ ζε απνθιίζεηο κεηαμχ αξρηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο ησλ
Πξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Ζ ππέξβαζε ησλ πξνβιεκάησλ απαηηεί ηελ
δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζηε ρακειή απφδνζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε
ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γεσξγψλ πνπ εθπαηδεχνληαη,
ηελ αδπλακία ζαθνχο ζηνρνζέηεζεο θαη ζπλαθφινπζα πξνζδηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ ησλ
αγξνπεξηβαιινληηθψλ Μέηξσλ, ηελ κε κεηαβνιή ησλ δηαξζξσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
εληζρπφκελσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηε κε πξνψζεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. ην πιαίζην απηφ απαηηείηαη:
o

Οπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ηεο ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο
απαηηνχκελεο γλψζεο γηα ηελ θαιχηεξε ζηφρεπζε ησλ Μέηξσλ
Δληνπίδεηαη κηα έιιεηςε ζηφρεπζεο ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ Μέηξσλ ηφζν ζε
ρσξηθφ επίπεδν φζν θαη έλαληη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ. Ζ εθαξκνγή αγξνπεξηβαιινληηθψλ Μέηξσλ έρεη θαηά βάζε έλα
νξηδφληην ρσξηθφ ραξαθηήξα θαη βαζίδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηδφκελεο κε
ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο θαη φρη θαη‟ αλάγθε κε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Δίλαη κελ απνδεθηφ φηη εληζρπφκελεο θαιιηέξγεηεο π.ρ.
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παηάηεο θαη εζπεξηδνεηδή βξίζθνληαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ ζε πεξηνρέο κε
πεξηβαιινληηθή θαηαπφλεζε. Ωζηφζν, δηαθαίλεηαη φηη ηα κέηξα σο εθαξκφδνληαη δελ
έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ κφιπλζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ. Άιιεο δε δξάζεηο π.ρ.
βηνινγηθή γεσξγία, εληζρχνληαη ρσξίο ρσξηθή ζηφρεπζε, ζηνηρείν πνπ κε φξνπο
„πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο‟ δελ απνζθνπεί ζηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ.
πζηήλεηαη κηα πην πξνζδηνξηζκέλε ζηφρεπζε ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ ζε
πξνβιήκαηα ηα νπνία νξίδνληαη κε κεηξήζηκνπο δείθηεο (base line) θαη κε
κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ
απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Μέηξσλ. Γηα λα θαηαζηεί απηφ εθηθηφ απαηηείηαη κηα ζεηξά
κειεηψλ γηα ηελ επίδξαζε ηεο γεσξγίαο ζην πεξηβάιινλ, ηνλ εληνπηζκφ ησλ
παξεκβάζεσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζαξκνγή (adaptation) θαη ηελ κείσζε
(mitigation) ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ
πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο .
Δθηφο ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ Μέηξσλ, πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ιφγσ ηεο
έιιεηςεο δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο απφ ηελ Μνλάδα
Δθαξκνγήο ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ ζην Μέηξν 1.6. πγθεθξηκέλα, δελ ππάξρεη
ε δπλαηφηεηα ζπγθξηηηθήο απνηίκεζεο ηνπο έλαληη θάπνησλ θιαδηθψλ δεηθηψλ
(benchmarking) νχηε θαη επαξθήο πιεξνθφξεζε ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο Μνλάδαο γηα
δεδνκέλα ζε επίπεδν επηιέμηκσλ θιάδσλ γηα λα κπνξνχλ λα απνηηκήζνπλ νξζά ηηο
ππνβιεζείζεο επελδπηηθέο πξνηάζεηο. πζηήλεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο Σερληθήο
Βνήζεηαο, ψζηε λα ζπληαρζεί έλα θαζνδεγεηηθφ έγγξαθν καθξννηθνλνκηθψλ θαη
κηθξννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ αλά επηιέμηκν θιάδν κεηαπνίεζεο/ εκπνξίαο σο
ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν πιεξνθφξεζεο ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο Μνλάδαο Δθαξκνγήο,
γηα θαιχηεξε απνηίκεζε ησλ αηηήζεσλ θαη θαη‟ επέθηαζε νξζφηεξε ζηφρεπζε ησλ
εληζρχζεσλ ζε ππνζρφκελνπο θιάδνπο κεηαπνίεζεο θαη ζε απνδνηηθφηεξα
επελδπηηθά ζρέδηα. Δπίζεο, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ
Μέηξνπ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ζηελ βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο κέζσ ηεο εθπφλεζεο ζεκαηηθήο
αμηνιφγεζεο κε ζηφρν ηνλ ελδερφκελν επαλαζρεδηαζκφ ηνπ.
o

Αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Αγξνηηθνχ Γηθηχνπ ψζηε λα
ζπκβάιιεη ζηελ δηθηχσζε γεσξγψλ κε θνξείο επηζηεκνληθήο γλψζεο

κε

ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο
Ο χκβνπινο Αμηνιφγεζεο θξίλεη φηη ε ππνζηειέρσζε ηνπ ΔΑΓ έρεη ζπληείλεη θαη ζηελ
απνδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ σο απηή πξνβιέπεηαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην
ιεηηνπξγίαο ηνπ. πζηήλεηαη φπσο ην ΔΑΓ αλαιάβεη πιήξσο ηνλ ξφιν πνπ ηνπ
αλαινγεί θπξίσο σο πξνο ηα ζέκαηα ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ ζηηο νπνίεο ην
πξφγξακκα ζην ζχλνιν ηνπ παξνπζηάδεη αδπλακίεο π.ρ. θαηλνηνκία, θιηκαηηθή
αιιαγή, ζπλεξγαζία. Παξάιιεια, ε εμέηαζε ηεο δήηεζεο απφ πιεπξάο γεσξγψλ
εζηηάδεηαη θπξίσο ζην Μέηξν ησλ επελδχζεσλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ελψ θαη
ην είδνο ησλ επελδχζεσλ εληνπίδεηαη ζηελ απιή αλαλέσζε ηνπ κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ, αγλνψληαο ηηο λέεο πξνθιήζεηο αιιά θαη ηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο
ΚΑΠ γηα ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ (θαηλνηνκία, ΣΠΔ, δηθηχσζε). Σν Δζληθφ
Αγξνηηθφ Γίθηπν ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε/ελεκέξσζε ησλ
γεσξγψλ γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΚΑΠ.
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o

Γηαζχλδεζε κε πξψην ππιψλα – Δλίζρπζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ
Μέηξσλ
Σν Μέηξν εγθαηάζηαζεο λέσλ γεσξγψλ απνηειεί αλακθίβνια έλα πνιχηηκν εξγαιείν
ειηθηαθήο αλαλέσζεο ηνπ γεξαζκέλνπ γεσξγηθνχ δπλακηθνχ θαη έρεη ζπκβάιεη
ζεκαληηθά ζηελ ζπγθξάηεζε ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ γεσξγηθνχ επαγγέικαηνο απφ
ηνπο λένπο, ελψ παξάιιεια θαίλεηαη λα απνηειεί δηέμνδν απφ ηελ αλεξγία ζε
πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ. Υξήδεη φκσο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ην ελδερφκελν
ζχλδεζεο ηνπ Μέηξνπ κε άιια εξγαιεία πνιηηηθήο, ψζηε λα θαζνδεγνχληαη νη λένη
γεσξγνί ζε θαηεπζχλζεηο (α) ζπλεξγαζίαο θαη (β) πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ ηνπο π.ρ. βηνινγηθή γεσξγία. Δλδερνκέλσο ε αμηνπνίεζε ηνπ
Μέηξνπ πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ λα είλαη ππνβνεζεηηθή πξνο απηή ηελ
εο
θαηεχζπλζε. εκεηψλεηαη φηη ζην Μέηξν 1 εγθαηάζηαζεο ζπκκεηείραλ κφλν 12
γεσξγνί βηνινγηθήο θαηεχζπλζεο (11 ζηε γεσξγία θαη 1 ζηελ θηελνηξνθία) πνπ
αληηζηνηρεί ζην 3,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαηνχρσλ, ελψ δελ θαηαγξάθεηαη θάπνηα
ελεξγή δξαζηεξηφηεηα ζπλεξγαζίαο λέσλ αγξνηψλ ζε επίπεδν Οκάδσλ Παξαγσγψλ.
Παξάιιεια, ε εθαξκνγή ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ Μέηξσλ ζα πξέπεη λα
ζπζρεηηζζεί θαη λα ζπλεμεηαζζεί ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ
ηηο Γξάζεηο ηνπ πξψηνπ ππιψλα θαη ηδηαίηεξα ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο θαη ηνπ
«πξαζηλίζκαηνο». Σέινο, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε ελεξγνπνίεζε Μέηξσλ πνπ
αθνξνχλ ζηηο πεξηνρέο Τςειήο Φπζηθήο Αμίαο θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ εληάζζνληαη
ζην Γίθηπν NATURA 2000.

o

Αλεπάξθεηα αληηκεηψπηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ αγξνηψλ
Σφζν ζην ΠΑΑ 2007-13 φζν θαη ζην ΑΑ 2004-2006, ε εθπαίδεπζε ζηφρεπε ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά πξνο ηνπο λένπο γεσξγνχο πξψηεο εγθαηάζηαζεο. Απηφ είλαη κελ
απφιπηα

ζεκηηφ

θαη

θαηάιιεια

ζηνρεπκέλν

σο

πξνο

ηελ

ελίζρπζε

ηεο

αληαγσληζηηθφηεηαο ζε εθκεηαιιεχζεηο λέσλ γεσξγψλ, αιιά δελ βνεζά πξνο ηελ
γεληθφηεξε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ην ζχλνιν ηνπ γεσξγηθνχ θιάδνπ ζε ζέκαηα
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ αγξνηψλ. Με δεδνκέλν φηη νη πφξνη πνπ δηαηέζεθαλ
ζην Μέηξν γηα θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ λέσλ γεσξγψλ ππνιείπνληαλ
ζεκαληηθά ηεο αξρηθήο θαηαλνκήο πξνυπνινγηζκνχ ζην Μέηξν, δηαπηζηψλεηαη κηα
αζηνρία σο πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε ελ ελεξγεία γεσξγνχο, φπνπ νη
αλάγθεο δηαθαίλνληαη απφ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα σο ηδηαίηεξα κεγάιεο.
Ζ δηαπίζησζε ηεο πεξηνξηζκέλεο ελίζρπζεο ζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο απφ ηα
Πξνγξάκκαηα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελεο
αμηνινγήζεηο κε ηελ ππνζεκείσζε φηη ην Σκήκα Γεσξγίαο παξέρεη ζπζηεκαηηθή
εθπαίδεπζε ζηνπο θαη‟ επάγγεικα γεσξγνχο πνπ πξνθαλψο δελ απνηππψλεηαη ζηηο
εζληθέο ζηαηηζηηθέο. Ωο εθ ηνχηνπ, επαλαιακβάλεηαη ε ζχζηαζε ηνπ πκβνχινπ
Αμηνιφγεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
αγξνηψλ (πιήξνπο εθπαίδεπζεο αγξνηηθνχ επηρεηξείλ), ζπλδεδεκέλν κε εζληθψο
αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία λα κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ζηηο έξεπλεο ηεο
ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ θαη λένη ηξφπνη –
κέζνδνη γηα ηελ παξνρή θαηάξηηζεο πξνο ηνπο γεσξγνχο κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ
Γηαδηθηχνπ, ηελ αληαιιαγή επηζθέςεσλ , βξαρπρξφληνπο θχθινπο εθπαηδεπηηθψλ
ζεκηλαξίσλ, ψζηε λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ζηηο ζρεηηθέο δξάζεηο γεσξγψλ κε
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πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αξρεγψλ ησλ
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.
O

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο Leader
Σν πξφγξακκα Leader σο εθαξκφζηεθε ηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν δελ
έρεη εμππεξεηήζεη ηνπο ζηφρνπο ησλ ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ
πφξσλ πνπ δηαηέζεθαλ έλαληη ηεο κεγάιεο έθηαζεο πνπ εληάρζεθε ζην Πξφγξακκα.
Δπηπξφζζεηα, νη πφξνη πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο
αλάπηπμεο είραλ κηα εηεξνβαξή θαηαλνκή κε ην 81% λα εληζρχεη ηε δεκηνπξγία
δεκφζησλ ππνδνκψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηε
δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο (ζε αλαινγία 1:2 πεξίπνπ κεηαμχ πνηφηεηαο δσήο θαη
δηαθνξνπνίεζεο). Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ πνιχ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ηνπ
ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζε δξάζεηο Leader θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ ρακειή
αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ ΟΣΓ ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ηνπο. πζηήλεηαη φπσο δνζεί
κεγαιχηεξε έκθαζε ζε δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα εκπιέμνπλ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ,
ηδηαίηεξα δε σο πξνο ηνλ ξφιν ησλ ΟΣΓ ζηελ επίηεπμε ζπλεξγεηψλ θαη ζπλεξγαζηψλ
κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, ψζηε λα αλαδεηρζεί ην ελδνγελέο δπλακηθφ.
Δπηπξφζζεηα, ε πξνζέγγηζε Leader δελ επηθεληξψζεθε ζε ζπγθεθξηκέλεο αγξνηηθέο
πεξηνρέο κε θπζηθά, πιεζπζκηαθά, νηθνλνκηθά ή άιια κεηνλεθηήκαηα, κε απνηέιεζκα
εληφο ησλ πεξηνρψλ ΟΣΓ λα βξίζθνληαη ηφζν νξεηλέο θαη ππνβαζκηζκέλεο θνηλφηεηεο
φζν θαη έληνλα αζηηθνπνηεκέλεο πεξηαζηηθέο θνηλφηεηεο/ δήκνη. πζηήλεηαη φπσο
δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζε πεξηνρέο κε ραξαθηεξηζηηθά δεκνγξαθηθήο
απνδπλάκσζεο, ελψ παξάιιεια ε εθαξκνγή ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζα πξέπεη λα
γίλεηαη κε κέηξα ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ ΠΑΑ. Παξάιιεια εληνπίζζεθαλ δηαδηθαζίεο
πνπ πξνζζέηνπλ ζεκαληηθή γξαθεηνθξαηία, αιιά θαη αδπλακίεο ησλ Οκάδσλ Σνπηθήο
Γξάζεο λα αλαιάβνπλ ηνλ πιήξε ξφιν, ηηο αξκνδηφηεηεο αιιά θαη ηηο επζχλεο πνπ
έρνπλ σο Δλδηάκεζνη θνξείο. Σφζν ε θαιχηεξε ζηειέρσζή ηνπο, αιιά θαη ε πιήξεο
απνζαθήληζε ηνπ πιέγκαηνο ησλ ζρέζεσλ κε ηηο Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο, ηνπο
Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο αιιά κε θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ζα ζπκβάιιεη ζηελ
εκβάζπλζε ησλ ηνπηθψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ θαη ζηελ βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο.

o

Γαζηθή αλαςπρή
ην παξφλ Πξφγξακκα έρεη παξαηεξεζεί φηη ην 60% ησλ πφξσλ πνπ αθνξά
παξεκβάζεηο ζε δαζηθέο πεξηνρέο αθνξά ζηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ δαζηθήο
αλαςπρήο κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελφο ππεξβνιηθά κεγάινπ αξηζκνχ
κνλνπαηηψλ κειέηεο ηεο θχζεο, θαζψο επίζεο θαη εθδξνκηθψλ ρψξσλ. Δηδηθά σο
πξνο ηα κνλνπάηηα κειέηεο ηεο θχζεο, ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο αδπλαηεί λα
„κεηξήζεη‟ ην πεξηβαιινληηθφ φθεινο πνπ πξνθχπηεη, αθνχ δελ ππάξρεη θαλέλα
δεδνκέλν δηαζέζηκν σο πξνο ηελ επηζθεςηκφηεηά ηνπο ή ηελ πεξηβαιινληηθή
επαηζζεηνπνίεζε πνπ έκκεζα πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ηνπο. πζηήλεηαη κηα πην
ηζνξξνπεκέλε

ζηφρεπζε

ησλ

δαζηθψλ

κέηξσλ

ζε

φξνπο

βειηίσζεο

ησλ

πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή
θαη ηελ ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Ωο πξνο ηε ζηφρεπζε, κεγαιχηεξε έκθαζε
δχλαηαη λα δνζεί θαη ζε δξάζεηο αλαδάζσζεο θακέλσλ πεξηνρψλ, ελψ παξάιιεια νη
δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δαζηθή αλαςπρή ζα πξέπεη λα ηχρνπλ απζηεξήο
αμηνιφγεζεο σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπο θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηνπο
δηθαηνχρνπο.
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o

Δλίζρπζε ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ εηεξναπαζρνινχκελσλ ζηε γεσξγία
Ο πνιχ κεγάινο αξηζκφο εηεξναπαζρνινχκελσλ αλαδεηθλχεη έλα δηαξζξσηηθφ
πξφβιεκα ηεο Κππξηαθήο γεσξγίαο πνπ νπζηαζηηθά εμαθνινπζεί, αλ φρη λα
επηηείλεηαη, ην θαηλφκελν ηνπ δπηζκνχ κεηαμχ κηθξνχ αξηζκνχ ακηγψο επαγγεικαηηθψλ
γεσξγηθψλ

εθκεηαιιεχζεσλ

θαη

ελφο

ζρεηηθά

κεγάινπ

αξηζκνχ

γεσξγηθψλ

εθκεηαιιεχζεσλ θαηά βάζε εηεξνεπαγγεικαηηψλ. εκεηψλεηαη φηη θαλέλα απφ ηα
ηζρχνληα Μέηξα εληζρχζεσλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα δελ εμππεξεηεί νπζηαζηηθά
απηήλ ηελ θαηεγνξία γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ζρεδφλ ην
80% ηνπ γεσξγηθνχ θιάδνπ αθνχ εθ ησλ πξαγκάησλ δελ πιεξνχλ βαζηθνχο φξνπο
αληαγσληζηηθφηεηαο. Δπηβάιιεηαη, φκσο, ζε επίπεδν πνιηηηθήο λα θαζνξηζηνχλ
ζηφρνη, πέξαλ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, γηα ηελ νπζηαζηηθή ελίζρπζε απηήο ηεο
κεγάιεο θαηεγνξίαο αγξνηψλ, αθνχ ν ξφινο ηνπο είλαη θαζνξηζηηθφο σο πξνο ηελ
δηαηήξεζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ θαη ηεο κε εγθαηάιεηςεο ηεο ππαίζξνπ. Ζ πξφηαζε
ηνπ πκβνχινπ Αμηνιφγεζεο γηα ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν είλαη ε εμέηαζε ησλ
πην θάησ δχν επηινγψλ; (α) ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ Μέηξνπ 6.3 πνπ δελ έρεη
πεξηιεθζεί ζην Πξφγξακκα κε ηελ ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ εηζφδνπ αλαθνξηθά
κε ην standard output ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηε δέζκεπζε ηνπο γηα ηελ επίηεπμε
ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο ηφζν ζε Μνλάδεο Αλζξψπηλεο Δξγαζίαο φζν θαη ζε standard
output, (β) ε νπζηαζηηθή αχμεζε ζην Μέηξν ηεο εμηζσηηθήο ελίζρπζεο ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ ζε εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο εθεί φπνπ εληνπίδεηαη θαη ν
κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ εηεξναπαζρνινχκελσλ αγξνηψλ θαη εθεί φπνπ ε
εγθαηάιεηςε γεσξγηθήο γεο επεξεάδεη ήδε δπζκελψο ην αγξνηηθφ ηνπίν.
o

Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε γεσξγνχο
Δίλαη πξνθαλέο φηη ην Μέηξν παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ σο
πξνθεξχρζεθε δελ πέηπρε λα απνξξνθήζεη ηνπο δηαζέζηκνπο ρξεκαηνδνηηθνχο ηνπ
πφξνπο. Δλδερνκέλσο ε απνηπρία ηνπ Μέηξνπ λα ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ δσξεάλ
παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ γεσπφλνπο – ιεηηνπξγνχο πνπ
ζηειερψλνπλ ηα Δπαξρηαθά Γξαθεία Σκήκαηνο Γεσξγίαο, θάηη ην νπνίν απνηειεί
ζέζε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη αλαθέξεηαη επίζεο ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε ηνπ
ΠΑΑ 2014-20. Κξίλεηαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κηα γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο Κχπξηνπο γεσξγνχο, ψζηε λα
δηαθαλεί ε επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, λα επηβεβαησζεί ε ζέζε ηνπ Τπνπξγείνπ
αλαθνξηθά κε ην ζέκα θαη λα θαιπθζνχλ ηπρφλ θελά απφ πφξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.

o

Αλεπάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ησλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ
Ζ απνηπρία πιείζησλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ λα δηαηεξεζνχλ ζε ιεηηνπξγία θαη λα
εμππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηνπο θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζε κεγάιν
βαζκφ ζηελ αδπλακία εηζφδνπ ηνπο ζην ζχζηεκα εκπνξίαο είηε απηφ αθνξά ηελ
Κππξηαθή αγνξά ή απηή ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ ελίζρπζε σο θαηαβάιιεηαη ζπλδέεηαη, σο
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ, κε ηελ ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κφλν θαη φρη κε
ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο, δεδνκέλν πνπ ελδερνκέλσο λα ζπληείλεη ζηελ
απψιεηα ησλ πφξσλ απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε Οκάδσλ Παξαγσγψλ πνπ αλέζηεηιαλ
ηε ιεηηνπξγία ηνπο κεηά ηε ιήμε ηεο πεληαεηνχο πεξηφδνπ ελίζρπζεο. Πξνηείλεηαη
φπσο ζην πιαίζην ηνπ λένπ ΠΑΑ 2014-20 επηρεηξεζεί κηα ζχλδεζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ησλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ΔΚ θαη ην Μέηξν 16, εηδηθά σο
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πξνο ηε ιεηηνπξγία βξαρείσλ αιπζίδσλ, ψζηε λα θαζνδεγεζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην
ζχλνιν ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο.
o

Γηαθνξνπνίεζε / ηνπξηζκφο ππαίζξνπ
Ζ αμηνιφγεζε έρεη αλαδείμεη έληνλα ην πξφβιεκα ηεο απνδνηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ
πφξσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Σν ζέκα ηεο
δηαθνξνπνίεζεο

ζρεηίδεηαη

κε

ηελ

αλάπηπμε

ηνπξηζηηθψλ

νηθνλνκηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ χπαηζξν θαη επηδηψρζεθε λα εληζρπζεί απνθιεηζηηθά κέζσ ησλ
δεκνζίσλ παξεκβάζεσλ πνπ ινγηθά ζα έπξεπε λα δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο
ηηο εληζρχζεηο ηνπ ΔΣΠΑ ζε ζέκαηα αγξνηνπξηζκνχ θαζψο θαη σο πξνο ηηο
ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (ΚΟΣ) γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ „ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ‟. ηελ πξάμε φκσο δελ δηαθάλεθε λα
ιεηηνπξγεί απνδνηηθά απηή ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, ελψ ν χκβνπινο Αμηνιφγεζεο
θξίλεη σο πξνβιεκαηηθή ηελ εκπινθή ησλ Δπαξρηαθψλ Γηνηθήζεσλ ζε ζέκαηα
αλάπηπμεο ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, αθνχ σο θνξείο δελ δηακνξθψλνπλ πνιηηηθέο
ηνπξηζκνχ. Παξάιιεια δε θξίλεη ηε δηαρείξηζε ησλ ππνδνκψλ απφ ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε σο πξαθηηθή πνπ δελ ππνβνεζά ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ
ππνδνκψλ, αθνχ δελ έρνπλ θάπνηα δηαζχλδεζε κε ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία.
Δπηπξφζζεηα, ε δεκηνπξγία κηθξψλ κνπζείσλ ζε πεξηζσξηαθέο θνηλφηεηεο ηα νπνία
ζηεξνχληαη επαξθνχο εμνπιηζκνχ θαη εθζεκάησλ θαζψο επίζεο θαη ε πεξηνξηζκέλε
έσο αλχπαξθηε έληαμή ηνπο ζε αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηεο
ππαίζξνπ θαζηζηνχλ ηηο ππνδνκέο σο κε βηψζηκεο θαη ηνπο θαηαλεκεκέλνπο πφξνπο
σο κε απνδνηηθνχο. Ο αμηνινγεηήο ζπζηήλεη φπσο,
(α) δεκηνπξγεζεί κηα δηαζχλδεζε πνιηηηθψλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηεο ππαίζξνπ ψζηε λα
εμππεξεηεζνχλ νη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο π.ρ. αμηνπνίεζε Μέηξνπ 16.3 γηα
ζπλεξγαζίεο ζηε δηαρείξηζε θαη πξνβνιή ησλ ππνδνκψλ,
(β) ηχρνπλ πιήξνπο εμνπιηζκνχ ζε εθζέκαηα κέζσ εζληθψλ πφξσλ ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο κε δηαδξαζηηθά θαη άιια κέζα ζχγρξνλεο κνπζεηαθήο ηερλνινγίαο.
Δπηπξφζζεηα, εθηηκάηαη πσο ην πξφβιεκα ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ σο ζηνηρείν
δηαθνξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο δελ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ φζν
κε ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ παθέησλ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πνπ ελδερνκέλσο
κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κέζσ ηνπ Leader.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η - ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΚΟΤ
ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ & ΓΔΗΚΣΔ ΒΑΖ (ΒASELINE
INDICATORS)

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

347

Δθ ησλ πζηέξσλ Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ - ΔΡΔΤΝΔ ΠΔΓΗΟΤ & ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ
ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ ΔΗΡΟΧΝ - ΔΚΡΟΧΝ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΗΗΗ
–
ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ
ΠΟΤ
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ ΓΗΑ ΣΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ ΜΔ ΣΗ
ΟΜΑΓΔ ΣΟΠΗΚΖ ΓΡΑΖ , ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ, ΣΖΝ
ΑΡΥΖ ΠΛΖΡΧΜΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΦΟΡΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΔ - ΦΗΛΑΓΡΟΣΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΛΣΓ

349

Δθ ησλ πζηέξσλ Αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV – ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ & ΑΠΟΣΤΠΧΖ
ΣΟΤ ΜΔΣΡΟΤ 2.3 Δ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΑ ΤΠΟΒΑΘΡΑ
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